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Samenvatting
De doelstelling van dit project is de effecten van krimp in de Noordoostpolder af te vlakken
door de kwaliteit van de leefomgeving te vergroten op basis van erfgoed en identiteit. En
door middel van de inzet van erfgoed te zorgen voor een economische groei in het gebied.
Toerisme en recreatie, als beleidsinzet om de leefbaarheid in de dorpen op peil te houden,
bieden hierbij kansen om de gevolgen van verwachte krimp te beperken en kansen voor
hergebruik van erfgoed. Omgekeerd kan het erfgoed van de polder een belangrijke
katalysator vormen in de transitie die het gebied doormaakt. Een goede infrastructuur die
deze gebieden, en gebieden waar als succes is geboekt, met elkaar verbindt is essentieel
hierbij. Alsmede een visie op leegstand van gebouwd erfgoed.
De gemeente gaat meerdere projecten realiseren die te maken hebben met erfgoed. Voor
deze projecten geldt dat de financiën voor de uitvoering grotendeels beschikbaar zijn, maar
dat het nog ontbreekt aan een overkoepelende strategie en synergie tussen de projecten. De
projecten bevatten allen onderdelen die gericht zijn op ontwerp (landschappelijk en
productontwikkeling) als middel om de omgevingskwaliteit te verhogen. Een ruimtelijke
transitie verrijkt door erfgoed, het verleden als inspiratiebron en dit uitwerken in een krachtig
ontwerp, dat is voor ons erfgoed inclusief.
Er worden 5 projecten uitgevoerd:
- De ontwikkeling van cultuuricoon Nagele tot modernste dorp van Nederland
- Vaar (& Fiets) route Vollenhove-Schokland
- E-bike netwerk Noordoostpolder
- Fietspad Zwartemeerdijk
- Fietspad Nagele-Schokland
We zetten hierbij niet alleen in op het leggen van verbindingen tussen erfgoedlocaties, maar
vooral op het beleefbaar maken van het verhaal van de Noordoostpolder.
Productontwikkeling en promotie is hierbij een belangrijk onderdeel. Het erfgoed hebben we,
maar door de verbindingen en een juiste gebiedsmarketing houden we ons erfgoed levendig
en kunnen we het op de lange termijn behouden.
De Erfgoeddeal draagt de meerkosten voor het verhogen van de kwaliteit en zorgt dat wij de
ontwerpen en de producten voor de erfgoedinclusieve inrichting kunnen maken en realiseren.
Binnen het project richten we ons op vier speerpunten:
• Verbinden
• Versterken
• Verbijzonderen
• Verdienmodel
De projecten worden uitgevoerd in samenwerking met de bewoners, ondernemers, NBTC,
dorpsbelang Nagele, MFC Het Rietveld, Energiek Nagele, Museum Nagele, Cultuurbedrijf
Noordoostpolder, Stichting Het Flevo-landschap, Natuurmonumenten, Provincie Flevoland,
Waterschap Zuiderzeeland, RONOP, Stichting Werelderfgoed Nederland en Visit Flevoland.
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1.
1.1

Inleiding

Een ruimtelijke ontwikkelopgave

De gemeente Noordoostpolder verwacht deels te maken te krijgen met een terugloop in
bevolking (dreigende krimp). Emmeloord groeit (nog) maar de plattelandskernen zoals
Nagele hebben te maken met (lichte) terugloop en vergrijzing. In 2030 is 20% van de
Flevolandse bevolking 65 jaar en ouder (nu 12%). Dit heeft gevolgen voor het
voorzieningenniveau, de vitaliteit/leefbaarheid en ook de toekomst van ons erfgoed
(leegstand). Daarnaast betekent schaalvergroting in de landbouw dat steeds meer erven
vrijkomen.
Toerisme en recreatie, als onderdeel van de beleidsinzet om de leefbaarheid in de dorpen op
peil te houden, biedt kansen om de gevolgen van verwachte krimp te beperken en kansen
voor hergebruik van erfgoed. Omgekeerd kan het erfgoed van de polder een belangrijke
katalysator vormen in de transitie die het gebied doormaakt. Een aantrekkelijke
infrastructuur die deze gebieden met elkaar, en met het oude land met zijn trekpleisters,
verbindt is essentieel hierbij. Denk aan infrastructuur, bezoekersvoorzieningen en (nieuwe)
functies voor oude gebouwen.

1.2

Een Erfgoeddeal

Er zijn tal van monumenten die refereren aan het unieke en onderscheidende karakter van de
Noordoostpolder. Veel hiervan zijn echter nauwelijks beleefbaar voor bezoekers. De
gemeente Noordoostpolder zet daarom in op het beter beleefbaar maken van het unieke en
onderscheidende karakter van haar gemeente. Erfgoed inclusieve oplossingen kunnen
bijdragen aan het bestrijden van de leegstand en een impuls geven voor de leefbaarheid.
Bijvoorbeeld door lokale initiatieven op dit gebied te ondersteunen en recreatieve
ontwikkeling te stimuleren.
De doelstelling voor dit project is daarom de effecten van vergrijzing af te vlakken door de
kwaliteit van de leefomgeving te vergroten op basis van erfgoed en identiteit. En door middel
van de inzet van erfgoed te zorgen voor een economische groei in het gebied.
We zetten hierbij niet alleen in op het leggen van verbindingen tussen erfgoedlocaties, maar
ook productontwikkeling en promotie is hierbij een belangrijk onderdeel. We verbinden ook
met locaties waar al succes is geboekt met het trekken van bezoekers. Het erfgoed hebben
we, maar door de verbindingen en een juiste gebiedsmarketing houden we ons erfgoed
levendig en kunnen we het op de lange termijn behouden.

1.3

NOP zoekt synergie

In de Noordoostpolder is een aantal aansprekende erfgoedprojecten in uitvoering.
Bijvoorbeeld de ontwikkeling van Nieuwe Natuur en een bezoekerscentrum bij Werelderfgoed
Schokland, de revitalisering van Nagele (nationaal wederopbouwgebied) tot opnieuw het
modernste dorp van Nederland, het herstel van landschappelijke kernkwaliteiten in de hele
polder (nationaal wederopbouwgebied) en de restauratie van het Waterloopbos
(Rijksmonument). Hoewel deze projecten een enorme boost geven, staan zij nog teveel op
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zichzelf. Dit terwijl synergie ook van belang is voor het welslagen van de projecten in de
Noordoostpolder.
Er staan nu meerdere projecten op de planning die de gemeente gaat realiseren, die allemaal
deels te maken hebben met erfgoed. Voor deze projecten geldt dat de financiën voor de
uitvoering beschikbaar zijn, maar dat het nog ontbreekt aan een overkoepelende strategie
en visie op de landschappelijke inpassing, benodigde ontwerpen en synergie tussen de
projecten. Door middel van de Erfgoeddeal wil gemeente Noordoostpolder graag de integrale
kwaliteit verhogen en een ‘erfgoed inclusieve’ toekomst realiseren.
Erfgoed maakt hierbij de verbinding en zorgt voor een integrale aanpak van bodem,
landschap, erfgoed en maatschappij. Een project met kruisbestuiving op het gebied van
sociale samenhang, natuur, erfgoed en cultuur, waarin ons DNA naar voren komt.
Voor wat betreft de geplande fysieke ingrepen betekent dit voor ons dat we willen ontwerpen
met kwaliteit op basis van de oorspronkelijke ontwerpuitgangspunten van de polder
(verkaveling, concentrische opbouw, bodem en hiërarchie). Het ontwerp moet het verhaal
vertellen van de polder. Het legt daarbij altijd een link met ons verhaal op een eigentijdse
manier.

Figuur 1: overzicht van projectonderdelen en routes
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2.
2.1

Verbinden en verzilveren

De verbinding zoeken

De Noordoostpolder heeft unieke cultuurhistorische en landschappelijke waarden die
onvervangbaar zijn. We hebben een Werelderfgoed en zijn ook Wederopbouwgebied van
Nationaal belang. Erfgoed is altijd een verbinder geweest in ons ruimtelijk domein, dit
ontwikkelen wij door in onze omgevingsvisie, erfgoed is daarbij een aanjager van de opgave
om ons verhaal goed te kunnen vertellen.
De Erfgoeddeal vanuit het Rijk biedt ons een kans om enkele projecten integraal te kunnen
realiseren met erfgoed als leidende factor. De projecten bevatten allen onderdelen die gericht
zijn op ontwerp (landschap en product) als middel om de omgevingskwaliteit te verhogen.
Een ruimtelijke transitie verrijkt door erfgoed, het verleden als inspiratiebron en dit uitwerken
in een krachtig ontwerp, dat is voor ons erfgoed inclusief.
Voor de landschapsvisie Noordoostpolder is gekeken naar de structuur van de polder, de
beplanting en functies in het gebied. Ook is er aandacht voor de aanpassingen die vanaf de
aanleg zijn gepleegd. Na het definiëren van de belangrijkste karakteristieken van de
Noordoostpolder zijn deze vertaald in uitgangspunten voor nieuwe landschappelijke
ontwikkelingen
(https://praktijkvoorbeelden.cultureelerfgoed.nl/praktijkvoorbeelden/ontwikkeling-metbehoud-van-karakter). We willen binnen de voorgenomen projecten voortborduren op het
oorspronkelijk ontwerp en een nieuwe ontwerplaag toevoegen.
De Erfgoeddeal biedt ons de kans om de meerkosten voor het verhogen van de kwaliteit te
dragen en de daadwerkelijk ontwerpen en bijbehorende producten voor de inrichting te
maken en realiseren. Binnen het project richten we ons op vier speerpunten:
• Verbinden
o Erfgoed onderling
o Infrastructuur
• Versterken
o De USP van dit gebied
o Het unieke karakter van deze plek en waarom bezoekers dit willen zien
o Versterken van de kwaliteit van de plek
• Verbijzonderen
o Vergroten van de identiteit
o Het vertellen van het verhaal van de plek
o Programma’s die passen bij de omgeving
• Verdienmodel
o Gemeente als inspirator en verbinder
o In samenwerking met bewoners, ondernemers, NBTC, dorpsbelang Nagele,
MFC Nagele, Energiek Nagele, Museum Nagele, Cultuurbedrijf
Noordoostpolder, Stichting Het Flevo-landschap, Natuurmonumenten,
Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, RONOP, Stichting
Werelderfgoed Nederland en Visit Flevoland.
In paragraaf 2.3 lichten we de projecten toe die opgestart gaan worden, waar we nog de
benodigde landschappelijke inpassing en synergie op een goede wijze vorm willen geven. Op
deze wijze vormt ontwerp en erfgoed een plus binnen de ruimtelijke opgave. Naast realisatie
is gebiedsmarketing en productontwikkeling cruciaal voor de verbinding.
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2.2

Een cross-over tussen erfgoed en leisure

Onze USP zijn rust, ruimte en bezinning in combinatie met een bijzonder verhaal. Op basis
van onze kernkwaliteiten en merkwaarden is een kernpropositie geformuleerd:
‘De Noordoostpolder geeft je de ruimte om te wonen, werken en ontspannen in een groene
omgeving waar je de bijzondere ontstaansgeschiedenis en de vindingrijkheid elke dag
ervaart.’
Nationaal en internationaal neemt cultuurtoerisme nog altijd sterk toe. Culturele uitwisseling
heeft hierin een belangrijk aandeel. De cultuurtoerist is op zoek naar persoonlijke belevingen
van unieke (historische) locaties of gebeurtenissen. Maar ook naar plekken en objecten die in
het verleden een bijzondere betekenis hebben gehad en die dit in de huidige samenleving
nog steeds hebben.
Om steden als Amsterdam te ontlasten van de grote toeristische druk en om de economie
van andere regio’s te versterken worden toeristen naar andere streken getrokken. Veel
buiten de Randstad gelegen provincies, gemeenten, marketingorganisaties en ondernemers
zetten in op recreatie, cultuurtoerisme, vrijetijds- en gastvrijheidseconomie. Dit wordt overal
anders ingevuld. Overeenkomstig is dat veel kansen worden gezien in de combinatie van
landschap en cultuur.
We zijn getuige van de opkomst van de ‘betekeniseconomie’ en ‘sociaal ondernemerschap’,
waarin ondernemers ‘iets goeds willen doen’ voor de samenleving. De bekende trits ‘people,
planet, profit’ krijgt zo een nieuwe dimensie: profit maakt plaats voor purpose. Deze trend
vertaalt zich ook naar het toerisme. Het betekenistoerisme is geboren.
Onderhavig project gaat specifiek over het beleefbaar maken van landschap en erfgoed voor
verschillende doelgroepen en bezoekers en vormt daarbij een cross-over tussen erfgoed en
leisure. Zowel voor omwonenden, nationale en internationale recreanten proberen we het
landschap en erfgoed goed zichtbaar en bereikbaar te maken. Hiervoor is een goede
infrastructuur, een doordachte strategie en slagkracht nodig.
In paragraaf 2.3 geven wij aan hoe wij aansluiten bij de provinciale strategie en wat onze
doelgroepen zijn. In hoofdstuk 3.1 wordt verdere toelichting gegeven op al uitgevoerde
onderzoeken op het gebied van toerisme. Op dit moment worden die verder uitgewerkt in
een gebiedsmarketingplan.
Waarom inzetten op erfgoedtoerisme om krimp tegen te gaan?
Om te beginnen is de sector een bron van inkomen en werk, terwijl het om banen gaat die
alleen ter plekke kunnen worden uitgevoerd. De sector is streekgebonden en biedt veel
kansen voor mbo-personeel en mensen die een eigen bedrijf willen starten. En anders dan
productiewerk kan een baan in deze tak van de economie niet zomaar naar het buitenland
worden verplaatst. Daar komt bij dat toerisme en recreatie voor veel indirecte
werkgelegenheid zorgen. Denk aan bakkers die brood leveren aan hotels, bouwbedrijven die
accommodaties renoveren, zzp’ers die websites voor B&B’s ontwerpen en uitzendbureaus die
tijdelijk personeel regelen. Maar dat is nog niet alles. Ondernemers en werknemers in
toerisme en recreatie zijn naast ‘verkopers van emotie’ ook ambassadeurs van hun regio. Ze
laten hun gasten iets moois beleven, geven de regio een gezicht en worden daarmee
figuranten in de herinneringen van mensen aan hun verblijf. Niet voor niets baseren veel
mensen het beeld dat ze van een gebied hebben op ervaringen die ze er in hun vrije tijd
hebben opgedaan. Een positief toeristisch imago vergroot de aantrekkelijkheid van een regio
voor nieuwe inwoners en investeerders. Zo bezien levert erfgoedtoerisme een niet te
onderschatten bijdrage aan het vestigingsklimaat.
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2.2.1 Perspectief Flevoland 2030
Het ‘Perspectief Bestemming Flevoland 2030’ is een koersdocument waarin de
ontwikkelopgaven voor het toerisme in Flevoland beschreven staan. Het is ontwikkeld naar
aanleiding van het eerder door het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC)
opgestelde nationale perspectief*.
De provincie Flevoland en gemeenten zien kansen voor de eigen regio. Bij de pijlers ‘lusten
en lasten in balans’ en ‘Nederland overal aantrekkelijk’ uit het nationale perspectief wordt
ingezet op het spreiden van bezoekers in tijd en ruimte. Dit om drukte op bekende plekken
tegen te gaan. Het versterken van de regionale kracht staat centraal. In het Flevolandse
perspectief staat aan welke maatschappelijke opgaven toerisme kan bijdragen. Daarnaast
zegt het iets over welke verhaallijnen en toeristische districten verder ontwikkeld moeten
worden om de identiteit van Flevoland beter te benutten, uit te dragen en beleefbaar te
maken. Noordoostpolder heeft gekozen voor participatie op de volgende storylines:
• Watererfgoed
• Agro & food
• Vernieuwend Ontwerp
Het perspectief sluit ook aan op het ‘Verhaal van Flevoland’. Daarin staat dat onze
ontstaansgeschiedenis kansen biedt voor toerisme en recreatie. Met een keuze in de
verhaallijnen brengen we focus aan. Focus helpt in het gericht vermarkten van ons gebied en
het bereiken van doelgroepen. We werken nu samen aan de invulling van de
ontwikkelopgaven. We maken samen met stakeholders een concreet actieplan.
* ‘Perspectief Bestemming Nederland 2030’ is opgesteld door het NBTC. Het gaat over de verwachte groei van het
aantal (inter)nationale toeristen. En daarmee samenhangend de veranderende rol van het toerisme. Het
binnenlandse toerisme stijgt richting 2030 naar verwachting met 27%. Het aantal internationale toeristen naar
Nederland mogelijk met 50%. Het doel van de visie is het toekomstbestendig ontwikkelen van de bestemming
Nederland. Zodat iedereen profijt heeft van toerisme. Het draagt bij aan maatschappelijke vraagstukken die invloed
hebben op welvaart, welzijn en een duurzame leefomgeving. Het gaat niet om toerisme als doel maar als middel.

Onze doelgroepen nationaal
In 2018 hebben we onderzocht wat het profiel is van de Nederlandse toeristen die in de
gemeente Noordoostpolder verblijven en onze eigen inwoners. Dat hebben we gedaan aan de
hand van de Leefstijlvinder. Bron: www.leefstijlvinder.nl. De leefstijlvinder deelt de
Nederlander op in zeven verschillende doelgroepen met ieder hun eigen behoeften en
wensen. Nagele trekt bijvoorbeeld vooral Inzichtzoekers, Verbindingzoekers en Rustzoekers.
Dit geldt bijvoorbeeld ook voor Schokland hoewel we daar ook aanbod vinden voor de
avontuurzoekers.
Daarnaast hebben we imago en associatieonderzoek laten doen (Bureau Buhrs, 2019). Dit
onderzoek functioneert als 0-meting voor de gebiedsmarketing. In het onderzoek is gekeken
naar van de aantrekkingskracht op bezoekers en de eigenschappen van het gebied van de
Noordoostpolder. Met een visitorjourney-onderzoek moet nog wel goed in kaart gebracht
worden wat er al klopt en wat er nog ontbreekt in het aanbod, maar ook de reis ernaartoe.
Opvallend is dat in het associatie- en imago-onderzoek Nagele niet genoemd wordt. Wat
eigenlijk al wel aangeeft dat er daar werk aan de winkel is. Onbekend maakt onbemind.
Anderzijds moet er wel eerst iets bekend te maken zijn. Je kunt je afvragen of Nagele dat op
dit moment is. We beogen met de Erfgoeddeal productontwikkeling en promotie te doen. In
zijn algemeenheid heeft ons gebied natuurlijk wel een heel bijzonder en aansprekend
verhaal. Alleen moet je dat wel kunnen ervaren.
Uit het imago- en associatieonderzoek blijkt dat bezoekers vooral naar de Ochideeënhoeve,
de tulpenvelden, Schokland en Waterloopboi willen. De eerste 3 locaties behoren tot wat ze
ook daadwerkelijk bezoeken. Door een gebrek aan informatie over bepaalde locaties, of door
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associaties wordt men tegengehouden een bezoek te brengen. De meest voorkomende
associaties voorafgaand aan een bezoek zijn ruimte en rust, maar ook ‘saai’. De meeste
gehoorde ervaring na bezoek is gastvrij, gemoedelijk en bijzonder geschiedenis en 95% geeft
aan opnieuw te willen bezoeken. Onbekend maakt onbemind is dus van toepassing hier.
Het is dus nodig dat we werken aan een stukje bekendheid, beleefbaarheid en
productontwikkeling. Met de coalitie Nederland-Waterland (waar gemeente onderdeel van is
en waarbij we invulling geven aan de NBTC metrolijn Waterlandlijn) werken we hier aan.
Hiermee zetten we de iconen op de Waterlandlijn in de etalage om mensen te interesseren en
hier naartoe te trekken en proberen we ze als afgeleide daarvan ook het andere aanbod te
laten bezoeken d.m.v. het leggen van verbindingen.
Deze verbindingen tussen iconen/aanbod maken het de moeite waard langer in het gebied te
verblijven. Ze dragen bij aan de doelstelling om de verhalen en de iconen in samenhang te
ervaren en aantrekkelijk beleefbaar te maken. En uiteraard wordt als ze geïnteresseerd zijn
ook het andere aanbod in het gebied onder de aandacht gebracht bijvoorbeeld via websites
met het totaalaanbod en promotiecampagnes.
De promotie loopt vooral via Visit Flevoland in combinatie met het NBTC. Andere gemeenten
in Flevoland zijn ook onderdeel van de samenwerking, net als andere gebieden in Nederland
waar iconen op het overkoepelende thema zitten. Dit is vooral gericht op de eerste
bouwsteen uit het project: verbinden met andere iconen op de Waterlandlijn in Nederland.
Samen met de provincie wordt het verdere programma voor perspectief Flevoland 2030 dit
najaar opgepakt. Door de Coronacrises is dit even on hold komen te staan. Bedoeling is wel
dat er voor de Zomer van 2021 programma’s per storyline zijn.
De belangrijkste doelgroepen waar wij ons op richten zijn:
Inzichtzoekers
‘Kunst, cultuur en wandelingen houden je fit!’
Inspirerende en rustige activiteiten zijn het domein van deze groep. De over het algemeen
iets oudere Inspiratiezoeker heeft weer tijd voor zijn interesses én wil blijven meedoen in de
wereld. Dingen leren en ervaren willen ze, in de natuur en met culturele activiteiten. Het
liefst alleen, of in klein gezelschap. Vrije tijd is tijd die je bewust moet besteden.
Museumbezoek en bezienswaardige gebouwen; daar liggen de interesses. Actief de natuur in
kan ook: het liefst wandelend of fietsend.
Verbindingszoekers
‘Gewoon, samen even lekker ontspannen.’
Er zijn voor elkaar, dat is niet meer dan normaal voor de Verbindingszoekers. In hun vrije tijd
zetten zij zich daarom graag in voor anderen, met vrijwilligerswerk of in een vereniging. In
de tijd die overblijft, genieten ze graag van de natuur, op de fiets of al wandelend. Maar ook
een bezoek aan museum of theater vinden ze fijn.
Onze doelgroepen internationaal
Voor de internationale bezoeker geldt grotendeels hetzelfde als bij de nationale bezoeker: het
is nog onbekend. Ook hier moet dus worden ingezet op gebiedsmarketing via NBTC en Visit
Flevoland.
De coalitie Nederland-Waterland
Ter ondersteuning van verhaallijn Nederland-Waterland werkt het NBTC met de iconen in de
verhaallijn samen in de nationale samenwerking Coalitie Nederland-Waterland. De
Flevolandse iconen werken binnen de provincie samen in een Flevolandse Coalitie NederlandWaterland. De Flevolandse coalitie heeft onderzoek laten doen naar de beleving van de
Flevolandse watericonen. Uit dit onderzoek blijkt dat op dit moment weinig samenhang en
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verbinding bestaat tussen zowel de Flevolandse watericonen als de overige iconen uit de
verhaallijn Nederland-Waterland. Tevens dat de belevingswaarde nog sterker ontwikkeld kan
worden. De Flevolandse Coalitie Nederlands-Waterland heeft de ambitie de onderlinge
samenhang explicieter uit te dragen en de beleving te vergroten om zo de buitenlandse
markt te bewerken en te interesseren.
De verbindingen die we willen aanleggen dragen in dit kader dus vooral bij aan het leggen
van die verbinding waarmee het voor internationale bezoekers interessanter wordt (omdat er
combinaties te maken zijn) dit gebied te bezoeken en langer te verblijven.
Provincie: uniek karakter benutten
De provincie heeft de ambitie om meer bezoekers aan te trekken en bestedingen te laten
toenemen. Dit wil de provincie bereiken door het unieke karakter van Flevoland beter te
benutten. Samen met partners in de vrijetijdssector het ‘verhaal’ van NIEUW LAND OP DE
ZEEBODEM beter uitdragen, zowel in promotie als in het vrijetijdsaanbod.
Versterkende ambities
De ambities van de coalitie sluiten naadloos aan bij de provinciale ambities en
uitgangspunten. Niet alleen inhoudelijk ook in de uitvoering middels storytelling en
thematische benadering om samen met partners het vrijetijdsproduct verbeteren door het
vergroten van unieke belevingswaarde.
Werken met persona’s
Internationaal wordt gewerkt met persona’s. Het Nederlands Bureau voor Toerisme en
Congressen (NBTC) heeft het concept HollandCity ontwikkeld. HollandCity moet bijdragen aan
een duurzame groei van toeristen in Nederland en verbindt meerdere plekken in ons land
rondom de passie van bezoekers. Eén van deze passies is Nederland Waterland. Water is
karakteristiek voor Nederland. De verhaallijn Nederland Waterland verbindt verschillende
‘watericonen’ zoals de Deltawerken, Kinderdijk, de polders van Flevoland en de Beemster en
positioneert Nederland als waterland bij internationale toeristen. Nederland Waterland is een
mooie kans om brand awareness voor Flevoland te creëren als aantrekkelijke
vrijetijdsbestemming en zo Flevoland op de kaart te zetten bij internationale bezoekers.
Voor Flevoland zijn de meest kansrijke geografische markten onderscheiden. Ook zijn per
geografische markt de meest kansrijke doelgroepen onderscheiden door het NBTC, gebaseerd
op het lifestylesegmentatiemodel van Motivaction. Dit maakt dat er vier markten zijn met in
totaal verschillende persona’s:
• Duitsland (Nora & Mary)
• België (Mary)
• Italië (Nora & Paul)
• Spanje (Nora & Paul)
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De verschillen tussen persona’s hebben consequenties voor de beleving: elk type bezoeker
beleeft een bezoek aan een icoon anders.

2.3

Projectonderdelen

Hieronder een korte toelichting op de beoogde projectonderdelen die de gemeente wil
verbinden. In Hoofdstuk 3 is meer achtergrondinformatie opgenomen over de stand van
zaken van het algemeen marketingplan voor toerisme en de kosten en plan van aanpak per
projectonderdeel.

2.3.1 De ontwikkeling van cultuuricoon Nagele
Er is in Nagele tot op heden al veel geïnvesteerd aan de aanbodzijde, voorbeeld hier van is
het wederopbouwgebied Nagele. De kernkwaliteiten zijn onderzocht, in beeld gebracht en
herstelt. Zo is het winkelgebied hersteld, kerk herbestemd tot museum en de groenstructuur
aangepakt. Dit alles om de leefbaarheid te herstellen en om de bezoekers te trekken. Met het
project Nagele op de Kaart proberen we het bijzondere van Nagele toegankelijk te maken als
onderdeel van het verhaal van Noordoostpolder/Flevoland. Ze hebben ook wat te vertellen:
Nagele wil als eerste dorp van Nagele van het gas af! En daarmee maken we verbinding met
hoe Nagele ontstaan is: als modernste dorp van Nederland. Het erfgoed zelf is al aanwezig en
is hier het unique selling point om bezoekers te trekken. Maar het erfgoed van Nagele is op
dit moment voor een leek nog onvoldoende bekend, zichtbaar en beleefbaar. Daar beogen we
een impuls aan te geven door middel van de Erfgoeddeal.Daarnaast is Nagele met het
project Energiek Nagele gestart, om weer het modernste dorp van Nederland te worden.
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Nagele: als eerste dorp in Nederland van het gas af!
Het doel voor de komende jaren is Nagele uit een vicieuze cirkel richting krimp en leegstand
te halen en daardoor het erfgoed te behouden.
Wij zien toerisme in Nagele niet als doel maar als middel. Het kan bijdragen aan het oplossen
van andere maatschappelijke opgaven in het dorp. Met toerisme willen we de leefbaarheid
vergroten en levendigheid creëeren. Het zorgt ervoor dat voorzieningen in stand gehouden
worden (bijvoorbeeld een supermarkt of horeca) wat ten goede komt aan de leefbaarheid in
een dorp. Dat openbaar vervoer rendabel kan worden gemaakt. Waardoor mensen ook graag
in een dorp willen wonen en daarmee kan het leegstand tegen gaan.
Stand van zaken
Om Nagele beter op de kaart te zetten en het bezoek aan Nagele te stimuleren, is in 2017
een werkgroep geformeerd die bestaat uit: Museum Nagele, Dorpsbelang Nagele, Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en gemeente Noordoostpolder. Uit overleggen met deze
werkgroep en gesprekken die gevoerd zijn met diverse stakeholders in Nagele is gebleken
dat:
• er is ambitie om samen iets neer te zetten;
• er op dit moment geen centrale/herkenbare plek is van waaruit bezoekers Nagele
kunnen ontdekken;
• de informatievoorziening over de highlights van Nagele niet of slechts beperkt
beschikbaar is;
• de routing in Nagele ontbreekt;
• er weinig samenhang en verbinding tussen de highlights van Nagele is;
• en er geen horeca- en sanitair voorziening is die ruime openingstijden heeft.
Nu het tijd is voor de uitvoering van de plannen, pakt Nagele de opknapbeurt van het dorp
gestructureerd op via het Uitvoeringslab Nagele en via Energiek Nagele. Het Uitvoeringslab
heeft vijf terreinen aangewezen waarop het plannen uitvoert: groen, wonen, voorzieningen,
leefbaar en vitaal, en promotie en marketing van Nagele. In het Uitvoeringslab werken
gemeente, provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met particulieren,
bewonersorganisaties, woningcorporaties en ontwikkelaars.
Het project Nagele toeristisch op de kaart staat in de steigers. En er is een wens om te
verbinden met Schokland (zie ook 2.2.5).
https://praktijkvoorbeelden.cultureelerfgoed.nl/praktijkvoorbeelden/revitaliseren-vanwederopbouwdorp-nagele
Nagele gebruikt het Ontwikkelperspectief Nagele als basis. Deze gemeenschappelijke visie
bepaalt welke plannen prioriteit krijgen. De gemeente, Nagele, provincie Flevoland en
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn de ‘trekkers’ en bewaken dus de samenhang
tussen de projecten. Zij faciliteren projecten of nemen erin deel, al naar gelang de vraag
vanuit de andere betrokkenen. De gemeente werkt actief mee aan de uitvoering van
projecten. Het doel: samen met bewoners de ideeën oppakken die in eerdere projecten zijn
bedacht. Om te zorgen dat de plannen passen bij het karakter van het dorp, krijgt het
Uitvoeringslab advies van een kwaliteitsteam. Naast dit alles is Energiek Nagele opgericht.
Groen en gebouwen krijgen prioriteit
In eerste instantie is Nagele aan de slag gegaan met groen en gebouwen. Dat is vooral om
het dorp voor de bewoners aantrekkelijk te houden. Het Uitvoeringslab Nagele betrekt de
inwoners van het dorp steeds bij de uitvoering. Plannen zijn bijvoorbeeld de vernieuwing van
woningen en het realiseren van appartementen, wat zorgt dat het woningaanbod van het
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dorp beter is afgestemd op moderne woonwensen. De projecten hebben nadrukkelijk oog
voor het bijzondere karakter van het dorp.
Groenstructuurplan Nagele is een van de concrete plannen
Een van de eerste concrete plannen die zijn uitgevoerd, is het Groenstructuurplan Nagele.
Voor het groen in Nagele lag er al wel een idee, maar er was nog nooit een concrete
cultuurhistorische analyse gedaan. Anet Scholma van Buro Mien Ruys voerde deze analyse uit
met behulp van de plannen van de oorspronkelijke architecten. Op basis daarvan stelde zij
een Groenstructuurplan op, dat inmiddels in uitvoering is. Bij het opstellen van dit plan is
rekening gehouden met het oorspronkelijke doel van het groen in Nagele.
Tweede fase: Nagele als icoon van het Nieuwe Bouwen
In de tweede fase van het Uitvoeringslab Nagele komt meer nadrukkelijk de wens naar voren
om Nagele neer te zetten als ‘het icoon van het Nieuwe Bouwen’. Er komt nadruk te liggen op
onderwijsactiviteiten, evenementen en toerisme. Daarbij werkt Nagele samen met het
nabijgelegen Werelderfgoed Schokland. Hier komen al veel bezoekers (alleen in museum als
meer dan 40.000 per jaar, op hele Werelderfgoed gemiddeldd 100.000 wandelaars en
fietsers). Het is de bedoeling dat het dorp weer een rol gaat spelen in het nationale
architectuurdebat en dat het een trekpleister wordt voor liefhebbers van architectuur en
erfgoed.
De belevingswaarde van Nagele kan dus sterker ontwikkeld worden en de samenhang met
andere parels zoals Urk en Schokland versterkt. Het verhaal van Flevoland is naadloos
verweven met het verhaal van de bijzondere architectuur van Nagele. Dat Flevoland gemaakt
is door en voor mensen is vooral in Nagele duidelijk zichtbaar. Dat er nergens méér ruimte
voor nieuwe ideeën is dan hier, heeft Nagele bewezen. Dit verhaal zal nog sterker te beleven
zijn door het ontwikkelen van voorzieningen in Nagele. Daar is echter wel een visie op de
leegstand voor nodig.
Wat is er nog nodig?
Het koesteren van wederopbouw erfgoed is bij bestuurders, eigenaren en bewoners niet
vanzelfsprekend. Door bewoners en ondernemers te betrekken bij fysieke en
maatschappelijke ingrepen hopen wij het leefklimaat te verbeteren. Aan ideeën en draagvlak
is er geen gebrek. De draagkracht binnen een kleine gemeenschap als Nagele is niettemin
beperkt. Er zijn kansen om de vitaliteit een laatste impuls te geven en die zijn nauw
verbonden met het aanwezige erfgoed en nabijgelegen erfgoederen. De Erfgoeddeal kan
hierin een belangrijke aanjager worden.
Visie op leegstand
In Nagele speelt leegstand (commercieel en maatschappelijk) op dit moment een belangrijke
rol. Vastgoed dat leeg staat of leeg komt, wordt toegevoegd of waar onderhoud/exploitatie
onder druk staat. Winkelruimtes staan leeg en er komt weer een school vrij.
Nieuwbouwprojecten om gezinnen te trekken komen moeizaam van de grond. Voorzieningen
staan onder druk en ook de toekomst van Museum Nagele is onzeker. Deze gebouwen
moeten tegelijkertijd duurzaam worden gemaakt terwijl er weinig economisch perspectief is.
Het is belangrijk om hier een visie op te formuleren, en omdat het hierbij gaat om cultureel
erfgoed/rijksmonumenten kunnen de ingrediënten van een dergelijke visie zich richten op:
- Samenwerking tussen culturele activiteiten met andere plekken,
toeristische/recreatieve voorzieningen op elkaar afstemmen (overnachtingen,
marketing), en een plek in Nagele waar mensen informatie kunnen krijgen (bestaande
locaties vaak gesloten);
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-

Nieuwe functie voor leegkomende school (Rijksmonument) en tijdelijke invulling
winkelruimten (nieuwe Schokkererf, Zuiderwinkels). Inclusief verduurzamen van de
gebouwen en realiseren ruimtelijke kwaliteit;
- Verkennen en verbinden human resources (bewoners en ondernemers uit de polder),
mogelijk een organisatie vanuit het dorp die zich inzet voor tijdelijke
gebruik/evenementen.
Dit vraagt om externe deskundigheid i.s.m. het dorp https://www.boei.nl/.
Herontwikkeling MFC Het Rietveld en toekomst Museum Nagele
Goed nieuws is dat een ondernemer zich heeft opgeworpen om het MFC nieuw leven in te
blazen.

Figuur 2: MFC Het Rietveld

Samen met het bestuur wordt dit nu voortvarend opgepakt. Doel hierbij is het vormen van
een centraal vertrek- en ontvangstpunt in het dorp voor zowel inwoners als bezoekers. Vanuit
het MFC gaat ook Energiek Nagele te werk. Een vernieuwende aanpak om Nagele als eerste
dorp in Nederland energieneutraal te maken, te beginnen met een proeftuin aardgasvrije
wijk. Vanuit het MFC wordt informatie verstrekt over vernieuwende ontwikkelingen. Daarbij is
samenwerking met 11 Beaufort (windenergie infocentrum) en met Museum Nagele ook
onderdeel van de ontwikkeling. Het museum trekt nu gemiddeld 4000 bezoekers per jaar.
Het beeld is dat het nu vooral de in architectuur geïnteresseerden (vooral studenten,
gemiddeld 800 per jaar) zijn die een bezoek aan Nagele brengen.

Nagele: het modernste dorp van Nederland!
Inrichting openbaar gebied
De inrichting van de openbare ruimte is nog niet af. Er ligt een basis voor een visie op de
openbare ruimte in Nagele, maar deze heeft nog geen vervolg gekregen.
Lopend door Nagele valt op dat er veel verschillend straatmeubilair is gebruikt; 13
verschillende typen paaltjes om toegangen te blokkeren, 4 verschillende typen banken, 4
verschillende typen afvalbakken, 3 verschillende typen verlichting armaturen, allerlei
informatieborden, plantenbakken en verschillende soorten bestratingen. Straatmeubilair dat
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bovendien willekeurig lijkt te zijn toegepast. Dit resulteert op verschillende plekken in een
rommelig beeld.
Natuurlijk zijn er allerlei valide argumenten voor dit resultaat, dat ontstaan is in een periode
van ca. 70 jaar functioneren van het dorp. Toch zou een consequenter en meer eenduidig
toegepast straatmeubilair beter passen bij het verhaal van Nagele. De eenheid in uitstraling
van het groen en wonen zou ook in de openbare ruimte tot uiting moeten komen.

Figuur 3: Straatmeubilair Nagele

Juist het gebruik van straatmeubilair draagt in belangrijke mate bij aan hoe bewoners hun
directe leefomgeving waarderen en behandelen èn hoe bezoekers Nagele ervaren.
De inrichting van de openbare ruimte, het straatmeubilair en de verhardingen is één van de
laatste puzzelstukjes in de ontwikkeling van Nagele en is minstens zo belangrijk. Het kan het
‘totaalplaatje’ van Nagele en alle inspanningen die zijn geleverd om het tot een succes te
maken, maken of breken.
Dit vraagt om een visie op wat deze inrichting zou moeten zijn en hoe deze moet worden
uitgevoerd.
Programmering
Voor de herontwikkeling is nu nog een investering nodig in de inrichting en ondersteuning bij
de ontwikkeling van deze activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan de ondersteuning van
het nieuwe MFC. Versterking van de openbare ruimte in Nagele, door middel van bebording
en meubilair. Een betere verbinding met beroepsonderwijs. Een betere verbinding met
Werelderfgoed Schokland. Maar ook bijvoorbeeld een artist-in-residency. Destijds is Nagele
ook door architects-in-residency ontworpen, nu is kunst een belangrijk onderdeel van het
museum. Dit kan uitgewerkt worden naar een bredere programmering.
Wat willen we gaan doen?
Voor een routing door Nagele is onderstaand punt 1 opgestart. Voor de overige punten is nog
een uitwerking en uitvoering nodig.
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Speerpunt

Project

1. Routing Nagele

Centraal informatiepunt
Highlights voorzien van informatie
Wandelroute door het dorp
Marketing en PR

2. Verbinding maken

Onderlinge samenwerking verbeteren
met andere erfgoedlocaties en tussen
organisaties/ondernemers in het dorp
door middel van workshops
Ondersteuning opstart MFC Nagele en
samenwerking met Museum Nagele

3. Bereikbaarheid/infrastructuur

Aansluiting op Fietsknooppuntennetwerk
en aanpassing bebording, zie paragraaf
3.3
Fysieke verbinding met Schokland,
Fietspad Nagele-Schokland, zie
paragraaf 3.5

4. Visie op leegstand en
voorzieningen

Visie op leegstand (denk ook aan
invulling met horeca, creatieve
ondernemers) en aanpassen openbare
inrichting. Ontwerpwedstrijd. Opzetten
artist-in-rsidency.

5. Promotie

Opstellen en uitvoeren marketingplan

6. Uitvoering

Uitvoering plan Nagele

Tabel 1: speerpunten Nagele

De bijdrage van de Erfgoeddeal willen we graag inzetten voor het maken van een visie op
leegstand, ondersteuning van het MFC en toekomstbestendigheid van Museum Nagele, een
ontwerpwedstrijd voor meubilair in de openbare ruimte en de uitvoering daarvan. En het
opzetten van de juiste programmering, zoals een artist-in-residency. Om het proces goed te
begeleiden willen we een procesbegeleider aanstellen. Voor een integrale uitvoering binnen
het dorp is nog een bedrag van ca. € 175.000 nodig.
De kracht van het ontwerp, het verleden tastbaar en verbonden is daarbij het vertrekpunt.
De ruimtelijke opgave vindt hierbij houvast aan het cultureel erfgoed. De bewoners bieden
we hiermee een positieve insteek en met behulp van ondernemers die zich langzaam aan
melden hopen we het dorp een gezonde toekomst te bieden.
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Figuur 4: Nagele

Project Nagele op de Kaart irt perspectief Flevoland
Eén van de onderdelen van de aanpak is het promoten van Nagele; het op de kaart zetten
van dit unieke dorp. Nu er fysiek steeds meer op orde komt, kan het vertellen van het
verhaal van Nagele en de promotie van Nagele opgestart worden. Vanuit de projectgroep
Nagele op de Kaart is nagedacht over hoe Nagele toeristisch gezien beter op de kaart kan
worden gezet. Deze projectgroep bestaat uit: Dorpsbelang, RCE, Visit Flevoland, Museum en
gemeente Noordoostpolder. De conclusie is dat:
•
er op dit moment geen centrale/herkenbare plek is van waaruit bezoekers Nagele
kunnen ontdekken;
•
de informatievoorziening over de highlights niet of slechts beperkt beschikbaar is;
•
de routing in Nagele ontbreekt;
•
er weinig samenhang en verbinding tussen de highlights is.
Door het plaatsen van een centraal informatiepaneel en informatiebordjes bij de highlights
wordt de beleving vergroot en is de informatie op een laagdrempelige manier altijd
beschikbaar voor bezoekers aan het dorp. Het ontwerp van het centrale informatiepunt (MFC
Het Rietveld) en de informatiebordjes bij de highlights sluiten aan op de bijzondere
kenmerken van het dorp. Hiermee ontstaat eenheid en herkenbaarheid.
De verhaallijnen uit het perspectief zijn een verdieping van het Verhaal van Flevoland. Met de
ontwikkeling van de routing en informatievoorziening over de bijzondere kenmerken van
Nagele wordt een bijdrage geleverd aan het vertellen van het verhaal van het vernieuwend
ontwerp. Voor routing Nagele is € 34.000 beschikbaar.

2.3.2 Vaar (& Fiets)route Vollenhove-Schokland
Een nieuwe Vaarroute tussen Vollenhove en Schokland past bij de ambitie om het
Werelderfgoed Schokland en Rijksmonument Waterloopbos verder te ontwikkelen als iconen
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op de Waterlandlijn van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Ook
vertelt het een stukje van het verhaal van Noordoostpolder en vooral het verhaal over de
strijd tegen het water. Het is een antwoord op de vraag naar oplossingen hoe toeristische
trekpleisters elders in het land (zoals Giethoorn) kunnen worden ontlast en nieuwe gebieden
kunnen worden ontgonnen.
We willen de vaarroute op een duurzame wijze ontwikkelen en daarvoor elektrische sloepen
inzetten. De snelheid is voldoende om de afstand van ca. 15 km te overbruggen in maximaal
2 uur. Er zijn drie opstap/afstappunten op de route: Vollenhove, het Waterloopbos en
Schokland. Bedoeling is om te starten per elektrische sloep in Vollenhove om zo het contrast
van het oude en nieuwe land te ervaren. Via de Zwolse Vaart (Voorsterbos) vaart men via de
Gieterse tocht naar Schokland en komt uit op circa 800 meter van de Lichtwachterswoning.
Hier kan worden aangesloten op een ander project: een nieuwe routing op het voormalige
eiland Schokland per elektrische fiets. Voor een hele nieuwe inrichting op het eiland is door
Cultuurbedrijf Noordoostpolder en Stichting Het Flevo-landschap een Leaderproject in
uitvoering.

Figuur 5: Vaarroute Vollenhove-Schokland

De vaarroute zet in op het verbinden van 2 belangrijke erfgoedlocaties en de ontwikkeling
van waterrecreatie. Het draagt bij aan de infrastructuur en het vergroten van de
beleefbaarheid van de identiteit van het Noordoostpolder landschap. Met de ontwikkeling van
de vaarroute leveren we een bijdrage aan het vertellen van het verhaal van watererfgoed.
Voor de technische realisatie is een aanvraag Zuiderzeelijngelden in voorbereiding. Voor een
goed plan voor de landschappelijke inpassing willen we de Erfgoeddeal inzetten. Daarvoor is
onderzoek naar de juiste beplanting langs de vaarweg nodig, hoe de openheid van de polder
te benadrukken, informatievoorziening, een vaar app, vormgeving van opstappunten en
inpassing binnen het marketingplan toerisme Noordoostpolder. Ook de biodiversiteit van de
natuur langs de vaarwegen is een aandachtspunt. De kernwaarde van het polderontwerp is
daarbij de erfgoedfactor die we willen benadrukken, evenals onze strijd tegen het water
(Schokland) en kennis over watermanagement (Waterloopbos).
Als voorbeeld kijken we ook naar Giethoorn, waar e-sloepen gebruikt worden voor de
beleving van het dorp en omgeving.
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2.3.3 E-bike netwerk in Noordoostpolder
De Noordoostpolder is ontworpen en dat maakt het gebied uniek. De rust en regelmaat van
het ontwerp, de eilanden in het groen, de beplanting langs de wegen, dat zijn onze
erfgoedwaarden. Voor de bezoeker is de rust en ruimte een van de motieven om naar de
Noordoostpolder te komen. Het verhaal erachter moet wel verteld worden, pas dan is er
herkenning en ziet men deze bijzonder geschiedenis tot leven komen.
De wegen verbinden de dorpen en ontsluiten de erven. Zij maken verkeer en vervoer
mogelijk dat bij het moderne agrarische gebied hoort. Vroeger was dat agrarisch verkeer met
paard en wagen en fietsverkeer om vanuit de dorpen naar Emmeloord te komen.
Tegenwoordig gaat het om andere verkeersstromen. Agrarisch verkeer is grootschaliger
geworden en fietsverkeer meer recreatief i.p.v. functioneel. Daarnaast zijn functies als natuur
(biodiversiteitsherstel) belangrijker geworden. We hebben steeds meer oog voor de
cultuurhistorische waarde van onze wegen en wegbeplantingen. Dit vraagt om een nieuwe
kijk op de inrichting van de wegen en beplanting langs de wegen en fietspaden. Wij maken
een visie op de buitenwegen. Daarin zoeken wij naar geschikte keuzes en combinaties van de
verkeersfunctie, de landschappelijke en recreatieve functie en de natuurfunctie.
Optimalisatie Fietsknooppuntennetwerk
We zijn in Noordoostpolder al een aantal jaren bezig de toeristisch-recreatieve
fietsinfrastructuur te versterken om de diverse erfgoedlocaties ook goed met elkaar te
verbinden en de koppeling met Urk te versterken. In 2011 is het fietsknooppuntennetwerk
geopend. Er zijn verschillende aantrekkelijke themaroutes op basis van de fietsknooppunten
gemaakt. In 2019 hebben we drie Toeristische Overstappunten geopend met als doel mensen
van buiten Noordoostpolder te verleiden een stuk te gaan fietsen of wandelen in het gebied.
Het onderzoek naar de optimalisatie van het fietsknooppuntennetwerk is nu bijna afgerond.
Er ligt een conceptrapport. Er is ook een voorstel gedaan om Nagele beter in het netwerk op
te nemen. Uitvoering is gepland voor 2021. Er is budget beschikbaar gesteld via de
perspectiefnota van de gemeente. Ook bij de uitvoering van dit project zal veel aandacht zijn
voor het vertellen van het unieke verhaal van Noordoostpolder en betere beleving van het
fietsen in de Noordoostpolder.
Ook landelijk is er veel aandacht voor fietsen en routeontwikkeling. Zo worden de Lange
Afstand Fietsroutes momenteel herontwikkeld tot thematische icoonroutes waarvan de
Zuiderzeeroute door Noordoostpolder loopt. Deze is in het voorjaar van dit jaar geopend. Ook
is er sinds kort een Werelderfgoed fietsroute, die onder andere Schokland met de Koloniën
van Weldadigheid verbindt (voorlopig Werelderfgoed), en langs Giethoorn loopt.
Een E-bike netwerk
Vanuit het Perspectief Bestemming Nederland 2030 (alle Nederlanders profiteren van
Toerisme) is het idee geopperd om Noordoostpolder te ontwikkelen als E-bike regio. Het
ontwikkelen en versterken van de fietsinfrastructuur door middel van een E-bike netwerk is
voor verschillende doelgroepen interessant en draagt bij aan meerdere beleidsdoelstellingen,
waaronder het verzachten van de gevolgen van krimp door toeristisch te ontwikkelen.
Relevante bezoekersgroepen worden op een actieve manier gestimuleerd interessante points
of interest te bezoeken op het gebied van natuur, erfgoed en cultuur.
Vanuit mobiliteitsperspectief van de lokale en provinciale overheid biedt het project kansen
als het gaat om de aansluiting van OV-punten, op de te verbeteren fietsinfrastructuur voor
woon- en werkverkeer en duurzaamheidsdoelstellingen van de overheden. Ook vanuit
gezondheid- en sportbeleid levert de fietsinfrastructuur voor de lokale bevolking
gezondheidsvoordelen op.
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Het is nu tijd het netwerk te optimaliseren. De dorpen zijn bijvoorbeeld via het 10
dorpenoverleg benaderd. Er is een interne sessie geweest met experts vanuit de gemeente.
En een sessie met externe stakeholders zoals gebiedsbeheerders en promotieorganisaties.
Doel van het E-bike netwerk is het verstevigen van de infrastructuur tussen de
erfgoedlocaties, het verbinden daarvan en het draagt bij aan de ervaring van de identiteit
van de polder. Hierbij is het verbinden van route en landschap een aandachtspunt. Alleen dan
levert het E-bike netwerk ook een duidelijke meerwaarde in de Noordoostpolder en vormt het
een Erfgoedplus. De overige projecten zorgen voor een gebiedsbrede dekking van de
toeristische routes en verbinding tussen de locaties.
Wij denken aan voorzieningen die de erfgoedwaarden duidelijk maken, zoals doorkijkpanelen
(zie hieronder), maar ook betere uitleg via apps, belevingskaarten, routes langs lokale
producten en poëzie. Door een consequente toepassing langs de fietspaden worden de
erfgoedwaarden van de Noordoostpolder beleefbaarder voor de bezoekers.
Voor het optimaliseren van het fietsknopennetwerk (vervangen informatiepanelen en wijzigen
routes) is € 60.000 opgenomen in de gemeentelijke perspectiefnota. Voor de verdere
uitvoering is een bedrag van € 100.000 uit de Erfgoeddeal voorzien (verdere voorzieningen
en producten) en een bijdrage van € 100.000 uit de Zuiderzeelijngelden (aanschaf E-bikes)).

Figuur 6: Fietsknooppuntennetwerk Noordoostpolder

Project doorkijkpanelen irt Perspectief Flevoland 2030
Doorkijkpanelen zijn frames met een transparante plaat. Op die plaat wordt met een tekening
een object/activiteit gevisualiseerd die niet (meer) zichtbaar is in het landschap. Door de
visualisatie wordt de bijzondere ontstaansgeschiedenis en het unieke verhaal van
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Noordoostpolder beter zichtbaar. Noordoostpolder is met zijn open landschap zeer geschikt
voor de ontwikkeling van de panelen. Wat we bijvoorbeeld weer zichtbaar kunnen maken:
•
Scheeps- en vliegtuigwrakken
•
Storten puin Rotterdamse Hoek
•
Sluiting dijk
•
Burcht van Kuinre
•
Pioniers, werk op het land
•
Vervoer over het water
•
Schokland en Oud-Kraggenburg zoals het vroeger in zee lag.
Er wordt aansluiting gezocht bij gerealiseerde/in uitvoering zijnde projecten. Zoals:
routeontwikkeling Schokland, TOP’s, wandelpaden, NL Waterland, Poëzieroute, optimalisatie
fietsknooppuntennetwerk en de Zuiderzee(fiets)route. De doorkijkpanelen worden ontworpen
door Buro Kloeg.
De verhaallijnen uit het perspectief zijn een verdieping van het Verhaal van Flevoland. Met de
ontwikkeling van doorkijkpanelen leveren we een bijdrage aan het vertellen van het verhaal
van watererfgoed, agro&food en vernieuwend ontwerp. Unieke verhalen waar de doelgroep
voor komt.

Figuur 7: voorbeeld doorkijkpanelen
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2.3.4 Fietspad Zwartemeerdijk
Een fietspad langs de Zwartemeerdijk is een ontbrekende schakel in een doorlopende route.
Het fietspad verbindt Schokland, Ens en het Waterloopbos en draagt bij aan de beleving van
de identiteit van de Noordoostpolder. De fietsers en wandelaars ervaren de natuur en het
water als zij over het pad komen, de openheid tussen polder en dijk. De USP langs de dijk
zijn de rust en ruimte van de Noordoostpolder. Het kunstwerk ‘Pier en Horizon’ wordt beter
bereikbaar gemaakt. Daarbij staan er langs de route een Luchtwachtertoren, waarvan de
locatie nog beter ontwikkeld en ontsloten moet worden.

Figuur 8: fietsroute Zwartemeerdijk

Het Waterschap heeft in de afgelopen jaren al ramingen gemaakt en provincie en gemeente
reserveerden geld voor een cofinanciering. Er ligt nu een aanvraag klaar voor een Leader
subsidie. Leader is Europese subsidieregeling voor het verbeteren van de leefbaarheid van
het landelijk gebied. De totale lengte van het fietspad is meer dan 10 kilometer.
Voor dit plan is een goede landschappelijk inpassing cruciaal. Een dergelijk plan verhoogt de
ruimtelijke kwaliteit langs de Zwartemeerdijk en zorgt voor de erfgoedplus in het plan. Wij
denken hierbij aan bankjes, informatievoorziening, beplanting, materiaalkeuze. Maar ook een
plan voor de openstelling van de Luchtwachtertoren Ramspol. Voor de inpassing willen we
een landschapsarchitect inhuren in combinatie met erfgoeddeskundigen voor de ontwikkeling
van de Luchtwachtertoren. Hiervoor is een bijdrage uit de Erfgoeddeal voorzien van
€ 250.000, waarmee het inrichtingsplan niet alleen gemaakt, maar ook uitgevoerd kan
worden.

2.3.5 Fietspad Nagele-Schokland
Er is al jaren een wens van bewoners en gebruikers voor een verbinding tussen Nagele en
Schokland via een fietspad langs de Nagelertocht. Er is zelfs al een naam: het Louis van
Gasterenpad!
Het landschap van Noordoostpolder heeft een sterke cultuurhistorische waarde, die langzaam
volwassen is geworden. Schokland vormt een unieke symbiose met het modernistische
Nagele. Deze symbiose biedt een kans voor het verder ontwikkelen van cultureel erfgoed
toerisme in combinatie met kleinschalige recreatie. Wij willen de belevingswaarde van het
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landschap vergroten door de aanleg van een smalle recreatieve zone langs de tochten en
vaarten. In deze recreatieve zone is ruimte voor natuurontwikkeling, waterberging, en een
fietspad dat de twee polen Nagele en Schokland met elkaar verbindt.
Bij Werelderfgoed Schokland komen al veel bezoekers, maar deze bezoekers brengen geen
bezoek aan Nagele. Hier ligt een kans. Daarvoor is wel een verbinding nodig en opname in de
routing rondom Schokland.

Figuur 9: route langs Nagelertocht

Het gaat om een fietspad met een lengte van ca. 3100 m. Een fietspad tussen beide
bijzondere erfgoedlocaties moet zorgvuldig landschappelijk ingepast worden. Daarnaast is
een verbinding met de ontwikkeling van het dorp Nagele, de nieuwe route op Schokland en
een aansluiting op het fietsknooppunten netwerk noodzakelijk. Voor de voorbereiding, het
landschapsplan en de prodcutontwikkeling is een bedrag van € 70.000 uit de Erfgoeddeal
voorzien.
Voor de uitvoering denken wij onder andere aan:
- Een uitkijktoren (van hergebruikte spanten van de schokbetonschuur) op de kruising
van de windsingel en het fietspad, inclusief cultuurhistorische informatie. Nagele,
Schokland en de ligging in de Noordoostpolder van boven zien is een toegevoegde
waarde ten opzichte van de beleving op maaiveld.9999 Daar komt het Nationaal
wederopbouwgebied in optima forma tot uitdrukking, de periode 1940-1965 in de
toekomstige inrichting van Nederland herkenbaar aanwezig op gebiedsniveau, evenals
het eiland op het droge. De bijzondere eigenschappen van deze gebieden letterlijk
zichtbaar.
- Een overkoepelend aantrekkelijk verhaal afgestemd op de doelgroepen. Verhaallijnen
/ beleving, met een promofilm.
- Route gebonden activiteiten opzetten, zoals fietsverhuur, kanoverhuur, eten/drinken,
overnachten. Dit is uiteraard aan ondernemers die kansen zien, vraag zorgt voor
aanbod.
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2.4

Kosten

Hieronder is een overzicht van de verschillende projecten en bijdragen van partners en
gemeente weergegeven. De gemeente Noordoostpolder en Waterschap Zuiderzeeland
matchen met hun inzet de gevraagde bijdrage vanuit de Erfgoeddeal.
In de kosten is geen ambtelijke inzet opgenomen. De Erfgoeddeal is gebaseerd op de
benodigde inzet van een overkoepelende procesbegeleider of gebiedsregisseur, meerkosten
voor inhuur ontwerpbureau, landschapsplannen en producten.
Project

Gemeente
bijdrage*

Visie leegstand Nagele
Varen in
Noordoostpolder
E-bike netwerk in
Noordoostpolder
Fietspad Zwartemeerdijk
Fietspad NageleSchokland
Totale bijdrage

34.000

Bijdrage
partners**

Nader te
dekken,
bijvoorbeeld
door ZZLbijdrage***

Leader
Bijdrage
***

Bijdrage
Erfgoeddeal

Totale
kosten

141.000
100.000
100.000

175.000
400.000 tot
1.000.000
260.000

250.000

250.000
70.000

1.574.000
480.000

250.000

661.000

2.845.000
(3.445.000)

300.000 –
1.000.000
100.000

60.000
400.000
170.000

674.000
198.000

664.000

872.000

400.000 tot
1.100.000

* De eigen bijdrage staat voor € 661.000 al opgenomen of gealloceerd in de begroting van gemeente
Noordoostpolder.
** Partners zijn in dit geval Waterschap Zuiderzeeland en provincie Flevoland. Gesprekken met beide organisaties
lopen, de intenties om deze bijdragen te investeren is uitgesproken. Voor de bijdrage Zwartemeerdijk zijn afspraken
gemaakt over de matching voor de Erfgoeddeal, daarin is door beide partijen een onderdeel van de begroting
aangewezen voor het erfgoedinclusief maken.
*** Deze bijdragen moet nog door provincie Flevoland, beoordelingscommissie ZZL en gemeenteraad over besloten
worden, de trajecten hiervoor volgen hetzelfde tijdschema als de Erfgoeddeal. Zowel binnen ZZL als Leader zitten
gemeentelijke en provinciale bijdragen.

De bedragen zijn in alle gevallen inschattingen voor dit moment. De kosten in bovenstaande
tabel zijn allemaal exclusief BTW. Inclusief 21% BTW bedragen de totale kosten € 3.442.450
voor de minimale variant. Daarvan is het bedrag Erfgoeddeal € 799.810 inclusief BTW (ca.
21% van het totaal).
In principe is er geen sprake van compensabele BTW voor de gemeente, aangezien de
werkzaamheden plaatsvinden op eigendom van andere organisaties of particulieren. Zodra de
projecten rond zijn qua bekostiging kan specifiek gekeken worden op welke onderdelen
eventueel BTW te compenseren is.
Binnen de projecten is gestreefd naar matching met provincie Flevoland en het Waterschap,
afhankelijk van het onderwerp. Binnen de uitwerking van de diverse plannen zal ook worden
gekeken naar verdere bijdragen vanuit maatschappelijke partijen. De matching voor de
Erfgoeddeal bestaat nu uit een bijdrage van gemeente Noordoostpolder, Waterschap
Zuiderzeeland en provincie Flevoland en bedraagt € 731.000 (excl. BTW)/€ 884.510 (incl.
BTW). Het in de gemeentelijke begroting opgenomen bedrag wordt in zijn geheel als
matching aangemerkt (€ 661.000 excl. BTW), Waterschap Zuiderzeeland en provincie
Flevoland vullen vanuit de begroting voor het fietspad Zwartemeerdijk aan om 52,5%
matching te realiseren voor het erfgoedinclusief maken.
Het investeringsbudget van het Waterschap is opgenomen in de begroting (deels matching)
en daarover zijn afspraken gemaakt:
• Het opgenomen investeringsbedrag door het Waterschap bedraagt € 369.000,- (incl.
BTW).
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•
•
•
•

Het investeringsbedrag dient voor eind 2021 te zijn uitgegeven aan de realisatie van
het inspectiepad/ fietspad Zwartemeerdijk. Na 2021 vervalt het budget.
Het aan te leggen inspectiepad/ fietspad zal moeten voldoen aan de eisen van het
Waterschap en geschikt zijn als inspectiepad.
Eventuele risico’s voortkomend uit de Erfgoeddeal zijn voor rekening gemeente NOP.
Recent is door gemeente NOP een (nieuwe)raming voor de aanleg van het fietspad/
inspectiepad opgesteld. Enkele essentiële/ kostenverhogende onderdelen zijn nog niet
opgenomen in de raming. Er is dus nog een herberekening noodzakelijk.

Zuiderzeelijn en Leader
Voor de diverse projecten wordt ook deels gezocht naar financiering uit andere geldstromen,
zoals Zuiderzeelijngelden, Leader en investeringen van ondernemers. In beide regelingen zit
een provinciale en een gemeentelijke bijdrage. Over deze gelden moet nog wel een
raadsbesluit genomen worden.

2.5

Planning en beoogde organisatie

Via de gemeente Noordoostpolder lopen eventuele aanvragen voor Zuiderzeelijngelden en
Leader, en zijn de kosten voor de diverse projecten in de begroting opgenomen. De
Erfgoeddeal wordt in september aangevraagd. Voor zowel Leader, ZZL als de Erfgoeddeal
geldt dat projecten uiterlijk 31 december 2020 moeten zijn aangevraagd en 31 december
2022 klaar moeten zijn.
Voor de uitvoering is het plan een externe procesbegeleider aan te trekken met een ontwerp
achtergrond en voldoende technische kennis, en kennis van ruimtelijke kwaliteit en
landschappelijke ontwikkeling om de projecten vorm te kunnen geven.
Voor de projectleider is een klankbordgroep beschikbaar. Hiervoor willen we de het
Kwaliteitsteam Nagele inzetten, waarin zitten Bas Horsting (supervisor), Peter Timmer (RCE),
Arjen van de Berg (gemeente Noordoostpolder) en Robin Veenink (Het Oversticht).
Voor het project zal bij de start een communicatieplan gemaakt worden.

2.6

Leeromgeving

Graag willen we onze ervaringen en kennis delen met geïnteresseerden binnen de
leeromgeving. In de gemeente Noordoostpolder doen wij alles met het oorspronkelijk
ontwerp in gedachte. Zo hebben we al contact met Maas en Waal over hoe wij als gemeente
wederopbouw verwerkt hebben in de ruimtelijke plannen. Daarnaast doen we veel samen
met de bewoners. Erfgoed is mensenwerk zeggen wij! Daarmee passen wij het Faro-principe
al jaren toe. Hoe wij samenwerken met onze bewoners en andere organisaties is daarbij onze
belangrijkste bijdrage voor de leeromgeving van de Erfgoeddeal.
Verder denken wij aan:
- Excursies
- Congres
- Ontwerpateliers
- Strategie voor integrale methode voor ruimtelijk ontwerpen
- Integraliteit, verbinden van thema’s en opgaven als uitgangspunt
- Methodiek, cursus ruimtelijk ontwerpen binnen wederopbouw
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2.7

Beoogde producten

We maken de historische ontwikkeling, belangrijkste structuren en kernkwaliteiten van het
landschap inzichtelijk én verbinden dit met diverse toeristische locaties, zoals musea,
bezoekerscentra, erfgoederen en horecapunten.
Vanuit de bijdrage Erfgoeddeal ontwikkelen we meerdere producten, zoals:
- Landschapsplannen met inpassing erfgoed
- Ontwerpwedstrijd straatmeubilair
- 3D/VR/doorkijkpanelen
- AppBeleefRoute, vaar app en andere toeristische producten
- Promofilm
- Artist-in-residency
- MFC Het Rietveld
- Visie op leegstand Nagele
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3.
3.1

Achtergrondinformatie

Onderzoeken op gebied toerisme

De gemeente Noordoostpolder is bezig met het maken van een gebiedsmarketingplan voor
de toeristische ontwikkeling. Dit is gebaseerd op meerdere onderzoeken die zijn uitgevoerd
om de doelgroepen en kernwaarden goed in kaart te brengen. Hieronder worden kort enkele
van die onderzoeken toegelicht.
Watericonen Flevoland, stevig verbinden en sterker beleven, juli 2018
Opgesteld door de Coalitie Waterland (Toerisme Flevoland, Natuurmonumenten, Batavialand,
Stichting Urk Promotie, Het Flevo-landschap, Cultuurbedrijf Noordoostpolder, gemeente
Noordoostpolder, Lelystad en Urk), zie figuur 11.
De Leefstijlvlinder, december 2019
Waaruit blijkt dat de harmoniezoeker, verbindingszoeker en inzichtzoeker onze doelgroepen
zijn. Wel moeten we meer aanbod ontwikkelen voor de rustzoeker en de avontuurzoeker.
Associatie en imago onderzoek Noordoostpolder, 2019
Dit onderzoek is onderdeel van de positionering van Noordoostpolder. Het
positioneringstraject en de bijbehorende documenten worden nader uitgewerkt in het
Ambitiedocument Gebiedsmarketing Noordoostpolder (in wording). Dit tweeledig onderzoek is
uitgevoerd om te achterhalen welke woorden en waarden mensen op dit moment aan
Noordoostpolder verbinden. In het associatie onderzoek is onderzocht welk beeld mensen die
in Noordoostpolder wonen en/of werken, hebben bij Noordoostpolder. In het imago
onderzoek is onderzocht welk beeld mensen die niet werken en/of wonen in Noordoostpolder,
hebben bij Noordoostpolder. Gezamenlijk geven de onderdelen van het onderzoek het huidige
beeld weer dat men heeft bij Noordoostpolder. Dit onderzoek functioneert daarmee als 0meting voor de gebiedsmarketing.
Bezoekerslocaties
In het associatie onderzoek zijn respondenten gevraagd waar zij bezoekers van buiten
Noordoostpolder mee naar toe zouden nemen. Mensen gaven aan bezoekers vooral mee te
(willen) nemen naar de Orchideeënhoeve, de tulpenvelden, Schokland, Wellerwaard en
Waterloopbos. Dit wijkt gedeeltelijk af van de locaties die mensen van buiten
Noordoostpolder daadwerkelijk bezocht hebben. Schokland, de Orchideeënhoeve en de
tulpenvelden behoren inderdaad tot de meest bezochte locaties. Wellerwaard bezochten
echter maar weinig mensen van buiten Noordoostpolder. Daarentegen bezochten velen het
Kuinderbos en de kernen, terwijl deze locaties in het associatie onderzoek laag scoorden in
de geneigdheid om een bezoeker mee naar toe te nemen.
Uit deze resultaten blijkt er winst ligt om bepaalde locaties in Noordoostpolder steviger op de
kaart te zetten. Locaties die mensen van binnen Noordoostpolder het meest waarderen
komen niet altijd overeen met de locaties die mensen van buiten Noordoostpolder het meest
bezoeken, en omgekeerd. Dit kan komen door een gebrek aan informatie over bepaalde
locaties, of bepaalde associaties die mensen ervan weerhoudt locaties te bezoeken. Dit
vraagt om een goed, kloppend verhaal over de locaties die een belangrijke plek vervullen in
het verhaal van Nooroostpolder.
Eerste gedachten
Op hoofdlijnen komen de eerste gedachten die mensen bij Noordoostpolder hebben voor het
associatie- en imago onderzoek overeen. ‘Ruimte’ en ‘rust’ komen in beide onderzoeken als
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meest genoemde termen naar voren. Ook ‘tulpen’ en ‘landbouw’ scoren in beide onderzoeken
hoog
‘Saai’ komt in zowel het associatie- als het imago onderzoek naar voren als belangrijke eerste
gedachte. Het valt op dat mensen die in Noordoostpolder wonen en/of werken relatief vaker
‘saai’ noemen dan mensen van buiten Noordoostpolder. Dit is een belangrijk gegeven voor
het vervolg van de gebiedsmarketing. Hoe komt het dat mensen Noordoostpolder typeren als
‘saai’? Kan ‘saai’ van een zwakte naar een kracht worden omgebogen en wat is daar voor
nodig?
Voor het imago onderzoek zijn de eerste gedachten van respondenten uitgesplitst voor
mensen die wel eens in Noordoostpolder zijn geweest en mensen die hier nooit zijn geweest.
Het blijkt dat de eerste gedachten van mensen die wel in Noordoostpolder zijn geweest
overeenkomen met de eerste gedachten van mensen die er wonen en/of werken. Onder meer
‘ruimte’, ‘rust’, ‘Emmeloord’ en ‘tulpen’ behoren tot de meest genoemde woorden.
De respondenten die nooit in Noordoostpolder zijn geweest hebben echter andere, bovendien
negatieve, associaties. Hieruit blijkt dat een (eerste) bezoek aan Noordoostpolder de
associaties verandert en positiever maakt. Dit onderstreept het belang om in te zetten op
gebiedsmarketing.
Kernwaarden
Welke kernwaarden respondenten aangeven komt grotendeels overeen voor het associatieen het imago onderzoek. De drie meest genoemde waarden zijn gelijk, namelijk ‘dorps’,
‘rustig’ en ‘gemoedelijk’. Ook ‘gewoon’, ‘nuchter’, ‘ondernemend’ en ‘gastvrij’ scoren in beide
onderzoeken hoog. Opvallend is dat ‘toegankelijk’ door mensen van buiten Noordoostpolder
als vierde als vaakst genoemd werd. Mensen van buiten Noordoostpolder associëren
Noordoostpolder dus sterker met ‘toegankelijk’ dan mensen van binnen Noordoostpolder.
Het is niet direct duidelijk waarom mensen van buiten Noordoostpolder het hier toegankelijk
vinden. Dit vraagt om nader onderzoek. Het is immers belangrijk om deze associatie vast te
houden. Ook is de vraag waarom mensen van binnen Noordoostpolder het hier minder
toegankelijk vinden en hoe gebiedsmarketing een bijdrage kan leveren aan een sterkere
associatie met toegankelijkheid.
De Noordoostpolder brandsheet, 27 februari 2020
Bureau Buhrs
In deze brandsheet staan de uitkomsten van het positioneringstraject dat gemeente en
andere stakeholders samen hebben doorlopen om tot een scherpe positionering en branding
van de Noordoostpolder te komen. De brandsheet is een merkbeschrijving met meerdere
lagen die de Noordoostpolder een onderscheidend gezicht geeft. Met andere woorden: Dit is
het verhaal, de kernboodschap, van de Noordoostpolder. Dit gezamenlijk tot stand gekomen
verhaal is gestoeld op de identiteit van de Noordoostpolder en geeft richting en houvast bij
(toekomstige) ontwikkelingen. Het dient als een onderlegger voor alle
marketing/communicatie over het gebied. De brandsheet bevat keuzes en geeft de ambitie
weer hoe we de Noordoostpolder neerzetten en uitdragen.
De brandsheet bestaat uit kernkwaliteiten, merkwaarden, een kernpropositie en een
positioneringsstatement. Deze onderdelen komen in deze brandsheet achtereenvolgend aan
bod.
Kernkwaliteiten
De kernkwaliteiten van het gebied zijn ruimte, erfgoed en pioniers. De kernkwaliteiten geven
de belangrijkste eigenschappen van een gebied weer. Waar denkt men aan bij de
Noordoostpolder? Wat maakt dit gebied uniek? Welke kenmerken maken het hier fijn wonen,
werken en bezoeken? We hebben dit bekeken in vergelijking met andere gebieden.
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De kernkwaliteiten die ook na deze vergelijking nog stevig genoeg blijken, en dus een
onderscheidend vermogen hebben, staan centraal in de brandsheet. Elke kernkwaliteit krijgt
duiding door een korte beschrijving:
1. Ruimte
De Noordoostpolder geeft je de ruimte. Dit ervaar je op de uitgestrekte akkers, aan de
randen van de polder met uitzicht op het IJsselmeer en turend naar de horizon. De ruimte in
de Noordoostpolder kenmerkt zich niet alleen door de rust die je hier vindt en de weidsheid
van het landschap, maar ook door de ruimte om te ondernemen, te wonen en je eigen gang
te gaan. Hier heb je de vrijheid om je eigen wensen in te vullen.
2. Erfgoed
De Noordoostpolder heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis. De Noordoostpolder is
de eerste polder van Flevoland, ontstaan door de drooglegging van de Zuiderzee. Het
erfgoed is het tastbare resultaat van deze bijzondere geschiedenis. Dit erfgoed zie je terug in
de structuur van het landschap, de wegen- en waterlopen en de architectuur (Delftse
School 3 en het Nieuwe Bouwen), de voormalige eilanden Schokland (Werelderfgoed) en het
rijksmonument Waterloopbos.
3. Pioniers
De Noordoostpolder is het door de mens gemaakte nieuwe land vol kansen. Geselecteerde
boeren kregen hier de mogelijkheid een eigen bedrijf op te zetten. Met hard werken en
gewoon ‘doen’, maakten zij samen de zeebodem tot vruchtbaar land. Dit zie je nog altijd
terug in de huidige gemeenschap, in het arbeidsethos, de samenwerking, de
betrokkenheid bij elkaar en bij de polder en het rijke verenigingsleven.
Naast deze top drie kernkwaliteiten is nog een aantal kernkwaliteiten genoemd, aflopend in
mate van belang:
• Centrale ligging, goede autobereikbaarheid
• Land- en tuinbouw (Agrofoodsector)
• Water (in al zijn facetten: IJsselmeer, watericonen, waterlopen, kust, strand)
• Hightech bedrijven (internationale hightech bedrijven en kennisinstituten)
• Duurzame energie
Op basis van de kernkwaliteiten en merkwaarden is een kernpropositie geformuleerd. De
kernpropositie bevat in één of twee zinnen de belangrijkste belofte die we de doelgroep(en)
kunnen doen. De overkoepelende kernpropositie luidt:
‘De Noordoostpolder geeft je de ruimte om te wonen, werken en ontspannen in een
groene omgeving waar je de bijzondere ontstaansgeschiedenis en de
vindingrijkheid elke dag ervaart.’
Voor de domeinen wonen, werken en bezoeken zijn de volgende kernproposities
geformuleerd:
Wonen:
‘In de Noordoostpolder heb je de ruimte om rustig en betaalbaar te wonen op een groene en
veilige plek en in een actieve gemeenschap waar de onderlinge betrokkenheid groot is.’
Werken:
‘In de Noordoostpolder kan veel; je krijgt hier de ruimte om (samen) te ondernemen, te leren
en te werken aan innovaties voor de wereld van morgen.’
Bezoeken: ‘De Noordoostpolder heeft een unieke ontstaansgeschiedenis die je steeds
opnieuw ontdekt in het landschap, de natuur, de gastvrijheid en het (wereld)erfgoed.’
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Plan van aanpak Digitale Belevingen Nederland Waterland. NBTC mei 2020
Wij sluiten aan bij de opzet voor Digitale Belevingen en passen die in binnen onze projecten.
Visitors Journeys. Onderzoek naar de beleving van Flevolandse Watericonen (concept).
Batavialand, Schokland, Waterloopbos en Urk.
Bureau Buhrs.
Hieruit blijkt dat onze persona’s voor wat betreft internationale bezoekers bestaan uit Mary,
Paul en Nora.

Figuur 10: persona’s visitors journey

Figuur 11: locaties met dagrecreatie in de Noordoostpolder
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Figuur 12: bouwstenen voor de ontwikkeling van Flevolandse iconen
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3.2

De ontwikkeling van cultuuricoon Nagele

De bijdrage van de Erfgoeddeal willen we graag inzetten voor het maken van een visie op
leegstand, ondersteuning van het MFC en Energiek Nagele, toekomstbestendigheid van
Museum Nagele (nu ca. 4000 bezoekers per jaar, waarvan groot deel voor
kunsttentoonstellingen), een ontwerpwedstrijd voor meubilair in de openbare ruimte, opzet
artist-in-residency en de uitvoering daarvan. Om het proces goed te begeleiden willen we een
procesbegeleider aanstellen. Voor een integrale uitvoering binnen het dorp is nog een bedrag
van ca. € 175.000 nodig.
Plan van aanpak:
- Aanstellen van procesbegeleider met een ontwerpachtergrond. Voor het aanstellen
van een procesbegeleider om de verbinding te leggen tussen organisaties en
ondernemers, maar ook het aansturen van de visie op leegstand, is een bedrag
voorzien van € 15.000;
- Realisatie van een centraal informatiepunt. Er is € 34.000 beschikbaar voor de,
bebording bij de highlights van Nagele, routing en promotie. Dit in het kader van het
project Nagele toeristisch op de kaart, onderdeel 1 Routing Nagele;
- Maar er is hiervoor ook ondersteuning en uitwerking nodig voor het plan
herontwikkeling MFC Het Rietveld en een kijk op de toekomstbestendigheid van
Museum Nagele. Hiervoor voorzien wij een bedrag van € 40.000 om de uitvoering op
te starten;
- Voor het ontwikkelen van een visie op leegstand moeten workshops gehouden
worden, samenwerking worden gezocht met ondernemers, instanties en bewoners.
Voor het hele proces, inclusief uitvoering, is een bedrag geraamd van € 30.000. De
kosten voor de visie zijn gebaseerd op ervaringen met enkele andere dorpen waarvoor
een visie is gemaakt;
- Voor een proef met een artist-in-residency en voor de ontwerpwedstrijd
straatmeubilair, passend bij wederopbouwgebied en uitvoering er van, is een bedrag
voorzien van € 55.000. We denken hier ook aan betrekken studenten
architectuurstudies, kunstacademies en ontwerpstudies;
- Aansluiting op Fietsknooppuntennetwerk en aanpassing bebording is al € 60.000 voor
gereserveerd, zie paragraaf 3.3;
- En voor de realisatie van Fietspad Nagele-Schokland is € 150.000 nodig, zie paragraaf
3.5;
- Opstellen en uitvoeren gebiedsmarketingplan € 25.000.
De diverse acties worden onder begeleiding van de procesbegeleider uitgevoerd, in
samenwerking met Dorpsbelang, Museum Nagele, MFC Het Rietveld, Energiek Nagele,
gemeente Noordoostpolder, RCE, externe deskundigen en mogelijk BOEI.
Doel:
Doel hierbij is de ontwikkeling van cultuuricoon Nagele een laatste push geven en uit de
vicieuze cirkel van krimp te halen, en een beter leefklimaat te ontwikkelen en de
economische ontwikkeling te stimuleren, middels de inzet van erfgoed.
Voor wie:
Onze doelgroepen daarbij zijn de bewoners, de verbindingszoekers en inzichtzoekers,
kunstenaars en studenten architectuur. Daarnaast ook de internationale toerist.
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3.3

Vaar (& Fiets)route Vollenhove-Schokland

Op basis van ervaringen in Friesland en Giethoorn met het ontwikkelen van een vaarroute
voor sloepen is een eerste inschatting gemaakt. De kosten bestaan uit vier onderdelen:
1. Inrichtings- en landschapsplan en externe projectleider
€ 55.000
2. Bevaarbaar maken: op diepte, breedte en hoogte brengen
zonder brugverhoging
€ 200.000 - € 400.000
doortrekken Gieterse tocht naar Schokland haven
€ 800.000
3. Toeristisch aantrekkelijk maken
€ 100.000
Trailerhelling, aanlegvoorziening en bebording
4. Draagvlak, promotie en marketing
€ 35.000
De Erfgoeddeal willen we inzetten voor de onderdelen inrichtingsplan, externe projectleider,
inrichting opstap punten en promotie.
Plan van aanpak:
Afronden van subsidieaanvragen in 2020 en vastleggen bijdragen provincie Flevoland
en Waterschap Zuiderzeeland;
Aanstellen projectleider;
Maken gespecificeerde kostenraming, inrichtingsplan en plan technische uitvoering
(bestek);
Uitvoering, inclusief marketing.
Doel:
Werelderfgoed Schokland en Rijksmonument Waterloopbos verder ontwikkelen als iconen op
de Waterlandlijn van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Ontlasten
Giethoorn en verbinden erfgoedlocaties. Ontwikkelen waterrecreatie.
Voor wie:
De rustzoekers, verbindingszoekers en avontuurzoekers. Daarnaast ook de internationale
toerist.

3.4

E-bike netwerk Noordoostpolder

De kosten voor de realisatie van een E-bike netwerk zijn geschat op € 200.000. Dit betreft
maken van inrichtingsplan, de inzet van een projectleider en promotiecampagnes
(Erfgoeddeal) en het aanschaffen van fietsen en laadpunten (ZZL). Daarnaast zijn de kosten
voor een bebordingsproject € 60.000, wat al is opgenomen in de gemeentelijke begroting.
Die plaatsen we verspreid over de Noordoostpolder.
Plan van aanpak:
Om te komen tot een E-bike netwerk zal het projectplan verder uitgewerkt moeten
worden, met daarbij erfgoed inclusief ontwerp;
Realiseren bijdrage ZZL-gelden;
Realisatie bestaat vooral uit het creëren van stallingsmogelijkheden bij OV-punten en
relevante attracties, het aanleggen van een systeem van leenfietsen inclusief de Ebikes en oplaadpalen en een onlineportal voor informatie, stallingsmogelijkheden en
verhuur;
Wij denken aan voorzieningen die de erfgoedwaarden duidelijk maken, zoals
informatieborden en doorkijkpanelen die het verhaal van de Noordoostpolder
vertellen, maar ook betere uitleg via apps, belevingskaarten, routes langs lokale
producten en poëzie;
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Doel:
Een samenhangend fietsnetwerk, in uitstraling en ontwerp, gericht op het verbinden van de
erfgoedlocaties.
Voor wie:
De rustzoekers en verbindingzoekers en eigen inwoners als alternatief/aanvulling op
(ontbrekend) OV.

3.5

Fietspad Zwartemeerdijk

Het Waterschap heeft in de afgelopen jaren al ramingen gemaakt en provincie en gemeente
reserveerden geld voor een cofinanciering. De gemeente en het Waterschap hebben elk al
€ 370.000 beschikbaar in de begroting. De provincie heeft aangegeven dat zij ook 1/3 deel
van de kosten wil dragen. De drie organisaties beogen de bijdrage te verhogen tot
€ 400.000. Daarnaast is € 250.000 leadersubsidie in aanvraag. De kosten zijn hoog, maar het
betreft dan ook 10 kilometer fietspad op een dijk.
De bijdrage vanuit de Erfgoeddeal is gericht op de uitwerking voor wat betreft de
landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit en het erfgoed inclusief maken daarvan, alsmede de
inrichting langs en promotie van het fietspad. Daarnaast inpassing van de Luchtwachtertoren
Ramspol in het plan.

Leader (EU)
€250.000
Erfgoeddeal
€250.000

bijdrage
provincie
€400.000

bijdrage
gemeente
NOP
€400.000

bijdrage
Waterschap )
€ 400.000

Plan van aanpak:
Aanstellen projectleider met achtergrond in landschap en ruimtelijke inpassing;
Uitwerking bestek en kostenramingen, in samenwerking met Waterschap
Zuiderzeeland en provincie Flevoland;
Plan landschappelijke inpassing dijk in relatie tot polder;
Keuze materiaal en meubilair;
Plan van aanpak Luchtwatertoren Ramspol samen met Natuurmonumenten;
Samenhang met marketingplan toerisme Noordoostpolder, E-bike netwerk en
verbinding erfgoedlocaties en kunstwerk Pier + Horizon.
Doel:
Ontbrekende schakel realiseren in verbinding tussen erfgoedlocaties. Kennis vergroten over
functie Luchtwachtertoren en drooglegging Noordoostpolder.
Voor wie:
Rustzoekers en verbindingzoekers. Kunstliefhebbers (LandArt Flevoland).
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3.6

Fietspad Nagele-Schokland

Schokland vormt een unieke symbiose met het modernistische Nagele. Deze symbiose biedt
een kans voor het verder ontwikkelen van cultureel erfgoed toerisme in combinatie met
kleinschalige recreatie. Wij willen de belevingswaarde van het landschap vergroten door de
aanleg van een smalle recreatieve zone langs de tochten en vaarten. In deze recreatieve
zone is ruimte voor natuurontwikkeling, waterberging, en een fietspad dat de twee polen
Nagele en Schokland met elkaar verbindt.
Bij Werelderfgoed Schokland komen al veel bezoekers, maar deze bezoekers brengen geen
bezoek aan Nagele. Hier ligt een kans. Daarvoor is wel een verbinding nodig en opname in de
routing rondom Schokland.
Het gaat om een fietspad met een lengte van ca. 3100 m. Bij gebruik van schelpen bedragen
de kosten € 150.000, excl. voorbereiding en uitvoering. De kosten voor een
natuurvriendelijke oever langs de Nagelertocht komen voor rekening van het Waterschap en
bedragen ca. € 240.000. Voorbereidingskosten liggen rond 10% van de bouwkosten.
Uitvoeringskosten (Algemene kosten, Winst & Risico, Uitvoering) rond de 12%. Bij
bouwkosten van € 150.000 moet rekening worden gehouden met ongeveer € 33.000.
Daarnaast moet ruim van te voren grondonderzoek uitgevoerd worden, qua milieu.
Uitgangspunten:
- Kleischelpen d = 15-20 cm
- Incl. ontgraven – grond in bermen hergebruiken in op locatie
- 2m breed fietspad
- Lengte 3km
- Geen fundering (dus niet geschikt voor zwaarder verkeer)
- Eigenaren moeten instemmen met schelpenpad einde kavel
- aansluiting op paden/wegen bij Schokland moeten nader bekeken worden
De bijdrage vanuit de Erfgoeddeal (€ 70.000) willen wij graag inzetten voor de uitwerking
van de landschappelijke inpassing en inrichting (meubilair en promotiemateriaal, opzet
activiteiten en uitkijktoren).
Plan van aanpak:
- In samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland plan verder uitwerken;
- Een overkoepelend aantrekkelijk verhaal maken, afgestemd op de doelgroepen, in
samenwerking met Het Rietveld, Museum Nagele en Cultuurbedrijf Noordoostpolder;
- Een promofilm bezoek Nagele-Schokland;
- Route gebonden activiteiten opzetten, zoals fietsverhuur, kanoverhuur, eten/drinken,
overnachten. Dit is uiteraard aan ondernemers die kansen zien, vraag zorgt voor
aanbod.
Doel:
De verbinding leggen tussen modernistisch cultuuricoon Nagele en Werelderfgoed Schokland.
Thema: de maakbare samenleving. Vooral de internationale toerist komt niet in Nagele. Wij
willen hierbij de belevingswaarde van het landschap en de erfgoediconen vergroten door de
aanleg van een smalle recreatieve zone langs de tochten en vaarten.
Voor wie:
Rustzoekers, verbindingszoekers, internationale toeristen en bewoners Nagele en Schokland.
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