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Inleiding

In de provincie Flevoland zijn veel organisaties en partijen die zich bezighouden met erfgoed,
rechtstreeks of zijdelings, maar die onderling weinig contact hebben met elkaar. De provincie
Flevoland wil daarom een duurzame overlegstructuur tussen overheden, erfgoedprofessionals,
gebiedspartners en vrijwilligers realiseren, zogeheten ‘Erfgoedtafels’. Het doel van deze
Erfgoedtafels is om de diverse organisaties en partijen bij elkaar te brengen om elkaar (beter)
te leren kennen en met elkaar in gesprek komen, zodat er nieuwe ideeën of samenwerkingen
kunnen ontstaan.
Op 8 november 2018 vond daarom in het WTC te Almere de eerste Erfgoedtafel plaats. Deze
bijeenkomst vormde de start van deze overlegstructuur en had als doel om actuele kwesties die
rond het Flevolands erfgoed spelen in kaart te brengen.
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Flevolandse
Erfgoedtafels

Tijdens de Startbijeenkomst Flevolandse Erfgoedtafels werd besproken welke betekenis dit
overleg kan hebben voor het erfgoed in de provincie Flevoland.
• Een Erfgoedtafel kan het netwerk versterken;
• Er kan kennis worden uitgewisseld;
• Deelnemers kunnen ideeën pitchen om daar vervolgens feedback op te krijgen vanuit 		
verschillende invalshoeken;
• Er kunnen vraagstukken, problemen (probleemgebieden) of dilemma’s worden ingebracht, 		
zodat anderen input kunnen geven;
• Er kunnen nieuwe ideeën of initiatieven uit voortkomen;
• Deelnemers kunnen worden geïnformeerd over wat er speelt op het gebied van erfgoed
in Flevoland, zoals lopende projecten of de waarde van erfgoed in een bepaald gebied,
zodat daar in planvorming rekening mee kan worden gehouden;
• Er kunnen samenwerkingen ontstaan. Zo’n samenwerking geeft kracht om serieus te worden
genomen bij bijvoorbeeld de overheid;
• Het zorgt voor inspiratie.
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Deelnemers
Het kan van toegevoegde waarde zijn om ook minder gevestigde partijen te laten deelnemen,
zoals erfgoed-zzp’ers, toeristische spelers, vrijwilligersorganisaties, historische verenigingen,
bewoners of onderzoekers. Er is bijvoorbeeld een promovendus die momenteel bezig is met
een onderzoek naar de Noordoostpolder en daarbij verschillende (voormalige) eilanden heeft
ontdekt.
Erfgoed thema’s
De door de provincie gedefinieerde erfgoedthema’s zijn brede onderwerpen. Er is dan ook
sprake van overlap. Het is een mogelijkheid om de thema’s concreter te definiëren. Tegelijkertijd
is het ook van belang om de thema’s niet té specifiek te formuleren, anders moeten sommige
deelnemers bij meerdere Erfgoedtafels aansluiten. Hier moet dus de juiste balans in worden
gevonden. Dit geldt voor de afbakening van de doelstellingen van de Erfgoedtafels. Voor het
definiëren van de thema en doelstellingen kan een aparte sessie worden georganiseerd.
Er kan echter ook voor worden gekozen om de thema’s en doelstellingen juist niet te veel van
te voren af te bakenen, maar het te laten groeien. Als een thema uiteindelijk té breed blijkt, kan
een Erfgoedtafel na verloop van tijd alsnog worden gesplitst.
Frequentie
Het is belangrijk om per thema regelmatig bijeenkomsten te organiseren. Ook zou één keer per
jaar een ‘algemene bijeenkomst’, waarbij alle deelnemers van alle Erfgoedtafels samenkomen,
kunnen worden georganiseerd (indien onderwerpen eventueel worden gesplitst). In een
volgende bijeenkomst zal worden gekeken of er meerdere Erfgoedtafels nodig zijn voor
Flevoland en/of deze dan thematisch ingericht zullen worden of dat een algemene Erfgoedtafel
voldoet.
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Erfgoedvisie Flevoland
Momenteel werkt de provincie Flevoland aan een erfgoedvisie (ontwerp in januari 2019; ter
inzage in februari en maart 2019). Hiervoor heeft de provincie vier erfgoedthema’s die een
belangrijke plaats innemen in het Flevolandse erfgoed benoemd:
1.
2.
3.
4.

Het landschap in de ondergrond
De geschiedenis van de Zuiderzee
De inpolderingsgeschiedenis
Iconen van vernieuwing en experiment

Deze bouwblokken wil de provincie langs de volgende sporen verder uitwerken:
• Behoud en bescherming
• Publieksbereik en ontsluiting
• Kennisvermeerdering en kennisdeling
Startbijeenkomst Flevolandse Erfgoedtafels
Het doel van de Startbijeenkomst Flevolandse Erfgoedtafels was om te onderzoeken:
• Waar per bouwblok de (urgente) opgaven liggen;
• Of de Flevolandse Erfgoedtafels van toegevoegde waarde kunnen zijn.
De resultaten - die in dit verslag staan beschreven - kunnen als inspiratie dienen voor het
toekomstige erfgoedbeleid (de erfgoedvisie) van Flevoland of in toekomstige Erfgoedtafels aan
bod komen.
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Ter inspiratie over wat een Erfgoedtafel is gaf Saskia Boom een presentatie over de Erfgoedlijnen
in Zuid-Holland. In de provincie Zuid-Holland zijn zeven zogeheten ‘Erfgoedlijnen’ aangewezen.
Dit zijn “geografische lijnen (kust, trekvaart, oude duinenrij, eiland, enzovoort) die verschillende
punten op de kaart verbinden tot één geheel met een gemeenschappelijk historisch verhaal.”
Zuid-Holland kent zeven van dit soort Erfgoedlijnen, namelijk: de Atlantikwall, de Limes, GoereeOverflakkee, de Landgoederenzone, de Oude Hollandse Waterlinie, de Trekvaarten en de
Waterdriehoek.
Beschermen, benutten en beleven
Zuid-Holland wil het erfgoed in de provincie beter beschermen, benutten en laten beleven. Om
deze doelstellingen te bereiken, worden erfgoedstakeholders (waaronder eigenaren, vrijwilligers,
directeuren en ondernemers) bij elkaar gebracht, zodat ze ideeën kunnen delen en er nieuwe
kansen kunnen ontstaan.

Erfgoedlijnen in
Zuid-Holland

Erfgoedtafels
Elke Erfgoedlijn kent een netwerk van belanghebbenden (waaronder gemeenten, eigenaren,
musea, stichtingen, historische verenigingen, vrijwilligersgroepen, toeristische spelers,
ondernemers) die samen een netwerk vormen: een Erfgoedtafel.
Een Erfgoedtafel komt vier keer per jaar bijeen, op wisselende locaties onder leiding van een
extern aangetrokken voorzitter. Er is ook altijd iemand van de provincie of het Erfgoedhuis ZuidHolland aanwezig om administratieve en communicatieve ondersteuning te bieden.
Tijdens een bijeenkomst en een Erfgoedtafel worden ideeën gepitcht en met elkaar besproken,
kennis gedeeld, projecten ontwikkeld, bepaald welke projecten subsidies krijgen en genetwerkt.
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Subsidies
Een belangrijk aspect van de Erfgoedlijnen in Zuid-Holland zijn de subsidies voor projecten. Hier
heeft de provincie wel een aantal toetsingscriteria aan verbonden:
• Cofinanciering (50% financiering van de provincie en 50% uit andere bronnen – ook
vrijwilligers zijn een vorm van cofinanciering);
• Samenwerking (hoe meer partners samenwerken, hoe beter dat gewaardeerd wordt);
• Bijdrage verhaal Erfgoedlijn (een project moet bijdragen aan het algehele verhaal van de
Erfgoedlijn);
• Publieksbereik en communicatie.
Uitdagingen bij de Erfgoedlijnen Zuid-Holland
Het project ‘Erfgoedlijnen in Zuid-Holland’ is inmiddels al een aantal jaren actief. In die periode
zijn meerdere uitdagingen naar voren gekomen, die in de toekomst wellicht ook voor de
Flevolandse Erfgoedtafels gelden:
• Meer kruisbestuiving tussen de Erfgoedlijnen creëren.
• Niet al het erfgoed past binnen één van de zeven Erfgoedlijnen.
• Minder gevestigde partijen, zoals erfgoedzzp’ers, net-afgestudeerden, onderzoekers, laten
aanhaken.
• Intersectorale samenwerking stimuleren.
• In stand houden van een netwerk na een beleidsperiode.
• Borging van de resultaten op de lange termijn.
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Resultaten
OPGAVE: DRAAGVLAK EN BEKENDHEID FLEVOLANDS ERFGOED VERGROTEN
Het blijkt dat de waardering voor Flevolands erfgoed veelal ontbreekt, bij burgers, maar soms
ook bij verschillende beleidsvelden binnen gemeenten. Onbekend maakt onbemind. Om het
draagvlak voor het behoud van het erfgoed te vergoten, is het van belang om de waarden ervan
onder de aandacht te brengen.
Vrijwilligers
Voor o.a. de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie vormt het werven van vrijwilligers een
uitdaging. Het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding zou hierbij kunnen
helpen: vrijwilligers leggen soms grote afstanden af om mee te kunnen werken aan projecten,
maar moeten de reiskosten zelf betalen. Ook een overkoepelde vrijwilligerscoördinator zou het
werven van vrijwilligers makkelijker kunnen maken.
OPGAVE: VRIJWILLIGERS
Een ander aandachtspunt voor de Erfgoedtafels is het probleem om voldoende en geschikte
vrijwilligers op het gebied van erfgoed te werven.

Flevolands Erfgoed
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De inpolderingsgeschiedenis

Resultaten Thema
OPGAVE: JONG GEBOUWD ERFGOED
Flevoland kent veel jong gebouwd erfgoed, zowel uit de pionierstijd als uit de periode daarna,
toen het land in gebruik werd genomen. Het betreft zowel bebouwing (zoals woningen en
schokbetonschuren), als kleinere objecten (waaronder transformatorhuisjes van schokbeton en
dampalen).
Dit jonge erfgoed wordt momenteel bedreigd: de bebouwing en objecten worden bijvoorbeeld
gesloopt wanneer ze niet meer functioneel zijn. De waarde van de bebouwing en objecten dat ze herinneren aan de ontstaans- en beginperiode van Flevoland - wordt vaak onvoldoende
onderkend.
Voorbeeld:
Bij Blocq van Kuffeler staan gebouwen die ten tijde van de inpoldering van Flevoland tot stand
zijn gekomen. Ze bevinden zich op dit moment echter in erbarmelijke staat.
Voorbeeld:
Een van de oudste wijken in Lelystad is de Zuiderzeewijk. De woningen in de wijk voldoen niet
meer aan de eisen van deze tijd. Er bestaat daarom een grote kans dat ze worden afgebroken.
Het is namelijk aantrekkelijker om nieuwe huizen te bouwen, dan de bestaande woningen te
renoveren. Maar als ze worden gesloopt, verdwijnt er een belangrijk stuk erfgoed van Lelystad:
woningen die de beginperiode van Lelystad markeren.
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Voorbeeld:
De Bivak is een gebouw dat dateert uit de beginperiode van Almere. Op dit moment speelt
echter het volgende dilemma: moet dit gebouw behouden blijven of kan het worden gesloopt?
OPGAVE: LANDBOUWSCHUREN
Ook de boerderijen - met name de landbouwschuren - in de Noordoostpolder lopen gevaar. Er
zijn verschillende bedreigingen:
• De schuren zijn te klein voor de steeds groter wordende landbouwmachines;
• Er zijn agrariërs die stoppen met hun bedrijf, waardoor schuren leeg komen te staan.
De boerderijen zijn heel kenmerkend voor Flevoland. Er is al aandacht voor de problematiek,
maar die richt zich voornamelijk op individuele boerderijen. De waarde van de boerderijen
ligt echter niet alleen bij de individuele objecten; de hoeveelheid boerderijen in de
Noordoostpolder vertegenwoordigt namelijk ook een belangrijke waarde. Om de boerderijen,
zowel individueel als de verzameling, te beschermen:
• Kan de bescherming in het beleid verankerd worden.
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• Ook kunnen eigenaren worden geïnformeerd over de waarde van hun boerderijen; niet alleen
de waarde van de individuele boerderijen, maar ook de ensemblewaarde als onderdeel van 		
een grote verzameling boerderijen in de Noordoostpolder.
• Tot slot kan de overheid eigenaren helpen bij vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van
verduurzaming.
OPGAVE: WATERERFGOED
In Flevoland bevindt zich ook watererfgoed: erfgoed dat is gerelateerd aan waterbeheer, zoals
gemalen, stuwen en duikers. Ook dit erfgoed wordt bedreigd, al is de aandacht er inmiddels
voor toegenomen. Zo heeft het waterschap alle objecten geïnventariseerd en gewaardeerd. Met
deze kennis probeert het waterschap zorgvuldig om te gaan met dat wat waardevol is. Toch is
het waterschap nog zoekende naar een goede omgang met het erfgoed. Er wordt bijvoorbeeld
onderzocht hoe de objecten kunnen bijdragen aan het vergroten van de bekendheid van
watererfgoed in Flevoland. Hierbij zou samenwerking met andere partijen en organisaties op het
gebied van watererfgoed - bijvoorbeeld in de vorm van een Erfgoedtafel - kunnen helpen.
OPGAVE: WEGENSTRUCTUUR
Een ander aandachtspunt is de oorspronkelijke wegenstructuur in Flevoland: de breedte van
wegen, de ruimte tussen de wegen en de beplantingen langs de wegen. Deze opbouw is heel
kenmerkend voor de provincie en daarom een belangrijke waarde om te behouden.
In de Noordoostpolder zijn dit soort waarden al beschermd, omdat het gebied door de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is aangewezen als een wederopbouwgebied van
nationaal belang. Voor het behoud van de wegenstructuur in andere delen van Flevoland, zou
het voorbeeld van de RCE gevolgd kunnen worden.
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Voorbeeld:
Ook in Lelystad loopt de oorspronkelijk wegenstructuur gevaar. Zo dreigt de oorspronkelijke
opbouw in kwadranten te verdwijnen. Een andere wegenstructuur in Lelystad die wordt
bedreigd, is de structuur in het voormalige Visvijvergebied, waar de wegen de lijnen van de
voormalige visvijvers volgen.
OPGAVE: LEEGSTAND
Ook de leegstand in de dorpen vormt een uitdaging. Ten tijde van de bouw van de dorpen,
moest rekening worden gehouden met de verzuiling. Per dorp werden daarom meerdere
scholen en kerken opgetrokken. Het probleem is dat deze gebouwen vandaag de dag leeg
staan of in de (nabije) toekomst leeg komen te staan.
Het Flevolands Archief
Het Flevolands Archief bezit veel materiaal dat het verhaal van Flevoland kan ondersteunen
en op deze manier kan bijdragen aan het vergroten van het draagvlak voor het behoud van
Flevolands Erfgoed. Er wordt momenteel gewerkt aan het verbeteren van de beschikbaarheid en
vindbaarheid van het materiaal, door het te digitaliseren en beter te ontsluiten.
OPGAVE: Het archief bezit onder andere een grote collectie filmmateriaal van de Rijksdienst
voor de IJsselmeerpolders. Het is van belang dat deze collectie zo snel mogelijk wordt bekeken,
gerestaureerd en gedigitaliseerd, want de collectie is aan het vergaan.
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Iconen van
vernieuwing en
experiment

Resultaten Thema
In Flevoland zijn verschillende iconen van vernieuwing en experiment die extra aandacht
verdienen:
OPGAVE: WOONEXPERIMENTEN (in de polder)
OPGAVE: RECREATIEGEBIEDEN
Bij de inrichting van Oostelijk Flevoland heeft de bestemming recreatie, naast de
bestemmingen wonen en werken, een belangrijke rol gekregen.
OPGAVE: ICONISCHE GEBOUWEN
In Zeewolde staan iconische gebouwen die door gerenommeerde architecten zijn ontworpen.
Een voorbeeld van zo’n iconisch gebouw is de voormalige openbare bibliotheek.
Voor Zeewolde, maar ook voor andere gemeenten, kunnen lijsten - ‘hotlists’ – van iconische
gebouwen worden opgesteld. Met deze kennis kunnen die bouwwerken wellicht beter worden
beschermd.
Monumentenmonitor
Veel gemeenten in Flevoland hebben te maken met een beperkte capaciteit op het gebied van
erfgoed. Het zou daarom van toegevoegde kunnen zijn als alle cultuurhistorische waarderingen
van gebouwen - iconische gebouwen - makkelijk vindbaar en bruikbaar worden gemaakt.
Hiervoor kan een app worden ontworpen. De Stichting Monumentenwacht Overijssel en
Flevoland kan helpen bij de ontwikkeling van zo’n app.
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OPGAVE: WATERLOOPBOS
Het Waterloopbos (een rijksmonument) is een belangrijk icoon van vernieuwing en experiment in
Flevoland, maar kent momenteel twee grote opgaven:
• De eerste betreft de staat van de waterloopkundige modellen in het bos. De modellen zijn
voor de tijdelijkheid gebouwd, maar bestaan inmiddels al enkele decennia. Ze zijn dan ook
aan restauratie toe. Natuurmonumenten wil een aantal modellen restaureren om het verhaal
over het Waterloopbos - de onderzoeken die er plaatsvonden - aan bezoekers te kunnen
blijven vertellen. Komend jaar zal worden gestart met de restauratie van één model, maar de
wens is om er nog zo’n negen te restaureren.
• Een andere opgave heeft betrekking op de omgeving van het Waterloopbos:
Nabij het Waterloopbos ligt het Wendelbos. De twee bossen worden gedeeltelijk van elkaar
gescheiden door een akker. De eigenaar van de akker wil deze omvormen tot een
zonneweide. Natuurmonumenten wil dit voorkomen. Daarnaast zou Natuurmonumenten de
twee bossen graag met elkaar willen samenvoegen tot één bos.
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OPGAVE: LAND ART FLEVOLAND
De landschapskunstwerken van Land Art Flevoland liggen verspreid over de provincie. Dit brengt
verschillende bedreigingen met zich mee:
• Bij ieder kunstwerk is sprake van meerdere belanghebbenden. Dit maakt het soms lastig
om alle partijen bij ontwikkelingen te betrekken. Het gaat dan ook wel eens mis, bijvoorbeeld
dat er zonder overleg een wandelpad (te) dicht bij een kunstwerk wordt aangelegd. Om dit
in de toekomst te voorkomen, zou het goed zijn als de omgeving rond een kunstwerk wordt
beschermd, bijvoorbeeld door een beschermende status of de bescherming vast te leggen in
het bestemmingsplan.
• Een andere bedreiging heeft betrekking op de locatie van sommige landschapskunstwerken:
een aantal ligt in het buitengebied (bijvoorbeeld Aardzee), waardoor er weinig toezicht is.
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Resultaten Thema
OPGAVE: SCHEEPSWRAKKEN
De scheepswrakken die nog in de bodem van Flevoland liggen, worden beschadigd door
ploegen. Naast de al eerder (bij thema 1) beschreven oplossingen, zijn er ook nog andere
mogelijkheden om de wrakken beter te beschermen:
Beschermende maatregelen
Zo kunnen er beschermende maatregelen worden getroffen. Dit brengt echter het volgende
dilemma naar voren: moeten alle scheepswrakken worden beschermd of moet er een selectie
worden gemaakt?
Het beschermen van alle scheepswrakken is een omvangrijke en lastige opgave, maar ook het
maken van een selectie blijkt complex: hoewel locaties van scheepswrakken in kaart zijn gebracht
en er ooit een verkenning heeft plaatsgevonden, is er nog steeds (te) weinig bekend over de
wrakken. Dit maakt het lastig om te prioriteren welke wrakken wel of juist niet beschermd moet
worden. Om dit soort keuzes te kunnen maken, zou er meer onderzoek moeten plaatsvinden.

De geschiedenis
van de Zuiderzee

Opgraven
Een ander optie is om waardevolle scheepswrakken op te graven. Echter, ook hier geldt: de
beperkte kennis maakt het lastig om te bepalen welke wrakken het waard zijn om opgegraven te
worden.
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Tentoonstellen
Om draagvlak voor het behoud van scheepswrakken (maar ook voor Flevolands archeologisch
erfgoed in het algemeen) te creëren, kunnen op verschillende locaties in Flevoland - zoals
bibliotheken of gemeentehuizen - (reizende) tentoonstellingen worden ingericht. Zo’n
tentoonstelling hoeft niet veel geld te kosten; het kan bijvoorbeeld al in de vorm van een vitrine
met enkele objecten. Voor dit soort tentoonstellingen kunnen voorwerpen worden gebruikt die
zich in het depot bij Batavialand bevinden.
Samenwerking
Bij de zoektocht naar een juiste omgang met scheepswrakken, is het misschien waardevol om
samenwerking te zoeken met provincies, steden en dorpen rond de voormalige Zuiderzee. De
scheepvaart op de Zuiderzee had namelijk een (inter)nationale betekenis.
Er bestaan al samenwerkingsverbanden die zich focussen op het IJsselmeergebied, zoals
‘Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk’ en ‘Agenda IJsselmeergebied 2050’. Wellicht kan hierbij worden
aangesloten.
OPGAVE: VERHALEN VISSERS
De generatie vissers die op de voormalige Zuiderzee heeft gevaren, sterft uit. In het verleden
zijn persoonlijke verhalen van deze vissers al vastgelegd, onder andere door Batavialand. Maar,
mocht er nog behoefte aan zijn om verhalen van deze vissers te documenteren, is het belangrijk
om dit zo snel mogelijk te doen, voor het te laat is.
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OPGAVE: ZICHTBAARHEID VOORMALIGE EILANDEN
Urk en Schokland vormen ‘oud erfgoed’ in een jonge provincie. Om deze waarde aan het
publiek duidelijk te maken, kan zichtbaarder worden gemaakt dat Urk en Schokland in het
verleden eilanden waren. Dit kan op verschillende manieren worden bereikt:
Markering overgang
Zo kan de overgang tussen het oude en het nieuwe land zichtbaarder worden gemaakt,
bijvoorbeeld door middel van:
• Een duidelijke(re) markering van de voormalige eilandcontouren;
• Een kunstwerk.
Markering waterpeil
Het is ook een mogelijkheid om het waterpeil van de voormalige Zuiderzee zichtbaar te maken.
Dit peil kan bijvoorbeeld op een paal worden aangeduid. Zo’n paal kan dezelfde kleurstelling
krijgen als de palen die vindplaatsen van scheepswrakken en neergestorte vliegtuigen in
Flevoland markeren.
Een landschappelijke verbinding
Er kan ook een landschappelijke verbinding tussen de twee voormalige eilanden worden
gerealiseerd, bijvoorbeeld met behulp van de Domineesweg: de kortste weg tussen Urk en
Schokland die door de dominee werd gebruikt.
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OPGAVE: RECREATIE EN TOERISME IN URK
Op dit moment is de visserij een belangrijke bron van inkomsten voor Urk. De gemeente Urk wil
echter graag dat recreatie en toerisme ook een belangrijke inkomstenbron gaan vormen. Hier
kan visserij een rol in spelen, bijvoorbeeld door het beleefbaar te maken. Het is echter wel van
belang dat de ontwikkeling op het gebied van recreatie en toerisme op een gecontroleerde
manier plaatsvindt: de zondagsrust is erg belangrijk in Urk.
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Resultaten Thema
OPGAVE: ARCHEOLOGISCHE RESTEN
In Flevoland worden waardevolle archeologische resten in de bodem, waaronder sporen en het
reliëf van vroegere landschappen, bedreigd door:
• Inklinking
• Ploegen
Voorbeeld:
In een landbouwkavel bij Schokland bevindt zich een bijzondere rivierduin. De top van deze duin
is echter al verloren gegaan.
De waarden van de resten van vroegere landschappen die zich in de bodem van Flevoland
bevinden, zoals het getijdengebied bij Almere en Zeewolde en het IJssel-Vechtsysteem in
Oostelijk Flevoland, zijn bekend. Dit soort waardevolle resten zijn op dit moment echter beperkt
beschermd. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze bescherming te verbeteren:

Het landschap in
de ondergrond

Selecteren ‘topgebieden’
Zo kunnen een aantal waardevolle ‘topgebieden’ - bedreigde plekken met een hoge
archeologische waarde - worden geselecteerd en verworven (zoals in de omgeving van
Schokland al is gebeurd), om ze vervolgens een andere bestemming te geven.
Handhaving
Ook is het belangrijk om te controleren of agrariërs niet dieper ploegen dan de vastgelegde
ploegdiepte.
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Agrariërs stimuleren*
In het kader van bescherming is het tevens van belang om agrariërs bewust te laten worden van
de waarde van de archeologische resten in de bodem en dat het ploegen van de grond hier een
grote bedreiging voor vormt. Deze bewustwording kan worden gecreëerd door middel van het
organiseren van erfgoedpop-up’s (evenementen op locatie rondom een erfgoedthema).
Het is hierbij ook van belang om de kansen van het archeologische erfgoed te benadrukken.
Sommige agrariërs zijn - naast agrarische activiteiten - al bezig met andere bedrijfsactiviteiten,
bijvoorbeeld op het gebied van recreatie of toerisme. Voor deze activiteiten kan het
archeologische erfgoed van toegevoegde waarde zijn.
Als agrariërs op de hoogte zijn van de (potentiële) archeologische waarde van hun
landbouwpercelen, en de kansen die dat biedt, kan dit ze stimuleren om een bijdrage te leveren
aan het behoud van het archeologische erfgoed, bijvoorbeeld door:
• Voorzichtiger om te gaan met archeologisch waardevolle (delen van) landbouwpercelen. 		
In sommige gevallen is het al voldoende als een agrariër een relatief klein gedeelte van zo’n
perceel niet ploegt.
• Een alternatieve vorm van landbouw te bedrijven, wat minder belastend is voor de
archeologische resten in de bodem. Er kan bijvoorbeeld grasland worden aangelegd, zodat 		
er niet meer diep geploegd hoeft te worden. Een andere optie is om agrariërs te wijzen op
‘natte landbouw’, waardoor de grondwaterstand verhoogd kan worden, wat beter is voor de
archeologische resten.
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Ook kan de bewustwording van de waarde van het archeologische erfgoed agrariërs aansporen
om, als ze bij toeval een archeologische vondst hebben gedaan, contact op te nemen met de
juiste instantie.
Er zijn agrariërs die de geschiedenis van het landschap en de archeologische waarden
interessant vinden. Zij zijn wellicht relatief eenvoudig over te halen om mee te werken aan het
behoud van de archeologische resten in de bodem. Het is echter ook mogelijk om agrariërs met
financiële vergoedingen te stimuleren.
*Opmerking: Het is van belang om rekening te houden met de economische belangen van
agrariërs. Zo zou het beperken van de ploegdiepte weliswaar bijdragen aan de bescherming
van de archeologische resten in de bodem; voor agrariërs zou dit echter grote problemen
opleveren. Ook is het lastig om agrariërs te stimuleren om het reliëf in percelen te behouden.
Hoogteverschillen kunnen een landbouwspuit namelijk zodanig uit balans brengen, dat de spuit
te hoog boven het gewas komt. Dit is bij wet verboden. Resumerend komen hier twee wettelijke
verantwoordelijkheden voor agrariërs met elkaar in conflict: de bescherming van de archeologie
en de bescherming van de ecologie.
Opgraven
Tot slot kunnen waardevolle archeologische resten - zoals de eerder aan bod gekomen rivierduin
bij Schokland - worden opgegraven. Zo blijven die resten behouden.
Publiek kan bij zo’n opgraving betrokken worden, bijvoorbeeld door het plaatsen van een
tribune. Dit draagt ook bij aan de bewustwording van de waarde van het archeologische erfgoed
in Flevoland.
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De startbijeenkomst Erfgoedtafels Flevoland werd georganiseerd door ErfgoedinZicht in
opdracht van de provincie Flevoland.
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