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Hoofdstuk 3 De opgaven en oplossingsrichtingen

Hierbij passen de woorden van Granpré Molière uit 1933, die hij sprak bij de presentatie
van de Wieringermeerdorpen: ‘…de ontwerpen hebben dus iets van een plan voor een
veldtocht, dat van te voren wel uitgewerkt behoort te liggen, maar dat in uitvoering
naar omstandigheden gewijzigd kan worden…’.
Het DNA geeft de hoofdroute, maar elke opgave vraagt maatwerk.
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De opgaven en oplossingsrichtingen

Het DNA als bouwsteen voor de toekomst
De uitvoerige analyse van Emmeloord (zie deel één van deze publicatie) laat zien dat het landschap, de stad en de
dorpen in de polder grote samenhang vertonen. De stad en de dorpen vormen samen met het polderlandschap één
familie, met gemeenschappelijke kenmerken. De bestaande kwaliteiten van de stad zijn mede door hun eenheid
bepalend voor de identiteit van de polder, het ‘polder-DNA’.
Het voortbouwen op deze kwaliteiten in en rond de stad draagt bij aan de identiteit van de polder. Op welke wijze
kunnen we de kwaliteit versterken? Waar zet Emmeloord op in? Hoe blijft Emmeloord, Emmeloord? Hoe kan de stad haar
stedelijke uitstraling en ambities versterken met haar DNA?
Dit document is als het ware een gereedschapskist, uitgerust voor de toekomst. Ze biedt bouwstenen voor de
(toekomstige) opgaven in en om de stad. De elf opgaven die in deze gereedschapskist zijn opgenomen, zijn voorzien
van een toelichting, oplossingsrichtingen en voorbeelduitwerkingen ter inspiratie. Er is ruimte voor maatwerk, zodra
de opgave zich werkelijk voordoet. De opgaven zijn uitgewerkt vanuit de gedachte dat je hiermee vanuit het
oorspronkelijke gedachtegoed de identiteit van de polder kan versterken. Uitgangspunt is dat de landschappelijke,
stedenbouwkundige en architectonische kenmerken van de Delftsche School en het Modernisme sterk genoeg zijn en
voldoende kwaliteiten bevatten om te gebruiken bij nieuwe ontwikkelingen. Deze gereedschapskist biedt ruimte om
plaats te geven aan toekomstige gebruikswaarden en wensen.

De stad is altijd in beweging
Emmeloord is gebouwd met het idee, dat ze zou uitgroeien tot een stad met ongeveer 10.000 inwoners.
Ondertussen is de stad bijna drie maal groter. Daarnaast is Emmeloord een unieke stad met een eigen
verhaal. De oorspronkelijke kwaliteiten zijn nog sterk aanwezig en op veel plaatsen is de stad doorgegroeid
op basis van deze kwaliteiten. Maar er zijn ook veel kwaliteiten die nog te weinig worden benut. De opgaven
van de toekomst bieden de kans om van deze bescheiden polderstad meer stad te maken, passend bij het
aantal inwoners van stad en polder.
Kwaliteit bebouwing en openbare ruimte gaat achteruit in oudste stadsdelen
Het blijkt dat de waarden van de bebouwing en de openbare ruimten van het oorspronkelijke Emmeloord
en de stadsgebieden van de jaren zestig op bepaalde punten niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd.
Een aantal constateringen:
1. De huurwoningen, in het hart van de stad en in de schillen rond de oorspronkelijke kern, zijn gebouwd
in een periode van enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog. De technische staat gaat, ondanks onderhoudsacties, in sommige gevallen achteruit. Daarnaast laat de energetische waarde te wensen over.
2. De woonwensen veranderen. Er is minder behoefte aan huurwoningen met weinig ruimte in huis.
Er is onvoldoende aanbod van duurdere huurwoningen.
3. De doelgroepen veranderen. Er is behoefte aan een groter en diverser aanbod voor senioren en starters.
4. De openbare ruimte is sleets en voldoet op diverse plaatsen niet meer aan de huidige wensen.
5. De kwaliteiten van Emmeloord worden te weinig benut.
Er is een geleidelijke verdunning en transformatie van de woningvoorraad nodig om aan deze vragen te
kunnen voldoen. Ook zal de openbare ruimte moeten worden mee-ontwikkeld met de wensen en het
gebruik van de toekomst.

244 DE OPGAVEN

Opgaven in en rond de stad
Voorgaand illustreert dat er met name een herstructureringsopgave ligt in de oude stadskern en de eerste
schil eromheen. Daarnaast liggen er opgaven om de openbare ruimte te versterken en om de stad meer
stad te maken. Emmeloord kan haar stedelijke kwaliteiten, die nog onvoldoende worden benut, versterken.
We komen de volgende opgaven tegen die van invloed zijn op de kwaliteit van de leefomgeving, op de
stedelijkheid en de identiteit:
1. Restaureren, renoveren of vervangen van woningen en gebouwen met een bijzondere functie
2. Centrumgebied
3. Versterken van de stadspoorten
4. Versterken van de stad aan het water
5. Werkstad aan het water
6. Versterken van de stad aan de snelweg
7. Vizier op de poldertoren
8. De groene polderstad
9. Lucht in de stad
10. Recreatie en cultuurtoerisme
11. Borging en visie
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1 Restaureren, renoveren of vervangen van woningen en gebouwen met een
bijzondere functie
De opgave
De kern van Emmeloord is ontworpen als samenhangend plan. Zowel het centrum als de schil
rond het centrum van Emmeloord vragen speciale
aandacht.
Het centrumplan voor De Deel geeft ruimte voor
meer detailhandel, wonen, cultuur, recreatie, een
nieuw busstation en een plein voor evenementen.
Na ontwikkeling kan het gebied een betere
ontmoetingsplaats en entree vormen voor het
centrum van Emmeloord. Maar ook op andere
plaatsen in het oorspronkelijke plan zijn er
ontwikkelingen.
In de schil rondom het centrum liggen prachtige
woongebieden met een rustig, stedelijk en
authentiek karakter zoals de Boslaan, de Koningin
Julianastraat en Plein Almere. Maar juist in deze
schil vinden we ook plekken die dreigen af te
glijden, en dat straalt negatief uit op het centrum.
Het betreft de oudste bestaande woonbuurten.
Deze plekken bieden een mooie kans om de
woonkwaliteit in Emmeloord te verbeteren met
behoud van de kernkwaliteiten van het oorspronkelijke plan. Ook hebben plekken een andere
betekenis gekregen, door stadsuitbreidingen
of wijzigingen, bijvoorbeeld de aanleg van de
snelweg. Bovendien zijn er wijzigingen in onder
andere de bevolkingsopbouw en woonwensen.
Dit brengt nieuwe stedelijke eigenschappen met
zich mee, waar planvorming voor de toekomst
rekening mee dient te houden.
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Omdat de kern van Emmeloord één van de
‘visitekaartjes’ van de Noordoostpolder is, stellen
gemeente en Mercatus hoge eisen aan de
uitstraling in dit gebied. Gemeente Noordoostpolder heeft daarom in haar recent opgestelde
woonvisie (2013) het centrum van Emmeloord en
ook de schil eromheen aangeduid als gebied dat
speciale aandacht behoeft. De bouwtechnische
staat van de woningen en de gebouwen met
bijzondere functies, de typologische eenzijdigheid van de woningen en de functionele bruikbaarheid geven aanleiding om dit gebied
toekomstbestendig te maken. Op een aantal
beeldbepalende plekken is er een mogelijke
noodzaak voor vernieuwing. Het gaat onder meer
om de Balkan, de Golfslag, de Ingenieursbuurt,
de Bouwerskamp en de Botenbuurt (ook wel
bekend als de Schepenbuurt). Mercatus en
gemeente gaan samen een stadsvernieuwingsplan opstellen voor de centrumschil, gevolgd
door ontwikkelplannen per locatie.
De kern van Emmeloord heeft de samenhang
en kwaliteiten uit het oorspronkelijk ontwerp
grotendeels behouden. Deze kwaliteiten geven
de stad haar eigen identiteit. Bij de aanpak van
de verschillende plekken, is deze unieke identiteit
van Emmeloord het uitgangspunt (zie boek 1).

De vraag is:
Hoe kan het restaureren, renoveren en vervangen
van woningen en gebouwen met een bijzondere
functie in de kern plaatsvinden zonder de bestaande
identiteit en kwaliteiten aan te tasten?

Randvoorwaarden
Cultuurhistorische onderbouwing en analyse
bestaande situatie
Maak bij de aanpak van een gebied in het centrum
of de centrumschil een analyse van het oorspronkelijk plan voor het gebied, bepaal in hoeverre
het gebied nog overeenkomt met het oorspronkelijke plan, in hoeverre ze nieuw ‘DNA’ heeft
ontwikkeld, of ‘DNA’ heeft verloren. Waardeer de
kenmerken en bepaal welke elementen essentieel zijn voor de identiteit van Emmeloord (zie
boek 1). Maak duidelijke keuzes over de omgang
met deze kenmerken. Ook als deze in de loop van
de jaren zijn verdwenen of verschraald:
• Respecteer, verbeter of versterk
- de hoofdstructuur van de bebouwing en de
		openbare ruimte.
- het groen-DNA.
- de ‘kleur’ van het gebied.
• Beschouw het groen, het stedenbouwkundig
ontwerp en de architectuur als een samenhangend geheel (zie boek 1).
• Onderken de hiërarchie in het oorspronkelijke
plan.

Stad van de toekomst
Emmeloord heeft zich ontwikkeld tot een grotere
stad dan gepland. Maak heldere keuzes over de
omgang met de nieuwe stedelijke karakteristiek,
draag zorg dat nieuwe ontwikkelingen aansluiten
bij het DNA van Emmeloord:
• Kies en onderbouw waar
- de hoofdstructuur van de bebouwing en de
		 openbare ruimte moet worden vernieuwd.
- het groen-DNA moet worden vernieuwd.
- de ‘kleur’ van het gebied moet worden
		vernieuwd.
• Geef aan hoe de nieuwe ingrepen aansluiten
op het DNA van Emmeloord.

Oplossingsrichtingen
1. Bepaal de hoofdstructuur van de
infrastructuur, bebouwing en openbare ruimte
Denk aan:
• Voorkanten naar de vaarten, voorkanten naar
de openbare ruimte.
• Woonblokken noord-zuid, centrumgebied
(winkels en voorzieningen) oost-west.
• Lange lijnen.
• De nadrukkelijk ontworpen entrees van de stad.
• De routing door de stad.
• Zichtlijnen op markante gebouwen.
• Bijzondere plaatsing van belangrijke
(openbare) gebouwen.
• De rijke architectuur van openbare gebouwen
en de bescheiden architectuur van woningen.
• De toepassing van een over het algemeen
meer traditionele architectuur.
• De toepassing van een meer functionalistische
architectuur voor bijvoorbeeld scholen,

clusters in het groen en voor markante
gebouwen bij de entrees.
• Bijzondere hoeken.
2. Bepaal het groen-DNA
Denk aan:
• De groene mantel rond de stad.
• Groene poldervaarten met brede groene oevers.
• De singelgracht.
• Groene polderlanen.
• Groene poldersingels.
• Groene stads-, wijk-, buurt en brugbrinken.
• Groene clusters met bijzondere gebouwen
of bebouwing met maatschappelijke functie
geclusterd in het groen.
• Het Emmelerbos, met een belangrijke functie
als uitloop- en recreatiegebied voor de hele
stad Emmeloord.
• De parken.
• Groene stadspoorten
• Groene polderstraten.
• De groene poldertuin.
• De hoven en de groene achterpaden.
3. Bepaal de ‘kleur’ van het gebied
De kleurbepaling van een stadsdeel of wijk is van
belang bij het omschrijven van beeldrichtlijnen.
Voor een ‘rood’ gebied bijvoorbeeld gelden
onderstaande beeldrichtlijnen. Zo zal je voor
elke kleur wijk of buurt andere beeldrichtlijnen
moeten opstellen.
• Plaatsing
De plaatsing van gebouwen is in de rooilijn en
wordt bepaald door de stedelijke ruimte. De
bebouwing is zo ruimtevormend. In de kern
van Emmeloord is de bebouwing uitgevoerd

in bouwstroken, de vrijstaande gebouwen zijn
geplaatst in de rooilijn en met naar verhouding
kleine tussenruimten. Hoeken worden vaak
benadrukt. Er is sprake van een functionele
hiërarchie. Bijzondere gebouwen en functies
hebben meestal een prominente, maar niet
monumentale plaatsing.
• Massawerking
De woningen hebben een traditionele en
eenvoudige massaopbouw met rechthoekige
onderbouw en een pannenkap, meestal
uitgevoerd als zadeldak. Het gootdetail is
ambachtelijk; de goot werkt als een duidelijk
element tussen de gevel en de kap. Er is een
sterke hiërarchie. De afzonderlijke woningen
zijn vaak afleesbaar door de nadruk op voordeuren, dakkapellen en de toepassing van
schoorstenen, die soms vanwege het beeld
zelfs loos zijn.
• Gevels
De gevelindeling is traditioneel en passend
bij gemetselde wanden; er zijn smalle hogere
kozijnen, die verdiept in het metselwerk zijn
gedetailleerd. Er zijn grote vensters ter plaatse
van de woonkamer. Ook zijn er bijzondere
details ter plaatse van de voordeur. De gevelopeningen vertellen iets over de achterliggende
functies en meestal weinig over de constructieve opzet. Metselwerkconstructies worden
soms als ornament toegepast. De verschillende
functies van de gevel worden meestal in een
enkel materiaal en in een harde lijn bij elkaar
gevonden.
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• Materialisering
Er worden traditionele, Hollandse materialen
toegepast, zoals gemetselde gevels, daken
bedekt met gebakken OVH-pannen (Opnieuw
Verbeterde Hollandse pannen), houten kozijnen
en getimmerde houten goten. Rond de voordeuren van woningen is er vaak afwijkend
metselwerk of stucwerk.
• Detaillering
Het beeld en de uitvoering bepalen de detaillering: ambachtelijke details, getimmerde goten
met klossen, bijzondere details in metselwerk
of afwijkend materiaal ter plaatse van voordeuren en schoorstenen.
• Kleurgebruik
Gevels zijn meestal uitgevoerd in rode steen
en pannendaken zijn meestal voorzien van
natuurrode gebakken pannen, incidenteel
donkergrijs. Het houtwerk is meestal wit, met
uitzondering van de draaiende delen: die zijn
vaak uitgevoerd in traditioneel groen of blauw.
4. Bepaal hoe de nieuwe ingrepen aansluiten op
het DNA van Emmeloord en welke potenties er
zijn.
• Bepaal op welke wijze en in welke mate
- de nieuwe ingrepen aansluiten op de hoofd		 structuur van de infrastructuur, bebouwing 		
		 en openbare ruimte.
- de nieuwe ingrepen aansluiten op het
		groen-DNA.
- de nieuwe ingrepen aansluiten op de ‘kleur’
		 van het gebied.
- de nieuwe ingrepen de hoofdstructuur van 		
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		 de infrastructuur, bebouwing en openbare
		ruimte versterken.
- de nieuwe ingrepen het groen-DNA versterken.
- de nieuwe ingrepen de ‘kleur’ van het gebied
		versterken.
• Bepaal waar en beoordeel in welke mate
- de hoofdstructuur van de bebouwing en de
		 openbare ruimte wordt vernieuwd.
- het groen-DNA wordt vernieuwd.
- de ‘kleur’ van het gebied wordt vernieuwd.

maakt haar onderdeel van het centrumgebied
en begeleidt de singelgracht. De zuidflank
bestaat uit verkavelingsblokken die -behalve
het meest zuidwestelijke blok- allemaal noordzuid zijn gericht. De zuidoost hoek van de
Botenbuurt is een verbijzondering in de
verkaveling, die recht doet aan de ontmoeting
van de Lemstervaart en de Zwolsevaart en
tegelijk de zuidelijke beëindiging vormt van de
Bossulaan. Er staan al enkele verbijzonderingen
van blokhoeken op de kaart, om de straten een
eigen karakter te geven.

Voorbeeld
Voorbeeld de Botenbuurt
Opgave: Versterking van kernkwaliteiten van de
stad door de herstructurering van de Botenbuurt
De vraag is:
Hoe kan bij herstructurering van de Botenbuurt
worden ingespeeld op de veranderde betekenis van
de buurt in de stad, nieuwe kwaliteiten worden
toegevoegd en tegelijk bestaande kwaliteiten
worden gehandhaafd?

Randvoorwaarden
1. Cultuurhistorische onderbouwing en analyse
huidige situatie:
• Stedenbouwkundige structuur goedgekeurde plan
De stedenbouwkundige structuur van de
Botenbuurt kent in het goedgekeurde plan
twee hoofdrichtingen. De noordelijke flank
kent een oost-west richting. Deze richting

Uitsnede goedgekeurde plan 1947-1948 (bron: NLE).
• Huidige stedenbouwkundige structuur
De Botenbuurt bestaat -zoals gepland- uit
lange verkavelingsblokken. De Bossulaan is nog
altijd een belangrijke as in het gebied. Ten
westen van de Bossulaan zijn de verkavelingsblokken gegroepeerd rond een grote groene
buurtbrink, die is ontstaan door de sloop van
een school. Naast de verkavelingsblokken langs
de singelgracht zijn nu ook de verkavelingsblokken langs de Zwolsevaart oost-west

• Groen-DNA goedgekeurde plan
In de plattegrond van het goedgekeurde plan
valt op dat de oevers van de Zwolsevaart zijn
voorzien van laanbeplanting en dus werden
opgevat als parkachtige oevers. De Bossulaan is
een belangrijke groene as (groene polderlaan),
die de verbinding legt tussen de Botenbuurt
en het Smedingplein. De Botterstraat is een
groene polderstraat, die de overgang in
verkavelingsrichting benadrukt.

georiënteerd. Het gebied ten oosten van de
Bossulaan heeft een lossere structuur, vooral
langs de oevers van de vaarten en singelgracht.
Dit maakt het contact met het water groter en
geeft het gebied een parkachtige sfeer. Het
nieuwe hofje aan de Bossulaan sluit niet aan
op de oorspronkelijke en huidige verkavelings
structuur, noch op het DNA van Emmeloord.
De platte daken, gevels en kleurstelling zijn
gebiedsvreemd. De Bossulaan, een belangrijke
as, die de buurt in twee delen deelt en verbindt
met het Smedingplein, ontbeert bijbehorende
bomenlaan.
De betekenis van dit deel van de stad is in de
loop der jaren veranderd. Door de aanleg van
de Zuidert en de A6 is de betekenis als stadsfront aan de polder drastisch afgenomen.

Luchtfoto bestaande situatie.

Groene oever Urkervaart.

Zwolse Vaart.

• Huidige Groen-DNA
De bij toeval ontstane buurtbrink geeft veel
kwaliteit. De woningen staan hier, mede door
kleine of ontbrekende voortuinen- enigszins
verloren aan. In de noordelijke verkavelingsblokken (oost-west georiënteerde blokken
tussen singelgracht en buurtbrink) is een
gemeenschappelijke hof opgenomen,
toegankelijk voor de bewoners.
In deze blokken zijn ook noord-zuid gerichte
kavels opgenomen. De noord-zuid gerichte
verkavelingsblokken hebben diepe tuinen, met
een evenwichtige bezonning. De voortuinen
zijn, afhankelijk van de breedte van de straat
en de bezonning diep of ondiep. Dit geeft
variatie aan het straatbeeld. In de lange straten
is er een lichte hoekverdraaiing opgenomen in
de blokken, of heeft de laatste kavel een brede
zijtuin om ruimte te maken voor bomen. Dit
ter beëindiging van het straatbeeld en om de
variatie per straat te versterken. Dit geeft elke
straat een eigen karakter en prettige beslotenheid.
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Aan drie zijden wordt de Botenbuurt omsloten
door water. Alle oevers zijn royaal van maat,
openbaar en groen. Ze zijn karakteristiek voor
Emmeloord. De oevers langs de Zwolsevaart
hebben belevings- en gebruikswaarde op
stads-niveau. Hier zijn de aanlegplaatsen voor
passanten. Van de hier gelegen detailhandel
wordt gebruik gemaakt door de gehele stad.
Langs de Lemstervaart zijn de groene oevers
royaal en hebben een luwer karakter. Ze bieden
zicht op de oostelijke stadspoort en een glimp
van het polderlandschap. Daarnaast is er de
singelgracht aan de noordzijde van de Botenbuurt. De oevers van de Lemstervaart en de
singelgracht doen mee in het decor van de
oostelijke stadspoort en dragen bij aan de
identiteit van Emmeloord als ontworpen
Hollandse waterstad.
De kleur in het goedgekeurde plan
Het oorspronkelijke plan gaat uit van min of
meer gesloten bouwblokken, die de openbare
ruimte bepalen, in lijn met de opvattingen van de
Delftse School. Ook lijken enkele hoeken van de
bouwblokken al een verbijzondering te hebben,
maar van een zeer sterke hiërarchie in dit deel
van het oorspronkelijke plan is geen sprake. In
het oorspronkelijke plan is in het westelijke deel
en ten westen van de Cornelis Dirkszstraat een
‘cluster in het groen’, met vrijstaande bebouwing
in een groene omgeving. Dit sluit meer aan op
de modernistische stedenbouw. Al met al heeft
de Botenbuurt in goedgekeurde plan in meer of
mindere mate een groot aantal kenmerken van
de Delftse School. Daarmee is de kleur van deze
buurt ‘rood’.
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De huidige kleur van de Botenbuurt
In het westelijke deel van de wijk, gelegen tussen
de Cornelis Dirkszstraat en de Bossulaan, bepaalt
de buurtbrink in het binnengebied de woonkwaliteit en de identiteit van de buurt. Aan de
zuidzijde staan portiekflats aan de Zuiderkade
met zicht op de Zwolsevaart.

Ten oosten van de Bossulaan is het beeld diverser,
met verschillende woningtypes en een minder
eenduidig bebouwingsbeeld. Aan de oostzijde is
de oever aan de Lemstervaart enkel toegankelijk
over een wandelpad. Er is hier geen sprake van
een front naar het water.

Botterstraat.

Schoenerstraat.

Zuiderkade.

Schouwstraat.

Aan de noordzijde van de Botenbuurt, aan
de Schokkerwal, verandert ter hoogte van de
Bossulaan het profiel. Aan de westzijde zijn de
gevelwanden gesloten. Aan de oostzijde staan
drie appartementengebouwen in het groen. Ten
noorden van deze appartementengebouwen,
aan de overzijde van de singelgracht staat het
modernistische gebouw ‘de Golfslag’. Samen
bepalen deze karakteristieke gebouwen in het
groen het beeld van de oostelijke stadspoort van
Emmeloord. Aan de Zwolsevaart verandert het
profiel eveneens ter hoogte van de Bossulaan;
hier staan drie blokken met portiekflats haaks
op de oever. Zo krijgt de kop van de Schepenbuurt een eigen karakter. Ten opzichte van het
oorspronkelijke plan is in het westelijke deel
een verschil te onderkennen: de huidige open
buurtbrink was nog niet in het plan opgenomen
en ten westen van de Cornelis Dirkszstraat was er
een ‘cluster in het groen’. Hier waren autonome
gebouwen in het groen gedacht. Deze groene
ruimte stond in contact met de Zwolsevaart.
Nu is er hier een wandvormend wooncomplex.
Inmiddels is de bebouwing op de buurtbrink (als
bij een ‘cluster in het groen’) verdwenen. Aan de
oostzijde van de Bossulaan zijn de verschillen
groter. Hier is de structuur meer open geworden,
met bebouwing in stroken of incidenteel blokken
in een groene ruimte. De recente nieuwbouw
aan de Bossulaan sluit ook in architectuur niet
aan op de oorspronkelijke bebouwing. Daarmee
is de kleur van de buurt als geheel van ‘rood’ naar
‘lichtrood’ veranderd.

mogelijk, waardoor de stad aan het water voor
iedereen betekenis kan krijgen.

Barkstraat.

Zuiderkade.
2. Potentie voor Emmeloord in de toekomst
De ligging aan de Zwolse- en Lemstervaart is
nog altijd aantrekkelijk en geeft de Botenbuurt
potentie om uit te groeien tot beeldbepalend
waterfront voor Emmeloord. Dit biedt bijzondere
kansen voor de herstructurering van de wijk. Van
groot belang is daarbij om de oevers openbaar
te houden en -karakteristiek voor Emmeloordgroen, met luwe taluds en ruim van maat, zodat
het water optimaal zichtbaar en beleefbaar is en
blijft. Wandelroutes langs de vaarten en oevers,
maken lange wandelingen langs de vaarten

Belangrijke randvoorwaarden voor de mogelijke
planvorming zijn:
Bij de mogelijke herstructurering van de Botenbuurt vormen de cultuurhistorische analyse van
het DNA in het oorspronkelijke plan en de huidige
situatie essentiële ruimtelijke hoofduitgangspunten. Daarnaast is de toekomstige potentie
voor het DNA van Emmeloord van belang voor
de ruimtelijke aanpak. Natuurlijk vormen de
gemeentelijke Woonvisie en het voorraadbeleid
van Mercatus de beleidsmatige en programmatische kaders. De belangrijkste uitgangspunten
voor het DNA van Emmeloord :
1. De stedenbouwkundige hoofdstructuur
bestaande uit oost-west gerichte verkavelingsblokken langs het water en noord-zuid gerichte
verkavelingsblokken in het middendeel van
de buurt. De Bossulaan als te versterken
belangrijke groene as (groene polderlaan).
2. Ontwikkeling (op termijn) van de Zuiderkade
tot waterfront van Emmeloord.
3. Contact met / zichtbaarheid van het water
vanuit de buurt.
4. Behoud en versterking van de groene,
openbare en royale oevers.
5. Behoud en versterking van de oevers en
bebouwing langs de Lemstervaart en
singelgracht als onderdeel van de oostelijke
stadspoort.
6. Versterken groene polderlaan Bossulaan.
7. Versterken groene polderstraten, onder andere
door het terugbrengen van bomen, groene
tuinen, groene hoeken en variatie per straat.
8. Langs de oevers is het mogelijk om bebouwing
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Schouwstraat

Schouwstraat

traat
Dirkszs

traat

Bossustraat

Bossustraat

Barkstraat

Cornelis

Dirkszs

Schoenerstraat

Schoenerstraat

e
Zuiderkad

Urkervaart

De huidige situatie: de grondgebonden woningen
zijn aangegeven in oranje, de gestapelde in rood.

Botterstraat

Barkstraat

Botterstraat

e
Zuiderkad

Schokkerwal

Bossustraat

Barkstraat

Urkervaart

In een aantal kaarten op de volgende pagina’s zijn
verschillende kansen en beperkingen getekend,
die een rol spelen bij de planvorming.

De huidige situatie: in blauw is het wegenverloop
aangegeven. Met de lijndikte is het belang van de
afzonderlijke wegen aangegeven. Hoe dikker de
lijn, hoe belangrijker de weg. Te zien is dat de wegen
doodlopen bij de oostelijke oever.

Barkstraat

zstraat

De huidige situatie: in geel is de oriëntatie van de
verschillende bouwblokken aangegeven: voor
grondgebonden woningen is dat de voordeurzijde,
voor de appartementen de woonzijde. In beide
gevallen is dit de zijde van het uitzicht.

traat
Dirkszs

Schoenerstraat

e
Zuiderkad

Schouwstraat

Cornelis

Dirks
Cornelis

Schouwstraat

Botterstraat

Urkervaart
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Schokkerwal

Botterstraat

Oplossingsrichtingen

Schokkerwal

Bossustraat

Schokkerwal

Cornelis

van grotere maat en schaal toe te passen,
mits op passende afstand van het water
(grotere gebouwen op grotere afstand).
9. Op de kop (ten oosten van de Bossulaan)
kunnen de bestaande of nieuwe solitaire
gebouwen in het groen bijdragen aan het
versterken van de karakteristiek.
10. Daar waar mogelijk het versterken van de
waterstructuur en gebruiks- en belevingskwaliteit van het water.

Schoenerstraat

e
Zuiderkad

Urkervaart

De huidige situatie: in rode lijnen zijn de belangrijkste wanden aangegeven. De zonering van oost naar west:
- In blauw is de oostelijke kop van de Botenbuurt aangegeven, met aan de noord- en zuidzijde lossere
vrijstaande bebouwing.
- In lichtgroen is het westelijk deel van de Botenbuurt, met de buurtbrink in het midden. Aan de noordzijde
is de bebouwing aan de Schokkerwal in groen aangegeven, aan de zuidzijde de Zuiderkade aan de
Zwolsevaart in lichtblauw.

De oever van de Lemstervaart is potentieel een
nieuw stadsfront vanaf de snelweg, het water en
vanaf de Marknesserweg, maar heeft momenteel
het karakter van een achterzijde. Bovendien zijn
de oevers hier niet optimaal toegankelijk. Door
de oever volwaardig toegankelijk te maken wordt
het openbare karakter versterkt en wordt dit een
plek met betekenis voor de hele stad.
Het westelijk deel van de Botenbuurt heeft een
helder en robuust stratenplan, met de buurtbrink
als kwalitatief middelpunt. Een grondige
verandering van het stratenplan is daarom niet
nodig. Mogelijke vervangende nieuwbouw kan
dan ook prima geplaatst worden in of rond de
bestaande rooilijnen. Wel kan de brink worden
versterkt met groene voortuinen en passende
openbare functies, bijvoorbeeld sportvoorzieningen. Aan de Zuiderkade kan gekozen worden
voor appartementen, maar ook grondgebonden
woningen, samen een stevige wand vormend aan
de Zwolsevaart, zijn hier denkbaar. De betekenis
als stadsfront aan de polder is hier immers
verdwenen door de aanleg van de wijk de
Zuidert. Maar het is wel een waterfront gezien
vanaf de openbare oevers van de vaart en
vanaf de zuidelijke stadspoort ter hoogte van de
Nagelerbrug. Dit kan worden versterkt door het
toevoegen van watergebonden verblijfs- en
belevingswaarden, zoals een boulevard, ruimte
voor terrasjes, aanvullende aantrekkelijke
aanlegsteigers, bankjes enz.

Het oostelijke deel van de Botenbuurt wordt
de ‘kop van de Botenbuurt’ door het openbaar
maken van de oever. Stevige nieuwbouw
georiënteerd op het water kan deze plek
werkelijk tot nieuw stadsfront maken, wellicht
zelfs goed zichtbaar vanaf de snelweg. De
kwaliteit van de plek kan worden versterkt door
de bebouwing meer afstand te geven van het
water en hier bijvoorbeeld aanlegplaatsen te
maken voor bewoners. Het karakter van dit deel
van de stad wordt benadrukt doordat er overal
zicht is op het omringende water en landschap.
Aan de noord-zijde, aan de Barkstraat, zouden de
bestaande appartemententorens kunnen
worden opgeknapt of bijvoorbeeld nieuwe
torentjes kunnen worden gebouwd met
appartementen, die samen met de Golfslag de
entree van de stad markeren.

Model 1.

Aan de zuidzijde, aan de Zwolsevaart, zijn
verschillende varianten getekend. Hier zouden
vergelijkbare torentjes (model 1) met appartementen kunnen komen, hoewel symmetrie meer
gelijkwaardigheid van de noord- en zuidzijde
suggereert dan aanwezig is door de ligging
tussen Zwolsevaart en het centrumgebied.
Gesloten bouwblokken (model 2) laten slechts
ruimte voor een openbare kade, maar zorgen wel
voor een stedelijk beeld en verdichting.

Model 2.
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Een stevig maar minder diep appartementenblok
aan de Zwolsevaart (model 3) laat meer ruimte
aan de oever. Een poort in het blok zorgt voor
contact vanuit de buurt met het water en
toegang tot een aantrekkelijke openbare ruimte.
Een opzet met kleinere bouwblokken (model 4)
geeft veel contact vanuit de straten met de
polder en het water. Een specifieke oplossing ter
plaatse van de aansluiting van de Lemstervaart
op de Zwolsevaart zorgt voor een continue oever.
Model 3.

Model 4.
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Model 5.

Model 6.

Het binnenbrengen van water (model 5) biedt
een versterking van de kwaliteit van de kop,
weliswaar tegenover meer kosten. Een steviger
bebouwing met meer kwaliteit kan opwegen
tegen deze extra kosten.
Tegenover deze opzet met een gedeeltelijke
verdichting staat de opzet waarbij juist ruimte
(tijdelijk?) onbebouwd wordt gelaten (model 6).
Hierdoor ontstaat er ter plaatse van de aansluiting van de Lemstervaart op de Zwolsevaart
een continue oever en samen met een goede
inrichting een plezierige verblijfsplek. Wanneer
het niet een tijdelijke situatie betreft zal er
gezocht moeten worden naar een optimale
verhouding tussen de bebouwingsmogelijkheden
en de maatvoering van de openbare oever.

Oplossingsrichtingen: model 1.
Urban villa’s (appartementenblokjes) in een
groene oeverzone aan de zuid- en noordzijde,
gesloten bouwblokken in het middengebied.
Aan de oostzijde een openbare oever.

Oplossingsrichtingen: model 3.
Urban villa’s (appartementenblokjes) in een
groene oeverzone aan de noordzijde, gesloten
bouwblokken in het middengebied en aan de
oostzijde. Aan de zuidzijde een appartementenstrook met poort. Aan de oost- en zuidzijde
openbare oevers.

Oplossingsrichtingen: model 5.
Urban villa’s (appartementenblokjes) in een
groene oeverzone aan de noordzijde, gesloten
bouwblokken in het middengebied en aan de
oost- en zuidzijde. Aan de oostzijde een
binnenhaventje en een openbare oever.
Aan de zuidzijde een ondiepe openbare kade.

Oplossingsrichtingen: model 2.
Urban villa’s (appartementenblokjes) in een
groene oeverzone aan de noordzijde, gesloten
bouwblokken in het middengebied en aan de
oost- en zuidzijde. Aan de oostzijde een openbare
oever en aan de zuidzijde een ondiepe openbare
kade.

Oplossingsrichtingen: model 4.
Urban villa’s (appartementenblokjes) in een groene
oeverzone aan de noordzijde, gesloten bouwblokken in het middengebied en aan de oost- en
zuidzijde. Door het maken van kleinere bouwblokken aan de randen is de transparantie en
daarmee het contact met de vaarten vanuit
het binnen gebied groter. Aan de oostzijde een
openbare oever en aan de zuidzijde een ondiepe
openbare kade.

Oplossingsrichtingen: model 6.
Urban villa’s (appartementenblokjes) in een
groene oeverzone aan de noordzijde, gesloten
bouwblokken in het middengebied. Aan de zuidzijde een appartementenstrook. Aan de oost- en
zuidzijde openbare oevers, de oostelijke is zeer
ruim.
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2 Centrumgebied
De opgave

Randvoorwaarden

Het centrumgebied van Emmeloord loopt van
de Espelervaart tot de Sportlaan en van de
Noordzijde tot de Lange Dreef. De nieuwe
ontwikkelingen op de Deel zullen ook elders
gevolgen hebben. Als voorbeeld is hier gekeken
naar de achterstraten van het westelijke deel van
de Lange Nering, maar ook elders, bijvoorbeeld
in het gebied ten oosten van het Kettingplein
(Lange Nering Oost) liggen opgaven.

Net als bij opgave 1 gelden de volgende
randvoorwaarden bij elke opgave in het
centrumgebied:

Het centrumgebied laat zich definiëren door
haar hoofdrichting. Alle verkavelingsblokken zijn
in principe oost-west georiënteerd. De hoofdwinkelstraat is de enige straat, die niet recht is
uitgevoerd, maar met een lichte boog. Het
centrumgebied kent een gemengd programma
(winkels, wonen, cultuur enz.) veel hogere
bebouwing dan elders in de kern, veel bebouwing
met extra aandacht voor de architectuur en de
detaillering van de gevel, maar bijvoorbeeld ook
bijzondere hoeken.
De vraag is:
Hoe kunnen ontwikkelingen in het centrumgebied
plaatsvinden zonder de bestaande identiteit en
kwaliteiten aan te tasten en hoe kan worden
ingespeeld op de veranderde betekenis van het
winkelgebied voor de stad? Hoe kan nieuwe
stedelijke kwaliteit worden toegevoegd en tegelijk
de bestaande kwaliteit worden gehandhaafd of
versterkt?

256 DE OPGAVEN

Cultuurhistorische onderbouwing en analyse
bestaande situatie
Maak bij de aanpak van een gebied in het
centrum een analyse van het oorspronkelijk plan
voor het gebied, bepaal in hoeverre het gebied
nog overeenkomt met het oorspronkelijke plan,
in hoeverre ze nieuw ‘DNA’ heeft ontwikkeld, of
‘DNA’ heeft verloren. Waardeer de kenmerken en
bepaal welke elementen essentieel zijn voor de
identiteit van Emmeloord. Maak duidelijke keuzes
over de omgang met deze kenmerken. Ook als
deze in de loop van de jaren zijn verdwenen of
verschraald:
• Respecteer, verbeter of versterk de hoofdstructuur van de bebouwing en de openbare
ruimte.
• Respecteer, verbeter of versterk het groen-DNA.
• Respecteer of versterk de ‘kleur’ van het gebied.
• Beschouw het groen, het stedenbouwkundig
ontwerp en de architectuur als een samen-		
hangend geheel
• Onderken de hiërarchie in het oorspronkelijke
plan.

Stad van de toekomst
Emmeloord heeft zich ontwikkeld tot een grotere
stad dan gepland. Ook hebben plekken een
andere betekenis gekregen, door stadsuitbreidingen
of wijzigingen, bijvoorbeeld de aanleg van de
snelweg. Bovendien zijn er wijzigingen in onder
andere de bevolkingsopbouw en woonwensen.
Dit brengt nieuwe stedelijke eigenschappen met
zich mee, waar planvorming voor de toekomst
rekening mee dient te houden. Maak heldere
keuzes over de omgang met deze nieuwe
stedelijke karakteristiek, draag zorg dat nieuwe
ontwikkelingen aansluiten bij het DNA van
Emmeloord:
• Kies en onderbouw waar de hoofdstructuur van
de bebouwing en de openbare ruimte moet
worden vernieuwd.
• Kies en onderbouw waar het groen-DNA moet
worden vernieuwd.
• Kies en onderbouw waar de ‘kleur’ van het
gebied moet worden vernieuwd.
• Geef aan hoe de nieuwe ingrepen aansluiten op
het DNA van Emmeloord.

Oplossingsrichtingen

Voorbeeld achterstraten centrumgebied

Net als bij opgave 1 gelden de volgende oplossingsrichtingen bij elke
opgave in het centrumgebied:

Opgave
De achterstraten van de Lange Nering bieden een rommelig beeld en zijn
weinig aantrekkelijk. De straten zijn oorspronkelijk bedoeld als bevoorradingsstraten voor de winkels aan de Lange Nering.  Aan de Korte Achterzijde zijn voormalige werkplaatsen, eerder deels behorend bij winkels aan
de Lange Nering, inmiddels winkel geworden. Het is een bewuste keuze van
het gemeentebestuur geweest in de jaren ’90 om de functie van dit
bevoorradingsgebied te laten vermengen met een locatie C-winkelgebied
(In Nederland is het gebruikelijk de kwaliteit van een plek met een code
aan te duiden. Een zogenaamde A1-locatie is dan ‘beste plek in het winkelgebied’. Een C-locatie behoort in principe tot de aanloopstraten van het
winkelgebied), juist om startende winkeliers een kans te geven en
aanvullend op de winkels aan de Lange Nering.

1. Bepaal de hoofdstructuur van de infrastructuur, bebouwing en openbare
ruimte.
2. Bepaal het groen-DNA.
3. Bepaal de ‘kleur’ van het gebied.
4. Bepaal hoe de nieuwe ingrepen aansluiten op het DNA van Emmeloord
en welke potenties er zijn.
Zie voor nadere toelichting bij opgave 1.

Opvallend is dat de bezetting ondanks de onaantrekkelijke omgeving en
huidige economische situatie nog behoorlijk is. De straten worden gebruikt
voor parkeren en zijn middels stegen verbonden met de Lange Nering. Hier
zijn ook opgangen naar de bovenwoningen.
Met de planvorming op de Deel en de daarbij behorende uitbreiding van
het oppervlakte aan winkels kan de bezetting van de winkels op de
minder aantrekkelijke locaties onder druk komen te staan. Er dreigt hier dan
door verplaatsing van bedrijven minder duurzaam gebruik en uiteindelijk
leegstand. Het sterk verbeteren van de kwaliteit van de achterstraten is niet
mogelijk zonder aanzienlijke investeringen en ingrepen.
De vraag is:
Hoe kan er voor worden gezorgd dat de achterstraten van de Lange Nering
ook na uitbreiding van het winkelbestand op de Deel voldoende aantrekkelijk
blijven voor ondernemers en bezoekers?

De Nieuwe Deel, Soeters Van Eldonk Ponec architecten
(2011, bron: Soeters Van Eldonk Ponec Architecten).
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Korte Achterzijde.

Korte Achterzijde.

Luifelsteeg.

Lange Nering.
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Randvoorwaarden

Noordzijde

Achterom

Kerksteeg

Lange Nering

Luifelsteeg

Stedenbouwkundige structuur goedgekeurde
plan
De stedenbouwkundige structuur van dit deel
van het centrumgebied is met name oost-west
gericht. De hoofdwinkelstraat (de Lange Nering)
is de belangrijkste straat en vormt de verbinding
van de brink (de Deel) met het oostelijk deel van
het centrum. Ook in het goedgekeurde plan is al
te zien dat de winkelstraat een ietwat gekromd
verloop kent. Hierdoor ontstaat een zekere mate
van beslotenheid en geborgenheid. Het is de
enige straat in de oorspronkelijke stad waar niet
de haakse en rechte richtingen uit de polderverkaveling worden overgenomen. Door
verschuivingen van rooilijnen ontstaan en
verschillende verbijzonderde hoeken en enkele
pleintjes, met verbindingen naar de Noordzijde
en de Lange Dreef.
Aan de zuidzijde is een bevoorradingsstraat, die
met stegen verbonden is aan de hoofdwinkelstraat. Aan de zuidzijde van deze straat kwamen
werkplaatsen van winkels aan de winkelstraat.
De straat is voor bevoorradingsverkeer aan de
zuidzijde op enkele plekken verbonden met de
Lange Dreef, aan de noordzijde met smallere
doorgangen met de Lange Nering.
Aan de noordkant van de Lange Nering is in het
goedgekeurde plan een diep bouwblok getekend,
van de Lange Nering tot de Noordzijde. Er is hier
geen aparte bevoorradingsstraat. Wel zijn er
doorgangen van de Noordzijde naar de Lange
Nering.

Schalm

1. Cultuurhistorische onderbouwing en
analyse huidige situatie:

ijde
Korte Achterz
De Deel

Korte Achterzijde goedgekeurd plan 1947-1948
bronvermelding toevoegen: (bron: NLE).

Korte Achterzijde (Google Earth).

Huidige stedenbouwkundige structuur
Dit deel van het centrumgebied bestaat -zoals
gepland- uit lange oost-west gerichte verkavelingsblokken. De Lange Nering heeft het gekromde
verloop, zoals dat al was getekend in het goedgekeurde plan. Het verloop is vloeiender en de
bouwblokken zijn langer. De twee pleintjes in
het goedgekeurde plan zijn samengevoegd.
Inmiddels is er met name hier al een grote
wijziging aangebracht ten opzichte van het
uitgevoerde plan met de bouw van de supermarkt en de overige nieuwe winkelruimten. In
de architectuur worden de stedenbouwkundige
ingrepen (aansluiting op De Deel, dwarsverbindingen, sprongen in de rooilijn) benadrukt door
bijvoorbeeld verdraaiingen en verhogingen van
kappen, bijzondere details en afwijkend metselwerk. Aan beide zijden zijn een aantal stegen toegevoegd. Inmiddels is de Lange Nering autovrij.

De Korte Achterzijde is in hoofdlijn conform het
plan uitgevoerd. De bouwblokken tussen de
Noordzijde en de Lange Nering wijken sterker af
van het goedgekeurde plan. Hier is een bevoorradingsstraat toegevoegd, die een schijnbaar
meer pragmatisch verloop heeft; er zitten een
aantal knikken in.
Groen-DNA goedgekeurde plan
In de plattegrond van het goedgekeurde plan is
in dit gebied geen belangrijke groenstructuur
getekend. Aansluitend zijn er wel de Deel en de
singelgracht aan de Lange Dreef. Aan de noordkant van de Noorzijde staat de kerk met
bijgebouwen in een groene setting. De Lange
Nering heeft in de uitvoering wel degelijk
beplanting gekregen; aan de noordzijde was
een brede stoep met bomen.
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Huidige Groen-DNA
Na het autoluw maken van de Lange Nering is de
beplanting aan de noordkant verdwenen. In het
voetgangersgebied staan wel een aantal bomen,
maar meer incidenteel en niet begeleidend. De
Korte Achterzijde heeft aan het begin en aan het
eind enkele grotere bomen. Aan de zuidzijde van
de Korte Achterzijde staan op enige afstand van
elkaar kleinere bomen.
De kleur in het goedgekeurde plan
Het oorspronkelijke plan gaat uit van gesloten
bouwblokken, die de openbare ruimte bepalen,
in lijn met de opvattingen van de Delftse School.
De kromming in het stratenverloop lijkt te zijn
ingegeven door de beleving van de openbare
ruimte. Ook lijken enkele hoeken van de
bouwblokken al een stedenbouwkundige
verbijzondering te hebben en is er sprake van
sterke hiërarchie, de bebouwing aan de Lange
Nering is bijvoorbeeld hoger dan elders. De architectuur is nadrukkelijk traditioneel, met gemetselde gevels, prominente kappen en
ambachtelijke details. Hoeken zijn verrijkt en
benadrukt. Hier blijkt duidelijk de samenhang
tussen architectuur en stedenbouw. Al met al
heeft dit deel van het centrum in het goedgekeurde plan in sterke mate de kenmerken van
de Delftse School. Daarmee is de kleur van deze
buurt ‘diep rood’.
De huidige kleur van dit deel van het centrumgebied
De stedenbouwkundige structuur van dit deel
van het centrum is grotendeels intact gebleven.
Een belangrijk verschil is het hedendaagse autoluwe karakter van de Lange Nering.
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De stedenbouwkundige wijzigingen zijn met
name te vinden aan de oostzijde, in de buurt van
de Schalm. Hier is bebouwing vervangen en het
stratenverloop gewijzigd. Deze wijzigingen zijn
niet direct conflicterend met het oorspronkelijke
plan of de stedenbouwkundige kenmerken van
de Delfste School. In de architectuur echter is wel
een afwijking te constateren. De gebouwen zijn
vaak plat afgedekt, hebben geen rode metselwerk gevels en weinig ambachtelijke details.
Daarmee is de kleur van dit deel van het centrumgebied als geheel van ‘diep rood’ naar ‘rood’
veranderd.
2. Potentie voor Emmeloord in de toekomst:
De achterstraten van de Lange Nering hebben
een verschillend karakter. Aan de noordkant
gaat het enkel om een weinig aantrekkelijke
bevoorradingsstraat. Vanaf de verbindingen
tussen Noordzijde en Lange Nering is hier zicht
op. Hierdoor zijn ook deze entrees van de Lange
Nering weinig aantrekkelijk terwijl het functioneel een optie is de bevoorradingsstraat deels af
te sluiten voor het publiek. Aan de zuidkant is de
situatie wezenlijk anders. Hier hebben de voormalige werkplaatsen een winkelbestemming
gekregen en is toegankelijkheid voor het publiek
noodzakelijk. Tegelijkertijd functioneert de Korte
Achterom als bevoorradingsstraat. Deze dubbele functie en het karakter van de achterzijden
van de bebouwing aan de Lange Nering maken
de straat minder aantrekkelijk. De bezetting van
de winkelruimtes is opvallend goed, maar kan
onder druk komen te staan door het realiseren
van extra winkelruimte op de Deel. Het stoere
en utilitaire karakter is niet te verdoezelen, maar

zou juist middels eenvoudige ingrepen kunnen
worden ingezet om een sterke eigen identiteit
te maken, onderscheidend ten opzichte van de
overige winkelgebieden.
Belangrijke randvoorwaarden voor de mogelijke
planvorming zijn:
1. De stedenbouwkundige hoofdstructuur
bestaande uit oost-west gerichte infrastructuur
en verkavelingsblokken.
2. Kiezen voor het wel of niet toegankelijk zijn
van de achterstraat. Het markeren van niet
toegankelijke of toegankelijke achterstraten
als bijzonder gebied ten opzichte van de
omgeving. Benadrukken van de bereikbaarheid met de auto en in de openbare ruimte-		
inrichting.
3. Ontwikkeling (op termijn) van de achterstraten
tot logistiek terrein of binnenstedelijk
bedrijventerrein met specifiek profiel, dat
aanvullend is op het reguliere winkelbestand in
de winkelhoofdstraten.
4. Daar waar mogelijk samenhang aanbrengen in
de kleurstelling en gebouwvormen.
Bij ingrepen of wijzigingen in de achterstraten
van de Lange Nering is het huidige gebruik en
de toegankelijkheid van belang. In een aantal
kaarten zijn verschillende aspecten getekend
die kansen of beperkingen bieden bij de planvorming.
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1. De Achterom, zie donkergrijs gekleurde
gedeelte op de kaart, aan de noordzijde van de
Lange Nering heeft met name betekenis voor
het laden en lossen. Voor het winkelend
publiek is het een onaantrekkelijke en onprettige omgeving. Een heldere scheiding tussen
winkelen en bevoorrading is dan ook wenselijk.
We stellen voor om deze scheiding middels
goed vormgegeven hekwerken fysiek te maken
en de verbindingen tussen Noordzijde en
Lange Nering ( de Kerksteeg en het verlengde
van de Schalm ) te betrekken bij het voetgangersgebied.
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Donkergrijs: bevoorrading, lichtblauw: voetgangersgebied, donkerblauw: Korte Achterzijde.
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Bedrijventerrein ‘De Zwette’ te Leeuwarden; hier
wordt door middel van een eenduidige huisstijl en
een goede inrichting op een eenvoudige en stoere
wijze eenheid en identiteit gemaakt.

Hekwerk KNSM eiland (foto Marion Golsteijn).
2. Aan de Korte Achterzijde is de situatie complexer: hier zijn zowel winkels als ruimte voor
de bevoorrading. De huidige identiteit is niet
duidelijk en eenduidig. Kleine en relatief eenvoudige ingrepen kunnen veel betekenen. 		
Meer samenhang kan ontstaan door een
heldere en eenduidige huisstijl toe te passen,
waardoor al bij het binnenkomen van de straat
duidelijk wordt dat hier een winkelgebied met
een eigen karakter wordt betreden. Deze
identiteit kan op eenvoudige wijze worden
versterkt door afspraken te maken over kleurgebruik en een eenduidige inrichting van de
openbare ruimte (zie voorbeeld ‘De Zwette’).
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3. Naast het fysieke karakter van de straat kan in
nauw overleg met de ondernemers en pandeigenaren ook worden gekozen voor een eigen
identiteit in de soort van winkels en bedrijven
die hier een plek vinden. Te denken valt bijvoorbeeld aan winkels op het gebied van
klussen, techniek en doe-het-zelf, maar het kan
ook gaan om winkels met een nadruk op
verkoop via internet. De inrichting van de
openbare ruimte draagt sterk bij aan de
identiteit. De auto kan dan juist hier het
primaat krijgen in plaats van te worden
ingepast in een op voetgangers gericht gebied.
Dit biedt de Korte Achterzijde een nieuwe kans
en geheel eigen karakter, aanvullend op de rest
van het winkelbestand. Het kiezen voor een
sterk eigen karakter vraagt om het consequent
voortzetten hiervan, met bijvoorbeeld stoere
en utilitaire nieuwbouw en verbouw.

Voorbeeld: bestaande situatie.

Voorbeeld: huisstijl.

3 Versterken van de stadspoorten
De opgave
Emmeloord heeft in het oorspronkelijk plan vier hoofdentrees die elkaar raken midden in de stad, rond
de Deel. Deze vier hoofdroutes samen vormen het stadskruis (zie gele lijnen op de kaart). De plekken
waar van oudsher de overgang lag tussen het landschap en de stad noemen we de ‘stadspoorten’. De
noordelijke entree van het stadskruis is met veel groen ontworpen en loopt door het stadsbos. Dit is
de ‘groene stadspoort’ (groene ovaal op de tekeningen). De overige drie entrees komen over het water
de stadskern binnen. Daar waar deze entreeroutes de vaarten kruisen liggen de ‘blauwe stadspoorten’
(blauwe cirkels op de tekeningen). De stadspoorten zijn nog altijd herkenbare en belangrijke plekken
in de stad, waar de identiteit van de Polderstad sterk beleefbaar is. Ter plaatse van de stadspoorten
komen belangrijke kenmerken van de polderstad bijeen en kan men het DNA van de polderstad goed
beleven. De stadspoorten vormen nu de overgang van de nieuwe stadsschil naar de oude stadskern.

De vier hoofdentrees (stadskruis in het geel) en de
stadspoorten (cirkels en ovaal) in het oorspronkelijke
ontwerp.

Stadspoort oost 1961 (foto NLE).
Stadspoort zuid 1953 (foto NLE).

Stadspoort west 1961 (foto NLE).

Stadspoort oost met De Golfslag vanuit het oosten
gezien (foto gemeente Noordoostpolder).
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De kwaliteiten van de vier stadspoorten zijn nog
hoog, maar worden bedreigd. Op de lange termijn is het echter belangrijk dat deze stadspoorten nog steeds herkenbaar zijn en bijdragen aan
de oriëntatie in de stad.
De vraag is:
Hoe kunnen we de stadspoorten behouden en
versterken als cruciale plekken voor de oriëntatie
en de identiteit van de stad? En hoe kunnen we hier
de polderkenmerken beter zichtbaar en herkenbaar
maken?

De groene en blauwe stadspoorten (op de kaart DNA Emmeloord).
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Randvoorwaarden
Nu markeren de stadspoorten de overgang
van de ‘nieuwe’ stad, naar de ‘oude’ stad. Maar
eigenlijk gebeurt hier nog meer, hier ontmoeten
de nieuwe stad, de oude stad als ook het polderlandschap (middels vaart(en), zichten en/of
groen), elkaar. Het is van groot belang dat deze
overgangen blijvend beleefbaar blijven en de
zichten zo open mogelijk en gericht op de
kwaliteiten van de stad.
De oorspronkelijke kwaliteiten zijn op enkele
plekken verloren gegaan en kunnen mogelijk
worden hersteld. Op andere punten kunnen de
kwaliteiten worden verbeterd, opgeknapt of meer
worden vertaald naar de huidige betekenis van
de stadspoorten.
Een belangrijke voorwaarde bij het versterken
van de stadspoorten is het behouden van de
drieledige opbouw, bestaande uit een ‘groen
voorportaal’ (voorheen het open polderlandschap),

‘het brugmoment’ en een ‘stadsportaal’.
De groene stadspoort heeft een tweeledige
opbouw, bestaande uit een ‘groen voorportaal’
en ‘stadsportaal’, want hier is geen brug.
Voor alle stadspoorten is het daarnaast belangrijk
dat:
• De openheid van de (groene) ruimtes (voorportaal, stadsportaal) gewaarborgd blijft.
• Hier gebouwen met een bijzondere functie in
het groen of aan een pleinruimte staan.
• Hier gebouwen staan, die qua maat, schaal en
volume de ruimte ‘aankunnen’.
• Ter hoogte van de stadspoorten de weg vaak
een kleine knik maakt, waardoor de poldertoren
en de hoofdkerken beter zichtbaar worden.
• De zichten open blijven en gericht op bijzondere
gebouwen en kwaliteiten van de stad.
• Rond het brugmoment de lange zichtlijnen
over het water vrij zijn en blijven.
• De ‘oude stad’ zich hier presenteert, met groene
openbare oevers en voorkanten van bebouwing.

Bij de oostelijke en westelijke stadspoorten
heeft de bebouwing aan de kant van de
‘oude stad’ een bijzondere functie, kent veelal
een modernistische architectuur en ligt solitair
in het groen. Hier zijn de schaal en de lange
lijnen van de polder maximaal voelbaar en
beleefbaar. Bij de zuidelijke en noordelijke
stadspoorten is ook sprake van aaneengesloten
bebouwing met Delftse School signatuur.
• De ‘nieuwe stad’ zich hier op een passende
wijze presenteert, bijvoorbeeld door nieuwe
publieke functies of bijzondere nieuwe
gebouwen in en aan het groen.
• Er vanaf het stadskruis, vanuit het groene voorportaal of vanuit het stadsportaal zicht is op de
poldertoren of op één van de centrumkerken.
• De openbare ruimte meer wordt ingericht en
gebruikt als publieke verblijfsruimte, dan als
parkeerplaats.

Schema met de drieledige opbouw van de blauwe stadspoorten. De groene stadspoort kent een tweeledige
opbouw, zonder brugmoment.
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Oplossingsrichtingen
1. Behouden of vernieuwen van bijzondere
gebouwen in het groen
Bij vervanging of vernieuwing van de bebouwing
rondom de stadspoorten is het belangrijk dat
deze opnieuw een bijzondere of maatschappelijke
functie krijgen. De gebouwen staan als solitaire
gebouwen in de ruimte. De afstand van de
bebouwing tot de weg is hier groter dan de
afstand die de bebouwing langs de entreeroutes
heeft tot de weg, waar het straatprofiel smaller is.
Het ruime groen rond de bebouwing benadrukt
de geleidelijke overgang van de ‘nieuwe stad’
naar de stadskern.

Behouden of vernieuwen van bijzondere gebouwen
in het groen (Marknesserweg, stadspoort oost, met
het gebouw De Golfslag (steekt rechts net boven het
groen uit)), (foto: Google Streetview).

2. Behouden en versterken van de ruime maatvoering, de zichten en de verblijfskwaliteit:
a. Zicht op of beleving van de polder
Omdat Emmeloord een polderstad is, is het
belangrijk om de connectie met de rest van de
polder te behouden en waar mogelijk te versterken.
De stadspoorten bieden hier de kans voor. De
openbare ruimte van de stadspoorten kent een
grotere maat. Hier is vanaf de bruggen ver zicht
over het water. Dit legt de verbinding met de
maat, schaal en lange lijnen van polder.
b. Zicht op de Poldertoren of één van de
centrumkerken
Er zijn meerdere vizieren naar de poldertoren
en de centrumkerken. De gebouwen zijn beeldbepalend voor de polderstad en zorgen voor
herkenning en versterking van de oriëntatie in de
stad. Voorkom ter plaatse van de stadspoorten
en het stadskruis, dat deze vizieren geblokkeerd
raken door bebouwing of groen. Probeer de
zichten te versterken door het uitdunnen of
verwijderen van opslag (teveel aan beplanting)
of verstorende bebouwing.

Zicht op de Poldertoren of de centrumkerken.

Zicht op de poldertoren en een centrumkerk,
(Nagelerweg, stadspoort zuid).
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c. Zicht en toegankelijkheid op de oevers en
kades
De kades en oevers zijn van grote waarde voor de
bezoekers en bewoners van Emmeloord, het zijn
mooie plekken om te verblijven of om naar
te kijken. Ook liggen hier kansen voor mensen
die de stad per boot willen bezoeken. Probeer
bezoekers vanaf het water gastvrij te ontvangen.
Tracht de oevers en kades vrij te maken van
parkeerplaatsen, groenopslag of opstallen, die er
niet thuishoren. Versterk de oevers en kades door
ze ruim, groen en vrij te houden, zoals past bij de
oevers van Emmeloord. Maak ze toegankelijk en
richt ze op geschikte plekken in als verblijfsruimte.
Vanaf de bruggen bepalen de kades en oevers
het aanzicht van de polderstad Emmeloord. De
bebouwing en inrichting van de oevers, die zichtbaar zijn vanaf bruggen zijn extra belangrijk voor
de polderidentiteit. Besteed hier veel aandacht
aan het maken van voorkanten.

3. Ontwikkelen van nieuwe stadspoorten bij
nieuwe stadsentrees
Enkele nieuwe entrees van Emmeloord lenen
zich goed om te worden ontwikkeld tot volwaardige ‘nieuwe’ stadspoorten. Een consequente
en uniforme opbouw maakt de stadspoorten
herkenbaar en versterkt daarmee de identiteit.
Bij het nadenken over nieuwe stadspoorten
gelden in principe dezelfde randvoorwaarden
als voor de bestaande stadspoorten, waarbij
ruimte is voor een hedendaagse vertaling van de
stadspoort. Hierbij is ook de stedenbouwkundige
Zicht op de poldertoren, (Urkerweg, stadspoort west).
opbouw essentieel, opdat een geleidelijke overgang van landschap naar stad wordt benadrukt.
Bij voorkeur is er een overgangsmoment, zoals
een brug of viaduct.

Zicht op de oevers en kades (openbare oever
Lemstervaart).
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Voorbeelden
Voorbeeld 1: Westelijke stadspoort.
Oplossingsrichting 1. Behouden of vernieuwen
van bijzondere gebouwen in het groen.
Toelichting
Stadspoort west heeft zich ontwikkeld tot een
groene omgeving, waarbij het ziekenhuis,
bestaande uit gebouwen in het groen, deel uitmaakt van het groene voorportaal. De gebouwen
zijn ingepast als gebouwclusters in het groen, op
afstand van de weg. Hierdoor is het voorportaal
groen en open en biedt zicht op de poldertoren
en de woontoren nabij de brug. Het stadsportaal
heeft haar zwaartepunt aan de zuidzijde (waterkom en woontoren). De zijde van het gemeentehuis doet beperkt mee in de stadspoort.
Ter hoogte van de westelijke stadspoort zijn de
kenmerken van de polderstad deels wel en deels
niet meer herkenbaar:
1. Ter hoogte van het gemeentehuis is nog maar
beperkt sprake van een stadsportaal. Dit komt
door de grote hoeveelheid parkeerplaatsen
voor het gemeentehuis. Daarnaast zijn rond
het gemeentehuis, het Muzisch centrum en
het politiebureau de openbare ruimte en de
openbare oevers geprivatiseerd, terwijl hier
oorspronkelijk de oever openbaar was en de
stad zich presenteerde met voorkanten aan de
passanten komend vanuit het westen. Ook is
er onnodige onderbegroeiing ontstaan, die het
zicht belemmert en niet past bij de karakteristiek
van de groene oevers van Emmeloord.
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2. Het groene voorportaal bestaat uit groenclusters met bijzondere solitaire gebouwen,
op afstand van de weg. Er worden nieuwe
plannen ontwikkeld (locatie aangegeven
met rode ster in de samenvatting). Er komt een
hoge bebouwingsdichtheid, hierbij moet
zoveel mogelijk rekening gehouden worden
met het groene karakter van het voorportaal.
Emmeloord is ontworpen als stad aan het
water, met brede groene en openbare oevers.
De locatie ligt aan de Espelervaart, met een
doorgaand pad parallel aan het water. Deze
locatie leent zich voor het opnieuw toepassen
van brede lommerrijke oevers.

Stadspoort west, groen voorportaal met zicht op de
poldertoren en woontoren (Google Streetview).

Stadspoort west, geprivatiseerde oevers met opslag
doen geen recht aan het stadsportaal
(Google Streetview).

Stadspoort west, het stadsportaal heeft haar
zwaartepunt aan de zuidzijde met een waterkom en
woontoren (Google Streetview).

Het groene voorportaal en het stadsportaal van de westelijke stadspoort in verschillende ontwerpschetsen
en in de huidige situatie:

Stadspoort west, schetsplan III, 1943 (bron: NLE).
Geleidelijke overgang van landschap naar stad.

Stadspoort west, schets 1951 (bron: NLE). Groen
voorportaal met clusters van solitaire gebouwen in
het groen.

Stadspoort west, ‘stad na 35 jaar’, 1944 (bron: NLE).
Groen voorportaal met solitair gebouw in het groen.

Stadspoort West, 2010 (luchtfoto gemeente Noordoostpolder). Groen voorportaal en enkelzijdig
stadsportaal.

Oplossingen die er aan bijdragen om de polderkenmerken beter zichtbaar te maken.
Groen voorportaal Urkerweg:
1. Het versterken van de groene openbare ruimte,
met grote openheid.
2. Het ontwikkelen van passende nieuwe bebouwing op de ontwikkellocatie (zie rode ster in de
samenvatting) van het groene voorportaal.
3. Alle ontwikkelingen binnen het groene
voorportaal uitwerken als samenhangend
groencluster met bijzondere solitaire gebouwen,
op afstand van de weg.
4. Het versterken van het zicht op de poldertoren,
door het snoeien van bomen en verwijderen
van opslag.
5. Het voorkomen van ‘wandvorming’ door de
gebouwen. Creëer voldoende afstand tot
de weg, ontwikkel meer groen dan gebouwen
door voldoende groene tussenruimte tussen
de gebouwen en voldoende groen rond de
gebouwen. Passend hierbij is een meer
modernistische architectuur, zoals op
vergelijkbare locaties in Emmeloord.
6. De groene terreininrichting en parkeren:
Voorkom parkeren aan de Urkerweg en de
Espelervaart. Bedenk oplossingen waardoor
het terrein geen grote parkeerplaats wordt.
(stapelen, deels onder gebouwen, inpassen in
groen etc.). Maak het terrein zo groen mogelijk:
ontwikkel meer groen dan gebouwen. Pas het
parkeren zo in dat er geen stenige vlakte
ontstaat.
7. Het pad (oost-west) kan verlegd worden,
zolang de bestaande verbinding behouden
blijft.
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8. Onderzoek de mogelijkheid om een tweede
toren bij de brug te ontwikkelen. De nieuwe
toren zou op de ontwikkellocatie kunnen
worden uitgewerkt als een tegenhanger van
de bestaande toren aan de overzijde van het
water. De twee torens versterken op die manier
de openbare ruimte rond de brug en geven de
stadspoort een sterkere identiteit. Belangrijk is
hierbij een balans te zoeken in de compositie
en de onderlinge verhouding van de twee
torens bij de brug. Dit ook in relatie tot de
overige gebouwen nabij de brug en langs de
Urkerweg. Een toren op deze locatie en/of welk
andere bebouwing dan ook, wordt niet hoger
dan de hoogte van de poldertoren en
‘concurreert’ qua hoogte en vorm niet met de
poldertoren (zie ook de opgave vizier op de
poldertoren).
Stadsportaal stadspoort west:
1. Het versterken van de stadspoort, door het
verbeteren, aantrekkelijker maken en
toegankelijker maken van de ruimte en oevers
rond het gemeentehuis, het politiebureau en
het Muzisch centrum (doorgaande openbare
oever). Dit kan bijvoorbeeld een wandelsteiger
in het water zijn.
2. Het opschonen van de onderbegroeiing ter
hoogte van de brug.
3. Het versterken van de aanwezige openbare
oevers. Emmeloord is ontworpen als stad aan
het water, met brede groene en openbare
oevers. Probeer langs de Espelervaart, een
doorgaand pad parallel aan het water en een
brede parkachtige groene oever te ontwikkelen,
passend bij Emmeloord (referentie: brede
parkoevers langs de Lemstervaart).
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Voorbeeld 2: Stadspoort zuid, omgeving
Nagelerbrug.
Oplossingsrichting 2: Behouden en versterken
van de ruime maatvoering, de zichten en de
verblijfskwaliteit.
Toelichting
Ter hoogte van de Nagelerbrug zijn de kenmerken
van de Polderstad deels wel en deels niet meer
herkenbaar:

Samenvatting oplossingsrichtingen stadspoort
west:
1. Solitaire bebouwing in clusters van groen,
op afstand van de weg.
2. Meer groen dan gebouwen.
3. Openbare oevers en groene oevers.
4. Stadsportaal: groene ruimte,
meer openbare ruimte ontwikkelen.
5. Mogelijkheid om op de ontwikkellocatie
(rode ster) ook een gebouwd accent te maken
(twee torens bij de brug).

1. Rijdend naar het centrum is het groene
voorportaal dichtgegroeid met bomen en een
bedrijfsloods. Hierdoor is het vrije zicht op de
voormalige schippersbeurs en de poldertoren
niet meer mogelijk.
2. Vanaf de brug ziet de bezoeker aan de rechterhand de Zuiderkade. Hier heeft het parkeren
op de kade de overhand. De winkels langs de
Zuiderkade domineren het beeld en de identiteit. Dit is jammer, want de Zuiderkade heeft
van oudsher een grote betekenis voor de stad.
Ze fungeerde als stedelijk front naar de polder,
met een loskade en openbare oever. Hier liggen
kansen voor aantrekkelijke aanlegplaatsen
voor bezoekers vanaf het water. Vanaf hier ligt
het centrum dichtbij en kan de stad zich
optimaal aan het water presenteren.
3. Vanaf de Nagelerbrug richting het centrum
vormt het Veerplein de stadspoort. Dit plein
werd ooit ontworpen als groen stadsplein,
en is nu een stenig parkeerplein geworden.
Er wordt echter nauwelijks geparkeerd. De
bebouwing is aan de noordzijde te laag en
bescheiden. Het geeft weinig houvast aan het
plein als pleinwand. De uitstraling van de

openbare ruimte en bebouwing past niet bij
een stadsentree of stadspoort.
Oplossingen die er aan bijdragen om de
polderkenmerken beter zichtbaar te maken.
Groen voorportaal, Nagelerweg:
1. Het zicht verruimen, zodat het stadsfront en de
poldertoren beter zichtbaar worden. Dit kan
door het opschonen van onderbegroeiingen
en/of door overbodige bomen weg te halen.
2. De oorspronkelijke rooilijn herstellen.
Karakteristieke en/of beeldbepalende
bedrijfsloodsen zichtbaar maken als
begrenzing van deze brinkachtige ruimte.
3. Op de hoek van de vaart en de Industrieweg
staat een karakteristieke bedrijfshal met
bedrijfswoning, nu een mechanisatiebedrijf
met bijgebouwde loods. Door het opschonen
van de begroeiing (en indien mogelijk op
termijn het verwijderen van de loods), de
bedrijfshal opnieuw zichtbaar maken als
flankerend gebouw van het groene voorportaal
(zie impressie hieronder).

Zuiderkade:
1. De kade, die vanaf de stadspoort de ‘oude stad’
representeert, versterken. Parkeren zoveel
mogelijk uit het zicht houden en terugliggend
plaatsen ten opzichte van het water. De voor-		
keur gaat uit naar het parkeren uit het zicht,
ingepakt tussen de bebouwing en/of groen.
2. Het vergroenen van de kade en de oever tot
openbare parkachtige groenzone, passend bij
Emmeloord.
3. Het toepassen van een lage aanlegsteiger ter
plaatse van stenen kade (gebruiksvriendelijkheid en versterking van de functie).
4. Het creëren van een gastvrij onthaal. De kade
inrichten voor de aanleg van recreatieboten,
aanverwante ondersteunende functies en verblijfsplekken/openbare plekken voor bewoners.
5. Het zicht vanaf Nagelerweg richting stadskern
(oorspronkelijk stadsfront) verbreden.

Groen voorportaal Nagelerweg, zicht op poldertoren geblokkeerd. De oorspronkelijke rooilijn terugbrengen
en het zicht op het stadsfront en de poldertoren verruimen.

Zicht op Zuiderkade, auto’s en winkels dominant.

Auto’s uit het zicht, ontwikkelen van een gastvrije
oever.
Stadsportaal, Veerplein:
1. De bebouwing rondom het stadsportaal Veerplein verhogen. Deze bebouwing moet genoeg
maat en hoogte hebben (minimaal twee bouwlagen met kap). Daarnaast zou meer uitstraling
in de architectuur van grote meerwaarde zijn.
2. Hoeken verbijzonderen door meer hoogte,
alzijdigheid en een passende architectuur
(hedendaagse vertaling van Delftse School
(langs de Zuiderkade) of modernisme (zijde
Bouwerskamp)) toe te passen.
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3. Het ontwikkelen van stedelijke bebouwing
met passende maat en functie. Publieke
functies en detailhandel passen goed, mits de
massa en architectuur dienend is aan de
stedenbouwkundige structuur.
4. Het terugbrengen van groene karakteristieken.

Stadsportaal Veerplein, stenig parkeerplein.

Hoogte van bebouwing rond Veerplein vergroten
en het terugbrengen van groen.
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Samenvatting oplossingsrichtingen stadspoort zuid:
1. Stadsportaal: verhogen van de bebouwing rond het Veerplein en het versterken van de zeggingskracht
van de architectuur. Het vergroenen van de pleinruimte. Het creëren van de mogelijkheid om op de hoek
van de ontwikkellocatie Zuiderkade, of rond het Veerplein een gebouwd accent te maken. De pleinwand
kan hier meer hoogte en maat hebben.
2. Verruimen van het zicht op de Zuiderkade (het waterfront) en het water. Versterken van de openbare
oevers en groene oevers. Het terugleggen van het parkeren op de kade en het verplaatsen van de parkeer
plaatsen, zoveel mogelijk uit het zicht, ingepakt tussen de bebouwing en/of groen.
3. Ontwikkelen Bouwerskamp inclusief waterfront.
4. Groen voorportaal verruimen door verwijderen groenopslag. Hierdoor tegelijkertijd het zicht op de
poldertoren eerder mogelijk maken (lange witte pijl).
5. Op termijn herstellen van de oorspronkelijke rooilijn. Het op termijn verwijderen van de eerste loods aan
de Industrieweg om de karakteristieke bedrijfshal weer zichtbaar te maken (gebouw met kruis erdoor).

Voorbeeld 3: Nieuwe Stadspoort A6 Noord
Oplossingsrichting 3: Ontwikkelen van nieuwe
stadspoorten bij nieuwe stadsentrees.
Toelichting
Emmeloord heeft zich ontwikkeld tot een stad
met 25.000 inwoners. Er ligt een Rijksweg aan
de oost- en zuidzijde van de stad en het voorzieningen- en werkgebied is meegegroeid met
het aantal inwoners en dankzij de goede ligging
aan landelijke infrastructuur.
Dit heeft de volgende consequenties:
1. Ondertussen zijn de hoofdentrees (stadskruis)
minder herkenbaar. Het binnenkomen van
Emmeloord vindt niet meer primair plaats
via het stadskruis, de vier hoofdentrees van het
stadskruis sluiten indirect aan op de Rijksweg.  
2. De nieuwe entrees zijn nog niet uitgewerkt als
stadspoort of als herkenbare entrees van de
stad.
3. Er zijn geen locaties waar de bezoeker dichtbij
de snelweg de auto kan parkeren, om over te
stappen op vervoer via het water of te fiets, bij
voorkeur gecombineerd met horeca- en overnachtingsmogelijkheden (recreatief transferium
als nieuw knooppunt met verbinding met
de Wellerwaard, het Kuinderbos, de stad en
andere aantrekkelijke locaties zoals Nagele).
4. Emmeloord is niet zichtbaar vanaf de A6.
Te vaak rijden mensen Emmeloord voorbij.
Een aantrekkelijke locatie langs de snelweg
kan verleiden om een kort of langer verblijf in
Emmeloord te overwegen.

Oplossingen, die er aan bijdragen om de polderkenmerken beter zichtbaar te maken bij nieuwe
stadspoorten:
1. Maak de stad zichtbaar door nieuwe stadspoorten (met daarin bijvoorbeeld een kunstwerk of gebouw, dat de stad representeert).
De bezoeker of passant mag al vanaf de A6 de
stadspoort herkennen als stadspoort van
Emmeloord en als onderdeel van de Noordoostpolder (geen generieke plek).
2. Ontwikkel geschikte entrees vanaf de snelweg
tot nieuwe stadspoorten, met aandacht voor
de stedenbouwkundige opbouw, die ten
grondslag ligt aan de ‘interne’ stadspoorten.
3. Kies entrees met een overgangsmoment, zoals
een brug of viaduct.
4. Ontwikkel geleidelijke overgangen vanuit het
landschap, begin met een groen voorportaal
en eindig met een stadsportaal.
5. Ontwikkel binnen de stadspoort in ieder geval
een stadsportaal, met flankerende bijzondere
bebouwing om de stadspoort te markeren
vanuit het landschap en als ruimte op zich.
Voorbeeld: Noordentree met recreatief
transferium
Komend over de A6 vanuit het Noorden:
1. Maak de stadspoort zichtbaar en herkenbaar
als publieke plek, door bijvoorbeeld een transferium te introduceren. Dit kan in de vorm van
een gebouw, dat zichtbaar is vanaf de snelweg
en vanaf de Muntweg. Dit bijzondere gebouw
in het groen zou zichtbaar moeten zijn vanaf
de A6. Dit vraagt om enkele vizieren vanaf de
snelweg. Hiertoe kunnen in het groen langs de
A6 op enkele plekken open plekken worden

gecreëerd. Het gebouw geeft op haar beurt
weer de kans om een weids uitzicht op het
polderlandschap te bieden.
Ter hoogte van de Muntweg:
1. Komend over het viaduct van de A6 of vanaf de
A6 is er eerst sprake van een groene ontvangstruimte, die zich opent als gastvrij welkom. Hier
zou het transferium al zichtbaar moeten zijn.
2. Versterk hier de openbare ruimte door het
verbeteren, aantrekkelijker maken en
toegankelijker maken van de ruimte en
functies. Geef hier al bezoekers het gevoel dat 		
ze welkom zijn in Emmeloord.
3. Maak vervolgens de stadspoort zichtbaar vanaf
de snelweg en maak vanuit de stadspoort ook
het polderlandschap zichtbaar. Maak daarom
het polderlandschap zichtbaar vanaf de
Muntweg, vanaf de Belvedère en vanaf het 		
transferium (polderpanorama).
4. Voeg een transferium toe, een gebouw met
informatie- en verblijfsfunctie, gekoppeld aan
het water. Maak de overstap van auto naar fiets
of boot aantrekkelijk. Maak huren mogelijk
en zorg voor een goede en aantrekkelijke
informatie over Emmeloord.
5. Creëer een veilige en aantrekkelijke oversteek
voor voetgangers en fietsers van het transferium
naar de Belvedère. Via de Belvedère leidt
een zeer aantrekkelijke route naar de stad.
6. Maak een veilige en goede verbinding over de
Muntweg met de Belvedère.
7. Geef het Emmelerbos een herkenbaar adres
aan de Muntweg door bijvoorbeeld de Belvedère uit het oorspronkelijke ontwerp terug te
brengen. Dit zou in een nieuwe vorm een
openluchttheater, maar bijvoorbeeld ook als
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gebouw met horeca, verblijfs- of educatiefunctie kunnen worden uitgewerkt. Belangrijk
is dat er een uitzicht mogelijk wordt gemaakt
naar het polderlandschap.

bijzondere gebouwen. De poldertoren is een
goed voorbeeld, dankzij de VVV, het restaurant
en het uitzicht.
11. Maak vanaf de nieuwe stadspoort rondvaarten
mogelijk, of een tochtje met een elektrische

sloep. Gedacht kan worden aan een
‘rondvaart centrumgebied’, een rondvaart
‘langs de werk-stad aan het water’ en het
‘varen door het bos’.

Fragment goedgekeurde plan Pouderoyen 1947,
met Belvedère (bron: NLE).
8. Maak als het even kan het water zichtbaar
vanaf de weg en zorg dat hier recreatieboten
liggen. Draag zorg voor een goed onderhoud
in de stadspoort, zowel rond de weg als te
water. Je kunt maar een keer een eerste indruk
maken op bezoekers.
9. Versterk de aanwezige openbare oevers.
Emmeloord is ontworpen als stad aan het
water, met brede groene en openbare oevers.
Ontwikkel daarom nieuwe oevers op dezelfde
herkenbare wijze.
10. Versterk de routes vanaf het transferium op
zo’n manier, dat het ‘verhaal’ van Emmeloord
kan worden beleefd. Bijvoorbeeld door langs
de Sportlaan informatie over de Delfts Rode
en Delfts Witte architectuur aan te bieden.
Door informatie over het ontwerp van het
(winkel)centrum en de Poldertoren. En door
verblijfsfuncties en informatie gekoppeld aan
274 DE OPGAVEN

Samenvatting oplossingsrichtingen nieuwe stadspoort A6 Noord:
1. Ontwikkel een nieuwe geleidelijke overgang, bij voorkeur met de drieledige opbouw van een stadspoort
in Emmeloord. Een groen voorportaal, een ‘brug’moment (hier de brug over de vaart), het stadsportaal.
2. Bied zicht op de stadspoort vanaf de A6.
3. Maak de stadspoort markant zichtbaar door bijvoorbeeld een transferiumgebouw, zichtbaar vanaf de
snelweg en vanaf de Muntweg.
4. Ontwikkel een stadsportaal, met flankerende bijzondere bebouwing om de stadspoort te markeren
vanuit het landschap en als ruimte op zich.
5. Maak de overstap van auto naar fiets of boot aantrekkelijk.
6. Creëer een veilige en aantrekkelijke oversteek voor voetgangers en fietsers van het transferium naar de
belvedère. Via de Belvedère leidt een zeer aantrekkelijke route naar de stad.
7. Breng de belvedère (uitzichtplek) terug uit het oorspronkelijke plan, dit kan op hedendaagse wijze.
8. Maak vaartochten en rondvaarten mogelijk vanaf de stadspoort.
9. Creëer aantrekkelijke fiets- en wandelroutes naar de stad, het Emmelerbos, De Wellerwaard,
het Kuinderbos et cetera.

4 Versterken van de stad aan het water
De opgave
Naast de ontwatering van de polder had het
water van oorsprong een belangrijke functie als
transportroute voor de handel en industrie. Door
de komst van de auto is deze functie grotendeels
verloren gegaan. Maar het belang van water als
structurerend element in de zich ontwikkelende
stad is alleen maar groter geworden. Bovendien is
het water één van de belangrijkste elementen die
het polderlandschap in de stad voelbaar maakt.
Het is voor de polderstad van belang om de vele
betekenissen die het water en de oevers hebben,
of zouden kunnen krijgen, te benutten:
• Als visitekaartje en beeldmerk. Bijvoorbeeld de
verschillende bruggen die de binnenkomst in
de stad markeren.
• Als aantrekkelijk woonmilieu.
• Als groene openbare verblijfsplek.
• Als drager van groene routes op het niveau van
de polderstad.
• Als aanlegplaats voor de recreatievaart, bijvoorbeeld aan de Zuiderkade.

Brede parkachtige oever aan de Lemstervaart.

De stadsgracht.

De vraag is:
Hoe kunnen de verschillende kwaliteiten van het
water in de polderstad worden versterkt? En hoe
kan het water (nog meer dan nu) als drager van
groene recreatieve routes en openbare verblijfsplekken benut worden?

De Urkervaart.
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Randvoorwaarden

Oplossingsrichtingen

Het water als kwaliteitsdrager van de stad moet
aan een aantal randvoorwaarden voldoen:
• Continue (langzaamverkeers) routes langs het
water.
• Eenduidige en herkenbare oeverprofielen voor
de verschillende aanliggende milieus en de
polderstad.
• Aantrekkelijke openbare oevers en
verblijfsplekken aan het water.
• Het water moet zichtbaar en beleefbaar zijn.
• Geen achterkant situaties aan het water.
• De kwaliteiten van het water benutten voor het
wonen, werken en/of recreëren.
• Maken van aanlegplaatsen voor de recreatievaart, maar ook boothellingen, haventjes en
kleine aanlegplaatsen voor de buurten.
• Zorgvuldig inpassen en vormgeven van nieuwe
bruggen en het koesteren van bestaande
bruggen als entrees van de stad en punten van
oriëntatie.

Oplossingsrichting 1: Continueren van de routes
langs het water, het herstellen van de verdwenen
routes en het toevoegen van ontbrekende
schakels.

Het waterschap Flevoland heeft het beleid om
alle oeverbeschoeiingen in de Noordoostpolder
te verwijderen en natuurvriendelijke oevers aan
te leggen. Hierdoor wordt de harde grens weggenomen en een geleidelijke overgang gemaakt
die de natuur ruimte geeft zich te ontwikkelen.

Op veel plekken is de ligging aan het water niet
benut of zijn routes onduidelijk of onderbroken.
Vooral in de omgeving van het centrum, de
Zuiderkade en Bouwerskamp en langs de
Espelervaart.
Het voorstel is om deze ontbrekende schakels
toe te voegen of te herstellen, zodat er continue
routes ontstaan die de verschillende plekken en
kwaliteiten met elkaar verbinden.
Oplossingsrichting 2: Samenhang brengen in de
inrichting van de oevers en deze toegankelijk
maken.
Op veel plekken zijn de oevers niet toegankelijk
en is de inrichting niet afgestemd op de plek in
de stad. Het voorstel is de verschillende oevers
in Emmeloord te categoriseren en de specifieke
kenmerken en de onderlinge samenhang van
de verschillende typen aan te geven. Dit kan als
leidraad dienen voor de inrichting en het beheer
van de oevers in de toekomst.
Oplossingsrichting 3: Het koesteren van bestaande
bruggen als entrees van de stad en belangrijke
punten van oriëntatie. Het zorgvuldig inpassen
en vormgeven van nieuwe bruggen.
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Ook voor de bruggen geldt dat samenhang in
de verschijningsvorm in relatie tot de locatie,
gebruiksfunctie en historie de leesbaarheid en
identiteit van de stad ten goede komt.
De bruggen kunnen in diverse types worden
onderverdeeld, naar de manier waarop ze zijn
geconstrueerd, naar hun gebruik en naar de wijze
waarop ze zijn vormgegeven en gematerialiseerd.
De categorieën geven we weer in dit document.
Het advies is de familiekenmerken van de
verschillende typen bruggen te beschrijven.
Dit biedt een leidraad voor het beleid, het beheer
van bestaande bruggen en de vormgeving van
nieuwe bruggen.

Voorbeeld 1
Oplossingsrichting 1: Continueren van de routes
langs het water en het herstellen van de
ontbrekende schakels.
Op een aantal plekken lopen routes langs de
Espelervaart ruimtelijk ‘dood’. Het beter stroomlijnen van de langzaamverkeersroutes langs het
water, maakt de Espelervaart tot een belangrijke
groen/blauwe structuur, die een groot deel van
het westelijk stadsdeel verbindt met het
stadscentrum.

De ontbrekende schakels.

1. De Kaap.

2. De Rijnstraat/Bosporus.

3. De Bosporus.
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Voorbeeld 2
Oplossingsrichting 2: Het toegankelijk maken
en samenhang brengen in de inrichting van de
oevers.
In de polderstad zijn verschillende typologieën
water en oevers te definiëren. Vaarten en oevers
verschillen afhankelijk van de plek in de stad.
Elke typologie heeft een eigen betekenis en
karakteristiek.
Singelgracht, groene stadsgracht
De lange singelgracht met groene taluds, bomen
en zorgvuldig ontworpen duikerbruggen in het
centrum verwijst naar de grachten en singels in
de Hollandse watersteden.
Poldervaarten
De Urkervaart-Zwolse Vaart is een typische brede
poldervaart met een functie voor de scheepvaart.
Deze vaart verbindt de twee uitersten, het open
agrarisch polderlandschap met het zuidelijk
stadscentrum van Emmeloord. Hier liggen de
Nagelerbrug en de loswal aan de Zuiderkade.
Daarnaast kent de Urkervaart-Zwolse Vaart ook:
• de zakelijke bedrijfsmatige kades en oevers van
de werkgebieden.
• de parkachtige oevers van de Zuiderkade.
• de smalle oevers aan de zijde van woonwijk
De Zuidert.
De Espelervaart is smaller, heeft geen scheepvaart en is gegraven voor de afwatering van de
polder. Hij loopt langs het centrum en doorkruist
de westelijke woonwijken van Emmeloord met
nuchtere polderoevers. Met uitzondering van
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de brede parkoevers aan de Zeebiesstraat en ter
hoogte van de wijkparken is de Espelervaart een
nuchtere poldervaart.
De Lemstervaart vormt van oudsher de oostelijke
stadsgrens en is ontworpen met parkachtige
oevers. De vaart markeert nog altijd de grens van
stad en polder. En ook de lommerrijke sfeer, die
ontstaat door de brede parkachtige oevers en het
Emmelerbos, is onverminderd aanwezig.
Door de specifieke karakteristieken vast te leggen
in principeprofielen en deze als basis te gebruiken
bij de inrichting en het beheer ontstaat er samenhang die de leesbaarheid van het water in de stad
vergroot.
Voorbeeld: Parkoever aan de Minister Lelysingel
Langs de Lemstervaart, maar ook op verschillende
plekken langs de Zwolse Vaart, de Urkervaart en
de Espelervaart zijn brede parkachtige oevers te
vinden. Deze ruim opgezette openbare oevers
zijn onlosmakelijk onderdeel van de groene
polderstad. De Minister Lelysingel heeft een hoge
ruimtelijke kwaliteit. Dit profiel is vanaf de eerste
aanleg onveranderd gebleven en staat model

Profiel 1: Principe parkoever en polderoever.

Parkoever ter hoogte van de Minister Lelysingel.

Parkoever ter hoogte van de Verhagenlaan.

Voorbeeld: Parkoever aan de Zeebiesstraat  
De oever aan de Zeebiesstraat is van oorsprong
de locatie waar bij de aanleg van Emmeloord
woonschepen hebben gelegen. De huidige
woonschepen, die hier gedoogd worden,
herinneren aan die situatie.

Verblijfsplek aan de Lemstervaart ter hoogte van de
Verhagenlaan.
voor de Emmeloordse parkoever:
• Voor alle parkoever profielen geldt dat het
flauwe talud het diepliggende water goed
zichtbaar maakt.
• Bomen bepalen de parkachtige sfeer. Ze zijn
geplant in een rij en waar de oever breder is
ook in een los verband. Onder begroeiing door
struiken is minimaal toegepast, immers het
water moet zichtbaar blijven.
• Het ruime profiel maakt losliggende voetpaden
mogelijk. Op een aantal plaatsen zijn
verblijfsplekken aan het water.
Voorbeeld: Polderoever langs de Lemstervaart
De overzijde van de Minister Lelysingel is een
voorbeeld van een smalle en functionele
polderoever grenzend aan agrarisch gebied.
Het is een natuurvriendelijke oever (zie profiel 1:
principe parkoever en polderover).

Hoewel woonboten een verlevendiging van de
openbare ruimte kunnen betekenen, leent deze
oever zich hier niet voor. De boten, en vooral de
opstallen en begroeiing op de oever, ontnemen
het zicht op het water. De openheid van de
oevers is juist zo kenmerkend voor deze brede
parkachtige oevers in Emmeloord. Bovendien
nodigt de oever niet uit tot verblijf, omdat ze
minder openbaar aandoet. Hier ligt een opgave
om het openbaar karakter te versterken en het
water weer beleefbaar te maken. Er zijn meerdere
opties:
1. De beplanting en opstallen zodanig te veranderen
(bijv. deels verwijderen of er ruimte tussen
creëren) dat het water weer zichtbaar wordt.
2. De woonboten te verplaatsen naar een andere
oever in de nabijheid van het centrum waar ze
beter in de situatie ingepast kunnen worden.
In de opgave werkstad aan het water worden
voorstellen gedaan om langs de Bouwerskamp
een zone langs de oever te ontwikkelen als
woonbotenhaven. Een insteekhaventje zou een
goede locatie kunnen zijn voor deze woonboten (zie de kaart bij de opgave Werkstad aan
het water).

Illustratie: Schetsen van woonboten in de
Espelervaart van Hans Rotgans eind jaren ’40.

Huidig zicht vanaf de Moerasandijviestraat
(bron: Google Streetview).

De beplanting verwijderd en het water zichtbaar
gemaakt.
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Voorbeeld: Zuiderkade
De oever aan de Zuiderkade is een mooi voorbeeld van een openbare parkoever gecombineerd
met waterrecreatie. Er is echter nog wel een
kwaliteitsslag te maken aan de waterkant.

Zicht op het water vanaf bruggen is van hoge
waarde voor de beleving. Op dit moment hebben
passanten als ze over de brug gaan (Moerasandijviestraat- Europlaan) verminderd zicht op
het water door de woonboten, de opstallen en
begroeiing op de oevers. Als de oevers vrij
worden gemaakt, is het water al van ver zichtbaar
en versterkt daarmee het ‘brugmoment’.
Voorbeeld: Parkbosoever langs de Espelervaart
Langs het pad aan de overzijde van de Zeebiesstraat is het water voor fietsers en wandelaars
niet zichtbaar. Het zichtbaar maken van het water
komt de ruimtelijke kwaliteit, de oriëntatie en de
sociale veiligheid zeer ten goede.

Profiel 2: Huidige situatie (met onderbegroeiing).

Profiel 2: Principe parkbosoever en parkoever.
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Voorstel:
• breed voetpad langs de haag.
• ‘losliggende’ en brede drijvende stijger op
afstand van de oever.
Fietspad langs Espelervaart. Links van het pad is
de Kaukasus en rechts achter de bosjes loopt de
Espelervaart.

Door de stijger op enige afstand te leggen van
de oever is er voor de bezoeker keuze uit twee
interessante routes. Ieder met een eigen
ruimtelijke kwaliteit. Een losliggende stijger
maakt het water beter zichtbaar en accentueert
de beide sferen van parkoever en waterrecreatiesteiger.

Huidige situatie van de oever met aanlegplaatsen
aan de Zuiderkade.

Voorbeeld: Loswal aan de Zuiderkade wordt
recreatiekade
De Zuiderkade is van oudsher een plek waar
schepen konden laden en lossen. Mede vanwege
de ligging dicht tegen het centrum, ligt hier een
kans om het watertoerisme verder te ontwikkelen.
Dit kan alleen als er gewerkt wordt aan een
‘gastvrij onthaal’.

Profiel 3: Principe stadse poldervaartoever en
parkoever met aanlegsteiger.
Voorbeeld: Stadse poldervaartoever langs
De Zuidert
De oever van de Urkervaart aan de zijde van
woonwijk De Zuidert heeft een smal profiel.
De grote schaal van de poldervaart is hier in
contrast met de kleine schaal van de bebouwing
en woonomgeving. Het vergroenen van de oever
met een begeleidende boombeplanting zorgt
voor een betere overgang van de polderschaal
naar de schaal van de woonomgeving.
De bomen moeten zodanig worden geplaatst en
opgekroond dat de bewoners zicht houden op
het water.

Het Medemblikpad langs de Urkervaart.

Gewenste situatie met begeleidende
boombeplanting.

Voorstel:
• Het autoluw maken van de kade.
• Met een ‘losliggende’ drijvende stijger op een
lager niveau dan de kade, de kade geschikt en
aantrekkelijk maken voor de aanleg van plezier
vaart.
• Verblijfsfuncties en bijvoorbeeld een paviljoen
met horeca kunnen de kade tot een interessante
stedelijke verblijfsplek aan het water.
• Informatie over de stad Emmeloord en de
nabijheid van het centrumgebied, horeca,
cultuur en evenementen kunnen gasten
verleiden tot een langer verblijf en meer
bestedingen in de stad.

Loswal aan de Zuiderkade.
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Voorbeeld 3
Oplossingsrichting 3: Het koesteren van bestaande
bruggen als entrees van de stad en punten van
oriëntatie. Het zorgvuldig inpassen en vormgeven
van nieuwe bruggen.
In de polder met talloze sloten, tochten en
vaarten zijn noodzakelijkerwijs vele bruggen
aangelegd. Het zijn de verbindende elementen,
die belangrijke schakels vormen in het netwerk
van de polder. Ook in de polderstad Emmeloord is
een keur van bruggen aanwezig.

Profiel 4: Principe loswal/kade met aanlegsteiger.
Voorbeeld: De Espelervaart ter hoogte van de
Bosporus en de Hoefbladstraat
Dit profiel is een mooi voorbeeld van wonen aan
een stoere poldervaart met een stevige bomenbeplanting. Op de foto is echter te zien dat de
linkeroever geheel dichtgegroeid is met struiken.
Voor de beleving van de wijdsheid van deze
stadse poldervaart is het een voorwaarde dat
de oevers open worden gehouden en het water
tussen de bomen zichtbaar blijft.

De grotere bruggen zijn al van verre waarneembaar en vormen belangrijke bakens ter oriëntatie
of markeren de entree tot de stad of een wijk.
Wanneer je over een brug gaat, is er door de
hogere ligging ten opzichte van het maaiveld
gedurende een kort moment een ruim uitzicht
over de omgeving.
Espelervaart ter hoogte van de Bosporus en de
Hoefbladstraat.

De verschijningsvorm en architectuur van de
bruggen vertelt veel over hun functie en plek
in de stad en zelfs over de geschiedenis van de
plek. De Noordoostpolder is nieuw land, maar al
lang geen plek meer zonder geschiedenis. Van de
Nagelerbrug over de Urkervaart is de vroegere
positie van deze plek in de stad af te lezen. De
typische polderbrug lag voorheen aan de rand
van de stad aan het open polderlandschap, net
zoals dat bij de brug van het zelfde type over de
Lemstervaart nog steeds zo is.
Kortom, bruggen zijn belangrijke identiteitsdragers
van de stad. Het is daarom belangrijk om zorgvuldig om te gaan met zowel bestaande bruggen

Profiel 5: Principe stadse poldervaartoever.
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als de vormgeving en inpassing van nieuwe
bruggen. Op basis van het DNA van Emmeloord
zijn er verschillende typologieën bruggen te
onderscheiden:
• Het snelwegviaduct.
• De polderbrug bij de entrees vanuit de polder.
• De stadsbrug over de stadssingel.
• De stadsbrug over de Espelervaart.
• Parkbruggen over de vaarten (voor langzaam
verkeer).
• Fiets- en voetgangers bruggen over de
poldersloten en wijksloten.
Het is de relatie tussen de verschijningsvorm en
de locatie, gebruiksfunctie en historie, die de
bruggen tot ‘polderstadbruggen’ maakt.
Iedere typologie heeft zijn eigen kenmerken. Een
zorgvuldige beschrijving hiervan kan als leidraad
dienen voor het beleid voor en de vormgeving
van bruggen in de polderstad. Het is belangrijk
de samenhang te behouden binnen een
typologie en het verschil te behouden tussen de
typologieën. Doel is de leesbaarheid van de stad
en het water te versterken.
De huidige brug in de Urkerweg
De brug in de Urkerweg over de Espelervaart
vormt een belangrijke schakel in de westelijke
(blauwe) stadspoort. De locatie van de brug,
dicht op het stadscentrum, is vergelijkbaar met
de locatie van de bruggen in de stadssingel en de
noordelijker gelegen brug over de Espelervaart
bij de Europalaan. Echter qua vormgeving en
detaillering is er geen enkele overeenkomst. De
brug is een eenvoudige betonnen plaatbrug die
beter past bij de bruggen in het open landschap
van de polder. Het ontwerp heeft veel trekken

Het snelwegviaduct.

De stadsbrug over de stadssingel.

Parkbruggen over de vaarten.

De polderbrug bij de entrees vanuit de polder.

De stadsbrug over de Espelervaart.

Fiets- en voetgangers bruggen over de poldersloten en wijksloten.
DE OPGAVEN 283

De voormalige brug in de Urkerweg over de
Espelervaart.

van de oorspronkelijke brug, maar veel minder
verfijnd. Hoogstwaarschijnlijk is de aanlegplaats
van schepen in de Espelervaart destijds de
noodzaak geweest om deze dichte maar hogere
polderbrug, waar de schepen onderdoor moesten
kunnen varen, op deze plek te realiseren.
Omdat deze noodzaak er nu niet meer is, is het
voorstel om hier een stadsbrug te realiseren met
een uitstraling die recht doet aan de stedenbouwkundige situatie van deze belangrijke
entree van Emmeloord. Door haar ligging en
functie behoort de brug tot het type ‘stadsbrug
over de Espelervaart’. De vormgeving zou hierbij
moeten aansluiten en kan dus aansluiten op de
vormgeving van de gemetselde brug nabij de
Europalaan.
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De huidige brug naar De Zuidert
Deze brug is na de realisatie van de Zuidert als
langzaamverkeersverbinding aan het bestand
van bruggen in Emmeloord toegevoegd. Het
ontwerp is erg sober en doeltreffend. Ze heeft
echter geen expressie, die iets zegt over de plek.
De uitstraling en vormgeving leggen niet de
verbinding met de polderstad, zoals de andere
bruggen in Emmeloord wel doen. De brug doet
meer aan als een tijdelijke brug.
Het voorstel is om hier zodra de kans zich voordoet een brug te realiseren in de lijn van de
nieuwe parkbruggen over de Espelervaart, zodat
de oversteek over de brede Urkervaart tot een
bijzondere gebeurtenis wordt. Daarbij kan een
(ver)nieuw(d)e brug op deze locatie bijdragen
aan een kwaliteitsimpuls voor de Zuiderkade,
het waterfront van Emmeloord.

De huidige brug naar De Zuidert.

De huidige brug in de Urkerweg over de Espelervaart.

5 Werkstad aan het water
De opgave

Randvoorwaarden

Water speelt een belangrijke rol bij de bouw van de
stad
Emmeloord is net als de polderdorpen aangelegd
vanaf het water. Er werd een werkkamp gebouwd,
langs de Zwolse Vaart. Het kamp was goed
bereikbaar vanaf het water. Het werkkamp werd
een werk- en industriegebied. Daarnaast ontstonden
er werk- en industriegebieden aan de oevers van
de Urkervaart. De waterzijde was vanwege het
transport met schepen vaak een voorzijde. Nu,
meer dan zestig jaar na aanleg worden de meeste
bedrijven niet of veel minder via het water
bediend. De mate van watergebondenheid is zeer
beperkt. Al deze werkkavels aan het water liggen
op korte afstand van de stadskern. Doordat de
oevers nu niet toegankelijk zijn, maakt het water
geen onderdeel uit van het publieke domein
van de stad. De bedrijfsloodsen van de eerste
generatie staan er nu soms verloren bij, of staan
zelfs leeg. Het betreft meerdere beeldbepalende
panden, die het verhaal van Emmeloord als
werkstad aan het water vertellen.

Watergebonden bedrijven langs de Urkervaart.
Rechtsonder is een stukje van de Zuidervaart
zichtbaar en rechts een deel van de 1e haven.
Linksvoor bevindt zich de Bouwerskamp
(bron: Gemeente Noordoostpolder).

Cultuurhistorische onderbouwing en analyse
bestaande situatie
Maak bij de aanpak van de werkgebieden een
analyse van het oorspronkelijke plan voor het
gebied en bepaal in hoeverre het gebied nog
overeenkomt met het oorspronkelijke plan. Is er
nieuw ‘DNA’ ontwikkeld, of zijn ‘kenmerken’ verloren gegaan? Waardeer de kenmerken en bepaal
welke elementen essentieel zijn voor de identiteit
van Emmeloord. Maak duidelijke keuzes over de
omgang met deze kenmerken. Ook als deze in de
loop van de jaren zijn verdwenen of verschraald:
• Respecteer, verbeter of versterk de hoofdstructuur van de bebouwing en de openbare ruimte.
• Respecteer, verbeter of versterk het groen-DNA.
• Respecteer of versterk de ‘kleur’ van het gebied.

De vaart speelt een belangrijke rol bij de bouw van
de stad (bron: NLE).

Randvoorwaarden hergebruik beeldbepalende
panden
De mogelijkheden om de bestaande gebouwen
te hergebruiken zijn afhankelijk van een aantal
factoren:
• De ligging; gaat het om gebouwen aan het
water, bij de brug of aan de centrumzijde?
• De architectonische waarde.
• De bouwkundige staat en functionele
bruikbaarheid; nieuw gebruik is noodzakelijk
voor instandhouding op langere termijn.
• De beeldbepalende kenmerken; opvallend bij
de oudere bedrijfsgebouwen zijn bijvoorbeeld
de betonconstructies. Ze zijn vaak in het zicht,
gevuld met metselwerk in decoratieve

De vraag is:
• Hoe kunnen de werkgebieden aan het water,
die zijn verouderd of niet meer watergebonden, 		
meer betekenis krijgen voor de stad?
• Hoe kunnen de beeldbepalende panden in
deze gebieden een andere rol krijgen?
• Hoe kan het water ter plaatse van deze werkgebieden meer bijdragen aan het publiek domein
en aan Emmeloord als (werk)stad aan het water?
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verbanden. De gebouwen zijn robuust en eenvoudig vormgegeven.
De werkgebouwen zijn vaak afgedekt met royale zadel- of
mansardekappen (zie boek 01, hoofdstuk oorspronkelijk plan).
Dit onderzoek geeft een beeld van een aantal, maar niet alle, waardevolle
panden, locaties en gebouwkenmerken op de bedrijventerreinen van de
eerste generatie: Bouwerskamp en Zuidervaart. Het advies is om hier nader
(bouwhistorisch) onderzoek naar te doen.
1. Voormalige brandweerkazerne met
slangentoren aan de Bouwerskamp
(foto: Mercatus).

2. Eenvoudige gemetselde schuur (op het
eerste gezicht in originele staat) aan de
Bouwerskamp (foto: Mercatus).

3. Voormalig garagebedrijf met bovenwoning, door de ligging aan het
Veerplein kansrijk voor nieuw gebruik
(foto: Mercatus).

4. Voormalige schippersbeurs,
5. Markante en beeldbepalende
nu restaurant Chillers aan het Veerplein bebouwing bij de brug op de hoek
(foto: Mercatus).
van de Nagelerweg en de Zuiderkade
(foto: Mercatus).

6. Karaktervolle bedrijfshal met bedrijfswoning aan de Industrieweg, nu
een mechanisatiebedrijf met bijgebouwde loods.

7. Rijk vormgegeven nutsgebouwtje
in beton en baksteen aan de Nagelerweg.

8. Voormalig kantoorgebouwtje met
toogdak aan de Industrieweg, tegenwoordig Odd Fellowhuis.

10. Grote bedrijfshal aan de Industrieweg met mansardekap, zichtbare betonconstructie en metselwerk vulling.
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9. Bedrijfsloods aan de Industrieweg met
zichtbaar betonnen drieschanierspant
en geornamenteerd metselwerkvulling,
nu Agrfirm.

Stad van de toekomst
Emmeloord heeft zich ontwikkeld tot een grotere
stad dan gepland. Dit brengt nieuwe stedelijke
eigenschappen met zich mee, waar planvorming
voor de toekomst rekening mee dient te houden.
Maak heldere keuzes over de omgang met deze
nieuwe stedelijke karakteristiek en draag zorg dat
nieuwe ontwikkelingen aansluiten bij het DNA
van Emmeloord:
• Kies en onderbouw waar de hoofdstructuur
van de bebouwing en de openbare ruimte
moet worden vernieuwd.
• Kies en onderbouw waar het groen-DNA moet
worden vernieuwd.
• Kies en onderbouw waar de ‘kleur’ van het
gebied moet worden vernieuwd.
• Geef aan hoe de nieuwe ingrepen aansluiten
op het DNA van Emmeloord.
• Vertaal het belang van de beeldbepalende
panden ook in overig beleid en stel deze veilig.
• Ontwikkel een uitnodigend klimaat voor nieuwe
passende bestemmingen, die bijdragen aan
het behoud van deze panden. Voorkom
functies of beheer, waardoor de bedrijfsloodsen
anoniem blijven of komen te vervallen.

Voorbeeld van een nieuwe bestemming (op de
tweede rij, dus niet meteen aan het water) met het
thema welzijn en gezondheid (bron: Google Earth).

Oplossingsrichtingen
1. Bewustwording betekenis werkgebieden toen,
nu en in de toekomst
Benut de kansen om de werkgebieden aan het
water (eerste generatie) te herbestemmen op
zo’n manier, dat het verhaal van Emmeloord en
de betekenis van deze werkgebieden voor het
verhaal van Emmeloord overeind blijven en een
rol gaan spelen bij verdere ontwikkeling.
Ontwikkel bijvoorbeeld een wandelroute, of
locatietheaterfestival (theaterfestival op locatie,
b.v. buiten op straat of in een bedrijfsloods),
waardoor het gebied de moeite waard wordt
om te bezoeken. Doel is dat bezoekers en
ondernemers de waarde en aantrekkelijkheid van
de plek gaan zien en hier gebruik van maken als
‘unique selling point’ bij nieuwe ontwikkelingen.
Maak waar mogelijk het water weer zichtbaar. Op
veel terreinen wordt de waterkant gebruikt voor
opslag of als rommelhoek. Het water is niet meer
zichtbaar vanaf de kade en vanaf het water oogt
Emmeloord rommelig en niet gastvrij.
2. Ontwikkel een nieuwe houding en visie ten
aanzien van bestaande bedrijventerreinen.
De toekomst vraagt om het herstructureren en
herprofileren van bestaande werkgebieden.
Er zal minder uitbreiding van bedrijventerreinen
plaatsvinden en de binnenstedelijke locaties aan
het water (maar ook in het centrum) kunnen een
nieuwe rol vervullen voor de stad.
Dit vraagt van gemeente en ondernemers een
nieuwe houding.
Het is wenselijk dat ondernemers zich bij verhuisof uitbreidingsplannen meer dan voorheen
oriënteren op bestaande terreinen. De overheid

kan een actievere rol spelen bij de begeleiding
van ondernemers naar bestaande locaties en
leegstaande panden. Dit om leegstand en
verpaupering te voorkomen, maar vooral ook om
kansen te benutten.
Het is van groot belang om in de toekomst de
juiste bedrijven op de juiste plek te krijgen.
Dit vraagt om duidelijke profielen voor de
verschillende werklocaties en terreinen.
Ontwikkel daarom een duidelijke visie en een
actieve houding als het gaat om de werkgebieden
in de stad. Hierbij kunnen bestaande kwaliteit en
de oplossingsrichtingen van opgave 1 als basis
dienen. Ondernemers aan het water kunnen een
nieuwe rol vervullen voor de stad. De overheid
kan ondernemers uitnodigen om meer te doen
met de waterkant.
Het herstructureren van de werkgebieden aan
het water betekent dat er niet alleen moet
worden gekeken naar de terreinen aan het water,
maar ook naar de andere werkgebieden. Bedrijven,
die kansen zien aan het water, zullen moeten
passen in het nieuwe profiel, dat de watergebonden werkgebieden krijgen. Mogelijk
verlaten deze bedrijven interessante locaties in
de stad, waar kansen liggen voor anderen.
3. Herbestemmen bedrijfsloodsen en kades
Jaag een proces aan waarbij de bedrijven, die
niet watergebonden zijn, worden herbestemd,
op zo’n manier dat de oevers betekenis krijgen
voor de stad. Ontwikkel daarom een duidelijke
visie en een actieve houding als het gaat om de
werkgebieden in de stad. Dit vraagt om samenwerking, en draagvlak. Hierbij is ondernemersinitiatief erg belangrijk.
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Stimuleer functies die een aantrekkende werking
hebben en die passen bij het stoere karakter en
de stoere historie van dit gebied. Niet alle functies
zijn in geval van herbestemming denkbaar.
Functies die moeten worden uitgesloten omdat
ze het karakter van het gebied negatief aan
zouden kunnen tasten, moeten nader bepaald
worden. Ook de criteria ten aanzien van
architectuur, hoe in geval van functieverandering
en/of herbestemming om te gaan met bestaande
objecten, moeten omschreven worden.
4. Bereikbaar maken van het water voor het
publiek
Bedrijfsloodsen aan het water kunnen betekenis
geven aan Emmeloord als stad aan het water,
doordat de kades deel gaan uitmaken van het
publiek domein, als wandelroute, aanlegsteiger,
horecagelegenheid, jachthaven, havenkantoor
of bedrijfsverzamelgebouw.

Voorbeelden
Voorbeeld 1
Oplossingsrichting 1: Bewustwording betekenis
werkgebieden toen, nu en in de toekomst.
Middelen om uit te nodigen, te enthousiasmeren,
te stimuleren en aan te jagen
Het eerste restaurant aan de Industrieweg, een
ondernemer die zijn nek uitsteekt door ‘stille
boten’ te gaan verkopen, waarbij de energie
wordt opgewekt door zonnepanelen op eigen
dak. Dit zijn aanjagers, die meer ondernemers
inspireren om te veranderen. Maak het bekend.
Dit kan bijvoorbeeld door een krant uit te
brengen met en voor de ondernemers in de
werkstad aan het water.

Voorbeeld 2
Oplossingsrichting 2: Ontwikkel een nieuwe
houding en visie ten aanzien van bestaande
bedrijventerreinen.
Voorbeelduitwerking Waterfront Emmeloord.
Maak een visie voor het stapsgewijs transformeren
van de werkgebieden langs de Urkervaart tot
stedelijk waterfront. Sluit de visie aan op de visie
voor de andere oevers en kaden in de stad.
Oplossingsrichtingen op de kaart:
• Start de ontwikkeling bij de stadspoort (goed
zichtbaar en met een meerwaarde voor het
‘groene voorportaal’ (brinkachtige ruimte
Nagelerweg).
• Jong erfgoed herbestemmen met kleinschalige
bedrijvigheid, bedrijfsverzamelgebouwen,
horeca en andere aanjagers van meer
stedelijke dynamiek aan het water.
• Zicht op het water vanaf de Industrieweg en
de Bouwerskamp.
• Toegankelijk maken van de wallekant/kade.
Dit kan gefaseerd.
• Brugverbinding toevoegen (rondje werkstad
aan het water).

5. Toevoegen en stimuleren nieuwe stedelijke
bestemmingen
Door de relatief korte afstand tot het centrum
zijn meerdere stedelijke bestemmingen denkbaar met waarde voor de stadskern. Vooral op
de kavels op de tweede rij zijn stedelijke
bestemmingen, zonder binding met het water
denkbaar. Op dit moment is er al een tendens
waarneembaar in De Bouwerskamp, waarbij
fitness, sport, zorg en kantoren een plek vinden
op voormalige industriële of bedrijfslocaties.
Er zijn meer functies denkbaar, zoals:
waterrecreatie, horeca, uitgaan, (water)sport,
wonen aan het water.
Krant ‘Kop van Zuid’ als voorbeeld, bron: J. Mol.
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Kwartiermaker
Benoem daarnaast bijvoorbeeld een kwartiermaker en/of ambassadeurs. Nodig bijvoorbeeld
ondernemers met affiniteit met het DNA uit om
deze rol te vervullen. Maak het gebied bekend als
nieuw ondernemersklimaat aan het water. Neem
de tijd om het ‘wij’- gevoel te ontwikkelen.

Voorbeeld 3
Oplossingsrichting 3: Herbestemmen
bedrijfsloodsen en kades
Jong erfgoed aan de Bouwerskamp, Zuiderkade
en Industrieweg
Juist de bestaande gebouwen kunnen direct
zorgen voor een goede sfeer. Bovendien, met de
juiste functies, kunnen ze als aanjager fungeren
voor verdere ontwikkelingen. De waterzijde biedt
natuurlijk mogelijkheden op gebied van waterrecreatie. Maar te denken valt ook aan horeca,
verzamelgebouwen voor inventieve kleine
bedrijfjes, kunstenaarsateliers en broedplaatsen
(zie voor meer uitleg het hoofdstuk recreatie en
cultuurtoerisme). Een zogenoemde broedplaats
of incubator is een springplank voor startende
ondernemers naar volwaardig ondernemerschap.
Hierbij wordt een geïntegreerd pakket aan
diensten ingezet zoals werkruimte, services,
cultuur, coaching, netwerk, en (toegang tot)
kapitaal. Een broedplaats kan bijdragen aan de
binding van ontwerptalent aan een stad.

Almelo, Indië-complex. Voorbeeld van een metamorfose van een werkgebied aan het water. De ambitie is
om het voormalige Ten Cate terrein aan de Haven- Noordzijde Kolthofsingel Almelo te transformeren tot
een dynamisch en eigentijds woon-, werk- en leefgebied. Er komen 600 woningen (koop en huur) en
20 waterwoningen. Verder is er ruimte voor culturele instellingen (kunsthal, talentenfabriek, galeries etc.),
kinderdagverblijf, onderwijsvoorzieningen en daghoreca. (bron: http://www.almeloindie.nl/).

Hotel van de Goudfazant, in een voormalige
bedrijfsloods aan het IJ, Overhoeks Amsterdam.
Voorbeeld van herbestemming en functieverandering (bron: www.degoudfazant.nl).
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6 Versterken van de stad aan de snelweg
De opgave
Agrarische erfbeplantingen, laanbeplantingen
van de polderwegen, de geometrische verkaveling van de polder en de vizieren in de beplanting
van de Lemstervaart bepalen het gehele beeld
van het polderlandschap vanaf de A6. In het
oorspronkelijk plan vormde de polderstad een
belangrijk moment langs de hoofdinfrastructuur.
Emmeloord had een stadsfront aan de polder,
goed zichtbaar vanaf de provinciale weg. Met de
komst van de rijksweg A6 en de aangebrachte
begeleidende beplanting is de stad Emmeloord
niet of nauwelijks meer zichtbaar.
In het snelweglandschap van de A6 vormt het
knooppunt Emmeloord samen met het knooppunt Almere een belangrijk moment van richtingsverandering en oriëntatie. Opvallend is dat bij het
knooppunt Emmeloord het omringende landschap en ook de stad niet zichtbaar is. Dat is bij
Almere wel het geval. Het bedrijventerrein
De Munt en bedrijvenpark A6 zijn wel goed zichtbaar. De polderstad ligt verscholen ligt achter
groen en bedrijventerreinen. Er is sprake van een
eenzijdig beeld ter hoogte van Emmeloord.
De vraag is:
Hoe kan Emmeloord opnieuw een gezicht en
adres krijgen aan de doorgaande infrastructuur?
Is de presentatie van Emmeloord aan de rijksweg
A6 te verbreden, zodat meerdere facetten van de
polderstad en het omliggende landschap zichtbaar
worden en Emmeloord opnieuw belangrijk wordt in
de oriëntatie vanaf de snelweg?
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Ruimtebeleving vanaf de A6. Emmeloord is
vanaf de A6 niet of nauwelijks zichtbaar.
In het traject van de snelweg door de polder is
er een ruimtelijk onderscheid te maken in het
deel ten noorden van Emmeloord en het deel
ten zuiden van Emmeloord.
Ten noorden van Emmeloord:
De A6 loopt langs het polderkruis parallel aan
de Lemstervaart. Begeleidende beplanting
flankeert de A6 langs de Lemstervaart. Op een
aantal plaatsen zijn in de beplanting vizieren
op het landschap aangebracht. Emmeloord is
sporadisch zichtbaar. Emmeloord presenteert
zich aan de snelweg met het bedrijventerrein
de Munt.
Ten zuiden van Emmeloord:
De snelweg heeft hier geen begeleidende
beplanting en loopt dwars door de grotere
landschappelijke ruimten die gevormd worden
door de laan- en erfbeplantingen langs de
polderwegen. De snelweg ligt als het ware los
in de polder. Emmeloord presenteert zich aan
de snelweg met het bedrijvenpark A6
(bron: Landschapsvisie Noordoostpolder,
Feddes / Olthof (2012).

Randvoorwaarden
De zichtbaarheid en herkenbaarheid van de
Noordoostpolder-stad Emmeloord langs de snelweg kan worden hersteld en versterkt, door aan
de volgende randvoorwaarden voldoen:

Links zicht op Bedrijvenpark De Munt.

• Het zichtbaar maken van de stad en het
omringende polderlandschap vanaf het
Knooppunt Emmeloord (aansluiting A6-N50).
• Het zichtbaarder maken van de stad vanaf de
A6 ten Noorden van Emmeloord.
• Het zichtbaar maken van de poldertoren en de
stadskern vanaf de A6 ter hoogte van de
Zwolse Vaart.

Zicht vanaf knooppunt Emmeloord
(bron: Google streetview).

Oplossingsrichtingen
Oplossingsrichting 1: Zichtbaar maken van het
landschap en het stadssilhouet.
Vlak voor het viaduct over de Zwolse Vaart.

Door op diverse plaatsen de beplanting langs
de snelweg te verwijderen kunnen het polderlandschap en het stadssilhouet van Emmeloord
-net als bij Almere- zichtbaar worden.
Emmeloord wordt weer zichtbaar vanaf de
snelweg door het toevoegen van vizieren op de
polderstad. Dit kan door op strategisch gekozen
plekken (gedeeltelijk) beplanting weg te halen of
uit te dunnen.

Zicht vanaf knooppunt Almere
(bron: Google streetview).

Oplossingsrichting 2: Mee ontwerpen van de
groene mantel bij nieuwe ontwikkelingen rond
van de stad.
600 meter voor afslag Emmeloord Nagele.

Alle polderdorpen en de polderstad hebben een
brede multifunctionele bosstrook rondom de

Knooppunten A6; Almere en Emmeloord.
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stad of het dorp. Deze kenmerkende bosstrook,
de ‘groene mantel’, is breed, biedt ruimte aan
wandelpaden, sportvelden en andere recreatieve
functies en is op veel plaatsen bedoeld als windscherm. Deze groene mantel typeert de polderstad en de polderdorpen. Alle kernen zijn vanuit
het polderlandschap zichtbaar als groene clusters
in het open landschap.
Emmeloord is in de loop van de jaren op
meerdere plaatsen gegroeid. Het bedrijventerrein
De Munt is ontwikkeld buiten de groene mantel.
De identiteit van de polderstad is erbij gebaat
als de groene mantel bij nieuwe ontwikkelingen
wordt mee-ontworpen en gerealiseerd.

biologische landbouw en kunnen op afroep
de gronden weer beschikbaar stellen voor
ontwikkelingen, in dit geval voor de eventuele
realisatie van de Zuiderzeelijn.

Agrarische productie (bron: stichting ERF BV).

Oplossingsrichting 3: Vasthouden aan de
reservering van de Zuiderzeelijn.
Op veel plekken in Nederland wordt het beeld
van de stad aan de snelweg bepaald door een
staccato van afzonderlijke bedrijven dicht op
de snelweg. In Emmeloord heeft de reservering
van de Zuiderzeelijn gezorgd voor een prettige
afstand tot de snelweg. Het gehele bedrijvenfront
is te overzien. Er is een gezamenlijke presentatie
van het groene werklandschap Noordoostpolder
aan de snelweg mogelijk. Dit geeft een veel
sterker beeld dan de expressie van ieder
afzonderlijk bedrijf.
Agrarische productie
De reserveringszone is zodanig breed en
toegankelijk dat de grond goed bruikbaar is
voor agrarische productie. Een voorbeeld voor
exploitatie van deze gronden is de stichting
ERF BV. Zij exploiteren dergelijke gronden met
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Reserveringszone.

Oplossingsrichting 4: Kunst als markering
Naast het zichtbaar maken van de stad en het
landschap vanaf de snelweg door het weglaten
(weghalen) van dichte beplantingen zijn kunstwerken of markante gebouwen ook middelen
die een bepaalde plek, stad of landschappelijk
element kunnen markeren. In de Flevopolder zijn
de olifanten bij knooppunt Almere en de tong
van Lucifer op de Knardijk een mooi voorbeeld
hiervan. De drie markante rode gebouwen in het
stadsfront van Almere, “de rooie donders”, geven
de stad een adres aan de snelweg. Voor
Emmeloord kan de poldertoren het markante
gebouw zijn dat de stad een adres aan de A6
geeft. Hij moet dan wel op meer plekken
zichtbaar gemaakt worden dan nu het geval is.
Het Ketelhuisje (afbeelding op de volgende
pagina) is een voorbeeld van een kunstwerk
langs de snelweg dat het wonen op de zeebodem
symboliseert. Het markeert de entree van de
Noordoostpolder vanuit zuidwestelijke richting.

Markering door markante bebouwing,
“de rooie donders”, in het stadsfront van Almere.

Voorbeelden
Voorbeeld 1: Strategische vizieren gericht op
het stadsfront en de noordelijke entree.
Oplossingsrichting 1 en 4: Zichtbaar maken van
het landschap en het stadssilhouet, kunst als
markering (de nummering komt overeen met de
tekening op de volgende pagina).
Markering door in het oog springende objecten
(bron: Google Streetview).

Foto boven: De tong van
Lucifer als markering
van de Knardijk in de
Flevopolder (bron: Raymond Klaassen, Flickr).
Foto rechts: Het Ketelhuisje dat het wonen op
de zeebodem symboliseert (bron: Harry -[ The
Travel ]- Marmot, Flickr).

a. Vizier bij de afslag 15 met als doel de entree
tot Emmeloord beter zichtbaar te maken.
Toevoeging van kunst of een markant gebouw,
b.v. een recreatief transferium nabij het
Emmelerbos, markeert de entree en maakt
nieuwsgierig naar de stad.
b. Vizier op het oostelijk stadsfront tussen de
Zwolse Vaart en de Markenesserweg. Hiermee
wordt het voormalige polderkruis (kruising
Marknesserweg en Kamperweg) zichtbaar
en ontstaat een nieuw stadsfront met de
poldertoren op de achtergrond.
Voorbeeld 2: Strategisch verwijderen en
toepassen van beplanting.

a. Het knooppunt Emmeloord; het knooppunt
wordt een belangrijk moment van richtingsverandering en oriëntatie in de polder.
b. De ligging van Emmeloord in het polderlandschap wordt zichtbaar. Aan de zuidkant van de
Zuidert wordt de groene mantel weer hersteld.
Vanaf het knooppunt wordt de poldertoren
zichtbaar.
c. Het verwijderen van beplantingen geeft zicht
op het stadssilhouet, het landschap en de
Zwolse Vaart.
d. De aanplant van stevige erfbeplantingen of
groene mantels zijn de geëigende middelen
in het polderlandschap om de achterkanten
van bedrijventerreinen of rommelige erven uit
het zicht te ontnemen.
e. Ook het verlengen van de Munttocht, van het
Emmelerbos naar de Kuinderweg, en het aan
zetten met begeleidende beplanting versterkt
het geometrische beeld van het landschap.
Bovendien ontneemt de beplanting het zicht
op de achterkant van het bedrijventerrein De
Munt. Op termijn vormt deze landschappelijke
structuur de ruimtelijke geleding van het naar
het noorden uit te breiden werklandschap.

Oplossingsrichting 1: Zichtbaar maken van het
landschap en het stadssilhouet (de nummering
komt overeen met de tekening).
Het omringende polderlandschap en het stadssilhouet kunnen weer zichtbaar worden door op
diverse plaatsen de beplanting langs de snelweg
te verwijderen.
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Voorbeeld 3: Strategisch toepassen van
beplanting.
Oplossingsrichting 2: Mee ontwerpen van de
groene mantel bij nieuwe ontwikkelingen rond
de stad (de nummering komt overeen met de
tekening).
In de huidige situatie is vanuit noordelijke richting
komend de noordzijde van het bedrijventerrein
de Munt zichtbaar. De bedrijfsbebouwing ligt
hard en kaal in de polder. Een multifunctionele
transparante bomensingel in het stramien van de
polder-verkaveling verzacht het beeld. De stad
kent weer een groene mantel. Bovendien krijgt
het representatieve front van het terrein aan de
A6 meer de nadruk.

Huidig zicht op bedrijventerrein de Munt vanaf de
snelweg komende vanaf Lemmer.

Voorgestelde situatie met bomen langs de
Munttocht.
Versterken van de stad aan de snelweg.
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7 Vizier op de Poldertoren
De opgave

Randvoorwaarden

De Poldertoren is in meerdere opzichten het
middelpunt van de Noordoostpolder. De toren
is vanuit de polder op verschillende plekken
duidelijk in beeld en fungeert als oriëntatiepunt.
In de stad markeert de toren belangrijke routes
en op veel plekken in de stad vormt de toren de
achtergrond van het straatbeeld.
Als op verschillende plaatsen bestaande bebouwing
wordt vervangen en nieuwe bebouwing wordt
toegevoegd kan het zicht op de toren in het
gedrang komen. Dit zicht is niet toevallig
ontstaan, maar onderdeel van het oorspronkelijke
stadsontwerp en begeleidt bijvoorbeeld de route
vanuit de polder naar het centrum. Bovendien
kan de bijzondere betekenis van de toren voor
de hele polder in het geding komen door
concurrentie van andere (nieuwe) gebouwen.
Ook het groen in en om de stad speelt mee in het
zicht op de toren en de plek van de toren in het
silhouet.

De Poldertoren heeft betekenis op verschillende
schaalniveaus. Allereerst is er het niveau van
de polder, met de toren als middelpunt, en de
betekenis van de Poldertoren voor het silhouet
en de (cultuur)historie van Emmeloord.
Vervolgens heeft de toren betekenis op de schaal
van de stad. In de assen van de belangrijkste
toegangen van de stad is de toren het oriëntatiepunt. In verschillende buurten van Emmeloord
speelt de Poldertoren een belangrijke rol op de
achtergrond. Zo kan men zich oriënteren in de
stad. Op al deze schaalniveaus kunnen eisen
worden gesteld aan de bebouwing met als doel
het zicht op de toren te respecteren.

De vraag is:
Hoe kan de betekenis van de Poldertoren voor de
Noordoostpolder en de polderstad op verschillende
schaalniveaus behouden blijven bij nieuwbouw,
uitbreidingen en herstructurering?

De Poldertoren gezien vanaf de Korte Dreef.

Voor alle schaalniveaus is het van belang dat:
• Het belang en de betekenis van het zicht op de
Poldertoren wordt onderkend.
• Dat er een hiërarchie te onderkennen is in de
mate van dit belang en deze betekenis, waarbij
de betekenis voor het hoogste schaalniveau
( het silhouet en de polder ) het grootst is.
• Bij ingrijpende nieuwbouw, verbouw en
uitbreiding het effect op het zicht op de
Poldertoren wordt bekeken.
• Nieuwe markante bebouwing in relatie wordt
beschouwd met de Poldertoren, het betreft
plaatsing, signaalfunctie en massawerking.
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Oplossingsrichtingen:
1. Bewaak het stadssilhouet

Stadssilhouet, met de toren klein maar sterk in beeld.

1. De Poldertoren heeft nu een markante positie in
het silhouet van Emmeloord.

2. Dichtbij de toren is hoogbouw niet wenselijk,
op grotere afstand is meer mogelijk.

3. Andere hoogbouw dan de Poldertoren kan worden
ingezet om bijzondere plekken in de stad te markeren.
Het gaat dan om plekken als de oorspronkelijke
entrees van de stad of de nieuwe entrees.

4. Fout: hoogbouw met een sterk verticaal karakter
schaadt de bijzondere betekenis van de Poldertoren
in het silhouet van de stad.

Espelerlaan.

Steenstraat.
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5. Minder verticaal gerichte hoogbouw zorgt voor
het behoud van de bijzondere betekenis van de
Poldertoren.

6. Fout: bebouwing op de voorgrond kan het
belang van de Poldertoren in het silhouet van de
stad schaden door een te verticaal en te onrustig
karakter.

7. Een meer horizontaal karakter en een rustiger
beeld geeft minder verstoring.

8. Een stevige groenstructuur ( groene mantel ) zorgt
er voor dat de Poldertoren optimaal tot zijn recht
komt.
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2. Respecteer de (zicht)assen

1. De horizontale geleding van de bebouwing
zorgt voor de oriëntatie op de Poldertoren.
Ook de groenstructuur begeleidt de blik.
3. Denk aan de achtergrond

1. Op veel plekken in de stad vormt de Poldertoren
de achtergrond van het straatbeeld. De toren
fungeert zo als oriëntatiepunt. Door de
horizontale belijning van de voorgrond komt
de toren beter tot zijn recht.
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2. Er moet geen bebouwing in de zichtassen
worden geplaatst en de rooilijnen van de
begeleidende bebouwing dienen in hoofdlijn
te worden gerespecteerd. Zo blijft het zicht op
de toren bestaan en wordt het zicht begeleid.

2. Een verticale massaopbouw van de bebouwing
zorgt voor een minder rustig beeld en minder
contrast tussen voorgrond en achtergrond.

3. Een verticale en perceelsgewijze gelede
massaopbouw zorgt voor een minder goede 		
begeleiding van het zicht naar de Poldertoren, 		
ondanks het feit dat het zicht wel intact blijft.

8 De groene polderstad
De opgave
Emmeloord is een groene polderstad. Al vanaf de
allereerste planschetsen werd een groene stad
getekend. Veel groen werd meteen bij aanvang
van de bouw aangelegd, om de woon- en werkomgeving te veraangenamen. Het landschap
ligt op minder dan 5 minuten fietsafstand van de
meeste woongebieden. Net als de dorpen kent
Emmeloord een groene mantel, groene polderstraten, groene achterpaden, diepe tuinen, hoven
en brinken. Daarnaast heeft de stad nog vele
andere groene kenmerken, die de polderstad tot
groene polderstad maken en daarmee anders
dan de dorpen:

gaaf en de bomen zijn volgroeid, hetgeen allure
geeft aan de openbare ruimte in de stadskern.
Het consistente onderhoud en beheer van de
vele boomweiden heeft ervoor gezorgd dat de
hoofdkenmerken van het groen nog krachtig zijn.

brede groene oevers, die minder open worden
en volgroeien met struiken en bebossing. Het
water is op sommige plaatsen nauwelijks meer
zichtbaar, laat staan toegankelijk. Hier kan
eenvoudig iets aan worden gedaan.

Het groen is niet overal op vergelijkbare wijze
mee-ontworpen bij nieuwe ontwikkelingen.
Bovendien heeft het toegenomen autobezit,
en de daarmee samenhangende verkeersmaatregelen, een grote weerslag op de inrichting
van de openbare ruimte gehad. De ruimte voor
bomen in de polderstraten en de continuïteit van
de polder-lanen zijn sterk onder druk komen te
staan.

Tot slot zijn er locaties, waar nieuw groen kan
worden ontwikkeld om de identiteit van
Emmeloord door te ontwikkelen, of om de relatie
tussen de stad en het landschap te herstellen.
Bijvoorbeeld door de groene mantel mee te
ontwerpen bij nieuwe uitbreidingen, zoals
bedrijventerreinen.

1. Groene singels.
2. Groene polderlanen.
3. Gebouwen met een bijzondere functie in het
groen.
4. Een singelgracht met groene oevers.
5. Vaarten met groene oevers.
6. Groene stadspoorten.
7. Een stadsbrink, brugbrinken, wijkbrinken,
buurtbrinken.
8. Het Emmelerbos.
9. Parken.
Het water maakt onlosmakelijk deel uit van het
groen. Samen zijn het groen en het water in
hoge mate bepalend voor de identiteit en het
DNA van Emmeloord. Na de realisatie van het
oorspronkelijke plan is Emmeloord vele malen in
omvang toegenomen. De groene singels zijn nog

Koningin Julianastraat; verkeersruimte gaat ten
koste van de bomen in de straat.
Er zijn daarnaast locaties waar het groen en water
beter kan worden benut dan nu wordt gedaan.
Emmeloord heeft bijvoorbeeld lange vaarten met

Het functioneren van het groen is sterk afhankelijk
van de verbindingen en samenhang met het
omringende polderlandschap. Het groen in en
buiten de stad is eerder uit één hand ontworpen.
Het belang voor de toekomst van het samenhangend ontwerp van het groen, water en de
stedelijke ontwikkelingen, kan niet voldoende
worden onderstreept. Het valt op dat tussen de
stadskern (gebied oorspronkelijk ontwerp) en
het polderlandschap verbindingen ontbreken.
Polderlanen en groene polderstraten lopen niet
door in de nieuwe schillen rond de stadskern.
De identiteit van het groen sluit in de nieuwe
uitleg vaak niet aan bij de stadskern.
Zoals omschreven in het Groenbeleidsplan
2010-2014 vervult het groen in Noordoostpolder
vele functies. Het bepaalt in belangrijke mate de
leefbaarheid en de aankleding van het straatbeeld. Het biedt ruimte voor maatschappelijke
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doeleinden zoals sport, spel en recreatie en het
heeft een belangrijke betekenis voor landschap,
cultuurhistorie en de natuurontwikkeling.
Kortom, het groen en het water zijn het koesteren,
beschermen en versterken meer dan waard.
De ambitie van het Groenbeleidsplan is om er
voor te zorgen dat het groen al deze functies zo
goed mogelijk vervult, tegen zo laag mogelijke
maatschappelijke kosten. Is deze ambitie
voldoende om de groene identiteit van
Emmeloord op peil te houden of zelfs te
versterken. Wordt er voldoende ingezet op het
groen-DNA van de stad?
Dit leidt tot een aantal vragen:
1. Hoe kan het DNA van het groen in de stad worden
behouden, versterkt en doorontwikkeld?
2. Hoe kan Emmeloord de verbindingen en de
samenhang van het groen in de stadskern, de
stadsschil en het polderlandschap waarborgen
en versterken?
3. Welke innovatieve en creatieve oplossingen
kunnen worden geboden om het groen-DNA
te herstellen en versterken en tegelijkertijd een
goed functionerende hedendaagse openbare
ruimte te ontwikkelen binnen de taakstellingen
van beheer en onderhoud?
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Randvoorwaarden
Grote soberheid en tegelijkertijd een rijke variatie
in het groen kenmerken het oorspronkelijke plan.
Het groen manifesteert zich op vele manieren
in de straat, de singel en op de brink, met als
overeenkomst de strakke en regelmatige opzet.
Deze opzet is op veel plaatsen gebaseerd op de
polderverkaveling.
Dit hoofdstuk laat zien welke verschillende
categorieën groen het DNA van Emmeloord
kent en welke schaalniveaus. Uit analyse van de
plannen van Verhagen en Pouderoyen blijkt dat
er binnen de verschillende categorieën van groen
en binnen de sobere en strakke opzet een zeer
gedifferentieerde en bijna arcadische groene
invulling van de openbare ruimten schuil gaat.
Het respecteren, versterken en doorontwikkelen
van het groen vormt een belangrijke voorwaarde
voor ontwikkelingen in Emmeloord. Het groenDNA van Emmeloord kan worden getypeerd aan
de hand van de volgende hoofdonderdelen/
categorieën:
1. De groene mantel rond de stad. Deze brede
groenzoom is multifunctioneel en omvat
paden, een begraafplaats (ontwerp door
Mien Ruys), sportvelden, volkstuinen et cetera.
2. Groene poldervaarten met brede groene
oevers, vaak openbaar.
3. De singelgracht. Deze begeleidt het
stadskruis in oost-west richting en benadrukt
de ligging van het centrum.
4. Groene polderlanen. Deze continue lanen
verbinden wijken en stadsdelen, stad en
landschap.
5. Groene poldersingels. De groene singels zijn
voorzien van brede grasbermen met een

dubbele rij bomen. Ze zijn karakteristiek voor
de polderstad, in de polderdorpen komen ze
niet voor.
6. Groene stads-, wijk-, buurt en brugbrinken.
De groene of pleinachtige ontmoetingsplaatsen,
soms met gebouwen met publieke of
bijzondere functies.
7. Groene clusters met bijzondere gebouwen of
bebouwing met maatschappelijke functie
geclusterd in het groen.
8. Het Emmelerbos, met een belangrijke functie
als uitloop- en recreatiegebied voor de hele
stad Emmeloord.
9. De parken, aan de randen van buurten en
wijken.
10. Groene en blauwe stadspoorten in de stad
benadrukken de hoofdentrees en de overgang
van ‘oude’ naar de ‘nieuwe’ stad.
11. Groene polderstraten. Lange en kortere
groene straten met verschillende profielen en
straat- en laanbeplantingen. Elke straat heeft
een eigen karakteristiek en sfeer.
12. De groene poldertuin. De particuliere tuinen,
met groene hagen en soms fruitbomen en
dragen bij aan het groene karakter van de
polderstad.
13. De hoven. Net als in de dorpen kennen enkele
woonblokken gemeenschappelijke hoven.
14. Groene achterpaden. Veel achterpaden zijn
nog groen, zoals oorspronkelijke gepland.
De schuren staan achter de hagen, om de
groene karakteristiek te versterken.

1. Groene mantel (foto: De Erven).

2. Groene poldervaart (foto: Espelervaart).

3. De singelgracht vanaf de brug.

5. Groene poldersingels (foto:Sportlaan).

6. Groene brink (foto: Leemanstraat).

7. Groen cluster met solitaire bebouwing (foto: 8. Emmelerbos.
Josephschool aan de Prof. Lorentzstraat).

9. Parken (foto: Park nabij het Zuidenveldpad). 10. Groene stadspoort (foto: Nagelerweg
Urkervaart).

13. Hoven (foto: Hof achter de Rietstraat).

14. Groene achterpaden (foto: achterpad van
de Distelstraat).

4. Groen polderlanen (foto: Sportlaan).

11. Groene polderstraat (foto: Meidoornstraat). 12. Groene poldertuin (foto: Meeuwenkant).
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Het groen in Emmeloord heeft betekenis op
meerdere schaalniveau’s. Een groene polderstraat
heeft bijvoorbeeld betekenis voor wijk en buurt.
Een polderlaan is breder, heeft grotere bomen
aan weerszijden. Ze heeft betekenis voor de
stad en verbindt wijken en buurten en stad en
landschap. Poldersingels zijn nog breder en
benadrukken de hoofdrichtingen van de stad.
Ze volgen de polderverkaveling, vormen
oriëntatieplekken in de stad, ze begeleiden
zichten op de poldertoren en begrenzen wijken.
Het rekening houden met de betekenis van
groen op verschillende schaalniveau’s is even
belangrijk als het rekening houden met de
categorieën groen. Er zijn drie schaalniveaus:
1. Het schaalniveau van het polderlandschap.
2. Het schaalniveau van de polderstad.
3. Het schaalniveau van de stadsgebieden met
de wijken, buurten en straten.
1. Landschappelijk groen in de Noordoostpolder
Het landschappelijke groen van de Noordoostpolder raakt aan de stad en is verweven met
de stad. Dit groen bestaat uit de volgende
elementen:
1. Erfsingels rond agrarische erven
2. De polderwegen.
3. De beplanting en de oevers van de vaarten.
4. De bosstroken van het polderkruis.
5. De polderverkaveling.
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2. Het groen van de polderstad
Het groen van de polderstad Emmeloord bestaat
uit het samenhangende groen, dat de hoofdgroenstructuur bepaalt van de stad. Ze geeft
Emmeloord haar groene polderidentiteit.
Het verdwijnen of verschralen van deze groenstructuur zou grote afbreuk doen aan de
identiteit van de stad. De volgende groenelementen zijn van belang op stadsniveau:
1. De stadsverkavelingen gebaseerd op de
polderverkaveling.
2. De groene mantel en het Emmelerbos.
3. Erfsingels rond (voormalige) agrarische erven.
4. De groene polderlanen, de lanen van het
stadskruis (Banterweg, Urkerweg, Nagelerweg
en Marknesserweg) en de beplanting langs de
overige toegangswegen (Pilotenweg, Espelerweg-Muntweg, Randweg en Amsterdamweg).
5. De groene singels.
6. De groene (openbare) oevers van de Urker-,
Espeler-, Lemstervaart en Zwolse Vaart.
7. De stadsbrink.
8. Het stadsveld.
9. De stadspoorten.
10. De clusters in het groen.
11. Vizieren naar de polder (stad).
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3. De groene wijken, buurten en straten
Het groen van de wijken, buurten en straten is
het groen dat de polderidentiteit bepaalt in
de directe leefomgeving. Het verdwijnen of
verschralen van deze groenstructuur doet
afbreuk aan de identiteit van een wijk, buurt of
straat. De volgende groenelementen zijn van
belang op wijk-, buurt- of straatniveau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wijk- en buurtbrinken.
Parken.
Groene polderstraten.
De groene poldertuin.
De hoven.
Groene achterpaden.
Vizieren naar de polder (wijken buurt).
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Oplossingsrichtingen
Oplossingsrichting 1:
‘Tuinstad’ Emmeloord beter leren kennen.
Meer kennis van het oorspronkelijk groenontwerp
voor Emmeloord kan veel duidelijk maken over
de achtergronden van het ontwerp van de
groenstructuur van Emmeloord. Het biedt inzicht
in de oorspronkelijke soortkeuzes, beplantingsplannen, straatprofielen enzovoort. Het maakt
duidelijk hoe de groenstructuur van Emmeloord

Stratenplan Emmeloord, 1945 (bron: NLE).

is verbonden aan de traditie van het tuindorpontwerp, maar ook over de specifieke polderidentiteit, die het groene Emmeloord uniek maakt
ten opzichte van Vreewijk (groot Rotterdams
tuindorp in Delftse School stijl, door Verhagen en
Granpré Molière) en andere tuindorpen. Dit biedt
inspiratie bij:
1. De ontwikkeling van nieuwe groenstrategieën,
groenbeleidsplannen en groenbeheerplannen,
passend bij de identiteit van Emmeloord.
2. Soortkeuze en beplantingsstructuren.
3. Inspiratie voor het ontwikkelen van nieuw
groen binnen nieuwe ontwikkelingen, passend

bij het groen-DNA van Emmeloord.
4. Het zoeken naar oplossingen voor het
samengaan van verkeer en groen in de
openbare ruimte.
5. Het betrekken van bewoners en ondernemers
bij het verhaal van het groen in de stad.

Straatprofielen Emmeloord, ca. 1947 (bron: NLE).
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Oplossingsrichting 2:
Actief werken aan van het groen-DNA van de
stad.
Het groen heeft een hoge waarde en kan een
begrip worden in Emmeloord. Een combinatie
van het vergroten van het bewustzijn en de
toegankelijkheid met een actieve beleidsvisie
en een actief uitvoeringsprogramma kan eraan
bijdragen dat het groen in Emmeloord meer gaat
leven onder bewoners en bezoekers van de stad.
Dit vraagt een visie op het groen-DNA van de
stad en de ambitie om het groene karakter van
Emmeloord verder te versterken. Het vraagt om:
1. Investeringen in groenprojecten.
2. Het combineren van investeringen in het
wegennet, het water en het groen.
3. Het mee-ontwerpen van het groen bij
ontwikkelingen, herstructurering en
transformaties, op een wijze die de groene
identiteit van Emmeloord versterkt.
4. Het behouden en uitbreiden van
gebruiksmogelijkheden van de stadsrand en
de groene mantel.
5. Investeringen in de beleving en
toegankelijkheid van het Emmelerbos,
de oevers van de vaarten en de stadsranden.
6. Het betrekken van bewoners en ondernemers
bij het groen in de stad.
Dit kan op een actieve wijze, bijvoorbeeld door
een groenstrategie of groenactieplan. Met als
doel het groene imago van Emmeloord te versterken en de waardering van de woonomgeving
met trots vast te blijven houden. Het initiatief om
een deel van de Algemene Begraafplaats als park
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te gaan gebruiken is een goed voorbeeld van een
actieve maatregel.
Een actieve groenstrategie voor Emmeloord zou
moeten zijn gericht op aanvulling, reconstructie
en vervanging van groen dat tot de hoofdstructuur van de stad behoort. En het zou moeten zijn
gericht op het versterken van de beleving en de
toegankelijkheid. Het gaat dan om de groene
mantel, de polderlanen, polderstraten, groene
singels en bijvoorbeeld groene oevers.
Natuurlijk kan niet meteen worden geïnvesteerd
in alle groenonderdelen van de stad. Een strategische fasering is logisch en noodzakelijk, waarbij
bijvoorbeeld de eerste jaren zou kunnen worden
geïnvesteerd in bewustwording, toegankelijkheid, herstel en versterking van de groene oevers
van de stad. Er kunnen activiteiten, zoals stadsevenementen worden gekoppeld aan dergelijke
projecten, die helpen om de waardering en het
gebruik van het groen te bevorderen.
De gemeente kan bewoners en marktpartijen
uitdagen om samen te werken aan de kwaliteit
van de woonomgeving. Met name de buurten
waar het groen is verdwenen verdienen een
kwaliteitsimpuls.
Oplossingsrichting 3:
Het herstellen en versterken van de groene polderstraten en lanen, brinken en groene mantel,
zowel op stads- wijk- als buurtniveau.
Verbinden en versterken
De polderstraten en –lanen, de brinken en
de groene mantel zijn zeer bepalend voor de
beleving van de groene polderstad. Zij maken

niet alleen de stad en het straatbeeld groen,
maar zijn ook de groenstructuren die zorgen voor
oriëntatie en verbinding. De verbindingen tussen
de buurten en wijken met de binnenstad. En de
verbindingen tussen de (binnen)stad en het
landschap.
In deze oplossingsrichting liggen twee
doelstellingen besloten:
• Het herstellen of verbinden van de ontbrekende
schakels in de groenstructuur van de
polderstad.
• Het herstellen en versterken van het specifieke
karakter van de polderlanen en straten.
Herstellen
Op veel plaatsen in Emmeloord hebben verkeersmaatregelen afbreuk gedaan aan de groenstructuur en het groene karakter Emmeloord.
Dit kan zijn door bochten in van oudsher rechte
wegen. Door parkeerplaatsen, die de plek
hebben ingenomen van bomen en bermen.
Maar ook door verkeersdrempels. Door de
verkeersveiligheid en de groene identiteit
integraal te benaderen kan de groene identiteit
van Emmeloord worden hersteld.
Oplossingsrichtingen zijn:
• Het herstellen van de continuïteit van laan- en
straatprofielen met de laanbeplanting en
groene grasbermen.
• Het integreren van oplossingen voor verkeer en
oplossingen voor het versterken van het groen-		
DNA in de stad.

Voorbeelden:
Voorbeeld 1: Herstructurering tuindorp
Vreewijk Rotterdam.

Voorbeeld 2: GRAP (Groenstructuur Actieplan)
Enschede.

Oplossingsrichting 1: ‘Tuinstad’ Emmeloord
beter leren kennen.

Oplossingsrichting 2: Actief werken aan van het
groen-DNA van de stad.

In Vreewijk worden de komende 15 jaar niet
alleen veel woningen aangepakt, ook een groot
deel van de straten, binnenterreinen, pleinen,
stoepen en achterpaden wordt opnieuw ingericht.
Voor de herstructurering van het Rotterdamse
tuindorp Vreewijk is na historische analyse een
visie en masterplan gemaakt voor het groen,
met als uitgangspunt de samenhang tussen
toekomstig gebruik van de openbare ruimte
en de oorspronkelijke karakteristiek van het
tuindorp.

Op 27 juni 2005 heeft de gemeenteraad van
Enschede het Groenstructuur-actieplan (verder:
GRAP) 2006-2009 vastgesteld. Ondertussen is
het GRAP geactualiseerd en nog altijd in gebruik.
Uniek aan dit plan is dat het behalve een beleidsvisie ook een uitvoeringsprogramma is. Het GRAP
initieert en stimuleert de uitvoering van groenprojecten in de stad Enschede. De ambitie om
het unieke groene karakter van Enschede verder
te versterken is uitgangspunt. Het GRAP gaat in
op de toekomst van het openbaar groen op
stedelijk niveau en de relatie van het groen met
het omringende landschap. Gekeken is hierbij
naar een drietal belangrijke functies die het
groen in de stad kan hebben, te weten:

In een ‘Masterplan Buitenruimte’ hebben COM.
wonen, de deelgemeente en de bewonersvereniging hierover hun gezamenlijke ambities
beschreven.
Zie oa: Vreewijk Prachtwijk:
http://www.het-portaal.net/node/185/194
http://www.vreewijkverder.nl/masterplan-buitenruimte/
http://leveninvreewijk.nl/upload/concept%20
Masterplan%20buitenruimte.pdf

• De gebruiksmogelijkheden voor bewoners en
bezoekers.
• De ecologische (verbindings)waarde.
• De ruimtelijke kwaliteit en de structurerende
betekenis.
Het GRAP is gericht op aanvulling, reconstructie
en vervanging van groen dat tot de hoofdstructuur van de stad behoort. Dat zijn voor
Enschede de in het GRAP benoemde wiggen,
stadsranden, lijnvormige elementen, bijzondere
groengebieden en het zogenaamde ‘GRAPwaardige’ wijkgroen.

Afbeelding: Groenstructuurkaart (bron: GRAP
2006-2009).
Voorbeeld 3: Het herstellen of verbinden van
ontbrekende schakels.
Oplossingsrichting 3: Het herstellen en
versterken van de groene polderstraten en
lanen, brinken en groene mantel, zowel op
stads- wijk- als buurt-niveau.
In de woongebieden Espelervaart en de Erven
ontbreekt een heldere en continue structuur
van groene polderlanen en polderstraten. Vooral
in de oost-west richting ontbreken groene
verbindingen, die de wijken zouden moeten
verbinden met de oorspronkelijke stad, het
Emmelerbos, de groene mantel en het landschap.
De Europalaan heeft komende uit de richting van
het stadscentrum een profiel met een stevige
groene structuur van laanbomen die langs het
wandelpad aan de noordzijde staan. Na de
wijkbrink aan de Rivièralaan en het tegenover
gelegen wijkwinkelcentrum verandert het profiel
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en stopt de stevige boomstructuur. Dit voorbeeld
laat zien hoe het profiel van deze polderlaan weer
continue kan worden gemaakt door de gehele
wijk tot aan de groene mantel. Door het groene
profiel weer te herstellen ontstaat een herkenbare
groene route op de schaal van de stad, die de
oriëntatie en de verbinding van de wijk met het
landschap en de stad verbetert.

Europalaan, huidige situatie.

behouden, aan te helen waar nodig en te
versterken.
De Drostlaan-Pilotenweg is een voorbeeld van
zo’n groene polderlaan op stadsniveau. Deze
polderlaan is belangrijk als element van oriëntatie
en verbindt de stad met het landschap.
De huidige Drostlaan-Pilotenweg kent vele gedaanten. De stevige laan is niet van het begin tot
het einde doorgezet. Vooral de verkeersremmende
bocht aan het einde ontkracht het karakter als
polderlaan. Een oplossingsrichting is bijvoorbeeld
het herstellen van de continuïteit van het profiel
met de laanbeplanting en de groene grasbermen.

Europalaan ter hoogte van de Zwarte zeestraat.
Voorbeeld 4
Oplossingsrichting 3: Het herstellen en versterken
van de groene polderstraten en lanen, brinken en
groene mantel, zowel op stads- wijk- als buurtniveau.

Impressie Europalaan, gewenste situatie.

308 DE OPGAVEN

Voorbeeld polderlanen
Polderlanen hebben in Emmeloord een sterke
verwantschap met de polderwegen buiten de
bebouwde kom. De polderwegen en polderlanen
zouden in elkaar over moeten lopen, zodat er
een geleidelijke overgang naar het landschap
ontstaat, ondanks de strakke begrenzing van de
stad door een groene mantel. Deze bijzondere
kwaliteit van de polderlanen is belangrijk om te

Drostlaan ter hoogte Scandinaviëlaan.

Drostlaan ter hoogte van Reijdersant.

berm met laanbomen is verdwenen en de straat
heeft ten behoeve van de verkeersveiligheid en
het parkeren een gefragmenteerde inrichting
gekregen. De karakteristiek van de lange polderlijn is alleen in de bebouwing nog herkenbaar.

Pilotenweg.

Pilotenweg ter hoogte van Zwin.
Voorbeeld groene polderstraten
De Rietstraat is een van de oudste straten van
Emmeloord. De foto van de eerste aanleg van de
Rietstraat laat een lange groene polderstraat zien,
passend bij de rechtlijnige polder. Van begin tot
eind is er sprake van een continue profielopbouw, zonder knikken en as verspringingen.
De bomen in de groene middenberm, maar ook
de struiken en boompjes van de individuele
tuintjes achter de groene hagen relativeren
de strakke lijn en zorgen voor een aangename
groene sfeer in de straat en per woning.
Het sterk toegenomen autobezit heeft het
oorspronkelijk profiel flink gewijzigd. De midden-

Herstel van de Rietstraat als groene polderstaat
hoeft niet te betekenen dat het oorspronkelijke
profiel met middenberm teruggebracht moet
worden. De huidige parkeerdruk maakt dat
lastig. Wel is het essentieel om de continuïteit in
het profiel zonder knikken en as verspringingen
terug te brengen. Ook de boombeplanting moet
consequent in één lijn worden aangeplant, het
liefst tweezijdig wanneer het parkeren het toelaat. Eenheid in de groene erfscheidingen van
de voortuinen maakt het beeld compleet.
Zo ontstaat opnieuw een groene straat die de
sfeer van de polder uitademt. Bovendien zal er
voor verkeersdeelnemers een overzichtelijker
situatie ontstaan, die uiteindelijk wel eens
verkeersveiliger zou kunnen zijn dan de huidige
situatie met knikken. Wel moet het voor de
verkeersdeelnemers duidelijk zijn dat het hier
om een woonstraat gaat. Dit kan door:
• De rijbaan niet breder te maken dan
noodzakelijk is, met ruime stoepen.
• Bomen zo dicht mogelijk op de rijbaan te
plaatsen, waardoor het straatprofiel optisch
versmalt. Dit heeft een positief effect op de
rijsnelheid en de veiligheid.
In situaties waar de parkeerdruk zo hoog is dat
er geen ruimte is voor bomen in de straat is
collectief parkeren aan de achterzijde van de
woningen een overweging. Het grote hof achter
de Rietstraat biedt mogelijk ruimte om hier (een

deel van) het parkeren onder te brengen. Ook
kunnen in plaats van aan twee zijden aan één
zijde bomen worden toegepast. Bomen horen nu
eenmaal bij het straatbeeld in de polderstad.

De Rietstraat kort na aanleg in de jaren ‘50
(bron: NLE).

De Rietstraat anno 2012.

De Rietstraat met brede stoepen en laanbomen.
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9 Lucht in de Stad
De opgave
Met ‘lucht in de stad’ bedoelen we de open
ruimtes in de polderstad Emmeloord.
Lucht in het oorspronkelijke plan
Het oorspronkelijk plan van Pouderoyen
illustreert dat lucht in de polderstad Emmeloord
te maken heeft met het ontwerpen in de polder
en het creëren van een gevoel van ruimte. Terwijl
het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan
van de polderstad te kenschetsen is als een
compacte stad (de stad waaiert niet uit over het
landschap) zijn er bewust open ruimtes van flinke
maat en schaal in de plannen ingebracht. Op de
kaart is te zien dat deze open ruimtes het zicht
op de polder mogelijk maken, of in richting, maat
en schaal aansluiten bij de maat en schaal van
de polderverkaveling (slotenpatroon). Dit maakt
dat de openbare ruimte past en aansluit bij de
ruimtelijkheid en beleving van de polder.
De inrichting van de ruimtes is ook typerend.
De openheid is groot. Er wordt veel gebruik
gemaakt van gras en grote bomen, lange doorgaande lijnen en nuchtere, functionele materialen.
Waar mogelijk heeft Pouderoyen op deze manier
de verbinding gelegd met de polder.
De lucht in de stad benadrukt de weidsheid van
het landschap en maakt dat de openbare ruimte
van Emmeloord onlosmakelijk verbonden is met
de Noordoostpolder.
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Lucht in het oorspronkelijk plan
(bron ondergrond: NLE).

Oorspronkelijke ruimtes in het huidige Emmeloord.

Lucht in de stad
‘Lucht in de stad’ bestaat uit de ontworpen open
publieke ruimtes van flinke maat en schaal, die
karakteristiek zijn voor de polderstad en die de
relatie leggen met de polder. Voorbeelden zijn
De Deel, de brinken, de parken, de vaarten, de
oevers, de lange en ruime straten en lanen, het
evenemententerrein, het Emmelerbos, de vizieren
en de groene mantel. Het zijn de oorspronkelijk
ontworpen ruimtes maar ook nieuwe open
ruimtes in de latere stadsuitbreidingen.
Daarnaast zijn er open ruimtes in en buiten de
stad, die op een toevallige wijze open zijn
gebleven, zoals weides in het bos of open ruimtes
in de groene mantel. Het betreft tevens tot slot
ook enkele ruimtes, die in principe zijn gereserveerd voor nieuwe ontwikkelingen, maar nog niet
zijn ingevuld. Dit zijn tijdelijke ruimtes die waarde
hebben gekregen voor de stad. Een voorbeeld is
de reserveringszone voor de Zuiderzeelijn.

Lucht in de stad.

Verdwenen lucht
Op een aantal locaties is de lucht uit de stad
verdwenen. De Rietstraat is hier een voorbeeld
van. De lange lijn van de oorspronkelijke opzet is
door herinrichting naar aanleiding van verkeersveiligheids- en parkeerproblemen uit de straat
verdwenen. Op andere plekken is de ruime opzet
nooit gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld bij de
ligging van Bedrijvenpark A6 aan de snelweg.
Nieuwe lucht
Er zijn ook voorbeelden te noemen waar open
ruimte aan de stad is toegevoegd, en waarde
heeft gekregen voor de stad. Deze open ruimtes
liggen voornamelijk in de rand van de stad. Ze
hebben in de loop van de jaren een passende
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invulling gekregen en vormen een mooie
overgang van stad naar landschap. Dit zijn
bijvoorbeeld de volkstuinen en weilanden aan de
Elburgstraat en het evenemententerrein aan de
Kamperweg. Dit laatste terrein is een open veld,
een herinnering aan het voormalige open agrarisch landschap. Het bood vroeger zicht op het
stadsfront van Emmeloord aan de polder en
is min of meer toevallig ontstaan. Nog altijd is
dit een van de weinige plekken, waar de
bezoeker even zicht heeft op de binnenstad
van Emmeloord vanuit het landschap. Het heeft
een passende functie gekregen met een grote
betekenis voor de stad als geheel. Bovendien is
het een plek die ruimtelijk de stad met het
landschap verbindt.
De reserveringszone voor de Zuiderzeelijn is een
vergelijkbaar voorbeeld van een open ruimte, die
haar waarde heeft bewezen. Ze is nu wezenlijk
voor de kwaliteit van het aanzicht van het
bedrijventerrein De Munt aan de A6 en daarmee
van Emmeloord aan de snelweg.
De vraag is:
Hoe kan de kwaliteit van lucht in de polderstad
worden behouden en versterkt?
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Randvoorwaarden
Lucht in de stad kent verschillende categorieën:

Rietstraat toen.

Ontworpen open ruimtes:
1. De verblijfsruimtes, zoals de brinken en parken.
2. De vaarten met de parkachtige groene oevers.
3. De lange lijnen van de polderlanen en -straten
(alleen lange lijnen op polderniveau zijn
zichtbaar op de kaart op de vorige pagina als 		
witte lijnen).
4. De vizieren op het landschap en de vizieren op
de polderstad.
‘Toevallige’ open ruimtes:
5. De ‘toevallige’ open ruimtes, met waarde voor
de polderstad, zoals het evenemententerrein
aan de Kamperweg.
6. De gereserveerde ruimtes, die deels of geheel
waarde hebben gekregen voor de stad, zoals
de reserveringszone Zuiderzeelijn (chique
voortuin bedrijven).

Rietstraat nu.

1. De verblijfsruimtes, zoals de brinken en parken (foto: Plein Almere).

4. De vizieren op het landschap en de vizieren op de polderstad
(foto: Pallastraat in Revelsant).

2. De vaarten met de parkachtige groene oevers (foto: de Urkervaart).

5. De ‘toevallige’ open ruimtes, met waarde voor de polderstad
(foto: het evenemententerrein).

3. De lange lijnen van de polderlanen en –straten (foto: de Drostlaan).

6. De gereserveerde ruimtes, die deels of geheel waarde hebben gekregen voor
de stad (foto: zicht vanaf de Hannie Schaftweg).
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Oplossingsrichtingen

De ontwerptekening uit 1943 laat de Espelervaart
zien met brede groene oevers. Daarnaast toont
ze een singelgracht rond de buurt, die nooit is
gerealiseerd. De lange Rietstraat was de hoofddrager van het plan en overspande de hele wijk
van noord naar zuid. Er was aan de noordzijde
een prachtig einde ontworpen in de vorm van
een parkruimte met twee bijzondere gebouwen.
De groene middenberm van de Rietstraat
benadrukt haar functie als centrale hoofdstraat
van de wijk.

Doel is het behouden, versterken en ontwikkelen
van ‘lucht’ met waarde voor de stad. We zien de
volgende oplossingsrichtingen:
1. Behouden en versterken van de ontworpen
ruimtes.
2. Vasthouden van ruimtes, die ‘toevalligerwijs’
waarde hebben gekregen voor de stad.
3. Vasthouden van ruimtes, die zijn gereserveerd
voor infrastructuur, woon- of werkgebieden,
maar ondertussen waarde hebben gekregen
als open ruimtes in of aan de rand van de stad.
4. Herstel van lucht in de polderstad of het
realiseren van -geplande, maar nooit
gerealiseerde- lucht in de stad.
5. Het ontwikkelen van nieuwe lucht in de
polderstad.
Hiervan zijn er enkele uitgewerkt als voorbeeld.
Voorbeeld 1: de Rietstraat.
Oplossingsrichting 1: Behouden en versterken
van de ontworpen open ruimtes.
Rietstraat toen
De Rietstraat maakt onderdeel uit van de eerste
gerealiseerde wijk van Emmeloord. Voor deze wijk
werd een stratenplan getekend, inclusief groenstructuur. Het wijkplan bestond uit lange ruime
straten, met groen op verschillende manieren
toegepast. Dit past bij de Delfts School filosofie,
waarbinnen de architectuur sober werd gehouden,
samenhangend en traditioneel en waarbij de
invulling van de openbare ruimte en het groen
identiteit gaf aan de verschillende straten.
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Rietstraat (bron: NLE).

Detaillering wijk I, 6 maart 1943. De lange straat,
die in noord-zuid richting het plan doorsnijdt is de
Rietstraat (bron: NLE).

Rietstraat nu
Onlangs is een deel van de Rietstraat opnieuw
ingericht. Sterk aan het nieuwe profiel is de lange
lijn van het continue profiel. De hoge parkeerdruk heeft echter geleidt tot de introductie van
schuin parkeren waardoor een onrustig beeld
ontstaat. Mogelijk kan de kennis van het DNA van
Emmeloord bijdragen aan integrale oplossingen
voor verkeer, parkeren en openbare ruimte
inrichting. Zodat bij toekomstige herinrichtingen
er letterlijk ruimte en groene kwaliteit in de
polderstraten gemaakt kan worden.

Voorbeeld 2: het vrijhouden van vizieren op
het polderlandschap.
Oplossingsrichting 2: Vasthouden van ruimtes,
die zijn gereserveerd voor infrastructuur, woonof werkgebieden, maar ondertussen waarde
hebben gekregen als open ruimtes in of aan de
rand van de stad.

Rietstraat met slinger in de weg en de bomenstructuur, waardoor het karakteristieke lange zicht
verdwijnt.

Aan het einde van de Espelerlaan is er na de
komst uit de stad een prachtig vizier op het
landschap. De laan vormt een directe verbinding
van het stadcentrum met het landschap.
De toekomstige uitbreiding van Emmelhage
zou zodanig moeten zijn dat het vizier op het
landschap vanaf de Espelerlaan en vanuit de
Emmelhage blijft bestaan.
Vanaf de Espelerweg/Espelerlaan.

Herinrichting Rietstraat met doorlopende weg-as,
waardoor de straat haar lengte terugkrijgt.

Vizier op het polderlandschap aan het einde van
de Espelerlaan.

Vizier na de realisatie van Emmelhage, Fase II.
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Voorbeeld 3: het vrijhouden van lucht langs
de snelweg.
Oplossingsrichtingen 3: Vasthouden van
ruimtes, die zijn gereserveerd voor infrastructuur, woon- of werkgebieden, maar
ondertussen waarde hebben gekregen als
open ruimtes in of aan de rand van de stad.
De reservering voor de toekomstige uitbreiding
van bedrijventerrein de Munt is al gemaakt. De
open zone tussen bedrijventerrein en snelweg
zou moeten worden doorgezet. Dit ten eerste om
de reservering voor een mogelijke OV-verbinding
op de lange termijn aan te houden. Ten tweede
heeft deze open zone een hoge kwaliteit voor
het aanzicht van het bedrijventerrein vanaf de
snelweg. De breedte en toegankelijkheid is
zodanig dat agrarische productie mogelijk blijft.
Op deze manier blijft de ruimtelijkheid van de
polder gehandhaafd.

Bedrijventerrein de Munt heeft een gepaste afstand
tot de snelweg (foto: zicht vanaf de A6 in zuidelijke
richting).
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Voorbeeld van beheer van stedelijk groen
(wegbermen) door een schaapskudde
(bron: Wylde Weide Landschapsbeheer).

Blijvende reservering van onbebouwde ruimte.

Voorbeeld van beheer van dijkvakken door een
schaapskudde (bron: Flickr, FaceMePLS).

De stichting ERF BV. heeft zich gespecialiseerd in
het exploiteren van zogenoemde reservegronden
met biologisch landbouw. Op afroep stellen zij
de gronden weer beschikbaar voor stedelijke
ontwikkelingen.

Voorbeeld 4: Belvedère uit het oorspronkelijk plan van Pouderoyen.
Oplossingsrichtingen 4: Herstel van lucht in de polderstad of het
realiseren van -geplande, maar nooit gerealiseerde- lucht in de stad.
In het goedgekeurde plan van Pouderoyen werd een Belvedère (uitzichtpunt) getekend als overgang van bos naar landschap. Het alsnog realiseren
van deze Belvedère in het Emmelerbos kan kwaliteit toevoegen aan de
noordelijke entree van de stad. Door vanaf dit punt een zone vrij te maken
met zicht op de polder, ontstaat een vizier op het landschap, passend bij de
polderstad. De Belvedère kan op eigentijdse wijze worden ingevuld.

Belvedère in het Emmelerbos, Goedgekeurd plan Pouderoyen (bron: NLE).

Alsnog realiseren van de Belvedère in het Emmelerbos.
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Voorbeeld 5: nieuwe brinkruimte.
Oplossingsrichting 4 en 5:
4. Herstel van lucht in de polderstad of het
realiseren van -geplande, maar nooit
gerealiseerde- lucht in de stad.
5. Het ontwikkelen van nieuwe lucht in de
polderstad.
De werkgebieden van de Bouwerskamp zullen
in de toekomst nog meer veranderingen ondergaan, dan nu al het geval is. Het gebied leent zich
uitstekend om te transformeren en meer stedelijke
en recreatieve functies te ontwikkelen, zeker langs
de vaart. Er ligt een kans om in het gehele gebied
meer relatie met het water te leggen. Daarnaast
is de aansluiting op het wonen aan de noord en
oostzijde en de aansluiting met het centrum van
Emmeloord belangrijk. Voor dat laatste is het
maken van nieuwe lucht in de vorm van een brink
een mogelijke oplossingsrichting. Een schets uit
1944, die vooraf ging aan het goedgekeurde plan,
laat zien dat deze gedachte niet nieuw is.
Een centrale brinkruimte wordt hier ingezet als
een passende overgang tussen het wonen en
bedrijvigheid. In het nieuwe voorstel vormt de
brink als het ware een centrale ruimte, die de
overgang maakt tussen het wonen en de transformatiezone langs de vaart. Het geeft nieuwe
ruimtelijke kwaliteit aan de gehele omgeving.
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Schets uit mei 1944 (bron: NLE).

Nieuwe brink in de Bouwerskamp.

10 Recreatie en cultuurtoerisme
De opgave
Gemeente Noordoostpolder maakt van recreatie
en toerisme een speerpunt. Het toerisme kan en
moet meer bijdragen aan de economie van de
Noordoostpolder.
Er is een recreatievisie 2012-2016, met concrete
uitvoeringsmaatregelen. Er zijn nieuwe innovaties
in ontwikkeling, zoals de fietsroute-app en het
aanbieden van meer digitale informatie.
De gemeente zet samen met haar ondernemers
en belanghebbenden in op:
• De versterking van het imago en de
gebiedskwaliteiten.
• Informatievoorzieningen, bekendheid,
marketing en promotie.
• Regionale en grensoverschrijdende
samenwerking.
• Productontwikkeling.
• Kwaliteit en snellere ruimtelijke procedures.

1. Een (inter)nationaal aansprekend
gebiedsverhaal.
2. Het versterken van het imago
(regionaal beeldverhaal).
3. Het stimuleren van meer bestedingen
en investeringen in de Noordoostpolder.
4. Aanspreken en enthousiasmeren van een
breed publiek inclusief bewoners en
ondernemers.
5. Het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit en
het versterken van de gebiedsidentiteit.
De vraag is:
Hoe kunnen de verhalen van het gevecht tegen het
water, de ontstaansgeschiedenis, de identiteit en
de ontwikkeling van de Noordoostpolder bijdragen
aan de versterking van het imago, de recreatieve
sector en daarmee de economie van de Noordoostpolder en Emmeloord?

Het DNA van Emmeloord, het DNA van de
polderdorpen en de Noordoostpolder kan
bijdragen aan:

App NOPURK (www.fietsenindepolder.nl).
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Randvoorwaarden
Voorwaarden om het ‘DNA’ van de polder te laten
bijdragen aan een sterk imago en een succesvol
recreatief product zijn:

VVV in de poldertoren, goed voorbeeld van de juiste
functie op de juiste plek (foto: Cees Baars).
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1. De gebiedsgerichte aanpak waarbij de stad,
dorpen en de Noordoostpolder als
samenhangend gebied worden neergezet.
• Een voorbeeld hiervan is de gebiedspromotie
		 ‘Buitengewoon Noordoostpolder’.
		 De gedachte achter deze campagne is dat
		 het unieke karakter van het gebied de
		 Noordoostpolder méér eigen karakter en
		 kleur kan geven. Het doel is dat meer mensen
		 de Noordoostpolder leren kennen en
waarderen. Ingrediënten van het unieke
		 karakter zijn bijvoorbeeld het gevecht tegen
		 het water en de drooglegging, het feit dat de
		 Noordoostpolder is vormgegeven op de
		 tekentafel en tot leven is gebracht door
		 pioniers. Het feit dat iedereen in de
		 Noordoostpolder onder de dijk woont en
		werkt.
• Het vertellen en uitdragen van het verhaal
van de POLDERCULTUUR en het DNA:  
		 de gehele Noordoostpolder is ontworpen.
		 Dit heeft geleid tot een gebied met een eigen
		 woon-, werk- en ontwerp-/designcultuur.
• Het verbinden van het landschap en haar
		 gebruik (agrarische verleden) met het verhaal

		 van de Nederlandse ingenieurskunst,
		 de ontwerp- en maakcultuur. Het verzamelen
		 en aaneenrijgen van aansprekende elementen
		 die dit verhaal ondersteunen in routes en
		 arrangementen. De juiste functie op de juiste
		 plek, zoals bijvoorbeeld de VVV in de
		poldertoren.
• Koppeling van de identiteit aan de vrijetijds		 industrie. Bijvoorbeeld door fietsroutes te
		 maken die polder, dorpen en stad verbinden.
		 Het combineren van bijzondere plekken op
		 de routes met horeca, detailhandel en
		 verblijfsfuncties, die meer bestedingen in de
		 Noordoostpolder tot stand brengen.
2. ‘Branding’ van de Noordoostpolder als
onderdeel van de IJsselmeerpolders en
IJsselmeerwerken, zoals de Afsluitdijk.
3. ‘Branding’ van het gebied tot een ‘must see’
op het niveau van internationaal vergelijkbare
regio’s. Bekendheid geven aan het feit dat de
Noordoostpolder dichtbij Amsterdam ligt.
4. Mogelijkheden bieden aan bezoekers om het
verhaal op eigen wijze en in verschillende
snelheden te laten ontdekken: onderdeel
wereldreis, Nederland in 3 dagen,
architectuurtrip, culinair, sportief, kunst &
cultuur, spelenderwijs
etc.

Oplossingsrichtingen
Oplossingsrichting 1: (Inter)nationale
positionering als samenhangende regio
Het verhaal van Emmeloord, de polderdorpen
en de Noordoostpolder is een verhaal van een
samenhangend ontworpen gebied met een
eigen cultuur. Dit verhaal is minstens zo sterk en
interessant als het verhaal in enkele andere sterke
recreatieregio’s. Het gaat erom een aansprekend
toeristisch product te ontwikkelen op basis van
de gebiedsidentiteit, de architectuur, de cultuur
en vrijetijdsbesteding. Doel is een bijdrage te
leveren aan de regionale economie en regionale
beleving. Belangrijke voorwaarde is om op (inter)
nationaal niveau te scoren bij meerdere doelgroepen. Voorbeelden van dergelijke sterke
recreatieregio’s en toeristische producten en zijn:
• In Duitsland: Het Ruhrgebied, Emscherpark,
industrie- en cultuurlandschap verbonden door
parken, routes en kunst.
• In Duitsland: Bauhaus Dessau Weimar.
De ontwerpcultuur van de Bauhaus architectuurstroming en opleiding in Weimar en Dessau
verbonden met cultuur, eten en fietsen.
• In België: Beaufort, de kust en kunst verbonden
door een jaarlijkse triënnale van Kunst aan de
Vlaamse Kust (6 maanden/jaar).
• In Groot Brittannië: The Natural Trust, de cultuur
van villa’s, tuinen, eten en natuur verbonden
met door laagdrempelige routes en openstellingen van villa’s en tuinen. Een netwerk van
wandelroutes, verblijfsaccommodaties, tuinderijen en eten in heel Groot Brittannië.

Websites, app’s en boeken. Het Ruhrgebied, de ‘Route der industriekultur’, Emscherpark. Bauhaus Weimar,
‘Beaufort 4’, Kunst aan de Vlaamse kust (www.beaufort04.be). ‘National Trust’ (www.nationaltrust.org.uk).
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Oplossingsrichting 2: aansluiten bij de top 10
‘must sees’.
Het verhaal van Emmeloord, de polderdorpen en
de Noordoostpolder maakt onderdeel uit van de
IJsselmeerwerken, waaronder de Afsluitdijk, de
Wieringermeer en Flevoland.
Op dit moment bezoeken internationale toeristen
Amsterdam, de Afsluitdijk, de Zaanse Schans,
Volendam en bijvoorbeeld de bollenstreek.
Het uitbreiden van deze flitsbezoeken tot een
rondje IJsselmeer met daarin een bezoek aan de
Noordoostpolder is een grote kans. De afstand
tussen Nagele en Amsterdam bedraagt minder
dan een uur, dit is veel minder dan bijvoorbeeld
de reistijd van het New Yorkse vliegveld ‘JFK’ naar
Manhattan. De reisafstanden in Nederland zijn
relatief kort en zijn voor veel buitenlandse
bezoekers geen enkel probleem.
Klein maar fijn
Onlangs verscheen een krantenartikel waarin een
Amerikaan vertelt naar Nederland te komen om
Koninklijke Tigchelaar in Makkum te bezoeken.
Deze bekende aardewerkfabriek in Friesland
heeft mede dankzij een slimme marketing
campagne een internationaal imago verworven.
Daarvoor ontwikkelde het bedrijf kortgeleden
architectuurtoepassingen, die aansluiten bij het
internationale imago van Nederland als ontwerpland.
Andersom blijkt er in Japan een replica te staan
van de Poldertoren. Hieraan gekoppeld is er een
reguliere uitwisseling tussen de Noordoostpolder
en Japan. Beide voorbeelden laten zien dat in
Nederland ogenschijnlijk waardevolle, maar
bescheiden trekkers wel internationale aandacht
kunnen verwerven.
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Foto’s: Internationale trekkers in Nederland:

Afsluitdijk (www.123Sudwestfryslan.nl).

Poldertoren nagebouwd in Japan. Bron: http://www.
emmeloord.info/index.php/nl-NL/replica-in-japan).
Potentie van een toplocatie
De Noordoostpolder kan met haar ontstaansgeschiedenis, haar kwaliteiten als ontworpen
landschap en huidige ontwerp- en maakindustrie
en een Unesco toplocatie als Schokland
aansluiten bij de top tien van arrangementen
voor internationale bezoekers.
Voorwaarde is daarbij de essentie van het verhaal
van de Noordoostpolder aan te bieden in de vorm
van verschillende arrangementen, en hierbij consequent het internationale perspectief te tonen:
• De drie poldereenheden: De stad (bezoek
poldertoren), een dorp (Nagele), een boerderij.
• De driehoek Schokland, Nagele, Urk (bestaand
arrangement).
• De centrale ligging op de lijn van twee Unesco
trekkers: Schokland en het Woudagemaal in
Lemmer.
• Architectuurpolder.
• Designpolder.
• Etc.

Zaanse Schans (www.Zaandam.straatinfo.nl).

Dames in Volendammer klederdracht
(www.damas-daarlerveen.nl).

Poldertoren (www.straatkaart.nl).

Oplossingsrichting 3: DNA Noordoostpolder als
Regionaal Beeldverhaal.
Wat zijn regionale beeldverhalen?
Regionale beeldverhalen kunnen worden ingezet
bij gebiedsontwikkelingsprocessen waarbij het
vrijetijdscluster een prominente rol vervult.
Partijen uit de regio (ondernemers, overheden,
terreineigenaren en andere stakeholders)
bepalen gezamenlijk wat de unieke identiteit
is van hun regio (hier het “polder-DNA”) en wat
de gewenste ontwikkelingsrichtingen zijn. Via
nieuwe vormen van samenwerking werken
zij gezamenlijk aan nieuwe product-markt combinaties om dit wenkend perspectief waarheid te
laten worden. Een regionaal beeldverhaal is geen
doel op zich. Het is slechts een middel. Het doel
is om nieuwe investeringen tot stand te brengen
gebruikmakend van het polder-DNA (versterking
‘planet’ en ‘people’) en in op dit DNA afgestemde
nieuwe bedrijvigheid (meer ‘profit’). (Deels
geciteerd van www.recreatieenruimte.nl /
Professor Mommaas).
Doel:
Het koppelen van het bestaande aanbod en de
unieke identiteit van de regio tot een krachtige,
onderscheidende regio, waarbij economische
ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit hand in
hand gaan.
Middel:
Door samenwerking en het uitwisselen en delen
van kennis kunnen alle partijen bijdragen om het
gebiedsverhaal te ontsluiten en uit te dragen.

Aanjager en adviescommissie:
Wat bijvoorbeeld kan bijdragen is een regionaal
aanjager. Voor meer informatie hierover is er een
website (www.recreatieenruimte.nl). Er is een
adviescommissie Regionale Beeldverhalen
en er lopen pilots.

De app met fietsroutes is eenvoudig uit te
breiden met meer verschillende themaroutes en
met meervoudige informatie-links. Ze kan zelfs
worden uitgebreid tot een (inter)nationale app.
1. Themaroutes stadskern Emmeloord Wonen,
werken en kerken.
2. Themaroute centrumgebied Emmeloord.
3. Themaroute Delfts Rood.
4. Themaroute Delfts Wit.
5. Themaroute ontworpen polder (met
polderstad, polderdorpen en boerderijen).
6. Themaroute polderbroedplaatsen.
7. (Rond)vaarroutes.
Links:
Canon van de Noordoostpolder, horecagelegenheden in de Noordoostpolder, DNA
Noordoostpolder-dorpen, DNA Emmeloord etc.

Beeld: www.recreatieenruimte.nl
Oplossingsrichting 4: Door ontwikkelen van de
thematische aanpak
De verhalen van Emmeloord, de polderdorpen en
de Noordoostpolder bieden aanknopingspunten
te over om cultuur en vrijetijdsbesteding te
koppelen. Bijvoorbeeld door cultuur, architectuur
en kunst te combineren met fietsen, wandelen,
eten en slapen. Maar ook door koppelingen te
maken tussen de verschillende kenmerken van
de polder: polder van land- en tuinbouw, polder
met ontwerpcultuur, polder met (inter)nationaal
aansprekende musea en polder met een streekeigen eetcultuur.

Oplossingsrichting 5: Ontwikkelen publiek
toegankelijke ‘polderbroedplaatsen’.
Er zijn in Nederland veel karakteristieke loodsen,
die geen functie meer hebben. Dagelijks komen
interessante gebouwen vrij. In oude industriewijken bijvoorbeeld, maar ook in het agrarisch
gebied. Regelmatig worden het broedplaatsen
voor onder andere kunstenaars, die het landschap, de wijk en de omgeving leefbaarder
willen maken. In het buitenland zijn ze jaloers
op deze Nederlandse aanpak. Het is een typisch
Nederlands exportproduct.
De Noordoostpolder kent zeer karakteristieke
bedrijfsloodsen en schuren in de stad en in het
landelijk gebied. Hier kan veel meer mee worden
gedaan als deze hun functie verliezen.
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Voorbeelden
Voorbeeld 1: aanbieden arrangementen aan een internationaal
georiënteerd publiek.
Oplossingsrichting 2: Aansluiten bij de top 10 ‘must sees’.
Verschillende keuze-opties of arrangementen aanbieden gericht op een
internationaal georiënteerd publiek, zoals bijvoorbeeld:
• Ontworpen stad: rondvaart, met bijvoorbeeld de keuzemogelijkheid voor
het bezoeken van een kunstroute in de erfgoedloodsen van de ‘Werkstad
aan het water’.
• Ontworpen dorpen: rondje dorpenring met bezoek aan een Delfts rood en
een Delfts wit dorp.
• Agrarische erven, Schokland, Nagele etc.: broedplaatsen en kunstateliers
met internationale thema’s en kunstenaars.
• Stimuleren en versterken internationale uitwisseling.
Voorbeeld 2:
Oplossingsrichting 4: Door ontwikkelen van de thematische aanpak:
Het is mogelijk meerdere interessante architectuur- (en stedenbouw)routes
te ontwikkelen in de stadskern of op polderniveau.
Drie voorbeelden van uitwisseling en werk van kunstenaars in de
Noordoostpolder met internationale bekendheid (www.sandrajongenelen.nl).
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Voorbeeld 3: uitbreiden digitale toepassingen en app.
Oplossingsrichting 4: Door ontwikkelen van de thematische aanpak.
De app met fietsroutes kan worden uitgebreid tot een thematische,
culturele en/of (inter)nationale app, waardoor ruimtelijke, culturele en
bijvoorbeeld maatschappelijke kwaliteiten met elkaar in verband kunnen
worden gebracht.

Beelden: Digitale informatie en app’s met verschillende thema’s en gericht op
verschillende schaalniveaus en publiek.
1. Fietsapp fietsenindepolder.nl uitbreiden met themaroutes op Noordoostpolderniveau: Gebiedsthema’s (bijvoorbeeld Delfts Rood, polderstad- en
dorpen, polderbroedplaatsen et cetera) en doorlinkmogelijkheden.
Het beeld is een bewerking van www.fietsenindepolder.nl.
2. Fietsapp uitbreiden tot app over de Poldercultuur van de Noordoostpolder
met samenhangende informatie en routes.
3. Presentatie van de Noordoostpolder als internationale ‘MUST SEE’.
Twee voorbeelden van architectuurroutes in de stadskern.
Themaroutes kerken, wonen en bedrijven. Themaroute centrum.
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Voorbeeld 4: (Rond)vaarroutes.

Voorbeeld 5:

Oplossingsrichting 4: Door ontwikkelen van de thematische aanpak.

Oplossingsrichting 5: Ontwikkelen publiek toegankelijke
‘polderbroedplaatsen’.

• Aansluiten bij de top 10 ‘Must sees’, rondvaart Emmeloord en een
bezoek aan de poldertoren.
• Ontwikkelen van een themaroute ‘varen door het bos’.

Illustraties: ‘Rondvaart Emmeloord’ en ‘Varen door het bos’.

Voorbeeld van een polderbroedplaats: Internationaal georiënteerd Atelier in
een karakteristieke boerderij in de Noordoostpolder. Studio Makkink & Bay
(bron: http://www.sandrajongenelen.nl). Zie voor informatie over Studio
Makkink & Bay ook: http://www.studiomakkinkbey.nl.
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11 Borging en visie
De opgave
Wat is de opgave voor de stad?
Emmeloord is bijzonder. Er zijn weinig steden in Nederland, die vanaf de
tekentafel zijn ontworpen. Ook is het uniek dat bij het ontwerp van deze
stad landschap, stedenbouw en architectuur zo sterk hand in hand gaan.
De oorspronkelijke kwaliteiten hebben nog nauwelijks aan kracht ingeboet.
Soms vragen ze om vernieuwing, soms om wat meer aandacht of een
opknapbeurt. Maar meer nog is het van belang om de kwaliteiten samen
te delen, uit te dragen en te benutten. Tijdens de werksessies met wijkvertegenwoordigers en tijdens gesprekken in de stad, die tijdens dit project
zijn gehouden, blijkt de liefde voor Emmeloord groot. Zowel bij bewoners
als ondernemers. Mensen zijn zich bewust van vele kwaliteiten van
Emmeloord. Maar er zijn ook kwaliteiten die niet opgemerkt worden en
die zouden meer benut kunnen worden. Er zijn meer kwaliteiten dan veel
mensen denken. Zoals bijvoorbeeld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Het water en de groene oevers.
De stadspoorten.
De poldertoren.
Het Delfts Rood.
De karakteristieke bedrijfsgebouwen van de eerste generatie.
Kunst in de openbare ruimte en als wanddecoratie.

De uitzonderlijke identiteit van Emmeloord is een groot kapitaal. Het
versterken en bewaken van dit kapitaal is van belang voor iedereen:
bewoners, ondernemers, maatschappelijke partijen, de overheid en
bijvoorbeeld bezoekers.

Schematisch profiel van de Noordoostpolder: De Noordoostpolder, de polderstad Emmeloord en polderdorpen liggen onder het waterniveau (onder 0 NAP).
De stad en de dorpen zijn te herkennen als groene clusters in het open landschap.
De stad springt in het oog, dankzij de Poldertoren, die boven het groen uitsteekt.
De dorpen hebben elk drie kerken, waarvan soms de toren boven het groen
uitsteekt.
Wat is de opgave voor de overheid en voor Mercatus?
Voor de polder en Emmeloord is de identiteit een belangrijke troef om
bewoners, investeerders en bezoekers aan zich te binden. Dit vraagt om
visie en borging van die waarden die essentieel zijn voor Noordoostpolder
en de identiteit van de polderstad. Gemeente en Mercatus werken continue
samen om de kwaliteiten van Emmeloord en de dorpen te behouden, te
ontwikkelen en te versterken op het gebied van erfgoed, sociale woningbouw, welstand et cetera.. Het DNA van Emmeloord en de Noordoostpolderdorpen draagt hieraan bij. Er is behoefte aan een samenhangend instrument.
Een instrument om als stad het ruimtelijk beleid consistent te houden, het
vizier op de langere termijn te richten, de kwaliteit en identiteit te borgen en
te versterken. Dit overigens zonder de ‘polder en de stad op slot te gooien’,
maar juist door open te staan voor initiatieven en verandering.
In en rond de stad liggen grote opgaven. In heel Nederland worden de
wederopbouwwijken van de jaren vijftig en zestig massaal opgeknapt en
verbeterd. Omdat in Emmeloord een groot deel van de woongebieden is
ontworpen en gebouwd tussen 1945 en 1965 kent Emmeloord verhoudingsgewijs veel wederopbouwwijken en daardoor veel herstructureringsvraagstukken.
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Deze herstructureringen kunnen de ruimtelijke kwaliteit en het beeld van
de stad positief en negatief veranderen. Dit vraagt aandacht en een
samenhangende visie.
De Noordoostpolder is ontstaan als samenhangend ontwerp. Landschap,
dorpen en stad maken deel uit van dit totaalontwerp en zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. De transformaties in het landschap, de dorpen en
de stad, die al hebben plaatsgevonden en nog zullen plaatsvinden, vragen
opnieuw om een samenhangende visie en krachtige borging van deze
visie. Van groot belang is dat er ruimte is voor initiatieven, investeerders en
creativiteit om nieuwe ontwikkelingen en de polderkenmerken met elkaar
te verbinden.
Het gaat er om de aanwezige dynamiek in te zetten om de historisch
gegroeide identiteit van de stad op hedendaagse wijze door te ontwikkelen
en te versterken.
De vragen zijn:
1 Hoe kan de stad meer bijdragen aan en profiteren van haar eigen unieke
identiteit?
2 Welke instrumenten kunnen voor gemeente en Mercatus bijdragen aan het
stimuleren van initiatieven met identiteit en ruimtelijke kwaliteit?
Hoe kunnen deze instrumenten bijdragen de unieke identiteit van
Emmeloord te versterken?
3 Hoe kan het DNA van Emmeloord worden gebruikt als instrument?

Schematisch profiel met voorbeelden van transformaties in het landschap,
de dorpen en de stad, die al hebben plaatsgevonden: inpassing windturbines,
uitbreidingen agrarische erven, uitbreidingen stad enz.

Randvoorwaarden
• Stad
- Emmeloord is een stad met een interessant verhaal. Dit verhaal mag
		worden verteld.
- Emmeloord is een stad met een unieke identiteit. Deze identiteit mag
		gezien worden.
- De stad is van iedereen. Het advies is om de kennis en liefde voor
		 Emmeloord te delen. Bewoners en ondernemers kunnen het verhaal
		 uitdragen en meer reclame maken voor eigen stad.
- De overheden, corporaties en maatschappelijke partijen kunnen vanuit
		 hun rol de informatie ter beschikking stellen en initiatieven van onderop
		 stimuleren en faciliteren.
• Overheid en Mercatus
- Samenwerking, afstemming en transparantie
		 Om de identiteit aandacht te geven, te delen, uit te dragen en te
		 versterken is samenwerking nodig met andere partijen uit de stad.
		 Daarnaast is het belangrijk het nieuw te ontwikkelen beleid af te
		 stemmen, consistent en transparant te maken. Er moet ruimte zijn voor
		 initiatieven van onderop. Voor bewoners, investeerders, ontwikkelaars
		 en ambtenaren moet ruimte zijn voor inbreng. Daarnaast of daarna
		 moet duidelijk worden welke richting gemeente Noordoostpolder en
		 Mercatus kiezen voor de langere termijn en hoe zich dit vertaalt in
		 ruimtelijke kwaliteit en in kansen.
- Samenhangend instrument
		 Op dit moment worden verschillende beleidsstukken ontwikkeld voor
		 de thema’s erfgoed, welstand, landschap en het DNA. Door hier samen		 hang in aan te brengen en de belangrijkste waarden te prioriteren kan
		 de gemeente zich klaarmaken voor de nieuwe ontwikkelingen in de
		 ruimtelijke ordening (oa. Omgevingswet en uitnodigingsplanologie*).
		 Door een goede borging van de belangrijkste waarden weet iedereen
		 waar hij of zij aan toe is. Dit kan op meerdere -bij voorkeur elkaar aan		vullende- manieren.
*) Uitnodigingsplanologie: De ontwikkelingsplanologie, de huidige wijze van planologie bedrijven, krijgt een vervolg in de
uitnodigingsplanologie. Hierbij bepalen overheden op hoofdlijnen waar ruimtelijk wel of geen veranderingen gewenst zijn met
het oog op lange termijn prognoses en te beschermen waarden. In deze zin is het met recht nog planologie. Maar binnen kaders
op hoofdlijnen stellen overheden zich uitnodigend en faciliterend op tegenover initiatiefnemers, zowel privaat als particulier.
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Bewaken cyclisch proces
Visievorming en borging maken deel uit een
herkenbare cyclus die doorlopen dient te
worden om de identiteit en belangrijke
waarden te integreren (zowel voor nieuwe
thema`s als bij kleinere projecten):
• Signaleren
• Agenderen
• Ontwikkelen, inspireren en stimuleren
• Implementeren
• Borgen
• Beheren

Oplossingsrichtingen:
Oplossingsrichting 1: Bewaak het cyclische
proces.
De stappen toegelicht:
1. Signaleren: Signaleren waar de identiteit en
ruimtelijke kwaliteit een thema kunnen zijn
bij ontwikkelingen, opgaven en initiatieven.
Signaleren hoe deze opgepakt kunnen
worden.
2. Agenderen: Agenderen van ruimte en
deskundigheid in een traject om ruimtelijke
kwaliteit te ontwikkelen (proces).
3. Ontwikkelen, inspireren en stimuleren:
aanjagen, het inzetten van creativiteit en
deskundigheid, procesvorming, ideevorming
en voorbeelden.
4. Implementeren: vertaling (samen) naar visie,
beleid, plan en uitgangspunten.
5. Borgen: het waarborgen van essentiële
waarden in beleid en bestemmingsplannen.
Blijvende inzet in werkwijze en planvorming.
6. Beheren: continuïteit, en evt. bijsturing t.b.v.
actuele ontwikkelingen.

Deze cyclische benadering vereist dat er geen
stappen worden overgeslagen en altijd de
vertaling naar beleid en borgings- en beheerinstrumenten plaatsvindt. Een cyclische
benadering is essentieel, omdat de wereld niet
stilstaat en er een groeiende behoefte is aan
flexibeler planningsinstrumenten.
Oplossingsrichting 2: Inzetten van de juiste
instrumenten
Op basis van een samenhangende beleidsvisie
kunnen gemeente Noordoostpolder, Mercatus,
de polder en de stad kernachtig uitdragen waar
hun krachten en ambities liggen. Dit kan op
meerdere -bij voorkeur elkaar aanvullendemanieren. Een voorbeeld is een visie of structuurvisie erfgoed & ruimtelijke kwaliteit, met
prioriteringslijst en uitvoeringsprogramma
(gebiedsgerichte aanpak). Deze visie wordt
vertaald naar overige juridisch bindende
middelen, zoals een bestemmingsplan en/of
welstandsnota.
Oplossingsrichting 3: Gebruik het ‘DNA van
Emmeloord’ als instrument
Het ‘DNA Emmeloord’ is gemaakt om de waarden
van de polderstad Emmeloord te bundelen.
Het ‘DNA Emmeloord’ is publiek toegankelijk
via de website en maakt het mogelijk kennis te
delen over de identiteit van de stad. Het ‘DNA
Emmeloord’ is gebaseerd op het ‘DNA van de
Noordoostpolder-dorpen. Vanuit dezelfde
basiskennis en hetzelfde begrippenkader is het
makkelijker werken en praten over de toekomst
van de stad en van de dorpen.

1. Voor wie is het ‘DNA Emmeloord’ en hoe kan
iedereen het ‘DNA’ inzetten?
Stad:
1. Kennis opdoen over de identiteit van de eigen
stad.
2. Bij initiatieven kijken hoe het DNA van
Emmeloord kan worden versterkt.
3. Gebruiken van de kennis bij de communicatie
met en over de stad.
Overheid en Mercatus:
1. Publiek maken van de kennis.
2. Initiatieven van onderop, die inspelen op het
DNA en de unieke identiteit van Emmeloord
actief stimuleren.
3. Aanjagen van opgaven en ontwikkelingen,
die inspelen op het DNA, de unieke identiteit
van Emmeloord.
4. Bij initiatieven verwijzen naar het DNA van
Emmeloord, als waarden voor ontwikkeling en
inspiratiedocument.
5. Bij de ontwikkeling van nieuw beleid integreren
van het DNA van Emmeloord.
6. Borgen van het DNA van Emmeloord in beleid,
planbeoordeling, welstandsbeoordeling.
Kennisplatform, kwaliteitsteam en kenniswerkplaats:
Als basis voor de signalering, agendering,
ontwikkeling en borging van adviezen en
initiatieven.
Ontwikkelaars, adviseurs, bewoners, ontwerpers,
architecten en stedenbouwkundigen:
Als basis voor de ontwikkeling en het ontwerp
van plannen en initiatieven.
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2. De kenmerken van het stads-DNA van
Emmeloord:
Het ‘stads-DNA Emmeloord’ geeft de belangrijkste
(wederopbouw en hedendaagse) waarden op
het gebied van landschap, stedenbouw en
architectuur. Het kan dienen als onderlegger
voor visie, beleid, borging en beheer. Het gaat
om structuren -oorspronkelijk gepland en in de
loop van de jaren gegroeid- die in samenhang
kenmerkend zijn voor de polderidentiteit van de
polderstad Emmeloord, zoals:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

De groene mantel.
De groene polderstraat.
De groene poldersingel.
Groene en openbare oevers.
Stadsbrink, wijkbrink, buurtbrink
en brugbrink.
Het stadskruis en het polderkruis.
Wonen noord-zuid, centrum oost-west.
Van Delfts Rood tot Delfts Wit.
Publieke gebouwen in clusters
en op markante plekken.
Stadspoorten.
Bedrijven aan de rand en aan het water.
Lange straten, lange blokken.
Bijzondere hoeken.
Vizier naar het landschap.
Zicht op de poldertoren.

en de polderidentiteit. Deze kaarten kunnen
worden gebruikt ter inspiratie bij ontwikkelingen
op wijk- of buurtniveau, of bijvoorbeeld op het
niveau van een bedrijventerrein.
Schematisch profiel van het zicht op de poldertoren
vanuit het landschap.
Deze kenmerken zijn aandachtspunten die helpen
om de identiteit van de stad te versterken. Partijen
kunnen deze gebruiken om (samen) plannen te
maken. Natuurlijk zijn niet alle kenmerken altijd
en overal relevant. Maar als het mogelijk is een
vizier op het landschap te versterken of terug te
brengen, of als een oever langs de vaart weer
openbaar gemaakt kan worden, kan dit bijdragen
aan de unieke identiteit van Emmeloord.
3. De DNA kaarten:
Er zijn acht DNA kaarten, deze vindt u in boek 01:
Kaart 1: Het stads- DNA:
Hierop staat datgene wat Emmeloord Emmeloord
maakt. Dit zijn de belangrijkste kenmerken die,
kenmerkend zijn voor de polderidentiteit van de
polderstad Emmeloord. Bij het prioriteren kan
dit de onderlegger vormen bij het kiezen van de
belangrijkste waarden.
Kaart 1 t/m 7: zeven kaarten met het DNA van de
stadsgebieden:
De stad is opgedeeld in zeven stadsgebieden.
Voor elk van deze gebieden is een DNA kaart
gemaakt, met de belangrijkste kenmerken, die
het gebied deel doen uitmaken van Emmeloord
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Voorbeelden
Voorbeeld 1: Voorbeelden van instrumenten,
die kunnen bijdragen aan stappen van de
cyclus.
Oplossingsrichting 2: Inzetten van de juiste
instrumenten
(Structuur)visie:
Juist nu is het advies een (structuur)visie te
hebben voor Emmeloord. De komende jaren
staat er veel op het programma en de ambities
zijn hoog om Emmeloord meer stad te maken en
meer gebruik te maken van de eigen identiteit.
Tegelijkertijd is de dynamiek lager, is er minder
budget voor veel projecten en zullen er keuzes
gemaakt moeten worden. (Structuur)visies
kunnen thematisch (voor erfgoed en ruimtelijke
kwaliteit of bijvoorbeeld voor het groen) of
bijvoorbeeld voor de stad worden gemaakt.
Wat speelt er?
1. In de nabije toekomst komt er veel op de stad
af, de stad blijft ontwikkelen. Het betreft
herstructureringen, transformaties en nieuwe
ontwikkelingen. Het is essentieel dat de
uitvoering van diverse projecten zoals de
bouw van het nieuwe (winkel)centrum, de
geleidelijke herbestemming van de ‘werkstad
aan het water’ en de vele ontwikkelingen en 		
herstructureringen elkaar versterken. Een

(structuur)visie kan opgaven aan elkaar
verbinden.
2. Het is belangrijk juist nu de stedelijke
prioriteiten te stellen. Het is niet mogelijk om
op alle fronten in de stad bezig te zijn. Een
structuurvisie geeft prioriteiten weer.
3. Er moet meer aandacht zijn voor de bestaande
stad en het beheer daarvan. ‘Eerst de bestaande
stad, dan uitbreiden’. Dit is een omslag in
het denken. Dit kan worden vastgelegd en
geïnitieerd middels in een (structuur)visie.
4. Tenslotte maakt Emmeloord als stad onderdeel uit van de regio’s rond het IJsselmeer, de
Noordoostpolder en ze is nauw verbonden
met de polderdorpen. Een (structuur)visie kan
uitspraken doen over hoe deze relaties er in
de toekomst uitzien.
Ruimte geven aan de stad:
• Meer ruimte voor initiatieven van onderop.
• Betrekken van de stad bij de uitwisseling van
kennis over de stad.
• Betrekken van de stad bij processen met een
publiek belang.
• Uitvoering geven aan uitnodigingsplanologie.
DNA Emmeloord:
Het publiek maken van ‘het DNA van Emmeloord’,
net als ‘het DNA van de polderdorpen’. Bewoners,
ondernemers, plannenmakers, adviseurs, overheden en belangenpartijen kunnen de kennis
gebruiken als inspiratie bij ontwikkelingen in
Noordoostpolder mét de unieke identiteit.
Platform identiteit Noordoostpolder:
Stimuleer de samenwerking tussen externe
partijen, die een grote betrokkenheid hebben bij

de identiteit van polder en polderstad.
Bijvoorbeeld in een platform. Het betreft onder
andere beheerders, Landschapsbeheer Flevoland,
Natuurmonumenten, maar ook Waterschappen,
Welstandsadvisering Het Oversticht, Stichtingen
op het gebied van Kunst en Cultuur, de Canon
van de Noordoostpolder, etc.
Expertise:
Expertise in de vorm van een kwaliteitsteam
en/of een supervisieteam DNA Noordoostpolder:
Een interdisciplinair deskundigenteam dat
de opgaven op het gebied van identiteit en ruimtelijke kwaliteit kan signaleren en aanjagen, maar
ook kan adviseren over aanpak en borging van de
ruimtelijke kwaliteit in de hele Noordoostpolder.
Doel is het bereiken van samenhang. Een dergelijk team is dienstbaar aan de identiteit van de
stad, de dorpen en het landelijk gebied en
adviseert hierover. Ze kan bijvoorbeeld ook advies
vragen en geven (gevraagd en ongevraagd) aan
andere partijen. De opdracht of het kader van
waaruit een kwaliteits- of supervisieteam werkt
moet duidelijk zijn, dit kan zijn: het ‘DNA’, of
bijvoorbeeld een (structuur)visie.
Meer informatie over kwaliteitsteams:
www.ruimtelijkekwaliteitsteams.nl.
Kenniswerkplaats identiteit Noordoostpolder:
Het opzetten van een ’kenniswerkplaats’, een
samenwerking van het ruimtelijke ontwerp in de
ambtelijke organisatie met economische, sociale,
milieutechnische, culturele en infrastructurele
afdelingen en/of programma’s om signalerend
en agenderend op te treden rond thema’s van
ruimtelijke kwaliteit. Doel is om de identiteit en
ruimtelijke kwaliteit beleidsmatig te verankeren.

Dit ook in wisselwerking met het Platform
identiteit (zoals hierboven vermeld) en het
kwaliteitsteam.
Voorbeeld 2: Het polder-DNA van de kunst in
de openbare ruimte
Oplossingsrichting 3: Gebruik het ‘DNA van
Emmeloord’ als instrument.
Architectuur, stedenbouw en kunst in de wederopbouwperiode zijn vaak met elkaar vervlochten.
Om die reden kan instrumentarium worden
ontwikkeld, waardoor hier meer aandacht aan
kan worden besteed (te beginnen met een
analyse van kunst aan gebouwen of in de openbare ruimte uit de wederopbouwperiode, om
daarna een duidelijke visie en een actieve
houding te ontwikkelen vanuit het DNA).
Voorbeeld 3: Integreren van het DNA in grote
werken, ontwikkelen van een actieve houding
door de inzet van expertise.
Oplossingsrichting 3: Gebruik het ‘DNA van
Emmeloord’ als instrument.
Zoals bij het oorspronkelijk plan de planologische
adviescommissie alle plannen op interdisciplinaire
wijze beoordeelde, kan een (onafhankelijk)
expertiseteam nu op hedendaagse wijze meedenken en adviseren bij nieuwe ontwikkelingen,
herstructurering en transformaties. Het DNA is
daarbij een belangrijk instrument als kader of
bouwsteen.
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Een voorbeeld: Een van de grote werken in de
toekomst is bijvoorbeeld de opwaardering van
de N50 tussen Ens en Emmeloord. Hier zal de weg
worden verbreed tot 2x2 autoweg. De kansen die
hier liggen om het DNA van de Noordoostpolderstad te versterken zijn groot, want Emmeloord
en de poldertoren kunnen opnieuw zichtbaar
worden gemaakt vanaf de rijksinfrastructuur.
Dit kan onder andere door het creëren van
‘vizieren op de polderstad’ middels gaten in het
groen van het knooppunt en gaten in het groen
langs de A6 (zie: hoofdstuk ‘Versterken van de
stad aan de snelweg’).
Het kan bijdragen aan de kwaliteit en samenhang
van deze ingrepen rond Emmeloord als een
expertiseteam zou kunnen worden ingezet.
Zo’n team kan bijvoorbeeld worden gevraagd
advies te geven over de kwaliteit van de nieuwe
infrastructuur en de omgeving in relatie tot het
het DNA van Emmeloord en de Noordoostpolder.
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De opgaven in de Noordoostpolder-stad op de kaart
Elk stadsgebied kent meerdere opgaven.
De opgaven verschillen. Voor de stad als
totaal is een overzichtskaart gemaakt.
Opgaven per stadsgebied;
1. Herstructurering.
2. Centrumgebied.
3. Stadspoorten.
4. Stad aan het water.
5. Werkstad aan het water.
6. Stad aan de snelweg.
7. Vizier op de polder(toren).
8. Groen.
9. Lucht in de stad.
10. Recreatie en cultuurtoerisme.
11. Borging en visie.
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Colofon
Dit boekwerk ‘de Noordoostpolder-stad Emmeloord, DNA van een stad als bouwsteen voor de toekomst’,
sluit aan op het boek ‘de Noordoostpolder-dorpen, DNA van een dorp als bouwsteen voor de toekomst’.
Sandra van Assen Stedenbouw is door gemeente Noordoostpolder en Mercatus gevraagd het
adviesteam te vormen voor het onderzoek naar het ‘DNA’ van Emmeloord, dat naast een boek heeft
geresulteerd in een website: www.dnanoordoostpolder.nl.
Het adviesteam bestond uit Sandra van Assen Stedenbouw (Sandra van Assen en Agnes Galama),
TWA architecten (Bauke Tuinstra) en Erik Overdiep landschapsontwerp (Erik Overdiep). Namens de
opdrachtgevers namen Zemira Rexha Marošlić (projectleider DNA Emmeloord / stedenbouwkundige
gemeente Noordoostpolder) en Jlidou Bijlsma (beleidsmedewerker wonen gemeente Noordoostpolder)
en Marcella van Wagensveld (beleidsmedewerker Mercatus) deel aan het team. Er is in inspirerende
werksessies samengewerkt met een klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de
gemeente en Mercatus en vertegenwoordigers van de wijken. Er is afstemming geweest met de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Er zijn vele spontane stadsbewoners en ondernemers geïnterviewd
tijdens de veldbezoeken.
Graag bedanken we de gemeente en Mercatus, de bewoners en ondernemers, de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed voor hun feedback. Daarnaast bedanken we het Nieuwland Erfgoed Centrum voor
hun tijd en het aanleveren van de vele originele beelden.
De vormgevers: Ruitervorm BNO. Basisontwerp: Wil Bijker BNO, Escapement.
April 2013.
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