
EEN ERFGOEDDEAL 
VOOR STIJLICOON NAGELE

In de Noordoostpolder zijn unieke architectonische voorbeelden 
te zien van de Wederopbouwtijd. Nagele vormt hiervan een wel 
heel bijzonder voorbeeld. De ontwerpgeschiedenis maakt het 
dorp uniek in de wereld. Het heeft de potentie om een beleefbaar 
erfgoeddorp te worden. Tegelijkertijd staan die (inter)nationaal 
befaamde kwaliteiten onder druk en liggen 'verrommeling' en een 
negatief woonimago op de loer.

Het aantal gegadigden dat juist wél in Nagele wil wonen, zou com
pleet kunnen veranderen wanneer het verhaal van het plattedaken- 
dorp duidelijker wordt, er samenhang komt en het gedachtegoed 
van het Nieuwe Bouwen richting de toekomst wordt doorvertaald. 
De samenstelling van inwoners wordt daarmee gevarieerder en er 
ontstaat meer onderlinge verbondenheid. Daarmee zou de nega
tieve spiraal doorbroken kunnen worden.

Nagele is bedoeld als woondorp, ook voor wo
ningzoekenden van elders. Inmiddels raken de 
woningen verouderd en dat is te zien aan de af
nemende belangstelling van woningzoekenden. 
Sinds het woningtekort in het westen van Neder
land en door de nieuwbouw is er wel een omslag 
gaande. Er is dan ook een toename te zien van 
mensen van buiten de Noordoostpolder, ook voor 
huurwoningen.

Door de eenzijdige samenstelling van de 
woningvoorraad, met name sociale huur, 
huisvest Nagele vooral bewoners met 
lage inkomens. Het dorp heeft daardoor 
veel inwoners die niet bewust kiezen om 
hier te wonen en het concept van Nagele 
niet op waarde kunnen schatten.

Aan de andere kant staan de voorzie
ningen in het dorp onder druk en ook de 
toekomst van Museum Nagele is onze
ker. Het gebouw moet duurzaam wor
den gemaakt, het dak is aan vervanging 
toe, maar dat is lastig omdat er momen
teel weinig economisch perspectief is.
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Voor de dóórontwikkeling van Na- 
gele is een investering nodig in uit
breiding, onderhoud, de inrichting 
en ondersteuning bij de ontwikke
ling van activiteiten. Er zijn meer be
zoekers nodig en meer koopkracht 
zodat nieuwe functies, zoals horeca 
en kleinere ondernemingen, kunnen 
opstarten en een bestaan opbou
wen. Onnodige leegstand zoals bij 
scholen, moet worden voorkomen.

Om dit te bewerkstelligen gaan we het volgende doen:
- Versterken van de lokale infrastructuur door samen

werking en kwaliteitsimpulsen;
- Een betere beleefbaarheid realiseren van het bijzon

dere verhaal van Nagele, zowel fysiek als digitaal;
- Een visie maken op de ruimtelijke doorontwikkeling 

van Nagele, met aandacht voor nieuwbouw, herbe
stemming en groenontwikkeling (biodiversiteit);

- Versterken van de profilering van Nagele als onder
deel van een groter gebiedsverhaal.

Met de Erfgoeddeal willen we het onzichtbare bijzondere van Nage- 
le zichtbaar maken als onderdeel van het verhaal van de gemeente 
Noordoostpolder en de provincie Flevoland. Hiermee wordt Nagele 
aantrekkelijker gemaakt voor zowel de inwoners als bezoekers. De 
focus ligt hierbij op de leefbaarheid in Nagele en het zoeken van een 
aansluiting bij het toerisme in Flevoland en de Noordoostpolder.

Aanhaken bij het UNESCO Werelderfgoed Schokland en Urk, maakt 
de lijn Urk - Nagele - Schokland - Waterloopbos - Giethoorn/Weer
ribben tot een parelketting, waarin Nagele nu nog het ontbrekende 
schakelstukje is. Hiermee wordt Nagele aantrekkelijker gemaakt voor 
zowel inwoners als bezoekers.

De aanvraag bij de Erfgoeddeal wordt gesteund en 
uitgevoerd door de volgende betrokken partijen: 
Gemeente Noordoostpolder,
Museum Nagele,
MFC 't Rietveld,
Dorpsbelang Nagele,
Energiek Nagele,
Vereniging Hendrick de Keyser,
Werelderfgoed Schokland,
Visit Flevoland en provincie Flevoland.

Het doel voor de komende ja
ren is Nagele uit de vicieuze 
cirkel te halen van leegstand, 
een negatief woonimago en 
geringe bewustwording en 
betrokkenheid bij de bijzonde
re ontstaansgeschiedenis van 
het dorp. Het unieke verhaal 
van Nagele en het daarmee sa
menhangende erfgoed, willen 
we als uitgangspunt benutten 
om bestaande (en nieuwe) be
woners woonplezier te bieden.

Tegelijkertijd zien wij dat ook 
als kans voor toerisme en re
creatief ondernemerschap. 
Het een kan het ander verster
ken. Een aantrekkelijk dorp 
met een positieve houding en 
een prettig vestigingsklimaat 
resulteert in meer bezoekers. 
Daarmee kunnen het erfgoed 
en de voorzieningen worden 
ondersteund en in stand ge
houden.


