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1. Opgave



•	 Gezellig 

•	 Gevarieerd 

•	 Eigen 

•	 Duurzaam

•	 Past bij het DNA van Emmeloord

•	 Haalbaar en realistisch

•	 Gratis parkeren

•	 Een sfeervol, intiem verblijfsgebied op de Deel

Het toekomstig centrum =



2. Wat vooraf ging









 

 

 

Scenario 3: compact centrum - vastgesteld door de raad, april 2016



Stadscafé 8 april



61% 
voorkeur voor variant B

A

B
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3. Ruimtelijke principes



1. Maak het centrum compact

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

Winkelstraat Dronten: goede referentie van een kwalitatief hoogwaardige, sfeervolle nieuwe winkelstraat, zoals die ook in Emmeloord gewenst is.



Espelerlaan

Boslaan

Onder de Toren

Koningin Julianalaan - Noordzijde

2. Hecht het centrum aan de omgeving



3. Maak sterke, contrasterende koppen

Horeca
& 

Cultuur

‘Gezellig 
winkelen’

Supermarkt 
& 

specifiek



4. Zorg voor dooradering van het 
centrum met winkelstraten

Winkelstraat Dronten, een goede referentie voor de te ontwikkelen winkelstraten in Emmeloord: sfeervol, verzorgd, divers, hoogwaardige materialen en besloten straatprofielen



Jumboplein - nu



Jumboplein - impressie



5. Plaats voorkanten tegenover voorkanten

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

Achterom, huidige situatie: achterkanten tegenover voorkanten



Korte Achterzijde - nu



Korte Achterzijde - impressie



6. Grote winkels inpakken

Grote winkel niet ingepakt (voorbeeld Emmeloord) Grote winkels ingepakt (voorbeeld Dronten)

Grote winkels ingepakt (voorbeeld Dronten)



Noordzijde - nu



Noordzijde - impressie



7. Parkeerplaatsen geleden en vergroenen

Huidig aantal parkeerplaatsen in en rond het centrum

Parkeren onder de bomen (Janskerkhof, Utrecht) Parkeren onder de bomen (Lange Voorhout, Den Haag



8. Sfeervolle openbare ruimte maken



De Deel - nu



De Deel - impressie



4. Centrumplan



Bestaande situatie



Centrumplan



Voetgangersgebied



Fietsroutes



Fietsenstallingen onder de bomen, zo nodig omzoomd door een 
haag of laag en sierlijk hekwerk



Parkeren



Autoroutes



Shared space - Noordzijde

Referentie Drachten



5. Beeldkwaliteit



Bebouwing



Duidelijk aanwezige gemetselde 
schoorstenen

Eenvoudige hoofdvolumes met ‘grillige’ 
gevelindelingen.

Afwisseling van grote en kleine 
glasvlakken

Terugliggende voordeuren

Kaders rond kozijnen

Verbijzonderingen in metselwerk

Kappen met grijze dakpannen Baksteen in klezoorverbandVerholen of zinken goot / Zijpan dekt 
gevel af

Erkers al dan niet met smalle 
glasstroken in zijkant

Kappen met rode dakpannen Dakkapellen laag in de kap, soms door 
gootlijn heen gezakt

Delftse school



Kop west - Bebouwing in het groen

locatie Sinke

Residence



Kop west - Bebouwing in het groen

Residence vroeger



Grasvlak met grotere bomen (Nagele)

Looproute door parkruimte Begrensing grasvlak en zitelement gecombineerd

Kop west - Bebouwing in het groen



Kop west - De Deel & het paviljoen



Kop west - De Deel & het paviljoen

Prijsvraag voor nieuwe polderschuur 
Noordoostpolder

Inzending prijsvraag paviljoen Oostenrijk expo 2015



Plein onder een dak van bomenBelevenis op het plein, meerwaarde bij koppeling aan het paviljoen

Eenheid in terrassen Eenheid in meubilair
Paviljoen ‘maakt’ De Kleine Deel, door De Deel 
op te delen

Kop west - De Deel & het paviljoen



Middengebied - Noordzijde



Middengebied - Noordzijde

Levendige kopgevel

Parkeeroplossing Overgang privé en openbaar



Kop oost - winkelblokken / onderbouw



Kop oost - winkelblokken / onderbouw

Levendige opbouw Laden en lossen binnen Gevellijn winkelplint terugspringend



Kop oost - winkelblokken / bovenbouw



Kop oost - winkelblokken / bovenbouw

Woonhoven op 1e verdieping

Rijke vormgeving, kaders

Rijke entreesDoorkijken vanaf 1e verdieping



Kop oost - woonblokken



Kop oost - woonblokken

Rustig stedelijk wonen

Overgang prive en openbaarBesloten ruimten

Alzijdigheid



Openbare ruimte



Verharding - gebakken klinkers



Verharding - gebakken klinkers

Molgoten met kolken bij straten met stoepen
Gele steen met kleurnuances 
in de winkelstraten

Roodbruine steen met kleurnuances 
op De Deel

Aco-drain of lijngoot in winkelstraten Lijngoot

Punaises ter markering terras



 Terughoudend vormgegeven boomroostersBomen met opstaande rand ter bescherming

Parkeerplaatsen tussen de bomen Bomenlijst rondom parkeerplaats

Parkeerpleinen



ANÆ bank model Onega dubbelANÆ bank model Onega enkel

Meubilair

Eenvoudige fietsnietjes Waar nodig/gewenst fietsenrekken plaatsen

Huidige model prullenbakken handhaven in het centrum Recent geplaatst meubilair behouden, op lange termijn vervangen



Selux olivioDe Selux in het straatbeeld Configuraties Verlichting in centrum behouden, op 
lange termijn vervangen

Een familie van verlichting

Verlichting
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