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Nagele, januari 2010
In dit Werkboek worden een reeks projecten en uitwerkingen getoond
die vanaf oktober 2009 tot januari 2010 zijn ontwikkeld door het
Onderzoekslab Nagele, gelijktijdig met de ontwikkeling van het
Handboek. Ook worden interessante initiatieven gepresenteerd die al
door anderen in de steigers zijn gezet. De plannen zijn ‘in wording’ en
bedoeld om te prikkelen, om discussie op te roepen en om een ieder te
stimuleren om mee te gaan beslissen over de toekomst van Nagele.
Alle input, afkomstig van wethouder tot ondernemer tot bezorgde
dorpsbewoner, hebben we op gelijkwaardige manier behandeld. Met
als doel een verzameling ideeën te presenteren die kunnen bijdragen
aan een optimale balans tussen een gekoesterd cultuurhistorische
ensemble en de wil van de betrokkenen om Nagele weer nieuw
leven in te blazen. Het werkboek is vrij van belangen maar wordt
dankzij de vele initiatieven bij de bewoners breed gedragen door de
betrokkenen.
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Op de bewonerslabs werken de betrokkenen aan de “keukentafel” mee aan het ontwerp

Met de klankbordgroep aan de vergadertafel

Naborrelen bij Kasparus

Doel van het lab Nagele is zoveel mogelijk uit de
unieke situatie te halen dat een groep talentvolle
architecten zonder enige vergoeding onder
leiding van een ervaren mentor kunnen werken
aan een relevante opgave. Uniek aan deze opzet
is dat het Lab niet beperkt kan worden door een
opdrachtgever noch de grenzen van haar opdracht
en dus vrijuit kan onderzoeken en ontwerpen.
De keuze van het Lab Nagele is geweest om ook
het proces zelf op een nieuwe manier in te richten.
Hierbij gaat het Lab niet uit van een traditioneel
van boven opgelegde visie maar kiest zij er voor
om alle input gelijk te behandelen, van wethouder
tot ondernemer tot bezorgde dorpsbewoner.

Teamleden van het Lab in hun woning in Nagele

Hierdoor is een zeer rijk palet aan initiatieven
ontstaan dat met de kennis van de architecten
tot een breed gedragen eindproduct zal worden
gesmeed. Met als doel een verzameling plannen
en een visie te maken die de optimale balans
in zich hebben tussen het koesteren van het
architectonisch ensemble en de wil van de
betrokkenen om Nagele weer te laten leven.
Zo behoudt het Lab zijn oorspronkelijke status,
volledig vrij van belangen maar breed gedragen
door de betrokkenen.

het proces
Experimentele interactieve ontwerpmiddelen

Verwerking van de bevindingen
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koffiehuis, openklappen
en klaar

Mobiel koffiepunt op de Brink
Per direkt een ontmoetingsruimte in Nagele!
Zolang de voorzieningen wat dit betreft nog
niet op peil zijn kan er al informeel ontmoet
worden.

mobiel koffiepunt
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Het Handboek wil een overkoepelende
visie verzorgen voor Nagele waaraan alle
betrokken partijen zich verbinden. Hoewel de
aantrekkingskracht van Nagele op ontwerpers
en architectuurliefhebbers uit de hele wereld
aanhoudt, blijken bestuurders en bewoners,
net als elders in Nederland, niet gewend te
zijn om op zorgvuldige wijze om te gaan met
dit na-oorlogse erfgoed. Bij gebrek aan visie
hebben tal van ingrepen plaatsgevonden die
de fysieke uitstraling en cultuurhistorische
kwaliteiten van Nagele behoorlijk hebben
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. Hoe je
een stedenbouwkundig monument bewaart
dat schreeuwt om revitalisering zodat er naar
behoren gewoond en geleefd kan worden, is de
kern van ons onderzoek dat de basis vormt van
het Handboek.
Wij menen dat cultuurhistorie het dorp
identiteit verschaft en een belangrijke drager
moet zijn van nieuwe ontwikkelingen. Doel
van het handboek is om kwaliteit, identiteit en
herkenbaarheid te garanderen bij toekomstige
ontwikkelingen. Een stedenbouwkundig
monument is onderhevig aan veranderingen,
groei, krimp et cetera en vereist een andere
aanpak dan een monumentaal gebouw. Ook
zijn er meerdere partijen die je op een lijn moet
krijgen om het monument voor de toekomst
te behouden. Daarom zullen we met een reeks
interviews en discussies de spelregels van het
Handboek toetsen voordat we het definitieve
stuk opstellen.

handboek
nagele
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Screenshots uit “Een nieuw dorp op nieuw land”

In 1959 maakte de cineast Louis van Gasteren
(Amsterdam, 1922) een film over het ontwerp en
de bouw van Nagele onder de titel “Een nieuw
dorp op nieuw land”. Deze documentaire is een
documentaire van geschiedschrijving gebleken.
De opdrachtgever was het Ministerie van Volkshuisvesting. Het initiatief voor het maken van de
film toont aan, dat het ontwerpproces voor Nagele
als iets bijzonders werd gezien. De film toont het
ontwerpproces en de bouw van Nagele. De architecten van de Werkgroep speelden op verzoek de
vergaderingen na in een hiervoor geënsceneerde
ruimte, ingericht met maquettes en tekeningen. Op
deze wijze bracht men het collectieve karakter van
het ontwerpproces naar buiten.
Na vijftig jaar is er veel veranderd en stelt Van
Gasteren de vraag of het dorp nog ‘voldoet’ aan
de eisen van tegenwoordig. De structuur van de
bevolking is veranderd, als-mede de behoefte aan
woonruimte, voorzieningen en omgeving.
NAGELE NU zal een inventarisatie geven van de
visie van bewoners en bestuurders op de toekomst
van Nagele. Met onder meer financiële steun van
het Stimuleringsfonds voor de Architectuur en het
Ministerie van Vrom zal deze film tot stand komen.
De bevindingen van de inventarisatie op film zal
tevens de basis zijn voor het organiseren van de
NAGELE-LEZING. Louis van Gasteren wil met
het aan de orde stellen van de kernvraag “Hoe
gaan architecten en stedenbouwers om met de
toekomst?” een bijdrage leveren aan discussies en
visies op toekomstgericht bouwen. De bedoeling
is iedere twee jaar een lezing te organiseren door
deskundigen, die de interactie tussen architectuur/
stedenbouw en de ontwikkelingen in de samenleving aan de orde stelt.

tweede film
louis van gasteren
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Een curator voor Nagele?
Indien de toekomst van Nagele bepaald wordt door lokale initiatieven en participatie van bewoners is het van groot belang dat het
kunstwerk Nagele een stem krijgt. Museum Nagele kan hierbij een
belangrijke rol spelen. Een goede curator, vriend van Nagele, kan
worden aangesteld die zich ontfermd over de collectie van het museum die het hele dorp omvat. Een curator die inzicht heeft in het
gedachtegoed van De Stijl zorgt niet alleen dat de initiatieven de
ruimte krijgen. Hij zorgt er voor dat deze initiatieven nieuwe aanwinsten voor het museum worden. Jonge architecten of kunstenaars van
wereldfaam krijgen de kans nieuwe lagen aan de compositie toe te
voegen. Tentoonstellingen van Stijl artiesten als Doesburg en Mondriaan worden door hem naar Nagele gehaald. Kunst met een grote
K, subsidiepotjes gaan open en Nagele in de beroemde Hollandse
polder wordt de plek waar zelfs de grootste scepticus de beroemde
Hollandse Stijl beleeft.

Victory Boogie Woogie, Piet Mondriaan 1942-1944

De gemeente NOP kan, met Nagele als centrum,
uitgroeien tot een internationaal Stijlicoon voor
een mondiaal publiek. Verschillende architecten
van De 8 en Opbouw, zoals Rietveld en Van Eesteren, die Nagele rond 1950 ontwierpen, waren
verbonden aan de in 1917 door o.a. Theo van
Doesburg en Piet Mondriaan opgerichte beweging
De Stijl. Het gedachtegoed van de De Stijl was
zeker tot eind jaren ‘60 zeer invloedrijk in de Nederlandse kunst, architectuur en maatschappij en
wordt gezien als één van de belangrijkste Nederlandse bijdragen aan de kunstgeschiedenis. Net als
de polder wordt De Stijl internationaal als typisch
Nederlands gezien.
De Victory Boogie Woogie is een werk van
Mondriaan waar hij tot aan zijn dood in 1944 aan
gewerkt heeft. In 1997 is het doek gekocht door
Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit voor 82
miljoen gulden. Indien we de plannen en transformaties uit het verleden beschouwen kunnen we
echter concluderen dat Groot Nagele niet op dezelfde waarde wordt geschat als de Victory Boogie
Woogie. Door de waarde van NOP te onderkennen
en te benadrukken kunnen op basis van cultuurtoerisme nieuwe economische dragers ontstaan. De
uitnodiging om het unieke kunstwerk te bezoeken
kan met ‘Google earth’ worden verstuurd naar een
mondiaal publiek.
Mondriaan is het schilderij tot zijn dood blijven
aanpassen. Door de onbeperkte mogelijkheden
kwam het schilderij nooit af. Dat het werk niet af
is, betekent dat niet alles al is ingevuld, dat er nog
iets kan veranderen. Ook de NOP is nooit af en
staat open voor verandering.

polder
boogie woogie
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Plukbomen, ouderwetse
snacks

Plukbomen op de Brink
Plukbomen zijn eetbare vruchtdragende bomen
met bijvoorbeeld appels of pruimen. Deze bomen
zullen onderhouden worden door de kinderen van
de school samen met de buurt. Heermee brengen
ze mensen in contact met elkaar en met waar het
eten eigenlijk vandaan komt.

plukbomen
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notities Rietveld

huidige situatie

Rietveldwoningen in de Vlashof en de
Klaverhof
De Rietveldwoningen komen in aanmerking voor museumwoningen. Belangrijk is
dat de woningen gerestaureerd worden zodat
het oorspronkelijke ontwerp weer zichtbaar
wordt. Zo teleurstellend als ze er nu bijstaan
zo rijk aan detail en kleur zullen ze zijn.

oorspronkelijke gevelindeling

De woningen kennen twee lagen en zijn ca.
72m² groot. De woonkamer is vrij klein en
zorgt ervoor dat tegenwoordig de woning niet
als aantrekkelijk wordt ervaren. De tuin is
heel diep en wordt slecht onderhouden door
de moderne mens.
Voorgestelde ingrepen:
1. Restaureren en oorspronkelijk gevel en
plattegronden herstellen. Vlakken en lijnen
zullen gaan spreken.
2. De mogelijkheden van uitbreiding op de
begane grond goed onderzoeken.
3. Er is een mogelijkheid om twee woningen
samen te voegen. Eén laat het oorspronkelijke zien de ander is leeg en dus vrij
indeelbaar.

onderzoek naar uitbreiding

restauratie
rietveldwoningen

onderzoek naar samenvoeging

oorspronkelijke situatie

6

particulier eigendom
particulier
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verkocht
eigendom
Mercatus
eigendom Mercatus
Eigendomssituatie Gerstehof en Lucernehof.

Foto van de orginele voorgevel

Overzicht eigendom van woningen in de kern Nagel

De 91 woningen aan de Gerstehof en Lucernehof
zijn omstreeks 1967 gebouwd naar ontwerp van
J. van Egteren. Het worden de Vaneg woningen
genoemd.
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 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.
gevelindeling van de orginele voorgevel

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
In de Vanegwoningen wordt een beukmaat
aangehouden van 6,3 m en een diepte van 8,8
m. waardoor de woningen goed indeelbaar zijn.
De plattegrond is opgedeeld in een smalle beuk,
waarin op de begane grond de trap, keuken, toilet
en entree zijn opgenomen en in een brede beuk
die op diverse manieren ingericht kan worden.
De woningen zijn ca. 110 m² bvo. Echter naar de
verre toekomst toe is het denkbaar dat de woningen toch te klein zullen zijn voor de dan geldende
maatstaven.

gevelindeling van de huidige gevel

gerstehof en
lucernehof

Foto van de huidige gevel
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Voorgevel, gebied van grote monumentale zorg.

Achtergevel gebied van monumentale vrijheid

Fase 1, restauratie van monumentale voorgevel

Fase 1, aan de achterzijde nog geen wijzigingen

Fase 2, periodieke onderhoud voorgevel

Fase 2, realisatie tuinkamer

achtergevels met de stenen berging

Gevelindeling van orgineel ontwerp

Woningen
In de Vanegwoningen wordt een beukmaat
aangehouden van 6,3 m en een diepte van 8,8
m. waardoor de woningen goed indeelbaar zijn.
De plattegrond is opgedeeld in een smalle beuk,
waarin op de begane grond de trap, keuken, toilet
en entree zijn opgenomen en in een brede beuk
die op diverse manieren ingericht kan worden.
De woningen zijn ca. 110 m² bvo. Echter naar de
verre toekomst toe is het denkbaar dat de woningen toch te klein zullen zijn voor de dan geldende
maatstaven.
Sinds de oplevering in 1967 zijn er verscheidende
renovaties geweest. 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.

Materiaal geleding orgineel ontwerp

Bijzondere gevels
De originele gevels waren ontworpen naar de
verhoudingen van de guldensnede. De gevel
bestond volledig uit rechthoeken. Er zat een
bijzondere verfijning de architectuur doordat de
gevelvlakken t.o.v. elkaar in diepte versprongen.
De gekozen materialen, zoals aluminium en asbest
platen waren modern en industrieel voor die tijd.
De manier waarop de gevel is geconstrueerd
was niet duurzaam en is daarom meerdere malen
gerenoveerd. De belangrijkste kenmerken van de
materialen was dat ze een bepaalde richting en
geleding hadden dit is door de architect gebruikt
om een extra laag in de gevelcompositie te introduceren.

gerstehof en
lucernehof

Aanzicht toekomstige gevel
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Tuinkamer

Tuin

Berging

Tuin

Bestaande plattegrond van een rij 1:500

Mogelijk nieuwe plattegrond van een rij 1:500

Nieuwe laag in de hof tussen de schaal van de woning en de schaal van de berging
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plattegrond van twee woningen 1:200

De renovatie/ restauratie van de Vaneg woningen zal twee facetten kennen. Enerzijds zal het
monument gerestaureerd moeten worden en anderzijds moet de leefbaarheid van de woningen
op peil gehouden worden door ze bouwkundig
in een goede staat te brengen en houden en
meer ruimte te creëren zodat ook in de toekomst
de woning grootte naar wens blijft.
Verschuiving t.o.v. rooilijn

Nieuwe materiaal

Verbijzondering d.m.v. zonnepanelen

Ten eerste moeten we vaststellen dat de belangrijkste monumentale waarde van de woning
in de voorgevel zit. De huidige voorgevel zal
volledig worden vervangen door een nieuwe
gevel die voldoet aan de strengste bouwkundige
eisen en waarbij de originele compositie wordt
hersteld. De indeling, geleding, en richting
zijn het belangrijkst. De originele materialen
hoeven niet één op één te worden overgenomen
als de kenmerken van de materialen maar
behouden blijven. De restauratie van de gevel
kan gefaseerd worden per woning, echter is het
wenselijk dat de restauratie op alle woningen
plaats vindt zodat de eenheid van de hoven hersteld wordt. 5 van de 10 rijen zijn nog in bezit
van Mercatus. De andere 5 zijn grotendeels in
particuliere handen. Hoe met deze eigendomssituatie om te gaan zal nader onderzocht moeten
worden.

Nieuwe architype

gerstehof en
lucernehof
Aan de achterzijde van de woning moet er meer vrijheid zijn
om de woning aan te passen. Die vrijheid moet zich beperken
tot de eerste bouwlaag zodat het hoofdvolume van de rij
intact blijft. Hier kan tegemoet gekomen worden aan een veel
gehoorde klacht van de Nagelezen. De woningen hebben te
weinig bergruimte en/of missen een hobbyruimte. Op de plaats
van de al aanwezige stenen berging zou een nieuwe volume
ontworpen kunnen worden die een volwaardige woonruimte is.
Door deze ruimte los van de woning te bouwen ontstaat er meer
flexibiliteit in het gebruik van de tuinkamer. Er kan geslapen
en gewerkt worden, maar kan ook als berging functioneren. Dit
volume zal groter zijn dan de al aanwezige berging, hierdoor
zal een nieuwe laag geïntroduceerd worden in de hof. Er zal
nader onderzocht moeten worden hoe deze nieuwe laag aansluit
bij de gelaagdheid die men aantreft in de hoven. Hierboven zijn
vier voorbeelden afgebeeld die laten zien welke ontwerpmiddelen eventueel ingezet kunnen worden.
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Koolzaadhof
De woningen aan de Koolzaadhof zijn ontworpen door Mart Stam en Wim van Bodegraven
en midden jaren vijftig gerealiseerd. In 1956
werd het gerealiseerde ontwerp voor de ‘landarbeiderswoningen te Nagele’ gepubliceerd in het
architectuurblad Forum.
De Koolzaadhof vormt samen met de Klaverhof
een ‘tweeling’ waardoor de typische haakvormige verkaveling (vier bouwstroken achter elkaar, waarvan de achterste een al dan niet onderbroken lange bouwstrook is) in de Koolzaadhof
afwijkt. Hier treffen we maar drie bouwstroken
waarbij de lange strook in het verlengde ligt van
de derde korte strook.
Oriëntatie
Opmerkelijk in de Koolzaadhof is de oriëntatie
van de voordeuren van de woningen. Alle entrees zijn gericht op de fraaie, groene hofweide.
Er zijn twee verschillende typen te onderscheiden. De (3x6 stuks) woningen in de drie korte
rijen, die haaks op de hof aan voetpaden liggen,
hebben de voordeur aan de zijkant van de vooruitbouw. De lange rij woningen (15 stuks), die
ligt aan de verkeerslus om de groene hofweide,
hebben de voordeur aan de voorzijde van de
vooruitbouw. Op deze wijze zijn de voordeuren
van alle woningen gericht op de Koolzaadhof.
Versnipperd eigendom
Woningbouwcorporatie Mercatus verhuurt
hoofdzakelijk de woningen gelegen aan de lus,
waarbij parkeren voor de woning mogelijk is.
De woningen aan de voetpaden zijn merendeels
verkocht door Mercatus en inmiddels particulier

begane grond
1. entree
2. toilet
3. huiskamer / eetkamer
4. keuken
5. kelder
6. bijkeuken
7. schuur
verdieping
8. gang
9. douche
10. slaapkamer

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.
Experimentele plattegrond
De woningen 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 deze entreehal / uitbouw is tevens 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

koolzaadhof
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woningen een schuur en een diepe tuin op het
zuiden. (De woningen in de overige woonhoven
zijn allemaal oost-west georiënteerd).
De woning heeft een royale breedtemaat van
6,5 meter, maar is met een krappe 6 meter erg
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. Bij deze
woning zijn de asbestcementplaten vervangen
door gevelbrede houten geveldelen. De kozijnindeling van de ramen op de verdieping is hier
ongewijzigd. Alle zeven ramen hebben dezelfde
breedte. Aan de voorzijde is het middelste raam
boven de trap gelijk aan de slaapkamerramen.
De woonkamer en de keuken hebben aan de
voorzijde een grote ruit gekregen zonder tussenstijlen en bovenlichten. De donkere kleurstelling
is niet origineel, maar misstaat niet.

Renovatie
Begin jaren tachtig zijn de woningen van de
Koolzaadhof gerenoveerd waarbij de gevelinvulling aan de voor- en achterzijde met kozijnen, enkel glas en asbestplaten zijn vervangen.
Opvallend is dat de subtiele gevelindeling met
de horizontale raamstroken en uitgekiende
maatverhoudingen daarbij volledig verloren is
gegaan. De plattegronden zijn niet veranderd.
Ook zijn de woningen niet vergroot of uitgebouwd. De zorgvuldig ontworpen overmaat aan
gevelopeningen die zorgden voor een optisch
groter effect van de ruimtes in de woning
zijn bij deze renovatie wegbezuinigd. Zo is
het grote raam naast de voordeur dichtgezet
met als gevolg een bedompt effect in het lage
voorportaal. De ramen van de woonkamer en
de keuken zijn minder hoog dan voorheen en
de strook ramen boven de uitbouw is helemaal
verdwenen. De ramen op de verdieping zijn
niet meer allemaal even breed en ook daar zijn
delen dichtgezet. Onbegrijpelijk is dat er een
verticale belijning in de gevel is geïntroduceerd
die aan de voorzijde juist het raam boven de
trap / overloop accentueert. De gevelindeling aan de achterzijde is helemaal willekeurig
geworden.

koolzaadhof
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woningen aan voetpad

woningen aan rijweg / hofweide

achtergevel woningen

Verder zijn de dakrand en het gevelvlak onder ramen op de verdieping verhoogd. De gevelvlakken
onder deze ramen liggen niet langer in hetzelfde
vlak en zijn tot overmaat van ramp geaccentueerd met een kleur. Niet alleen is het horizontale
karakter van de gevel ernstig verstoord, maar ook
de tijdloos moderne eenvoud is totaal verdwenen.
De ‘nieuwe’ gevel oogt onrustig en heeft door de
toepassing van zogenaamd onderhoudsvrije materialen als (groen uitgeslagen) Trespa in combinatie
met de terugliggende gekleurde vlakken een goedkope uitstraling.

woningen aan rijweg / hofweide

Conclusie / 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.
Nader onderzoek naar het oeuvre van Stam en
Van Bodegraven zou inzichtelijk kunnen maken
hoe uniek deze woningen zijn en wat precies de
architectuurhistorische waarde is. Vervolgens zou
onderzocht kunnen worden hoe de woningen ook
qua plattegrond en qua uitbreidingsmogelijkheden
(met behoud van cultuurhistorische kwaliteiten)
kunnen worden aangepast aan de huidige norm.

Koolzaadhof 2 - tijdelijk onderkomen onderzoekslab in Nagele
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De gebouwen op de Dorpsweide:
01: gereformeerde kerk; architect: J. Bakema
02: christelijke basisschool Klimop; architect: A. van Eyck
03: openbare basisschool De Ringloop; architect: A. van Eyck
04: wijkgebouw (nu wijksportgebouw); architect: W. Geytenbeek
05: ned. hervormde kerk; architect: Nielsen, Spruit en Van der Kuilen
06: rooms katholieke kerk (nu Museum Nagele); architect: T. Nix en T. Tean
07: gereformeerde kerk; architect: Nielsen, Spruit en Van der Kuilen
08: rooms katholieke basisschool Titus Brandsma; architect: A. van Eyck
parkontwerp: M. Ruys i.s.m. W. Boer
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Analyse dorpsweide
Spelende mens
De dorpsweide vormt het hart, het open
centrum van Nagele. 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 bewoners 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.
Park Nagele
Tegelijk vormt de dorpsweide een essentiel
onderdeel van een groter groensysteem dat
we Park Nagele hebben genoemd. Het park
is opgebouwd uit windsingels, vizieren en
de weide. De windsingel, die tevens als
beschutting van het hele dorp fungeert, is
een dicht begroeid bos met verschillende
bomen. De vizieren bestaan uit hoge
bomen, strak geplaatst in rechte rijen zodat
een transparante strook is ontstaan die meer
een bomenplein karakter heeft dan een bos.
De dorpsweide is een grasweide met daarin
de uitlopers van de vizieren en met her en
der bomenrijen, als echo van de vizieren.
De paden over de weide sluiten aan op
de paden in de vizieren en de windsingel
waarmee een doorlopend groensysteem
is aangelegd. Park Nagele bevat naast
een padenstelsel ook speelplekken in de
vizieren en biedt speelplekken zoals een
sportveld op de dorpsweide. Dwars door het
veld loopt in bajonetvorm de poldervaart
die vanaf de Ring uitzicht naar de polder
biedt.
ruimte voor de spelende mens

Centrum
De dorpsweide is bijzonder vanwege
haar ongekende maten, te weten 236 x
420 m. Dankzij de ruime maat kunnen
de 7 woonhoven zich allen op een
gelijkwaardige manier tot dit sociaalmaatschappelijke centrum van het dorp
verhouden. Er is dus geen sprake van
een hiërarchische opbouw zoals in de
traditionele dorpen waar de notabelen in de
kern wonen, dan de middenstandwoningen
en daarachter de arbeiderswijken volgen.
Dit is essentieel voor het sociaal idealisme
van de architecten van De 8 en Opbouw, die
verantwoordelijk zijn voor het plan Nagele.
Alzijdig en opgebouwd uit meerdere
volumes
Op de dorpsweide staan de karakteristieke
school- en kerkgebouwen in modernistische
vormentaal. Stuk voor stuk hebben ze een
monumentale kwaliteit. De volumes zijn
opgebouwd uit samengestelde vormen,
alzijdig en sober vormgegeven.
Elke vorm herbergt een specifiek onderdeel.
De schoollokalen zijn bijvoorbeeld als
aparte, verspringende blokjes tegen de
entreehal en gang geschoven. Bij de kerk
van Bakema onderscheidt je duidelijk de
ontvangsthal en de kerkzaal van elkaar.
Alzijdig betekent dat de entree een duidelijk
positie heeft maar dat de andere gevels
net zo goed aanzien hebben en niet als
onbeduidende/lelijke achter- en zijwanden
fungeren.

opbouw uit meerdere volumes

Reeksen
De architecten van de scholen (A. Van
Eyck) en van de kerk (J. Bakema) waren
ook betrokken bij de plannen voor Nagele.
In de architectuur zijn thema’s te herkennen
die ook op het niveau van het hele dorp
spelen. Er ligt dus een relatie tussen de
architectuur en het stedenbouwkundig plan.
Hierdoor passen deze bijzondere gebouwen
heel precies op deze plek. Nagele markeert
het begin van het configuratieve ontwerpen,
een ontwerpwijze die gericht is onderdelen
van gebouw of stedenbouwkundig plan zo
te concipiëren dat herhaling de identiteit
van het geheel versterkt.
Beschutting
Een bijzonder thema in die reeks vormt
de beschutting. De windsingel ligt als
beschutting om het dorp. En dat is terug te
vinden op andere schaalniveaus. De open
dorpsweide wordt als het ware omarmt door
een u-vormige ring van bebouwing. En in
de zeven woonhoven wordt het woonplein
telkens omringd met woningen. Een
dergelijke opbouw is ook terug te lezen
in de architectuur van de scholen waar de
geschakelde gang en de klaslokalen min of
meer om het schoolplein liggen. Bij de kerk
van Bakema wordt het kerkplein omarmd
door de muren van het gebouw en door
tuinmuren.

uitwerking
dorpsweide
beschutting
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Drempels
Ander voorbeeld van een thema dat op
meerdere schaalniveaus terugkomt is
de drempel. Een drempel markeert de
overgang van openheid naar beslotenheid
of van openbaar naar privé. Het zijn
nauwkeurig vormgegeven overgangen
tussen de verschillende fasen van
openbaarheid. Zo vormt de winkelzone
een drempel op dorpsniveau; het is de
overgang van de polder/Nagelerweg
naar de ring met de woonhoven. Tussen
de ring en de woonhoven liggen ook
weer drempels die telkens de overgang
markeren van de publieke dorpsweide
naar de meer collectieve woonhof. Deze
drempel was oorspronkelijk bestemd voor
een collectief gebouw of voor extra groen.
Op het schaalniveau van de woningen
zijn ook getrapte overgangen te vinden
die overgang van openbaar naar privé
geleden. Bij de architectuur wordt zo
een directe grens tussen binnen en buiten
zoveel mogelijk voorkomen. Woningen
beschikken bijvoorbeeld over een entree
met hal die buiten het volume van het rijtjes
is geplaatst of over een beschut voorterras
dat door de wanden van bergingen wordt
gevormd. Ook de vaste gevelbankjes van
de woningen van Rietveld zijn op te vatten
als een geleidelijke overgang tussen privé
en openbaar. De kerk van Bakema biedt
ook een geleidelijke binnenkomst, eerst
onder de toren door, dan op voorplein naar
overdekt plein, dan pas kerk in. Ook de
ingang van de school is gefaseerd door
pad naar het plein, luifel bij entree, brede
gangen en het klaslokaal. De buitenwereld
komt stapsgewijs de klas in. De gang is
meer dan een verkeersruimte, het vormt een
tussengebied, een drempel, tussen buiten
en binnen. De gang wordt het klaslokaal

overgang van buiten naar binnen

ingetrokken waar een garderobe ligt en
de deur, haaks op de hoofdrichting van de
gang. Deze verglaasde garderobehalletjes
vormen een wiek die de klas binnendringt.
Door de verschillende plafondhoogtes
tussen gang en lokaal haken de ruimtes op
elkaar in. De puien van de garderobes in de
halletjes zijn in zes tinten van de regenboog
geschilderd.
Centrifugaal
Terwijl zowel in het plan van Nagele en
in de architectuur de drempel duidelijk
herkenbaar is blijkt in de architectuur
dit principe nog verder verfijnd te zijn.
Volgens Van Eyck komt dat omdat
teamwork tot een afzwakking heeft geleid.
In zijn eigen scholen is een centrifugaal
molenwiekpatroon herkenbaar, een thema
dat Van Eyck al eerder in zijn werk had
toegepast.
De lokalen zijn aan halletjes geschakeld
zodat een molenwiekpatroon ontstaat. Dit
komt ook terug bij de twee schoolingangen
met de luifels die haaks op elkaar staan.
Oorspronkelijk idee was dat er nog twee
luifels bij de ingangen van het plein
stonden. Het centrifugale patroon heeft
geen hiërarchische werking maar stimuleert
het tweerichtingsverkeer tussen binnen en
buiten.
Gevels
De muren van scholen en kerken zijn
opgetrokken in schoon metselwerk waarbij
binnen en buitenmuren gelijk behandeld
zijn en in elkaar overlopen. Opvallend bij
de scholen is dat de noordzijde, die langs
het plein ligt, besloten is. Hier liggen de
entrees met daarachter de gangenruimte.
De zuidzijde van de school is zeer open
en transparant en bestaat voornamelijk

entree school

uit glasgevels met grote betonramen. Het
biedt zicht op de dorpsweide. De twee
vierklassige scholen (RK en prot. Chr.)
kunnen met twee lokalen en een extra
entree worden uitgebreid.
Venster
Opvallend is dat alle gebouwen op
nadrukkelijke wijze met de dorpsweide
zijn verbonden. Ieder gebouw biedt een
venster naar de weide. Een venster is meer
dan zomaar een uitzicht op het gras. Het
venster is een duidelijk omkaderd zichtpunt
dat je blik op de dorpsweide als het ware
inlijst. Denk aan het raam en de opening in
de muur bij kerk van Bakema of de grote
betonramen die als deuren waren bedoelt in
de klaslokalen.

uitwerking
dorpsweide
venster Museum Nagele
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Visie op de dorpsweide
Onze visie op dorpsweide betekent dat
we de ontwikkelingen en plannen voor dit
gebied willen stilmuleren. 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 creeeren. Hierbij
moet rekening worden gehouden met de
volgende aspecten:
- Het is belangrijk dat het open karakter van
de ring blijft behouden. De transparantie
en de doorzichtmogelijkheden zijn
waardevol. Beperkt extra bouwvolume is
toegestaan.
- Parkeren op de dorpsweide is uitgesloten.
Voor de auto’s moet een oplossing buiten
de dorpsweide worden gevonden. Ook
parkeerhavens aan de randen doen afbreuk
aan de dorpsweide.
- Ook de continuïteit van het padenstelsel
in Park Nagele moet gehandhaafd
blijven. De interactieve elementen in
het park zouden ook op de dorpsweide
een uitgebreider programma kunnen
hebben dat het actieve parkkarakter
versterkt (speelplekken, trimbaan,
banken, picnictafels, etc). Met hulp van
een landschapsarchitect moet gekeken
worden hoe dat op zorgvuldige wijze kan
geschieden.

open karakter doprsweide

- De verschillende eigenaren van de
gebouwen en de grond op de dorpsweide
(scholen, gemeente, kerken) zouden
zich duidelijker kunnen manifesteren
en de alzijdigheid van de gebouwen
door kunnen zetten in een alzijdige
benadering van de erfafscheiding. Het is
aan te bevelen om deze erfafscheiding
collectief door te voeren zodat niet iedere
eigenaar op de dorpsweide verschillende
schuttingen en/of heggen plaatst.
- De bestaande gebouwen zijn stuk voor
stuk waardevol en er zal alles aan gedaan
moeten worden om deze monumenten
te bewaren en om ze, met respect voor
de architectuur, een herbestemming te
geven indien noodzakelijk. Uitzondering
hierop is wellicht het wijksportgebouw,
dat als laatste gebouw op de dorpsweide
is gerealiseerd. De kwaliteiten, die in
de analyse zijn beschreven, vinden wij
niet terug in dit gebouw. Aangezien het
wijksportgebouw niet meer functioneert
lijken sloop en vervanging hier de
meest verantwoorde optie. We stellen
daarbij wel dat de bestemming van het
nieuwe gebouw nadrukkelijk, naast
sport/gym, gericht moet zijn op het
verenigingsleven. Eventuele horeca is op
het verenigingsleven gericht en niet op
commerciële uitbating.
- De kwaliteit van de publieke gebouwen
is door renovatie op een aantal plaatsen
aangetast. De gebouwen zouden zoveel
mogelijk in oorspronkelijke staat moeten
worden teruggebracht wat betreft
kozijnen, dakranden etc.

grijs geschilderde kaders

- Nieuwe architectuur op de dorpsweide
zou zoveel mogelijk in de geest van het
modernisme moeten worden ontworpen.
De opdracht om kwaliteit te realiseren
tussen wereldberoemde architecten als
Jaap Bakema en Aldo van Eyck moet
niet onderschat worden. We stellen voor
dat zoveel mogelijk van de genoemde
kenmerken in de analyse meegenomen
worden in een nieuw ontwerp.
Alzijdigheid, meerdere volumes en
drempels zijn daarbij sowieso vereist.

uitwerking
dorpsweide
het wijksportgebouw
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Voorstel voor een kunstwerk getiteld The
Garden of Contested Meanings in de openbare ruimte door Sjoerd van Oevelen en Elodie
Hiryczuk.

kunst op de ring
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Sport,
levendigheid op de Brink

Sporten op de Brink
Naar voorbeeld van de Britse “commons” die
in eigendom zijn van de buurt maar niemand
bezit kunnen de kwaliteiten van de open ruimte
in combinatie met het wijksportgebouw worden
ingezet om te sporten, voor markten en feesten.

sport
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Scharrelvee,
altijd levendigheid

Scharrelvee op de Brink
Dieren verlevendigen letterlijk de dorpsweide. Ze
voelen zich thuis in de overvloedige ruimte.

scharrelvee
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Globale reikwijdte Nagele Polder

Nagele polder
Nagele is meer dan de bebouwde kern. Van
oudsher is er een sterke binding tussen het
dorp Nagele en het omliggende land. Deze
band is bijvoorbeeld nog steeds merkbaar in
het verenigingsleven (bron de Nageler almanak). Rond Nagele ligt een wolk met een
straal van ca. 4 km. waarbinnen de mensen
zich Nagelees noemen (bron CBS).
Verandering
Door verdergaande schaalvergroting in de
landbouw onstaat er in dit poldergebied
ruimte. Het aantal boerenerven daalt gestaag,
over een aantal jaar zal naar verwachting nog
maar 40% van de boerenerven in gebruik zijn
voor de landbouw, de overige 60% komt beschikbaar voor andere doeleinden (bron CBS).
Kansen
Wij zijn van mening dat deze verandering het
gebied rond Nagele een aantal unieke kansen
biedt. Van een monofunctioneel landbouwgebied kan de polder gaan veranderen in een omgeving met meer diversiteit. Er ontstaat ruimte
voor activiteiten die het landschap kunnen
versterken, zoals:
- Landbouw
- Cultureel erfgoed toerisme
- Watersport
- Kleinschalige recreatie
- Tijdelijk verblijf
- Wonen

Nagele Polder

Diagram afname boerenerven
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A

B

C

D

Erftransformatie
A - transformatie van schuur
B - nieuwbouw op het erf
C - opvullen lege plekken
D - toevoegen nieuwe structuur

Absorptievermogen van het landschap
bestaand:
Nagele Polder = ca 5000 ha
207 erven met agrarische functie
gemiddeld 1,5 woning per erf
totaal 320 woningen
woningdichtheid 0,06 woning per hectare
(bron CBS)
nieuw (in het jaar 2030):
Nagele Polder = ca 5000 ha
resterend 83 erven met agrarische functie
gem 1,5 woning per erf
= ca 125 woningen
beschikbaar 124 burgererven
gem 4 woningen per erf
= ca 495 woningen
totaal aantal woningen ca 620
woningdichtheid ca 0,1 woning per hectare
Het landschap van de Noordoostpolder heeft
een sterk absorberend vermogen. Er is ruimte
voor verdichting zonder het landschap wezenlijk aan te tasten. Deze ruimte is volgens ons te
vinden in:
- Transformatie van de aanwezige boerenschuren tot nieuwe functies, bijvoorbeeld
wonen
- Nieuwbouw op het erf
- Het benutten van niet gebouwde clusters
- Het toevoegen van een tweede grid langs de
tochten

erven
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Standaardkavel

Verkavelingstructuur

Landschapstructuur
De verkaveling volgt een modulair systeem op basis van een standaard
kavel. De afmetingen van de standaardkavel zijn gebaseerd op optimale
afmetingen voor de landbouw, en de kavels moesten daarnaast ook goed
te ontwateren zijn. Een standaardkavel is 300 x 800 m (24 ha). Dit is
de basiseenheid waaruit de polder is opgebouwd. Naast bedrijven van 1
kavel komen er ook bedrijven voor met een grootte van ½, 1 ½ en 2 kavels. Bij een dorp werden de kleinere boerderijen gesitueerd, zodat zoveel
mogelijk mensen in de nabijheid van een dorp woonden. Een boerenerf
en het land vormden een samenhangend geheel, maar door schaalvergroting in de landbouw is er een ontkoppeling op gang gekomen tussen
erf en land. Het land is verkocht aan de buurman, en het boerenerf heeft
een woonbestemming gekregen. Elke kavel wordt aan twee zijden begrensd door kavelsloten die aan de achterzijde van de kavel uitkomen in
een tocht. De andere, korte zijde van de kavel ligt altijd aan een polderweg waaraan de boerderijen liggen. Deze boerenerven liggen als groene
eilanden in een weids en open agrarisch productielandschap.
Erven
Bij de situering van de erven werden een aantal vaste regels gebruikt.
Een erf ligt altijd aan een weg in de hoek van een kavel en is 80 of 100
m bij 100 meter groot. Een erf heeft altijd een windsingel rondom, die
open is naar de weg. De nok van de schuur staat altijd loodrecht op de
weg of loopt daarmee evenwijdig, evenals de losstaande pachterswoning. De erven zijn vaak geclusterd in groepjes van 2,3 of 4, waarbij ook
een rijtje arbeiderswoningen deel uit kan maken van een cluster. Door
clustering van de erven is een ritme ontstaan wat uniek en typerend is
voor het landschap van de Noordoostpolder. Er zijn verschillende typen
boerderijen te onderscheiden: Wieringermeertype, montagebouw, en
kleine boerderijen.

erven
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Wieringermeer

Montagebouw

Klein

Arbeiderswoningen

Ervencluster vroeger

Ervencluster nu

Wieringermeer
Twee types die ontwikkeld zijn voor de Wieringermeerpolder zijn ook
in de Noordoostpolder gebouwd.De woning is bij dit type aan de schuur
vastgebouwd. Deze boerderijen zijn gemetseld en hebben een pannendak. Een aantal, gebouwd tijdens de ontginningsperiode in de oorlog,
hebben een rieten dak, omdat dit materiaal in de nabije omgeving voor
handen was.
Montagebouw
De schokbetonschuur is opgebouwd uit betonelementen met een constructie van houten spanten. Montageschuren werden alleen gebouwd
op bedrijven van 24 ha en groter. Door de betonnen ribbenstructuur is
de schokbetonnen schuur een beeldbepalend element van de polder. Bij
dit type boerderij staat de woning los van de schuur, vanwege betere
mogelijkheden voor bezonning. De woning is uitgevoerd in baksteen,
met een rood pannendak. Er zijn drie series van montageschuren
toegepast.
Klein
Dit type boerderij werd gebouwd bij een kavelgrootte van 12 en 18 ha.
De pachterswoning en schuur zijn onder één kap gebouwd en uitgevoerd
in baksteen met een pannendak.
Arbeiderswoningen
Daarnaast staan er op het land ook arbeiderswoningen. Die zijn overwegend in rijtjes van 4 of 3 woningen gebouwd. Ze werden gebouwd voor
de eerste arbeider op boerderijen van 24 ha en groter. Een rijtje arbeiderswoningen heeft zijn eigen erfbeplanting. Tegenwoordig zijn er door
de ontwikkelingen in de landbouw ook nieuwe types schuren gebouwd.
Deze moderne schuren wijken wat betreft vorm en schaal af van de oorspronkelijke schuren. Vaak zijn de nieuwe schuren ook langer en steken
ze uit buiten de windsingel, wat afbreuk doet aan het karakter van de
groene eilanden in het open polderlandschap.
Wonen in het landschap
De realiteit van een stagnerende bevolkingsontwikkeling (bron CBS)
veroorzaakt volgens ons een aantal problemen voor de geplande uitbreiding van Nagele. Wij hebben het idee dat de uitbreiding voornamelijk
zijn aantrekkingskracht zal uitoefenen op het dorp zelf, en in bescheiden
mate op de andere dorpen in de polder. Het risico van kannibalisme is
reeel. Om de gewenste aantrekking van inwoners vanuit de rest van
Nederland mogelijk te maken moet een woonomgeving in de polder een
specifieke kwalitatieve waarde toevoegen. Die kwaliteit vinden wij op de
erven. Uitgaande van de kracht en ruimte in het landschap zijn er tal van
unieke woonomgevingen te creeeren. Daarbij denken we aan:
- Thematisch wonen: dat een sterke relatie biedt met het leven op het
land.
- Woon-werkwoningen, bijvoorbeeld voor de zelfstandige proffesional,
die plaats en tijd onbebonden is aan zijn/haar werk.
- Tijdelijk wonen, het weekend verblijf dat een sterk contrast vormt met
het hippe, drukke, jachtige leven van de randstad. De ‘hide away’.
- zorghotels/boerderij
- wonen met gelijkgestemden
- 55+ woningen, waar zorg ingekocht kan worden
- en tal van andere concepten

erven
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Uitwerkingen casestudy
1.
2.
3.
4.

transformatie van bestaande schuur
behoud van constructie met invulling van nieuwe elementen
voetprint boerderij bewaren, daaromheen nieuwbouw
behoud bestaand volume met toevoeging van nieuwbouw

Gevarieerde ontwikkelingen in het landschap
Het landschap van de Noordoostpolder heeft naar onze
mening een sterke cultuurhistorische waarde, die langzaam volwassen is geworden. Daarnaast ligt er in het gebied van Nagele polder een belangrijk historisch erfgoed:
Schokland. Dit voormalig eiland ontleend zijn unieke
karakter aan het feit dat het een eiland in het landschap
geworden is. Schokland vormt een unieke symbiose met
het modernistische Nagele. Deze symbiose biedt volgens
ons een kans voor het verder ontwikkelen van cultureel
erfgoed toerisme in combinatie met kleinschalige recreatie. Wij stellen voor om de belevingswaarde van het
landschap te vergroten door de aanleg van een smalle
recreatieve zone langs de tochten en vaarten. In deze
recreatieve zone is ruimte voor natuurontwikkeling,
waterberging, en een fietspad dat de twee polen Nagele
en Schokland met elkaar verbindt. Daarnaast zijn er meer
mogelijkheden denkbaar om de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van Nagele en de polder verder

te ontwikkelen en te versterken. Hierbij kan gedacht worden aan:
- museum Nagele
- museumwoning (eventueel uit te breiden met arbeiderswoning en
boerderij)
- overnachten in “een Rietveld”
- afmaken van het groenplan van Mien Ruys
- informatieborden over architectuur in het dorp Nagele
- Schokland en Nagele samen promoten
- fietspad langs Nagelertocht richting Schokland
- gebruik maken van de achterkanten van de kavels voor een recratieve zone
- polderlandschap ervaren (fietsen, wandelen, varen)
- excursies, rondleidingen
- informatiepunt over polderlandschap (kan ook functioneren als
startpunt nieuwe themaroutes, zoals pioniersroute, suikerbietenroute, boerderijenroute,10-dorpenroute, etc.)
- educatieve functie
- watersport
- Schokkerhaven
- uitkijkpunt over het polderlandschap
Ondernemen
Voorwaarde voor een gezonde polder is dat er naast ruimte voor
wonen, cultuur en recreatie ook ruimte is voor ondernemen. Vanzelfsprekend is het heel goed mogelijk deze ruimte voor ondernemen te vinden binnen de beschikbaarheid van de boerenerven.
Spelregels
Belangrijk is wel een aantal spelregels op te stellen, die de kwaliteit
van de erven handhaaft.
Er zijn spelregels nodig voor erfbebouwing en erfuitbreiding, om
aan te geven hoe moet worden om gegaan met functieverandering
en met groei. Een erf is een samenhangend geheel dat gevormd
wordt door de gebouwen en de open ruimte tussen en om de gebouwen, met rondom het erf hoge beplanting in de vorm van een
windsingel. Deze karakteristieke eigenschappen moeten worden
ingezet als basis voor nieuwe toevoegingen.
Een getransformeerd erf wordt gekenmerkt door:
- de loodrechte positionering van de gebouwen ten opzichte van de
weg
- een verzameling (familie) van gebouwen op een gemeenschappelijk open terrein
- een windsingel rondom, die open is naar de weg
Naast de vrijkomende boerenerven die een nieuwe invulling moeten krijgen, zal de landbouw altijd een belangrijke functie blijven.
Door schaalvergroting en ontwikkelingen in de landbouw is de oorspronkelijke begrenzing van de windsingel te klein geworden. Door
vergroting van het erf wordt ruimte gegeven aan toekomstige groei,
maar wel op een manier die past bij het landschap. De vergroting
van een erf moet zodanig gebeuren, dat de verhoudingen van het
oorspronkelijke erf bewaard blijven.Hierdoor blijft het vergrote erf
onderdeel van een ervencluster en blijft het bestaande ritme van het
landschap behouden. Om het erf moet een nieuwe, forse windsingel
worden aangeplant, zodat de erven groene eilanden in een open en
weids polderlandschap blijven.
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Kleinschalige ontwikkeling naar behoefte
Door de ontwikkelingen kleinschalig te
benaderen wordt het landschap minder
aangetast, het biedt tevens de kans sneller
tot bouwen te komen. Kleinschaligheid
biedt ruimte om naar behoefte en op maat te
kunnen bouwen, waarbij één erf tegelijkertijd
getransformeerd wordt.
Dit is een belangrijke unieke meerwaarde.
Afhankelijk van de vraag in de toekomst
kunnen deze ‘nieuwe’ erven zich gaan
verspreiden over het polderlandschap.

nieuwe erven
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De mathematische lagen van de Polder Boogie
Woogie kunnen ook een belangrijke rol spelen in
de transformatie van de polder.
In de fotocollage is het raumplan van Nagele kwadratisch verschaald met de gulden snede (Nagele x
1.62 x 1.62)
Het resultaat is een laag met een nieuwe landschappelijke schaal. De nieuwe ruimte sluit naadloos aan op de polderverkaveling en het erf. De
boerenerven vormen ensembles binnen de nieuwe
ruimtes.
Ook landschappelijke elementen voor recreatie of
de groene economie van Nagele kunnen het contrast en de diversiteit van het landschap vergroten.

Nagele x 1.62 x 1.62

groeiscenario
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Uitkijktorens
Stel: Nagele gaat uitbreiden. Er is behoefte aan
meer woningen en aan andere woningen. Nagele
kent binnen de windsingel een monumentaal
stedebouwkundig ensemble waar je niet kan inbreiden. Uitbreiden gebeurt buiten de windsingel. De
windsingel is een bosrand die meedoet met Park
Nagele en de windsingel is een bosrand die meedoet
in het verkavelingspatroon van de gehele Noord
Oost Polder. De Noord Oost Polder is uniek door
zijn verkaveling. Dit voorstel sluit daar op aan.
1. Een belangrijke lijn wordt opgemerkt. De lijn van
de tocht. De tocht is een sloot die meedoet met
Park Nagele en de tocht is een sloot die meedoet
in het verkavelingspatroon van de gehele Noord
Oost Polder.
2. Een ander type woning wordt aangeboden. Een
type dat niet thuis hoort in het monumentale
stedebouwkundig ensemble van Nagele. Een type
dat wel flexibel is en past bij velen.
3. Bomen worden toegevoegd om de belangrijke
lijn te benadrukken en de woningen te beschermen.
4. Er wordt bewust gestart vanuit het dorp om de
bewoners door het dorp te laten circuleren. De
bewoners worden zo dorpsbewoners.
5. De woningen zijn gestapeld en hebben geen tuin,
een patio is een mogelijkheid, auto’s worden
binnen in het “torentje” geparkeerd. Eén woning
per laag is de voorkeur, zo kan maat en schaal
worden beheerst.
6. De “torentjes” staan minstens vijftig meter van
elkaar verwijderd. Zo hebben ze geen (architectonische) invloed op elkaar. Deze opzet geeft
meerdere opdrachtgevers een zekere vrijheid in
het bouwen.
7. Uitzicht en vrijheid zijn de kernwaarden.

wonen
langs de vaart
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van polder
tot voordeur
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Locatietheater,
het andere Nagele

Locatietheater op de Brink
In een vrijgekomen schoolgebouw komt een
repetitieruimte voor een locatietheatergroep; van
dorpsweide t.m. NOP gebruiken zij als decor.
Door cultuur te stimuleren kan een woonplek
aantrekkelijker worden ; dit draagt bij aan de
‘marktwaarde ‘ van Nagele.

locatietheater

19

groene parel
van de polder
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Boomgaarden
Kleine dorpen worden in hun bestaan bedreigd.
Krimp is de oorzaak. Vergrijzing ligt op de
loer. Woningen komen leeg te staan. Sloop lijkt
de enige oplossing. Delen van Nagele komen
braak te liggen. Dit wil niemand! Het bos neemt
de overhand en zal oprukken richting Brink. Dit
voortel reageert hierop.
1. De windsingel moet windsingel blijven. De
hoge bosrand beschermt het dorp en maakt
de ruimte.
2. De lage woningen staan keurig in een grid.
Bomen, woningen en leegte vormen samen
een monumentaal stedebouwkundig ensemble.
3. Het toevoegen of weghalen van elementen
lijkt wonden te maken.
4. Aan krimp is niet te ontkomen en leegstaande
woningen is geen optie.
5. Dit voorstel laat zien dat sloop geen wonden
achterlaat.
6. Op de plekken van de stroken komen boomgaarden. Streng in het grid en goed onderhouden vullen zij de lege plekken. De bomen
groeien op de plek van de bouwmuren en aan
het einde van de kavel.
7. Vers fruit uit Nagele! Bloemen in het voorjaar en de oogst in het najaar.
8. Dit betekent werkgelegenheid en economische waarde voor het dorp.
9. Krimp kan omslaan in groei. Elke boomgaard
kan afzonderlijk worden verkocht en worden
ontwikkeld door de toevoeging van een
nieuw blok. Een vrijstaande woning te midden van fruitbomen.
Een bewoner merkte op dat er
vroeger een grote rijkdom was aan
soorten bomen in Nagele. En er
waren plukbomen; appelbomen,
perenbomen,
pruimenbomen,
amandelbomen.

krimpscenario
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entree Nagele: oorspronkelijke ontwerp

concept 1: plein als entree

concept 2: water als entree

Omdat Nagele niet gebouwd is op de kruising van hoofdwegen, maar in een kwadrant ernaast, rijdt de automobilist voorbij aan het dorp zonder het te doorkruisen. Deze
ligging wijkt af van de andere dorpen rond Emmeloord.
Hierdoor waren er twee duidelijke entrees van het dorp:
één vanuit Emmeloord (het noorden), de ander vanuit
de zuidzijde. Over de entreeweg was gedacht om haaks
op de winkelstrip een plein te maken, een open ruimte
met doorlopende betegeling. Dit plein is nooit op deze
manier gerealiseerd.
Vergeleken met het ontwerp heeft het dorp er nu een
informele entree bijgekregen. De toegangsweg vanaf
de snelweg (A6) over het industrieterrein steeds meer
de gangbare toegang geworden vanuit het westen door
toegenomen bedrijvigheid.

entree Nagele: huidige situatie

Om de entree van Nagele duidelijker te markeren hebben
we drie voorstellen.
Het eerste concept gaat uit van het oorspronkelijke
ontwerp door De Acht: het idee van een plein over de
weg zou alsnog gerealiseerd kunnen worden. Bijzondere
bestrating die wordt doorgetrokken vanaf de ring rond
de dorpsweide tot over de entreeweg het bedrijventerrein
op, vormt de welkomsmat voor het dorp.
Hiermee komen Dellaram en het gebouw naast het benzinestation als markante gebouwen op het tapijt te staan.
In deze gebouwen zouden bijzondere functies de entree
van het dorp extra markeren.
Bij het tweede voorstel wordt uitgegaan van het water.
De loswal, de enige plek die duidelijk is gericht op het
water in Nagele, ligt er nu een beetje verloren bij. Door
het water te verbreden tot een blauw plein krijgt het allure. Het voormalige Schokkererf komt op deze manier
nog markanter in het dorp te liggen.
Bij het derde voorstel wordt de oorsponkelijke voorzieningenstrook verbonden met het bedrijventerrein door
extra bebouwing langs het water te realiseren. Middels
nieuwe functies wordt de verbinding tussen de winkelstrip en het bedrijventerrein gemaakt.

dorpsentree

concept 3: bebouwing als entree
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mogelijkheid A: bedrijfsverzamelgebouw

mogelijkheid B: ‘Schokkererf’ als markthal of supermarkt

Het Schokkererf is tegenwoordig geen ontmoetingsplek meer voor het dorp. Deze functie
zal hoogstwaarschijnlijk op een andere plek
gerealiseerd gaan worden. Dit markante gebouw
zou wellicht een andere functie kunnen krijgen
en zo weer een waardevolle plek gaan vormen
in het dorp.

Dellaram
parkeren op te
lossen binnen
de kavel

uitbreidingsrichting
nieuwbouw

hoek open houden
zichtas winkelcentrum behouden

schema randvoorwaarden

toenmalig ‘Schokkererf’

mogelijk locatie
nieuwbouw

Het Schokkererf zou goed kunnen functioneren
als markthal: een grote open ruimte waar een
weekmarkt, die langs de tien dorpen trekt, kan
worden gehouden, waar streekproducten kunnen
worden verkocht door lokale boeren uit de omgeving, en waar de kerstmarkt kan plaatsvinden.
De hal kan hiertoe een gesloten ruimte blijven
of op de begane grond worden opengebroken,
zodat de markt buiten door kan lopen.
Een variant hierop is de supermarkt te verplaatsen naar Dellaram. Deze is momenteel krap
behuisd, bovendien zou door aanpassing van het
huidige supermarkt-gebouw de centrale zichtas
in de winkelstrook kunnen worden hersteld.
Een heel ander mogelijkheid is om in het Schokkererf een verzamelplaats voor kleine bedrijven
te maken, eventueel in combinatie met een
horeca-functie. Kleine ondernemers die zich
hier vestigen kunnen hier faciliteiten delen. Ook
zouden mensen die sporadisch een werkplek
buitenshuis zoeken hier terecht kunnen en voor
een dag(deel) een werkplek huren.

herontwikkeling
Dellaram

24

impressie Nagele Haven op de huidige loswal

voorstel ringvaart

voorstel verbinding Urk - Nagele - Schokland - Schokkerhaven

De loswal zou een aantrekkelijke plek aan het
water kunnen worden, waar boten afmeren, een
drankje wordt gedronken en wordt gezond in de
zomer.
Nu is de loswal een parkeerplaats voor trucks,
waar chauffeurs overnachten zonder dat er voorzieningen aanwezig zijn. Hierdoor is de loswal
nu geen aantrekkelijke plek en zijn de bossages
rond de loswal sterk vervuild.
Ontwikkeling van de loswal biedt veel aanknopingspunten voor verdere vooruitgang van het gebied: de trucks zouden ergens anders een veilige
parkeerplaats moeten krijgen, de chauffeurs
kunnen in een hotel aan de haven overnachten,
er zou een kanoverhuur kunnen worden gestart
op het bedrijventerrein, ...

herontwikkeling
loswal
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mogelijke locatie sportvelden 1

mogelijke locatie sportvelden 2

mogelijke locatie sportvelden 3

Alle voorstellen die wij hier presenteren kunnen
ertoe bijdragen dat Nagele een steeds aangenamer oord wordt om te wonen. Nieuw elan in het
dorp genereert nieuwe bedrijvigheid. De groei
van Nagele kan buiten het dorp worden gerealiseerd, niet direct tegen de windsingel aangeplakt maar bijvoorbeeld op de boeren erven.
Binnen het dorp liggen weinig mogelijkheden
om groei op te vangen.
De meest geschikte locatie voor nieuwbouw is
op de plek van de sportvelden. Door op deze
plek uit te breiden blijft de structuur van het
dorp intact. De reeds aanwezige windsingel
zorgt ervoor dat dit deel niet los komt te staan
van het dorp.

wonen op huidige sportvelden

Hoe de nieuwbouw op de sportvelden kan
worden vormgegeven behoeft nadere studie en
is afhankelijk van het programma. Indien er
slechts woningen bij moeten komen, zou een
voor de hand liggende optie zijn de structuur
van hoven vanuit het dorp hier door te zetten.
De sportvelden kunnen dan naar een andere
locatie worden verplaatst, zoals te zien is in de
schema’s.
De sportvelden tegen de buitenzijde van de
windsingel rond het dorp doen geen afbreuk
aan het contrast tussen de hoge bomen en het
open land, het contrast dat voor het karakter
van Nagele behouden moet blijven. Voorwaarde
hierbij is wel dat er geen nieuwe windsingel
rond de sportvelden wordt aangelegd.

bedrijvigheid op huidige sportvelden

wonen op huidige sportvelden zonder bedrijvenpark

inbreidingscenario
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Schooltuin,
leuk en leerzaam

Schooltuin op de Brink
Het grote groene vlak van de dorpsweide kan
op verschillende manieren ‘groen’ zijn. De
schooltuin leert de kinderen over planten,
tuinieren en de seizoenen.

schooltuin
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mogelijke locatie bedrijfsverzamelgebouw

mogelijkheid bedrijfsverzamelgebouw 1

mogelijkheid bedrijfsverzamelgebouw 2

Voor de kleine zelfstandige en kleine bedrijven
is het vaak aantrekkelijk om met elkaar in een
gebouw te zitten, zodat door iedereen gebruik
kan worden gemaakt van voorzieningen als
kopieermachines of een gemeenschappelijke vergaderruimte. Deze faciliteiten kunnen
worden beheerd door de verhuurder. Ook zijn
er commerciële partijen die het beheer op zich
kunnen nemen, en dat combineren met bijvoorbeeld een horeca-functie in hetzelfde gebouw.
De kleine bedrijfjes kunnen immers een interessante klantenkring vormen voor bijvoorbeeld de
uitbater van een lunchroom.
Een aanvullende mogelijkheid vormt de verhuur
van werkplekken voor losse dagdelen. Mensen
die een ruimte zoeken voor een presentatie of
sporadisch een werkplek nodig hebben, kunnen
een werkplek huren, voorzien van draadloos
internet en goede koffie.
In Nagele zijn voldoende bestaande gebouwen
waar een bedrijfsverzamelgebouw zich kan
vestigen. Mogelijkheden zijn Dellaram en het
gebouw naast het huidige benzinestation; deze
markante gebouwen markeren nu de entree van
Nagele. Ook elders in het bedrijvenpark en in de
winkelstrip zijn mogelijkheden.

bedrijfsverzamelgebouw
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participatie-eenheden bedrijvenpark

impressie bedrijvenpark met recreatie

Lange tijd zijn industrieterreinen een gebied geweest, waar behalve winst weinig te halen viel.
De opbouw is vaak heel functioneel, maar het
is geen fijne verblijfsruimte. Veel bedrijventerreinen staan nu leeg en gemeenten en ontwikkelaars proberen juist specifiek hun terrein
aantrekkelijk te houden of te maken.
Wij zien in dit licht voor het bedrijventerrein in
Nagele veel aanknopingspunten. De ligging in
het weidse landschap, de directe aansluiting op
de snelweg en het water kunnen het maken tot
uiterst succesvol gebied. De investering in gebouwen en openbare ruimte zal zich uiteindelijk
terugbetalen door een behoud – of mogelijk
stijging – van de waarde.
1. bedrijvenpark gecombineerd met natuur

We zien drie oplossingsrichtingen, die allen afscheid nemen van het stereotype beeld van een
industrieterrein en zich richting op een hogere
verblijfskwaliteit. Door nieuwe functies toe te
laten die parallel aan het bedrijfsproces kunnen
plaatsvinden – zoals natuur, recreatie en wonen
– kan een kwaliteitssprong worden gemaakt en
een nieuwe marketingrichting worden ingezet.
Bij de combinatie met natuur worden plukjes
met gebouwen in een doorlopende groenstructuur voorgesteld (1). In combinatie met recreatie wordt de bedrijfsgebouwen omgeven door
een wandelpark en -boulevard langs de tocht
(2). Tenslotte kan schone industrie probleemloos op boerenerven gehuisvest worden (3).

2. bedrijvenpark gecombineerd met recreatie

bedrijvenpark

3. bedrijvenpark gecombineerd met erven
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fietspad richting Schokland

voltagecellen

nieuwe inrichting
openbare ruimte

rietveld

algemene werkplaats /
installatieruimte duurzame energie

zonnecollectoren
aardbodem
warmtebuffer

Nagele is uniek door de stedenbouwkundige
opbouw van hoven en juist in deze eenheid
valt winst te halen. Duurzame energie is de
toekomst. Nu is het natuurlijk mogelijk om
als individu zelf op deze ontwikkeling aan te
sluiten. Echter, door niet individueel maar gezamenlijk te investeren in duurzame energie gaat
de wet van de grote getallen werken.
Zo is het bijvoorbeeld veel eenvoudiger en
goedkoper om in een keer voor een grotere
eenheid systemen aan te schaffen en te installeren. Hierna maakt iedereen gebruik van groene
– en gratis! – stroom en warmte. De beperkte
omvang van het hof maakt dat investering en
besluitvorming efficiënt en effectief kunnen
worden geregeld.

natuurvriendelijke
oevers

Daarnaast kent dit gezamenlijke belang draagt
nog andere voordelen. Zo kan men door de
grotere inleg verschillende systemen tegelijkertijd aanschaffen en de voordelen ervan met
elkaar uitwisselen. Verder kan een herinrichting
van de openbare ruimte – met bijvoorbeeld een
gemeenschappelijke ruimte of een speeltoestel
– worden meegenomen tijdens de ontwikkeling
van nieuwe systemen. Samen investeren kan
leiden tot samen leven...
Dit project behoeft verder onderzoek en
uitwerking. Houd in het achterhoofd dat er
regelingen en subsidies op nationaal en Europees niveau te vinden zijn voor lokale initiatieven.

duurzaam hof
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zonnecollectoren

distributie

levering +
distributie
ondergrondse
warmteopslag

schema hof warmte

zonnecellen

levering +
distributie
distributie

schema hof electriciteit

duurzaam hof
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natuurvriendelijke
oevers

boerenerf

recreatie
water

rietveld
waterzuivering

recreatie-erf

fietspad

bedrijvenerf
electrische auto

aardbodem
warmtebuffer

Wanneer het erf wordt gezien als onderdeel van een
landschappelijk cluster – en niet als afzonderlijke
eenheid - opent zich een reeks van mogelijkheden.
Door samen te werken is het mogelijk intelligentere
en duurzame systemen aan te leggen en meer uit het
land en de landbouw te halen, zonder dat men deze
uitput.
Door de aansluiting van het ervencluster met het
landelijk gebied te benutten , kan een synergie
gevonden worden tussen wonen, landbouw en
natuur. Zo kan landbouw een bijdrage leveren
aan de verwerking van afvalwater en natuur een
bijdrage leveren aan de waterzuivering. Bewoners
kunnen weer directe afnemers zijn van producten en
energie die lokaal wordt opgewekt of verwerkt.

bio-diesel auto

Dit hoeft niet complex te zijn. Een gezin van vier
personen kan bijvoorbeeld, door het gebruik van het
snoei- en dunningshout uit de windsingel, het jaarlijkse aardgasgebruik tot nul terugbrengen en met een
windmolen in de daknok electriciteit opwekken. De
productie van duurzame energie concurreert hierbij
dus niet met de productie van voedsel en een overcapaciteit aan energie kan zelfs worden verhandeld.

akkerranden

De investeringen vinden plaats bij de start, hierna
is het enkel duurzaam ontvangen. En, een gemeenschappelijk zwembad met de buren kan zelf helpen
bij het maximaliseren van het rendement uit de
beschikbare energie!
Dit project behoeft verder onderzoek en uitwerking. Houd in het achterhoofd dat er regelingen en
subsidies op nationaal en Europees niveau te vinden
zijn voor lokale initiatieven.

woonerf

duurzaam erf
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electriciteit /
bio-brandstof

electriciteit

snoeihout
singel

snoeihout
singel

biomassa

schema erf biomassa

electriciteit
electriciteit
electriciteit

biomassa
daknok = windmolen;
windenergie > electriciteit

schema erf electriciteit

duurzaam erf
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waterberging
grijswater

regenwaterretentie
waterberging

waterzuivering

drinkwater

distributie

waterzuivering

grijswater
ondergrondse
warmteopslag

schema erf watertoevoer

afvalwater

afvalwater

biogas

kompost

schema erf waterafvoer

duurzaam erf
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Locatietheater,
het andere Nagele

Rietveldwoning in originele stijl
Hoe leefden de bewoners van het eerste uur? De
beleving hiervan kan echter dan het ooit geweest
is in de Rietveld vakantiewoning waar zijn
meubels en de strakke inrichting je meenemen
terug in de tijd.

rietveld stijlwoning
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opslag
potentiële energie
windmolenpark

microturbines

gezonde industrie

URK

groen transport

oplaadpunt

waterberging / recreatieplas

vergister

achteroever

vergister /
verbranding
multifunctionele
landbouw

NAGELE
thermische
massa

vooroever
natuurvriendelijke oevers /
waterberging
SCHOKKERHAVEN

drinkwaterzuivering

De Noordoostpolder kan een voortrekkersrol
innemen in duurzame ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Met een idealistische
geschiedenis en een uitgekiend landschapsontwerp heeft de polder alles in huis voor de
eenentwintigste eeuw.
Hierdoor wordt het mogelijk om de Noordoostpolder opnieuw op de kaart te zetten als een
unieke regio – en ditmaal niet alleen vanwege
ontwikkelingen in de landbouw – waar uiteindelijk iedereen van zal profiteren. Door
een multi-functionele benadering worden alle
belangen tegen elkaar afgewogen en dusdanig
uitgewerkt dat de ambities elkaar versterken.
Zo kan de Noordoostpolder vanwege de
centrale ligging een voortrekkersrol nemen in
groen transport en heeft het alle ruimte voor
gezonde industrie. Deze insteek komt zowel
de economie als de natuur ten goede, wat een
gezonde leefomgeving oplevert en een vitaal
recreatief en cultureel toerisme ondersteund.

EMMELOORD

duurzame polder
SCHOKLAND

multifunctionele natuur

ENS

kassengebied
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water
wind
electriciteit
water
biogas
biobrandstof
zwartwater

biomassa

gas

biogas
kompost
voedsel

warmte

waterberging

water
natuurlijke vijanden

Multifunctioneel landgebruik – in tegenstelling
tot een polder ingericht voor alleen landbouw
– biedt meer ontwikkelingsmogelijkheden. Dit
betekent niet dat landbouw zal worden teruggedrongen of – erger nog – verdwijnen. Door de
bestaande landbouw op een slimme wijze te
koppelen aan andere en nieuwe belangen zal
een win-win situatie ontstaan.
Het werkveld van de boer zou zo kunnen
worden uitgebreid met energie-teelt. Het produceren van voedsel gaat hierbij hand-in-hand
met het produceren van energie, in de vorm van
bijvoorbeeld biomassa.
De energiesector zou op haar beurt weer een
samenwerking kunnen aangaan met natuurbeheer, door oppervlaktewater te gebruiken als
opslag van potentiële energie. Dit water kan
tevens worden gebruikt voor recreatie en dienen
als buffer bij problemen die zich in de landbouw voordoen, naar aanleiding van de inklinking van de polder.
Multifunctioneel landgebruik werpt vraagstukken van ruimtelijke ordening op. Het is van belang onderlinge relaties goed in kaart te brengen
en tegelijkertijd specifieke, lokale belangen niet
uit het oog te verliezen. Multi-disciplinair en
secuur onderzoek is daarom aan te bevelen.

zon
water

duurzame polder
gas
voedsel

warmte
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kompost
biomassa
biomassa

voedsel

biobrandstof

Door de jaren heen zijn de werkzaamheden van
veel boeren uitgebreid met andere activiteiten
en bronnen van inkomsten. Daarnaast hebben
op veel erven andere functies hun bestemming
gevonden.
Activiteiten van het landbouwbedrijf worden
hierin gekoppeld aan andere belangen zoals
agrarisch natuur- en landschapsbeheer, energieopwekking en opslag, recreatie of het leveren
van biomassa aan de verwerkende industrie.
Landbouw blijft op deze wijze verankerd in
zowel de identiteit van de polder als in het landschap, maar krijgt tegelijkertijd meer betekenis
en een economische impuls.
Functiemenging in het buitengebied werpen
ruimtelijke vraagstukken op; hoe wonen,
werken en recreëren mensen met verschillende
belangen samen? De tijd lijkt rijp om deze
vraagstukken te verwoorden en ruimtelijk de
mogelijkheden te verkennen.

multifunctionele
landbouw

voedsel

warmte / koeling
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waterberging +
opslag potentiële energie
regenwaterretentie

waterzuivering

ondergrondse
warmteopslag
waterberging
akkerranden:
natuurlijke vijanden
recreatie

waterberging

Van oorsprong werd natuur gezien als tegenhanger van de belangrijkste functionele component van de Noordoostpolder; landbouw. Toch
kan natuur wel degelijk functioneel worden beschouwd en kan het zelfs de polder versterken
in haar functioneren.
Zo kan natuur een rol spelen in de water zuivering, het leveren van natuurlijke vijanden voor
plagen die de landbouw teisteren, het opwekken
en opslaan van energie en het ondersteunen van
recreatief gebruik van het landschap, om enkele
voorbeelden te noemen.
In het landelijk gebied hebben veel erven reeds
een andere bestemming gekregen. De oorspronkelijke bewoner – een boer – had een functionele relatie met het gebied, namelijk broodwinning, en was als vanzelfsprekend de beheerder.
Met het verschuiven van deze functionele
verhoudingen zijn ook de verhoudingen tussen
mens en natuur verschoven.
Hierdoor zal op een andere wijze over het
beheer en de ontwikkeling van het landelijk
gebied moeten worden nagedacht, om zo
verpaupering tegen te gaan. Gebiedsontwikkeling is hierbij gelijk aan waardevermeerdering.
Deze andere kijk op ruimtelijke ordening vraagt
nader verkenning en ruimtelijk onderzoek.

waterberging

multifunctionele
natuur
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De Noordoostpolder maakt niet tot
nauwelijks deel uit van de Ecologische
Hoofdstructuur. Toch kan de Noordoostpolder in combinatie met de aanliggende
meren goed dienen als ‘groene en blauwe
longen’ in het gebied.
Juist door bestaande elementen intelligent in te zetten, is het mogelijk ze een
functionele bijdrage te laten leveren aan
de ecologie van de polder en de aansluiting op het oude land.

Noordoostpolder met functionele waterstructuur t.b.v. waterberging

Natuur hoeft hierbij niet als aaneengesloten zones door het gebied gelegd te
worden. Het voorstel is om juist de bedrijventerreinen en enkele van de vrijgekomen erven in te richten als bedrijvenparken. Hierdoor ontstaat een fijnmazig
netwerk van kleine, groene eilanden die
samen een nieuwe ecologische drager
kunnen vormen.
Verder is het voorstel om de ring van
bestaande waterwegen uit te voeren met
natuurlijke oevers. Hierdoor ontstaat
meer opnamecapaciteit voor water, terwijl de oevers zelf een broedplaats vormen
voor dieren. Sommige hiervan kunnen
worden ingezet bij ongediertebestrijding
in de landbouw.
Door deze ingreep ontstaat tevens een
aantrekkelijker waternetwerk voor recreatie. Door deze te combineren met de
herprofilering en ontwikkeling van een
waterweg langs Urk, Nagele, Schokland
en Schokkerhaven is het mogelijk recreatief toerisme samen te laten gaan met
cultureel toerisme.

Noordoostpolder met recreatieve verbinding

Noordoostpolder met nieuwe groenstructuur

Hiermee wordt natuur niet alleen functioneel, maar vergroot het ook de aantrekkelijkheid van het gebied.

groen - blauwe netwerken:

+
bestaande waterstructuur

=



toegevoegd groen

dichter netwerk van groen

multifunctionele
natuur

Ecologische Hoofdstructuur
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=


+
bestaande groenstructuur

multifunctionele
waterstructuur

toegevoegde verbinding

Pleziervaart,
uniek genieten

Aanlegplaats op de Brink
De sierlijke kronkel en de unieke uitstraling van
de vaart door de brink roepen om pleziervaart.
Op de Brink is plek voor enkele aanlegsteigers
voor boten van bewoners of voor kleine sloepjes
voor toeristen die de polder eens op een totaal
andere manier willen ervaren.

varen door de brink
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windenergie

biogas
electriciteit

biobrandstof

biomassa

Werkelijk duurzame mobiliteit – gebaseerd
op het gebruik van bijvoorbeeld elektriciteit,
biogas of biobrandstof – heeft nog geen hoge
vlucht genomen in Nederland. Vanwege het
afnemen van de hoeveelheid fossiele brandstoffen nadert echter het omslagpunt.
Vanwege de centrale ligging in Nederland en
het relatief hoge autobezit zou de Noordoostpolder een belangrijke voortrekkersrol kunnen
vervullen op het gebied van duurzame brandstoffen. Met de lage bevolkingsdichtheid en het
grote grondoppervlakte is de polder uitermate
geschikt om naast voedsel ook biomassa te
produceren.

groen transport
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impressie oplaadpunt in Nagele

De aanleg van een netwerk van oplaadpunten
van elektrische auto’s en pompen voor biobrandstof en biogas zou de voortrekkersrol
van de polder bevestigen. Hierbij kan gedacht
worden aan punten in de dorpen of op de erven
– het betreft immers schone brandstof – alsmede langs de uitvalswegen.

oplaadpunten, verspreid over de polder

groen transport
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hotel

A

B

mogelijke locaties bewaakte truckstop

Op de huidige loswal parkeren
vrachtwagenchauffeurs nu ‘s nachts hun trucks.
Deze plek zou eigenlijk anders ingevuld moeten
worden, omdat het een markante plek in Nagele
is. De loswal zou bijvoorbeeld kunnen worden
omgevormd tot een haventje, waar ook een hotel
een goede plek zou kunnen vinden.
De vrachtwagenchauffeurs willen hun wagens
veilig achter kunnen laten; hiervoor is een
bewaakte parkeerplaats nogdig, die op een ander
plaats op het bedrijventerrein gerealiseerd kan
worden.
In bijgaande tekening zijn twee mogelijke
locaties aangeduid waar een bewaakte
parkeerplaats gemaakt kan worden. De
truckstop wordt beeldbepalend voor de entree
van Nagele bij mogelijkheid A. Bij mogelijkheid
B zou een extra entree van het bedrijventerrein
gemaakt worden.
Bij deze parkeerterreinen moeten voorzieningen
als toiletten en douches voor de chauffeurs
gemaakt worden. De chauffeurs kunnen dan
kiezen of ze in hun wagen of in het hotel
overnachten.

truckstop en hotel
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windenergie
electriciteit
biomassa +
afvalwater

biomassa
biobrandstof
biogas
electriciteit
teelaarde /
kompost

Door landbouw te koppelen aan natuur, mobiliteit en de energiesector kan een nieuwe markt
worden aangeboord, waarin plaats is voor
onderzoek, ontwikkeling, ontwerp en productie.
Deze industrie zal niet alleen arbeidsplaatsen
opleveren; ook de export van ideeën, goederen
en diensten behoren tot de mogelijkheden.
Daarnaast kan gezonde industrie helpen met
het functioneren en schoon houden van de
polder. Het kan bijvoorbeeld een rol spelen in
de opname van afvalstoffen en afvalwater door
deze om te zetten naar biogas.
De identiteit van de Noordoostpolder als
Duurzame Polder kan natuurlijk ook vermarkt
worden en bijvoorbeeld leiden tot streekgebonden producten, van biologische worst tot lokaal
biologisch bier!

lokaal gebrouwen bier

gezonde industrie
biogas
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Het landschap van de Noordoostpolder heeft
naar onze mening een sterke cultuurhistorische
waarde, die langzaam volwassen is geworden.
Daarnaast ligt er in het gebied van Nagele
polder een belangrijk historisch erfgoed:
Schokland. Dit voormalig eiland ontleend zijn
unieke karakter aan het feit dat het een eiland
in het landschap geworden is. Schokland vormt
een unieke symbiose met het modernistische
Nagele. Deze symbiose biedt volgens ons een
kans voor het verder ontwikkelen van cultureel
erfgoed toerisme in combinatie met kleinschalige recreatie. Wij stellen voor om de belevingswaarde van het lanschap te vergroten door
de aanleg van een smalle recreatieve zone langs
de tochten en vaarten. In deze recreatieve zone
is ruimte voor natuurontwikkeling, waterberging, en een fietspad dat de twee polen Nagele en
Schokland met elkaar verbindt.

fietspad
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Inpassing in het geheel

Stedenbouwkundige vrijheid
Laag A (150m x 150m) is de enige laag die
behouden blijft. Nieuwe lagen vormen nieuwe
ensembles. Transformatie van een hof op deze
schaal is op dit moment niet aan de orde in Nagele.
De compositie van de lagenstructuur kan een
dergelijk grote vrijheid wel in zich opnemen
zonder het geheel te schaden.
Zie ook handboek: Polder Boogie Woogie

Studies naar nieuwe vormen

bevrijding
van de hofjes

Ontleding van Lucernehof en Gerstehof

41

Niet de strokenbouw maar het ensemble wordt
hier belangrijk geacht. Laag A, B en C, definiëren
de zone van de haak. Op de onderliggende lagen
wordt binnen het maatsysteem, door repetitie van
één element, een nieuw ensemble geplaatst.
Door de strokenbouw los te laten kan de
samenhang van het ensemble versterkt worden.
Het versterken van de gelaagdheid in het ensemble
wordt doorgevoerd in de compositie van het
gebouwde volume.
* Bestaat uit 2 woningtypes die gekenmerkt
worden door een multifunctionele ruimte die met
een galerij aan de woning is verbonden.
De openbare ruimte tussen de volumes krijgt een
semiprivate sfeer.
Bij deze transformatie treed verdichting op. Het
aantal woningen gaat van 32 naar 36 (130m2).

bevrijding
van de haak
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Uitbreiding met tuinkamer

Uitbreiding met dakopbouw en berging

Dit is een voorbeeld hoe een bouwstrook
geleidelijk kan transformeren van A naar D.
Door de nieuwe bebouwing op een afwijkende
manier in het maatsysteem op te nemen ontstaat
een nieuwe laag.
Het contrast kan nog worden aangezet door vorm
en/of materiaal gebruik.

Uitbreiding met dakopbouw en berging

bevrijding
van de woning
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Een van de prominente architecten van het oorspronkelijke plan van Nagele – Aldo van Eyck
– heeft tussen 1947 en 1978 rond de zevenhonderd speelplaatsen uitgevoerd.
Toen hij in 1947 dienst kwam van de Gemeente
Amsterdam, waren er in de woonbuurten
geen of nauwelijks speelvoorzieningen voor
kinderen. Van Eyck kreeg als opdracht voor
iedere buurt een kleine openbare speelplaats te
ontwerpen. Hij startte in 1951 een eigen bureau,
maar bleef speelplaatsen voor de gemeente
ontwerpen.
De strakke ontwerpen met basisvormen lieten
ruimte voor interpretatie over en stimuleerde zo
de fantasie van kinderen. Van de gerealiseerde
speelplaatsen bestaan er nog slechts een kleine
honderd aanwezig. Nagele zelf kent geen of
nauwelijks speelplaatsen voor kinderen.
Het onderzoekslab stelt voor om de culturele
erfgoed van Nagele ook voor kinderen toegankelijk te maken, door enkele de speeltoestellen in Nagele nieuw leven in te blazen en te
herbouwen op de drempels van elk hof!

speelplaatsen
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1. patiobungalow
Een geschakelde patiobungalow lijkt
ons op termijn een goede vervanging
van de bestaande seniorenwoningen en is volgens ons een geschikte
nieuwe woningtypologie om op een
drempel te plaatsen. Deze multifunctionele woning zou moeten beschikken over minimaal twee slaapkamers,
waardoor deze geschikt is voor zowel
alleenstaanden als stellen zonder
kinderen, waaronder ook senioren.
Een mogelijkheid om de patiobungalows als rij alzijdig uit te voeren,
is door de woningen ‘om en om’ te
bouwen. De ene helft van de woningen heeft de entree aan de hofzijde en
de andere helft aan de Ring.

Voorbeeld plattegrond patiobungalow

Voorbeeld doorsnede eengezinswoning

2. grote eengezinswoning
Een grote eengezinswoning met op de begane
grond een extra slaap- of werkkamer is geschikt
voor een brede doelgroep. Hoewel de grootte
van de huidige woningen in Nagele gangbaar
is, wordt er op dit moment niet voorzien in een
groter multifunctioneel woningtype. Een veel
gehoorde opmerking (tijdens de eerste bewonersavond) over de huidige woningen in Nagele
is dat mensen (berg)ruimte missen, door het
ontbreken van een kap. Bij de woningen is de
kap achterwege gelaten, maar de zolderruimte is
niet in het ontwerp gecompenseerd.
In plaats van een voor- en/of achtertuin hebben
de woningen een opgetild (dak)terras. Doordat
het leefterras hoger gelegen is, is de privacy
gewaarborgd en heeft men prachtig zicht op de
dorpsweide.

Door de invulling van de drempels in de
jaren zeventig is de relatie tussen de hof- en
dorpsweide van een aantal woonhoven aan de
noordoost zijde van Nagele geminimaliseerd.
Hoewel de woningen op de drempel een
interessante locatie hebben, maken ze geen
gebruik van de unieke dubbele oriëntatie naar
enerzijds de hofweide en anderzijds de Ring met
de dorpsweide. Het resulteert in achterzijdes aan
de woonhof.

Bebouwing op drempel

Voor eventuele vervangende nieuwbouw
op de drempels stellen we de volgende
randvoorwaarden:
- De bebouwing dient voldoende afstand te
houden van de rijweg en de Ring. Daardoor is
de drempel ervaarbaar en is er sprake van een
goede zichtrelatie tussen de hof- en dorpsweide.
De drempel kan dan weer fungeren als
ontmoetingsplaats voor inwoners van Nagele.
- De woningen dienen de dubbele oriëntatie op
zowel de hof- als de dorpsweide te benutten.
In plaats van woningen met een voor- en
achterzijde (eenzijdige oriëntatie!) dienen deze
woningen (evt. als rij) alzijdig te zijn.
- De woningen zijn geschikt voor een brede
doelgroep.
- Het materiaal baksteen zorgt voor een goede
aansluiting bij de bestaande bebouwing. Het
ontwerp dient tijdloos modern te zijn.
- De volgende twee woningtypologieën zijn
volgens ons geschikt: een patiobungalow en
een grote eengezinswoning met een opgetild
(dak)terras. Beide typologieën voorzien op
eigen wijze in een terras/patio met privacy. De
woningen hebben geen voor- en/of achtertuin,
maar staan op het gras of in het groen van de
drempel.

drempels
In de huidige situatie wordt de Klaverhof afgesloten door seniorenwoningen.

Deze afbeelding geeft een suggestie van de openheid die ontstaat
als de seniorenwoningen op de drempel van de Klaverhof komen te
vervallen.
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particulier eigendom
eigendom Mercatus, wordt verkocht
eigendom Mercatus

Overzicht eigendom van woningen in de kern Nagele

Nägele uitbouw
Nägele rugzak
Nägele opbouw

Nägele tuin

Nägele gevel

Nägele uitbouw

Nägele gevel

Visie voor huiseigenaren
In Nagele staan ca. 287 woningen die
oorspronkelijke in bezit waren van de
corporatie. Het betreft ca 60% van het totaal
aantal woningen in Nagele. Deze woningen
worden geleidelijk via een proces van uitponden
verkocht aan de bewoners. Hierdoor is de
eigendomsverhouding van de woningen binnen
de windsingel aan het veranderen. Een proces dat
door enkele bewoners als een bedreiging voor
Nagele wordt gezien, er leeft vooral een vrees
voor verrommeling. Door ongecoördineerde
individuele initiatieven op het gebied van
woningonderhoud wordt de eenheid van de
verschillende rijen woningen aangetast. Verschil
in kleur, materiaal gebruik in de gevels verstoren
de heldere leesbaarheid van de rijen woningen.
Daarnaast ontstaat een rommelig beeld door het
gebruik van verschillende typen schuttingen.
De veranderende eigendom verhouding in het
dorp Nagele (zie kaart) en het schijnbare conflict
tussen particulier initiatief en collectief belang
genereert naar ons inzicht een interessante
ontwerpopgave.
Tijdens diverse bijeenkomsten, en tijdens de
bewoners avond van 29 oktober 2009 is vanuit de
inwoners van Nagele een zeer duidelijke vraag
naar voren gekomen; “Waar zit de ruimte en de
mogelijkheid om zelf aan mijn woning te kunnen
klussen?” We stellen voor de onvermijdelijke
bewonersinitiatieven tot bouwen en klussen
te faciliteren door het ontwikkelen van een
catalogus zelfbouw pakket. Vergelijkbaar met
de design for the people interieurs van Ikea. Op
deze wijze kan met kleine individuele initiatieven
toch richting gegeven worden aan een sterke
stedenbouwkundige en architectonische eenheid.

nägele
bouwpakketjes
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werkboek Nagele
projecten en uitwerkingen voor een modernistisch dorp in de polder

