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Kennisnemen van 
De plannen voor het fietspad langs het Oortjespad, de verlegging van het Oortjespad en de fietsbrug in het verlengde van 
het Oortjespad over de Kamerikse Wetering, na afronding van de Reconstructie De Kanis. 
 
   
 
Inleiding 
Voor het realiseren van het project Reconstructie De Kanis was een bouwroute nodig. Het Oortjespad leek hier het meest 
geschikt voor. Fietsers en (groot en zwaar) gemotoriseerd verkeer waren echter gemengd op het Oortjespad. Om de 
veiligheid van de fietsers te waarborgen met de toename van bouwverkeer op deze route, hebben wij in de zomer van 
2018 een vrijliggend fietspad naast het Oortjespad aangelegd. Hiermee ging gelijk een langgekoesterde wens van de 
omgeving in vervulling. Dit fietspad ligt deels op het terrein van een particulier (bewoner Van Teylingenweg 132) en deels 
op het terrein van het Recreatieschap Midden Nederland. Om de fietsers van het fietspad langs het Oortjespad 
gescheiden te houden van het zware verkeer, hebben wij in het verlengde van het fietspad ook een tijdelijke fietsbrug 
over de Kamerikse Wetering aangelegd. Zo konden fietsers direct van de Van Teylingenweg oversteken naar de Mijzijde. 
Het Dorpsplatform Kamerik Vandaag heeft bij de aanleg van zowel het fietspad als de fietsbrug een grote rol gespeeld. 
De keuze voor de bouwroute had ook een enorme impact op de bewoners van Oortjespad 2. Het zware verkeer dat al 
gebruik maakte van het Oortjespad had volgens de bewoners schade gemaakt aan de boerderij. Het bouwverkeer voor 
de reconstructie vormde volgens de bewoners een risico voor het behoud van hun woning. Daarnaast was de T-splitsing 
met de Van Teylingenweg onoverzichtelijk. Daarom hebben wij er ook voor gekozen om in de zomer van 2018 het 
Oortjespad ter hoogte van de boerderij te verleggen van de woning af. 
 
Het College heeft onlangs ingestemd met het behoud van het fietspad en de verlegging van het Oortjespad. Graag 
informeren wij u, zoals aangekondigd in de RIB over de voortgang van De Kanis (D/21/006008), over de plannen voor het 
fietspad, de verlegging van het Oortjespad en de fietsbrug nu het einde van de Reconstructie De Kanis in zicht is.  
 
   
 
Kernboodschap 
Het projectteam van de Reconstructie De Kanis gaat aan de slag met het definitief maken van zowel het fietspad langs 
het Oortjespad als de verlegging van het Oortjespad. Hierbij staan wij voor een aantal uitdagingen. De grootste uitdaging 
is het verwerven van het land van de huidige eigenaar. Voor zowel het fietspad als de verlegging van het Oortjespad is dit 



noodzakelijk. Na een aantal verkennende gesprekken is duidelijk dat de eigenaar zijn land niet wil verkopen. Hierdoor zijn 
wij genoodzaakt een onteigeningsprocedure op te starten. Daarnaast moeten wij zorgvuldig afstemmen met zowel intern 
betrokkenen (o.a. verkeer, beheer, ruimtelijke kwaliteit) als extern betrokkenen (o.a. Kameryck, Recreatieschap Midden 
Nederland, Dorpsplatform Kamerik Vandaag, HDSR, bewoners Oortjespad 2). Kameryck en het recreatieschap 
ondersteunen de plannen (onder enkele voorwaarden). Het dorpsplatform is zeer betrokken. Zij hebben aangegeven 
zowel het fietspad, de verlegging van het Oortjespad als de fietsbrug te willen behouden.  
De fietsbrug heeft echter een tijdelijk karakter en is niet duurzaam gebouwd. Deze zal daarom na afronding van de 
Reconstructie De Kanis worden verwijderd. Het HDSR stelt bepaalde eisen aan een nieuwe, definitieve brug, zoals o.a. 
een doorvaarthoogte van minimaal 0,80 meter en een doorvaartbreedte van minimaal 2,50 meter. In verband met de 
kosten (aanleg en onderhoud) en de doorvaarthoogte (te schuine helling), leggen wij geen nieuwe brug aan. De afstand 
naar de volgende oversteek naar de Mijzijde is 220 meter.  
 
  
 
   
 
Financiën 
De kosten voor het behoud van zowel het fietspad als de verlegging van het Oortjespad vallen onder het project 
Reconstructie De Kanis. De financiële gevolgen worden dus opgevangen binnen het project Reconstructie De Kanis. 
 
Huur grond  
Het fietspad en de verlegging van het Oortjespad liggen op grond van een particulier. Wij hebben een huurovereenkomst 
opgesteld voor de duur van het project. Onze wens is om deze grond te kopen, maar de eigenaar wil de grond niet 
verkopen. Ook heeft de kavelruilcoördinator van het project Kavelruil Kamerik-Harmelen van de provincie Utrecht 
uitgebreid gesproken met de eigenaar. Hier blijken geen mogelijkheden. Daarom starten wij een onteigeningsprocedure 
op. 
 
Kostenraming  
Om het fietspad en de verlegging van het Oortjespad definitief te maken, moeten er nog enkele technische aanpassingen 
worden gedaan, zoals het herstellen/vervangen van duikers in verband met verzakking, herstellen van het asfalt en 
aanpassingen aan de verlegging van het Oortjespad. Ook is het nodig bepaalde procedures te doorlopen en 
vergunningen aan te vragen (o.a. vergunningen HDSR, RO procedure). Het aankopen van de grond (incl. begeleiding 
koopproces) en de procedure van onteigening (incl. juridische en notariskosten, langere huur) zijn de grootste 
kostenposten.  
 
Grove raming voor het behoud van het fietspad is €125.000,-. Gezien het fietspad van waarde kan zijn als veilige 
fietsverbinding, kan er mogelijk subsidie worden aangevraagd via de provincie Utrecht. Deze mogelijkheid moeten wij nog 
nader onderzoeken. 
Grove raming voor het behoud van de verlegging van het Oortjespad is €80.000,-. 
 
Bovenstaande kosten zijn inclusief de interne overhead, engineering en uitvoering. 
 
   
 
Vervolg 
Procedures  
Bij het behoud van het fietspad en de verlegging van het Oortjespad komen zoals gezegd meerdere procedures en 
zorgvuldige afstemming kijken. Het fietspad en de verlegging van het Oortjespad zijn in strijd met het bestemmingsplan 
en zijn aangelegd met een tijdelijke vergunning. De omgevingsvergunning is op 2 juni 2018 verleend en geldt voor 4 jaar. 
Voor het behoud zal een planologische procedure noodzakelijk zijn. Ook de ruimtelijke procedures en de onteigening 
worden opgestart. Afhankelijk van de medewerking van de eigenaar kan een onteigeningsprocedure 1,5 tot 2 jaar duren. 
 
Overleg in- en externe omgeving  
Zowel de interne als de externe omgeving zal wensen en eisen meegeven voor behoud van het fietspad en de verlegging 
van het Oortjespad. 
Kameryck en het recreatieschap stellen vooraf de voorwaarde dat fietsers te gast moeten blijven op hun weg. Mocht er 
een nieuwe inrichting nodig zijn (belijning, bebording etc.), mag dit niet tegenstrijdig zijn met de functie die deze weg heeft 
voor Kameryck. Het dorpsplatform zal ook mee willen denken over de definitieve inrichting van het fietspad. 
Beheer wil het fietspad overnemen, maar ook hier moeten eerst afspraken worden gemaakt over o.a. onderhoud. Verkeer 
staat er positief in gezien de verbetering van de verkeersveiligheid. Met name voor de verlegging van het Oortjespad is 
het belangrijk om met Ruimtelijke Kwaliteit om tafel te gaan en hun advies te bespreken. Zij geven namelijk aan dat de 
historische verkavelingsstructuur wordt aangetast.  
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