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Voorwoord

Na een lange tijd van plannen maken voor de vernieuwing van 
het centrum is het nu tijd voor het definitieve plan dat ook zal 
worden gerealiseerd. Onder de naam Hart voor Emmeloord werkt 
de Gemeente Noordoostpolder, in nauwe samenspraak met de 
bevolking, doortastend aan de vernieuwing van haar centrum. 
Stapsgewijs hebben wij toegewerkt naar het centrumplan dat 
nu voor u ligt. Een belangrijke periode was het ‘open planproces’ 
tussen juni 2015 en maart 2016. Uitkomst daarvan was 
het scenario ‘Compact Centrum’, dat is vastgesteld door de 
gemeenteraad. Dat scenario hebben wij verder uitgewerkt in een 
aantal varianten die zijn voorgelegd aan de bevolking. Op basis 
van de voorkeuren en reacties van de bevolking op die varianten 
hebben wij vervolgens dit centrumplan ontwikkeld. Wij zijn er 
trots op dat het centrumplan nu gereed is en gaan ons er de 
komende jaren voor inzetten dat dit plan wordt gerealiseerd, 
zodat het centrum van Emmeloord de kwaliteit krijgt die het 
verdient. 

Henk Suelmann, wethouder Volkshuisvesting en Stads- en 
dorpsvernieuwingszaken

Leeswijzer
Het centrumplan voor Emmeloord bestaat uit:
A. Stedenbouwkundig plan 
B. Beeldkwaliteitsplan
C. Uitwerkingsagenda

De gemaakte impressies in dit rapport zijn bedoeld ter inspiratie 
voor de ontwikkeling van het centrum van Emmeloord. 
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Impressie van de vernieuwde Deel



1. Ruimtelijke principes

Een compact, gezelllig, levendig en ‘eigen’ centrum, dat is de 
wens van de bevolking van Emmeloord. Door een intensieve 
communicatie met de bevolking zijn hiervoor stap voor stap de
contouren vastgesteld. In dit plan voor het centrum van 
Emmeloord zijn 8 ruimtelijke principes sturend. Zij vormen 
het fundament van het stedenbouwkundig plan en krijgen 
verdieping in de richtlijnen voor beeldkwaliteit. Samen sturen de 
ruimtelijke principes de ruimtelijke kwaliteit van het centrum van 
Emmeloord. Ook bij toekomstige wijzigingen van het plan zullen 
de ruimtelijke principes sturend blijven. 
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1. Maak het centrum compact

Voor een gezellig stadshart is het 
compactheid belangrijk. Compact heeft hierin 
twee betekenissen: 
- Aaneengesloten en niet te groot, zodat 
winkels en voorzieningen goed op elkaar 
aansluiten zonder onderbrekingen.
- Een relatief hoge dichtheid, zodat 
geborgenheid ontstaat. 

Belangrijk hierbij is dat de gaten in het 
stadshart worden opgevuld, dat er 
winkelstraten ontstaan met aan twee zijden 
winkels, dat er sfeervolle straten komen met 
veel groen, en dat er naast de winkelfunctie 
ook horeca en wonen worden toegevoegd 
in het stadshart om de diversiteit en de  
levendigheid te bevorderen.

Oppervlakte stadshart: 180.000 m2 / 18,6 ha.
Oppervlakte privé: 60.000 m2
Verhouding privé / openbaar= 32% / 68%

Verhouding bebouwd vs onbebouwd: het centrum van Emmeloord is extreem leeg

Goede referentie van een kwalitatief hoogwaardige, sfeervolle nieuwe 
winkelstraat, zoals die ook in Emmeloord gewenst is.

Huidig centrum vs het oorspronkelijke plan van Pouderooijen uit 1947: het is 
in grote lijnen nog het zelfde, maar er is veel gesloopt.

8



2. Hecht het centrum aan de omgeving

Emmeloord is ontworpen als de stad en 
het centrum van de Noordoostpolder. Het 
stedelijk centrum, gelegen op het kruispunt 
van het ‘stadskruis’, de oost-westverbinding 
van Vollenhove naar Urk en de noord-
zuidverbinding van Lemmer naar Nagele, 
bestaat uit de stadsbrink De Deel en de Lange 
Nering. Belangrijk zijn de ontworpen groene 
structuurlijnen die naar het centrum leiden, 
zoals de Nagelerstraat, de Urkerweg, de 
Boslaan, de Sportlaan en de Esperlerlaan. 
Door nieuwe bomen te planten in het 
verlengde van de bestaande lanen en door 
bomen toe te voegen aan  De Deel en de 
Paardenmarkt, ontstaat eenheid, sfeer en een 
aantrekkelijk stadsklimaat.

Espelerlaan

Boslaan

Onder de Toren

Koningin Julianalaan - Noordzijde
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3. Maak sterke, contrasterende koppen

Horeca
& 

Cultuur

‘Gezellig 
winkelen’

Supermarkt 
& 

specifiek

Het stadshart van Emmeloord krijgt wat 
meer uitgesproken ‘koppen’:  De Deel aan 
de westkant, met het accent op horeca en 
cultuur. Centraal in het middendeel, rond 
de Lange Nering, ligt het accent op ‘gezellig 
winkelen‘ en de Lange Nering-Oost aan de 
oostkant met een accent op winkels voor 
dagelijkse en specifieke boodschappen. 
Daardoor wordt meer diversiteit in het 
centrum gebracht, ontstaan verschillende 
sferen, en ontstaan meer aanleidingen om 
de diverse onderdelen van het centrum te 
bezoeken. 

Impressie: Terrassen aan Kop West

Functies van gebouwen in het centrum

Gebiedsfoto: Een gevarieerd winkelgebied in het 
midden 

Impressie: Detailhandel aan Kop Oost

Versterken van de koppen van het centrum: 
horeca en cultuur in Kop West, detailhandel in 
Kop Oost en een gezellig winkelgebied die de 
twee verbinden. 
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4. Zorg voor dooradering van het 
centrum met winkelstraten

Bij de nieuwe bebouwing aan de oostkant van 
het centrum, is het van belang dat blokken 
niet te groot worden en worden dooraderd 
met winkelstraten, zodat een aantrekkelijk 
winkel- en woongebied ontstaat.  Zo 
ontstaan ook logische looproutes en wordt de 
toegankelijkheid van en naar de Paardenmarkt 
gewaarborgd. Hier worden compacte straatjes 
gerealiseerd, die het gevoel van een stadshart 
zullen oproepen.

Een goede referentie voor de te ontwikkelen winkelstraten in Emmeloord: sfeervol, verzorgd, divers, hoogwaardige materialen en besloten straatprofielen
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5. Plaats voorkanten tegenover voorkanten

Essentieel bij het creëren van een gezellig, 
compact stadshart is het realiseren van 
levendige gevels aan weerszijden van straten. 
De nu nog vaak voorkomende situaties waarbij 
achterkanten tegenover voorkanten staan, 
krijgen de ruimte om te transformeren. We 
willen stimuleren dat voorkanten tegenover 
voorkanten komen en zo de Korte Achterzijde 
tot een winkelstraat maken, die wel het 
incubatiegebied van het centrum blijft.  
 
Over de uitwerking zal de gemeente in 
gesprek gaan met ondernemers van de Korte 
Achterzijde. Dit zal uitwijzen welke uitwerking 
wordt gekozen voor de Korte Achterzijde. 

Voorkanten (in oranje) en achterkanten (in blauw) in de huidige situatie

De Korte Achterzijde, huidige situatie: voorkanten en achterkanten tegenover 
elkaar

Achterom, huidige situatie: achterkanten tegenover voorkanten
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6. Grote winkels inpakken

Om een compact, gezellig en levendig 
stadshart te maken, is het essentieel 
dat grote winkels, zoals bijvoorbeeld 
supermarkten, worden omzoomd met kleinere 
winkels. Hiermee worden achterkanten en 
dode gevels voorkomen. Ook de functie wonen 
speelt een belangrijke rol bij het inpakken. 
Door woningen boven winkels te bouwen 
ontstaan hogere gebouwen, waardoor 
aantrekkelijker straatprofielen worden 
gemaakt. Bovendien dragen de woningen 
bij aan de levendigheid en bevorderen ze 
de sociale veiligheid als de winkels zijn 
gesloten. Woningentrees moeten goed 
worden gepositioneerd en zorgvuldig worden 
uitgevoerd. 

Grote winkel niet ingepakt (voorbeeld Emmeloord) Referentie: grote winkels ingepakt

Referentie: grote winkels ingepakt
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7. Parkeerplaatsen geleden en vergroenen

Het stadshart van Emmeloord heeft een regionale 
functie. Bereikbaarheid met de auto en goede 
parkeervoorzieningen zijn belangrijk. Het centrum van 
Emmeloord heeft nu voldoende parkeerplaatsen, dit 
komt mede de uitbreiding van de parkeerplaats op 
de Paardenmarkt, vooruitlopend op de aanvankelijk 
geplande bebouwing van De Deel, die uiteindelijk niet 
door ging. 
Dit aantal parkeerplaatsen is aan de ene kant 
aantrekkelijk omdat je zelfs op drukke dagen makkelijk 
een (gratis) parkeerplaats kunt vinden, maar aan de 
andere kant dragen ze niet bepaald bij aan een gezellig, 
compact en sfeervol centrum. Het aantal parkeerplaatsen 
zal daarom enigzins worden teruggebracht door het 
bebouwen van het oostelijk deel van de Paardenmarkt en 
door het autovrij maken van ‘De Kleine Deel‘. 
Om de sfeer van de resterende grote parkeerpleinen te 
verbeteren en de aantrekkelijkheid van het centrum te 
vergroten, worden er op beide pleinen nieuwe bomen 
geplant. Natuurlijk wordt daarbij rekening gehouden met 
voldoende parkeerplaatsen, technische haalbaarheid, en 
het kunnen houden van grote evenementen zoals het 
Pieperfestival.

Huidig aantal parkeerplaatsen in en rond het centrum

Parkeren onder de bomen (Janskerkhof, Utrecht) Parkeren onder de bomen (Lange Voorhout, Den Haag)
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8. Sfeervolle openbare ruimte maken

Een goed stadshart is een gebied waar mensen 
graag verblijven, waar prettige verblijfs- en 
ontmoetingsplekken zijn. Fijne plekken worden 
gemaakt door zowel de programmering als 
door de fysieke inrichting: goede terrassen, 
fijne looproutes en gebruik van mooie en 
goede materialen.Een belangrijke opgave bij de 
ontwikkeling van het stadshart is het creëren 
van deze fijne ruimtes.  
 
De Deel zal naast busstation en parkeerplaats 
ook een geborgen plein met paviljoen 
huisvesten. Dit is de plek waar gezellig op het 
terras iets gedronken kan worden of waar 
in de winter bijvoorbeeld een ijsbaan wordt 
geplaatst. Een goed plein heeft een aantal 
kenmerken: het heeft een goede breedte-
lengte verhouding, het heeft levendige randen, 
het trekt verschillende mensen aan doordat 
het verschillende dingen te bieden heeft door 
de seizoenen heen, en het is aangenaam om er 
op te verblijven en te gaan zitten.
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Plankaart



2. Stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundig plan is ontworpen op basis van de 
hiervoor gepresenteerde ruimtelijke principes. Het plan bezit 
flexibiliteit. De precieze invulling van onderdelen moet per 
deelgebied verder worden uitgewerkt op basis van definitieve 
programma’s. 
Op de pagina’s hierna wordt ingezoomd op de plankaart en 
worden doorsneden getoond die de beoogde toekomstige 
opbouw van het centrum laten zien.
Op de pagina’s daarna wordt achtereenvolgens ingegaan op de 
structuur van het centrum, de programmering op hoofdlijnen, 
verkeer en parkeren, en gezonde stad/duurzaamheid. 
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horeca
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De Deel
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Midden
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C

’

D

D’
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Korte Achterzijde - Lange Nering west - Noordzijde
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Kop Oost

E E’

F F’ 

H
H

’ G’ G
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Lange Nering Oost - Polderhof - Paardenmarkt
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Structuur

Een aantrekkelijk, compact centrum biedt 
geborgenheid, heeft logische looplijnen en is 
levendig. De nieuw te bouwen bouwblokken 
zijn zo gepositioneerd dat ze hieraan 
bijdragen. Het nieuwe paviljoen op de Deel 
zorgt voor geleding van de grote ruimte 
van De Deel en voegt levendigheid toe. De 
nieuwe winkelblokken met wonen rond de 
Lange Nering Oost voegen kleinschaligheid 
toe, maken de oostkant van het centrum 
aantrekkelijker en toegankelijk. De 
woonblokken aan de Lange Nering Oost 
zorgen voor verruiming en variatie in het 
woningaanbod van Emmeloord.

De aanduiding in deze schema’s van 
woonblokken in het oostelijk deel van het 
centrum en op het oostelijk deel van de 
Paardenmarkt is indicatief. 

Themakaart structuur. Nieuwe gebouwen en 
looplijnen
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Structuur

Naast het opvullen van de gaten in het 
centrum is het ook belangrijk dat bestaande 
ruimten meer wand krijgen. Als voorbeeld 
geldt het Kettingplein. Een ruimte die nu, 
door onder andere de lage bebouwing van het 
noordelijke blok, groot en leeg aandoet. Door 
bij de nieuwe blokken aan de Lange Nering 
Oost ook een stevig woonprogramma op 
niveau toe te voegen ontstaan wanden van 2 
tot 3 lagen hoog die meer relatie hebben met 
de ruimten waaraan ze liggen.

De woningen boven de winkels vormen geen 
aaneengesloten wand die strak vanaf de 
grond recht naar boven loopt. Door in te 
springen en ruimtes open te laten ontstaat 
een levendige opbouw met zichtlijnen tussen 
de woonhoven (op het dak van de winkels) en 
de winkelstraten. Dit zal een stedelijk beeld 
geven.

Themakaart hoogte
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Programma

Door een gevarieerd programma ontstaat een 
levendig stadshart. Een mix van winkelen, wonen 
en leisure zal hiervoor zorgen. In aansluiting op 
ruimtelijk principe 3, krijgt het winkelgebied 
twee contrasterende koppen. In de Kop West (De 
Deel en de omgeving) ligt de nadruk op horeca 
en cultuur, in de Kop Oost ligt de nadruk meer op 
detailhandel en supermarkten. 

Voor de ontwikkeling van horeca rond De 
Deel hebben de volgende plekken de hoogste 
prioriteit: het paviljoen, de terrassen van het 
Voorhuijs en voor het noordelijke deel van de 
Beursstraat. Als er daarna meer kansen zijn 
voor horeca, dan ook het zuidelijk deel van de 
Beursstraat ontwikkelen en het nieuwe pand ten 
westen van het Voorhuijs.

Op de kaart hiernaast is te zien dat de 
onderbouw van nieuw te bouwen panden aan 
de oostkant van het centrum vooral bestaat 
uit winkels, en de bovenbouw grotendeels uit 
woningen. Themakaart onderbouw
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Programma

Op de kaart hiernaast is te zien dat de 
bovenbouw grotendeels uit woningen bestaat.

Themakaart bovenbouw
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Verkeer en parkeren

Door de regiofunctie die het stadshart heeft, 
is bereikbaarheid voor de auto belangrijk. 
Deze bereikbaarheid met voldoende 
parkeergelegenheid blijft gewaarborgd. De 
opgave is echter ook een compact en gezellig 
stadshart te realiseren. Deze twee aspecten 
moeten in balans worden gebracht. Naast de 
auto, is het van cruciaal belang voldoende 
ruimte te geven aan de voetganger en fietser. 
De Noordzijde tussen de Paardenmarkt en de 
nieuwe winkels aan het Kettingplein wordt 
daarom ingericht volgens het principe van 
‘Shared Space’. 
Daarnaast kan het oostelijk deel van de 
Paardenmarkt worden bebouwd en kunnen 
de parkeerplaatsen meer sfeer krijgen door er 
veel bomen op te planten.

Voorstel voor shared space tussen de winkels 
aan het Kettingplein en de Paardenmarkt
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Verkeer en parkeren

Het voetgangersgebied strekt zich uit van 
De Kleine Deel via de Lange Nering tot en 
met het grote, nieuwe blok aan de Lange 
Nering Oost. Ook de Korte Achterzijde maakt 
hiervan deel uit. De uitstraling van de Korte 
Achterzijde kan een flinke boost krijgen door 
te gaan werken met venstertijden voor laden 
en lossen. Het realiseren van een doorsteek 
naar De Deel zal de Korte Achterzijde nog 
meer actief onderdeel laten worden van 
het stadshart. Ondernemers, eigenaren 
worden gefaciliteerd samen hun panden te 
vernieuwen om de Korte Achterzijde meer 
uitstraling te geven. De gemeente richt de  
openbare ruimte opnieuw in.

Themakaart voetgangersgebied
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Verkeer en parkeren
De Beursstraat wordt, behalve voor 
hulpdiensten, afgesloten voor autoverkeer. 
De belangrijke fietsroute blijft hier bestaan. 
Fietsers vanuit de Kettingstraat richting 
het noorden en visa versa zullen om het 
voetgangersgebied heen worden geleid. 
De schoolgaande jeugd zal op rustige 
doordeweekse dagen vast blijven kiezen voor 
de kortste route over het Kettingplein. 
Het fietsparkeren voor het centrum vindt nu 
overwegend plaats in de Lange Nering. Door 
goede stallingsmogelijkheden in de flanken te 
realiseren op de Korte Achterzijde, Kerksteeg 
en de Achterom kan het fietsparkeren 
uit de Lange Nering worden ontlast. 
Stallingsmogelijkheden voor de fiets op de 
Korte Achterzijde betekent hier bovendien 
extra toeloop van mensen. 
De stallingsmogelijkheden voor de fiets bij het 
busstation, zal in ‘de lijst’ (onder de bomen) 
van de Deel worden gepositioneerd. Een deel 
van de fietsenstalling kan desgewenst met 
een haag of laag hekwerk worden ontsloten. 

Themakaart 
fietsroutes+ fietsparkeren
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Fietsenstallingen onder de bomen, zo nodig omzoomd door een haag of laag en sierlijk hekwerk
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Verkeer en parkeren
Het stadshart van Emmeloord is vanuit 
het zuiden en westen goed ontsloten voor 
autoverkeer, maar vanuit het noorden (van en 
naar de aansluiting A6) en oosten wat minder. 
Dit heeft tot gevolg dat het verkeer vanuit en 
naar het noorden richting het parkeerterrein 
op de Paardenmarkt via de Noordzijde rijdt, 
waardoor dit een redelijk drukke route in het 
centrum is.
De Paardenmarkt is echter ook een belangrijke 
parkeervoorziening voor het stadshart. 
Een fijne en veilige toegankelijkheid van 
het parkeerterrein naar het winkelgebied 
is essentieel. Om dit te bewerkstelligen is 
wordt gedacht aan het herinrichten van de 
Noordzijde volgens het principe van ‘Shared 
Space’. Dit betekent dat de infrastructurele 
opzet van de Noordzijde wordt veranderd, 
waardoor het niet automatisch de auto’s 
zijn die voorrang hebben. Tevens wordt de 
auto-ontsluiting van de Paardenmarkt zoveel 
mogelijk los gekoppeld van de Noordzijde.  
Dit betekent dat de in/uitritten van het 
parkeerterrein worden verplaatst voor meer 
overzicht. Hierdoor krijg je geen/minder 
afslaand autoverkeer, wat zorgt voor rust en 
veiligheid. Themakaart 

autoroutes / shared space noordzijde
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Verkeer en parkeren

Themakaart parkeren

Het aantal parkeerplaatsen zal enigzins 
worden teruggebracht door het bebouwen 
van het oostelijk deel van de Paardenmarkt en 
door het autovrij maken van ‘De Kleine Deel‘.  
Om de sfeer van de resterende grote 
parkeerpleinen te verbeteren en de 
aantrekkelijkheid van het centrum te 
vergroten, worden er op beide pleinen 
nieuwe bomen geplant. In de uitwerking 
wordt rekening gehouden met voldoende 
parkeerplaatsen en technische haalbaarheid. 
Parkeren in de groenzone tussen De Deel 
en de Koningin Julianastraat zal niet meer 
mogelijk zijn. De parkeerplaats tussen 
Kettingstraat en De Boei zal worden bebouwd 
om een compact centrum te realiseren. 
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Een gezonde en duurzame stad

30

extra groen brengt schaduw en 

verkoeling

gevelgroen vermindert de 

absorptie van warmte door de 

gevel en verlaagt de temperatuur

een combinatie van 

fietsenrekken, groen en 

doorlatende verharding

Baten groen
Meer groen in de stad draagt bij aan het beperken van 
hittestress en het tegengaan van verdroging. De baten op 
gebied van gezondheid, comfort, economische waarde 
en energiegebruik zijn volgens onze berekeningen vele 

malen hoger dan de jaarlijkse kosten voor herinrichting 
van de hele straat en zeker hoger dan de extra beheer- en 
onderhoudskosten voor het groen zelf.

+ + +

Kansen voor groen

“Gezondheid is het vermogen van mensen zich 
aan te passen en een eigen regie te voeren, 
in het licht van fysieke, emotionele en sociale 
uitdagingen van het leven.” (Machteld Huber, 
MD Louis Bolk Institute)

Een gezellige, veilige, mooie, duurzame maar 
bovenal een gezonde stad is de stad van de 
toekomst. Bovenstaande quote duidt op de 
meervoudigheid van het begrip gezondheid. 
Het belangrijkste is dat gezondheid niet alleen 
gaat over fysiek welbevinden; emotioneel en 
sociaal welbevinden zijn net zo belangrijk. 
Daarnaast is ook de stedelijke economie een 
belangrijke randvoorwaarde. Economische 
vitaliteit biedt de kans op het leiden van een 
gezond bestaan.

Het nieuwe stadshart is een goed begin om 
te werken aan de gezonde stad. Prettige 
verblijfs- en ontmoetingsplekken, cultuur, 
voldoende groen en inzetten op actieve 
mobiliteit (fietsen en lopen) zijn belangrijke 
voorwaarden voor een gezonde stad.
De nieuwe bebouwing voldoet natuurlijk aan 
de laatste redelijke eisen van duurzaamheid. 
Gewerkt wordt met zoveel als mogelijk 
natuurlijke duurzame materialen die mooi 
verouderen en gedetailleerd zijn.

In de toekomst krijgen we te maken met 
grotere pieken, meer buien en warmere 
dagen. Nu het centrum van Emmeloord wordt 
aangepakt is het belangrijk om ingrepen te 
doen die bijdragen aan het klimaatadaptief 
maken van het centrum. Het toevoegen van 
bomen, onder andere op de parkeerterreinen, 
heeft bijvoorbeeld ook een belangrijke rol in 
het tegengaan van toekomstige hittestress. 
Door de nieuwe bomen bij de aanplant 
voldoende bomengrond mee te geven 
krijgen de bomen de mogelijkheid uit te 
groeien tot mooie volwassen bomen. Andere 
mogelijkheden waar verder op gestudeerd 
zal worden is om te onderzoeken of de 
parkeerplaatsen ook ingezet kunnen worden 
bij waterbuffering.

Vegetatie geeft schaduw en verkoelt Duurzame materialen

Overtollig regenwater tijdelijk opvangen Water als verkoeling en als beleving
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Impressie Noordzijde
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Colofon

Mei 2017, gemaakt door:

Funenpark 1D
1018 AK Amsterdam
T. +31(0)20-419.41.69
bureau@strootman.net
www.strootman.net

In opdracht van:

Harmen Visserplein 1
8302 BW Emmeloord 
T. +31(0)527-63.39.11
info@noordoostpolder.nl
www.noordoostpolder.nl




