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Waar gaat het om?

Probleem archeologie versus landbouw

• Proces dat al enkele jaren loopt

• Vertragingen door wisseling wacht en nieuwe 
organisatie/overlegstructuur

• Wat zijn nu precies de omschreven waarden 
(OUV)?

• Zoeken naar een langdurige oplossing voor een 
probleem

• Alle partijen moeten het eens zijn over de richting
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Omschreven waarden

• Topografie (verkaveling en eiland)
• De contouren van het eiland
• Het polderlandschap rondom het 
eiland

• De archeologie in de bodem
• De oorspronkelijke gebouwen
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OptieS

• Per onderdeel van het Werelderfgoed 
gekeken naar problematiek

• Opties op schrift gesteld

• Optie beoordeeld op effect op OUV: 
Kosten, Haalbaarheid, Draagvlak en 
communicatieve mogelijkheden, 
Robuustheid en duurzaamheid, 
Neveneffecten op lange termijn, Kansen 
en risico’ s
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Opties Noordzijde

Er zit archeologie maar het is niet 
benoemd in de OUV en we weten niet 
precies waar het ligt

• Niets doen
• Extra archeologisch onderzoek
• Vrijgeven van beperkingen voor de 
landbouw
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Het eiland

Archeologie is goed beschermd

Geen ingrepen noodzakelijk

Optie voor extra archeologisch 
onderzoek in de toekomst
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Opties zuidzijde

Hier liggen archeologische waarden die benoemd 
zijn in de OUV. Op termijn probleem met behoud.

• Niets doen

• Behoud door opgraven en optimaliseren 
landbouw

• Behoud in de bodem (alleen vindplaats E-170 of 
hele gebied van ca. 200 ha) door omhoogbrengen 
grondwaterstand om bodemdaling te voorkomen 
en archeologische waarden te behouden
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5 scenario’ s benoemd

Scenario 0: Autonome ontwikkeling

Scenario 1: Minimum aanpak Schokkerhaven E-170

Scenario 2: Brede aanpak zuidelijk duin

Scenario 3: Brede aanpak zuidelijk duin en 
opgraven

top Schokkerhaven E-170

Scenario 4: Hele Werelderfgoedgebied aanpakken
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Wat nu?

In de siteholdergroep, bestaande uit Gemeente, 
Provincie, Rijk, Waterschap, RVOB (Domeinen), 
Flevo-landschap, LTO, voorzitter Gebiedscommissie 
is brede consensus over welke werkrichting we 
moeten gaan hanteren: scenario 3

Onduidelijkheden:

Financiering?

Functiemogelijkheden zuidelijk gebied?

Waar zit nu precies de archeologie?
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Stand van zaken

• Er wordt archeologisch bureauonderzoek 
uitgevoerd (onderdeel topsites)

• Er wordt een jaar lang op grondwaterstanden 
gemonitoord

• Er wordt overleg gevoerd tussen rijkspartijen

• Er wordt gekeken naar meerwaarde 
natuurfunctie

• Er wordt gekeken naar vrijgavemogelijkheden 
gebruik binnen het bestemmingsplan

• Er wordt hard gewerkt aan het verbeteren 
van de recreatiemogelijkheden
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doel

Het doel van al deze maatregelen en 
onderzoeken is het vergroten van het 
draagvlak voor het behoud van het 
Werelderfgoed Schokland en 
omgeving, zowel financieel als 
maatschappelijk
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