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EEN
BIJZONDER
DORP
Nagele is een bijzonder dorp in een bijzondere polder. Zowel het
dorp als de polder zijn toonbeelden van het idee van de maakbare
samenleving. Jarenlang heeft een team met illustere ontwerpers
als Aldo van Eyck, Mien Ruys, Jaap Bakema, Gerrit Rietveld en
Cornelis Van Eesteren gezocht naar een ideaal samenlevingsmodel.
Nauwe banden met De Stijl, het functionalisme en het socialisme
resulteerden in een reeks baanbrekende ontwerpen.
Op buitenlandse congressen trokken de Nederlandse architecten
internationale aandacht met de presentatie van plannen voor
een uitermate groene en modernistische nederzetting. Nagele is
op te vatten als een proeftuin waar is geëxperimenteerd met 20e
eeuwse artistieke, maatschappelijke en bouwtechnische thema’s.
Vóór de bouw was het dorp al beroemd en nog steeds heeft het
aantrekkingskracht op architecten en kunstenaars uit alle hoeken
van de wereld.

AANDACHT
VOOR
ERFGOED
Nagele heeft de afgelopen jaren in het middelpunt van de
belangstelling gestaan. In 2006 is het boek Nagele [revisited] van
Cary Markerink en Theo Baart gepubliceerd. Het boek geeft in
foto’s en tekst een weergave van de transformatie die het dorp de
afgelopen decennia heeft ondergaan.
Het Onderzoekslab Nagele, een initiatief van de gemeente
Noordoostpolder in samenwerking met het Atelier Rijksbouwmeester,
heeft in 2009 en 2010 uitgebreid onderzoek gedaan naar het dorp
en belangrijke handvatten geleverd voor een toekomstgerichte
herontwikkeling, met behoud en bescherming van de karakteristieke
kenmerken.
Door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is Nagele
in 2011 aangemerkt als een van de 30 gebieden van
nationaal cultuurhistorisch belang, representatief voor de
Wederopbouwperiode (1940-1965). De Rijksdienst heeft daarbij
de visie Kiezen voor Karakter gelanceerd, waarin een vernieuwde
omgang met erfgoed wordt voorgestaan. Minder objectgericht,
meer ontwikkel- en gebiedsgericht.
Tot slot is in 2012 de tweede film van Louis van Gasteren over Nagele,
Terug naar Nagele in première gegaan en zijn er verschillende
publicaties in vakliteratuur verschenen.

EEN IMPULS
IS NODIG
Nagele als icoon voor de maakbare samenleving staat onder druk,
de toegenomen aandacht ten spijt. De woningvoorraad sluit niet
aan bij de behoeften, de bevolking krimpt, het voorzieningenniveau
daalt en gebouwen staan leeg.
Het is tijd voor een impuls, waarbij een gezamenlijke aanpak het
credo is. Gemeente Noordoostpolder, Woningbouwcorporatie
Mercatus, Vereniging Hendrick de Keyser, Provincie Flevoland,
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, particulier ondernemers en
dorpsbewoners zijn enkelen van de velen die zich betrokken voelen
en bereid zijn om samen te werken aan de vitaliteit van Nagele.
Samenwerken aan de vitaliteit van Nagele vraagt om een
gezamenlijk toekomstperspectief voor Nagele. Dit document geeft
dat toekomstperspectief vorm en inhoud. Het beslaat daartoe
een breed scala aan thema’s en put daarvoor uit de diverse
documenten die de laatste jaren zijn gemaakt zoals; Dorpsvisie
Nagele, de resultaten van Onderzoekslab en Ontwerplab Nagele en
het convenant tussen gemeente en Mercatus.
Er liggen unieke kansen om Nagele een impuls te geven,
gebiedsgericht erfgoedmanagement duurzaam te verankeren en
particulier ondernemerschap te ondersteunen. Tegelijkertijd is er
behoefte aan concrete maatregelen op korte termijn, zodat de
huidige energie niet verloren gaat.
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AMBITIE

Nagele is een kwetsbaar kunstwerk waar zorgvuldig mee omgegaan
moet worden. De ambitie is om het dorp enerzijds weer in ere te
herstellen zodat de kwaliteiten en ideeën uit de jaren ’50 weer
uit de verf komen. Anderzijds is het de ambitie om Nagele te
herontwikkelen in de geest van het Nieuwe Bouwen zodat Nagele
wederom een vooruitstrevend dorp met allure wordt. Dit vormt de
kern van het ontwikkelperspectief voor Nagele. Alle planvorming,
activiteiten en projecten moeten hiernaar te herleiden zijn.

VERLEDEN

De unieke erfenis uit het verleden biedt Nagele een fundament
voor de toekomst. De betekenis en herkenbaarheid van het “oude”
Nagele herstellen is daarom de opgave.

TOEKOMST

Voor de toekomst vormt het benutten en versterken van die unieke
erfenis van Nagele de opgave. Het verschaft Nagele identiteit en
vormt een drager voor nieuwe ontwikkelingen.
Om de ambitie consequent uit te dragen wordt een gezamenlijke
agenda bijgehouden waarin de verschillende activiteiten en
projecten vervat zijn in de thema’s:
- Groen Nagele
- Wonen in Nagele
- Voorzieningen in Nagele
- Vitaal en Leefbaar Nagele
- Promotie en marketing van Nagele

GROEN NAGELE
ONTWIKKELPERSPECTIEF

IMPULSEN
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IMPULSEN

1. Een Groenstructuurplan opstellen dat gestoeld is op
een cultuurhistorische analyse en:
a. Hedendaagse eisen en wensen van bewoners (o.a.
Dorpsvisie en Groenbrigades) inpast.
b. Fysiek ruimte biedt aan een onderwijsinstelling gericht op 		
landschapsarchitectuur i.s.m. Groenhorst College Emmeloord, naar
een idee van Louis van Gasteren.
c. In combinatie met onderwijs en Groenstructuurplan, onder supervisie, 		
werken aan herstel van de originele groenstructuur en ruimte bieden aan
experiment en innovatie in de geest van Nagele.
2. Supervisie; BASTA Urbanism i.s.m. bureau Mien Ruys
3. Een Groenfonds Nagele instellen.
VERLEDEN
4. Vooruitstrevend ontwerp herinrichting kerngebied Nagele.
• De groenstructuur van Nagele is een ontwerp van
Mien Ruys en Wim de Boer.
• De groenstructuur vormt een belangrijke
stedenbouwkundige drager van Nagele.
• binnen het modernistisch gedachtengoed van
de CIAM vormt groen enerzijds beschutting en
anderzijds de ontmoetingsruimte van het dorp.

GROEN NAGELE

GROEN VERLEDEN
VERLEDEN

•
•
•
•
•

De groenstructuur van Nagele is een ontwerp van Mien Ruys en Wim de Boer.
De groenstructuur vormt een belangrijke stedenbouwkundige drager van Nagele.
Binnen het modernistisch gedachtengoed van de CIAM vormt groen enerzijds beschutting en anderzijds
de ontmoetingsruimte van het dorp.
Dit modernistisch gedachtengoed werd vertaald naar vierkanten, rechte lijnen en geometrische vormen.
Vergelijkbaar met de architectuur en stedenbouw in Nagele zijn de beplantingsplannen vol verspringingen,
contrasten en zichtlijnen

GROEN TOEKOMST
TOEKOMST
•
•
•
•
•

Educatieve doorwerking van het oorspronkelijk tuin- en landschapsontwerp in het onderwijs.
Nagele als ‘bedevaartsoord’voor landschapsarchitecten.
Nieuwe samenwerkingsvormen (Groenbrigades, Onderwijs) aanwenden om beheerskosten te drukken.
De ‘huiskamer van het dorp’als concept behouden en versterken.
In de geest van Nagele en het gedachtengoed van Mien Ruys ruimte om te experimenteren en te
innoveren.

WONEN IN NAGELE
ONTWIKKELPERSPECTIEF
...”Diverse oude woningen in Nagele hebben plaatsgemaakt voor vrije kavels en er zijn enkele vrijstaande,
moderne woningen gerealiseerd die passen in het totaalbeeld van het dorp.
In de oude hofjes zijn vrijwel alle woningen verbouwd. Van 4 woningen werd 2 gemaakt en bij veel huizen
zien we het voorstel van het Onderzoekslab: de ‘bouwdozen’ gerealiseerd. De erfafscheidingen zijn uniform
zodat ook aan de achterkant de aanblik van de hofjes goed is. Kortom, de hofjes hebben duidelijk een
opwaardering gekregen en de bewoners wonen er tevreden. Veel van hen zijn actief en betrokken in het
dorp.
Er is een hof aangewezen als ‘themahof’. Hier zijn alle
woningen duurzaam en energieneutraal gebouwd.
Zonnepanelen liggen op de daken. Ook wordt er
gekeken naar thema’s op andere hofjes. Gedacht
wordt bijvoorbeeld aan een hof helemaal ingericht
op kinderen, autovrij, etc”... (Dorpsvisie Nagele,
maart 2012, Dorpsbelang, Rutger Bergboer)
Het toekomstige wonen in Nagele vertelt het verhaal
van het oorspronkelijk ontwerp. Het respecteert
de waardevolle structuur en waar noodzakelijk
de architectuur. Het biedt daarnaast ruimte voor
innovatie en experiment in de geest van Nagele.
De strategie bestaat uit een kader dat de waakt
over de waardevolle structuur en een flexibel
instrumentarium voor een aanpak per hof.

IMPULSEN

1. a. Onderzoek naar mogelijkheden behoud 		
Karwijhof wegens gaafheid oorspronkelijk ontwerp.
b. Restauratie Karwijhof door overname Vereniging 		
Hendrick de Keijser.
2. a. Renovatie en waar mogelijk restauratie Vlashof en Klaverhof
door eenheid terug te brengen in architectuur van gevels, 			
bijgebouwen en erfafscheidingen.
b. Bij renovatie en restauratie Vlashof en Klaverhof doorlopend 			
• Opwaardering
betrokkenheid particuliere eigenaren stimuleren via samenwerking.
Noorderwinkels met
3. Eenlaagse bejaardenwoningen Vlashof, Klaverhof en Gerstehof slopen en vervangen
benutten conceptuele
door experimentele woontypen.
waarde draagt, door
4. Aanpak bestaande woningvoorraad per woonhof overeenkomstig gesloten convenant
prominente ligging, bij aan
en via instrumentarium zoals; groenstructuurplan, bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en/of
uitstraling van geheel Nagele.
privaatrechtelijke overeenkomst.
5. Transformatie Noorderwinkels naar wonen welke bijdraagt aan gedifferentieerde woningvoorraad, de
wens van de woonconsument en een hoge ambitie op stedenbouwkundig en architectonische kwaliteit
kent en past binnen het ‘concept’ Nagele.

WONEN IN NAGELE
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WONEN VERLEDEN
VERLEDEN
•
•
•
•
•
•
•

Architectuur en stedenbouw uit de vroege wederopbouwperiode, waarbij gezocht is naar een ideaal
samenlevingsmodel op basis van socialistische en functionalistische overtuigingen.
Nagele is op te vatten als een proeftuin waar is geëxperimenteerd met 20ste eeuwse artistieke,
maatschappelijke en bouwtechnische thema’s.
Ontwerp verschillende hoven door bekende architecten als Stam-Beese, Groosman, Rietveld, Van Egteren,
Bakema, Niegeman, Van Gool.
Gaafheid oorspronkelijk ontwerp Karwijhof heeft hoge architectuurhistorische waarde.
Woningen Rietveld hebben een hoge conceptuele en architectuurhistorische waarde.
Conceptuele waarde architectuurhistorisch, modern en industrieel voor die tijd.
Noorderwinkels maakt van oorsprong deel uit van de winkelzone, ontworpen door Bakema. De
modernistische scheiding van functies en tegelijk ontmoetingsfunctie maakt dit gebied van conceptuele
waarde.

WONEN TOEKOMST
TOEKOMST

•
•
•
•
•
•

Karwijhof vertelt bij uitstek het verhaal van modern en alledaags wonen in Nagele van de jaren vijftig.
Restauratie Karwijhof is een stimulans voor het opknappen van andere hoven.
Restauratie levert kennis (bouwfysisch, materialen, woningplattegrond) van naoorlogse woningbouw.
Restauratie Karwijhof en Rietveldwoningen draagt bij aan bewustwording bij bewoners van bijzondere
woonomgeving en draagt, nationaal en internationaal, bij aan de bekendheid en de identiteit van
Nagele.
Renovatie, restauratie, sloop, nieuwbouw, samenvoegen en vergroten draagt bij aan de diversiteit van de
woningvoorraad en daarmee aan het duurzaam versterken van het woonklimaat.
Opwaardering Noorderwinkels met benutten conceptuele waarde draagt, door prominente ligging, bij
aan uitstraling van geheel Nagele.

woningdiversiteit
- mix aan woningtypen
vergroten
- mogelijkheden tot
vervangen, uitbreiden
of doorstroom
- een of meerdere
experimentele
woontypen toevoegen

VOORZIENINGEN IN NAGELE
ONTWIKKELPERSPECTIEF
...”In 2020 heeft de entree van het dorp een heel andere aanblik. Er is een supermarkt gevestigd in wat heel
vroeger het Schokkererf was. De bibliotheek heeft er een klein uitleenpunt, het is een ontmoetingsplaats.
De oude supermarkt is teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Hierin bevindt zich een smaakvol ingericht
cafetaria. De winkelpanden van de Zuiderwinkels zijn allemaal in gebruik. Kleine (lokale) ondernemers, een
designwinkeltje en een architectenbureau hebben er hun plek gevonden. Waar vroeger de Noorderwinkels
stonden, staan woningen. Op de loswal zijn voorzieningen voor het aanleggen van recreatievaart. De
watersporttoeristen bezoeken het museum, de supermarkt en drinken ’s avonds wat in Het Rietveld of leggen
er een biljartje”... (Dorpsvisie Nagele, maart 2012, Dorpsbelang, Rutger Bergboer)
Het Voorhof en Zuiderwinkels vormen samen met
de dorpsweide opnieuw het sociaal-economisch
en cultureel hart van Nagele. Cultuur, recreatie
en toerisme, architectuur, ambacht, kunst, zorg en
educatie zijn onderdelen die samen een nieuwe
drijvende kracht zijn achter het functioneren van dit
hart.
Eigenaren, gebruikers, investeerders en andere
participanten bundelen hier hun krachten om
gezamenlijk creatieve ideeën, die bijdragen aan de
identiteit en vitaliteit van het dorp, tot ontwikkeling te
brengen.

IMPULSEN

1. Herontwikkeling locatie Schokkererf, mogelijk met
supermarkt, in combinatie met herinrichting Voorhof
zodanig dat deze entree van Nagele functioneel en
ruimtelijk opnieuw betekenis krijgt als “het visitekaartje van
Nagele”.
2. Zuiderwinkels en openbare ruimte in samenwerking met ondernemers
en eigenaren restaureren, renoveren en voorzieningen hier concentreren.
3. Onderzoek naar aanvullende functies en economische dragers voor
Zuiderwinkels, Voorhof en dorspweide.
4. Bij renovatie Zuiderwinkels, ontwikkeling Voorhof en herbestemming Noorderwinkels
het herstel van de oorspronkelijke “lijnbaanstructuur” als uitgangspunt hanteren.
5. Noorderwinkels gefaseerd een woonbestemming geven.
6. Dorpsweide als proeftuin voor culturele evenementen en kunst in de openbare ruimte.
7. Behoud van de scholen (rijksmonumenten) is vertrekpunt. Bij herbestemming en aanpassing een
landschappelijk, architectonisch en stedenbouwkundig verantwoorde aan- en inpassing realiseren.

VOORZIENINGEN IN NAGELE
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VOORZIENINGEN VERLEDEN
VERLEDEN

•
•
•
•
•
•
•
•

Ontwerp Schokkererf door J. Dunnebier.
De locatie Voorhof vormt binnen het oorspronkelijk ontwerp de centrale entee van Nagele.
Ontwerp Zuiderwinkels en Noorderwinkels door J.H. van den Broek en J.B. Bakema.
Zuiderwinkels maakt van oorsprong deel uit van de winkelzone. De modernistische scheiding van functies
en tegelijk ontmoetingsfunctie maakt dit gebied van conceptuele en architectuurhistorische waarde.
Ontwerp van de scholen met speelplaats en fietsenstalling door Aldo van Eyck, is van architectuurhistorisch
belang.
Ontwerp dorpsweide (236 x 420m) door Mien Ruys.
Dorpsweide van conceptuele waarde. Het open lege karakter vormt de ruimtelijke tegenhanger van de
dichte hoge windsingel.
Op de dorpsweide staan de collectieve gebouwen (kerken, scholen, wijksportgebouw)

VOORZIENINGEN TOEKOMST
TOEKOMST
•
•
•
•
•

Restauratie levert kennis (bouwfysisch, materialen, woning- en winkelplattegrond) van naoorlogse
winkelgebieden in kleine kernen.
Met behoud van historisch concept Zuiderwinkels ruimte laten bieden aan werkgelegenheid die voortvloeit
uit cultuur- en erfgoedtoerisme
De dorpsweide heeft een belangrijke gemeenschapsfunctie, behoud van deze functie betekent behoud
van het concept Nagele.
Het bijzondere karakter van Nagele leent zich voor creatieve beroepen.
Nagele heeft nog altijd aantrekkingskracht op architecten en kunstenaars uit alle hoeken van de wereld.
Het heeft daarmee een potentiele doelgroep die beter bediend kan en moet worden.

voorzieningen
- goed onderhouden
groenstructuur
- ontmoetingspunt
- supermarkt
- huisarts
- dorpsevenementen

VITAAL EN LEEFBAAR NAGELE
ONTWIKKELPERSPECTIEF
...”Nagele heeft een enorme inhaalslag gemaakt de afgelopen 10 jaar. Hier is duidelijk aangetoond
dat met een paar ingrijpende aanpassingen en keuzes een dorp weer nieuw leven kan worden
ingeblazen. Bewoners hebben een ruime keuze aan woningen (vrijstaand, groot, klein, senioren)
en de meeste inwoners zijn ‘trots’ op dit bijzondere dorp. Het centrumgebied is een
representatieve en prachtige entree geworden, daarachter wordt in wonen en werken recht gedaan
aan het oorspronkelijke ontwerp en gedachtegoed van de bedenkers van Nagele. Juist dát zorgt er
voor dat er met regelmaat bezoekers een kijkje komen nemen en juist dat zorgt er weer voor dat
bewoners zich betrokken voelen bij het dorp en er onderdeel van willen uitmaken”... (Dorpsvisie Nagele maart
2012, Dorpsbelang, Rutger Bergboer)
Een vitaal en leefbaar Nagele bestaat bij haar
bewoners, mensen die zich verbonden voelen
met Nagele en zich hier actief voor willen inzetten.
Deze groep moet voldoende groot blijven om een
‘kritieke massa’ te hebben voor een dorpsleven.
Een belangrijke stuwende kracht voor een vitaal
en leefbaar Nagele gaat uit van de opgestelde
Dorpsvisie Nagele, maart 2012. Hierin staat wie, welke
activiteit uitvoert hoe we dit kunnen waarborgen.

IMPULSEN

Blijvend energie steken in het binden, activeren en
aantrekken van bewoners door;
1. Voortzetting van de activiteiten van IGW zoals
een opschoondag, buitenspeeldag, burendag,
dorpsschouw, groendagen etc.
2. Binden en aantrekken van mensen door
bijvoorbeeld een wensenonderzoek onder
jongeren.
3. Afspraken over zorg aan huis en ruimte voor
ontmoeting bijvoorbeeld door het instellen van
een zorgforum.

VITAAL EN LEEFBAAR NAGELE

VITAAL EN LEEFBAAR VERLEDEN
VERLEDEN
•

Een zoektocht naar een ideaal samenlevingsmodel op basis van socialistische en functionalistische
overtuigingen. De nieuwe maatschappij moest een afspiegeling zijn van de samenleving op het oude
land. Dit hield in dat er evenveel katholieken, protestanten, gereformeerden en liberalen-socialisten in de
polder en de dorpen moesten wonen. De autoriteiten stelden hoge eisen aan de capaciteiten van de
toekomstige bevolking. De inwoners moesten vakbekwaam zijn, kunnen lezen en schrijven, zich sociaal
betrokken voelen en een hygiënisch huishouden kunnen voeren.

VITAAL EN LEEFBAAR TOEKOMST
TOEKOMST
•
•
•

Het verhaal van Nagele is uniek. Actieve betrokkenheid kan de (culturele) bewustwording vergroten onder
de bewoners.
Een generieke kenniswaarde genereren en deze gebruiken in andere dorpen.
De oorspronkelijke opbouw biedt ruimte, rust en een groene leefomgeving en is daarmee voldoende
robuust om veranderingen in de toekomst op te vangen.

HET DORP NAGELE

HET MERK NAGELE

oud Nagele

kenmerkende
landschappelijke
elementen en gebouwen
in ere herstellen

focus op besef:
de idealen van Het Nieuwe
Bouwen weer toegankelijk
maken

nieuw Nagele

vooruitstrevende en
innovatieve architectuur
en landschapsarchitectuur

focus op branding:
uniforme uitstraling,
promotie, publicaties,
onderzoek, evenementen

PROMOTIE

Nagele heeft de potentie weer een rol te gaan spelen in het
internationale debat over architectuur, landschap en stedenbouw.
Het kan een vooraanstaande rol spelen in het maatschappelijke
debat, hoe met dorpen om te gaan die te maken krijgen met
veranderende maatschappelijke en sociale omstandigheden
zoals een vergrijzende bevolking, krimp of het wegvallen van
voorzieningen.
Ook de prachtige onderdelen van het erfgoed zoals het groenplan
van Mien Ruys, de Hervormde Kerk en Zuiderwinkels van Bakema, de
scholen van Van Eyck en de woningen van Rietveld verdienen het
een breder publiek te bereiken.
Naast het verbeteren van de fysieke omgeving (het dorp Nagele) is
het van belang te investeren in het goed uitdragen van de identiteit
van Nagele (het merk Nagele), zowel om nieuwe bewoners als
nieuwe bezoekers en bedrijvigheid te trekken. Een aantrekkelijke
en goed georganiseerde digitale omgeving en gebiedsmarketing
zullen steeds belangrijker worden.
De ideeën waar Nagele voor staat, vooruitstrevend en innovatief
bouwen, met een nadruk op groen en gezamenlijkheid, is een
boodschap die het waard is wereldwijd te verkondigen.

lokaal
- heerlijk leven in Nagele
- ruim en groen wonen
- prettig ouder worden

nationaal
- s amen met de
Noordoostpolder het
bekendste en meest
gave voorbeeld van de
‘maakbare samenleving’

internationaal
-o
 nderdeel van de Zuiderzeewerken, een
toonbeeld van de Hollandse aanpak van
landaanwinning en watermanagement
- t oonbeeld van Nederlandse modernistische
stedenbouw, landschapsarchitectuur &
architectuur
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