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Het beheer van de Volencampen te Culemborg
Geachte heer Knops,
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft binnen de bebouwde kom van de
gemeente Culemborg 12 ha landbouwgrond in bezit. Dit gebied,
genaamd de Volencampen, is al eeuwenlang grasland, behoorde bij
het kasteel van Culemborg en werd gebruikt om de paarden van het
kasteel te weiden. Bijna nergens in Nederland zijn dergelijke
stadsweilanden bewaard gebleven. Het gebied is enige tijd gepacht
door het Geldersch Landschap, maar sinds enkele jaren wordt het
grasland door het Rijksvastgoedbedrijf verpacht aan een lokale
agrariër die het als hooiland gebruikt.
Ons is ter ore gekomen dat deze graslanden binnenkort weer per
inschrijving worden verpacht. Een groep inwoners maakt zich daar
grote zorgen over, omdat men vreest dat dit gebied door een
agrariër gaat worden gepacht die het gebied nog intensiever gaat
beheren. Dit zal ten koste gaan van de aanwezige natuurwaarden.
Ook de gemeente Culemborg maakt zich daar zorgen om. De
gemeenteraad heeft vorig jaar het groenbeleidsplan vastgesteld en
we hebben als gemeente biodiversiteit hoog in het vaandel staan.
De Volencampen heeft naast een enorme cultuurhistorische waarde
ook een grote potentie om de biodiversiteit binnen de gemeente
Culemborg te versterken. Een natuurinclusiever beheer kan daar
een goede bijdrage aan leveren. Dit past ook bij de doelen die zijn
gesteld in de Nationale Omgevingsvisie en de doelen die zijn gesteld
door de minister van Landbouw. We kunnen dus concluderen dat
het rijk en de gemeente Culemborg dezelfde doelen nastreven.

Uit ambtelijke contacten hebben wij begrepen dat het beleid van
het Rijksvastgoedbedrijf is om dit soort landbouwgronden zonder
veel beperkingen te verpachten aan de hoogste bieder. Gezien het
bovenstaande, zouden wij graag de mogelijkheden bespreken voor
het natuurlijker beheer van de Volencampen. De WUR heeft daar
onlangs in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf het rapport ‘Goed
verpacht, beter beheerd’ over uitgebracht. Daar sluit ons verzoek
goed op aan.
Gezien het feit dat het gebied binnenkort opnieuw gaat worden
verpacht, zouden wij het op prijs stellen om in contact te komen
met een vertegenwoordiger van Rijksvastgoedbedrijf om met ons de
mogelijkheden voor een natuurlijker beheer te bespreken.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
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