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Deze samenvatting
Dit document is een samenvatting van het Beelkdwaliteitsplan Nagele. Het geeft een eerste korte 
indruk:

- waarom extra regels voor beeldkwaliteit in Nagele belangrijk zijn;
- voor wie deze regels bedoeld zijn en waar ze gelden;
- waarop deze betrekking hebben;
- wat de regels dit zijn;
- hoe deze toegepast moeten worden.  

Het woord samenvatting zegt het al, een beknopte weergave van het eigenlijke plan. Deze samenvatting 
kan dan ook niet volledig zelfstandig gebruikt worden. Verder op in deze samenvatting leest u hoe 
u deze samenvatting wel kunt gebruiken. U treft tevens verwijzingen aan naar de hoofdstukken  in 
het Beeldkwaliteitsplan Nagele waarin u meer achtergrondinformatie leest over het betreffende 
onderwerp. 
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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. 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.

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 een vitaal 
Nagele. Samen is gewerkt aan documenten waarin 
de opgaven en kansen voor Nagele zijn benoemd 
die de neerwaartse spiraal in het dorp kunnen 
keren. Het moment van uitvoeren is aangebroken.

Waarom Beeldkwaliteit?
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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.

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.

Wat is het beeldkwaliteitsplan Nagele?
Het beeldkwaliteitsplan beschrijft de huidige 
beeldkwaliteit van Nagele en omschrijft in woord 
en beeld aan welke criteria aanpassingen aan het 
bestaande beeld, zoals nieuwbouw en verbouw, 
moeten voldoen om de unieke “ruimtelijke” 
beleving van Nagele te waarborgen en waar 
mogelijk te versterken. 

Het Beeldkwaliteitplan Nagele heeft als doel:
a)  het inzicht in de architectonische, 

landschappelijke en stedenbouwkundige 
kwaliteiten van Nagele te vergroten

b)  de onderlinge communicatie hierover te 
bevorderen

c)  praktische handvatten en criteria te geven voor 
(toetsing van) ver- en nieuwbouwplannen

Het Beeldkwaliteitplan vervult daarmee twee 
rollen. Het is uitnodigend, motiverend en uitdagend 
om te handelen in de geest van het gedachtengoed 
van Nagele èn het bevat welstandscriteria voor 
initiatiefnemers en gemeente om initiatieven in de 
gebouwde omgeving te kunnen toetsen. 

Relatie Welstand
Het welstandsbeleid voor Nagele was vooral gericht 
op behoud van de huidige waarden. Het bood 
onvoldoende ruimte voor het uitvoeringsgerichte 
karakter van ‘Uitvoeringslab Nagele’. Om die reden 
is voorgesteld een kwaliteitsteam in het leven te 
roepen en een beeldkwaliteitplan op te stellen. 

Het beeldkwaliteitplan vervangt de gebiedsgerichte 
welstandscriteria voor Nagele uit de 
Welstandsnota.

Voor wie is het beeldkwaliteitsplan? 
Het beeldkwaliteitsplan geeft handvatten 
voor iedereen die in Nagele nieuw wil bouwen 
of verbouwen. Het is een leidraad voor 
zowel bewoners, ondernemers, architecten, 
landschapsarchitecten maar bijvoorbeeld ook voor 
overheidsinstanties. Op de volgende pagina ziet 
u waar het beeldkwaliteitsplan geldt; binnen het 
witte kader.

Voor wie en waar?
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Grens waar het beeldkwaliteitsplan Nagele geldt
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Gebruik van deze samenvatting
Met het doorlopen van een vijftal stappen (zie 
volgde pagina) krijgt u snel een eerste indruk van 
de eisen  waar u rekening mee moet houden bij ver- 
of nieuwbouwplannen in Nagele. 

Procedure
Het is raadzaam om voor nieuwbouw- of 
verbouwprojecten contact op te nemen met de 
stedenbouwkundige van de gemeente. Hij kan 
u wegwijs maken in het te volgen traject en de 
rol die het Kwaliteitsteam kan spelen om het 
proces van een aanvraag via de gemeente en 
Welstand zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Kwaliteitsteam Nagele
Het Kwaliteitsteam Nagele heeft uitdrukkelijk 
niet de intentie om in de plaats te treden van 
de formele welstandsadvisering zoals die nu 
geregeld is. Die procedure blijft ongewijzigd.

Het Kwaliteitsteam Nagele voorziet bouwplannen 
bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium 
van een schriftelijk advies, nog vòòr de eigenlijke 
vergunningaanvraag.

Ook tijdens het planproces is advies mogelijk, 
bijvoorbeeld om de keuze tussen alternatieven 
beter te kunnen onderbouwen.

Meer informatie
Voor meer achtergrondinformatie verwijzen wij u 
ook naar de verschillende hoofdstukken van het 
Beeldkwaliteitsplan Nagele: 

Hoofdstuk I.
Hierin treft u informatie over de aanleiding en het 
doel van het plan. De leeswijzer  op blz. 14 legt u uit 
hoe u het Beeldkwaliteitsplan moet gebruiken.

Hoofdstuk II t/m V
Hierin treft uitleg over de stedenbouwkundige 
principes, architectuurtaal, het groenontwerp en 
de (wand)kunst.

Hoofdstuk VI
Hierin treft u een cultuurhistorische waardering 
van Nagele op het niveau van de structuur, de 
ensembles en de gebouwen. Het laat zien wat we 
willlen behouden en waar ruimte voor ontwikkeling 
zit. De waardering is verwerkt in de diagrammen 
voor elk woonhof in hoofdstuk VII.

Hoofdstuk VII 
Hierin treft u per woonhof een korte omschrijving, 
de opgave voor het woonhof, een kaartje en een 
diagram. Kaartje en diagram zijn vergelijkbaar 
met de kaart en beide diagrammen  in deze 
samenvatting, aangevuld met de cultuurhistorische 
waardering in hoofdstuk VII.

Hoofdstuk X 
Dit hoofdstuk geeft uitleg over de begrippen 
Harmonie, Dialoog en Contrast en de wijze van 
beoordeling, de welstandscriteria.

Een initiatief, en dan?
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Stap 1
Raadpleeg de kaart en 
onthoud straat en kleur.

Stap 2
Raadpleeg diagram I Verbouw, òf diagram 
II Nieuwbouw. Via de kleur  en de straat 
ziet u welke letter van toepassing is.

Stap 3
De letters in het diagram geven de 
benaderingswijze weer; Harmonie, 
Dialoog of Contrast

Stap 4
Raadpleeg de criteria 1 t/m 5

Op de volgende pagina treft u een plattegrond. De 
kleuren op het kaartje vormen het onderscheid 
naar haak, drempel of overgang van het woonhof 
(hoofdstuk II van het Beeldkwaliteitsplan Nagele). 
Hiermee bepaalt u  in welk deel van het woonhof 
uw initiatief ligt. De kleuren corresponderen met de 
kleuren van het diagram (stap 2).

Bepaal of er sprake is van verbouw, diagram I. òf 

nieuwbouw, diagram II. In het diagram ziet u welke 

benadering van toepassing is op de plaatsing, de 

vormgeving en detaillering / kleur / materialisering 

van uw verbouw of nieuwbouw.

Op blz. 11 treft u een toelichting op deze begrip-

pen. Deze begrippen komen terug bij de specifieke 

welstandscriteria in stap 4.

Op blz. 12 treft u het toetsingskader. Het zijn de 
welstandscriteria waaraan u uw initiatief dient te 
toetsen. 

Stap 5
Meer informatie

Op basis van de vorige stappen heeft u een idee 
waar u rekening mee moet houden bij een ontwerp 
voor verbouw of nieuwbouw. Meer achtergrond-
informatie treft u in het Beeldkwaliteitsplan. 
Verder  is het raadzaam om in een vroeg stadium, 
bij voorkeur vòòr de eigenlijke vergunningaan-
vraag, contact op te nemen met de gemeente. De 
gemeente denkt graag met u mee en kan u uitleg 
geven over het te doorlopen proces.
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Stap 1.
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Stap 2.
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Benaderingswijze

Een verandering moet plaatsvinden in harmonie, contrast of dialoog met zijn omgeving 
en/of het gebouw waar de verandering plaatsvindt.

Harmonie 
neemt het originele ontwerp als referentiekader. Het zorgvuldig op elkaar afstemmen zodat geen 
harde contrasten ontstaan en het verschil tussen oude en nieuwe vormgeving nauwelijks zichtbaar 
is.

Contrast 
respecteert en erkent het bestaande. Het maakt daarmee een zichtbaar en afleesbaar contrast 
tussen oud en nieuw. Het komt niet langer voort uit het oude. Het contrast benadrukt het 
eigentijdse c.q. de eigen identiteit  van de nieuwbouw en het historische karakter van het oude.  

Dialoog
het ontwerp ontstaat uit een wisselwerking tussen het oude en nieuwe. De nieuwe vormen zijn 
herkenbaar nieuw, maar hebben niet het doel om met het bestaande te contrasteren, ze volgen de 
structuur van het oude. Deze methode kijkt naar de kenmerkende vormen van het bestaande  en 
neemt die als uitgangspunt om zo een nieuwe compositie te vormen die nieuw en oud niet naast 
elkaar presenteert maar met elkaar verbindt en samenvoegt.

Stap 3.
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Deze criteria zijn algemene principes die van 
toepassing zijn op elk initiatief in Nagele.

Relatie tussen vorm, gebruik en constructie
Van een bouwwerk mag worden verwacht dat de 
verschijningsvorm of het uiterlijk van het gebouw 
een relatie heeft met het gebruik ervan en de wijze 
waarop het gemaakt is, terwijl de vormgeving 
daarnaast ook zijn eigen samenhang en logica 
heeft.

Relatie tussen bouwwerk en omgeving
Van een bouwwerk mag worden verwacht dat het 
een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van 
de openbare (stedelijke of landschappelijke) ruimte 
en vica versa. Daarbij worden hogere eisen gesteld 
naarmate de openbare betekenis van het bouwwerk 
of van de omgeving groter is. 

•	 	Het	groenstructuurplan	wordt	
geraadpleegd bij ingrepen in de groene 
openbare ruimte.

•	 	Originele	kunst	wordt	behouden,	bij	
voorkeur op de oorspronkelijke locatie.

Betekenissen van vormen in de sociaal-culturele 
context
Voor vormgeving gelden in iedere cultuur 
bepaalde regels, net zoals een taal zijn eigen 
grammaticale regels heeft om zinnen en teksten 
te maken. Als vormen regelmatig in een bepaald 
verband zijn waargenomen, krijgen zij een 

1. Algemene welstandscriteriaToetsingskader
Net als bij het Welstandsbeleid maken we 
onderscheid naar algemene welstandscriteria, 
specifieke welstandscriteria, objectgerichte 
welstandscriteria en een excessenregeling. Bij 
de beoordeling van een initiatief gaat het om de 
volgende toetsingskaders:

1. Algemene welstandscriteria
Deze criteria zijn algemene principes die van 
toepassing zijn op elk initiatief. De criteria zijn 
overgenomen uit het Welstandsbeleidsplan.

2. Specifieke welstandscriteria
Deze criteria hebben specifiek betrekking op de 
bebouwing. Toepassing vindt plaats in combinatie 
met de beschrijving van de deelgebieden 
(Hoofdstuk VII t/m IX van het Beeldkwaliteitsplan 
woonhoven, kerngebied en middenterrein) en 
daarin opgenomen waardering, opgaven en 
benaderingswijze.

3. Objectgerichte welstandscriteria
Deze zijn alleen van toepassing op monumenten en 
reclames.

4. Excessenregeling
Deze regeling kan worden toegepast bij excessen in 
geval van bestaande bouw.

5. Wensbeelden erfafscheidingen
Deze regeling is alleen van toepassing op 
erfafscheidingen.

Stap 4.

De Welstandscriteria
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zelfstandige betekenis en roepen zij bepaalde 
associaties op. In iedere bouwstijl wordt gebruik 
gemaakt van verwijzingen en associaties naar 
wat eerder of elders reeds aanwezig was of naar 
wat in de toekomst wordt verwacht. Associatieve 
betekenissen zijn van groot belang om een 
omgeving te ‘begrijpen’ als beeld van de tijd waarin 
zij is ontstaan, als verhaal van de geschiedenis, 
als representant van een stijl. Daarom is het 
zo belangrijk om ook bij nieuwe bouwplannen 
zorgvuldig met stijlvormen om te gaan: die vormen 
immers de geschiedenis van de toekomst.

•	 	De	principes	van	‘ruimte	in	de	ruimte’	
benoemen en waar mogelijk toepassen.

•	 	De	principes	van	getrapte	overgang	‘privé	
– openbaar’ benoemen en waar mogelijk 
toepassen.  

Evenwicht tussen helderheid en complexiteit
Van een bouwwerk mag worden verwacht dat er 
structuur is aangebracht in het beeld, zonder dat 
de aantrekkingskracht door simpelheid verloren 
gaat. Bij een gebouwde omgeving met een hoge 
belevingswaarde zijn helderheid en complexiteit 
tegelijk aanwezig in een evenwichtige en 
spanningsvolle relatie. Indien de belevingswaarde 
van een lager niveau is kunnen er minder hoge 
eisen worden gesteld.

Schaal en maatverhoudingen
Van een bouwwerk mag worden verwacht 
dat het een samenhangend geheel vormt van 

maatverhoudingen, die beheerst worden toegepast 
in ruimtes, volumes en vlakverdelingen. Voorbeeld: 
als een dakkapel te dominant is ten opzichte van de 
hoofdmassa, verstoort zij het beeld niet alleen van 
het gebouw zelf, maar ook van de omgeving waarin 
het is geplaatst.

Verder geldt dat bijgebouwen te allen tijde 
ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw.

Materiaal, textuur, kleur en licht
Door middel van materialen, kleuren en 
lichttoetreding krijgt een bouwwerk uiteindelijk zijn 
visuele en merkbare kracht: het wordt zichtbaar 
en voelbaar. Materialen en kleuren dienen niet los 
te staan van het ontwerp en kunnen een contrast 
bewerkstelligen, een dialoog aangaan met het 
bestaande of daarmee juist harmoniëren.
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Deze criteria hebben specifiek betrekking 
op bebouwing in Nagele en gaan over 
plaatsing, vormgeving, detaillering kleuren 
en materialen. De criteria zijn gecombineerd 
met de benaderingswijze. Toepassing vindt 
altijd plaats in combinatie met de beschrijving 
van de deelgebieden in hoofdstuk VII t/m 
IX van het Beeldkwaliteitsplan Nagele. 

Besloten is tot een onderscheid  naar VERBOUW 
en NIEUWBOUW. Zolang er sprake is van 
verbouw blijft  de benaderingswijze beperkt tot 
Harmonie of Dialoog. Wanneer er sprake is van 
nieuwbouw is een Contrast –benadering ook 
mogelijk. Achterliggende gedachte hierbij is dat 
bij verbouw over het algemeen sprake is van een 
ondergeschikte ingreep.  Een Contrast -benadering 
zal in dat geval het beeld en de oorspronkelijke 
ontwerpintenties teveel verrommelen en ten 
koste gaan van de identiteit van Nagele.

De beelden hierna zijn uitsluitend bedoeld 
om het principe te verduidelijken.

Criterium plaatsing

Harmonie
•	 De plaatsing is in overeenstemming met 

het originele ontwerp van Nagele.

Dialoog
•	 De plaatsing is afgestemd op het originele 

ontwerp van Nagele. Het maakt gebruik van 
de originele principes om tot een nieuwe 
stedenbouwkundige compositie te komen 
die oud en nieuw verbindt en samenvoegt.

Contrast
•	 De plaatsing staat los van het originele 

ontwerp en introduceert nieuwe 
stedenbouwkundige eenheden.

2. Specifieke welstandscriteria



15

Criterium vormgeving

Harmonie
•	 De vormgeving borduurt voort op de 

oorsponkelijke bebouwingskarakteristieken 
en neemt het originele ontwerp 
als referentiekader.

Dialoog
•	 De nieuwe vormen zijn herkenbaar nieuw, maar 

hebben niet het doel om met het bestaande 
te contrasteren. Deze methode kijkt naar de 
kenmerkende vormen van het bestaande  en 
neemt die als basis voor de toevoegingen.

Contrast
•	 respecteert en erkent het bestaande. 

Het maakt daarmee een zichtbaar en 
afleesbaar contrast tussen oud en nieuw. 
Het contrast benadrukt het eigentijdse c.q. 
de eigen identiteit  van de nieuwbouw en 
het historische karakter van het oude.
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Criterium detaillering, kleuren en materialen

Harmonie
•	 De detaillering, kleur en het 

materiaalgebruik zijn gelijk aan het 
oorsponkelijke (bestaande) gebouw

Dialoog
•	 De nieuwe detaillering, kleurkeuze en het 

materiaal zijn herkenbaar nieuw, maar 
hebben niet het doel om met het bestaande 
te contrasteren. Deze methode kijkt naar de 
kenmerkende vormen van het bestaande  en 
neemt die als basis voor de toevoegingen.

Contrast
•	 respecteert en erkent de bestaande 

detaillering, kleur- en materiaalgebruik. 
Het maakt daarmee een zichtbaar en 
afleesbaar contrast tussen oud en nieuw. 
Het contrast benadrukt het eigentijdse c.q. 
de eigen identiteit  van de nieuwbouw en 
het historische karakter van het oude.
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Hier wordt eveneens verwezen naar het 
gemeentelijk welstandsbeleid dat algemene 
toetsingskaders kent voor ‘excessen’;  een 
bestaand bouwwerk dat ‘in ernstige mate in 
strijd is met redelijke eisen van welstand’. 

Bij het ontwerp van Nagele is consequent 
gebruik gemaakt van ligusterhagen als 
afscheiding	tussen	openbaar	en	privé.	Het	
Groenstructuurplan duidt dit als beplantingstype 6.

…”Beplantingstype 6. Geschoren hagen. Door 
het strakke knippen een architectonisch, 
gecultiveerd element. De hagen zijn (net) 
boven ooghoogte en geleden de ruimte”...

Met het verstrijken van de jaren is deze 
vorm van erfafscheiding grotendeels 
verdwenen en vervangen door schuttingen 
in allerhande soorten en maten. 

Het resultaat hiervan is, gezien vanuit de openbare 
ruimte, niet altijd even fraai en past niet bij het 
sobere, functionele en eenduidige ontwerp van 
Nagele. Meer uniformiteit in erfafscheidingen 
zou bijdragen aan de herkenbaarheid en identiteit 
van Nagele en levert nieuwe aantrekkingskracht 
voor (nieuwe) bewoners en bezoekers.

Om deze reden willen we sturen in het uiterlijk 
c.q. de vormgeving van erfafscheidingen 

zodat er ook hier enige mate van uniformiteit 
ontstaat die zo kenmerkend is voor Nagele. 

Waar?
Geredeneerd vanuit deze wens ligt het belang 
van meer uniformiteit vooral bij die plekken 
die het meest in het zicht springen vanuit de 
openbare ruimte. Als maatstaf is daarom 
gekozen voor de zichtbaarheid vanaf het 
middenterrein, gevolgd door zichtbaarheid vanaf 
de (woon) hofweides en vanuit de vizieren.

Hoe?
Eenduidigheid bereiken we vooral door 
gebruik van gelijke materialen en gelijke 
vormgeving. De voorkeur gaat uit naar 
ligusterhagen, in overeenstemming met het 
oorspronkelijke groenplan en de intenties van het 
Groenstructuurplan. Wij kunnen ons voorstellen 
dat dit niet de wens is van iedereen. In dat geval 
heeft gebruik van dezelfde materialen per blok 
nadrukkelijk de voorkeur, waarbij voor de zij-
erven een ligusterhaag voor ons prioriteit heeft.

Dit levert de volgende uitgangspunten 
op voor erfafscheidingen in Nagele.

1. een ligusterhaag als erfafscheiding bij 
woonblokken evenwijdig aan de Ring;

2. een combinatie van schutting en ligusterhagen 
bij woonblokken haaks op de Ring;

3. een ligusterhaag als erfafscheiding bij 
woonblokken evenwijdig op de hofweides;

4. een combinatie van schutting en 
ligusterhagen bij woonblokken haaks 
op de hofweides en vizieren;

Het onderscheid voortuin – achtertuin wordt 
uitgedrukt in verschil in hoogte van de 
erfafscheiding van respectiefelijk 1 m en 1,80 m.

Een en ander is indicatief verbeeld 
op de volgende pagina.

3. Objectgerichte 
welstandscriteria

4. Excessenregeling

5. Erfafscheidingen

Voor de actuele regeling wordt verwezen 
naar het gemeentelijk welstandsbeleid 
dat algemene toetsingskaders kent voor 
monumenten en reclame-uitingen.
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wensbeeld ligusterhagen  
gecombineerd met schutting 

wensbeeld ligusterhagen  
hoogte 1 m - 1,80 m. 
(voor - achtererf)

middenterrein

vizier

hofweide

hofweide

hofweide
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Colofon

Titel:   Samenvatting Beeldkwaliteitsplan Nagele
Opgesteld door:  Gemeente Noordoostpolder
Projectnaam:  ‘Uitvoeringslab Nagele’
datum:   september 2015

Steller:    A. van den Berg
Begeleiding:  ‘Kwaliteitsteam Nagele’
    - Rijksdienst Cultureel Erfgoed
    - Welstandscommissie Het Oversticht
    - Supervisor Nagele
    - Gemeente Noordoostpolder

Informatie

Gemeente Noordoostpolder
Cluster Ruimte
A. van den Berg
a.vandenberg@noordoostpolder.nl
tel. 0527 633 297
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