
Bodemdaling:
Teelt zonder betrouwbare bodem?!

Belangenvereninging Noordwest Schokland – 15 agrariërs
Koen van Boheemen – Akkerbouwer Nagele



Tot 2008: Gebied Noordwest Schokland
floreert
• Geweldige grond
• Goede opbrengsten
• Agrariërs ondernemen met vertrouwen in de toekomst
• Investeren om klaar te zijn voor die toekomst

• Schokland wordt werelderfgoed
• Trots om te ondernemen in nabije omgeving
• Vernatting tbv behoud
• Waterschap expliciet: geen impact op gebied NW-Schokland

• Geen 0-metingen, geen verdere aandacht



Na 2008: Groeiend probleem

• Ineens problemen met water
• Waterschade gewassen
• Bodem enorm nat / percelen onder water in winter

• Negatieve “verrassingen”:
• Bodemdalingsgebied
• Niemand wil ons vertellen wat er precies op Schokland gebeurt qua water
• Omkeren afwatering Marknesse, maar is door experts over nagedacht

(toch?!)
• Bodemdaling én waterdruk van Schokland én extra water Marknesse
• LTO + Waterschap: “Op termijn geen hoogwaardige landbouw mogelijk”



2016
Voorjaar






2016
Voorjaar



2016
Uien

5 ha
2,5 ha niet te oogsten



2017
Winter



2017
Aardappels

10-8
75% niet te oogsten



2018
Tarwe

12 ha
5 ha schade



2019
Peen



2020
Tarwe



2021
Suikerbieten



Teelten en perspectieven

Grondwaarde ~€125.000 / ha

Teelten met hoogste verdienvermogen

• Aardappel, ui, wortel

• Ook hoogste risico / impact water

Andere teelten rustgewassen

• zijn investering in optimale teelt
aardappels/ui/wortels



2016(!)-2018(!!): gebiedsproces

Oprichting belangenvereniging
Gebiedsproces en deelname aan werkgroepen
• Sporen gebiedsproces -> Optimalisatie watersysteem, Alternatief

grondgebruik, Technische oplossingen
• Rapporten

• Acacia water (iov Waterschap, 2017): Plan van Aanpak Schokland
• CLM (2017): Bodemdaling, wateroverlast en ondernemerschap
• Werkgroep (CLM, Terra, NCR, 2018): Verkenning toekomstig landbouwgebruik

bodemdalingsgebied NOP
Algemene conclusie:
• Zonder externe financiele steun zon enige “teelt” met voldoende

verdienvermogen



Extra beeldmateriaal



2016
Uien

10 ha
4 ha niet te oogsten



2016
Uien

12 ha
4 ha niet te oogsten



2017
Aardappels
Uitgangspunt
2-8



2018
Tarwe

24 ha
4 ha schade



2021
Suikerbieten

maart -> 20cm 
onder 
maaiveld



2016
Voorjaar
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