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Beste heer Vercraeye, William,

We hebben met belangstelling de brief gelezen aan de gemeenteraad van 
Noordoostpolder. Het is duidelijk dat je Schokland een warm hart toedraagt en heel fijn 
dat er zo meegedacht wordt over de toekomst van een bijzonder stukje Noordoostpolder.

Het plan nieuwe natuur maakt onderdeel uit van een totale ontwikkeling binnen het 
Werelderfgoed, met als doel het behoud van de Werelderfgoedstatus op de lange termijn. 
Daarvoor werken we aan een realistisch beheer: beschermen daar waar nodig en daar 
waar het kan. Dit betekent dat we keuzes hebben gemaakt met alle betrokken partijen. 
En die hebben we vastgelegd in het managementplan.
Er zijn daardoor delen in het Werelderfgoed die we willen beschermen (zoals het eiland, 
de hydrologische zone, en het zuidelijk duingebied) en delen die we meer willen inrichten 
voor landbouw (zoals noordelijk duingebied en overige percelen). 
Rijk en provincie investeren veel in het behoud van ons Werelderfgoed. De gemeente 
maakt zich hierbij hard voor de publieksfunctie. De investering is echter geen zak met 
goud die naar believen kan worden gebruikt. Het is geld dat strikt gekoppeld is aan het 
Programma Nieuwe Natuur Flevoland.

Graag willen wij een korte reactie geven op de door jouw aangedragen punten.

1. De rietgroei en de staat van de archeologische waarden in de bodem worden 
gemonitord door het Flevo-landschap en de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. Tot op heden is een aantasting van het archeologisch bodemarchief niet 
aangetoond. Deze winter wordt er opnieuw een monitoringsronde uitgevoerd. Als 
zich problemen voordoen, dan wordt via het natuurbeheer ingegrepen. De 
hydrologische zone is daarnaast een prima leerschool voor de beoogde nieuwe 
natuur aan de zuidzijde.



2. Het waterschap heeft via onderzoeken aangetoond dat er weinig verband is 
tussen wateroverlast op agrarische percelen en de beoogde nieuwe natuur. Er zal 
uitstraling zijn, maar die is heel beperkt en deze percelen zijn ook allemaal als 
buffer in het project meegenomen. Dat er wateroverlast is, in vrijwel de hele 
Noordoostpolder en niet alleen rondom Schokland, heeft vooral te maken met het 
fenomeen bodemdaling.

3. Schokland is een natuurgebied. Flevo-landschap zet zich in om zoveel mogelijk 
evenementen mogelijk te maken. Er is een kaart gemaakt waar op staat in welk 
deel van het eiland en in welk jaargetijde activiteiten mogelijk zijn. De 
ondernemers kunnen er dus rekening mee houden. Soms is dat lastig als men 
graag iets wil organiseren waar dat net niet kan. Wij zien graag een goede 
afstemming tussen de verschillende partijen. Doel is immers om met elkaar meer
reuring op het eiland te bewerkstelligen. Ten aanzien van de parkeerplaats 
wachten we bewust met faciliteiten aanleggen tot dat helder is hoe de recreatieve 
ontwikkeling op Schokland zal verlopen. Er is immers een behoorlijk kostenplaatje 
mee gemoeid.

4. Binnen het programma nieuwe natuur van de provincie Flevoland worden 
agrarische gronden geruild tegen gronden met bestemming nieuwe natuur bij het 
Oostvaarderswold. Deze gronden zijn in handen van het Flevo-landschap, 
provincie Flevoland en Staatsbosbeheer. Deze partijen geven aan of zij mee willen 
werken aan de ruil van bestemming of niet. Flevo-landschap en provincie 
Flevoland willen hier bij Schokland aan mee werken, als het project gerealiseerd 
zal worden. Als beheerder van de bestaande natuur zijn zij al verantwoordelijk 
voor het beheer van het werelderfgoedgebied. 

5. De kavelstructuur is inderdaad Unesco en zal dan ook behouden blijven in het 
inrichtingsplan. Er komen geen meanderende waterstromen.

6. Er zijn veel archeologen die graag opgraven. Maar dat is niet de wet. Het verdrag 
van Malta, en ook de Unesco, gaat uit van behoud in situ (dat wil zeggen in de 
bodem). Er zal in ieder geval een deel van het zuidelijk duin (bij E-170) 
opgegraven worden, omdat dit deel niet vernat kan worden.

7. Doel van natuurontwikkeling is niet hogere bezoekersaantallen. Het is het creëren
van variatie in soorten. De hydrologische zone is ook niet ingericht voor recreatie. 
Het nieuw natuurgebied zal wel meer op recreatie worden ingericht.

8. Dit gaan we inderdaad ook doen aan de noordkant van het Werelderfgoed. Aan de 
zuidzijde is dat door de bodemdaling niet haalbaar.

Ten aanzien van toeristisch ontwikkelen hopen ook wij dat Schokland echt op de kaart 
gezet gaat worden. Daarbij stimuleren we het volgende:

1. De top van de rivierduin ligt op kavel E-170. Deze top kunnen we niet 
beschermen en zal gefaseerd opgegraven moeten worden. De Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed wil dit samen met de Universiteit Groningen, studenten en 
amateurs oppakken, indien het project nieuwe natuur gerealiseerd wordt. Daar 
ligt inderdaad een prachtige gelegenheid om het publiek kennis te laten maken 
met de bijzonder vondsten die hier in de bodem liggen.

2. Kavel E-170 ligt erg a-centraal in het Werelderfgoed. Een bezoekerscentrum 
ontwikkelen op een boerenerf heeft ook beperkingen ten aanzien van 
bouwmogelijkheden.

3. De huidige kavelstructuur zal intact blijven. En we gaan inderdaad kijken of aan 
de noordzijde van het eiland delen, die archeologisch waardevol zijn, door middel 
van GPS besturing kunnen worden ontzien.



4. Er zullen inderdaad betere voorzieningen moeten komen. We zijn nog druk bezig 
met de plannen. We hebben samen met alle ondernemers in ‘Tijdloos Mysterie’ 
gekozen voor activiteiten die passen bij de stilte en de natuur en het vertellen van 
verhalen. Daar hoort niet het historiseren van het eiland bij, met Zuiderzee 
uitstraling. We zijn daar mee niet onderscheidend in de markt. 

5. Het verhaal van Schokland heeft vele facetten en die willen we allemaal 
uitdragen. 6000 jaar aan bewoningsgeschiedenis, de strijd en het leven met het 
water, symbool voor de Nederlandse geschiedenis, dat is een verhaal dat het 
waard is te vertellen. Dat zijn we hardgrondig met je eens!

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Dennis Eikenaar
Clustermanager Ruimtelijke Ontwikkeling
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