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Uitnodiging
Bijeenkomst ‘gebiedsproces bodemdaling Flevoland’ - donderdag 17 november 2022
Wij nodigen u graag uit voor een bijeenkomst over het gebiedsproces Bodemdaling op donderdag 17 november 
tussen 17.00 en 21.00 uur bij Renne Streekproducten in Nagele. De stamppot staat voor u klaar. Kom ook en praat 
mee over de bodemdaling. 

Wat is het gebiedsproces bodemdaling?
De komende jaren krijgen we in Flevoland steeds vaker 
te maken met bodemdaling. In het landelijk gebied zijn 
de gevolgen hiervan vooral te zien door vernatting van 
de bodem. Nu is dat al voelbaar in een gebied onder 
Emmeloord, in de Zuidlob bij Zeewolde en bij Almere. 
Op den duur zal dit op meer plekken de hoogwaardige 
landbouw kunnen schaden. Dit betekent dat we goed 
moeten nadenken hoe we hiermee omgaan. 
De overheden zijn met agrarische ondernemers gestart 

met een gebiedsproces. Het gebiedsproces richt zich op 
alle agrariërs in heel Flevoland, die nu of in de toekomst 
te maken krijgen met de gevolgen van bodemdaling. 
Het doel is om praktische kennis te ontwikkelen over 
maatregelen en om te komen tot kaders voor beleid.

Waar staan we nu?
Sinds begin 2022 zijn we aan het werk in vier inhoudelijke 
sporen:
1. Alternatieve verdienmodellen: welke mogelijkheden

zijn er om bij vernatting toch voldoende te verdienen
als agrarisch ondernemer?

2. Vernatting en waterhuishouding: wat kan een
boer lokaal doen op een perceel om vernatting
te beperken? En wat kan de overheid vanuit het
watersysteem en de ruimtelijke inrichting doen?

3. Zon op land: onder welke voorwaarden is zon op land
een aanvaardbare en haalbare alternatieve functie als
hoogwaardige landbouw niet meer mogelijk is?

4. Vrijwillige kavelruil: hoe kan het vrijwillig ruilen van
percelen ervoor zorgen dat het grondgebruik beter
past bij de kwaliteit van de bodem?

Bart Budding en Douwe Monsma in gesprek over bodemdaling.
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In elk spoor zijn boeren in gesprek met elkaar en 
met het waterschap, de provincie, de gemeente en 
het Rijksvastgoedbedrijf. Natuurorganisaties doen 
ook mee. Waar nodig vragen we hulp van experts. De 
sfeer is nieuwsgierig en onderzoekend. Iedereen is 
inmiddels doordrongen van het belang om te komen tot 
antwoorden. Het bewustzijn ‘om nu na te denken over de 
lange termijn’ neemt toe. We zijn goed op weg! We werken 
toe naar praktische pilots. Om oplossingen ‘in het echt’ 
uit te proberen.

Bijeenkomst 17 november
Vanuit het gebiedsproces bodemdaling kijken we er naar 
uit om met u in gesprek te gaan over de tussenresultaten. 
Bent u agrarisch ondernemer en heeft u (in de toekomst) 
last van bodemdaling? Bent u liefhebber van natuur en 
wilt u meepraten hoe dit met de landbouw samenhangt? 
Of bent u inwoner en heeft u algemene vragen over 
bodemdaling? Kom dan naar de bijeenkomst op 17 
november! We delen onze tussenresultaten en praten u bij. 
Van u horen we graag nieuwe invalshoeken en ervaringen 
uit het gebied. Dat kan ons allemaal inspireren. 

Opzet programma
We starten om 17.00 uur met een stamppotmaaltijd. Maak 
kennis met elkaar en wissel vast uit wat u bezighoudt. 
Om 18.00 uur begint het programma. Dat doen we door 
eerst stil te staan bij het probleem. Welke vragen spelen 
er? Wat is het doel op termijn? Hoe kijkt u daar tegenaan? 
Daarna hebben we, tussen 18.30 uur en 20.15 uur, twee 
rondes in kleine groepen. We bespreken de onderwerpen 
per spoor meer in detail. Waar staan we? Wat vindt u 
belangrijk? Wat kunnen we uitproberen? 
Uw aanwezigheid is belangrijk. Om 20.15 uur komen we 

weer samen. Tot 21.00 uur hebben we de tijd om rode 
draden te ontdekken en conclusies te trekken. Uiteraard 
maken we hiervan een verslag, dat we met u delen. 

Waar is de bijeenkomst?
De bijeenkomst vindt plaats bij Renne Streekproducten, 
Domineesweg 11, 8308 PG in Nagele. 

Bereikbaarheid locatie bijeenkomst
Renne Streekproducten ligt tussen Urk en Nagele. Volg 
vanaf de snelweg of de provinciale weg vanaf Nagele 
de borden Urk. Komt u vanaf Urk dan de borden Nagele 
volgen. De locatie is per auto het makkelijkst bereikbaar. 
Openbaar vervoer is niet aan te raden.

Aanmelden bijeenkomst
Wilt u meepraten? Meldt u zich dan aan vóór 
dinsdag 1 november door een mail te sturen naar 
events@flevoland.nl. Vermeld daarin het onderwerp 
‘gebiedsproces bodemdaling’, uw naam, organisatie/
bedrijf, met hoeveel personen u komt en uw eventuele 
dieetwensen.

 Vragen
Heeft u vragen over de vier sporen of het gebiedsproces 
in het algemeen? Stuurt u dan een bericht naar 
bodemdaling@flevoland.nl of neem contact op met 
Bart Budding, regisseur gebiedsproces bodemdaling via 
Whatsapp: 06-51367642 of telefonisch: 06-31970956 . 

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door provincie Flevoland, LTO-Noord, gemeente Noordoostpolder, 
Rijksvastgoedbedrijf en waterschap Zuiderzeeland en is bedoeld voor alle agrariërs in Flevoland.  
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