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Onderwerp: Ontwikkeling van routing en informatievoorziening Nagele 

 

Aan de fracties in de gemeenteraad van Noordoostpolder, 

 

Als onderdeel van de Voorjaarsrapportage 2020 ligt bij u voor de Besluitvormende Nota aan 

Burgemeester en wethouders, No. 20.0000644. Projectnaam: Ontwikkeling van routing en 

informatievoorziening Nagele. 

 

Het bestuur van Museum Nagele/Stichting Nagele Expositie wil hierbij laten weten van harte 

achter het besluit te staan om met de financiële steun van de provincie en met de gelden van het 

project Uitvoeringslab Nagele uit 2013 de bedoelde informatievoorziening te realiseren. 

 

De ruim 75 vrijwilligers van Museum Nagele geven al bijna 25 jaar onder meer informatie over 

Nagele en het verhaal van Noordoostpolder aan bezoekers uit Noordoostpolder en ver daarbuiten, 

aan pers (nationaal en internationaal), ze geven rondleidingen, zorgen voor PR, folders met 

plattegrond en wandelroutes en hebben samen met gemeente en de RCE een cultuurhistorische 

wandelroute door Nagele ontwikkeld.  

Kortgeleden heeft ook Vereniging Hendrick de Keyser een wandelroute op papier vervaardigd 

voor de bezoekers van het Museumhuis en het Monument & Bed in Nagele. 

 

Er is zeker behoefte aan een aanvulling op ons werk door middel van een fysieke routing door 

bordjes bij de bestaande wandelroute en een centraal informatiepaneel, zoals ook te vinden zijn in 

andere iconische plaatsen; mogelijke aanvullingen waar we regelmatig vragen over kregen. Naast 

deze fysieke informatie kunnen geïnteresseerde bezoekers terecht op de website van Museum 

Nagele en ook 4 middagen per week een bezoek brengen aan het museum. 

 

Om te zorgen voor meer bezoekers aan het dorp kan het helpen als er ook op de rotonde en de 

andere toegangswegen duidelijke verwijzingen komen naar de bijzondere architectuur van 

Nagele. Dan rijden wellicht minder toeristen blindelings langs Nagele en brengen ze er echt een 

bezoek om dit unieke dorp, gebouwd vanuit de principes van het Nieuwe Bouwen en nog zo 

intact, zelf te beleven. 

 

We zijn de medewerkers van de gemeente erg erkentelijk voor hun geweldige inzet voor dit 

project 'Nagele op de kaart’. 

 

Namens bestuur Museum Nagele 

………….. 

www.museumnagele.nl 

 

http://www.museumnagele.nl/

