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Betreft: Aanwijzing beschermd dorpsgezicht Schokland (gemeente
Noordoostpolder)

Geachte mevrouw Bussemaker,
Bij bovenvermeld adviesverzoek verzocht u de Raad voor Cultuur te adviseren
over het voorstel tot aanwijzing van het beschermd dorpsgezicht Schokland en
omgeving in de gemeente Noordoostpolder. Onder verwijzing naar artikel 3:7,
eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht heeft de raad dit advies gebaseerd
op de bij uw adviesverzoek verstrekte gegevens en aanvullende gegevens van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) van 11 februari ji.
Schokland is een voormalig Zuiderzee-eiland en ligt in de huidige
Noordoostpolder. Het voormalige eiland is in het veld te herkennen als een
langgerekte terreinverhoging, die uitsteekt boven het omringende
polderlandschap en die grotendeels omringd is door een bomenlint. Met het
droogvallen van de Noordoostpolder in 1942 kwam het eiland ‘op het land’ te
liggen.
Schokland en omgeving is een gebied met grote archeologische waarden, met
sporen variërend uit de Oude Steentijd tot de Tweede Wereldoorlog. Ook resteert
zij het schaars bebouwing uit de eilandperiode. Op Schokland en in de directe
omgeving staan verder boerderijen en woningen die uit de wederopbouwperiode
dateren.
—

Bijzonder aan Schokland is vooral de combinatie en confrontatie van het oude
eiland en het nieuwe land met zijn verkavelingstructuur. Zo bijzonder, dat
Schokland en omgeving sinds 1995 Werelderfgoed is. Het werd opgenomen op de
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lijst van UNESCO omdat het de eeuwigdurende strijd van Nederland tegen het
water symboliseert.
De raad acht Schokland cultuurhistorisch zeer waardevol en van nationale
betekenis. Hij heeft uit de aanvullende informatie begrepen dat de begrenzing van
de werelderfgoedsite bepalend is geweest bij de keuze van de begrenzing van het
beschermd gezicht. Daarnaast heeft hij kennis genomen van het feit dat vanwege
het aanmerken van de Noordoostpolder als nationaal wederopbouwgebied,
waarbij de kernkwaliteiten van het gebied juridisch en planologisch geborgd
zullen worden, door de RCE is afgezien van een ruimere begrenzing van het
beschermd gezicht.
De raad stemt in met het voorstel Schokland en omgeving aan te wijzen als
beschermd dorpsgezicht, maar adviseert de keuze voor de begrenzing, met name
die in de zuidoost- en in de zuidwesthoek van het te beschermen gebied,
specifieker te beargumenteren.
Hoogachtend,

Joop Daalmeij
Voorzitter
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