Bijlage 4:
Nagele als voorbeeldproject binnen de VER
In Nagele zijn de juiste omstandigheden aanwezig die een status als voorbeeld en een
substantiële bijdrage vanuit de VER rechtvaardigen:
- Het concept van Nagele is een unieke uiting van het naoorlogse modernistische
gedachtegoed en de maakbaarheid van de samenleving. Het dorp heeft als icoon
van het Nieuwe Bouwen nationaal en internationaal aanzien. Daarmee is het één
van de meest uitzonderlijke en aansprekende wederopbouwgebieden uit de VER.
- Door substantieel bij te dragen aan de revitalisatie wordt duidelijk dat Nederland
zorgvuldig omgaat met haar toonbeelden uit de wederopbouwperiode
(imagowinst). Nagele is een uitstekend podium voor het uitdragen van de VERactiviteiten. Het uitblijven van revitalisatie betekent dat de kenmerken van Nagele
geleidelijk zullen vervagen. Dit levert imagoschade op, ook voor de doelstelling en
ambitie van de VER.
- Bij het gemeentebestuur en bewoners van Nagele is momenteel veel draagvlak
aanwezig voor behoud van het wederopbouwerfgoed en het implementeren van
gebiedsgericht erfgoedmanagement. De tijd is nu dus rijp om de slag te maken
van beleidsvoornemen naar daadwerkelijke revitalisatie van het icoon.
- De gemeente Noordoostpolder, provincie Flevoland, woningbouwcorporatie
Mercatus, Vereniging Hendrick de Keyser, Nationaal Restauratiefonds, Nationaal
Groenfonds, Groenhorst College, Bureau Mien Ruys, cineast Louis van Gasteren en
particuliere ondernemers investeren of willen mogelijk (extra) gaan investeren in
Nagele. De VER kan hier direct op aanhaken en een belangrijke aanjaagfunctie
innemen.
- Nagele is een uitstekende casus om als RCE extra kennis en ervaring op te doen
over gebiedsgericht erfgoedmanagement. De ervaring die in Nagele opgedaan
wordt met visievorming, organisatiemodellen voor uitvoering,
ontwikkelingsstrategieën en financieringsconstructies zal model staan voor andere
gebieden en levert kenniswinst op die generiek uitgedragen kan worden.
- Nagele is een uitstekende casus voor het bevorderen van kennis over de omgang
met het bouwkundige, stedenbouwkundige en groene erfgoed uit de
wederopbouwperiode. Met name op bouwtechnisch terrein bestaat er een
kennisleemte. De opgedane kennis kan generiek uitgedragen worden en van pas
komen bij instandhoudingsopgaven in andere wederopbouwgebieden.

