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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 winkelstraat De Boei



1. Beeldkwaliteit op hoofdlijnen
 Algemeen

In aanvulling op het stedenbouwkundig plan formuleert dit 
hoofdstuk richtlijnen op hoofdlijnen voor de beeldkwaliteit 
van bebouwing en openbare ruimte. De architectonische vorm, 
expressie en materialisatie van de bebouwing en openbare 
ruimte worden hierin beschreven en verbeeld. De hoofdlijnen 
dienen in de toekomst te worden uitgewerkt tot een definitief 
beeldkwaliteitsplan, dat zal dienen voor de actieve aansturing en 
toetsing door het in te stellen centrumteam.

Al naar gelang de impact van projecten op de ruimtelijke 
kwaliteit, kunnen extra randvoorwaarden worden gesteld. 
Deze worden in de beschrijving van een project opgenomen. 
De uitvoering van een project wordt hieraan getoetst. 
Dit gebeurt door het projectteam, de gemeentelijke 
stedebouwkundige, de welstandsarchitect en (eventueel) 
door de expliciete inzet van deskundigen. Er is geen 
sprake van een formele route met een supervisor. Voor 
ontwikkellocaties aan bijvoorbeeld De Deel is het wel de 
bedoeling om een architectenselectie toe te passen.
 

Kwaliteitsborging
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1. Beeldkwaliteit op hoofdlijnen

(ca. 1925-1955) is een traditionalistische stroming in de 
Nederlandse architectuur die is ontstaan rondom de Delftse 
hoogleraar ir. Marinus Jan Granpré Molière. De naam ‘Delftse 
School’ werd geïntroduceerd door de architect Jacobus Oud 
van de kunstenaarsgroep De Stijl.

De Delftse School streefde naar een architectuur die was 
gebaseerd op universele normen en waarden. Daarnaast 
wilde men de traditie van de Nederlandse woningbouw 
in ere houden. Deze traditie was een reactie op de 
Amsterdamse School die volgens de traditionalisten te 
decoratief was ingesteld. Hierin grepen ze weer terug op 
het rationalisme van Berlage. Volgens de architecten van 
de Delftse School lag schoonheid juist in eenvoud en was 
een goede harmonie tussen massa, ruimte en lichtval 
belangrijk. Architectuur moest nederig zijn en vooral niet 
opvallen. De functie van een gebouw moest tot uitdrukking 
komen in de vorm. Daarom werd ook een groot onderscheid 
gemaakt in de vormgeving van woonhuizen (simpel en 
ingetogen) en publieke gebouwen als stadhuizen en 
kerken, die juist monumentaal moesten zijn om hun 
functie te benadrukken. Kenmerkend voor de Delftse 
School zijn het vrijwel uitsluitende gebruik van baksteen, 
brede kozijnen en erkers (veelal in lichte kleuren), hoge 

gootlijnen, hagen, hoge met pannen beklede daken 
tussen topgevels en het gebruik van natuursteen op 
constructief belangrijke punten.

In de Noordoostpolder is de Delftse School zowel in de 
architectuur als de stedenbouw nadrukkelijk aanwezig.

De Delftse School

Per deelgebied worden, met referentiebeelden en omschrijvingen, 
de algemene voorwaarden geformuleerd waaraan de bebouwing 
moet voldoen. Hierbij wordt onder andere ingegaan op 
blokopbouw, overgangen prive en openbaar, etc. Vooraf aan de 
behandeling van de verschillende deelgebieden worden enkele 
architectonische principes kenmerkend voor de Delftse School 
weergegeven. Het doel daarvan is om hiervan hedendaagse 
interpretaties te ontwikkelen. 
Naast de Delftse School is de Noordoostpolder samen met 
Emmeloord tot stand gekomen in een tijd waarin het modernisme 
aan terrein won. Nagele is het polderdorp, waar de invloed van het 
modernisme het grootst is. 

Het Nieuwe Bouwen
Het modernisme is niet beeldbepalend voor de stad Emmeloord, 
maar wel op een karakteristieke wijze aanwezig. Juist bij de 
entrees van de stad zijn bijzondere functies (verzorgingstehuis, 
ziekenhuis, school) modernistisch vormgegeven en bovendien 
vrijstaand in het groen geplaatst. De voormalige kantoorpanden 
in het groen naast de Deel waren ook kenmerkend voor het 
‘Nieuwe Bouwen’. (bron DNA Noordoostpolder)

 A. Bebouwing

Nieuwe Bouwen aan de Deel (dit kantoorgebouw is nu 
getransformeerd naar het appartementengebouw de Residence) 9



Kop west - Bebouwing in het groen

In de groene ruimte aan De Deel worden 
gebouwen toegevoegd voor werken, wonen 
en horeca. Door naast de functie werken 
ook wonen te realiseren verbetert de 
sociale veiligheid. De vraag naar grotere 
appartementen zou hier goed ingewilligd 
kunnen worden. Gedacht moet worden aan 
‘wonen in het groen’. Belangrijke voorwaarde 
voor de bouwblokken is dat ze alzijdig 
zijn, achterkanten bestaan niet. Tevens is 
er sprake van één vormentaal, ook bij een 
combinatie van functies. Een ander aspect 
dat aandacht verdient is de wijze waarop het 
landschap geplooid wordt om direct zicht 
op de half verdiepte parkeergarage zoveel 
mogelijk te voorkomen. 

In de architectuur wordt gerefereerd naar 
de oorspronkelijke bebouwing; Het Nieuwe 
Bouwen. Een spel van glas en stuc zorgt 
ervoor dat er ook een relatie ontstaat met het 
bestaande woongebouw Residence.

Zoom park
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Kenmerken bebouwing:
• Gebouwen staan in het groen
• Landschap wordt zodanig geplooid dat 

eventueel halfverdiept parkeren zoveel 
mogelijk uit het zicht valt

• Alzijdige gebouwen
• Eén vormentaal, ook bij combinatie 

wonen en werken
• Gebouwen zijn van staal, glas en stuc of 

baksteen
• Terrassen liggen binnen de buitenlijn van 

het gebouw 
• Buitenruimtes zijn een verlenging van 

het wonen; ‘buitenkamers’
• Transparante entree
• Beltableau en brievenbussen opgenomen 

in gevelentree
• Ruimte voor stalling fietsen nabij entree

Gebouwen in het groen

Geplooid landschapNieuwe Bouwen aan de Deel 
(dit kantoorgebouw is nu getransformeerd naar het 
appartementengebouw de Residence)

Royale terrassen/balkons Aantrekkelijke wandelroutes
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Kop west - Paviljoen

Onder andere moet bijzondere aandacht 
uitgaan naar de vormgeving van het paviljoen 
op De Deel. Dit gebouw moet een grote 
aantrekkingskracht hebben. Het moet een 
gebouw zijn waar je, ongeacht de functie 
die het heeft, naar toe loopt om het te zien. 
Het heeft iets extra´s te bieden. Ingetogen 
uitgesprokenheid is een belangrijk aspect.
Het paviljoen heeft een duidelijk afleesbare 
vormentaal en de ‘maakbaarbeid’ moet te 
ervaren zijn. Er hangt zo min mogelijk ‘aan het 
gebouw’; luifels zijn bijvoorbeeld onderdeel 
van het gebouw, door het dak door te trekken. 
Doordat het gebouw op de Deel staat moet 
het alzijdig zijn. Containeropslag en dergelijke 
zal in het volume moeten worden opgenomen.

Zoom paviljoen
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Maakbaarheid afleesbaar

Glazen gebouw met historische print

Ingetogen uitgesprokenheid
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Voor de architectonische uitwerking van de 
nieuwbouw in het stadshart van Emmeloord 
wordt een hedendaagse interpretatie 
voorgesteld van de eerder genoemde 
karakteristieken van de Delftse school.
Deze elementen komen op een vrije manier, 
goed gedoseerd, terug door het gehele 
gebied en bieden daarmee herkenbaarheid en 
identiteit.
Voorop staat zorgvuldige detaillering en 
hoogwaardige (duurzaam) materiaalgebruik.

Koningin Julianastraat

Algemene principes Delftse School
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Duidelijk aanwezige gemetselde 
schoorstenen

Afwisseling van grote en kleine glasvlakken

Terugliggende voordeuren 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

Eenvoudige hoofdvolumes met ‘vrije’ 
gevelindelingen

Kaders rond kozijnen
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Middengebied - Noordzijde

Op de huidige locatie van de Poeisz-
supermarkt kunnen woonhuizen worden 
gerealiseerd. Hierdoor zal de uitstraling en 
de levendigheid aan de Noordzijde toenemen 
en krijgt het stadshart aan deze zijde de 
uitstraling van een voorkant. 
De woningen zullen het parkeren in het 
volume opnemen. Ruime terrassen op het 
zuiden zullen hierboven worden gerealiseerd. 
Het wonen gebeurt op de 1e verdieping. Op 
de begane grond aan de Noordzijde bevindt 
zich een extra kamer die bijvoorbeeld dienst 
kan doen als werkkamer of praktijk aan huis. 
De woningen hebben aan de Noordzijde ook 
een privé-buitenruimte, waardoor er een 
overgangszone wordt gecreëerd tussen privé 
en openbaar. Een ander belangrijk aspect is 
dat de gebouwen de hoek omgaan. Dichte, 
dode kopgevels worden niet geaccepteerd. 
Door de voordeuren van de hoekwoningen in 
de kopgevel te situeren ontstaat tevens de 
nodige variatie in type.

Zoom Middengebied - Noordzijde
16



Kenmerken bebouwing:
• Grondgebonden stadswoningen
• Woningen gaan de hoek om, dichte 

kopgevels zijn niet aanwezig. Een spel 
van glasvlakken is hier op z’n plaats.

• Parkeren wordt in het gebouw 
opgenomen en is onderdeel van de 
architectuur.

• Buitenruimte is aanwezig in de vorm van 
ruime terassen op de 1e verdieping op 
het zuiden

• Tevens is er aan de Noordzijde een 
duidelijk aangegeven ‘privézone’ die 
een overgang tussen privé en openbare 
ruimte realiseert.

• De woningen zijn van metselwerk.

Levendige kopgevel

Parkeeroplossing Overgang privé en openbaar
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Kop oost - winkelblokken / onderbouw

De ontwikkeling van de Kop Oost heeft 
als doel stad te creëren. Dit wordt gedaan 
door verschillende maten van bouwblokken 
te hanteren en door de blokken zo te 
positioneren dat er een intiem winkelrondje, 
ontstaat met aan twee zijden winkels. Tevens 
ontstaan er fijne toegangen van en naar het 
parkeren op de Paardenmarkt. 

Zoom Kop Oost
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Kenmerken bebouwing:
• Volumes zo gepositioneerd dat er 

intieme ruimtes ontstaan.
• Levendige opbouw, door afwisselingen 

van kop- en langsgevels.
• Gebouwen staan stevig op de grond en 

onderbouw(plint) en bovenbouw vormen 
één duidelijk volume.

• Gevellijn van de winkelplint ligt iets 
terug, hierdoor ontstaat een droogloop 
en wordt er duidelijkheid gecreëerd voor 
reclame.

• De volumes kennen geen achterkanten 
en zijn van metselwerk.

• Laden en lossen binnen.

Levendige opbouw Stevig op de grond Laden en lossen binnenGevellijn winkelplint terugspringend
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Kop oost - winkelblokken / bovenbouw

Boven op de winkelplint wordt gewoond. Het 
wonen gebeurt in twee/drie lagen rondom 
verhoogde binnenpleinen/hoven. Deze 
bovenbouw van woningen draagt bij aan het 
stadsgevoel en zorgt voor levendigheid na 
sluitingstijd van de winkels. De massa’s van 
de bovenbouw zijn ingesneden. Hierdoor 
ontstaat een levendige opbouw en ontstaan 
er zichtlijnen tussen de winkelstraten en de 
woningen en woonhoven.

Zoom Kop Oost
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Kenmerken bebouwing:
• Woonhoven op de 1e verdieping met 

doorzichten
• Duidelijk zichtbare kopgevels hebben een 

rijke vormgeving.
• Bijzondere aandacht dient er uit te gaan 

naar de entrees van de appartementen 

Woonhoven op 1e verdieping Rijke vormgeving

Rijke vormgeving, kaders

Rijke entreesDoorkijken vanaf 1e verdieping
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Kop oost - woonblokken

De ontwikkeling ten oosten van de 
winkelblokken kenmerkt zich door een meer 
stenig karakter. De blokken vormen een 
raamwerk van smalle en bredere ruimtes 
waarin de bestaande bomen een prominente 
plaats innemen.  Hiermee ontstaat een intiem 
woonmilieu tegen het stadshart aan.
De overgangen in het stedelijk deel tussen 
openbare ruimte en bebouwing worden 
gekenmerkt door stenige margestroken. 
De vormgeving van deze margestroken en 
overgangen leveren een belangrijke bijdrage 
aan de kwaliteit.

Zoom zoekgebied wonen
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Rustig stedelijk wonen

Overgang prive en openbaarBesloten ruimten

Alzijdigheid
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Impresseie Korte Achterzijde
24



1. Beeldkwaliteit op hoofdlijnen

In dit hoofdstuk komt de beeldkwaliteit 
specifiek voor de openbare ruimte ter 
sprake. Per thema worden, door middel van 
referentiebeelden en omschrijvingen, de 
algemene voorwaarden geformuleerd waaraan 
de openbare ruimte moet voldoen. Hierbij 
wordt onder andere ingegaan op bestrating, 
verlichting, pleinen, etc. 

De openbare ruimte van het centrum moet 
passen bij het DNA van Emmeloord. Een 
heldere en doelmatige inrichting, zonder 
franjes, en ook zonder dat het saai is. 
Belangrijk hierbij is een familie van meubilair 
en verlichting, het zoveel mogelijk laten 
doorlopen van de verharding in gebakken 
klinkers en aansluiting zoeken bij de huidige 
inrichting van de Lange Nering-west. 

 B. Openbare ruimte
Om aantrekkingskracht, eenheid, rust en 
een kwalitatief hoogwaardige en sfeervolle 
uitstraling van het stadscentrum te 
bevorderen zijn richtlijnen nodig voor 
uitstallingen, terrassen en reclamebeleid. 
Daarbij wordt gedacht aan: 
• uniformiteit in positionering en 

kleur(stellingen) van terrassen, 
terrasschermen en parasols; 

• toepassing van duurzame materialen;  
• maximale breedte en diepte van 

terrassen; tijdelijkheid van schermen en 
parasols; 

• maximale afmetingen en transparantie 
van schermen; 

• maximale afstand uit de gevel voor 
uitstallingen;

• vormgeving, positionering en maximale 
omvang van reclame-uitingen, e.d.

Maatwerk is hierbij mogelijk binnen nader uit 
te werken kaders.

Op dit moment wordt het terrassen-, 
uitstralingen- en reclamebeleid herzien, in 
overleg met de ondernemers.
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De Deel

Zoom De Deel

“De groene polderstraten, singels, clusters 
van bijzondere gebouwen in het groen en 
de groene mantel maken de polderstad tot 
een groene oase in de open polder.” (DNA 
Noordoostpolder). De Deel, de ‘stadsbrink’ van 
Emmeloord, zal nog sterker de kern worden 
van de “groene oase”. Het plein wordt omrand 
met een dubbele bomenrij om de open ruimte 
een heldere lijst te geven. De nieuwe bomen 
sluiten aan op het Lindelaantje en worden 
niet-druipende, lindes van eerste ordegrootte. 
Om het onderscheid tussen de Kleine en de 
Grote Deel te versterken komt ten westen van 
het paviljoen een dubbele laan waaronder ook 
kan worden geparkeerd. 

Op de Kleine Deel loopt de sfeer van 
vrijstaande en groepjes bomen uit de Lange 
Nering door en wordt dit echt verblijfsplein. 
Hier komen verschillende soorten bomen om 
de ongedwongen sfeer te versterken. 
De bestrating voor De Deel - exclusief rijbaan 
van het busstation - wordt uitgevoerd met 
een roodbruin gebakken klinker. 

26



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
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Winkelstraten en Kettingplein

De winkelstraten, met uitzondering van de 
Korte Achterzijde, zijn ontoegankelijk voor 
personenauto’s. Bevoorrading vindt plaats 
tijdens gezette tijden. 

Nieuwe bomen in de winkelstraten sluiiten 
qua vorm, hoogte en sfeer aan bij de bomend 
in de Lange Nering en hebben een kroon die 
niet te ‘dicht’ is zodat er een goede balans is 
tussen de beoogde groene sfeer en overzicht 
in de straat. Bij aanplant hebben ze al een 
flinke maat.

Themakaart winkelstraten en Kettingplein
28



Gebakken klinkers tot aan de gevel met lijngoot
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Groenzone aan De Deel

De kwaliteit van de groenzone bestaat vooral 
uit de fraaie grote bomen. Door een sterkere 
bebouwde wand te maken aan de Deel, 
bestaande bomen waar mogelijk te behouden, 
en het maaiveld opnieuw in te richten, 
ontstaat een sfeervolle, hedendaagse, groene 
verblijfsruimte.
De groenzone  krijgt een parkachtige 
inrichting en moet een fijne plek worden om 
doorheen te lopen, maar ook mogelijkheden 
bieden om te zitten en te spelen. De plek 
wordt ook ’s avonds aantrekkelijk, sociale 
veiligheid is belangrijk.

Koningin Julianapark
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Grasvlak met grotere bomen (Nagele)

Looproute door parkruimte Begrensing grasvlak en zitelement gecombineerd
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Parkeerpleinen

Het nieuwe uitgangspunt voor de 
parkeerpleinen is: parkeerplekken tussen 
bomen. De bomen krijgen voldoende ruimte 
om te groeien en worden geplaatst in mooie, 
degelijke en terughoudend vormgegeven 
boomroosters om zowel auto als boom te 
beschermen. In een vervolgstadium moet 
technisch onderzoek uitwijzen waar de bomen 
geplaatst kunnen worden. 

De Deel blijft grotendeels een open plein, dat 
is historisch gezien voor deze plek belangrijk 
en zo blijft er ook voldoende ruimte voor 
festivals. 

Themakaart groen
32



 Terughoudend vormgegeven boomroostersBomen met opstaande rand ter bescherming

Parkeerplaatsen tussen de bomen Bomenlijst rondom parkeerplaats
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Verharding

Basis voor de verharding in het gehele centrum zijn 
gebakken klinkers. Nergens wordt zichtbaar beton 
toegepast. Kleurnuances zorgen voor een lossere 
sfeer en hebben dus een meerwaarde. 
Het centrum wordt opgedeeld in drie deelgebieden:
• Alle winkelstraten inclusief het Kettingplein en 

stegen naar de Korte Achterzijde en Achterom 
worden uitgevoerd in gele klinkers, dezelfde als 
nu in de Lange Nering liggen. 

• De Deel in zijn geheel, inclusief groenzone in 
roodbruine klinkers.

• Paardenmarkt krijgt een nieuwe inrichting door 
de bomen die worden geplant. Daarbij wordt 
de bestaande verharding zo veel mogelijk 
hergebruikt. 

Afwatering met lijngoot of Aco-drain in winkelstraten 
en bestratingsvlakken op één niveau. Molgoten 
met kolken bij straten met stoepen. Waar mogelijk 
duurzame inrichting die overtollig regenwater langer 
vast kan houden. 
Grenzen van terrassen met punaises markeren. 
Voorkomen van hekjes, paaltjes en andere vlakken ter 
markering. 

Themakaart verharding
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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
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Fasering verharding

Verharding

• De bestrating in de Lange Nering is in goede 
staat en de gebakken gele klinkers zijn 
het uitgangspunt voor de inrichting van de 
winkelstraten, waar in principe geen auto’s 
rijden. 

• Op korte termijn willen we de nieuwe 
winkelstraten aan en ten oosten van het 
Kettingplein op een vergelijkbare manier 
inrichten als de Lange Nering. 

• De bestrating van de Korte Achterzijde is op 
dit moment in goede staat, maar in rood/
bruine klinkers. Op lange termijn willen we 
deze vervangen voor gele klinkers om de Korte 
Achterzijde meer onderdeel van het centrum te 
maken. 

• De Paardenmarkt is recent opnieuw ingericht, 
maar het is de ambitie om meer bomen op 
de parkeerplaats te plaatsen om de sfeer 
ervan te verbeteren. Dat betekent dat dan de 
Paardenmarkt opnieuw bestraat moet worden. 
Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de 
bestaande materialen.

• De Deel wordt op korte termijn opnieuw 
ingericht. 

vernieuwd - korte termijn 

vernieuwd -  lange termijn 

opnieuw bestraat -  lange termijn

goed zoals het is

Legenda
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Meubilair

• Fietsenstalling op De Deel in efficiënte 
rekken in antracietgrijs (RAL 7016)
onder de nieuwe bomenlijst. 

• Zoveel mogelijk fietsnietjes op de 
Lange Nering verplaatsen naar de Korte 
Achterzijde en het Achterom en hier 
nieuwe eenvoudige nietjes bijplaatsen.

• Prullenbakken: één type voor het 
centrum, doelmatig vormgegeven in 
antracietgrijs (RAL 7016).

• Zitplekken. Eén familie voor het centrum. 
Zitbanken: Onega, een model dat enkel, 
dubbel en gebogen of in een cirkel 
geplaatst kan worden. 

Themakaart meubilair
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ANÆ bank model Onega dubbel

ANÆ bank model Onega enkel

Linkerstaande prullenbak op korte termijn 
behouden waar deze al staat, op lange termijn hele 
centrum in één stijl met doelmatig vormgegeven 
type in antracietgrijs. 

Eenvoudige fietsnietjes Waar nodig/gewenst fietsenrekken plaatsenRecent geplaatst meubilair behouden, op lange 
termijn vervangen
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De verlichting voor het gehele centrum 
wordt in één familie uitgevoerd. Hierbij 
wordt gekozen voor één armatuur dat op 
verschillende manieren kan worden toegepast. 
Ook hier is het uitgangspunt om voor mooie, 
degelijke en terughoudend vormgegeven 
armaturen en masten te kiezen. 
Hierbij wordt het centrum in drie deelgebieden 
onderverdeeld: 
• Mast met meerdere armaturen op 

bijzondere plekken. 
• Gevelverlichting in smallere straten en 

stegen. 
• Mast met enkel of dubbel armatuur voor 

overige straten en gebieden. 
• Armaturen en masten in de stijl van de 

Lange Nering blijven op korte termijn 
behouden, overige masten en armaturen 
worden op korte termijn vervangen voor 
nieuwe stijl. 

Themakaart verlichting

Verlichting
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Phillips Citysoul gen2Led.De Citysoul in het straatbeeld Voorstel voor standaard en speciale configuratie Verlichting in centrum behouden, op lange termijn 
vervangen

Een familie van verlichting
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