Zonne-energie
verkenning
Wederopbouwgebied Nagele
Verslag brainstorm 18 april 2016
Locatie: MFC ’t Rietveld Nagele

In de Noordoostpolder wordt momenteel één van de grootste
windparken van Nederland aangelegd. Een aantal dorpen in
de Noordoostpolder ontvangt jaarlijks een financiële compensatie voor de windmolens. Onder aanvoering van Vereniging
Dorpsbelang Nagele heeft het dorp Nagele besloten deze ‘windgelden’ grotendeels te investeren in zonnepanelen. Nagele is in
de jaren ’50 ontworpen door architecten van het Nieuwe Bouwen.
Omdat het dorp alleen maar platte daken heeft, leent het zich
perfect voor zonnepanelen.
De brainstorm richtte zich op het nader aftasten van de
toepassing van zonne-energie in Nagele en op wat er allemaal
(nog meer) mogelijk is qua duurzame energie met oog voor het
bijzondere karakter van Nagele. Dit verslag geeft de eerste ideeën
hiervoor weer.

Deelnemers
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Supervisor
• Bas Horsting
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Museum Nagele zonder en met zonnepanelen en groen (sedum)dak
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Kader
De Noordoostpolder in het IJsselmeer viel in 1942 droog. Na de
Tweede Wereldoorlog begon de bouw van dorpen voor landarbeiders. Al deze dorpen kregen traditionele pleinen, straten
en gebouwen vergelijkbaar met dorpen op het ‘oude land’. Zo
konden de nieuwe bewoners snel wennen aan het nieuwe land.
Nagele is anders. Voor Nagele ontwierpen toonaangevende
architecten van het Nieuwe Bouwen hun ideale ‘eigentijdse dorp’.
Licht, lucht en ruimte, geloof in de vooruitgang en nieuwe bouwmaterialen vormden daarbij het uitgangspunt.
De modernistische architecten werkten samen in een architectencollectief. De groep ‘De 8’ uit Amsterdam besprak hun idee
voor Nagele tijdens verschillende bijeenkomsten van het Congrès
Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM). Schetsen van
Nagele werden bijvoorbeeld gepresenteerd tijdens het CIAM in het
Italiaanse Bergamo in 1949. Niet veel later sloot de Rotterdamse
architectengroep ‘Opbouw’ aan. Als ‘De 8 en Opbouw’ verfijnden

Nagele is aangemerkt als wederopbouwgebied van nationaal belang

Nagele omzoomd door een groene windsingel in het vlakke polderland
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de architecten het ontwerp van Nagele. In 1956 begon de bouw
van het dorp.
Nagele is omzoomd door een ‘windsingel’ van bos, die het dorp
een veilige beslotenheid geeft in het vlakke polderlandschap.
Daarbinnen hebben de functies wonen, werken, voorzieningen
en cultuur een eigen plek, maar deze zijn stedenbouwkundig wel
nadrukkelijk in relatie met elkaar ontworpen. Open ruimtes zorgen
voor ontmoetingsplekken. Het groene open middenterrein (ca. 14
voetbalvelden groot) met de kerken en scholen vormt het hart van
het dorp. De winkels liggen bij de entree van het dorp. De woningen, met hun typerende platte daken, zijn gegroepeerd aangelegd
als aparte ‘woonhoven’.
Nagele is het resultaat van een bijzonder experiment van het
Nieuwe Bouwen. De ontwerpprincipes en gebouwen van het dorp
weerspiegelen de denkbeelden van het modernisme tijdens de
wederopbouwperiode. Met de Visie Erfgoed en Ruimte van het
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Rijk uit 2011 heeft Nagele landelijke erkenning gekregen. Nagele
is daarin aangemerkt als bijzonder ‘wederopbouwgebied’ van
nationaal belang.
Net als veel andere dorpen in Nederland heeft Nagele te maken
met een lichte krimp van het aantal inwoners, achterstallig onderhoud en hier en daar leegstand. Niet alle woningen voldoen aan
de eisen van deze tijd en voorzieningen hebben het moeilijk het
hoofd boven water te houden. Tegelijkertijd is het besef aanwezig
dat Nagele bijzonder is en zetten veel bewoners zich in om Nagele
als woonplaats aantrekkelijk te houden.
Met het Onderzoekslab in 2009 is begonnen met de vernieuwing van Nagele. Dit lab stond in het teken van inspireren door
onderzoek te doen naar nieuwe ontwikkelmogelijkheden. Het
Ontwerplab (2010) richtte zich op het concreet maken van de
ideeën. Om de uitwerking vorm te geven hebben de gemeente
Noordoostpolder, de provincie Flevoland en de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed in 2013 het Uitvoeringslab Nagele in het
leven geroepen. Samen werken met bewoners, ondernemers en
betrokken organisaties aan de noodzakelijke vernieuwing en een
prettige leefomgeving staan hierbij centraal. Daarbij is nadrukkelijk aandacht voor behoud van het bijzondere karakter en het
verder uitdragen van de unieke erfenis van het dorp.
Het stedenbouwkundig ontwerp Nagele uit de jaren 50 van de twintigste eeuw

Windpark Noordoostpolder in aanleg
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Aanleiding
Peter: De energietransitie heeft ruimtelijk zijn weerslag op het
Nederlandse landschap. De RCE krijgt veel vragen over windmolens en zonnepanelen in en rond waardevolle cultuurhistorische
gebieden. De RCE wil hier meer kennis over opdoen en deze brainstorm kan daarbij helpen. Daarnaast kan (een hoge ambitie voor)
zonne-energie een bijdrage leveren aan behoud en ontwikkeling
van Nagele, dat als voorbeeldproject in het kader van de Visie
erfgoed en ruimte is aangemerkt.
Rutger: Het dorp Nagele zal m.i.v. 2016 jaarlijks 10.000€ ontvangen van de Windkoepel Noordoostpolder, gedurende 20 jaar.
Dorpsbelang Nagele wil 75% hiervan gebruiken om te investeren
in zonne-energie in Nagele. Het perspectief is om Nagele duurzaam, bij voorkeur energie-neutraal, en op termijn wellicht zelfs
energie-producerend te maken. Dorpsbelang had als ambitie om
5 gebouwen te voorzien van zonnepanelen. In de praktijk blijkt
dat lastig te zijn vanwege financiële en technische complicaties. Er
is daarom gekozen om voorlopig klein te beginnen en op het dak
van MFC ’t Rietveld zonnepanelen te installeren.
Arjen: Door alle inspanningen in Nagele de afgelopen 7 jaar wordt
Nagele meer en meer als bijzonder dorp gezien en behandeld. Er
ligt nu een goede basis voor de toekomst. Het is de uitdaging om
dit verder uit te bouwen zodat we over 50 jaar nog steeds het verhaal van Nagele kunnen vertellen, maar dan wel met innovatieve
ontwikkelingen/toevoegingen die des Nagele zijn.

Voorbeelden van toepassing op en aan gebouwen

Doel brainstormsessie
Doelstelling: Komen tot een aantal ideeën, als basis voor het
bepalen van een mogelijke ambitie voor de toekomst qua
zonne-energie.
Hoofdvraag voor de sessie: Hoe ziet Nagele er over vijf tot tien
jaar uit, in relatie tot duurzame energie?

Voorbeelden van toepassing in de openbare ruimte

Opzet
De RCE heeft een groot aantal visuele voorbeelden van de toepassing van zonnepanelen uitgezocht. Daarbij is de volgende
driedeling aangehouden:
G : gebouwen/bebouwde ruimte
O : openbare ruimte/onbebouwde ruimte
S : strategie/ambitie/beleid
De deelnemers kregen de opdracht van elke categorie een voorbeeld te pakken die ze aansprak. Tijdens een wandel-excursie in
het dorp is bij verschillende plekken stilgestaan bij het bijzondere
karakter van Nagele én is nagedacht over de mogelijke ruimte
voor het toevoegen van zonnepanelen of andere vormen van
zonne-energie. Na de excursie werd plenair verder nagepraat
over de mogelijkheden en ingezoomd op de voorbeelden tijdens
een presentatie. Daarna splitste de groep in tweeën. Groep 1
richtte zich op het brainstormen over praktische toepassing en

Voorbeelden van strategie, ambitie en beleid
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kleine schaal. Groep 2 richtte zich op Nagele als modeldorp en
imago-ontwikkeling.

Resultaten algemeen
Tijdens de excursie en het plenaire deel kwam onder andere het
volgende naar voren:
• Nagele is een icoon van het Nieuwe Bouwen en destijds als
modeldorp ontworpen. Geloof in de vooruitgang en innovatie is
onderdeel van de erfenis van dorp en biedt aanknopingspunten
om bij het thema zonne-energie weer actueel te maken. Dit
uitgangspunt wordt door alle deelnemers gedeeld.
• Groen middenterrein, wandelpaden, fietspaden, speelplaatsen,
bushalte, rond de sportvelden: Nagele heeft niet alleen gebouwen met platte daken, maar ook een zee aan openbare ruimte
en andere bouwwerken waar op slimme manieren zonneenergie opgewekt kan worden.
• Bij te realiseren nieuwbouw (bijvoorbeeld nieuwe Schokkererf,
Noorderwinkels, Gerstehof) duurzame energie en zonnepaneel
als uitgangspunt nemen en zichtbaar integreren. Op dit moment
is dit geen standaard eis.
• De noordelijke oever (die zuidelijk georiënteerd is) van de poldervaart zou goed benut kunnen worden voor zonnepanelen.
Het groene middenterrein en de vaart richting Schokland bieden
ook veel ruimte om zonnepanelen in een bepaalde vorm in te
passen.
Inspiratie halen uit het nabije verleden

Wat kan en zou je willen met zonne-energie in Nagele?

Zonnepanelen op het dak van de huisartsenpraktijk
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Discussie over mogelijke toepassingen in de openbare ruimte

• Het bedrijventerrein is een logische plek om zonnepanelen te
introduceren en biedt mogelijkheden om iets te doen met de
koelinstallaties en hernieuwbare energiebronnen.
• Op het dak van de huisarts, en de supermarkt liggen al zonnepanelen. Niet plat maar schuin of in een tent-opstelling. Dit
wordt over het algemeen niet als storend ervaren.
• Bij het Ontwerplab zijn al duurzaamheidsvoorstellen gedaan
voor de Gerstehof:
- vervanging van de voorgevel met geïntegreerde zonnepanelen en;
- het overkappen van de groene ruimte in het hof met zonnepanelen (daaronder bv. parkeren);
- deze ideeën worden nog steeds ondersteund, maar tegelijkertijd is er terughoudendheid om dit voorstel zo prominent
in ieder hof door te voeren.

Aan ruimte geen gebrek langs de vaart en in het open middenterrein

Zonne-energie verkenning, Wederopbouwgebied Nagele

8
—

Resultaten deelgroepen
Groep 1: Praktisch en kleinschalig
Vragen
•
•
•
•
•
•

Hoe? Gerelateerd aan opgave van ca. 2000 panelen.
Aanpak? Van klein naar collectief.
Waar?
Stappenplan / fasering?
Wie heb je nodig?
Draagvlak? Ja, is aanwezig, maar de juridisch/organisatorische
aspecten moeten goed worden bekeken.

a. Autonoom scenario: 10% van de daken bedekken met zonnepanelen
• Verspreid over het dorp in verschillende hoven verschijnen
geleidelijk zonnepanelen op daken.
• Energieloket inrichten in dorp, leegstand pand in de
Zuiderwinkels benutten.
• Een folder produceren waarin een stappenplan toegelicht
wordt.
Ideeën voor overdekt parkeren onder zonnepanelen in de Gerstehof
(uit Ontwerplab Nagele)

Ideeën voor duurzaamheidsmaatregelen geïntegreerd in de architectuur, Gerstehof
(uit Ontwerplab Nagele)

Promotie zonne-energie op het middenterrein en het sportterrein
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Ook ruimte voor nieuwe toevoegingen in de openbare ruimte?

Autonoom scenario

Ruimte voor experimenten
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Iconische gebouwen: wel of geen zichtbare toepassing zonne-energie?

b. Promotie zonnepanelen centraal middenterrein en sportterrein
• Op het middenterrein zijn vanouds de publieke functies
gesitueerd, een logische plek om ook energieopwekking
voor het dorp te situeren. De gebouwen met platte daken en
verschillende locaties in de open ruimte komen hiervoor in
aanmerking.

De icoonfunctie van Nagele versterken met zonne-energieprojecten

• De vaart doorkruist Nagele en vormt een perfect op de
zon liggende lintvormige locatie om zonnepanelen aan te
brengen.
• Bij gebouwen met een zeer hoge cultuurhistorische waarde
(bijvoorbeeld de rijksmonumenten) kiezen voor niet zichtbare
oplossingen c.q. plat op de platte daken.
• Op andere gebouwen kan ook gekozen worden voor zichtbaarheid, maar dan wel een balans zoeken tussen het karakter van het gebouw en een functioneel goede inpassing.
• Ook op hofniveau onderscheid aanbrengen: onzichtbaar
inpassen in de te restaureren Karwijhof (‘Museumhof’)
en nadrukkelijk zichtbaar in het beeld in bijvoorbeeld de
Gerstehof (‘Zonnehof’). In andere hoven zoeken naar een
balans tussen zichtbaarheid en het karakter van het hof.
• Op het dak van de sportkantine en in de directe omgeving
ruimte zoeken voor zonnepanelen.
• Langs de zuidkant van Nagele ter hoogte van het bedrijventerrein ontbreekt een singel langs de dorpenring. Hier zou
een zonneweide gerealiseerd kunnen worden die als singel
functioneert (en/of volkstuintjes).
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c. Ruimte voor experimenten
• Nagele was zo’n 60 jaar geleden een modeldorp, en daarmee
tegelijkertijd ook een experiment om de principes van het
Nieuwe Bouwen in de praktijk te brengen. Voor de ontwikkeling van zonne-energiewinning kan wederom ingezet worden
op experimenteren. Bijvoorbeeld door verhuur van locaties
(gebouwen of openbare ruimte) aan bedrijven en instituten.
• Het nieuwe Schokkererf wordt een ‘Zonnelab’, de Hervormde
kerk een ‘BYD-lab’, locatie in het open middenterrein een
‘TU-lab’, en de Gerstehof wordt benut voor een ‘TESLA-lab’.
• RVO-lab: (RVO = Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
een experiment gericht op toepassing is ook denkbaar.
Landelijk stuiten veel collectieve initiatieven tegen dezelfde
problemen. Een RVO-lab kan zich richten op centrale bekabeling, verhuur opslag/innovatie aan bedrijven, saldering
coöperatie etc.
• Het bedrijventerrein kan benut worden voor innovatie op het
terrein van koelinstallaties.
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Eerste stap
• Gezamenlijk ambitiedocument opstellen (Rijk, Provincie(?),
gemeente, Dorpsbelang etc.?). Dit is van belang om een gezamenlijke visie te hebben, krachten te bundelen en duidelijk te
krijgen wie wat doet en bijdraagt. Op die manier wordt een
gunstig klimaat gecreëerd dat andere partijen kan verleiden
mee te doen.
• MFC ’t Rietveld als voorbeeldlocatie ontwikkelen. Een grote
ambitie is van belang, maar het is essentieel concreet en praktisch te blijven en zichtbaar te zijn. Dit is mogelijk door klein te
beginnen en een voorbeeldproject te hebben.

Groep 2: Nagele modeldorp en imago-ontwikkeling
a. Fietspad Nagele – Schokland.
b. Energieproducent voor NOP/Flevoland/Randstad.

a. Fietspad Nagele-Schokland
De infrastructuur van wandelpaden en met name fietspaden
kan benut worden voor het opwekken van zonne-energie. In
Krommenie wordt deze techniek momenteel toegepast en de
resultaten zijn boven verwachting. Met name het beoogde fietspad tussen Nagele en Schokland komt hiervoor in aanmerking,
waarbij het doortrekken richting Urk extra mogelijkheden biedt
voor toerisme. Mogelijkheden zijn er ook om het fietspad aantrekkelijker te maken dan een regulier fietspad, bijvoorbeeld een door
zonne-energie gevoed lichtkunstwerk a la Daan Roosegaarde. Met
bankjes en oplaadpunten voor elektrische fietsen.

b. Energieproducent voor NOP/Flevoland/Randstad
Nagele is het product van een groep vooruitstrevende architecten
die een modern modeldorp wilden realiseren. Daarmee creëerden
zij een statement in hun tijd.
Zonne-energie is het thema van nu. Nagele zou opnieuw een
modelfunctie kunnen innemen als er een groot gebaar (een nieuw
statement) wordt gemaakt met dit thema. Bijvoorbeeld door een
nieuwe singel rond het dorp te leggen, niet als windsingel dit keer,
maar als ‘zonnesingel’. Nagele wordt dan naast consument ook
producent van zonne-energie. Een nieuwe singel is mogelijk door
een grootschalig zonnepark rond het dorp aan te leggen. Het is
ook een idee deze boven de agrarische gronden te plaatsen zodat
op de gronden agrarisch gebruik mogelijk blijft. Technieken daarvoor schijnen al in ontwikkeling te zijn.

Eerste Stap
Groot denken en partijen enthousiast krijgen mee te doen begint
met inspireren. De beeldvorming in de media speelt hierbij ook
een rol. Beelden van een fietspad incl. lichtkunstwerk en beelden
van een zonnesingel rond Nagele ter inspiratie.

Toekomstig energieopwekkend fietspad langs de Nageler Tocht naar Schokland?
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Nagele als energieproducent voor de Noordoostpolder

Volgende stappen (plenair besproken)
Gemeente Noordoostpolder
• Mogelijkheden voor het fietspad verder aftasten
• Ideeën en technische kanttekeningen voorleggen aan een
technische collega
• In het college van B&W presenteren van de uitkomsten van
de brainstormsessie
• Vervolgstappen en mogelijk een rol spelen bij de uitwerking/
uitvoering

Dorpsbelang Nagele
• Gezamenlijk ambitiedocument Rijk-gemeente- Dorpsbelang,
etc.) stimuleren
• Peilen wie kartrekker kan zijn (deze rol is teveel voor alleen
vrijwilligersorganisatie)
• Praktisch: toekomst op de kaart, ’t Rietveld als voorbeeldlocatie

RCE
• Onderzoeken of dit thema een plek een kan krijgen bij een
mogelijk Uitvoeringslab (Zonnelab?), eventueel aansluiten bij
het nieuwe programma na de Visie Erfgoed en Ruimte (Levend
Landschap)?
Zonne-energieopwekkend fietspad van Urk via Nagele naar Schokland
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Samenwerken en krachten bundelen is nodig om de volgende stappen te zetten.

• Lijntjes leggen met RVO i.v.m. problemen coöperatie-vorming
en experimentele karakter
• Verslag van de bijeenkomst maken

Supervisor:
• Een publicatie maken in wetenschappelijk tijdschrift a la CIAM in
het verleden?

Tot slot (aandachtspunten bij de verdere
uitwerking)
• Budget dat Dorpsbelang zal krijgen uit de windgeldenpot komt
nu in 20 jaarlijkse stappen. Om te investeren is dat lastig en het
belemmert daarmee de ambitie en de uitvoering. Om nu een
zonne-energieplan uit te rollen zou Dorpsbelang in één keer
over het budget willen kunnen beschikken.
• Financieringsvragen verder uitwerken (stimuleringsregelingen,
duurzaamheids-/energiebespaarlening van de gemeente en
specifiek in het kader van het Uitvoeringslab)
• Technische vragen:
- Coöperatieve opslag versus individuele aansluitingen, en
- Hoe wordt je energie-neutraal?
• Museum en sportkantine: Daken moeten binnenkort vervangen

worden. Tegelijkertijd panelen op de daken leggen of juist niet?
Fasering.
• 19 mei vindt er een dialoogavond plaats georganiseerd door
gemeente Noordoostpolder, waar dorpspartijen en bedrijven
aanwezig zullen zijn. Doel van die avond is zoeken naar slimme
combinaties die in de praktijk werken.
• Uitzoeken hoe het precies zit met onderzoek WUR/PPO Lelystad
naar integratie van zonneweides in akkerbouwgebieden.
• Er zal een ‘kartrekker’ voor het project gevonden moeten worden, anders wordt het lastig te initiëren. Deze zou in Nagele zelf
moeten (of gaan) wonen.”

In de Noordoostpolder wordt momenteel één van de grootste windparken van Nederland
aangelegd. Een aantal dorpen in de Noordoostpolder ontvangt jaarlijks een financiële
compensatie voor de windmolens. Onder aanvoering van Vereniging Dorpsbelang Nagele
heeft het dorp Nagele besloten deze ‘windgelden’ grotendeels te investeren in zonnepanelen.
Nagele is in de jaren ’50 ontworpen door architecten van het Nieuwe Bouwen.
Omdat het dorp alleen maar platte daken heeft, leent het zich perfect voor zonnepanelen.
De brainstorm richtte zich op het nader aftasten van de toepassing van zonne-energie in
Nagele en op wat er allemaal (nog meer) mogelijk is qua duurzame energie met oog voor het
bijzondere karakter van Nagele. Dit verslag geeft de eerste ideeën hiervoor weer.

