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INHOUD & 
ACHTERGROND

Inhoud van de analyse
De Botenbuurt, één van de wijken in het 
oorspronkelijk plan voor Emmeloord, staat voor een 
herontwikkelingsopgave. In deze analyse onderzoeken 
we de historie en ontwikkeling van de buurt, de 
structuren en bebouwing om vervolgens uitgangspunten 
te formuleren voor deze herontwikkeling.

Het onderzoek wat in opdracht van gemeente 
Noordoostpolder en Mercatus gedaan is,  ‘Het DNA van 
Emmeloord’, is hier gebruikt als onderlegger. Een deel 
van de analyses start hiermee, waarna ze specifiek voor 
de Botenbuurt uitgewerkt worden. 



4

OORSPRONKE-
LIJK ONTWERP

Goedgekeurd plan, 1948, 
Ir. Pouderoyen

Emmeloord is ontworpen als de stad van de 
Noordoostpolder. Het oorspronkelijke plan is gemaakt 
door Pouderoyen in 1948. Emmeloord lag vanaf het 
begin centraal in het ontwerp voor Noordoostpolder. Ze 
is gebouwd op de plaats waar de Urkervaart, de Zwolse 
vaart, de Espelervaart en de Lemstervaart bij elkaar 
komen. Hier komen ook de hoofdwegen bij elkaar, die 
de polder doorkruisen. Emmeloord ligt op vergelijkbare 
afstand van alle dorpen, die in een ring rond de stad 
liggen. De stad verschilt van de dorpen door haar 
centrale ligging, de vele voorzieningen, de grotere 
ruimtelijke complexiteit, de poldertoren en natuurlijk 
een regionaal winkelcentrum in het hart van de stad 
en de polder. De ligging van stad, het winkelcentrum, 
maar ook de wijze waarop de stad en het winkelcentrum 
verbonden zijn aan de polderverkaveling en polder-
kenmerken, benadrukken de functie van Emmeloord als 
centrum van de polder.

Pouderoyen ontwierp een stedelijk centrumgebied, 
gelegen op het kruispunt van het ‘stadskruis’, de oost-
west-verbinding van Vollenhove naar Urk en de noord-
zuid-verbinding van Lemmer naar Nagele.

Het centrumgebied wordt omringd door kleinschaliger 
woonwijken. De kern van het centrumgebied bestaat 
uit de stadsbrink De Deel en de Lange Nering, de 
winkelstraat van 600 meter lang die op de stadsbrink 
uitkomt.

De Botenbuurt ligt in de zuidoostelijke hoek van het 
plan en grenst als enige woonbuurt aan de open polder.
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HISTORISCHE 
FOTO’S

Flevoschool aan de Bossulaan

Schietbaan aan de Bossulaan

Barkstraat

Zicht op flats Schoenerstraat

Schouwstraat - Barkstraat

Kleuterschool het Arendsnest op de hoek Aakstraat - Punter-
straat
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Emmeloord is ontworpen als een groene polderstad 
vloeit voort uit de ontwerptraditie van tuindorpen en 
-steden. Het groen werd gezien als belangrijke kwaliteit 
voor de leefomgeving. Het oorspronkelijk plan had 
een strakke en regelmatige opzet gebaseerd op de 
polderverkaveling, met een robuuste groenstructuur. De 
stad heeft ondanks haar gestage groei veel van haar 
oorspronkelijke karakteristieken behouden.

Tussen de verschillende wijken en buurten werd 
een stramien van groene polderlanen en singels 
aangebracht. Iedere buurt kreeg een brinkruimte. Deze 
groene, pleinachtige ruimten hadden een functie als 
ontmoetingsplaats. Vaak werd er bijzondere bebouwing 
met een maatschappelijke functie aan gekoppeld, zoals 

een school of kerk. Deze gebouwen onderscheidden 
zich in het stadsplan qua hoogte en vooral in 
enscenering in het straat- en pleinprofiel. Ze kregen 
vanwege toetreding van licht en lucht een vrije ligging in 
de ruimte met een groene omlijsting zodat ze zich in het 
stadsplan zouden voordoen als groen element.

In het ontwerp van de straten werd de variatie gezocht 
in de compositie van het groen. Dit blijkt uit de 
gevarieerde profielen die voor de groene polderstraten 
werden ontworpen, waardoor elke straat een eigen 
karakteristiek en sfeer kreeg.

Naast de wegen met hun begeleidende lanen en 
singelbeplantingen werden de verschillende waterwegen 

GROENE 
POLDERSTAD

Straatprofielen Emmeloord, ca. 1947 

ook tot belangrijke onderdelen van de groenstructuur 
van de polderstad gemaakt. Er is een singelgracht 
met groene oevers door het centrum. De verschillende 
vaarten hebben brede groene oevers en zijn op veel 
plekken met paden openbaar toegankelijk gemaakt.
Tenslotte werd het oorspronkelijk plan voorzien van 
een groene mantel rond de stad. De vier belangrijke 
entreegebieden (stadspoorten) van de stad, en de 
belangrijke entrees van de wijken, werden ontworpen 
als groene pleinachtige ruimtes. Hier stonden vaak 
bijzondere gebouwen aan een plein of in clusters in het 
groen.

De stad werd daarmee op elk schaalniveau voorzien van 
groen. De oorspronkelijke groenstructuur is volgroeid en 
van hoge waarde voor de stad. Bij de ontwikkeling van 
nieuwe woon- en werkgebieden zijn in de loop van de 
jaren veel groenstructuren toegevoegd, aansluitend op 
de bestaande groenstructuur. Er is daardoor een sterke 
samenhang.

De Botenbuurt wordt op de westzijde na omgeven door 
een groene zone. Aan de noordzijde door een brede 
groene singel van de Lange Dreef. De oost- en zuidzijde 
worden omgeven door groene oevers. Oostelijk van de 
Botenbuurt is nog steeds de groene mantel zichtbaar. 
Aan de zuidzijde ligt aan de overkant van het water nu 
de wijk ‘De Zuidert’. In het oorspronkelijke plan was hier 
polder en was dit tevens de enige plek waar de stad 
zich toonde naar het open landschap.

Legenda

Contour origineel 

Plangebied

Botenbuurt

Water

Groen 

Groene hoofdstruc-

Legenda

Legenda

Legenda

Legenda

Legenda

Legenda

Snelweg

Hoofdweg

Straat

Fiets- en/of voet-

Legenda

Noord-zuid

Oost-west

Wegen

Groenstructuur plan Pouderoyen
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2011

TOPO TIJDREIS
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Het oorspronkelijke plan is geometrisch opgezet en kent 
twee richtingen. Noord-zuid voor woongebieden, oost-
west voor het centrumgebied. Het verschil in richting 
werd gebruikt om oriëntatie te vergemakkelijken en 
het onderscheid tussen de verschillende gebieden te 
vergroten.

Het uitgevoerde plan gaat hier ook van uit en wijkt op 
details af. De blokken zijn iets minder rigide uitgevoerd 
en wat opvalt is dat aan de zuidzijde (grens aan de 
Urkervaart) meer blokken in de oost-west richting zijn 
gerealiseerd en benadrukken nu meer de overgang nar 
het landschap en het water.

RICHTINGEN

1948 (plan Pouderoyen) 1966 2018
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Wegenstructuur
De ontsluiting van de Botenbuurt gaat aan de westzijde 
via de Cornelis Dirkszstraat en aan de noordzijde via 
bruggen naar de Lange Dreef. 
Er weinig hierarchie te vinden binnen de wegen in 
de Botenbuurt. De haak Zuiderkade - Bossulaan 
en de Botterkade kunnen gezien worden als meest 
doorgaande route. 

Groenstructuur
Opvallend zijn de lange groene assen en randen. De 
Botenbuurt wordt aan drie zijden omgeven door het 
groen.

Water
Hoewel de Boten- en Vogelbuurt twee identiteiten 
hebben, liggen ze samen op een ‘eiland’ aan de 
zuidzijde van het centrum. 

BOTENBUURT
RUIMTELIJKE ELEMENTEN
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Rijwoning

Bungalow

Portiekflat

Begeleid wonen (zorg)

Voorziening

1 bouwlaag (+ kap)

2 bouwlagen (+ kap)

3 bouwlagen (+ kap)

Legenda

Legenda

Bebouwing op kaart 1966 en huidig

Bebouwing op kaart 1974
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Speeltuin / Bos

Wegen

Rijwoning

Bungalow

Portiekflat

Begeleid wonen (zorg)

Voorziening

1 bouwlaag (+ kap)

2 bouwlagen (+ kap)

3 bouwlagen (+ kap)

Legenda

Legenda

Bebouwing op kaart 1966 en huidig

Bebouwing op kaart 1974

Groen 

Speeltuin / Bos

Wegen

Plan Pouderoyen (1948) Net na de voltooiing van de buurt (1966/1974) Huidige structuur (2018)

OPZET VOGEL- 
EN BOTEN-
BUURT

In hoofdlijnen is het plan van Pouderoyen uitgevoerd, 
echter kijkend naar details zijn er toch wel verschillen 
te zien. Om de structuur van de Botenbuurt beter te 
begrijpen, nemen we de andere buurt op het eiland, de 
Vogelbuurt, mee in de beschouwing.

Een van de wegen van het assenkruis, de Nagelerstraat, 
doorsnijdt de bebouwing. Het bebouwd volume wordt 
in het originele plan tevens doorsneden door de brink. 
Dit is in de situatie van 1966 ook goed te zien. Echter in 
de situatie van 2018 is de brink vrijwel verdwenen. De 
ruimte zuidelijk van de kerk is volledig bebouwd en is er 
tevens bebouwing op de oever. 

In het plan uit 1948 is werken gesitueerd in een 
duidelijk afgebakende zone (de wit en gearceerde 
haak). In de uitvoering is een geleidelijkere overgang te 
zien. Dit maakt de buurt lastiger leesbaar. De heldere 
structuur van het plan is in de oostelijke helft van het 
eiland, de Botenbuurt, het duidelijkst te zien. 

Wat verder opvalt is de toevoeging van het groene plein 
met de (inmiddels gesloopte) school in de Botenbuurt. 
Vanuit het oorspronkelijk plan een vreemde plek, 
maatschappelijke functie lieten zich altijd zien naar 
belangrijke assen, zo verscholen tussen de blokken. 

Aan de Bossulaan is een andere maat van het blok 
zichtbaar. Bij de bouw van de wijk was hier de 
Flevoschool gesitueerd. Dit deel is in de jaren vaak 
veranderd en heeft geleid tot het hofje met begeleid 
wonen wat er nu staat. 

Een hofje is ook te zien bij de herstructurering aan het 
Karekiethof. Dit lijkt een verwijzing te zijn naar het plan 
Pouderoyen.
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STRATEN

Knik
Hoewel de structuur van de buurt strak is. zijn de 
bouwblokken in de straat steeds net iets geknikt 
ten opzichte van de hoofdrichting. Dit komt voort uit 
de vorm van het eiland waarop tegen de randen de 
blokken haaks geplaatst zijn. 
Het veranderen van richting maakt de straten ook 
vriendelijker.

Ritme
Schoorstenen geven ritme aan de bouwblokken en 
maken de schaal van de individuele woningen leesbaar. 

[1xxxxx] [PROJECTNAAM]  |  VO  |  In opdracht van [Naam opdrachtgever], [Stad opdrachtgever]

Bouwblokken knik

1:2000 | xx-xx-2018[1xxxxx] [PROJECTNAAM]  |  VO  |  In opdracht van [Naam opdrachtgever], [Stad opdrachtgever]

Bouwblokken knik

1:2000 | xx-xx-2018Bouwblokken

De schoorstenen geven ritme De schoorstenen geven ritme

Straten met een knik of bocht
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GROEN OP 
STRAATNIVEAU

De Botenbuurt is een groene wijk door de oevers 
rondom en de buurtbrink. In het oorspronkelijk plan 
zijn deze groenelementen duidelijk te herkennen. Naast 
de bomenrijen was de groene haag, welke de voortuin 
afscheidde van de straat of stoep, een belangrijke 
drager van het groene karakter van het plan. Voortuinen 
verschilden in afmetingen van straat tot straat, 
afhankelijk van de ligging en orientering. Dit droeg bij 
aan de diversiteit in karakter van de straten. 

Op dit moment is bij een deel van de voortuinen de 
haag niet meer aanwezig. De straten ogen hierdoor 
minder groen. De groene assen van de Bossustraat 
(verbindt de Urkervaart met de Singelgracht) en 
Botterstraat (verbindt de brink met de Lemstervaart) 
niet aanwezig.

Een deel van de Zuiderkade is goed toegankelijk en 
daar wordt het groen ook gebruikt. Dit geldt minder 
voor de (zuid)- oostelijke kade. Deze is verborgen achter 
rijwoningen en slechts toegankelijk d.m.v. een voetpad. 
Een gemiste kans, zeker omdat hier nog het zicht is op 
het landschap en de groene mantel van de stad.

De groene buurtbrink oogt ook wat ‘verloren’. Deze zou 
best een functie kunnen gebruiken. 

Legenda

Contour origineel 

Plangebied

Botenbuurt

Water

Groen 

Groene hoofdstruc-

Legenda

Legenda

Legenda

Legenda

Legenda

Legenda

Snelweg

Hoofdweg

Straat

Fiets- en/of voet-

Legenda

Noord-zuid

Oost-west

Wegen

[1xxxxx] [PROJECTNAAM]  |  VO  |  In opdracht van [Naam opdrachtgever], [Stad opdrachtgever]

bomen

1:2000 | xx-xx-2018Groen in 2018

De achterkanten van de blokken openen zich naar het groen / 
landschap

Groen in plan Pouderoyen

De overgang van woning naar straat is vrij steenachtig
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Na het verdwijnen van de school, kent de Botenbuurt op 
één gebouw aan de Zuiderkade na, enkel woningen.
Het grootste deel van de bebouwing bestaat uit 
rijwoningen woningen en portiekflats. Daarnaast is er 
een zorggebouw, zijn er drie ‘urban villa’s’ en vormt 
een bungalowwoning de enige uitzondering van alle 
rijwoningen.

De randen van de buurt worden geflankeerd door 
hogere gebouwen. Langs de Zuiderkade staan 
portiekflats die de richting van het water volgen. Op de 
hoeken van de buurt, zowel aan de noord- als zuidzijde, 
staan ensembles van hogere bebouwing. 
Open in het groen staan bij de stadspoort aan de 
oostkant drie markante modernistische urban villas. 
De hoek aan de zuidzijde van de Botenbuurt wordt 
gemarkeerd door vier portiekflats haaks op de 
Urkervaart. 

Typologie Hoogte

TYPOLOGIE & 
HOOGTE

[1xxxxx] [PROJECTNAAM]  |  VO  |  In opdracht van [Naam opdrachtgever], [Stad opdrachtgever]

Hoogtes

1:2000 | xx-xx-2018[1xxxxx] [PROJECTNAAM]  |  VO  |  In opdracht van [Naam opdrachtgever], [Stad opdrachtgever]

Typologie

1:2000 | xx-xx-2018

Portiekflat

Begeleid wonen (zorg)

Rijwoning

Bungalow

Voorziening

1 bouwlaag (+ kap)

2 bouwlagen (+ kap)

3 bouwlagen (+ kap)

4 bouwlagen

Legenda

Portiekflat

Begeleid wonen (zorg)

Rijwoning

Bungalow

Voorziening

1 bouwlaag (+ kap)

2 bouwlagen (+ kap)

3 bouwlagen (+ kap)

4 bouwlagen

Legenda
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HOEKEN EN 
ACHTER-
KANTEN
De opbouw van de wijk bestaat grotendeels uit klassieke 
bouwblokken. De hoeken zijn veelal niet gesloten 
maar worden verbonden door gemetselde tuinmuren, 
bergingen, hagen en schuttingen. Achterkanten zijn 
daardoor ontnomen uit het zicht.
De lijn van de voortuinen loopt meestal ook rondom 
mee. Hoekwoningen krijgen daardoor een zijtuin, wat de 
overgang van privé naar openbaar geleidelijker maakt.
De overige bebouwing staat als losse elementen in het 
groen. 

Afwijkend is het meest oostelijke deel van de buurt. 
Een aandachtspunt zijn de achterkanten van de meest 
oostelijk gelegen bouwblokken. Hier wijkt de structuur 
af van de rest van de wijk en zijn blokken in L- vormige 
stempels geplaatst. Voor en achterkanten van woningen 
grenzen hier aan elkaar. Dit oogt minder verzorgd. 
Aan de oost en zuidzijde grenzen de stempels met 
hun achtertuinen aan openbaar gebied. Dit oogt wat 
rommelig en nodigt niet uit tot verblijven in deze ruimte.

Verbijzonderingen d.m.v. hoogteaccenten binnen één 
volume ter plaatse van hoeken - een element van 
het oorspronkelijk plan - zien we niet terug in de 
Botenbuurt. 
Wel zijn in vrijwel alle bouwblokken de zijgevels voorzien 
van één of meerdere openingen. Dit is positief voor de 
sociale veiligheid.
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Onderwerp

Gewijzigd Fase

Schaal / formaat

Getekend

Opdrachtgever

Projectnummer

www.kaw.nl     info@kaw.nl     +31 88 529 0000

Tekeningnummer

A

B

C

D

DatumE

Red to White (1)

[1xxxxx]

VO

xx-xx-2018

[Stad opdrachtgever]

[Naam opdrachtgever]

Project

Groningen     Kattenhage 1     |     Postbus 1527     9710BM     GRONINGEN

[PROJECTNAAM] [PROJECT PLAATS] 'in capital'

Maatvoering: 
Alle maatvoering in het werk te controleren door alle uitvoerende. De afme a
waarheidsgetrouw mogelijk vastgelegd. De maten zijn overgenomen van de originele bouwtekeningen. De afme ,
wanden en wandopeningen zijn zo exact mogelijk opgemeten en/of aangegeven op tekening. Enige afwijkingen blijven mogelijk. Hier dient bij
toekoms n e .

Kopie:
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-o , of welke andere methode of vorm dan ook, zonder
schri m .
 
Onvolledigheden: 
Samensteller(s) van dit dossier zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Nie n
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden en/of onvolledigheden die eventueel in dit dossier voorkomen. 

Exacte uitvoering: 
Alle exacte construc a , hout, of gewapend beton, alsmede systeemconstruc o
constructeur.
Het geheel uitvoeren & opleveren conform alle geldende bouwregelgeving, zoals o.a. woningwet, bouwbesluit, de voorschri
plaatselijke nutsbedrijven, plaatselijk geldende we & eisen, geldende NEN-normen.
Alle installa o & voorschri , betre , water, elektriciteit, CAI
& telefonie.
Leveranciers & fabrikanten dienen rekening te houden met voorzieningen voor bouwkundige onderdelen.
Exacte verwarmings- & warmwater installa -berekening.
Exacte ven n e e .
Exacte brandveiligheidsvoorzieningen volgens quicscan brandveiligheid.

Algemeen

1:2,79, 1:2,15, 1:2,23, 1:13,31, 1:2,14, 1:3,74, 1:2,66, 1:2,62, 1:3,29, 1:2,95, 1:3,14, 1:1,99, 1:3,44, 1:3,86, 1:2,47, 1:3,00, 1:2,82, 1:3,70, 1:4,65, 1:3,24, 1:3,32, 1:3,75, 1:3,28 / 1189x594

Emmeloord is in de traditie van de Delftse school 
opgezet en uitgevoerd in de overgangsperiode naar 
het Modernisme. Dat is voornamelijk te zien in de 
architectuur. Binnen de Botenbuurt is een iets lichter 
‘Delfts Rood’ te vinden naast bebouwing welke duidelijk 
Modernistische trekjes hebben. Wanneer dit op een 
kaart geprojecteerd wordt is een verloop te zien van 
Delfts Rood in het westen naar Modernistisch in het 
oosten van de buurt. 

ROOD-WIT

[1xxxxx] [PROJECTNAAM]  |  VO  |  In opdracht van [Naam opdrachtgever], [Stad opdrachtgever]

Groenstructuur (1)

1:2000 | xx-xx-2018Kleur van de bouwblokken in de Botenbuurt
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ARCHITECTUUR 
EENGEZINSWO-
NINGEN

KoggestraatSchokkerwalBotterstraatBossulaanPunter- en Klipperstraat

De blokken met de eengezinswoningen zijn kenmerkend 
door hun vorm en gevels. De blokken zijn eenvoudig 
van opzet  - twee woonlagen met daarop een langskap. 
De materialisatie is voor de hele buurt gelijk: rode 
baksteen en rode kap (een aantal blokken kennen een 
zeer flauwe grijze kap). Kozijnen en goten zijn vrijwel 
altijd wit, waarbij de voordeur vaak een kleur gekregen 
heeft. 

(vrijwel) Ieder blok kent een eigen gevelcompositie. Het 
ene blok kent meer invloeden van de Delftse school, 
het gaat richting het Modernisme. Zo zien we blokken 
met gootklossen en een kader rondom de voordeur 
of andere verfraaiing in de gevel en blokken welke 
geometrischer zijn opgezet, grotere gebaren maken in 
de plasticiteit van de gevel en grotere gevelopeningen 
hebben. Hoewel de grote verscheidenheid aan 
gevelcomposities geven de herhaling hiervan en de 
ritmiek van de schoorstenen rust.
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ARCHITEC-
TUUR APPARTE-
MENTEN
Bij de portiekflats is een onderscheid te maken in de 
flats aan de noord- en zuidzijde van de buurt. 

De flats aan de zuidzijde sluiten aan bij de rijwoningen 
in de buurt. De volumes zijn eenvoudig en ze hebben 
dezelfde rode steen, rode kap en witte kozijnen en 
goten. De bebouwing is eenvoudiger in de detaillering 
en neigt iets meer naar het Modernisme door de grote 
raamopeningen. Naast het ritme van de schoorstenen 
breken de balkons en portieken hier de lange lijnen.

De bebouwing aan de noordzijde kent een meer 
Modernistische uitstraling door de positionering als 
urban villa’s in het groen. Het volume is iets hoger en 
bestaat uit twee schijven verbonden door de portiek. 
De rode steen en witte kozijnen, balkons, banden en 
boeidelen. Het dak is vlak.

Schoenerstraat

Zuiderkade

Barkstraat

Zuiderkade
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1 De parkachtige buurtbrink kan meer waarde  
 voor de buurt krijgen wanneer deze een functie  
 krijgt. Wellicht kan er op kleine schaal bebouwing  
 plaatsvinden.

2 Door het verlengen van de Punterstraat kan de  
 verbinding met het water versterkt worden 

3 De Bossulaan was in het oorspronkelijk plan  
 een groene as van water naar water. De straat  
 heeft voldoende maat om dit groen terug te  
 brengen.

4 Bereikbaar maken van de hoek van het eiland en  
 plekken maken aan de oevers zodat water en  
 landschap maximaal beleefd kunnen worden.

5 Door de structuur van bouwblokken hier af te  
 maken krijgt de kade een front en extra kwaliteit.

6 Respect voor de openheid en afwijkende   
 bebouwing op de kop van de Botenbuurt.

7  Het paviljoen aan de Zuiderkade, Pand Zuid/ 
 locatie Lampe, is een mogelijke plek voor nieuwe 
 ontwikkelingen.

Algemeen
Het groene karakter kan versterkt worden. Bij nieuwe 
plannen aandacht voor de overgang van prive naar 
openbaar - tuinen en hagen.
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