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1.2

Over dit plan

Het Werelderfgoed Schokland is een bijzonder
gebied. De bodem bevat prehistorische resten die
archeologisch interessant zijn. Het voormalige eiland
en het nabijgelegen Ketelmeer zijn waardevolle
natuurgebieden. En het voormalige eiland trekt,
samen met het nabijgelegen Schokkerhaven en
Schokkerstrand, veel recreanten. Momenteel is het
gebied economisch in gebruik als modern agrarisch
landbouwgebied. Tot nu toe gingen deze functies
goed samen, maar het is geen duurzame combinatie.
In de toekomst zullen er knelpunten ontstaan. Nu ligt
er een kans om dit op te lossen. Een meervoudige
kans. Een kans om de ecologische waarden te
vergroten, meer bezoekers te verwelkomen én de
bodemschatten te behouden.

Het gebied

Het plangebied ligt ten zuiden van Schokland en omvat

Zoals op afbeelding 1 zichtbaar wordt, is het plangebied

vooralsnog 10 kavels (zie het groen gemarkeerde gebied

groter dan het zuidelijke duingebied. En het ligt ook deels

op afbeelding 1). Verder zal het plangebied misschien nog

buiten de grenzen van het Werelderfgoed. Dit komt

moeten worden uitgebreid met een bufferzone aan drie

doordat de afbakening van het plangebied is afgestemd

kanten, om de verandering van de grondwaterstand op

op de huidige eigendomsgrenzen. De verhoging van het

te vangen. Die bufferzone kan pas na nader onderzoek

grondwaterpeil in het turquoise vlak zal ook gevolgen

worden ingevuld. Dit kan bijvoorbeeld ook inhouden

hebben voor de omliggende grond. Die zal waarschijnlijk

dat de bufferzone aan de ene zijde breder wordt dan

ook minder geschikt worden voor agrarisch gebruik.

aan de andere zijde. Uit de voorlopige resultaten van het

Bovendien is aannemelijk dat de huidige eigenaren hun

geohydrologisch onderzoek lijkt dat vooralsnog mee te

kavels om bedrijfseconomische redenen alleen in zijn

vallen, maar die bevindingen zijn nog niet definitief en het

geheel zullen willen verkopen.

onderzoek is nog niet afgerond.

Eind 2013 hebben wij dit gebied voor het eerst aan
u voorgesteld als kandidaat voor het programma
Nieuwe natuur in Flevoland. In deze tweede
kennismaking nemen wij u mee in de beleving
van het gebied in de toekomst. Natuurlijk mét een
realistische kijk op de verwezenlijking daarvan.
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Afbeelding 1: Plangebied

Groen gemarkeerd

Turquise gemarkeerd

Wit gestreepte lijn

plangebied

archeologisch waardevol gebied (zuidelijk rivierduingebied)

grens van het Werelderfgoed
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Kanttekening

De eigenaren van de op-een-na linker en de op-een-

De grond ten zuiden van Schokland bevat een prehistorisch

De mogelijkheid voor nieuwe natuur in dit gebied, is al

Natuurlijk is dit plan geschreven met de bedoeling om het

na rechter kavel zijn tevens eigenaar van de meest

rivierduingebied, dat archeologisch belangrijk is. Deze

goed in beeld gebracht. Eind 2013 is een ecologische

te realiseren. Wij willen een aanvulling op de Flevolandse

linkse en meest rechtse kavel. Bovendien zijn deze

waarde komt door bodemdaling en het huidige gebruik

verkenning uitgevoerd. Daaruit bleek dat het gebied een

natuur en een oplossing voor het gebied. Daarom

kavels waarschijnlijk nodig als bufferzone om de

(landbouw) in gevaar. Om de archeologische waarden te

prima leefgebied kan worden voor meerdere beschermde

hebben wij als gemeente het voortouw in dit proces

uitstralingseffecten van de grondwaterpeilverhoging op

behouden, zal dit gebied van functie moeten veranderen. Er

soorten. Denk aan de rugstreeppad, de meervleermuis en

genomen en daarom dienen wij dit plan in. Wij kunnen

te vangen. Ook de kavels aan de die aan de noordzijde

ligt nu een kans om het gebied om te vormen naar natuur.

de otter. Met die uitkomsten in de hand hebben wij een

dit echter niet realiseren zonder de inzet van de andere

aan het plangebied grenzen, zullen mogelijk nodig zijn als

Dat zou de knelpunten tussen archeologie en landbouw

aanvraag ingediend voor de eerste zeef van het programma

partijen. In de afgelopen jaren is die samenwerking

bufferzone. Het gaat dan in totaal om een plangebied van

wegnemen en kansen benutten voor ontwikkeling van

Nieuwe natuur in Flevoland. Die aanvraag werd in het

met andere partijen uitdrukkelijk door ons opgezocht

10 tot 13 kavels.

natuur en recreatie.

voorjaar ingedeeld in ‘Categorie A’.

en dat is met positieve intenties beantwoord. Nu wij
op het punt zijn aangekomen dat het plan concreet en

In de tweede helft van het voorjaar zijn de kosten in beeld

met financiële onderbouwing ingediend wordt bij de

gebracht voor de benodigde grondtransacties. Deze zijn

provincie Flevoland, hebben wij echter nog een aantal

vervolgens op ambtelijk en bestuurlijk niveau besproken

onzekerheden. Onzekerheden die ervoor zouden kunnen

met alle gebiedspartners en de Rijksdienst voor het

zorgen dat het plan uiteindelijk toch niet te realiseren

Cultureel Erfgoed (RCE). In dezelfde periode zijn ook nadere

blijkt. Deze onzekerheden zijn:

onderzoeken uitgevoerd naar de archeologische situatie,
de hydrologische mogelijkheden en de ecologische kansen.

•

Vanuit het rijk is nog geen zekerheid over een

Aan de hand van die informatie hebben medewerkers

financiële bijdrage toegezegd.

van de gemeente Noordoostpolder, ecologen en leden

Wel is tussen bestuurders van de gemeente

van de gebiedscommissie samen in een brainstormsessie

en de RCE afgesproken dat het rijk daarover

gepuzzeld om tot een inspirerend beeld te komen voor

uiterlijk 15 oktober zekerheid geeft;

de (toekomstige) inrichting van het gebied. Dat beeld is

•

De resultaten van de studie naar de 		

vervolgens gedeeld met de bewoners, grondeigenaren en

hydrologische mogelijkheden is nog niet

pachters van het gebied.

afgerond, en
•

Proces staat niet op zichzelf

De uitkomsten van onderhandelingen met
de grondeigenaren zijn niet bekend.

Dit proces en dit plan staan niet op zichzelf. Schokland als
Werelderfgoed is in meerdere opzichten in ontwikkeling.

Als gemeente hebben wij geen financiële middelen

Er komt een nieuw logo en een nieuwe website. Ook de

om tegenvallers op te vangen. U zult begrijpen dat wij

recreatieve mogelijkheden van Schokland zullen beter

onze aanvraag dus misschien zullen moeten intrekken

benut gaan worden. Een nieuw bestemmingsplan biedt

wanneer deze onzekerheden tot financiële gaten in het

daar de basis voor. Verder vindt er volop onderzoek plaats

dekkingsvoorstel leiden.

naar de mogelijkheden voor een nieuw bezoekerscentrum.
Afbeelding 2
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Zo kan het worden

Zowel de natuur als de mens laten zich niet zomaar
sturen. En wij willen ook niet sturen. Wij willen
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Op de kaart

We zetten het gebied op de kaart. Letterlijk, maar ook

Door het gebied op deze manier in te richten, ontstaat er

figuurlijk. De schets (op de volgende pagina) geeft u een

ruimte voor diverse (beschermde) soorten. Vooral voor

beeld van het uiterlijk dat het gebied kan krijgen. Het wordt

soorten die al in de omgeving voorkomen en uitbreiding

een natuurgebied, maar ook een nieuwe recreatieve poort

van hun leefgebied wel kunnen gebruiken Zoals de zwaar

van het Werelderfgoed Schokland.

beschermde rugstreeppad. Sommige soorten voor wie
het een aantrekkelijk leefgebied vormt, zijn prima te

Toelichting bij de kaart

combineren met recreanten, maar anderen hebben meer

Om het voormalige zuidelijk duingebied te beschermen,

rust nodig. Daarom leggen wij in het nieuwe gebied twee

past bij deze tijd (bij de nieuwe rol van de overheid)

moet het grondwaterpeil op die plaats worden verhoogd

verschillende accenten. Een deel van het gebied (op de

tot 4.20 m onder NAP. Daarom kiezen wij voor een natte

schets als voorbeeld aan de westzijde van de Palenweg

en dat past bij dit gebied. Daarom leest u hier geen

ecologische zone op die plaats. Deze natte zone sluit fysiek,

geprojecteerd en aangegeven met een groene brede

concreet beschreven resultaat met harde lijnen

landschappelijk en ecologisch aan op de bestaande natuur

pijl) houden wij rustig om de natuur haar gang te laten

ten oosten van het voormalige eiland. Naar het zuiden

gaan. Hier zijn geen makkelijk begaanbare paden. Dit

op de kaart en aantallen diersoorten die wij over

toe bieden wij ruimte voor (weliswaar ondiepe) blijvende

deel is slechts bedoeld voor bezoek door mensen met

waterpartijen. De natte ecologische zone wordt aan de

specifieke interesse voor de natuur, zoals vogelaars en

een x aantal jaren verwachten. Wij geven hier een

zuidkant begrensd door een lage dijk, deels voorzien van

natuurfotografen. In het andere deel van het gebied (op de

realistisch droombeeld. Een blik op de toekomst die

struinpaden. Ten zuiden van de dijk blijft ruimte voor

schets aan de oostzijde van de Palenweg aangegeven met

(extensieve) veeteelt en, nog verder naar het zuiden,

een oranje brede pijl) zal het accent meer op recreatieve

wij voor ons zien in dit gebied. Dat geeft houvast om

akkerbouw van gewassen die relatief goed bestand zijn

activiteiten liggen. Dit deel zal geschikt zijn om grotere

tegen een hoog grondwaterpeil. In dit deel van het gebied

aantallen bezoekers te ontvangen en om activiteiten te

tot een concrete realisatie te komen. En tegelijk laat

(onder de dijk) word het grondwaterpeil niet bewust

organiseren. Voor het beeld zijn de gebieden op de schets

het ruimte voor ondernemers, bewoners of andere

verhoogd, maar kunnen de effecten van de peilverhoging in

aangeven, maar de ‘rustige natuur’ en de ‘recreatieve

het noordelijke deel (op geleidelijk afnemende schaal) wel

natuur’ kunnen natuurlijk ook andersom komen, wanneer

betrokkenen om hun wensen en ideeën erin te

merkbaar zijn.

dat beter aansluit bij de behoeften uit het gebied.

verwezenlijken. En ruimte voor plant- en diersoorten

De bestaande kavelsloten worden verbreed en voorzien van

om zich er te vestigen.

De sloten zijn wenselijk voor de ecologie (Meervleermuis,

meebewegen. De bal aan het rollen brengen. Dat

natuurvriendelijke oevers. Wel houden zij hun rechte lijn.
ringslang) en de recreatie. Behoud van de rechte lijnen
is wenselijk omdat daarmee de verkavelingsstuctuur
zichtbaar blijft. En dat is één van de kenmerken van de
UNESCO werelderfgoedstatus.
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Natte natuur

Wandel - fietspad

Verbrede kavelsloot

Observatiepunt

Dijkje

Akkerbouw

Veeteelt

Schokkerhaven

Nieuwe Natuur Schokland

Afbeelding 3: Schetsontwerp
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Stevige wandeling
Dinsdagochtend 12 augustus, bijna half elf. Johan (65 jaar,

hun oudste dochter kwam wonen, was de omgeving nog

net gepensioneerd) loopt met zijn labrador Vic over het

helemaal landbouwgebied. Nu grenst hun achtertuin aan

struinpad. Tijd zat nu. Vreemd, maar ook lekker rustig zo

een natuurgebied dat ieder jaar verder ontwikkelt. In de

overdag buiten. Hier is hij nog nooit geweest. Het struinpad

zomer vliegen ’s avonds vleermuizen over de tuin. In het

loopt over een soort dijkje. Grappig, vanaf hier kun je

voorjaar hoor je de rugstreeppadden en andere padden- en

aan beide kanten ver kijken. Links grazen schapen het

kikkersoorten kwaken. En er zijn veel meer vogels. Maar het

veelkleurige grasland met veldbloemen kort. En daarachter,

leukste van alles vindt Manon nog wel dat de kinderen over

in de verte, richting de Ramsweg, oogst een boer

een paar jaar zo lekker buiten kunnen spelen. Bijvoorbeeld

zomergerst. Aan de rechterkant van het dijkje is het gebied

bij de sloot achter hun tuin. Maar goed, daar droomt ze

nat en drassig. Daar groeit en bloeit nu van alles. De bossen

nog even over. Nu zijn ze nog te klein. Morgenmiddag eerst

verderop moeten haast wel de bossen rond de zuidpunt van

maar weer met de oudste naar zwemles.

Schokland zijn …
Nieuwe ondernemer
Groep 8 op kamp

Woensdagochtend 2 april. Eens kijken wat er voor

3 juni, kwart voor 11. Gejuich. Eindelijk, we zijn er! Het

komende dagen allemaal in de agenda staat. Het wordt

was een flinke fietstocht. Fleur (11) is moe en heeft

alweer drukker. Het hele jaar loopt het lekker door, maar

dorst. Vanmorgen om kwart over 9 werden ze op school

de invloed van het recreatieseizoen is ook wel duidelijk

uitgezwaaid door hun ouders en de andere groepen. En

merkbaar. Vanmiddag drie kinderfeestjes, ziet Femke

nu zijn ze op kamp. Drie nachtjes gaan ze hier slapen in de

(52). Vrijdag een familiefeest voor 45 personen. En eind

kampeerboerderij. Vanmiddag eerst een ontdekkingstocht.

van de week is het alweer Pasen. Tijd voor het jaarlijkse

Met laarzen door de drassige weilanden en een stukje

paasvuur. Dat trekt iedere keer weer veel bezoekers. Femke

De vroege vogelaar

met een vlot door de brede sloot peddelen. Fleur kent het

hoopt dat zij ook meteen wat producten uit de winkel

Het nieuwe gebied wordt niet uniek, maar wel mooi en

20 mei, 4:28 uur: Mats (8) wordt wakker. Hè, was hij toch

al, want ze komt hier wel vaker, op zondagmiddag met

kopen, zoals Schokkerschapenkaas. De kinderfeestjes

(ont)spannend! Wij richten het in voor (beschermde)

in slaap gevallen?! Hij weet meteen weer waar hij is. In de

haar ouders en broertje. Maar dat is natuurlijk anders dan

zijn ook altijd een succes. Er is hier ten slotte van alles

plant- en diersoorten die al in de omgeving zitten. Door

vogelkijkhut. Samen met oom Gijs. Die is natuurfotograaf

met school. Ze hoopt maar dat er geen jongens op het

mogelijk dat thuis niet kan. Ponyrijden, broodjes bakken,

uitbreiding van hun habitat kunnen zij hun populatie

en werkt voor allerlei tijdschriften, cool! Ze zouden de hele

vlot gaan klieren. Morgen gaan ze naar een spannende

een rondrit met een zonnewagen, schapen naar de wei

versterken en uitbreiden. Dit geldt met name voor de

dag en nacht samen vogels en andere dieren bekijken.

verhalenverteller op de zuidpunt van Schokland. En ’s

brengen. En aan het einde natuurlijk altijd pannenkoeken

rugstreeppad en de porseleinhoen. En voor grotere soorten

Vooral de dieren die zich normaal niet zomaar laten zien

avonds laat, als het al bijna donker wordt, is er kampvuur.

eten. Maar het mooiste vinden de kinderen meestal de

(met en groter leefgebied) hopen wij dat dit gebied een

aan mensen. En dat lukte! Gisteren zagen zij al heel veel

Met marshmallows roosteren. Want Fleur zag dat juf

natuurspeeltuin. Met een beekje, boomstronken om op te

nieuwe stapsteen vormt. Denk bijvoorbeeld aan de otter en

vogels. Porseleinhoentjes, kwartelkoningen, grutto’s en

Heleen die in de boodschappenkrat deed. Hmmmmm! Wat

klimmen, een ‘nattevoetenkabelbaan’ en heel veel ruige

de ringslang.

zelfs een lepelaar! Mats zag hem als eerste. En vannacht zag

ze verder gaan doen, weet ze niet. Dat is een verassing.

knutselmaterialen om zelf een echte hut te bouwen. Dat

Afbeelding 4: Nieuw inrichting, natte lage natuur
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Natuurbeleving

hij vleermuizen vliegen. Daar in de verte, boven het water
Verder wordt de natuur in dit gebied beleefbaar, voor

van de Palentocht.

jong en oud. Zij zullen hier een prettig en avontuurlijk

gaat helemaal goedkomen vanmiddag.
Nieuwe achtertuin
Zondagavond 10 februari, half 6. “Mama, hertje!” roept

natuurgebied vinden. In de onderstaande tekst nemen zij u

Mats wilde de hele nacht wakker blijven. Hij had

Karlijn (3) opeens. Manon (35) ziet hem nu ook, daar

(als fictieve personages) zelf mee in het gebied.

ook niet gedacht dat hij in slaap zou vallen, want de

achter hun tuin. Dat is nieuw. De afgelopen jaren is er veel

rugstreeppadden kwaakten superhard!

veranderd. Toen ze hier vijf jaar geleden met Joris (38) en

20
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Ecologische doelen

Het nieuwe gebied zal een uitbreiding zijn van de bestaande

gebied kan dat bieden. In de natuur aan de oostzijde van

waterpartijen zoals de bestaande Palentocht, maar

gunstig leefgebied voor grutto’s en andere weidevogels.

leefomgeving van verschillende plant- en diersoorten.

het eiland verblijft de Porseleinhoen al. Uitbreiding van

ook de nieuwe waterpartij die het natte natuurgebied

Koeienvlaaien trekken bijvoorbeeld insecten aan en dat is

Uiteraard is tevoren niet exact te voorspellen welke soorten

dat leefgebied zal deze soort in de kaart spelen.

van de graslanden voor veeteelt scheidt, zijn geschikt

voedsel voor de weidevogelkuikens. Op dit moment vormen

foerageergebied voor de meervleermuis.

de graslanden rond Schokland als een goed voedsel- en

er komen. Het is een organisch proces dat van vele variabelen
kent en ook door de tijd heen nog kan veranderen. Bovendien

Een nieuwe ronde voor de ringslang

bestaan er zoveel soorten dat het nauwelijks mogelijk is om

In combinatie met de Zwartemeerdijk en het

Een stap voor de otter

in het nieuwe gebied zal deze soort meer armslag geven.

in dit plan een uitputtende lijst op te nemen van soorten die

voormalige eiland, kan het nieuwe gebied leefgebied

Ook voor de otter kan het nieuwe gebied een onderdeel

Andere soorten die baat hebben bij het gebied zijn:

zich in dit gebied zouden kunnen vestigen.

vormen voor een nieuwe populatie ringslangen.

van hun (grotere) leefgebied worden. Otters zijn erg

de tureluur, de kievit, de scholekster, de watersnip, de

Het geheel biedt dan zowel overwinteringsplaatsen,

mobiel en gebruiken daarom een groot leefgebied. De

graspieper en de gele kwikstaart.

Wel richten wij het gebied zo in, dat het in ieder geval

voortplantingsplaatsen en fourageergebieden. Een

Ijsseldelta en het Voorsterbos worden nu al redelijk intensief

geschikt is voor een aantal specifieke diersoorten. Die

ringslangpopulatie heeft een gebied van ca 20 tot 100

gebruikt door otters. Otters die daar leven, zullen de

diersoorten zullen vervolgens andere soorten ‘uitnodigen’.

ha groot nodig met daarin mesthopen/broeihopen

nieuwe natuur bij Schokland eenvoudig in hun leefgebied

(om eieren in te leggen), kikkers en padden (als

betrekken. Bijvoorbeeld door het te bereiken via de

De markt krijgt ruimte en verantwoordelijkheid.

Rugstreeppad als pionier

voedsel) en open beschutte plaatsen (om te zonnen).

Enservaart. De nieuwe natuur zal vooral voor vrouwelijke

Planologisch zullen wij ondernemers mogelijkheden

De Rugstreeppad is zwaar beschermd en redelijk zeldzaam

Voor overwintering zoekt te ringslang hogere (zand)

otters een voedselgebied worden. Het gaat dan om de

bieden om in dit gebied recreatieve activiteiten te gaan

in Europa. In het pioniersgebied Noordoostpolder komt de

gronden, zoals de Zwartemeerdijk of het voormalige

grotere watergangen (van minimaal 1,5 meter diep) waar

ondernemen. Dat kunnen bezoekersfaciliteiten zijn, zoals

rugstreeppad echter wel veel voor, hoewel zijn populatie

eiland. Nu worden soms ringslangen gezien in Ens en in

voldoende vis in voorkomt.

een fietsverhuurbedrijf. Maar ook ontmoetingsplaatsen

ook hier onder druk staat. Reden om extra inspanningen

het Voorsterbos. Daarom lijkt het wel realistisch om te

te plegen om de bestaande populatie in stand te houden

verwachten dat zich ook in het nieuwe natuurgebied

Kwartelkoning, een akkervogel met volgers

En ook overnachtingsplaatsen (een bed & breakfast, een

(zie ook het Rugstreeppaddenmanagementplan uit

een populatie kan vestigen.

Een van de vogelsoorten die zich in het nieuwe gebied

natuurcamping, bijzondere overnachtingsmogelijkheden

thuis zal voelen, is de kwartelkoning. Deze akkervogel

buiten het erf, etc).

2010). Het nieuwe natuurgebied zal geschikt zijn voor de

voortplantingsgebied voor de grutto. De plasdrasgebieden

2.5

Verdienmodel

(bijv. een groepsaccomodatie of een meditatie-centrum).

rugstreeppad. Op Schokland en in de omgeving zitten nu

De keuken van de lepelaar

houdt van een vochtig (half)open landschap met

al rugstreeppadden. Het zal de rugstreeppad daarom geen

Het rustige deel van nieuwe natuurgebied zal prima

afwisselende vegetatie. Bijvoorbeeld kruidenrijke

Verder willen wij het agrarische karakter van het gebied

moeite kosten om zich ook in het nieuwe natuurgebied te

fourageergebied voor de lepelaar zijn. De lepelaar eet

graslanden. De kwartelkoning is alleen in de zomer in

niet uit het oog verliezen. Wij zien mogelijkheden voor

vestigen. De rugstreeppad heeft ondiepe open waterpartijen

kleine visjes in open, ondiep water (ca 10-30 cm diep).

Nederland (medio mei tot aug/sept), maar broedt in die

extensieve veeteelt (schapen, vleesvee). Zeker in de strook

nodig voor voortplanting en een open gebied dat goed

De sloten in het plangebied met natuurvriendelijke

periode wel twee keer. Schokland is één van de gebieden

ten zuiden van het dijkje. Afhankelijk van de werkelijke

doorgraafbaar is om voedsel te zoeken (o.a. mieren).

oevers bieden dat aan. Ook nu al foerageren er

waar de kwartelkoning al regelmatig wordt gehoord. De

effecten van de vernatting, kan in de meest zuidelijke strook

Overwinteren doet de rugstreeppad in Noordoostpolder

regelmatig lepelaars in de sloten op en rond het

kans is dus groot dat hij het nieuwe gebied ook al snel zal

van het gebied nog akkerbouw plaatsvinden. Zowel de

vooral op de erven. Al deze dingen vindt de rugstreeppad in

voormalige eiland Schokland.

weten te vinden. Andere akkervogels die baat hebben bij

veeteelt als de akkerbouw kan ‘streekproducten’ opleveren.

het nieuwe gebied.

hetzelfde leefgebied en dezelfde omstandigheden zijn: de
Meer gebied voor de meervleermuis

veldleeuwerik, de graspieper en de gele kwikstaart.

Het beheer van de natte natuur zal door de eigenaar van

Porseleinhoen, een welkome zomergast

Het gebied zal een toevoeging zijn voor het

De Porseleinhoen vormt een welkome zomergast in het

verblijfsgebied van meervleermuizen. Zij gebruiken

Grutto, blij met de wei

aangevuld met eventuele subsidies, zullen de inkomsten

gebied (overwinteren doet hij in Afrika). Zowel in het rustige

de waterpartijen om voedsel (muggen) te zoeken.

Ook de grutto is een soort die het gebied al snel zal

vormen die de kosten dekken.

deel van de nieuwe natuur als in het recreatieve deel. De

Zij bereiken het gebied via de tochten vanaf het

weten te vinden. Grutto’s zoeken natte/vochtige,

porseleinhoen heeft voor broeden en foerageren een lage,

Ketelmeer of (vrouwelijke dieren) vanuit gebieden tot

gevarieerde, kruidenrijke graslanden met landschappelijke

geïnundeerde zeggen- en ruigtevegetatie nodig. Het nieuwe

wel 20 km ver, zoals Kuinre en Vollenhove. De bredere

openheid. Grasland met extensieve veeteelt vormt een

22

het gebied moeten worden uitgevoerd. Pachtinkomsten,
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Grondtransacties

Mogelijkheden grondtransacties
Het plangebied bestaat uit 10 agrarische kavels en is in

Maar het biedt een handvat om de benodigde bedragen in

totaal (excl. erven en woningen die niet aan de grond zijn

te kunnen schatten.

verbonden) 182 ha groot. Drie kavels (in totaal 62 ha) zijn

Om het plaatje uit hoofdstuk 2 te realiseren, zijn

regulier verpacht (voor onbepaalde tijd), één (21 ha groot)

Kosten grondtransacties

is liberaal verpacht (heeft wel een einddatum) en de rest (99

De nu agrarische grond (en eventueel de bijbehorende

ingrepen in het gebied nodig. Daarvoor zal allereerst

ha groot) is particulier eigendom.

erven) zal tegen marktprijs moeten worden verworven.

de grond in bezit moeten zijn van een partij die

De agrarische bedrijven in dit gebied zullen hun huidige

boekwaarde voor natuurgrond. Het waardeverlies van de

akkerbouwactiviteiten op deze plaats beëindigen. Daarvoor

gronden zijn kosten die voor rekening van dit project komen.

deze ingrepen wil uitvoeren. Daarbij moeten ook de
(financiële) middelen beschikbaar zijn, zowel voor
de grondverwerving als voor de inrichting van het

Na de inrichting van de grond tot natuur, resteert een

hebben zij, globaal gezien, drie mogelijkheden:
De regulier verpachte grond (ca 62 ha) moet pachtvrij
1.

De activiteiten verplaatsen naar 			

gemaakt worden. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft

vervangende grond;

aangegeven dat zij vervangende grond beschikbaar heeft.

gebied. Verder moet er een realistisch beeld zijn van

2.

De activiteiten beëindigen door hun 			

De kosten voor de verplaatsing (verhuiskosten, e.d.) komen

bedrijf te beëindigen;

voor rekening van het project.

de wijze waarop het gebied gebruikt en beheerd kan

3.

De activiteiten beëindigen en op deze 			

worden als nieuwe natuur.

plaats nieuwe activiteiten gaan 			

Wanneer de vier particuliere eigenaren willen verplaatsen,

ondernemen (bijv. recreatie).

zou hen grond uit het Programma Nieuwe Natuur
aangeboden kunnen worden (bedrijfsverplaatsing). Zij

De gronden die in het ‘Programma Nieuwe Natuur’

kunnen er echter ook voor kiezen om zich uit te laten kopen

beschikbaar worden gesteld, kunnen worden ingezet

(bedrijfsliquidatie). De dekking hiervan komt voor rekening

als ruilgrond. Zij kunnen ook aan een andere agrarische

van het project en wordt gevraagd vanuit het Programma

ondernemer worden verkocht, om met de opbrengst van

Nieuwe Natuur (PNN). Dit betekent dat de vervangende

die verkoop grond ten zuiden van Schokland aan te kopen.

grond wordt gevraagd of budget uit de opbrengst van
verkoop van PNN-grond).

Met de huidige grondeigenaren en de zittende agrariërs
(m.u.v. de geliberaliseerde pachter) moet per partij

Verder is voor het uitvoeren van de onderhandelingen

overeenstemming bereikt worden. Dat kan dus in de vorm

voor de grondtransacties is de inzet van een

van het aanbieden en accepteren van vervangende grond

ruilverkavelingscoördinator nodig. Ook hiervoor doen wij

of in de vorm van uitkoop (dat betekent voor de particuliere

een beroep op het Programma Nieuwe Natuur.

eigenaren bedrijfsliquidatie).
Fasering en prioritering grondverwerving

26

Voor het berekenen van de bedragen die nodig zijn om deze

Fasering in de verwerving is mogelijk. Fasering in de

kavels te verwerven (de hoogte van de schadeloosstelling),

inrichting echter niet. Voor de verwerving is ‘meebewegen

is de methodiek van de Onteigeningswet gebruikt.

met de markt’ een goede optie. De verworven grond kan

Formeel kan die hier niet worden toegepast, omdat er geen

dan nog tijdelijk in geliberaliseerde pacht (met beperkingen)

sprake is van onteigening.

worden uitgegeven, totdat alle grond is verworven.
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De prioriteit bij het verwerven van de grond ligt in het

procedures, planologie etc. En ook de voorwaarden of

westen van het gebied, bij kavel E170 (Dat is de op-een-na

beperkingen van de benodigde vergunningen zijn in deze

linker kavel van het plangebied). Hier is de bedreiging voor

fase nog niet duidelijk, maar kunnen uiteraard invloed

de archeologie het grootst. Vanaf hier kan mogelijk van

hebben op de benodigde ingrepen de dus ook op de kosten

west naar oost verder gewerkt worden. Uiteraard is dit ook

daarvan. Verder is er nog geen risicoanalyse uitgevoerd

afhankelijk van de voortgang in de onderhandelingen met

waardoor de mogelijke risico’s niet op geld gezet kunnen

de huidige eigenaren. Wanneer de financiering voor dit

worden. In de volgende fase van het project (planfase) zal er

project, na besluitvorming over de tweede zeef, definitief

met de nieuwe kennis en inzichten steeds opnieuw naar de

is, en de ruilverkavelingscoördinator aan de slag kan,

begroting gekeken moeten worden.

Schokland

Aanvraag 2e zeef

verwachten wij dat de grondverwerving in een periode van
vijf jaar kan worden afgerond.

Voor de dekking van de kosten voor deze ingrepen doen
wij een beroep op het Waterschap, de toekomstige

3.3

Inrichting van het gebied

terreinbeheerder en op het Programma Nieuwe Natuur.
Daarnaast zou een deel wellicht gedekt kunnen worden uit

Inrichtingskosten

POP3-gelden of andere subsidies.

Om het gebied in te richten zoals op de schets in hoofdstuk
II is voorgesteld, moeten voorzieningen worden getroffen.

Gebied in ééns inrichten

Waterpartijen, wandel- en fietspaden en andere voor-

De inrichting van het gebied zal in zijn geheel in eens

zieningen moeten worden aangelegd. En ook minder zicht-

moeten gebeuren. Faseren van de inrichting is geen

Rood

Blauw

Geel

bare ingrepen zijn nodig. Zoals voorzieningen om het grond-

optie voor de agrariërs in het gebied. Wanneer in een

Particulier eigendom

Eigendom van Rijksvastgoedbedrijf

Erven zonder relatie met de landbouwgrond erachter

waterpeil te verhogen en om de gevolgen daarvan in het

deel van het gebied eerder wordt begonnen dan in een

omliggende gebied tegen te gaan (stuwen, drainage e.d.).

ander deel, zouden de laatsten te veel overlast van de

Afbeelding 5

grondwaterpeilverhoging krijgen. Dit betekent dat pas

3.4

Beheer & gebruik

De prijs die afgegeven wordt is slechts een indicatie van de

na verwerving van alle gronden gestart kan worden met

meest waarschijnlijke kosten waarbij een grote spreiding

de inrichting (dus naar verwachting over vijf jaar). Deze

van minimaal + en – 30% moet worden aangehouden.

vijf jaar worden uiteraard goed benut voor detaillering

Beheerder

Voor deze begroting is uitgegaan van de ervaringen van

van de planvorming. Dat zal in samenspraak met de

Het ligt in de lijn van de verwachting dat Flevolandschap

ruimte laat voor recreatie en extensieve veeteelt, maar

de ontwikkeling van de Wellerwaard in Noordoostpolder.

omwonenden, de toekomstige beheerder, geïnteresseerde

het terrein gaat beheren. Zij hebben (ecologische) kennis

wel borgt dat het gebied hoofdzakelijk natuurgebied blijft.

Daarnaast is gekeken naar de normbedragen uit de SSK

recreatieondernemers en andere belanghebbenden

en bovendien ervaring met het eigendom en beheer van de

Vooralsnog lijkt een bestemming ‘natuur’ passend voor (in

raming voor het Oostvaarderswold 2010.

gebeuren. Hiermee is al een start gemaakt.

natuur aan de oostzijde van het voormalige eiland.

ieder geval) het deel van het gebied boven het dijkje. Het
deel ten zuiden van het dijkje kan eventueel de bestemming

Het opzetten van een raming in deze fase van planvorming

Bestemmingsplan

‘agrarisch’ houden. Voor de erven zullen zowel de

levert een grote onzekerheid op. In latere fase zullen nog

Wij werken aan een nieuw bestemmingsplan voor het

bestemming ‘wonen’ als ‘recreatie’ als ‘agrarisch’ mogelijk

onderzoeken moeten worden uitgevoerd waarvan de

hele Werelderfgoed Schokland (dus het eiland met het

zijn, met de mogelijkheid om tussen die functies te wisselen.

uitkomsten een behoorlijke invloed kunnen hebben op de

omliggende gebied). In dat plan zoeken wij een passende

omvang van de ingrepen en dus ook op de inrichtingskosten.

bestemmingsbeschrijving voor de gronden van het natuur-

Denk aan bodemonderzoek, hydrologisch onderzoek, MER

gebied. Dit betekent dat wij een bestemming zoeken die
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Kosten en dekkingsvoorstel

De inrichting zal in ééns gedaan moeten worden terwijl

Aspect

Verwachte kosten

Beoogde dekking

Grondtransacties

- Ca € 18 tot € 20 mln voor aankoop van de

Programma Nieuwe Natuur (200 ha of

gronden (incl erven). Deze gronden en erven

de opbrengst daarvan, plus inzet van een

houden mogelijk een restwaarde van 5,5 mln.

ruilverkavelingscoördinator)t

de dekking niet in ééns beschikbaar is. Daarom willen wij
gebruik maken van het Groenfonds.
Alle kosten in dit overzicht berusten op een inschatting.
Zowel de verwachte kosten voor de grondtransacties als
de verwachte kosten voor de inrichting en het beheer, zijn

(aankoopkosten, kosten pachtvrij maken)

berekend op basis van grove aannames en met meerdere

- Vervangende grond voor de pachters.

onzekerheden over externe factoren. Bijvoorbeeld de

- De kosten voor inzet ruilverkavelings

Rijksvastgoedbedrijf (vervangende grond

definitieve uitkomsten van de grondwaterstudie, de prijs

coördinator en overige inzet (met name

voor pachters)

waartegen een overeenkomst met de huidige eigenaren

ambtelijke uren) voor proces en coördinatie

kan worden afgesloten en de verdere detaillering van de

daarvan.

Ministerie OC&W (resterende bedrag)

- Eventueel extra nodig voor de bufferzone

Gemeente Noordoostpolder (ambtelijke

Ook is het, ondanks goede gesprekken en positieve

ten noorden van het plangebied: ca € 7 mln,

uren voor proces en coördinatie)

intenties, op dit moment nog niet zeker of de benodigde

met een restwaarde van ca € 4 mln. Plus ook

financiële middelen voor dekking van de kosten

hiervoor vervangende grond voor de pachters

beschikbaar komen. Een belangrijke factor hierin is het

en inzet van een ruilverkavelingscoördinator.

ontwerpschets voor het gebied.

ministerie van OC&W. Zij hebben tot op dit moment nog
geen besluiten over financiering van dit project genomen.
Hun bijdrage is van doorslaggevende betekenis voor de
haalbaarheid van dit project.

Inrichting

Ca € 3.000.000

Programma Nieuwe Natuur

(met een verwachte marge van plus 30% of

Waterschap ZZL

min 30%)
Terreinbeheerder/Nieuwe eigenaar

Eventuele subsidies, zoals POP3

Beheer

Ca € 65.000

Terreinbeheerder/Eigenaar
(uit pachtopbrengsten en eventuele

per jaar
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beheersubsidie)
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