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voorwoord
Nagele, januari 2010

beste lezer, 

Voor u ligt de dubbele publicatie van 
Onderzoekslab Nagele, een project dat in 
oktober 2009 is opgestart door het Atelier 
Rijksbouwmeester en dat deel uitmaakt van 
‘Nederland wordt anders’. 
Dit Handboek en Werkboek: visie op een 
modernistisch dorp in de polder vormt het 
resultaat van een studie naar Nagele die 
in de afgelopen drie maanden is verricht 
door een samenwerkingsverband van 14 
architecten en een architectuurhistorica. 

Wij zijn veel dank verschuldigd aan de 
bewoners van Nagele, die bereid zijn 
geweest om hun meningen met ons te 
delen, de medewerkers van het museum 
Nagele, de gemeente Noordoostpolder, 
Louis van Gasteren die ons deelgenoot heeft 
gemaakt van de talloze jaren die hij heeft 
meegemaakt in Nagele. Ook zijn we vele 
anderen die de moeite hebben genomen 
om met ons over Nagele van gedachten te 
wisselen zeer erkentelijk.

Deze uitgave is een aanzet tot het vormen 
van een visie. Een visie over hoe we van 
Nagele weer een vitaal dorp kunnen 
maken, terwijl het ook als markant 
stedenbouwkundig monument weer 
aantrekkelijk kan worden. Dit handboek 
wil richting geven aan de zoektocht om 
leefbaarheid en cultuurhistorie in goede 
balans te brengen. Wij hopen van harte dat 
de betrokken partijen onze voorstellen en 
ideeën oppakken en deze in de toekomst, 
samen met ons, tot een nog professioneler 
resultaat willen brengen. 

deelnemers en mentoren van Lab Nagele

KOFFIETIJD
Beste Nagelezen,

U zult wel vernomen hebben dat het Onder-
zoekslab Nagele van start is gegaan. 

Wij willen kennis met u maken, ideeën uitwisse-
len en u tevens de gelegenheid bieden om ons 
werk te volgen.

We zouden het heel leuk vinden om u te ont-
moeten op donderdag 22 oktober vanaf half 
elf in Museum Nagele

U bent van harte welkom!

vriendelijke groet,

poster: iedere week konden de bewoners van Nagele op de 
koffie komen

het lab
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Onderzoekslab Nagele
In oktober 2009 is “Nederland wordt 
anders” opgestart door het atelier 
Rijksbouwmeester om architecten met 
minder of zonder werk bij het werkveld  
betrokken te houden. Een van de 
initiatieven leidde tot Onderzoekslab 
Nagele, een project waar we met zo’n 
15 mensen gedurende 3 maanden aan 
werkten.

Nagele
In het Onderzoekslab zien we ons voor 
de opgave gesteld om een visie te 
ontwikkelen waarmee een ‘versleten’ 
dorp  getransformeerd kan worden tot een 
dorp met monumentale waarde dat ruimte 
biedt voor nieuwe kansen. Als tiende 
polderdorp in de ring rondom Emmeloord, 
werd Nagele in de na-oorlogse periode 
aangelegd op basis van tekentafelplannen 
van avant-gardistische architecten. 
Deze plannen van een ongekende en 
verfijnde precisie ondertekend door 
niemand minder dan Mien Ruijs, Gerrit 
Rietveld, Mart Stam, Aldo van Eijck, Jaap 
Bakema en anderen, uitgevoerd in de 
periode 1954 -1976, hebben nog altijd 
een magnetische aantrekkingskracht op 
ontwerpers en architectuurliefhebbers uit 
de hele wereld. Het schoolvoorbeeld van 
het moderne bouwen, waarvan tal van 
tekeningen en foto’s zijn ondergebracht 
in het museum te Nagele, blijkt echter de 
tand des tijds maar nauwelijks te kunnen 
doorstaan. 
Gebrek aan visie, slijtage van de 
gebouwen en een krimpende bevolking 
vormen de nagels aan de doodskist. Toch 

is Nagele nog niet ten dode opgeschreven 
en zijn wij steeds meer overtuigd geraakt 
van de potenties die het dorp, en de 
bijbehorende Noordoostpolder, heeft.

Werkwijze
Met de bestudering van recente 
rapporten, architectuurhistorische 
artikelen en boeken maar vooral dankzij 
intensief contact met de bewoners van 
Nagele (op diverse bewonersavonden 
en tijdens ons wekelijks verblijf in 
een woning aan de Koolzaadhof) en 
de ondernemersvereniging (waarin 
behalve ondernemers ook de gemeente 
NOP en corporatie Mercatus zijn 
vertegenwoordigd) hebben we getracht 
om de waarden van Nagele opnieuw 
te ontdekken en om de problemen te 
definiëren. Gelijktijdig hebben we ons 
een beeld gevormd van de context 
van Nagele: het directe buitengebied 
met de boerenbedrijven en de 
landarbeiderswoningen (Nagelepolder), 
Emmeloord en de andere dorpen uit de 
ring, toeristische trekpleisters Urk en 
Schokland, de utilitaire, landbouwkundige 
inrichting van de Noordoostpolder en de 
verschillende initiatieven op gebied van 
wonen en werkgelegenheid zoals Brennels 
Buiten en Schokkerhaven. 

Visie: Handboek-Werkboek
De inzichten die uit dit alles zijn 
voortgekomen brengen we onder in 
een handboek en een werkboek. Het 
handboek is de neerslag van onze visie 
waarin wordt aangegeven wat behouden 
moet blijven en toont waar unieke kansen 
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inleiding
voor bijzondere ontwikkelingen liggen. 
In het werkboek worden verschillende 
projecten getoond die Nagele een impuls 
kunnen geven om zich verder te kunnen 
ontwikkelen en duidelijker te profileren. 
Deze waaier van concepten toont ideeën 
op verschillende schaalniveaus; van 
individuele woning tot gehele polder. Doel 
is niet om een volledige oplossing voor 
Nagele te bieden maar om bestuurders te 
prikkelen met een aantal veelbelovende 
ideeën.
De prelude op het Handboek wordt 
gevormd door de stellingen waarin we een 
beheer- en ontwikkelmodel voorstellen 
om de visie ook daadwerkelijk te kunnen 
implementeren. Kern van ons betoog is 
dat een vitaal Nagele alleen kan ontstaan 
als in de toekomst alle belanghebbenden 
op actieve wijze bijdragen en betrokken 
worden bij de besluitvorming.

Vraag achter de vraag
Het onderzoekslab Nagele is door 
Nederland wordt Anders in oktober 2009 
opgestart met een aantal zeer concrete 
vragen over mogelijke uitbreiding van 
het woningbestand binnen of buiten 
de windsingel, over de mogelijke 
aanpassingen van de bestaande 
huurwoningen en over mogelijke toename 
van het voorzieningenbestand.
Gaandeweg hebben wij echter 
geconstateerd dat hierachter andere 
vragen schuil gaan. De suggestie dat 
Nagele moet groeien, door in- of 
uitbreiden, zodat vervolgens het 
voorzieningenpeil kan worden opgevoerd, 
raakt volgens ons niet de kern van het 

probleem. 
Wij hebben daarom gekeken naar wat de 
krachten en de waarden van Nagele zijn. 
Wat zijn de kwaliteiten daarvan en wat 
willen we behouden? En hoe kunnen we 
tegelijkertijd ontwikkelingen inzetten die 
tot een vitaal en leefbaar dorp leiden? Hoe 
kan een dorp uit de jaren vijftig worden 
aangepast aan de 21ste eeuw? Hoe ervaren 
de bewoners Nagele?
Toenemend inzicht heeft ons doen 
beseffen dat een dorp als Nagele niet 
zonder gemeenschapszin kan. 
Alle bewoners, ondernemers, gemeente en 
woningbouwvereniging zullen zich moeten 
realiseren dat ze een gezamenlijk belang 
hebben bij een goede revitalisering van 
het dorp. Iedere (individuele) investering 
in Nagele zal moeten bijdragen aan de 
waardevermeerdering van het geheel. 
Dit resulteert in synergie die leidt 
tot veel meer dan de som der delen. 
Deze zogenaamde wonderbaarlijke 
broodvermenigvuldiging zouden we graag 
op gang willen brengen in, inmiddels ons 
geliefde, Nagele!

Vraag achter de vraag

1. Moet Nagele inbreiden of uitbreiden?

2a Hoe houden we de voorzieningen op peil? 2b Hoe gaan we om met Nagele als monument?

3 Hoe blijft Nagele een vitaal en leefbaar dorp?

4 Hoe woont een pluriforme samenleving in een uniform dorp?

5 Hoe kan men ruimte geven aan individuele vrijheid binnen een collectief belang?
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Van uniform naar pluriform!
Nagele is ontworpen als een dorp met een 
sterk uniform karakter. De opzet kent geen 
hiërarchische opbouw en het merendeel 
van de huizen is gebouwd als seriematige 
eengezinswoningen met diepe tuinen. 
Door toevoeging van seniorenwoningen 
en door grotere woningen in De Klamp en 
de Wendakker is er in de jaren zeventig 
en tachtig meer diversiteit ontstaan. 
Verdergaande veranderingen in de huidige 
samenleving vragen opnieuw om een 
grotere diversiteit en om meer variatie in 
de gebruiksmogelijkheden van de ruimte. 
Met inbrengen van meer flexibiliteit zullen 
ook toekomstige wensen en onvoorziene 
ontwikkelingen in Nagele een plek kunnen 
vinden.

Behoud Nagele!
Nagele heeft een uniek karakter en we 
zien het graag als een stedenbouwkundig 
monument. Opgevat als cultuurhistorisch 
erfgoed onderscheidt Nagele zich 
duidelijk van de andere dorpen in de 
polder en heeft het een uitgesproken 
eigen identiteit. Onder bewoners is, met 
de oprichting van Museum Nagele, een 
cultureel bewustzijn gegroeid. 

Inzetten op kleinschalige ontwikkeling!
We zien in de opzet van Nagele en in het 
buitengebied genoeg ruimte en kansen 
voor kleinschalige ontwikkeling op 
gebied van woningbouw en bedrijvigheid. 
We zullen in dit proces echter zeer 
delicaat te werk moeten gaan en Nagele 
beschouwen als kwetsbaar monument. De 
uitbreidingen uit de jaren tachtig zien we 

als zwakke voorbeelden; ze tonen geen 
wezenlijk begrip van de karakteristieke 
kwaliteiten van Nagele en hebben deze 
zelfs afgezwakt. De groei van Nagele 
direct buiten de windsingel lijkt ons geen 
gezonde ontwikkeling omdat het zal 
concurreren met het bestaande Nagele. 
Locaties voor nieuwe woningtypes zien 
wij voornamelijk binnen de windsingel 
of op de bestaande boerenerven in 
het buitengebied van Nagele. De 
herbestemming van leeggekomen 
boerenerven tot woonbestemming en 
bedrijvigheid, waarbij meerdere woningen 
op een boerenerf gerealiseerd zouden 
kunnen worden zien wij als ideale opmaat 
voor een geleidelijke transformatie en 
ontwikkeling van zowel de typologische als 
sociale diversiteit. Binnen Nagele bieden 
de drempels in een aantal woonhoven, 
de winkelzone en het bedrijventerrein 
goede gelegenheid om nieuwe woningtypes 
zoals multifunctionele woningen en 
werkwoningen te realiseren. 

Wat goed is voor Nagele, is goed voor de 
andere dorpen!
Natuurlijk is Nagele een uitzonderlijk dorp. 
De modernistische stedenbouwkundige 
opzet en architectuur maakt het dorp 
bekend tot ver buiten de Noordoostpolder. 
Toch zijn veel thema’s die hier besproken 
worden over Nagele, niet uniek. Wat geldt 
voor Nagele, geldt ook voor de andere 
dorpen. Oplossingen die in Nagele een 
gunstig effect te weeg brengen kunnen als 
voorbeeld en als katalysator dienen voor 
andere plaatsen.
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stellingen
Geef ruimte aan individuele vrijheid 
binnen een collectief belang!
Het ideologisch gedachtegoed van weleer – 
het idee van de maakbare samenleving - is 
minder houdbaar gebleken dan gedacht. 
De samenleving is niet alleen pluriformer 
geworden ook is er toenemende wens 
om te leven en te wonen met individuele 
vrijheid. In Nagele betekent dit dat 
individuele vrijheid altijd moet worden 
afgewogen tegen het collectieve belang 
om een coherent geheel te behouden. 
Erfscheidingen, nieuwe geveldelen, 
aanbouw of schuur zouden bijvoorbeeld 
zoveel mogelijk in een afgesproken stijl 
moeten worden gerealiseerd.

Naast rechten ook plichten!
Met een terugtrekkende overheid en een 
opkomst van marktgericht denken, zijn 
mogelijkheden voor lokale initiatieven 
ontstaan. We zien dit als positieve 
ontwikkeling en geloven dat het benutten 
van een bundeling van particuliere 
krachten kan leiden tot ontwikkeling van 
het collectief. Het is echter wel goed te 
beseffen dat het opeisen van individuele 
rechten ook plichten met zich mee brengt. 
Overheid en particuliere partijen hebben in 
deze nieuwe situatie een gedeelde publieke 
verantwoordelijkheid. Het Handboek vormt 
een instrument om tot een overkoepelende 
visie te komen.

Bundel krachten!
We ontwaren in Nagele en de rest van 
de Noordoostpolder een pioniers- en 
ondernemersgeest. We zien dit als een 
enorme potentie voor de ontwikkeling 

de Noordoostpolder met daarin Nagele Polder, met daarin Nagele 

Nagele in de toekomst:
mogelijke toekomstige clustering van participatie
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uiteindelijk een ieder te goede. Het 
gemeenschappelijk belang is wat de 
partijen bindt en tot samenwerking 
brengt. Allen hebben belang bij een 
vitale en goed ontworpen leefomgeving. 
Het Handboek dient als instrument om 
een gezamenlijke visie over toekomstige 
ontwikkelingen te ondersteunen. Die 
samenwerking zou zowel van bovenaf als 
van onderaf moeten worden gedragen. 
Binnen de stedenbouwkundige eenheden 
van Nagele – het hof en het erf – zouden 
huurders en eigenaren (inclusief de 
gemeente en de woningbouwvereniging) 
zich kunnen verenigen. Bij iedere 
vereniging zou wellicht een architect 
uit het Onderzoekslab Nagele kunnen 
adviseren. De vereniging neemt 
beslissingen over ontwikkelingen in 
het eigen gebied. Alle verenigingen 
gezamenlijk besluiten over de publieke 
ruimtes als de dorpsweide en Park Nagele. 

van het gebied. We geloven dat het 
maken van winst kan en moet samengaan 
met een publieke taak. Processen die 
elkaar tegenwerken zouden elkaar  juist 
moeten versterken. Door het oplossen 
van onderlinge verschillen en het in lijn 
brengen van ambities, zal het succes van 
de een ook uitstralen op de ander. Op 
niveau van de woonhoven en erven zouden 
huurders en eigenaren verenigd moeten 
worden om een vitale en actieve bijdrage 
te leveren in het besluitvormingsproces.  

Nieuwe methode voor Nagele: 
participatie!
Participatie is een passend hedendaags 
alternatief voor de steeds meer 
achterhaalde twintigste eeuwse gedachte 
van een maakbare samenleving. Door 
toenemend aantal private partijen en door 
afname van sturingskracht bij de publieke 
partijen draagt een top-down benadering 
steeds minder bij aan de vitalisering 
van een dorp als Nagele. Gebruikers en 
bewoners zouden veel actiever moeten 
kunnen bijdragen aan de besluitvorming 
zodat een duurzame ontwikkeling op 
gang gebracht kan worden met breed 
draagvlak. Betrokkenheid van alle 
partijen creëert draagvlak en gedeelde 
verantwoordelijkheid.  Dit draagt bij aan 
een werkelijk duurzame samenleving in 
ontwikkeling.

Gemeenschappelijk belang!
Een gezamenlijke intentie door 
bewoners, ondernemers, gemeente 
en woningbouwvereniging om van 
Nagele weer iets moois te maken komt 

zie werkboek 0

stellingen
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 deel 1 - Nagele als monument
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originele plankaart
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conceptuele monumentenzorg
Nagele beschouwen we als cultureel 
erfgoed. Het is een uniek voorbeeld van 
het na-oorlogse Nieuwe Bouwen waarin 
architectuur, landschap en stedenbouw 
een verfijnd en samenhangend monument 
vormen; een kunstwerk, dat niet 
alleen een breed architectuurpubliek 
aanspreekt, maar waarmee Nagele 
zich kan profileren en onderscheiden 
op internationaal niveau. Juist de 
cultuurhistorische waarde kan worden 
ingezet om een transformatie van het 
dorp te bewerkstelligen. Om dit erfgoed 
te bewaren en leefbaar te houden is een 
visie nodig. We stellen voor het behoud 
van Nagele conceptuele monumentenzorg 
voor. Dat betekent dat we niet alles in 
originele staat willen behouden maar dat 
we een strategie ontwikkelen waarbij 
het bestaande niet zozeer naar de letter 
maar naar de geest wordt gerespecteerd. 
In tegenstelling tot het aanwijzen van 
enkele objecten tot Rijksmonumenten, 
die (zoveel mogelijk) in originele staat 
moeten blijven, beschouwen we Nagele 
in zijn geheel als een stedenbouwkundig 
monument. Sommige elementen blijven 
daarin behouden, andere kunnen worden 
getransformeerd. 
Hoewel de aantrekkingskracht van Nagele 
op ontwerpers en architectuurliefhebbers 
uit de hele wereld aanhoudt, blijkt het 
modernistische experiment de tand des 
tijds nauwelijks te kunnen doorstaan. 
Door slijtage, krimp en een eenzijdige 
bevolkingssamenstelling ziet het dorp 
er tegenwoordig verpauperd uit en 
scoort leefbaarheid laag. Gemeente en 
corporatie zijn bovendien, net als elders in 

Nederland, niet gewend om op zorgvuldige 
wijze om te gaan met dit na-oorlogse 
erfgoed waardoor de fysieke uitstraling 
en de cultuurhistorische kwaliteiten van 
Nagele behoorlijk zijn aangetast.
Over de ontwerpgeschiedenis van 
Nagele zijn genoeg boeken en artikelen 
geschreven maar over hoe het te bewaren 
cq aan te passen aan de huidige tijd niet. 
Door de scholen van Aldo van Eyck en 
de kerk van Jaap Bakema aan te wijzen 
als rijksmonument bewaar je wel iets 
waardevols, maar niet de essentie van 
Nagele. Die zit veel meer in de onderlinge, 
subtiele samenhang van architectuur, 
stedenbouw en landschap. 
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Studieproject
In het kader van het CIAM-congres in 1949 
te Bergamo, gewijd aan de menselijke 
nederzetting, kwamen moderne 
Nederlandse architecten uit 
‘de 8’ bijeen om een eigentijdse vorm van 
een Nederlands dorp te ontwerpen. De 
Directie der Noordoostpolder leverde een 
programma en toonde belangstelling voor 
de resultaten van de studie; wellicht kon 
het papieren dorp gebouwd worden. Een 
werkgroep van 14 architecten met W. Van 
Bodegraven, A. Bodon, J.T.P. Bijhouwer, P. 
Elling, C. Van Eesteren, Aldo van Eyck, W. 
Van Gelderen, M. Kamerling, J.P. Kloos, B. 
Merkelbach, J. Niegeman, Gerrit Rietveld, 
Mien Ruys  en H. Salomonson gingen samen 
aan het werk. Het resulteerde in een 
jarenlange speurtocht met tal van visies, 
ontstaan door onderlinge uitwisseling 
van ideeën en creatieve samenwerking. 
Kenmerkend in de eerste reeks plannen 
zijn de scheiding van functies, de 
massieve windsingel, de open ruimte in 
het centrum (door Aldo van Eyck ‘een 
ruimte in de ruimte’ genoemd) met een 
voorzieningenstrook en de woningen 
ondergebracht in losse strokenbouw. 
Uitgangspunt was om geen historisch 
gegroeid dorp te imiteren. Het aanleggen 
van traditionele dorpen zou voorbijgaan 
aan de realiteit van de moderne 
samenleving, zeker in een volstrekt 
utilitaire en kunstmatige omgeving als de 
polder. 
Het modernistisch ideaal van veel licht, 
lucht en open ruimte komt in de plannen 
tot uitdrukking in de aanleg van de grote, 
centrale leegte, in de ligging van het 
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conceptuele monumentenzorg
dorp naast het kruispunt van de wegen 
en bij de gelijkwaardige relatie tussen 
alle woningen en het centrum. Deze 
ruimtelijke opvatting verschilde sterk met 
die van de traditionelere architecten. Hun 
dorpen werden telkens aan een kruispunt 
van belangrijke wegen gebouwd met een 
centrale brink (conform de dorpen in 
het oude land) met winkels en kerken. 
De woningen lagen aan weerszijden van 
korte, geknikte straten achter de brink 
in een informeel geheel. In Nagele werd 
juist een totaalbeeld gecomponeerd, een 
eindbeeld waar groei en toevalligheid geen 
rol zouden spelen. Alle elementen werden 
in een orthogonaal stelsel geplaatst 
dat aansloot op de verkaveling van de 
polder. ‘Gezocht is naar een dorp met een 
eenvoudige structuur, een dorp waarvan 
men het beeld gemakkelijk met zich mee 
draagt.’ (Forum, 1952). De rechtlijnigheid 
en de zuivere maatverhoudingen die het 
ontwerp kenmerken komen rechtstreeks 
uit het gedachtengoed van De Stijl waar 
Rietveld en Van Eesteren in de voor-
oorlogse periode bij betrokken waren 
geweest. Met de bouw van Nagele werd De 
Stijl bewoonbaar gemaakt.

Wooneenheden
De eerste ontwerpfase van Nagele 
liep van 1947 tot 1952, daarna werd 
het programma van eisen gewijzigd. 
De tweede ontwerpfase liep tot 1957 
waarbij de moderne Rotterdamse 
architectengroep ‘Opbouw’ ook 
meewerkte met oa J. Bakema en M. 
Stam, die in Pendrecht werkten aan 
de ontwikkeling van de wijkgedachte 

zie werkboek 2

met een nieuwe verkavelingsvorm; de 
wooneenheid. De wijkgedachte zou de 
maatschappij en de levensloop van de 
mens gunstig beïnvloeden. Een typisch 
staaltje van de maakbare samenleving. 
Een belangrijke wijziging in de tweede 
fase was dat woningen niet meer in losse 
stroken werden ondergebracht maar in 
wooneenheden. De wooneenheid kent 
niet zoals in Rotterdam een reeks van 
woningtypes maar bestaat uit een woonhof 
met grondgebonden woningen in korte en 
langere woonstroken. 

Drempels
Met de komst van Opbouw-architecten 
kreeg de functionalistische overtuiging 
die in de groep heerste een sterkere 
tegenhanger en voelde de humanistisch 
ingestelde architect Aldo van Eyck zich 
meer gesteund. Terwijl Van Eesteren een 
strakke zonering van functies voorstond 
wilde van Eyck juist overgangen tussen 
de zones verzachten en een meer 
‘ontspannen’ functionalisme invoeren. Zo 
stelde hij voor om de grote dorpsweide 
(die 1953 nog getekend werd met een 
oppervlakte zo groot als het Museumplein!) 
te bebouwen met woningen, zodat de 
woonhoven dus zouden doorlopen op de 
weide. 
Thema’s zoals ontmoeting, drempel en 
experiment die in de jaren zeventig 
populair werden, kondigden zich in 
de ideeën van Van Eyck en Bakema al 
aan. Zo kreeg Nagele op verschillende 
schaalniveaus getrapte overgangen van 
openbaar naar privé met nauwkeurige 
vormgegeven ‘drempels’ waar mensen 



elkaar konden ontmoeten. Bij de 
architectuur werd zo een directe grens 
tussen binnen en buiten voorkomen. 
De woningen beschikken bijvoorbeeld 
over een entree met hal die buiten het 
volume van het rijtje is geplaatst of 
over een beschut voorterras dat door de 
wanden van bergingen wordt gevormd. 
Ook de vaste bankjes van de woningen 
van Rietveld zijn op te vatten als een 
geleidelijke overgang tussen privé en 
openbaar. Bakema schreef naar aanleiding 
van zijn ontwerp voor de Gereformeerde 
Kerk hierover het volgende: ‘Een muur 
gestapeld van betonblokken begint laag 
als bank, klimt dan tot muur om een 
voorhof en vormt vervolgens met een 
dak het voorportaal. Een stap verder 
wordt de ruimte hoger; het zaaltje met 
toneel. Dan komt de kerkzaal met een 
sterke mate van beslotenheid naar de 
omliggende dorpsbrink en met openheid 
naar de eerder gepasseerde voorhof. (..) 
De overgang van de openbare ruimte van 
het dorp naar die van de voorhof der kerk 
is via de toren. Behalve dat deze toren 
een teken is aan de verte, vormt het ook 
de poort voor hen die dichtbij zijn.’ (1961, 
J. Bakema)

bankje voor Rietveldwoning

woningen van van Gool
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Cultureel Erfgoed
Wij menen dat cultuurhistorie het 
dorp identiteit verschaft en de drager 
moet zijn van nieuwe ontwikkelingen. 
Het cultureel bewustzijn over Nagele 
groeit. Zo heeft woningcorporatie 
Mercatus bijvoorbeeld ideeën om enkele 
Rietveldwoningen in ere te herstellen. 
De gemeente Noordoostpolder kan echter 
niet beoordelen wat ‘past’ in Nagele en 
stagneert daarmee de ontwikkelingen. Men 
mist een overkoepelende visie. Tijdens 
de renovatie van de woningen heeft dit 
geleid tot grondige aantasting van de 
subtiele gevelindeling. In de zuidelijke 
uitbreiding van het dorp is het niet gelukt 
om nieuwe woonhoven in de geest van de 
oude te bouwen. Het voetpad, dat van de 
Zuiderwinkels langs Schokkererf naar de 
Noorderwinkels leidt en een lange zichtlijn 
biedt, is verstoord met de uitbreiding van 
de supermarkt. En zo zijn er nog tal van 
ongelukken te noemen.

Transformatie, 
elementen en dragers
Om Nagele in de toekomst te laten 
voortbestaan is het noodzakelijk 
om een visie te formuleren over de 
omgang met het kunstwerk Nagele en 
om nieuwe kansen en ontwikkelingen 
te stimuleren. Hiertoe hebben we de 
belangrijkste elementen (zie p. 16 en 17) 
en karakteristieke thema’s van Nagele aan 
de hand van conceptuele dragers (zie p. 23 
tot 37) aangewezen.Versterking van deze 
dragers kunnen Nagele in de toekomst de 
gewenste culturele kwaliteit verschaffen. 

conceptuele monumentenzorg

kerk van Bakema

grill van CIAM congres 1949
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1 Poldervaart
Nagele is gepland naast het 
kruispunt van wegen en langs de 
Nagelerweg. Het dorp ligt aan 
weerszijden van de poldervaart. 
Deze Nagelervaart stroomt als 
een bajonet dwars door het dorp 
en verspringt op de brink 150 
meter. Deze maat is afgeleid van 
de landbouwkavels. De bajonet is 
veroorzaakt door de verschillende 
kavelrichtingen rondom Nagele. 
De ontwerpers hebben hiermee 
Nagele in de polder verankerd. 

2 Windsingels
Het gehele dorp is omringd met 
een windsingel. De singel bestaat 
uit haakvormige delen die het 
sportpark, de begraafplaats en 
de dorpskern omgeven. De singel 
is dichtbegroeid met bomen 
en struiken en biedt het dorp 
beschutting tegen weer en wind 
uit het vlakke polderland. In dit 
groene volume creëert de vaart 
een venster met zicht op het 
uitgestrekte polderland. Dynamiek 
ontstaat dankzij de bajonetvorm.  

3 Bosstroken en dorpsweide
De windsingel heeft uitlopers in de 
vorm van bosstroken (boomgroepen 
zonder onderbeplanting) naar de 
centrale open ruimte van het dorp. 
Tussen deze transparante, groene 
vizieren liggen ‘kamers’ met daarin 
de woonhoven. De woonhoven 
liggen rondom de dorpsweide 
en zijn op gelijke wijze aan het 
centrale dorpsweide gekoppeld. 
Op de weide liggen publieke 
gebouwen als scholen en kerken. 

‘Het dominerende mechanische 
aspect van het nieuwe land wordt 
vermenselijkt door de natuur in 
haar volheid en vrijheid in grijpbare 
nabijheid van de bewoners te 
brengen. Het om Nagele ontworpen 
bos is een voorstel hiervan. Het 
zal in tegenstelling met de min of 
meer steriele monoculturen van het 
landbouwareaal vol geheimzinnig 
leven zijn, waarmee de jeugd in 
aanraking moet kunnen komen.’ 
(Forum, 1952)

‘Door onze groep is gesteld: 
gelijkwaardigheid en 
saamhorigheid in en om een 
grote ruimte waarin de openbare 
gebouwen liggen.(..) Zij vormen 
de physieke uitrusting van 
verschillende geloofsgroepen. Het 
zich in een ruimte bevinden drukt, 
bij erkenning van verschillen, 
saamhorigheid uit. (..)  (Forum, 
1952)
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 elementen van het plan

4 Ring en Lussen
Om de dorpsweide voert de 
centrale ringweg, de Ring, 
die alle zeven woonhoven op 
gelijkwaardige wijze koppelt aan 
het centrum. In iedere woonhof 
wordt het principe van een 
centrale, groene kern met een 
lusvormige verkeersroute herhaald.

5 Strokenbouw
De woonhoven zijn opgebouwd 
uit haakvormige stempels met 
drie of vier korte en één lange 
bouwstrook. De oriëntatie van 
deze karakteristieke verkaveling is 
meestal oost-west. Aanvullend op 
de haak zijn er losse bouwstroken 
en een reeks bungalows. Alle 
woningen zijn opgetrokken 
in baksteen, beschikken over 
maximaal twee bouwlagen en 
hebben platte daken.

6 Drempels
De winkelzone vormt een gebied 
voor handel en ontmoeting. Tevens 
vormt het een drempel die toegang 
biedt tot het dorp. Het thema van 
de drempel speelt op meerdere 
schaalniveaus. De woonhoven 
beschikken over een drempel, een 
zone die de entree naar de hof 
begeleidt, en tal van gebouwen 
worden gekenmerkt door getrapte 
overgangen en drempelzones.

‘De eenvoudige opbouw van het dorp 
maakt een weinig gecompliceerd 
verkeerssysteem mogelijk. Geen 
weefsel van straatjes. Een enkele 
ringweg verzorgt het woongebied. 
De centrale ruimte is gedacht als 
grasvlakte, niet gecultiveerd als 
gazon maar eenvoudig gras dat bij 
tijd en wijle gemaaid wordt en vrij 
toegankelijk is. Tegenover de sterk 
aan wegen gebonden en geleide 
beweging in de polder wordt hier 
bewegingsvrijheid gesteld.’ (Forum, 
1952)
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elementen van de dorpsentree

3. 
bebouwing met centrale 
as

4. 
alzijdigheid

1.
entreeplein met cen-
traal gelegen gebouw

2. 
begeleidende bomen-
rijen
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elementen van de dorpsweide

1. 
de weide

2 
de routes

3. 
solitaire bebouwing
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1 kamer 2 grasveld 3 de haak
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elementen van de hof

4 het rijtje 5 de drempel 6 de hof compleet
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ontwerp:
Het dorp ligt naast het kruispunt van de weg 
naar Emmeloord en de weg Urk-Ens. Het 
doorgaande verkeer rijdt langs het dorp over 
de Nagelerweg en niet door het dorp heen 
zoals in de andere polderdorpen. De toegang 
tot het dorp aan de noord- en zuidkant zijn 
geënsceneerd. Met een geleidelijke opbouw 
wordt zicht op het dorp en haar hart getoond. 
Eerst schiet de weg dwars door de windsingel, 
daarna volgt een transparante zone met 
bungalows waarbij al enig zicht op het dorp 
en de Ring mogelijk wordt. Het Voorplein 
met het Schokkererf biedt daadwerkelijk 
de entree naar de bebouwde kern. De 
winkelzone ligt op ruime afstand van de weg 
direct langs de Ring. Alleen het Schokkererf 
en de benzinepomp, beiden met een 
regionale functie, liggen bij de Nagelerweg. 
Het Schokkererf naar ontwerp van J. 
Dunnebier is het enige pand in Nagele met 
een schuin dak. De woning met benzinepomp 
is van J. Bakema en R. Romke de Vries. 
Het havengebied, ten oosten van de 
Nagelerweg, biedt entree naar het dorp via 
de Nagelervaart en de Eggestraat. Het was 
oorspronkelijk bestemd als bedrijventerrein 
en werd bediend door transport over water. Er 
was een kade voor overslag van goederen aan 
de Nagelervaart. Enkele bedrijfsgebouwen 
zijn ontworpen door Bakema. Waardevolle 
kenmerken van de architectuur zouden nader 
onderzocht moeten worden.

entree ontwerp
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 drager: entree 
nu: 
De geënsceneerde entrees van Nagele zijn 
niet meer transparant maar verdicht. Bij 
de noordelijke entree is de windsingel 
aan de binnenzijde van de weg uitgedijt, 
langs de zuidelijke entree liggen nieuwe 
woningen. 
-De exclusieve entree van het dorp 
via de winkelzone is uitgebreid met 
meerdere toegangen. Bij De Klamp en bij 
de Tarwehof zijn extra toegangswegen 
aangelegd.
-Het Schokkererf heeft het dorp niets 
meer te bieden en lijkt permanent dicht te 
zijn. De ramen zijn verduisterd, het terras 
is opgeheven en de feesten zijn besloten. 
Met het verlies van het dorpscafé, eens 
het hart van Nagele, profileert het 
dorp zich niet meer duidelijk aan de 
Nagelerweg. 
-Het bedrijventerrein is in de loop van 
de tijd gegroeid. Nu is het terrein door 
gemeente Noordoostpolder ‘op slot’ 
gedaan: er mag niet meer uitgebreid 
worden. De Nagelervaart wordt niet meer 
gebruikt voor aanvoer van goederen. 
De meeste bewoners van Nagele 
gebruiken de Eggestraat, dwars door het 
bedrijventerrein, als toegangsweg voor 
het dorp. Deze straat kent een rommelige 
aanblik en heeft weinig uitstraling. Het 
staat in schril contrast met de entrees 
naar het dorp over de Nagelerweg.

entree nu
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ontwerp:
De windsingels, bosstroken en dorpsweide 
vormen een groter groensysteem dat 
we Park Nagele hebben genoemd. 
Het prachtige park, waarin ook 
de begraafplaats is opgenomen, is 
ontworpen door Mien Ruys en Wim 
Boer en vormt een wezenlijk onderdeel 
van het totale ontwerp voor Nagele. 
Beide landschapsarchitecten waren 
nauw betrokken bij de planvorming 
van Nagele en deelden de progressieve 
opvattingen over de ruimtelijke opbouw 
van de samenleving van de architecten. 
Bijzonder in Nagele is dat het een van 
de eerste projecten in Nederland is 
geweest waarbij de landschappelijke 
ontwerpers op gelijkwaardig niveau 
met de stedenbouwers en architecten 
hebben gewerkt aan een totaalplan. De 
windsingel dient als beschutting van het 
dorp tegen weer en wind uit het vlakke 
polderland. De dichte bosrand vormt 
als het ware de wanden van de kamers 
waarin het dorp, de sportvelden en de 
begraafplaats liggen. Het dorp is opgevat 
als interieur. Het volume van de windsingel 
vormt de muren en de achterwand voor 
de lage, sobere woningen en is op te 
vatten als de fysieke tegenhanger van 
de lege dorpsweide. Een stelsel van 
wandelpaden maakt van de singel een 
recreatief gebied. Oorspronkelijk bood 
het zigzaggende voetpad de wandelaar 
een afwisselend uitzicht tussen dorp en 
polder. Het wandelpad vormt met de 
paden in de vizieren en de dorpsweide een 
doorlopende wandeling. Park Nagele bevat 
tal van speelplekken in de vizieren en 
een sportveld op de dorpsweide. Voor de 
poldersloot was een verbreding gedacht op 
de dorpsweide zodat het water duidelijk 
aanwezig zou zijn.

Park Nagele ontwerp
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drager: park Nagele
nu:
Het park Nagele is grotendeels intact 
hetzij niet meer in originele vorm. De 
begraafplaats en de sportvelden worden 
nog op oorspronkelijke wijze omarmd door 
de windsingel maar de begrenzing van de 
zuidelijke woonhoven is gewijzigd. Met de 
bouw van de nieuwe zuidelijke uitbreiding 
is een deel van de zuidelijke windsingel 
gekapt en is een nieuwe maar smallere 
singel aangelegd die de Klamp en de 
Wendakkers omsluit. 
-In de bosstroken zijn geen speelplaatsen 
meer ondergebracht. 
-De wandelpaden in de windsingel 
kennen geen zigzagtracé en bieden geen 
afwisselend perspectief op dorp en polder 
maar tonen alleen het bos zelf.

Park Nagele nu
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ontwerp:
Vanaf de windsingel, die is aangelegd als 
een dicht begroeid bos met verschillende 
boomsoorten en heesters, steken 
bosstroken naar de dorpsweide. Ze 
fungeren als groene longen tussen de 
hoven en vormen subkamers waarin de 
karakteristieke woonhoven afzonderlijk 
of als tweeling liggen. Hoge bomen 
staan er strak geplaatst in rechte rijen, 
zodat een transparante verbinding 
met de dorpsweide ontstaat. Gerrit 
Rietveld tekende in een vroege fase 
van het ontwerpproces een hand 
met gespreide vingers. De vingers 
stelden de woningen voor en de palm 
het centrale middengebied voor alle 
gemeenschappelijke voorzieningen. 
De ruimte tussen de vingers moest 
openbaar groen worden. Voor alle 
duidelijkheid schreef hij er nog bij: 
‘Het gemeenschappelijke dringt zoo 
diep mogelijk in de woningen en de 
woningen dringen zoo diep mogelijk in het 
gemeenschappelijk centrum’’.

subkamers ontwerp
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drager: subkamers
nu:
Restanten van de oude windsingel zijn 
bij de Koolzaadhof blijven liggen. Vanuit 
de Koolzaadhof-Klaverhof is echter een 
nieuwe verbinding naar de Wendakkers 
aangelegd waardoor een gat in de 
beschutting is ontstaan en de hoven niet 
meer geheel door de windsingel worden 
beschermd. De subkamer wordt hier niet 
meer ervaren.
-Bij de Karweihof is slechts een smalle 
strook van de oorspronkelijke windsingel 
bewaard gebleven. Hierdoor is de 
beslotenheid van de subkamer afgezwakt. 
De bosstrook is een vreemd, los element 
geworden en maakt geen deel meer uit 
van park Nagele.

subkamers nu
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dorpsweide ontwerp

ontwerp:
 De dorpsweide vormt het hart, het open 
centrum van Nagele, door Aldo van Eyck 
‘een ruimte binnen de ruimte’ genoemd. 
Het open, lege karakter vormt een 
ruimtelijke tegenhanger van de dichte, 
hoge windsingel. Terwijl de windsingel 
ruimte biedt om je uit het dorp en uit 
het zicht van de medebewoners  te 
onttrekken vormt de weide juist een plek 
om je te manifesteren en om gezamenlijk 
met andere dorpsbewoners op te gaan in 
spel. De dorpsweide is de plaats voor ‘de 
spelende mens’. Hier liggen dan ook de 
scholen en de kerken waar mensen elkaar 
ontmoeten en zich geestelijk/intellectueel 
kunnen ontwikkelen. Ook Museum Nagele 
met beeldentuin past heel goed in dit 
idee. 
In de woonhoven liggen de hofweides, 
een herhaling van de dorpsweide op 
kleine schaal. Op dit groene plein kunnen 
bewoners van het hofje elkaar ontmoeten 
en kinderen spelen.                  
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drager: dorpsweide

dorpsweide nu

nu:
Onze visie op dorpsweide betekent dat 
we de ontwikkelingen en plannen voor dit 
gebied willen stimuleren. Juist op deze 
weide zou ‘de spelende mens’ nog meer 
aan zijn trekken kunnen komen door het 
verenigingsleven er een duidelijke plek te 
geven. Naast een nieuw multifunctioneel 
centrum (MFC) valt ook te denken aan een 
muziekkoepel en/of openlucht theater, 
verbreding van de poldervaart voor 
waterspelen, kunst in de openbare ruimte 
etc. Er zijn tal van mogelijkheden om hier 
een levend hart te creëren.

zie werkboek 9   



ontwerp:
Het grote, groene hart van Nagele 
wordt omsnoerd met een ringweg, de 
Ring. In eerdere studieplannen lag de 
verkeersstructuur aan de buitenzijde van 
de woningen en liep er tussen de woningen 
en de centrale groene ruimte helemaal 
geen straat. Ook zijn er plannen geweest 
waarbij een deel van de woningen op de 
dorpsweide stond. De lussenstructuur 
wordt in iedere woonhof herhaald. Iedere 
unit is georganiseerd rondom een groen 
hart (hofweide) met daar omheen een 
lusvormige ringweg. Deze lus is bedoeld 
voor het bestemmingsverkeer en sluit 
rechtstreeks aan op de centrale Ring.
Het hof heeft een collectief (semi-
openbaar) karakter maar staat in open 
verbinding met de grote, publieke 
dorpsweide. Het straatprofiel van de 
lus is altijd asymmetrisch; de woningen 
(ondergebracht in strokenbouw) liggen 
direct aan de lus en kijken uit op de 
hofweide of staan haaks op de lus en 
worden ontsloten door voetpaden.

lusvormige infrastructuur ontwerp
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drager: lusvormige infrastructuur
nu:
Bij de aanleg van de zuidelijke uitbreiding 
is het principe van de lus met groen 
plein slechts gedeeltelijk overgenomen. 
De Wendakkers en de Klamp hebben 
weliswaar op de kaart een herkenbare lus 
maar door de bebouwing binnen de lus zijn 
symmetrische straatprofielen gecreëerd. 
Een ruim collectief plein of hofweide is 
zowel in de Klamp als in de Wendakkers 
niet aangelegd. Het groen is versnipperd. 
De aantakking van de Wendakkers heeft de 
lusstructuur van de Koolzaadhof aangetast 
met een extra opening. 

lusvormige infrastructuur nu
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ontwerp:
De hoven zijn ruim opgezet met centraal 
een grote hofweide. De eenvoudige 
seriematige woningen zijn ondergebracht 
in stroken en beschikken over diepe 
tuinen. Kenmerkend is de haakvormige 
verkaveling; een stempel die bestaat 
uit drie of vier korte bouwblokken en 
een lang bouwblok. Deze verkaveling 
kent een lange voorgeschiedenis waarin 
door de betrokken architecten tal van 
varianten zijn bestudeerd. Hoewel het 
idee van de woonhoven al langer bestond 
bleven oriëntatie, ontsluiting en typologie 
lange tijd onderwerp van gesprek. De 
gerealiseerde, haakvormige stempel is 
ontworpen door Jaap Bakema en is in 
dezelfde periode ook elders in Nederland 
door hem toegepast. 
De woningen in de haakvormige stempel 
liggen in korte stroken aan voetpaden 
of in een lange strook aan de lusvormige 
weg. De stempel wordt in de hoven 
op verschillende manieren herhaald. 
Uitzondering is de Tarwehof waar 
hoofdzakelijk bungalows staan.

woonhof ontwerp
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drager: woonhof

woonhof nu

nu:
De zeven woonhofjes zijn intact maar door 
invulling van de drempels met woningen 
staan ze in een minder open verbinding 
met de Ring. Problematisch is dat deze 
woningen georiënteerd zijn op de Ring en 
dus met de achterkant naar de hof zijn 
gekeerd. De extra woningen tegenover 
de haakvormige stempel uit de jaren 
zeventig/tachtig zijn ook problematisch 
op dit punt, bij een tweelinghof bestaat 
onduidelijkheid over de herkenning van de 
achter- en voorzijde. Idealiter zouden op 
deze locaties alzijdige woningen moeten 
worden ontworpen.
De open opzet van de hoven en de in 
het zicht gelegen achtertuinen heeft 
inmiddels geleid tot een verrommeling 
van erfscheidingen en achterkantsituaties. 
Prive-domeinen worden door middel van 
allerlei schuttingen of heggen afgeschermd 
waardoor de woonhof dikwijls geen 
representatieve uitstraling meer heeft.
De randen van de groene pleinen 
in de hofjes zijn opgeofferd aan 
parkeerplaatsen. Door de inplanting van 
bomengroepen is het open karakter van de 
pleinen minder helder. 
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ontwerp:
Aan de oostzijde van de dorpsweide ligt 
de zone met (winkel)voorzieningen en een 
plein (de Voorhof). In het oorspronkelijke 
ontwerp van Nagele vormt de winkelzone 
een formele en functionele tegenhanger 
van het wonen. De modernistische scheiding 
van functies is hier het meest tastbaar. De 
zone fungeert tegelijk als poort, als entree 
naar het wonen, en is daarmee ook als 
drempel naar het dorp op te vatten. Drie 
wegen bieden hier toegang tot de Ring.
Er is mogelijkheid tot uitwisseling/
handel en ontmoeting. De eenduidige 
bebouwing ligt aan weerszijden van een 
voetgangerspad, en volgt hiermee het 
idee van de Rotterdamse Lijnbaan. Dit pad 
biedt een zichtlijn die door de hele zone 
loopt. Het pad zou overdekt worden door 
een luifel; deze is echter nooit gebouwd. 
De Zuiderwinkels worden in plattegrond 
gekenmerkt door een dambordpatroon. 
Bakema, verantwoordelijk voor de 
hele zone, schiep hiermee ruimte voor 
toekomstige uitbreidingen van het 
winkelgebied.  

winkelzone ontwerp
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drager: winkelzone
nu:
De gehele winkelzone is korter dan 
gepland en aan de noordzijde ‘opgeofferd’ 
aan geschakelde woningen, aangrenzend 
aan de Tarwehof. Vrijwel alle functies 
zijn vervallen (geen commerciële 
winkels, geen restaurant/feestzaal). Door 
renovatie/achterstallig onderhoud is er 
geen eenduidige bebouwing. De Voorhof 
is verrommeld. Gevolg van dit alles is dat 
deze hele strook problematisch is. 
De COOP-supermarkt is uitgebreid, maar 
heeft daarbij niet de gereserveerde ruimte 
benut. Door deze uitbreiding wordt de 
zichtlijn door de winkelzone geblokkeerd.
Nader onderzoek zou de waardevolle 
kenmerken van de oorspronkelijke 
architectuur kunnen aanwijzen.

winkelzone nu

zie werkboek 23



ontwerp:
Tussen de Ring en ieder woonhof ligt 
een overgangszone, een drempel waar 
aanvankelijk geen woningen waren 
gepland. Deze drempel was bedoeld als 
ontmoetingsplaats voor bewoners van de 
hof met de rest van het dorp. De drempels 
zijn groen of met een collectief gebouw 
ingevuld.

drempel woonhof in ontwerp
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drager: drempel woonhof
nu:
Wat betreft de invulling van de drempels 
is in de Tarwehof het geplande bijzondere 
gebouw niet gerealiseerd. In de Gerstehof 
is de drempel (ooit bestemd als groen 
gebied), bebouwd met eenlaagse 
seniorenwoningen. In de Vlashof is het 
publieke gebouw niet gerealiseerd maar 
zijn er woningen gebouwd. In de Klaverhof 
zijn er ook woningen ipv een publiek 
gebouw gerealiseerd. In alle gevallen 
liggen de woningen met de achterzijde 
naar de hofweide wat de eenheid en het 
aanzicht van het hofinterieur niet ten 
goede komt.

drempel woonhof nu
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De Stijl
De Stijl en de NOP ontstaan en 
ontwikkelen zich in vrijwel dezelfde 
periode. Functionaliteit, vooruitstrevende 
techniek, maakbaarheid en collectiviteit 
zijn terugkomende thema’s in hun beider 
geschiedenis. 

Voor zowel de polder als De Stijl was een 
modulair maatsysteem de sleutel tot deze 
idealen. Voor de polder was dit systeem een 
rationeel mathematisch grid gebaseerd op 
drainagetechnieken, produktietechnieken 
en de schaal van het boerenbedrijf, voor De 
Stijl de maatverhouding van een universele 
esthetiek die we kennen als de Gulden Snede.

De maatsystemen vullen elkaar aan 
en vormen een eenheid die door de 
tweezijdigheid een grote mate van vrijheid 
schept. Binnen deze mathematische orde 
krijgen de landschappelijke, architectonische 
en stedenbouwkundige composities een 
gevarieerde en gelaagde complexiteit.
Het utopische Nagele en het technische 
wonder van de polder zijn kunst en 
cultuurhistorische sleutelwerken die een 
uniek inzicht geven in de Nederlandse historie 
van de 20e eeuw.

Inzicht in de logica en de gehanteerde 
methodes van het maatsysteem is wenselijk 
om het beeld en de ruimtelijke kwaliteit van 
Nagele en de polder in de toekomst te kunnen 
bewaken. Het systeem is terug te vinden 
over alle schaalniveaus en biedt kansen voor 
Nagele en NOP om zich te manifesteren als 
unieke cultuurhistorische trekpleister.

Victory Boogie Woogie, Piet Mondriaan 1942-1944

mathematisch grid De Rij van Fibonacci:
 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144

3:5 ≈ 5:8 ≈ 8:13 ≈ 13:21 ≈ 21:34 ≈ 1:1.618
1:1.618 = Gulden Snede
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polder boogie woogie
De maat van de polder:
De polder heeft een maat van 300x800 meter.

A: Mathematisch raster
Als de middellijnen worden uitgezet ontstaat 
een raster van 150x150 meter. De restmaat 
links laat een verhouding zien van 1:2:3.

B: Gulden snede
In figuur B is het vlak a symmetrisch in het 
assenkruis geplaatst en vervolgens met de 
gulden factor 1.62 verschaald.

A+B:
Een nieuw grid met 5 verschillende 
maten ontstaan doordat de snede het 
mathematische grid asymmetrisch snijdt. 
Deze 5 maten zijn de blokmaten waarmee 
door optellen en aftrekken probleemloos een 
vlak met de ideale verhouding van 5:8 kan 
worden gemaakt.

Alle vlakken die in het grid A+B vallen 
zijn samen te voegen tot of op te delen in 
verhoudingen die terug te vinden zijn in de 
reeks van Fibonacci. 
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De maat van Nagele
De maat van de polder is zonder twijfel 
een bron van inspiratie geweest voor De 8 
en Opbouw. 

Ook voor Nagele is de primaire ordening 
gebaseerd op een mathematisch grid 
van 150x150 meter. De analyse van de 
poldermaat is de brug waarmee De 8 
en Opbouw Nagele in de polder hebben 
verankerd.
 
Door het grid en de snede op een tekening 
van Nagele uit 1956 te projecteren wordt 
duidelijk hoe ver dit idee is doorgevoerd.

De compositie is opgebouwd met vlakken 
die worden verkregen door het vlak steeds 
volgens de gulden snede te verschalen.
De verschillende schaalniveaus vormen 
lagen A, B, C, D, E en F in de compositie.

projectie grid op het winkelgebied

maaatsysteem in de polder

plaats van voorzieningen
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polder boogie woogie
Gelaagdheid in de compositie
Lagen worden opgebouwd door repetitie van 
een vlak of volume. De lagen in de compositie 
kunnen als volgt worden geclassificeerd:
1. 
Een stedelijke zone in het maatsysteem, een 
compositie van ruimte
2. 
Een stedenbouwkundig ensemble, een 
compositie van volume 

Het winkelgebied als voorbeeld:
A. 
Bepaalt de plaats van de winkelzone in de 
compositie van Nagele als geheel en de 
relatie van het gebied met aangrenzende 
zones.
B. 
Bepaalt de zone van het winkelgebied. Door 
translaties in laag B worden de subzones 
gedefinieerd. 
C. 
Definieert de ruimte van de winkelzone.
D. 
Definieert het groenvolume, de begrenzing 
van het de ruimte.
E. 
Componeert Bouwvolumes tot ensembles 
(blauw).
F.
Het bouwvolume (rood)

De elementen in het plan (windsingels, 
dorpsweide, woonhoven etc.) zijn te 
herleiden tot lagen in de mathematische 
compositie. In de meeste gevallen zijn 
meerdere lagen nodig om één element te 
beschrijven. 

ontleding winkelgebied
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De gelaagdheid van de Architectuur
De architectuur maakt van Nagele een 
Mondriaan in de 3e dimensie. Op elk 
schaalniveau, vanaf het detail tot het 
hof, in plan en doorsnede, via het boeren 
erf, ontmoet utopisch Nagele de rationele 
polder. 

Steeds wordt het maatsysteem ingezet 
om ruimtelijke elementen te ordenen. 
Hierbij worden de elementen van 
één schaalniveau gecomponeerd tot 
een ensemble waarbinnen dezelfde 
mathematische regels gelden. Vervolgens 
worden deze ensembles gecombineerd tot 
een groter ensemble waarin de ruimtelijke 
elementen als verschillende lagen 
waarneembaar blijven.

De gelaagdheid is het resultaat van 
translaties binnen het raster dat ontstaat 
door de rasters van verschillende 
schaalsprongen te combineren.

In de gevels van Van Egteren is dit 
fenomeen duidelijk waarneembaar. De 
beukmaat van de woning in A wordt op 
basis van de gulden snede getransleerd. In 
B is de tweede laag van de gevel te zien. 
Door deze translatie wordt de compositie 
van de afzonderlijke gevels samengevoegd 
tot een nieuwe compositie die samenhang 
geeft aan de gevels als geheel.

projectie op de gevels van Van Egteren

A

B
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polder boogie woogie

afstudeerproject Endry van Velzen

zie werkboek 4, 16, 41, 42 en 43

Conclusie
Om Nagele in de toekomst aantrekkelijk 
te maken voor een brede doelgroep 
moet de homogeniteit in de huidige 
situatie worden doorbroken. Nagele 
moet transformeren van een gesloten 
naar een open monument. Door de 
maatkundige systematiek achter de 
compositie te gebruiken kunnen contrasten 
in de compositie worden aangezet of 
toegevoegd waardoor een meer diverse 
leefomgeving ontstaat.

Indien we ons tot doel stellen de 
contrasten tussen de verschillende 
bestaande lagen te vergroten of nieuwe 
contrasten in nieuwe lagen toe te 
voegen kan de kwaliteit van het geheel 
worden versterkt. De oorspronkelijke 
uitgangspunten van het ontwerp moeten 
hierbij wel worden gerespecteerd.

Het voorstel van Endry van Velzen 
dat hiernaast is afgebeeld kan als 
voorbeeld dienen. Enerzijds worden (a) 
door afwijkende positie of vorm van 
volumes nieuwe lagen aan de compositie 
toegevoegd, anderzijds worden (b) binnen 
bestaande lagen nieuwe composities 
gemaakt.

De uitbreiding rondom Nagele (c)  is 
minder overtuigend. 
Deze laag zit vastgekoekt aan de 
windsingel die zich op een andere laag 
bevindt. Het contrast tussen polder en 
Nagele wordt afgezwakt. Door een ringweg 
rond Nagele aan te leggen wordt de 
entreefunctie van de voorzieningenstrook 
verzwakt.

a
b

a

b

b

c

c



Schouten en De Jonge

Lotte Stam Beese en Ernest Groosman

J. van Egteren

G.Th. en J. Rietveld

architect onbekend

Van Egteren Industriele Constructiebton

Mart Stam en Wim van Bodegraven

Frans van Gool en Johan Niegeman

De woningen in Nagele zijn gebouwd 
en ontworpen voor landarbeiders en 
middenstanders met hun gezin. Om 
meerdere redenen zijn de woningen 
modern te noemen. Ze zijn voor een deel 
uitgevoerd in eigentijdse systeembouw 
zoals Dura-Coignet en Cusveller. 
Systeembouw houdt in het bouwen met 
standaardelementen die in de fabriek zijn 
vervaardigd. 
De ontwerpers wilden de bewoners moreel 
verheffen door ze een eigentijds, royaal en 
comfortabel huis te verschaffen. Zo kregen 
de woningen bijvoorbeeld een aparte 
badkamer, eetkamer, keuken en een schuur 
voor huishoudelijke klussen. In die tijd was 
dit zeer vernieuwend, omdat boeren en 
landarbeiders voorheen veel primitiever 
(eenkamerwoningen) waren gehuisvest. 
De experimentele woningplattegronden, 
de verschillende woningvolumes en de 
oorspronkelijke levendige gevels met 
lijnen- en vlakkenspel, maakten dat er 
binnen het uniforme woningbestand toch 
heel wat variatie zat. 

 

1 Tarwehof

2 Gerstehof en Lucernehof

3 Vlashof

4 Klaverhof en Koolzaadhof

5 Karweihof

6 De Klamp

7 Wendakkers

2

3

1

45

6
7
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de woonhoven van Nagele

particulier eigendom Overzicht eigendom van woningen in de kern Nagele
eigendom Mercatus, wordt verkocht
eigendom Mercatus

particulier eigendom Overzicht eigendom van woningen in de kern Nagele
eigendom Mercatus, wordt verkocht
eigendom Mercatus

overzicht eigendommen in de kern van Nagele

Toenemend particulier eigendom 
In de woonhoven verhuurt 
Woningbouwcorporatie Mercatus 
hoofdzakelijk de woningen gelegen 
aan de lus, waarbij parkeren voor de 
woning mogelijk is. De woningen aan 
de voetpaden zijn merendeels verkocht 
en inmiddels particulier bezit. De 
oorspronkelijke eenheid in kleur- en 
materiaalgebruik is verloren gegaan 
en verschilt van rij tot rij, waarbij 
duidelijk zichtbaar is welke woningen 
nog verhuurd worden en welke woningen 
inmiddels zijn verkocht. In dit voormalige 
corporatiegebied is kortom een grote 
verandering gaande. Bij veel huiseigenaren 
bestaat de wens om uit te breiden of om 
een duidelijke tuinafscheiding te bouwen. 
Hierdoor is de eenheid in materiaal 
en kleur van de woningen niet meer 
aanwezig. Huiseigenaren doen naar eigen 
inzicht aanpassingen en plegen onderhoud. 
Het bouwblok is niet meer als één geheel 
‘leesbaar’. Ook aan de achterkanten is een 
enorme diversiteit aan  tuinafscheidingen 
ontstaan. Ons advies is om erfscheidingen 
in Nagele uniform aan te pakken.
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gelaagdheid hof

hof

openbare voetpaden

 verkeerslus

hofweide

drempel

groen tussen bebouwing

openbaar groen
A1

A2
A2 A2 A3

BC
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opbouw woonhof

gelaagdheid hof

prive gebied

bebouwing haak

rij

woning

aanbouw

bebouwing op overgang

bebouwing op drempel

Algemene opzet woonhof
De haakvormige stempel van de woonhof 
valt onder te verdelen in A1, A2 en A3. De 
eerste korte strook ligt aan de Ring (A1) en 
wordt gevolgd door drie identieke stroken 
(A2). Alle korte bouwstroken beschikken 
over 6 woningen die worden ontsloten door 
een voetpad. De woningen kijken uit op 
de achtertuinen van de volgende rij. Het 
lange bouwblok met 12-15 woningen ligt 
aan de lus en noemen we A3. De woningen 
kijken uit op de hofweide. 
De groep B wordt gevormd door 
rijtjeswoningen die tussen twee hoven 
liggen of langs de bosstrook. Op de 
drempel liggen de woningen van groep C 
die in een later stadium zijn gebouwd. 
Verder zijn er vrijstaande bungalows 
en twee onder een kapwoningen. Alle 
woningen beschikken maximaal over twee 
bouwlagen en hebben een plat dak. 
Deze algemene beschrijving gaat niet voor 
alle hoven volledig op. Bovendien heeft 
iedere hof zijn eigen signatuur omdat er 
verschillende architecten aan werkten. 
Hierna volgt een nauwkeurige beschrijving 
per woonhof.
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plattegronden en gevels van twee-onder-een-kappen
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Tarwehof
De Tarwehof is het enige woonhof met 
een afwijkende opzet. Rond de groene 
hofweide zijn voornamelijk vrijstaande 
bungalows gebouwd, die veelal bewoond 
worden door voormalige bewoners van 
boerenbedrijven. Dit deel van Nagele 
wordt ook wel de ‘boerenhemel’ genoemd!
De drempel van de Tarwehof is beplant 
met rijen bomen zonder onderbeplanting. 
Deze bomen zorgen voor het besloten 
karakter van de Tarwehof, terwijl er 
tussen de bomen wel degelijk een visuele 
relatie is tussen de dorps- en de hofweide.
Aan de westzijde van de Tarwehof is een 
dubbele rij eengezinswoningen gebouwd 
met een uitloper aan de Ring en de 
Noorderlaan. De woningen zijn particulier 
eigendom. De eenheid in materiaal en 
kleur is door de jaren heen behouden, 
hoewel veel woningen zijn aangepast. 
Het betreft twee onder een kap woningen 
met een geschakelde garage en carport 
ontworpen door Schouten en De Jonge. De 
woningen werden midden jaren zeventig 
gerealiseerd.  

twee-onder-een-kap-woningen

twee-onder-een-kap-woningen

vanuit de Tarwe hof
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De twee hoven vormen samen een 
tweeling en zijn op vernuftige wijze 
samengesmolten. De karakteristieke 
haakvormige stempel van de Gerstehof 
bestaat uit drie korte bouwstroken 
en een lange strook die deels aan een 
voetpad en deels aan de lus is gelegen. 
De rijtjeswoningen zijn allemaal op het 
zuiden gericht waarbij de achtertuinen 
op het noorden liggen. In de Lucernehof 
is de haakvormige stempel een 
kwartslag gedraaid zodat de eerste korte 
bouwstrook bij de Gerstehof behoort en 
uitkijkt op de groene weide. De langste 
strook is opgesplitst in twee delen. Al 
deze rijtjeswoningen zijn oost-west 
georienteerd waarbij de achtertuinen op 
het westen liggen. 
De 91 woningen zijn omstreeks 1967 
gebouwd naar ontwerp van J. van Egteren. 
Het worden de Vaneg woningen genoemd. 
De open verbinding vanaf de Gerstehof 
met de dorpsweide is opgeheven door 
een latere invulling op de drempel met 
seniorenwoningen. De drempel van de 
Lucernehof is ingevuld met een collectief 
gebouw: de Mierenhoop.

Woningen
De  tweelaags Vanegwoningen zijn 6,3 m 
breed en 8,8 m diep en hebben ca. 110 
m² vloeroppervlak. De plattegrond is 
opgedeeld in een smalle beuk met trap, 
keuken, toilet en entree en in een brede 
beuk met woon- en slaapkamers. 
De originele gevel was ontworpen op basis 
van de gulden snede en bestond volledig 
uit rechthoeken. Bijzondere verfijning 

particulier eigendom Overzicht eigendom van woningen in de kern Nagele
eigendom Mercatus, wordt verkocht
eigendom Mercatus

Eigendomssituatie Gerstehof en Lucernehof. 

huidige gevel

particulier eigendom Overzicht eigendom van woningen in de kern Nagele
eigendom Mercatus, wordt verkocht
eigendom Mercatus

particulier eigendom 

eigendom Mercatus, wordt verkocht
eigendom Mercatus

gerstehof

lucernehof
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Gerstehof / Lucernehof
werd gecreëerd door een gevelrelief 
waarin gevelvlakken ten opzichte van 
elkaar versprongen. Materialen, zoals 
aluminium en asbest platen, waren 
modern en industrieel voor die tijd. De 
richting en geleding er van werd door de 
architect gebruikt om een extra geleding 
in de gevelcompositie te introduceren.

Renovatie
De oorspronkelijke gevelconstructie was 
niet duurzaam en is inmiddels meerdere 
malen gerenoveerd. Hierbij valt op dat er 
van het originele ontwerp van de gevels, 
zeer weinig meer is terug te herkennen. 
Dit is zeer spijtig, want hierdoor is er veel 
monumentale waarde van de architectuur 
verloren gegaan.

Conclusie
De Vaneg woningen zouden opnieuw 
gerenoveerd moeten worden zodat 
de oorspronkelijke kwaliteiten van de 
gevel weer herkenbaar worden. Om 
de leefbaarheid van de woningen op 
peil te houden moeten ze in een goede 
bouwkundige staat worden gebracht 
waarbij er meer woonruimte wordt 
gecreërd.
Uitgangspunt is om de renovatie te 
baseren op de originele compositie en de 
verschillende kenmerken van de originele 
gevelmaterialen. Aan de achterzijde van 
de woning is in de eerste bouwlaag meer 
vrijheid om de woning aan te passen. 
Van belang is dat de eenheid van de hoven 
hersteld wordt ook al is nog maar een deel 
van de woningen in bezit van Mercatus. 

indeling van de orginele voorgevel

indeling van de huidige voorgevel

huidige gevel

zie werkboek 3   



In 1955 leveren G.Th. en J. Rietveld een 
schetsontwerp voor 60 eengezinswoningen 
ondergebracht in de haakvormige stempel. 
De woningen werden zowel in de Vlashof 
als in de Klaverhof gebouwd. 
Kenmerkend voor het woningontwerp is 
een subtiel lijnen- en vlakkenspel met 
een terugkomende haakvorm, zowel in de 
gevel als in de plattegrond. De gevel was 
opgebouwd uit vlakken met verschillende 
kleuren. Opvallend was het idee van 
de gekleurde draadglaspanelen. In het 
metselwerk waren vlakken herkenbaar 
van geelkleurige hardgrauwe klinkers, 
rode klinkers en paarse plintklinkers. 
De woningplattegrond was compact en 
experimenteel. Langs een kleine vierkante 
woonkamer lagen, in een haak, de 
voorzieningen als keuken en entree. De 
woning beschikt over twee lagen en is ca. 
72m² groot. 

Renovatie
De woningen zijn inmiddels gerenoveerd 
waarbij de gevels zijn vernieuwd. Het 
metselwerk is deels vervangen; in plaats 
van drie zijn er nog twee soorten baksteen 
te onderscheiden. Dankzij verschillend in 
voegwerk lijkt het wel alsof er nog drie 
verschillende vlakken zijn. Het draadglas 
is met kunststof panelen vervangen. 
De nieuwe kozijnen hebben een andere 
vlakverdeling. Belangrijke horizontale 
lijnen in de gevel zijn hierdoor aangetast. 
Tevens is het wit geschilderde houtwerk 
vervangen voor zilverkleurig aluminium. 
De oorspronkelijke witte voordeur, 
zonder accenten, is ingewisseld voor een 
standaard donkerrode voordeur. 

de Vlashof toen de Vlashof nu

voorgevel

plattegronden
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Conclusie is dat de woningen, 
hoe eenvoudig ze ook lijken, veel 
rijkdom kenden. Dit is bijna allemaal 
verdwenen. De kleine woonkamer 
maakt de woning tegenwoordig niet 
meer zo populair. De tuin is heel diep 
en wordt vaak slecht onderhouden. 
Door toenemend individueel 
woningbezit is bovendien een bonte 
veelheid van verschillend kleur- en 
materiaalgebruik in de gevels ontstaan. 
De drempel van de Vlashof is ingevuld 
met bebouwing en zorgt voor afsluiting 
van het hofje. Ook door de beplanting 
in het hofje aan te passen is de heldere 
opzet verdwenen. Het hof is geen 
open hof meer maar een gesloten hof. 
Geïsoleerd en naar binnen gekeerd. 

Door Mercatus is het plan gevat om een 
aantal Rietveldwoningen te restaureren 
en er wellicht een museumwoning in te 
richten. Belangrijk is dat de woningen 
gerestaureerd worden zodat het 
oorspronkelijke ontwerp, dat zo rijk 
aan detail en kleur was, weer zichtbaar 
wordt. 
Voor de andere Rietveldwoningen zou 
uit nader onderzoek moeten blijken wat 
de uitbreidingsmogelijkheden zijn. 

Vlashof 

zie werkboek 6

voorgevel Vlashof

voorgevel Vlashof



De Koolzaadhof vormt samen met de 
Klaverhof een ‘tweeling’ waardoor de 
typische haakvormige verkaveling in de 
Koolzaadhof afwijkt. De woningen zijn 
halverwege de jaren vijftig gebouwd. De 
landarbeiderswoningen in de Koolzaadhof 
zijn ontworpen door Mart Stam en Wim 
van Bodegraven, die in de Klaverhof zijn 
ontworpen door Jan en Gerrit Rietveld. 
Zij zijn ook verantwoordelijk voor 
de woningen van de Vlashof waar de 
verkaveling identiek is. 

Experimentele plattegrond
De woningen van Stam en Van Bodegraven 
hebben aan de voorzijde een kleine 
uitbouw waarin de entreehal is 
ondergebracht. De entreehal vormt de 
geleidelijke overgang van buiten naar 
binnen en was een belangrijk uitgangspunt 
voor het ontwerp van de woning. Dit 
thema van de drempel komen we ook 
tegen op andere schaalniveaus in Nagele
In de entreehal is alle verkeersruimte 
geconcentreerd, waarmee de bescheiden, 
experimentele plattegrond volledig is 
geoptimaliseerd. Vanuit de entreehal heeft 
men toegang tot de keuken, het toilet, de 
trap naar de verdieping en de woonkamer. 
Op de verdieping waren aanvankelijk vier 
slaapkamers gesitueerd om een kleine 
overloop. Ook hier is de verkeersruimte 
geminimaliseerd ten gunste van het 
oppervlak van de slaapkamers. Aan het 
einde van de overloop bevond zich een 
kleine wasruimte met een wastafel en 
douche. In de loop der jaren is in veel 
woningen een slaapkamer heringericht tot 
badkamer. Aan de achterzijde hebben de 
woningen een schuur en een diepe tuin op 

begane grond
1. entree
2. toilet
3. huiskamer / eet-
kamer
4. keuken
5. kelder
6. bijkeuken
7. schuur

verdieping
8. gang
9. douche
10. slaapkamer

begane grond verdieping

gevel
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Klaverhof en Koolzaadhof
het zuiden. 
De woning heeft een royale 
breedtemaat van 6,5 meter, maar 
is met een krappe 6 meter ondiep 
volgens huidige maatstaven. Behalve 
door een optimale indeling werd 
de ruimtelijkheid van de compacte 
woningplattegrond versterkt met een 
gevel met veel daglichtopeningen. 

Originele gevel 
In de voorgevel, boven het dak van de 
uitbouw, zat een gevelbrede strook 
bovenlichten die zorgde voor daglicht 
in alle ruimtes die aan de entreehal 
grenzen. Door toetreding van daglicht 
in keuken, toilet, trappenhuis en 
woonkamer leken deze vertrekken 
ruimer. 
Slechts bij een woning (Koolzaadhof 6) 
is de originele gevelindeling behouden.

Aanbeveling
De woningen van Stam en Van 
Bodegraven zijn qua plattegrond 
nog origineel. Bij een volgende 
renovatiebeurt moet gestreefd 
worden om de kwaliteiten van de 
oorspronkelijke  gevelindeling te 
herstellen. Belangrijkste elementen 
zijn daarbij de horizontale raamstroken 
met ramen van gelijke breedte op de 
verdieping en de strook bovenlichten 
die het interieur meer ruimtelijkheid 
verschaft. Hoewel door versnipperd 
eigendom een gemeenschappelijke 
renovatie moeizaam zal zijn lijkt 
het ons zeker de moeite waard om 
de woningen zo gelijk mogelijk te 
behandelen.

zie werkboek 8

historische foto voorgevel

koolzaadhof 6

koolzaadhof 2



originele voorgevel

originele achtergevel

originele verdieping

originele begane grond

originele dwarsdoorsnedehistorische foto voorgevel
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Karweihof
Opvallend aan de Karweihof is de open 
relatie tussen de dorps- en de hofweide en 
de ruime opzet. Zowel de drempel als de 
hofweide, overwegend uitgevoerd in gras, 
dragen bij aan het open en overzichtelijke 
karakter van de Karweihof. Op een klein 
deel van de drempel is het voormalige 
bankgebouw, nu woonhuis, gebouwd. De 
hofweide is ingevuld met enkele bomen en 
een kegelbaan.  
De woningen in de haakvormige stempel 
zijn ontworpen door Lotte Stam-Beese 
en Ernest Groosman en halverwege de 
jaren vijftig gebouwd. De woningen 
lijken nog het meest op twee onder een 
kap woningen, maar vormen toch een 
strook omdat ze ter plaatse van het 
1-laagse entree- en bergingsgedeelte zijn 
geschakeld. Al deze huurwoningen zijn 
in het bezit van woningbouwcorporatie 
Mercatus. Door collectief onderhoud is 
de eenheid van dit ensemble in materiaal 
en kleur, hoewel niet volledig in originele 
staat, een opvallend gegeven. De rij 
met acht ruime middenstandwoningen 
aan de Ring werd ontworpen door Frans 
van Gool en Johan Niegeman en is ook 
midden jaren vijftig gerealiseerd. Naast 
deze seriematige rijenwoningen zijn er 
langs de westrand van de Karweihof, langs 
de Nagelerweg, vrijstaande woonhuizen 
gebouwd, ze vormen samen groep D.

Aanbeveling
De woningen zijn vrij origineel en het lijkt 
ons de moeite waard de eenheid in het hof 
te bewaren.

originele verdieping

originele begane grond

originele dwarsdoorsnede

Karweihof nu

voorgevel

tussenstraatje
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Transformatie
In plaats van sloop, waarbij niet alleen 
architectuur en stedenbouw maar ook 
sociale structuur en collectief geheugen 
onherstelbaar worden beschadigd, 
vormt transformatie met behoud van 
cultuurhistorische waarden een veel 
zinvoller alternatief. Omdat het benodigde 
instrumentarium hiervoor ontbreekt 
(anders dan beschermd dorps- en 
stadsgezicht of Werelderfgoedlijst) hebben 
wij met de aanwijzing van Dragers een 
aanzet gedaan naar de omgang met een 
stedenbouwkundig monument waarbij 
cultuurhistorie als drager wordt opgevat 
voor revitalisering. En waarbij dus niet 
alles op slot wordt gezet en een openlucht 
museum wordt gecreëerd. De eerste 
richtlijnen voor (her)ontwikkelingen, 
die leiden tot gewenste transformatie 
waarbij de cultuurhistorische waarden in 
verschillende gradaties behouden blijven, 
volgen in deze conclusie.

Entrees: versterken
De winkelzone en het bedrijventerrein 
zouden zich veel meer aan de Nagelerweg 
kunnen profileren. Juist de winkelzone, 
eventueel ingevuld met een andere 
bestemming, kan profiteren van de ligging 
tussen het besloten woondorp en de 
doorgaande route. Deze zone is bij uitstek 
geschikt om Nagele duidelijker op de kaart 
te zetten. 
Voor het bedrijventerrein, aan 
weerszijden van de Eggestraat en langs 
de Nagelervaart, geldt ook dat het veel 
nadrukkelijker zichtbaar mag zijn. Het 
pand bij de benzinepomp toont ons het 
voorbeeld; een woning met werkruimte, 
bedrijvigheid rond het pand, een kantine 

op straatniveau zodat je ziet wat er 
gebeurt. Juist wat allemaal niet kan in 
het kunstwerk Nagele mag hier in het 
bedrijventerrein wel. Er zou ruimte 
moeten zijn voor ideeën en initiatieven van 
plaatselijke ondernemers en voor bewoners 
die wonen en werken willen combineren. 
Aanpassing van het bestemmingsplan en 
het opstellen van duidelijke richtlijnen 
is noodzakelijk zodat hier een bruisend 
en pluriform gebied kan ontstaan. 
Parels op gebied van architectuur, 
zoals het benzinestation, moeten 
gekoesterd worden. Nader onderzoek 
kan aangeven wat de behoudenswaardige 
karakteristieken precies zijn. 
Daarnaast kan de relatie met het water 
sterker worden gemaakt. Bijvoorbeeld met 
een recreatief programma dat gekoppeld 
is aan de activiteiten van de ondernemers 
in het gebied. Er is een directe verbinding 
met Urk, en dus met het open water, 
het IJsselmeer. Onderzoek moet gedaan 
worden naar de bevaarbaarheid van de 
Nagelervaart. 

Park Nagele: herstellen
De oorspronkelijke kwaliteiten van Park 
Nagele zouden in ere hersteld moeten 
worden. Deze groenstructuur heeft een 
bindende betekenis voor Nagele en wordt 
door menig bewoners als belangrijkste 
en geliefd element van Nagele genoemd. 
Bij de aanpak van het park zou benadrukt 
dienen te worden dat Park Nagele een 
continuïteit vormt, een doorlopend park 
met voldoende afwisseling. Te denken valt 
aan extra programma ter verlevendiging 
zoals de aanleg van paden/wandelcircuit 
dat verschillende uitzichten aanbiedt, 
aantrekkelijke speel- plekken in de 
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conclusie monumenten
bosstroken mogelijkheid tot huttenbouw, 
trimbaan etc. Ook de dorpsweide zou een 
uitgebreider programma kunnen hebben 
dat het actieve parkkarakter versterkt. Het 
water zou bovendien veel sterker aanwezig 
kunnen zijn in Nagele. Aanvankelijk was 
een bassin voor waterspelen gedacht 
binnen de Ring, nu ligt er slechts een 
poldersloot in het dorp met minimale 
uitstraling.

Subkamers: koesteren 
De beschutting die windsingel en 
bosstroken bieden aan de woonhoven is 
waardevol en kenmerkend voor Nagele. 
Maat en grootte van de subkamers moet 
worden gekoesterd door het groene volume 
in tact te laten of te herstellen.

Dorpsweide: in ere herstellen
De gebouwen op de dorpsweide hebben 
een monumentale uitstraling en zouden 
in originele staat moeten worden 
teruggebracht. Bij herbestemming of bij 
vervangende nieuwbouw stellen we voor 
om hier de ‘ontspannen’ modernistische 
vormentaal te gebruiken. Met de 
kenmerken alzijdigheid, samengesteld 
volume, centrifugaal karakter, aandacht 
voor de overgangen van buiten naar binnen 
en een sobere uitstraling.
Het is een logische keuze een nieuw 
Multifunctioneel Centrum te realiseren op 
de plek van het huidige wijksportgebouw, 
daar dit gebouw oorspronkelijk gebouwd is 
als verenigingsgebouw. Het nieuwe gebouw 
zou net als de andere gebouwen op de 
dorpsweide aan de genoemde kenmerken 
moeten voldoen. 

historische foto centrale as winkelzone

geblokkeerde centrale as winkelstraat

geblokkeerde centrale as winkelstraat
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conclusie monumenten
Drempel Woonhoven: mogelijke 
herinvulling
Met de eventuele herinvulling van 
de drempels moet per hof een keuze 
worden gemaakt voor beslotenheid of 
juist openheid naar de dorpsweide. 
In het laatste geval kan de drempel 
tot park worden ingericht. Als er voor 
gekozen wordt om een woonhof juist 
meer beslotenheid te geven, zodat het 
een collectief karakter krijgt, kan de 
drempel bebouwd worden. De bebouwing 
zou volgens ons dan alzijdig en enigszins 
transparant moeten zijn zodat er 
wel enkele zichtlijnen tussen hof en 
dorpsweide blijven bestaan.

Lussen infrastructuur: typerend
De ringvormige infrastructuur zowel 
om de dorpsweide als in ieder woonhof 
achten we zeer kenmerkend voor de 
openheid en de hofstructuur van Nagele. 
Typerend is daarbij de afwezigheid van 
symmetrische straatprofielen zowel bij de 
lussen als bij de voetpaden. In de Klamp 
en de Wendakkers is dit karakteristieke 
kenmerk niet aangehouden en daarmee de 
typische openheid, die de oude woonhoven 
kenmerkt, om zeep geholpen.  

Maatsysteem polder
Inzicht in de logica en de gehanteerde 
methodes van het maatsysteem is wenselijk 
om het beeld en de ruimtelijke kwaliteit 
van Nagele en de polder in de toekomst 
te kunnen bewaken. Het systeem is terug 
te vinden over alle schaalniveaus en biedt 
kansen voor Nagele en NOP om zich te 
manifesteren als unieke cultuurhistorische 
trekpleister.

zie werkboek 2,3,4,6,7,8,9,16,17,20,22,23

Woonhoven: in tact laten
De schaal en de maat van de woonhoven 
zijn essentieel in de opbouw van Nagele. 
We stellen voor om de inrichting van 
de woonhoven met de lusvormige 
weg, groene hofweide en haakvormige 
verkaveling zoveel mogelijk te behouden. 
De aanvullende woonstroken (tegenover 
de haak en op de drempel) die qua 
voor- en achterzijde problematisch zijn, 
zouden in de toekomst wellicht vervangen 
kunnen worden door nieuwe woningen. Bij 
vervangende nieuwbouw in de woonhoven 
zouden afspraken gemaakt moeten worden 
om de typische openheid, die is ontstaan 
door het gebruik van platte daken, grote 
tuinen, a-symmetrische straatprofielen en 
open drempels, (gedeeltelijk) te behouden. 
Met de ruime en open opzet van de 
Tarwehof lijkt Nagele als luxer woonoord 
het meest tot haar recht te komen. De 
vrijstaande woningen en twee-onder-een 
kapwoningen liggen op royale kavels en 
bieden een ruimte die we in de rest van 
Nederland haast niet meer tegenkomen. 
Deze opzet is wellicht in de toekomst op 
meer plekken in Nagele mogelijk. 

Winkelzone: kansen voor ontwikkeling
In de winkelzone kunnen geleidelijk 
aan gebouwen worden vervangen. De 
drempel cq poort-functie waarbij handel/
uitwisseling plaatsvinden moet behouden 
blijven. Ook achten we het idee van 
een centraal voetgangerspad die tevens 
als zichtlijn door de hele zone fungeert 
een essentieel kenmerk. Bij de nieuw te 
bouwen architectuur staat eenduidige 
bebouwing voorop bovendien zou het 
bestaande schaakbordkarakter opnieuw 
geïnterpreteerd moeten worden.
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deel 2 - Nagele als samenleving

buurtfeest Tarwehof
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Landbouw als motor
De aanleg van Nagele – en feitelijk ook 
de polder – is een uiting van de ideologie 
van de tijd, een schoolvoorbeeld van 
het modernistische gedachtegoed en de 
maakbare samenleving. 
In de jaren veertig toen de polder werd 
drooggelegd en de plannen voor de 
inrichting werden gemaakt, stond de 
landbouw centraal. Het zou de sociaal-
economische motor voor het hele gebied 
worden. In de Tweede Wereldoorlog werd 
begonnen met de bouw van boerderijen. 
Omdat ze gebruikt werden om de polder in 
cultuur te brengen heten deze boerderijen 
Cultuurboerderijen. Na de Tweede 
Wereldoorlog waren stenen en metselaars 
nog schaars; men maakte toen voor het 
eerst van prefab betonelementen. In 1947 
begon de uitgifte van grond. De nieuwe 
boeren werden streng geselecteerd. Ze 
kwamen voornamelijk uit Friesland, Noord-
Holland, en Zeeland (onder andere uit 
Walcheren dat in oktober 1944 door de 
geallieerden onder water was gezet). Na 
de watersnood van 1953 kwamen er nog 
veel boeren van Schouwen-Duiveland, 
Tholen en Zuid-Beveland over. Om ervoor 
te zorgen dat niet één religie de overhand 
kreeg besloot men dat de bevolking 
een afspiegeling moest vormen van de 
verhoudingen in Nederland als geheel. In 
de jaren vijftig hield dit in dat een derde 
van de gelovigen rooms-katholiek, een 
derde protestant en een derde een ander 
geloof aan hing.
De inrichting van de polder kenmerkt 
zich door een uitgesproken geordend 
karakter en is gebaseerd op een nagenoeg 
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wonen
eenzijdige economie van overwegend 
handmatig uitgevoerde landbouw. 
Rond het centrum Emmeloord ligt een 
ring van dorpen voor de huisvesting 
van landarbeiders. Een fietsafstand 
van circa tien kilometer bepaalde de 
maatvoering. Aan de verbindingswegen 
liggen boerenbedrijven, vaak met een 
paar woningen voor de loonwerkers. De 
ordelijke opbouw van de nederzettingen 
met boerenbedrijf, dorp en stad is te 
beschouwen als de poldervariant van 
de wijkgedachte. In de dorpjes was een 
zeer bescheiden voorzieningenpakket 
in de eerste decennia levensvatbaar. De 
winkeliers en ondernemingen werden er 
min of meer door de overheid neergezet. 
De grond gedachte van het wonen in de 
hofjes in Nagele is van een zelfde orde als 
het wonen op de erven in de polder. De 
wijze waarop de erven zich verhouden tot 
het totaal beeld van de Noordoostpolder, 
zo verhouden de hofjes zich tot het totaal 
beeld van Nagele. De korrelgrote van een 
hofje is vergelijkbaar met de korrelgrote 
van de erven.

Problematiek van de Polder
Al snel na de ingebruikneming van de 
polder werd haar twee harde klappen 
toegediend. De industrialisatie en 
schaalvergroting in de landbouw boden 
weliswaar technologische en economische 
vooruitgang, maar resulteerden ook in 
een sterk afnemende werkgelegenheid. 
Daarnaast zorgde de toenemende 
mobiliteit – eerst de bromfiets en later 
de auto – voor een verbreking van het 
functionele verband tussen het dorp en 

zijn omgeving. Er ontstond toenemend 
forensenverkeer en de bewoners werden 
minder afhankelijk van de voorzieningen in 
het eigen dorp.
De wijkgedachte en de maakbare 
samenleving kwam in de afgelopen 
decennia bovendien steeds meer onder 
druk te staan. Secularisering, ontzuiling, 
veranderingen in gezinsamenstelling en de 
drang naar individuele vrijheid zetten de 
uniformiteit van de wijkgedachte onder 
druk. Privatisering en verzelfstandiging 
leidden er toe dat Emmeloord een 
zwaartepunt werd qua voorzieningen en 
ondernemingen terwijl het draagvlak voor 
bedrijvigheid in de kleine dorpen sterk 
afnam.

Wonen in Nagele 
Nagele behoort met zijn ca 900 
woningen (waarvan ca 550 binnen de 
windsingel) tot de kleinste dorpen van de 
Noordoostpolder. De sterke nadruk op het 
huisvesten van landarbeiders gezinnen 
heeft voor Nagele tot veel van dezelfde 
woningen geleid. De eenzijdige opbouw 
is in de jaren ‘70 en ‘80 verbeterd maar 
vraagt in deze tijd weer om een grotere 
diversiteit. Tegelijkertijd heeft het dorp 
te maken met slijtage, een krimpende 
bevolking en een teruglopend niveau 
van voorzieningen. De gemiddelde 
woninggrootte in Nagele is ca 100m2. 
Vanwege gezinsverdunning is dit meestal 
groot genoeg. Er is ruimte voor vrije 
indeelbaarheid dus aanpassing aan 
persoonlijke woonwensen is mogelijk. (op 
beperkte schaal schijnt dat al te gebeuren 
in de Karwij hof). Woningen worden door 
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maakt dat de corporatie te maken heeft 
met renovatie en herwaardingsopgaven. 
Omdat de woningen in Nagele het einde 
van hun economische levensduur hebben 
bereikt, en renovatie niet altijd meer 
opweegt tegen de huuropbrengsten is 
Mercatus opzoek naar mogelijkheden de 
woningvoorraad te vernieuwen. Waar kan 
gesloopt worden en waar kunnen woningen 
worden bijgebouwd?

IGW, Integraal Gebiedsgericht Werken, 
omschrijft het dorp Nagele als 
ondernemend, levendig met 
tegenstellingen. Als sterkpunt zien zij 
de ondernemingszin in Nagele, ook de 
groene ruimte wordt als positief ervaren. 
Als zwak punt geeft IGW het eenzijdig 
woningaanbod en het lage voorzieningen 
niveau. De kansen voor Nagele liggen 
bij nieuwbouw en renovatie van het 
bestaande woningaanbod. Er zou meer 
vrijheid binnen de woning moeten zijn 
voor individuele woonwensen. Renovatie 
en nieuwbouw moeten de bijzondere 
vormgeving van het dorp versterken. 

Vereniging Dorpsbelang, 
maakt zich zorgen over de verrommeling. 
Opvallend is het cultuurhistorische besef 
in deze bewonersvereniging.

De Bewoners, 
hebben tijdens de bewonersavonden naar 
voren laten komen dat het merendeel van 
de inwoners van Nagele met genoegen in 
het dorp woont. Vooral de ruimte en de 
mogelijkheid voor weinig geld een ruime 
woning met veel grond te kunnen kopen 

de bewoners als prettig ervaren.
Wanneer we nadenken over het wonen 
binnen de ring van Nagele dan is het 
van belang te weten wie wat denkt over 
wonen in Nagele. Wij hebben verschillende 
partijen gehoord en gesproken. 

De gemeente Noordoostpolder 
ziet hopeloos toe hoe de leefbaarheid 
en de vitaliteit van het dorp teruglopen. 
Door gebrek aan sturingskracht is het 
dorpscafé annex feestzaal aan een 
commerciële uitbater verkocht. De ruimte 
is heringericht voor besloten partijen 
voor allochtone bevolkingsgroepen. 
Een ontmoetingsruimte voor het 
verenigingsleven wordt node gemist. ‘Het 
hart is uit ons dorp getrokken’; aldus 
een bewoonster. Ook vormt het lage 
voorzieningenniveau, er is slechts een 
kapper en een supermarkt, een probleem.

Woningcorporatie Mercatus 
heeft moeite om de woningen verhuurd 
te krijgen. De vraag naar de goedkope 
woningen in Nagele is laag. Als antwoord 
op de moeilijke verhuurbaarheid is men 
bezig de bestaande woning voorraad 
af te stoten. Dit heeft als resultaat 
dat de eigendomsverhoudingen binnen 
Nagele aan het veranderen is. Daarnaast 
hebben zij een renovatie opgave. De 
woningvoorraad die in handen blijft 
van Mercatus dient aan een wettelijke 
minimum eisen te voldoen op het gebied 
van veiligheid, gezondheid, energie 
prestatie en gebruik. Veranderingen 
in wetgeving en concurrentie met 
nieuwbouwwoningen elders in de polder 
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wonen
wordt als zeer positief ervaren. Er zijn 
echter wel enige wensen. De belangrijkste 
wens is op gebied van wonen de vraag 
naar meer vrijheid bij het aanpassen 
van de eigen woning. Daarnaast zou 
om een wooncarrière binnen Nagele 
mogelijk te maken een aanbod van 
grotere gezinswoningen mogen zijn. Ook 
seniorenwoningen zijn gewenst. Diverse 
inwoners vinden de tuinen te groot. 
Ook zou er wat meer diversiteit in de 
woningtypen mogen komen om zo ook een 
meer ruimte te geven aan diversiteit in 
inwoners. Al wordt daarbij wel aangegeven 
dat het wel een dorp is men niet direct 
zit te wachten op al te grote verschillen. 
Overigens is de allerbelangrijkste wens 
een (nieuw) verenigingsgebouw.

Visie 
Gezamenlijk Belang
Het gezamenlijk belang op het niveau 
van een hofje bied een kans op voor het 
behoud van de architectuur van Nagele 
als geheel. Het beslissingsmodel komt 
laag in de samenleving te liggen. Op een 
vergelijkbare wijze als een vereniging van 
eigenaren waakt over het algemeen belang 
van een appartementen complex. Een 
architect zou bij de V.V.E. de ruimtelijke 
boekhouding kunnen adviseren verglijkbaar 
met een accountant die de financiële 
boekhouding van een V.V.E. verzorgt.

Voorkom Sloop
Wij zijn voorstander van zo min mogelijk 
sloop, het groeiend cultuurhistorisch 
besef zorgt voor ontwikkelende waarde. 
Er zou nog wel eens geld verdiend kunnen 

worden aan cultuurtoerisme. Zeker 
in symbiose met Schokland. Als sloop 
onvermijdelijk is dient er minimaal een 
gelijke waarde terug te keren in het dorp. 
Dus geen woningen slopen waardoor de 
woningvoorraad verarmd

Vitaal dorp
Voor een vitaal dorp is niet perse groei 
noodzakelijk als wel diversiteit en 
kwaliteit in het woningbestand. Diversiteit 
kan verkregen worden door aanpassingen 
in het overschot aan mono functionele 
woningen. 

Individuele vrijheid vs collectief belang
Het merendeel van de woningen is 
inmiddels particulier eigendom, om deze 
groep ruimte te geven voor individuele 
vrijheid zit in dit gebied een belangrijke 
ontwerpopgave. Wij zien hier en kans 
voor een catalogus pakket voor doe 
het zelf bouw. Het tegemoet komen 
van oplossingen voor de individuele 
huizenbezitter bied een kans om eenheid 
en daarmee de kracht van een hof 
overeind te houden, of zelfs naar een 
hoger plan te tillen. 

zie werkboek 6,7,8,13,14,15,17,22,26,30,
31,32,41,42,43,46



Voorzieningen in Nagele
Voorzieningen is een ruim en enigszins 
ondefinieerbaar begrip. Het gaat van 
Openbaar Vervoer tot voetbalveld, 
van kerk tot garagebox, van winkel tot 
speeltuin. Voorzieningen zijn die zaken die 
een dorp of stad leefbaar maken. Zonder 
voorzieningen komen er geen mensen. 
Maar andersom geldt hetzelfde: zonder 
mensen geen voorzieningen. Voorzieningen 
zijn de mensen uit het dorp die wat 
willen in Nagele. We willen hier graag een 
onderscheid maken tussen voorzieningen 
die een commerciële basis hebben en 
voorzieningen die meer als algemeen nut 
kunnen worden aangemerkt. Dat eerste 
noemen we ‘ondernemingen’ en het 
tweede blijven we voorzieningen noemen. 
De ondernemingen zijn opgezet vanuit 
particulier initiatief met de doelstelling 
om winst te maken dan wel inkomen te 
genereren. 
De voorzieningen in Nagele waren min of 
meer op vier plekken gecentreerd. Deze 
plekken waren de dorpsweide met de 
scholen en de kerken, de winkelstrook 
langs de doorgaande weg, de loswal 
langs de vaart met de industrie en de 
sportvelden naast het dorp. Deze verdeling 
is gebaseerd op het gedachtegoed van de 
makers van Nagele, die uitgingen van het 
functionalisme en een strenge scheiding 
tussen wonen en andere functies als 
werken, recreatie industrie en sociale 
voorzieningen. 
In de loop der tijd is daardoor het 
draagvlak voor veel voorzieningen 
verdwenen uit Nagele. Vooral de 
commerciële voorzieningen konden niet 

school, Aldo van Eyck

kerk, Bakema
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voorzieningen
meer op tegen hun grotere en beter 
uitgeruste concurrenten in grotere, 
omliggende plaatsen, met name 
Emmeloord. Van alle winkels hebben 
alleen de supermarkt en de kapper zich 
weten te handhaven. Het centrale café 
en ontmoetingscentrum ’t Schokkererf is 
verkocht aan een commerciële uitbater 
die niet voorziet in de behoeften 
van de Nagelezen. De commerciële 
voorzieningenstrook is hierdoor langzaam, 
letterlijk en figuurlijk, afgetakeld.
Toch is er vanuit de bewoners een grote 
behoefte aan allerlei voorzieningen. Het 
meest is het oog springend is het gemis 
van een Multi Functioneel Centrum (MFC). 
Een plek waar bewoners elkaar kunnen 
ontmoeten, waar verenigingen samen 
komen en waar gesport kan worden. Het 
huidige Wijksportgebouw is te klein voor 
grote groepen en de sportzaal voldoet 
niet meer aan de eisen waar een sportzaal 
tegenwoordig aan moet voldoen. De 
bewoners van Nagele zijn actief in meer 
dan 50 verenigingen, van klaverjasclub 
tot buurtvereniging. Deze zijn allemaal 
ontstaan vanuit particuliere initiatieven. 
Nagele heeft wat dat betreft nog steeds de 
ondernemersgeest die altijd in de polder 
heeft bestaan. Ook tegenwoordig liggen 
er heel wat initiatieven van bewoners 
voor het opzetten van voorzieningen en 
kleine ondernemingen zoals een kleine 
bierbrouwerij met proeflokaal, een sauna 
op een boerenerf of een theatergezelschap 
die eens per jaar een voorstelling over de 
polder maakt. Deze initiatieven hebben 
behoefte aan een goede ondersteuning, 
met name vanuit de overheid. En dan 

draait het niet om een subsidie, maar 
meer om begrip en het actief aanpassen 
van en ruimte scheppen in de regelgeving. 
De overheid dient een ‘actieve’ rol 
aan te nemen in het betrekken van 
mensen en het ruimte geven aan 
particuliere initiatieven. Dus niet alleen 
als toeschouwer en beoordelaar. Op dit 
moment is er al geruime tijd een initiatief 
om een nieuw MFC te bouwen in het 
dorp. Daar zijn al studies naar verricht. 
Dit initiatief komt vanuit de bewoners, 
maar hier heeft de gemeente actief in 
bijgedragen. 

Scholen en kerken
De stedenbouwkundigen van het Nieuwe 
Bouwen dienden bij het ontwerp van het 
dorp rekening te houden met de religieuze 
samenstelling van de dorpsbewoners. 
Dit betekende dat er in het dorp drie 
kerken en drie scholen moesten worden 
gebouwd, bevolkt en onderhouden. De 
kerken zouden, samen met de scholen, 
op het gemeenschappelijk veld midden in 
het dorp worden gebouwd. Tegenwoordig 
blijkt dat het op de been houden van 
drie of meer geloofsgemeenschappen 
een zware opgave is. Een daling van het 
aantal dorpsbewoners, de groeiende 
vergrijzing en de ontzuiling zijn enkele 
aanwijsbare oorzaken hiervan. De drie 
scholen kunnen nog net het hoofd boven 
water houden. Maar door de aanhoudende 
daling van het aantal leerlingen is er 
inmiddels al sprake van dat twee scholen 
een schoolgebouw zullen gaan delen. Ook 
zijn er kerkgenootschappen samengegaan. 
In 1998 zijn de Hervormde Gemeente 
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en de Gereformeerde Kerk opgegaan in 
de Samen Op Weg Kerk en horen bij de 
Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 
De katholieke kerk is inmiddels al weg 
uit Nagele en het gebouw is in gebruik 
als Museum Nagele. In de kerk van de 
Artikel 31 Gemeente zit tegenwoordig de 
Christelijke Gemeente Nederland, ook wel 
de Noorse Broeders genoemd. Zij zijn een 
relatief jong kerkgenootschap bedienen 
de hele Flevopolder. Als laatste zit de 
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt nog met 
een kleine gemeente in Nagele. 
Mochten er scholen of kerken leeg 
komen te staan dan zal er goed gekeken 
moeten worden naar een passende 
herbestemming. De gebouwen zijn vaak 
van een bijzonder ontwerp en staan in 
een zorgvuldig gepland ensemble op 
de dorpsweide en kunnen niet zomaar 
gesloopt of verbouwd worden. Bij een 
nieuwe invulling van de functie zal 
zorgvuldig rekening gehouden moeten 
worden wie en wat voor organisatie het 
gebouw betrekt. Een fout als gemaakt 
met de verkoop van het Schokkererf kan 
niet nog eens gemaakt worden. Daarvoor 
is de kleine gemeenschap van Nagele te 
kwetsbaar, zo is gebleken.

De winkelstrook
Van de door Bakema ontworpen 
winkelzone is vrijwel niets meer over. 
In de Zuiderwinkels is in de loop der 
jaren is alleen de COOP-supermarkt 
uitgebreid, maar heeft daarbij niet 
de gereserveerde ruimte benut. Door 
de uitbreiding wordt de zichtlijn door 
de winkelzone geblokkeerd. Op de 

historische foto winkelstraat
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voorzieningen
supermarkt en de kapper na, zijn 
alle winkelfuncties verdwenen uit de 
Zuiderwinkels. Met de Noorderwinkels is 
het erger gesteld. Vrijwel alle functies 
in de winkelpanden zijn tegenwoordig 
vervallen en het merendeel van de panden 
staat leeg. Door achterstallig onderhoud 
en fragmentarische renovatie is er geen 
eenduidige bebouwing.
Het Voorhof met het Schokkererf is 
verbrokkeld door een nieuwe inrichting 
van het plein. Het Schokkererf, lijkt 
permanent dicht te zijn; ramen zijn 
verduisterd, het terras is opgeheven en 
de feesten zijn besloten. Het dorpscafé 
van weleer profileert zich niet meer aan 
de weg. Het Voorhof sluit niet aan op het 
huidige gebruik van de Eggestraat. Dit 
is tegenwoordig de weg die de meeste 
Nagelezen gebruiken om het dorp binnen 
te rijden met de auto; het is de kortste 
route vanaf de A6, de snelweg die pas veel 
later door de polder is aangelegd. Alleen 
het tankstation, naar ontwerp van Bakema 
en De Vries, is nog vrijwel in takt en 
functioneert zoals het bedoeld was.
De winkelzone zal getransformeerd 
moeten worden tot een gebied 
waarin wonen-werken, zorg en 
commerciële functies een plek krijgen. 
De voorzieningen (met daarbij de 
ondernemingen) zullen meer over de 
Nagelerweg naar het industrie terrein 
gaan. Dat het oude winkelgebied niet als 
louter woongebied wordt geprogrammeerd 
is een pre! Echter, het ontbreekt 
simpelweg aan voldoende voorzieningen 
om deze zone te activeren. Daarom moet 
gezocht worden naar nieuwe programma’s. 

Gedacht kan worden aan: 
Noorderwinkels: Seniorenwoningen, 
eventueel gecombineerd met een 
kleine (zorg)-voorziening zoals een 
ontmoetingsruimte, een huisartspraktijk, 
zorgpost, uitvalsbasis voor thuiszorg et 
cetera. Deze functie sluit aan op het 
wonen ten noorden van de winkelstrook en 
de Tarwehof. De bestaande winkelpanden 
zullen gesloopt worden en plaats 
maken voor nieuwbouw. De nieuwbouw 
bestaat uit losse woonblokken met 
appartementen. Deze blokken staan in het 
bekende dambordpatroon, geschakeld door 
middel van een gesloten, glazen corridor. 
Hierin zit de centrale ontsluiting met lift 
en trappenhuis. 
Zuiderwinkels:  Deze zone zal plaats 
bieden aan woonwerkeenheden. Denk 
hierbij aan een kantoor aan huis, een 
atelierwoning et cetera. De huidige 
bebouwing zal gesloopt en vervangen 
worden. Wonen en werken in onder 
een dak, echter wel met gescheiden 
opgangen. De bebouwing ligt aan beide 
zijden van een voetgangerspad, zoals 
in het oorspronkelijke plan, in een 
dambordmotief. De zichtlijn op dit pad, 
richting de Noorderwinkels, moet in ere 
worden hersteld.
Het Voorhof: Het plein uit het 
oorspronkelijk plan wordt in stand 
gehouden en opnieuw ingericht. Op 
het plein staat een gebouw waarin de 
supermarkt - met koffiecorner - en 
eventueel een horecagelegenheid (denk 
aan de Zuiderzeehut) een plek gaan 
krijgen. Onderzocht moet worden of het 
Schokkerf hergebruikt kan worden. Het 

-69-



plein zal vergroot kunnen worden tot over 
de Nagelerweg en het tankstation kan in 
het plein worden opgenomen. Op deze 
manier ontstaat een duidelijker entree 
van Nagele. Een entree die aansluit bij het 
huidige gebruik van de Egstraat als korte 
route vanaf de A6. In de toekomst kunnen 
er in het tankstation en aan de vaart 
nieuwe commerciële functies komen, die 
bij zullen dragen aan de entree en het 
gezicht van Nagele.

De loswal  
Bij het ontstaan van de Noord Oost 
Polder ging veel van het goederenvervoer 
nog via het water. Daarom hebben alle 
dorpen in de polder een loswal, voor het 
laden en lossen van de boten. Met de 
opkomst van het wegtransport hebben 
deze industriële havens hun functie 
verloren. In Nagele is het restant van de 
loswal nog duidelijk aanwezig in de vorm 
van een verharde kade en een verbrede 
vaart. De Kade wordt tegenwoordig 
gebruikt als keerlus en parkeerplaats voor 
vrachtwagens die elders op het industrie 
terrein moeten zijn. ’s Nachts is het een 
favoriete overnachtingplaats voor veel 
vrachtwagenchauffeurs. Kenmerkend 
voor Nagele is de ligging van het industrie 
terrein aan de loswal. De ligging van 
de loswal langs de vaart en de ‘entree’ 
van het dorp aan de Nagelerweg en de 
Egstraat, is reden om de loswal bij de 
aanpak van Nagele mee te nemen. De 
loswal kan deel gaan uitmaken van de 
nieuwe entree van Nagele. Het is een 
prominente plek waar in de toekomst 
voorzieningen en ondernemingen zich goed 

Schokkererf

fotomontage loswal
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voorzieningen

zie werkboek 1,5,9,10,11,12,19,21,23,24,
25,27,32,36,38,40   

kunnen vestigen. Daar komt bij dat ook nu 
al het zwaartepunt van de ondernemingen 
is verschoven van de winkelstrook over 
de Nagelerweg richting het industrie 
terrein. Bij het invullen van deze plek 
moet men het publieke karakter van de 
entree van het dorp in het oog houden. 
Ten tweede maakt de open ligging aan 
het water dat de bebouwing een open 
karakter moet krijgen. Gedacht moet 
worden aan kleinschalige ondernemingen 
met een verregaande publieke functie, 
bijvoorbeeld met een goede band met 
toerisme en recreatie. Of ondernemingen 
die een binding hebben met het water.

Het industrieterrein 
Het industrie terrein is groter geworden 
dan bij het ontwerp in de jaren ‘50 
gepland was. Destijds ging men uit van 
een agrarische gemeenschap, met weinig 
industrie. Nu is de ruimte die tussen de 
vaart, de Domineesweg en de sportvelden 
nagenoeg volgebouwd. En er wordt ook 
gewoond in bedrijfswoningen, iets dat in 
de geest van het functionalisme natuurlijk 
uit den boze is. Toch ligt in dat idee een 
goede toekomst. Er is een grote behoefte 
aan een meer divers woningaanbod. Op 
het industrie terrein ligt nog ruimte om 
dat te verwezenlijken. Gedacht moet 
worden aan klein particulier initiatief, 
een ondernemer die wil wonen bij het 
werk. De gemeente zal goed moeten 
participeren op deze initiatieven, 
bijvoorbeeld met het wijzigen van het 
bestemmingsplan. Ook zal de gemeente 
een beleid moeten nastreven dat een al te 
eenzijdig aanbod van bedrijven zal moeten 

tegengaan. En de gemeente NOP zou 
het bedrijven terrein van Nagele kunnen 
promoten, bijvoorbeeld in de Randstad en 
Friesland. De goede ligging langs de A6 en 
het bijzondere verleden zijn al twee goede 
promotie punten.
Een groter plan, een wijkje met meerdere 
woningen in plaats van een aantal 
bedrijven verdient niet onze aanbeveling. 
Vooral niet omdat er dan mogelijk een 
meer eenzijdig aanbod van woningen bij 
komt. Indien er wel een dergelijk initiatief 
komt, dan dient er zorgvuldig gekeken te 
worden naar de behoeften uit het dorp en 
het aanbod van de woningen.

De sportvelden
De sportvelden, met het tennispark en 
de voetbalvelden liggen geïsoleerd in 
een bomensingel, net als het oude dorp 
Nagele. Zij functioneren beide goed en er 
is voldoende aanwas van nieuwe leden. 
In de winter is er ook op deze plek de 
natuurijs schaatsbaan, ’s zomers is er de 
crossbaan. Vanwege de goede ligging en de 
volwassen bomensingel is het sportterrein 
wel een mooie plek om in de toekomst 
een andere bestemming aan te geven. 
Dan heeft woningbouw op die plek wel 
de voorkeur. Het sluit dan ook aan op 
het voorzieningencentrum, waarvan het 
zwaartepunt in rond de loswal en het 
Voorhof ligt. Echter, gezien het goede 
functioneren van de sportverenigingen zal 
hier voorlopig nog geen sprake van zijn.



Nieuwe ideologie
Het Onderzoekslab doet een aantal 
voorstellen waarmee Nagele een vitaal 
dorp kan worden en weer nieuw elan 
zal krijgen, de zogenaamde Tweede 
Oplevering. Door Nagele te herladen 
met de ideologie van de huidige 
tijd – duurzaamheid – kan de sociaal-
economische motor een krachtige impuls 
worden gegeven. Nagele kan opnieuw 
een schoolvoorbeeld worden; ditmaal 
door samenleving, omgeving en economie 
te laten samenwerken in duurzame 
ontwikkeling. 
Waar het modernistische gedachtegoed – 
en als fysieke uiting het ontwerp – uitging 
van een beeld van het landleven dat 
van bovenaf werd geprojecteerd, dus 
opgelegd door de Overheid, stellen wij een 
duurzame ontwikkeling voor die weliswaar 
van bovenaf wordt gefaciliteerd, maar die 
zowel van boven- als van onderaf wordt 
gedragen.

Duurzaamheid
Het begrip duurzaamheid is in het 
algemeen taalgebruik vooral verbonden 
aan het milieuvraagstuk. Daarbij staan 
het uitputten van natuurlijke hulpbronnen 
en het verstoren van ecologische 
systemen centraal. Tegenwoordig wordt 
aan het begrip een veel bredere inhoud 
toegekend, waarin ook de welzijn van 
de mens en onze welvaart een plaats 
hebben gevonden. Het omvat dus een 
breder scala aan thema’s: van ecologie 
tot economie, van natuurlijke tot 
maatschappelijke omgeving, et cetera. 
In onze visie op Nagele gaan wij uit van 

deze brede opvatting. Hierin staat dus 
het ondersteunen van sociale vooruitgang 
naast economische groei centraal. 
Het bevorderen van actieve en veilige 
gemeenschappen wordt gekoppeld aan 
duurzame ontwikkeling van de natuurlijke 
omgeving. Hierbij richten we ons dan ook 
op de waarde van het gebied nu èn in de 
toekomst: een duurzame ontwikkeling 
geeft vorm aan de behoeften van de 
huidige tijd zonder de mogelijkheden van 
toekomstige generaties te beperken.

Nieuwe voorhoede rol
De ‘groene economie’ in Nagele moet 
gaan draaien op lokaal initiatief, die 
niet alleen een duurzaam ontwerp 
maar ook een duurzame samenleving 
ondersteunt. Door lokale krachten van 
verschillende partijen te bundelen, 
versterken verschillende processen elkaar 
in plaats van dat ze elkaar tegenwerken. 
Door actieve deelname en gedeeld 
belang zal betrokkenheid, draagkracht 
en (sociale) cohesie ontstaan. Als de 
bewoners en gebruikers van de polder tot 
een integrale aanpak komen, kan dit hét 
voorbeeld van een duurzame samenleving 
gaan worden. Een duurzame polder 
vergroot de aantrekkingskracht en de 
concurrentiepositie van het gebied. We 
geloven stellig dat Nagele bij de Tweede 
Oplevering weer een voorhoede rol kan 
innemen, door de aanwezige krachten 
te benoemen, te onderzoeken en in te 
zetten. 
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ondernemen
Kansen 
Om inspanningen zo goed mogelijk te 
kunnen verzilveren is het van belang uit 
te gaan van de specifieke kenmerken 
en kansen van deze plek. Wij zien deze 
eigenschappen in de volgende punten:
– centrale ligging binnen Nederland 
Economisch kan de centrale positie verder 
worden benut. Nagele is de eerste afslag 
van de snelweg vanuit de Randstad, wat 
het voor zowel wonen als werken een 
aantrekkelijk alternatief voor Almere en 
Lelystad begint te worden. Ook kan een 
ecologische bijdrage worden geleverd, 
bijvoorbeeld door zogenaamde groen-
blauwe netwerken te creëren en zo 
aansluiting te vinden bij het oude land. 
Dit zijn netwerken van begroeiing en 
water die, ook zonder een directe fysieke 
aansluiting, samen een structuur vormen 
waarin planten en dieren hun habitat 
kunnen vinden.

– fysieke overmaat
Tekenend voor de Noordoostpolder zijn 
de grote schaal en de lage dichtheid. 
Hierdoor is er een overmaat die kan 
worden benut; de rust en ruimte die 
de Noordoostpolder biedt is voor zowel 
duurzaam wonen, werken als recreëren 
erg aantrekkelijk. 

– absorptievermogen landschap 
Het ingenieuze landschapsontwerp – een 
open polder waarin dorpen en boerderijen 
omgeven door windsingels, als groene 
eilanden zijn opgenomen – maakt het 
mogelijk om eenvoudig extra elementen 
en lagen op te nemen. Zo maakt de opzet 
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van zowel de dorpen als de boerderijen, in 
combinatie met de verspreide ligging, het 
mogelijk om binnen de windsingel extra 
woningen en bedrijvigheid op te nemen. 
Door de windsingel te handhaven kan 
de bebouwing worden uitgebreid zonder 
dat dit schade toebrengt aan het unieke 
landschap.

– aanwezigheid water, wind en zon 
Windenergie is op dit moment de snelst 
groeiende bron van energie; ook in de 
Noordoostpolder zijn er reeds grootse 
plannen voor windparken op de dijk en in 
het IJsselmeer. De ruime overvloed van 
water en wind en (op gelukkige dagen) 
zon geeft een extra potentie, omdat 
verschillende energetische systemen aan 
elkaar gekoppeld kunnen worden. Door 
deze synergie ontstaat efficiëntie en 
winst.

– unieke schaal van de Noordoostpolder
Qua duurzaamheid is er al veel 
ontwerpend onderzoek verricht, 
op gebouwniveau of voor compleet 
nieuwe steden. Het ‘tussengebied’ van 
Nagele en Nagele Dorp is minder goed 
vertegenwoordigd in de huidige studies. 
Juist de vatbare en reële schaal van 
Nagele geeft het thema een interessante 
onderzoeksdimensie. Maar ook de 
regionale schaal van de polder vraagt om 
nader onderzoek.

– pioniersgeest en ondernemersgeest
Van oudsher hebben de bewoners 
van de polder een pioniers- en  
ondernemingsgeest. Nu nog woont en 
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ondernemen
onderneemt de helft van de bewoners 
buiten de bebouwde kern en vinden we 
ook binnen de kernen veel ondernemend 
vermogen. In deze initiatiefrijke omgeving 
liggen volop kansen het nieuwe Nagele 
economische vooruitgang te brengen.

Participatie
Tijdens onze onderzoekstijd in Nagele 
hebben we gemerkt dat er bij veel 
partijen enorm veel ambities leven. 
De initiatieven die leven zouden elkaar 
kunnen versterken, daar waar ze elkaar 
nu nog te vaak tegen lijken te werken. Om 
een duurzame samenleving met een breed 
draagvlak op gang te brengen willen wij 
gebruikers en bewoners stimuleren veel 
actiever met elkaar samen te werken en 
te beslissen in gezamenlijke verbanden. 
Door een actieve en vitale bijdrage van 
alle betrokkenen wordt een gedeelde 
verantwoordelijkheid gecreëerd. Het 
gemeenschappelijk belang – een uniek en 
vitaal dorp – is wat de partijen bindt en 
tot samenwerking brengt. Uitgangspunt 
hierbij is dat het collectief meer zal 
opleveren dan de som der individuen. 
In het Handboek wordt aangegeven met 
welke spelregels Nagele zich kan (blijven) 
ontwikkelen als vitale leefomgeving. 

Het gemeenschappelijk belang 
komt goed tot zijn recht binnen de 
stedenbouwkundige eenheden waaruit 
Nagele is opgebouwd: de hoven binnen de 
windsingel, de erven in het buitengebied 
en de polder inclusief dorp als algemeen 
belang. Huurders en eigenaren van deze 
delen moeten zich gezamenlijk met 
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gemeente, de woningbouwvereniging 
en andere belanghebbenden kunnen 
uitspreken over ontwikkelingen in het 
desbetreffende gebied.
Door de behapbare omvang is 
samenwerking en besluitvorming efficiënt 
te organiseren. Dat we niet het individu 
als eenheid nemen maar de gemeenschap 
heeft meer dan alleen een sociale functie. 
Doordat men gebruik kan maken van de 
(over)capaciteit van het collectief kunnen 
wisselende behoeften van de verschillende 
gebruikers worden opgevangen.

Daarnaast kunnen investeringen gedeeld 
worden. Investeren in ecologie leidt tot 
een betere leefomgeving, hierdoor stijgt 
de waarde van de woning. Een eenmalige 
investering in duurzame energie-
opwekking levert voor lange tijd gratis 
energie. Wanneer men zelfs verder gaat, 
is het mogelijk geld te verdienen met de 
overmaat die in dit systeem zit. Het hof of 
erf kan zelf(s) energieleverancier worden!
Dezelfde principes gelden ook voor Nagele 
Polder als geheel. Ook op dit niveau zal 
bundeling van krachten en samenwerking, 
de opbrengst van losse maatregels en 
initiatieven versterken. Hierbij kan 
gedacht worden aan het koppelen van 
landbouw, industrie en de energiesector, 
het laten samenwerken van natuur, 
landbouw en recreatie, et cetera. 

Synergie
– multifunctionele landbouw
Het  agrarische karakter van het gebied 
kan worden benut in een voorbeeldfunctie 
voor verantwoorde landbouw. 
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ondernemen
Multifunctionele landbouw gaat uit van 
agrarische bedrijven die naast hun akker- 
of tuinbouwbedrijf ook andere activiteiten 
uitoefenen. Die activiteiten zijn gekoppeld 
aan het primaire landbouwbedrijf, 
bijvoorbeeld zorg (zorgboerderij), 
recreatie, educatie, kinderopvang, 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer, de 
productie en verkoop van streekproducten 
en het leveren van zowel voedsel als 
energie.
In onze visie zouden boeren niet alleen 
voedsel maar ook energie leveren, door 
het gebruik van bijvoorbeeld biomassa. 
De potentie van het gebruik van biomassa 
hangt samen met het vermogen van een 
natuurlijke omgeving om zowel voedsel 
als brandstof te produceren voor haar 
omgeving. Met andere woorden, hoe lager 
de bevolkingsdichtheid, des te beter is 
een gebied geschikt voor de gelijktijdige 
productie van voedsel en brandstof.

– multifunctionele natuur 
Natuur kan een integraal onderdeel 
zijn van ecologische en energetische 
systemen, landbouw en recreatie. Men 
kan hierbij denken aan het opslaan van 
potentiële energie in water of het gebruik 
maken van de watertemperatuur van het 
oppervlakte-water. Daarnaast kunnen de 
waterstromen en akkerranden ecologisch 
veel gevarieerder worden gemaakt en zo 
een bijdrage leveren aan zowel landbouw, 
natuur en recreatie. Zachte oevers 
bijvoorbeeld geeft natuur meer kansen en 
het water aantrekkelijker voor recreatieve 
doeleinden als kano varen. Bijkomend 
voordeel is dat met een nieuwe profilering 
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ondernemen

zie werkboek  1,2,6,12,13,14,19,23,24,25,
28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,46   

van de waterwegen, kan samengaan met 
een vergroot opnamecapaciteit van water. 
Dit kan weer een gunstig effect hebben op 
de problemen die ontstaan zijn – in met 
name landbouw – door bodemdaling. 

- groen transport
Vanwege de centrale ligging en het 
relatief hoge autobezit, zou het gebied 
een belangrijke rol kunnen gaan spelen 
in de ontwikkeling en in het gebruik van 
duurzame brandstoffen. De biobrandstof 
die de boer levert, zoals hierboven 
omschreven, maakt gebruik van de 
duurzame auto in de polder potentieel erg 
succesvol. De aanleg van oplaadpunten 
voor elektrische auto’s bevestigt de 
voortrekkersrol van de duurzame polder.

– gezonde industrie
De Groene Economie kan ook zelf een 
nieuwe bedrijfstak vormen en daarmee 
arbeidsplaatsen genereren. Op een 
bedrijvenpark zou zich bijvoorbeeld een 
productiefaciliteit voor zonnepanelen 
kunnen vestigen, waarbij geïnteresseerden 
de toepassing van de panelen kan 
aanschouwen in het aanpalende dorp. 
Ook zou gedacht kunnen worden aan de 
mogelijkheid om afval om te zetten in 
energie en zo een positieve bijdrage te 
leveren aan ecologie en economie. Lokale 
grondstoffen zouden kunnen worden 
verwerkt tot producten, zoals lokaal 
biologisch bier. 

Diversiteit
Bedrijfsterreinen hebben lange tijd geen 
noemenswaardige rol gespeeld binnen de 
traditie van landschapsontwerp en ruimte 
ordening. Wij geloven echter dat er juist 
in deze gebieden veel winst te behalen 
valt. Duurzame, groene bedrijvenparken 
kunnen een meerwaarde bieden voor 
de natuur en de mens. In een omgeving 
waar landbouw een belangrijke speler is, 
is het goed om delicaat om te gaan met 
natuur in het cultuurlandschap. Juist op 
bedrijvenparken is ruimte om natuur een 
vrijere hand te geven. Natuurontwikkeling 
op bedrijvenpark kunnen zo een bijdrage 
leveren aan de ecologische structuur en 
verbindingen leggen met ecologische zones 
in de omgeving. 
Daarnaast, bedrijven gevestigd op een 
duurzaam en groen terrein houden de 
waarde van hun vastgoed op peil. Verder 
levert het een prettige werkomgeving 
op en zal maatschappelijk verzet tegen 
deze gebieden en bedrijven minder zijn. 
Zelfs zijn er mogelijkheden om deze 
natuur in te zetten voor combinaties van 
(typologieën van) wonen, recreëren en 
werken.

Participatie, synergie en diversiteit 
leveren een gezonde bijdrage aan een 
vitaal Nagele!
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colofon
In de afgelopen 3 maanden heeft het 
Onderzoekslab Nagele minstens twee 
dagen per week in Nagele en Emmeloord 
zich verdiept in de geschiedenis en de 
problematiek van Nagele. Onderlinge 
uitwisseling tijdens carpoolen of op Skype, 
in de woning te Nagele die beschikbaar 
werd gesteld door Mercatus (waarvoor 
dank!) of in het Proeflokaal Kasparus, 
in het atelier te Emmeloord of op het 
gemeentehuis; het resulteerde in een 
team dat tot in de laatste fase collectief 
met enorme inzet heeft gewerkt.
Gaandeweg verbond ieder zich met 
bepaalde thema’s. Rogier en Guido 
vestigden hun aandacht op duurzaam 
ondernemen en participatie terwijl Sven 
zich verdiepte in de gulden snede en in 
de maatverhoudingen van Nagele en de 
polder. Magnette en Jim bestudeerden de 
originele woningen en de renovaties ervan, 
Jeroen verrichtte tal van belrondjes en 
ontwikkelde met Gerrie een visie op Groot-
Nagele. De analyse van het ontwerp voor 
Nagele en de aanwijzing van elementen 
en dragers werd uitgedacht door Joosje, 
Marten, Mirjam en door Claudia die de 
reeks bijbehorende kaarten produceerde. 
Marjan, Viktor en Marc hielden zich 
bezig met de voorzieningen en waren 
betrokken bij de beeldredactie van deze 
boeken. Joosje heeft de eindredactie van 
de teksten voor haar rekening genomen 
terwijl Mirjam verantwoordelijk was voor 
de samenstelling. Last but not least: Pi en 
Bas brachten structuur aan in de wildgroei 
van ideeën en wisten alle partijen telkens 
weer bij elkaar te brengen.

Jeroen de Bos
Rogier Dobma
Magnette Dijkstra
Joosje van Geest
Mirjam van Hasselt
Sven Hulsbergen Henning
Marjan van Herpen
Marc Keizer
Gerrie Kleinjan
Marten Kuijpers
Guido Schot
Victor Spijkers
Claudia Temperilli
Jim de Valk
Mentor: Pi de Bruijn en Bas Horsting

Onze dank gaat uit naar:  
fotografie: Hans Veenhuis (portretten, 
landschap) en Onderzoekslab (gebouwen 
en sfeerbeelden)
Amer Alic, Simon Bjerre en Line Spengler  
(3D beelden)
de bewoners van Nagele
Museum Nagele en haar vrijwilligers, 
Woningbouwvereniging Mercatus, 
Louis van Gasteren
Dirk Baalman (Het Oversticht), 
Endry van Velzen, 
Martin Hol en Jaap Kuin,
  
deze uitgave incl beeldmateriaal is voor 
informeel gebruik en gereproduceerd in 
beperkte oplage.

Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt 
door de Gemeente Noordoostpolder en 
door RDH Media.
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