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GROEN
Uit het ontwerp van Nagele en de beplantingsplannen valt af te leiden dat de
groenstructuur van Nagele is opgebouwd uit verschillende typen beplantingen die elk
hun eigen karakter hebben en elk een eigen rol spelen in de ruimtelijke compositie. Het
groenplan vormt een directe samenhang met het stedenbouwkundig ontwerp van
Nagele en is opgevat als aanvulling op de gebouwen. Het verbeeldt de progressieve
opvattingen van de moderne architecten over de ruimtelijke opbouw van de
samenleving in die tijd. In de loop van 50 jaar is deze heldere structuur en betekenis
flink aangetast. Opwaardering, herstel en opnieuw ruimte voor experiment in het groen
vergroot de stedenbouwkundige en landschappelijke betekenis en uitstraling van
Nagele en draagt bij aan de revitalisering van het dorp.

PROGRAMMA

Impulsen

Jaar

Groenstructuurplan opstellen
2013
Groenstructuurplan uitvoeren met belanghebbenden
- herinrichting centrale groene weide
2014
- opwaarderen groen woonhoven met bewoners
2014
- herstellen windsingels
2014
- herstellen vizieren
2014
- Mien Ruys Academie (10 jaar)
2013-2023
Supervisie Basta Urbanism i.s.m. Buro Mien Ruys
2013-2015
Groenfonds Nagele instellen
2013-2014
Vooruitstrevend ontwerp herinrichting kerngebied Nagele
2015
Totaal

Kosten
€ 30.000,00
€ 157.300,00
€ 92.000,00
€ 58.000,00
€ 20.600,00
€ 500.000,00
€ 25.000,00
€
€ 429.000,00
€ 882.900,00

WONEN
Nagele heeft een uniek karakter en we zien het graag als een stedenbouwkundig
monument. Opgevat als cultuurhistorisch erfgoed onderscheidt Nagele zich duidelijk
van de andere dorpen en heeft het een uitgesproken eigen identiteit. Het is een uniek
voorbeeld van het na-oorlogse Nieuwe Bouwen waarin architectuur, landschap en
stedenbouw een verfijnd samenhangend monument vormen. Nagele kan zich hier
mee profileren en onderscheiden op internationaal niveau. Juist de cultuurhistorische
waarde kan worden ingezet om een transformatie van het dorp te bewerkstelligen.
Herstructurering is noodzakelijk. De fysieke uitstraling en cultuurhistorische kwaliteiten zijn
flink aangetast. Juist door het exmerimentele gedachtengoed van weleer staan we in
Nagele voor een grotere opgave dan in andere dorpen. De eenzijdige samenstelling
en de destijds gekozen architectuur en bouwtechniek vragen om renovatie,
restauratie, sloop, nieuwbouw, samenvoegen en vergroten. Dit moet bijdragen aan de
diversiteit van de woningvoorraad en het duurzaam versterken van het woonklimaat.

PROGRAMMA

Impulsen

Kosten

Jaar

woonwensenonderzoek en actieplan nieuwe huurders
Behoud en resauratie Karwijhof
Renovatie en restauratie Vlashof en Klaverhof
Stimuleringsregeling particuliere woningverbetering
Klaverhof, Vlashof, Koolzaadhof en Lucernehof
Sloop en herbestemmen Van Egwoningen / seniorenwoningen Klaverhof en Vlashof
Uitvoeringsplan per woonhof (stedenbouw, groenstructuur, beeldkwaliteit en wonen)
Gefaseerde transformatie Noorderwinkels naar wonen
met hoog stedenbouwkundige en architectonische ambitie en herstel lijnbaanstructuur
Sloop en nieuwbouw Gerstehof
Totaal

2013-2014 €
2013-2015 € 1.200.000,00
Afgerond
2013-2015 € 592.500,00
2014-2022 Mercatus
2013-2014

€

60.000,00

2013-2015 particulier
initiatief
2015

€

275.000,00

€ 2.127.500,00

VOORZIENINGEN
Voorzieningen zijn die zaken die een dorp leefbaar maken. Zonder voorzieningen
komen er geen mensen. Maar andersom geldt hetzelfde: zonder mensen
geen voorzieningen. In Nagele is het voorzieningenaanbod intussen marginaal.
Noorderwinkels en Zuiderwinkels staan zo goed als leeg en er is sprake van achterstallig
onderhoud. Het geheel maakt een verloederde indruk en is schadelijk voor het imago
en het zelfbewustzijn van Nagele. Ingrepen met behoud van het historisch concept
zijn hoogst noodzakelijk. De winkelzone moet getransformeerd worden naar een
gebied waarin wonen-werken, zorg en commerciële functies een plek krijgen. Samen
met eigenaren en huurders moet gezocht worden naar nieuwe programma’s en
doelgroepen. Cultuur- en ergfoedtoerisme biedt mogelijk kansen.
Daarnaast heeft de dorpsweide een belangrijke gemeenschapsfunctie.
Herbestemming van de gebouwen, opwaardering van het groen en uitbreiding van
culturele activiteiten betekent behoud van het concept Nagele.

PROGRAMMA

Impulsen

Jaar

Herontwikkeling locatie Schokkererf eventeel in combinatie met wonen
Restauratie en renovatie Zuiderwinkels met eigenaren en
ondernemers en herstel lijnbaanstructuur
Onderzoek naar aanvullende functies en economische
dragers voor Zuiderwinkels
Behoud en herbestemming of aanpassing van scholen
(Rijksmonument) met behoud van stedenbouwkundig en
architectonisch karakter
Sloop Mierenhoop

2015

kosten

Particulier
initiatief
2014-2015
€ 250.000,00
2013-2014

€

25.000,00

2013-2014 Onderwijsbudget

2013-2014 Onderwijsbudget
Ontwerp en herinrichting openbare ruimte Noorderwinkels
2014
€ 429.000,00
Voorhof en Zuiderwinkels
Totaal

€ 704.000,00

VITAAL EN LEEFBAAR
Om een duurzame samenleving met een breed draagvlak op gang te brengen
moeten gebruikers en bewoners gestimuleerd worden om veel actiever met elkaar
samen te werken en te beslissen in gezamenlijke verbanden. Door een actieve en
vitale bijdrage van alle betrokkenen wordt een gedeelde verantwoordelijkheid
gecreëerd. Het gemeenschappelijke belang – een uniek en vitaal dorp – is wat de
partijen bindt en tot samenwerking brengt. Het vraagt om blijvend uitvoeren van IGWactiviteiten en blijvend energie steken in binden, activeren en aantrekken van huidige
en nieuwe bewoners.

PROGRAMMA

Impulsen

Jaar

Blijvend energie steken in het binden, activeren en
aantrekken van huidige en nieuwe bewoners
Opstellen Dorpsvisie
Uitvoeren IGW activiteiten uit Dorpsvisie

2013-2015
Totaal

kosten
€ 50.000,00
Afgerond
Afgerond
€ 50.000,00

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.
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.

PROGRAMMA

Impulsen

Jaar

Nagele online (verleden, heden, toekomst)
Promotie en marketing (huisstijl, activiteiten)van Nagele
Realiseren van één online portaal voor Nagele
Projectorganisatie 2013 -2015
Aantrekken creatieve bedrijvigheid etc.
Totaal

2013-2015
2013-2015
2013-2015
2013-2015
2013-2015

kosten
€
€
€
€

50.000,00
50.000,00
125.000,00
10.000,00

€ 235.000,00

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

SAMEN AAN
DE SLAG

VAN DENKEN
NAAR DOEN

BASTA urbanism

