
KAW architecten en adviseurs 

Maart 2012  

Dorpsvisie Nagele 
Maart 2012 



KAW architecten en adviseurs

Postbus 1527

9701 BM Groningen

Hofstraat 8

9712 JB Groningen

Telefoon (050) 369 58 70

Fax (050) 369 58 71

Email info@kaw.nl

Website www.kaw.nl

 

datum 

Maart 2012 

werk 

21.249 

onderwerp 

Dorpsvisie Nagele 

 

 



KAW architecten en adviseurs        3 

Inhoudsopgave 

Inleiding _____________________________________________________ 5 

Een rondleiding door Nagele in 2020 ___________________________ 7 

1. Een bijzonder dorp met historie __________________________ 9 

2. Bewoners die voor Nagele kiezen________________________ 11 

3. Goede, gewilde woningen _______________________________ 14 

4. Een mooie woonomgeving ______________________________ 18 

5. Voorzieningen op orde, bedrijvig dorp ___________________ 20 

Bijlagen_____________________________________________________ 24 





 

KAW architecten en adviseurs 5 

 

Inleiding 

Weer een visie? 

De vereniging Dorpsbelang Nagele, de gemeente Noordoostpolder, IGW, Carrefour, Mercatus en 

allerlei andere betrokken partijen werken al jaren samen aan woonkwaliteit en leefbaarheid in 

Nagele. Nagele is een bijzonder dorp, niet alleen vanwege de polderhistorie, maar ook door het 

stedenbouwkundig en architectonisch erfgoed
1
. Maar Nagele heeft ook aandacht nodig, om niet 

af te glijden!  

De laatste jaren zijn diverse documenten gemaakt, waarin zeer veel voorstellen staan. De 

belangrijkste zijn: 

1. Het Meerjaren Inwoners Beleidsplan 2007-2017 

2. De resultaten van het Onderzoekslab Nagele 

3. Een convenant tussen gemeente en Mercatus (Eisen, wensen, dromen) 

4. De jaarplannen van IGW 

De actualiteit en concreetheid verschilt per document. Sommige visies of voorstellen worden nu 

uitgevoerd, zijn al uitgevoerd, door de tijd ingehaald of nog niet concreet gemaakt. En in het 

algemeen geldt: we moeten aangeven wat prioriteit heeft, om de uitvoering realistisch te maken.   

 

Daarom komen we nu met een update van de visie op wonen en leefbaarheid, met een beperkte 

lijst voorstellen. Voor een deel gaat het om bevestiging van eerdere plannen, voor een deel om 

nieuwe. De voorstellen maken we zo concreet mogelijk. Soms lukt dat nog niet goed, omdat er 

voor een wens nog geen oplossing is, of omdat partijen het nog niet eens zijn over de aanpak. Dat 

geven we steeds aan. Kortom: wat staat er in deze visie? 

– Een perspectief voor Nagele, een wensbeeld voor de toekomst. 

– Wat zijn voor het dorp de belangrijkste onderwerpen om aan te werken? 

– Is daar overeenstemming over met andere partijen? 

– Wat moet er gebeuren? Wie of wat hebben we daar bij nodig?  

De inhoud van deze visie deelden we met dorpsbewoners tijdens een bijeenkomst op 21 februari 

2012. Aanwezigen konden ter plekke reageren of een bericht achterlaten of e-mailen. Op 

schriftelijke reacties reageerden we persoonlijk.  

En nu? 

Een visie waarin staat wie welke activiteit 

uitvoert is nuttig, maar geen garantie dat er 

ook iets gebeurt. Terwijl het juist dáár om 

gaat! De uitvoering borgen we als volgt: 

– Gemeente Noordoostpolder biedt een 

structurele contactpersoon voor 

Nagele. Hij is het aanspreekpunt voor 

alle partijen en kent de weg binnen de 

gemeente; 

– Driemaandelijks overleggen 

Dorpsbelang, gemeente, Mercatus en 

IGW over de voortgang. Partijen spreken elkaar aan op de voortgang van activiteiten. 

                                                        
1 Zie de uitkomsten van het Onderzoekslab Nagele. 

Projectgroep:   Namens: 

Jan Hendrik Krops   Dorpsbelang 

Rutger Bergboer   Dorpsbelang 

Froukje Kampen   Gemeente NOP 

Normen van der Ende  Gemeente NOP 

Annemarie Kloezen  Gemeente NOP 

Melchior Broek   Mercatus 

Ilona Koning   Mercatus 

Pieterke vd Schee-Kleveringa Mercatus 

Klaas Jan Loosman   IGW, Carrefour 

Bart Gorter   KAW 

Daniel Depenbrock   KAW 
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Balans tussen behoud en vernieuwing 

Erfgoed is van grote waarde, maar het beperkt ook de vrijheid om te veranderen. Voor veel 

Nagelezen is erfgoed een gegeven, terwijl de dagelijkse praktijk draait om ‘gewoon’ prettig 

wonen en leven. Toch is het een en ander niet los van elkaar te zien; het erfgoed geeft Nagele net 

dat beetje extra. We zoeken daarom naar een balans van erfgoedbehoud en vernieuwing.  

De hoofdthema’s in deze visie zijn: 

1. Een bijzonder dorp met historie; 

2. Sociale samenhang en gemeenschapszin; 

3. Goede woningen, passend bij de behoeften van de bewoners; 

4. Een nette, schone, veilige, groene woonomgeving en omliggende natuur; 

5. De voorzieningen op orde in een bedrijvig dorp. 

Deze thema’s werken we hierna uit, met acties en partijen. Maar we trappen af met een 

overkoepelend toekomstbeeld voor Nagele in 2020. 
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Een rondleiding door Nagele in 2020 

Die thema’s en acties in deze dorpsvisie staan niet op zichzelf, maar maken deel uit van een 

richting voor Nagele. Dat beeld schetsen we aan de hand van een rondleiding in 2020. Misschien 

zijn niet alle wensen gerealiseerd in 2020, maar het laat zien waar we als Dorpsbelang naar toe 

werken.  

We beginnen in het Centrumgebied, de entree van ons dorp 

In 2020 heeft de entree van het dorp een heel andere aanblik. We kijken over het dorp uit, met de 

rug naar de Eggestraat. Er is een supermarkt gevestigd in wat heel vroeger het Schokkererf was, 

gecombineerd met seniorenwoningen die erboven gebouwd zijn. De bibliotheek heeft er een 

klein uitleenpunt, het is een ontmoetingsplaats. De oude supermarkt is teruggebracht in de 

oorspronkelijke staat. Hierin bevindt zich een smaakvol ingericht cafetaria. De winkelpanden van 

de Zuiderwinkels zijn allemaal in gebruik. Kleine (lokale) ondernemers, een designwinkeltje en 

een architectenbureau hebben er hun plek gevonden. Bij de realisatie werden zij destijds niet 

gehinderd door bestemmingsplannen.Waar vroeger de Noorderwinkels stonden staan woningen. 

 

We draaien ons even om. Op de loswal zijn voorzieningen voor het aanleggen van recreatievaart. 

Op de kruising in de vaart van Urk naar Emmeloord wordt deze voorziening ook duidelijk 

aangegeven.De watersporttoeristen bezoeken het museum, de supermarkt en drinken ’s avonds 

wat in Het Rietveld of leggen er een biljartje. Op de loswal wordt niet gewoond, want wonen en 

werken zijn gescheiden zoals ooit bedoeld werd door de ontwerpers van Nagele.  

Langs Hendrick 

We gaan het dorp in en lopen linksom over De Ring. Diverse oude woningen in Nagele hebben 

plaatsgemaakt voor vrije kavels en er zijn enkele vrijstaande, moderne woningen gerealiseerd die 

passen in het totaalbeeld van het dorp. 

 

In de oude hofjes zijn vrijwel alle woningen verbouwd. Van 4 woningen werd 2 gemaakt en bij 

veel huizen zien we het voorstel van het Onderzoekslab: de ‘bouwdozen’ gerealiseerd. De 

erfafscheidingen zijn uniform zodat ook aan de achterkant de aanblik van de hofjes goed is.  

Kortom, de hofjes hebben duidelijk een opwaardering gekregen en de bewoners wonen er 

tevreden. Veel van hen zijn actief en betrokken in het dorp. 

 

Een stukje verder zien we de woningen die vereniging Hendrick de Keyser eind 2012 overnam 

van Mercatus, een heel hof. Deze woningen zijn werkelijk prachtig opgeknapt en heel erg gewild 

om te wonen door de goede prijskwaliteitverhouding. 

 

Er is een hof aangewezen als ‘themahof’. Hier zijn alle woningen duurzaam en energieneutraal 

gebouwd. Zonnepanelen liggen op de daken. Ook wordt er gekeken naar thema’s op andere 

hofjes. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan een hof helemaal ingericht op kinderen, autovrij, etc. 

Via Titus 

Op het middenveld staat de oude basisschool, de ‘Titus’. In 2012 schetsten we 3 toekomstvisies: 
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1. Al in het voorjaar van 2012 werd dit gebouw weer gebruikt. De oude Titus Brandsma school 

is het onderkomen van De Mierenhoop, de dokter, het consultatiebureau, de kinderopvang, 

etc. De verbouw en aanpassing die nodig waren vielen mee, het bleek haalbaar. 

2. De oude Titus Brandsma school is samen met de andere scholen in gebruik als 

schoolgebouw maar ook door andere gebruikers die zich richten op onderwijs en opvang van 

kinderen, peuters, baby’s en volwassenen. Ook zijn lokalen in gebruik door verenigingen als 

De Zeeschelp, DITO, e.d. Er is een ‘campusmodel’ ontstaan en de scholen/kinderopvang, 

etc. gebruiken samen alle drie de gebouwen. Overigens kunnen 1 en 2 prima samen gaan. 

3. De oude Titus Brandsmaschool is het toonaangevend atelier geworden van een bekend 

architectenbureau. Dit buro trekt opdrachtgevers, stadsontwikkelaars, designers, jonge 

architecten, en stagiaires aan. Veel stagiaires -en soms ook bezoekers- verblijven tijdelijk in 

een van de oude winkelpanden in het centrum die hiervoor speciaal is ingericht. Het 

aantrekken van dit architectenburo in 2014 bleek goed voor Nagele, goed voor de 

Noordoostpolder en past ontzettend goed binnen de geschiedenis van het dorp en het gebied. 

Aan u nu de vraag: wat is het geworden?  

Naar Mien 

De groene ruimte van Nagele is in ere hersteld naar de ideeën en ontwerpen van Mien Ruys. De 

realisatie werd mede mogelijk door een dependance van het Groenhorst College die samen met 

hun studenten hier werk van hebben gemaakt. 

 

Het Museum is nog steeds een van de dingen waar we het meest trots op zijn! Gelukkig zijn er 

met de komst van het architectenbureau en de opknapbeurt van het hele dorp ook meer bezoekers 

gekomen voor het museum, er worden meer mensen getrokken dan ooit. 

 

Gelukkig draaien de veldsporten (voetbal en tennis) nog volop mee. Het is een ontmoetingsplek 

voor de dorpsbewoners. De verenigingen zijn nog net zo financieel gezond als 10 jaar geleden, 

mede dankzij een gemeente die weinig huurverhoging voor de velden vroeg in de afgelopen 

jaren. De tekeningen voor een nieuwe kantine zijn trouwens klaar en de bouw kan beginnen. 

 

Op het industrieterrein zien we meer bedrijvigheid maar ook in het buitengebied is gelukkig veel 

meer bedrijvigheid gekomen. Er wonen vaak meerdere gezinnen op de erven en er zijn her en der 

ook niet-agrarische bedrijven actief in de voormalige boerderijen. 

Inhaalslag 

Nagele heeft een enorme inhaalslag gemaakt de afgelopen 10 jaar. Hier is duidelijk aangetoond 

dat met een paar ingrijpende aanpassingen en keuzes een dorp weer nieuw leven kan worden 

ingeblazen. Bewoners hebben een ruime keuze aan woningen (vrijstaand, groot, klein, senioren) 

en de meeste inwoners zijn ‘trots’ op dit bijzondere dorp. Het centrumgebied is een 

representatieve en prachtige entree geworden, daarachter wordt in wonen en werken recht gedaan 

aan het oorspronkelijke ontwerp en gedachtegoed van de bedenkers van Nagele. Juist dát zorgt er 

voor dat er met regelmaat bezoekers een kijkje komen nemen en juist dat zorgt er weer voor dat 

bewoners zich betrokken voelen bij het dorp en er onderdeel van willen uitmaken. 

 

En tot slot: we zien over 10 jaar dat de winters weer strenger zijn geworden, dat er weer  

elfstedentochten zijn geweest en dat er de hele winter geschaatst kan worden op de ijsbaan van 

Nagele.       [tekst: Rutger Bergboer, Dorpsbelang] 
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1. Een bijzonder dorp met historie 

 
 

Nagele is een monument van het Nieuwe Bouwen van Rietveld, Merkelbach, Bakema, Van Eyck 

en Ruys… Nergens in Nederland zo’n zuiver voorbeeld te vinden; al vóór de bouw trok het 

architecten en kunstenaars uit de hele wereld. De wervingskracht nam af, door ouderdom maar 

ook door ‘verslonzing’ van delen van Nagele. 

 

Het Onderzoekslab toonde in 2010 het belang om het karakter van Nagele te koesteren: 

– de fysieke kant (de stenen, het groen, enzovoorts) 

– maar ook op het belang van bewuste bewoners die trots zijn op ‘hun’ monument.  

We gaan in dit hoofdstuk alleen in op de fysieke kant van het erfgoed. 

 

Het Onderzoekslab benoemt de volgende kansen: 

– Inspirerend icoon: bescherming en renovatie van stedenbouw, architectuur en groen. Dit 

versterkt de icoonwaarde en trekt nieuwe bewoners en kunstenaars; 

– Bedevaartsoord: samen met Urk en Schokland trekt Nagele internationaal toeristen aan 

(culturele dagtrips, rondleidingen, tentoonstellingen); 

– Nieuwe economische motor: naast directe toeristische economie groeit ook aanverwante 

bedrijvigheid zoals horeca en dienstverlening (zie hoofdstuk 5, een bedrijvig dorp). 

Deze ambities en nemen we over in onze dorpsvisie.  

 

In boekje B van het Onderzoekslab (‘spelregels voor het Nieuwe Nagele’) staat een streefbeeld 

voor Nagele bij nieuwe ontwikkelingen. De architecten stellen voor om de randvoorwaarden te 

laten bewaken door een kwaliteitsteam met daarin gemeente Noordoostpolder, Monumentenzorg, 

Welstandscommissie en een supervisor. De randvoorwaarden moeten een plek krijgen in een 

beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan voor Nagele (volgens de tabel eisen-wensen-dromen, 

zie bijlage convenant). Zie hoofdstuk 3 en 4 voor uitwerking van herstel van erfgoed. 
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Actie Bron Planning Trekker Andere betrokkenen Budget 

1. Opstellen en handhaven regels en 

randvoorwaarden voor behoud van erfgoed 

o.b.v. Ontwerplab: 

- Bestemmings- en beeldkwaliteitsplan 

- Gebiedsgerichte welstandscriteria  

- Instellen kwaliteitsteam voor borging 

3, 4 2012 en 

2013 

Gemeente Monumentenzorg, 

Welstand, 

Dorpsbelang, 

Mercatus 

Ja 

Voor herstel van erfgoed: zie H3 en H4      

Bron 1: Meerjaren Inwoners Beleidsplan, 2: IGW, 3: Ontwerplab Nagele, 4: Convenant 
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2. Bewoners die voor Nagele kiezen 

 

Actieve, betrokken bewoners maken een dorp 

Een vitaal en leefbaar dorp bestaat bij haar bewoners. We hebben behoefte aan mensen die zich 

verbonden voelen aan Nagele, met oog op: 

– deelname aan activiteiten; 

– sociale samenhang, burenhulp en mantelzorg; 

– verantwoordelijkheid dragen voor de leefomgeving. 

Natuurlijk zijn er ook mensen die minder behoefte voelen om mee te doen. Zolang zij bewust 

voor Nagele kiezen, is dat geen probleem. Wel is het belangrijk dat de groep actieve 

dorpsbewoners voldoende groot blijft, om ‘kritieke massa’ te hebben voor een dorpsleven.  

Langzaam maar zeker: minder binding in de hoven 

Een probleem is de instroom van mensen die slechts vanwege de snelle beschikbaarheid van een 

sociale huurwoning voor Nagele kozen
1
. Zij doen niet mee aan het dorpsleven en dit demotiveert 

Nagelezen. Dit is niet van de ene op de andere dag ontstaan, maar heeft meerdere oorzaken: 

– afnemende woonvraag in de hele regio, en dus meer ruimte op de hele voorraad; 

– een verouderde en soms slordige woonomgeving (entrees, centrumgebied, sommige hoven); 

– een andere vraag naar woningen, zonder dat de samenstelling van de voorraad daar op 

inspeelde: veel sociale eengezins huur- en koopwoningen uit de jaren ’50 tot ’70. 

                                                        
1 Vaak mensen met een laag inkomen, deels arbeidsmigranten, grotere doorstroomsnelheid. Zie de bijlage voor 

kerncijfers. Zie ook het marktonderzoek, figuur 3.6 
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Al veel energie gestoken in binden en activeren van bewoners 

Dorpsbelang, gemeente, IGW en Mercatus steken al veel energie in het binden en activeren van 

bewoners. Het jaarplan van IGW is daar een goed voorbeeld van. Die inspanningen zijn niet 

gericht op één jaar of een korte periode, maar op meerdere jaren. Daar gaan we mee door.  

Aanvullend gaan we ons richten op mensen uit Oost-Europa die in eerste instantie tijdelijk naar 

Nagele kwamen voor werk, maar die hier inmiddels wortels hebben. We willen ook hen 

betrekken, inspelend op hun achtergrond. Denk dan bijvoorbeeld aan een ‘Oost-Europese week’. 

Energie steken in mensen die zich willen binden 

We benoemen groepen mensen die we graag binden of aantrekken. Voor deze groepen willen we 

dat het dorp zo goed mogelijk ruimte biedt, qua woningen en omgeving (zie voor acties de 

hoofdstukken hierna).  

 

Het belangrijkst is om mensen te binden: 

– Jongeren, gezinnen én ouderen met wortels in Nagele.  

– We richten ons bij jongeren op hen die zelf willen blijven
1
. We gaan als dorpsbelang na 

welke jongeren willen blijven, maar niets van hun gading kunnen vinden. 

– Voormalige agrariërs die zich willen vestigen in het dorp Nagele.  

– Mensen die later in Nagele kwamen en die zich inmiddels geworteld hebben. 

– Mensen met een zorgvraag die in Nagele willen blijven, en die zelfstandig kunnen wonen
2
. 

 

Mensen aantrekken is lastig. In kleine aantallen hopen we op: 

– Mensen die kiezen voor ruimte en rust. Dit kan om alle leeftijden en inkomensgroepen gaan.  

– Mensen die kiezen voor bijzondere architectuur. Deze nichegroep vraagt koop / dure huur. 

– Creatieven. Het bijzondere karakter van Nagele (en Schokland) leent zich voor creatieve 

beroepen, en er is voldoende werkruimte te vinden.  

Deze mensen komen niet vanzelf. We vragen de gemeente om middelen voor promotie van 

Nagele, in de vorm van een publiciteitsplan. 

 

Dit houdt in dat we opportunisten (mensen die alleen komen vanwege snelle beschikbaarheid en 

lage huur- of koopprijs) minder (woon)ruimte willen bieden. 

Inwonertal: van krimp naar stabilisatie? 

De laatste jaren nam het aantal inwoners af, met ca. 70 personen tussen 2004 en 2010
3
. Het aantal 

huishoudens bleef ongeveer stabiel op iets meer dan 800. We willen graag minstens het huidige 

aantal inwoners behouden, ook voor draagvlak onder voorzieningen. Dat is gezien de 

ontwikkelingen van de laatste jaren een stevige ambitie! 

Bij het aantrekken van bewoners moeten we niet denken aan grote groepen. En als tegelijk de 

groep opportunisten langzaam kleiner wordt, betekent dit weinig groei voor Nagele. Omdat de 

huishoudens gemiddeld steeds kleiner worden, hebben we toch iets meer woningen nodig voor 

hetzelfde aantal inwoners: elke vijf jaar ongeveer tien woningen er bij
4
. Zie hoofdstuk 3. 

                                                        
1 Jongeren die vetrekken voor studie, carrière of wonen in een stad proberen we niet vast te houden. 
2 Voor mensen met een zeer intensieve zorgvraag geldt dat zij aangewezen zijn op bovenlokale zorgvoorzieningen, zoals 

verpleeghuizen. Zulke ‘gebouwde’ voorzieningen zijn niet haalbaar in Nagele. 
3 CBS, 2011 
4 Prognose Noordoostpolder, Marktonderzoek 2011. 
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Actie Bron Planning Trekker Anderen Budget 

2. Doorzetten activiteiten IGW 

- Opschoondag NL Schoon 

- Vrijwilligersactie NL Doet 

- Buitenspeeldag 

- Burendag 

- Tuinwerkdag Carrefour 

- Viering Oud en Nieuw 

- Dorpsschouw 

- Groendagen 

- Buurtbemiddeling 

- Etc. 

2  

Jaarlijks, maart 

Jaarlijks, maart 

Jaarlijks, juni 

Jaarlijks, sept. 

Jaarlijks, okt. 

Jaarlijks, dec. 

Jaarlijks 

Jaarlijks 

Doorlopend 

IGW Bewoners Ja (a) 

3. Organiseren extra activiteiten 

- Film dorpsweide over Nagele 

- Plan voor activiteiten 

 arbeidsmigranten 

3 / -  

jaarvergadering ‘12 

mei 2012 

Dorpsbelang Bewoners (b) 

4. Binden en aantrekken van mensen 

- Nagaan wensen jongeren 

- Promotie wonen in Nagele 

- Actieplan onder nieuwe 

huurders: bewust kiezen voor 

Nagele, w.o. leefstijlgesprek 

 

-  

- 

-  

 

2012 

2012 e.v. 

2012/2013 e.v. 

 

Dorpsbelang 

Dorpsbelang 

Mercatus 

 

Bewoners 

Gemeente  

 

 

n.v.t. 

(c) 

Ja 

Bron 1: Meerjaren Inwoners Beleidsplan, 2: IGW, 3: Ontwerplab Nagele, 4: Convenant 

(a): Zie het jaarplan van IGW. Daarin staan de precieze planning, de beschikbare uren en budgetten.  

(b) Aanvraag doen voor financiële ondersteuning bij de gemeente 

(c): Nog afstemmen met de gemeente 
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3. Goede, gewilde woningen 

 

Niet persé meer woningen nodig, wel andere 

We gaven aan welke groepen we graag aan Nagele binden. Voor hen moeten er in elk geval 

passende woningen zijn. Enkele kenmerken van de voorraad van Nagele: ongeveer 840 

woningen, waarvan ongeveer 225 sociale huurwoningen van Mercatus (27%). Een groot deel 

bestaat uit rijtjeswoningen tot bouwjaar 1975 (ongeveer 350, waarvan  ca. 200 sociale huur en ca. 

150 meest sociale koop). Daarmee wijkt Nagele niet wezenlijk af van het gemiddelde polderdorp. 

 

Het woningmarktonderzoek van Noordoostpolder laat zien dat Nagelezen minder behoefte 

hebben aan ‘dorps’ of ‘woonwijk’ en meer ‘ruim’, ‘recreatief’ en ‘landelijk’ wonen. Qua 

woningtypen is er behoefte aan: 

– Vrijstaand wonen, voor alle leeftijden, ook gepensioneerde agrariërs vallen daaronder. 

– Seniorengerelateerde woningen, waaronder appartementen en bungalows. Of de behoefte aan 

seniorengerelateerde woningen ook binnen Nagele een plek moet krijgen, of dat zij willen 

verhuizen naar bijvoorbeeld Emmeloord, vraagt om nadere analyse. Mercatus merkt dat veel 

ouderen voor Emmeloord kiezen. 

 

Minder: ‘Dorps’ en ‘Woonwijk’ 

   

Meer: ‘Ruim, ‘Recreatief’ en ‘Landelijk’ 
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Als zij die stap daadwerkelijk kunnen maken, komen veel rijwoningen vrij. Dit onderstreept dat 

er te veel oudere rijwoningen zijn. Binnen de huurvoorraad zien we dit terug in een korte 

wachttijd, hoge mutatiegraad en korte woonduur. Ook zonder precieze cijfers over sociale 

koopwoningen durven we te stellen dat ook daar de doorstroming bovengemiddeld hoog is en de 

binding laag. 

Toewerken naar een andere voorraad woningen 

Om in te spelen op de behoefte in Nagele, zijn de volgende ingrepen nodig: 

1. Voorraadverbetering; 

2. Schaarste in de voorraad oudere, sociale rijwoningen (huur, koop) brengen, door sloop en 

aanpassing; 

3. Nieuwe woningen in het centrumgebied; 

4. Naar behoefte kavels aanbieden, onder meer voor gepensioneerde agrariërs 

5. Hooguit lichte voorraadgroei; 

1. Voorraadverbetering 

Vooral woningen van vóór 1975 vragen aandacht. 

– Huur: Mercatus heeft een meerjarige onderhoudsplanning waarmee woningen technisch en 

energetisch verbeterd worden. Ook gaf Mercatus aan welke woningen prioriteit krijgen bij 

herstel van architectonisch erfgoed (gevelrenovatie); zie ook het schema met acties. Mercatus 

bepaalt de komende jaren welke woningen levensloop bestendig te maken zijn bij renovatie. 

In 2011 is gevelrenovatie van de Rietveldwoningen gestart. 

– Koop: verbetering van particuliere woningen is lastig, vooral bij lagere inkomens, maar wél 

belangrijk voor behoud van waarde en lagere energielasten. Eén manier om dit te stimuleren 

is meeliften op renovaties van Mercatus (zie acties). Ook de verfdagen die IGW organiseert 

in de hofjes dragen bij aan kwaliteit van alle woningen. 

2. Schaarste in de voorraad oudere rijwoningen 

We gaven in het vorige hoofdstuk aan waarom het overaanbod aan oude rijwoningen een 

probleem is. Het creëren van meer ‘schaarste’ aan dat type woningen, ontmoedigt mensen die 

alleen voor snelle beschikbaarheid naar Nagele komen. Mercatus geeft aan haar voorraad van dat 

type wel terug te willen brengen: 

– In 2012 wordt duidelijk of vereniging Hendrick de Keyser
1
 overgaat tot overname en 

grondige restauratie van 32 woningen aan de Karwijhof. Deze woningen worden dan 

opgewaardeerd tot een hoog comfortniveau, met prijzen die buiten het sociale segment 

vallen. Mocht dit niet doorgaan, dan valt Mercatus in terug op de huidige strategie in de 

hofjes, waarbij de woningen aan de Karwijhof vooralsnog gelabeld zijn op ‘sloop’. Zie ook 

het punt hierna!  

– Mercatus werkt momenteel aan de herijking van het Strategisch Voorraad Beleid (SVB). 

Daarin staat de strategie per woning voor de komende 10 jaar, ook voor Nagele. Het proces: 

- Mercatus bepaalt een logische strategie op basis van technische staat, verhuurbaarheid, 

leefbaarheid en verdiencapaciteit; 

- De opmerkingen en wensen van dorpsbelang worden meegewogen; 

- Mogelijke strategieën zijn: doorexploiteren, investeren laag of hoog, sloop en verkoop; 

                                                        
1 Vereniging tot behoud van architectonisch of historisch waardevolle huizen in Nederland.  
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- In april 2012 bespreekt Mercatus de voorgenomen strategie met dorpsbelang; 

- Daarna maakt Mercatus een financiële doorrekening en maakt definitief een keuze. 

– Mercatus verkoopt ondertussen ook woningen, maar niet in alle blokken, om versnippering 

te voorkomen. Of dit standhoudt, hangt overigens af van Rijksbeleid. Het verkooptempo ligt 

momenteel (overal) laag. Woningen die langer dan een jaar onverkocht blijven, gaan terug in 

verhuur. 

3. Nieuwe woningen in het centrumgebied 

De gemeente maakt momenteel een plan voor het centrumgebied, samen met een 

projectontwikkelaar. De plannen zijn vooralsnog: 

– Concentratie van winkels op de locatie Zuiderwinkels; 

– Sloop van panden en bouw van nieuwe woningen op de locatie Noorderwinkels. 

De plek leent zich voor ouderen, die bij voorzieningen willen wonen. De inschatting van de 

gemeente is: ongeveer 15 woningen op deze locatie. Dat kunnen appartementen zijn, maar ook 

bungalows, huur of koop, dit is nog niet vastgelegd en vraagt om een goede peiling onder 

geïnteresseerden door gemeente of ontwikkelaar. 

4. Naar behoefte kavels aanbieden 

Momenteel zijn er geen vrije kavels in Nagele. Grootschalige uitbreiding bij de dorpen past niet 

meer bij de behoefte, zoals ook in het nieuwe gemeentelijke woonbeleid staat. Maar daar waar 

aantoonbaar behoefte is, willen we dat mensen op kleine schaal wél kunnen bouwen! Dat moet 

een mooie plek binnen het dorp zijn. We vragen de gemeente dan ook om plan te maken, met 

zo’n 10 kavels ‘op voorraad’, zodat een goed initiatief altijd gehonoreerd kan worden. Denk dan 

aan jonge huishoudens, maar ook aan gepensioneerde agrariërs. 

5. Hooguit lichte voorraadgroei 

Als we het aantal inwoners op peil willen houden, zijn er tot 2025 ongeveer 25 extra woningen 

nodig. Nog meer groei is niet reëel, met oog op de ontwikkelingen in Nagele, andere dorpen en 

de hele polder (zie marktonderzoek 2011). Bij blijvende krimp is ‘nulgroei’ passend. 

– Tot 2025 maximaal 15 woningen (centrum) en 10 kavels: groei met 25 woningen; 

– Bij blijvende krimp is aanvullende sloop van verouderde woningen nodig; in dat geval 

moeten gemeente en Mercatus daarover afspraken maken. De geplande overdracht en 

opwaardering van 32 woningen door Hendrick de Keyser zorgt voorlopig voor enige 

‘schaarste’ in de voorraad oude rijwoningen.  
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Actie Bron Planning Trekker Anderen Budget 

5. Renovatie woningen in diverse hoven (renovatie, 

schilderwerk, gevelrenovatie, energiezuiniger maken, 

etc.; zie convenant). 

3, 4 2011-2020 Mercatus Bewoners Ja 

6. Opwaarderen Karwijhof (Groosman / Stam Beese)  

- Overdracht Vereniging Hendrick de Keyser 

- Daarna restauratie, vrije sector 

3, 4 2012 Mercatus Bewoners, 

HdK, 

gemeente 

Ja 

7. Uitwerking centrumplan (zie hoofdstuk 5) - 2012 Gemeente Ontwikkelaar Zie H5 

8. Woningbezitters hoven betrekken bij verbetering 

- Particulieren mee laten liften op onderhoud 

 Mercatus (hen op tijd een aanbod doen) 

- Organiseren van verfdagen, allen in één 

 kleur verven, Vlashof en Klaverhof 

4 Doorlopend   

Gemeente 

 

IGW 

 

Mercatus, 

Bewoners 

 

Ja 

 

Ja 

9. Mercatus werkt SVB uit en bespreekt  

voorgenomen strategie met dorpsbelang. 

- 2012 Mercatus Dorpsbelang Ja 

10. Kleine locatie met kavels aanbieden, naar 

behoefte 

- 2012 e.v. Gemeente Bewoners (b) 

Bron 1: Meerjaren Inwoners Beleidsplan, 2: IGW, 3: Ontwerplab Nagele, 4: Convenant 

(a) niet in alle woningen is de ingreep hetzelfde! Zie convenant gemeente-Mercatus. 

(b) Gemeentelijke taak, deel van takenpakket 
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4. Een mooie woonomgeving 

 
 

Een basisvoorwaarde voor tevreden bewoners is een nette, schone, veilige, groene 

woonomgeving. Nagele heeft dan heel wat te bieden, met de grote open velden, Schokland, 

Ketelmeer en IJsselmeer op steenworp afstand. Toch is er wel wat te verbeteren: 

Beplantingsplan Nagele op een moderne manier uitwerken 

Groen is de landschappelijke drager van Nagele. Dit groen-/beplantingsplan is ontwikkeld door 

Mien Ruys. Het oorspronkelijke plan van Mien Ruys is niet herkenbaar meer en niet meer 

helemaal in tact.  

De gemeente onderzoekt samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of het haalbaar is 

om de kenmerken van het oorspronkelijke plan te herstellen en te moderniseren. 

Er wordt geprobeerd om het groen in Nagele onder te brengen bij een groenfonds om op deze 

manier het plan te behouden en het onderhoud en beheer te borgen. 

De gemeente heeft een positieve grondhouding bij het voorstel van Louis van Gasteren om 

praktijkonderwijs van de opleidingsrichting van het Groenhorstcollege in de groen ruimte van 

Nagele mogelijk te maken. Of dit slaagt is afhankelijk van de concreetheid van het initiatief en de 

deelname van buro Mien Ruys om samen met het Groenhorstcollege een lesprogramma te 

ontwikkelen gericht op ontwerp, beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De gemeente wil 

een concreet voorstel graag ondersteunen.   

Groenbrigades in de hoven 

IGW organiseert groenbrigades. Daarmee krijgen bewoners de kans om het openbaar groen te 

onderhouden, als aanvulling op het gemeentelijk groenonderhoud. Bij keuze voor het plan van 

Mien Ruys krijgen bewoners meer randvoorwaarden mee, bij keuze voor een eenvoudiger 

beplantingsplan is er meer vrijheid.  
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Verrommeling en entrees vragen aandacht 

Hier en daar komt verrommeling voor. Vele acties uit het inwonersbeleidsplan en het 

onderzoekslab richten zich op verbetering van velden, plantsoenen, parkeren, verkeersveiligheid, 

maar ook in privé-tuinen. Het (wild)parkeren op de velden is de afgelopen jaren bijvoorbeeld op 

veel plekken aangepakt door de gemeente en IGW, een fietsbrug is aangelegd. De acties lopen 

door.  

Ook de entrees moeten beter, maar de belangrijkste entree is het centrum (zie acties 

centrumplan). 

 

Actie Bron Planning Trekker Anderen Budget 

11. Verbetering openbare ruimte 

- Overkoepelend plan groen 

- Beplantingsplan moderniseren 

- Groenbrigades 

3 Vanaf 

2012 

2012 

2012 

 

Gemeente 

Gemeente 

IGW 

 

Diverse (a) 

 

Bewoners 

 

Ja 

(b) 

Ja 

12. Tuinenproject Huurders 2 2x / jaar Mercatus IGW, bewoners Ja 

Bron 1: Meerjaren Inwoners Beleidsplan, 2: IGW, 3: Ontwerplab Nagele, 4 Convenant 

(a) RCE, Mercatus, provincie, H. de Keyszer 

(b) Keuze hangt mede af van financiële haalbaarheid 
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5. Voorzieningen op orde, bedrijvig dorp 

 

Voorzieningen behouden en passend huisvesten 

We willen het voorzieningenniveau en de bedrijvigheid in Nagele op een zo hoog mogelijk peil 

houden. Voorzieningen staan onder druk door: 

– Schaalvergroting en structuurverandering bij met name commerciële voorzieningen, doordat 

mensen kiezen voor een breder aanbod, door grotere mobiliteit, door internetwinkelen; 

– Minder gemeentelijk budget voor maatschappelijke voorzieningen. 

 

We gaan er van uit dat de voorzieningen die we nu hebben, de komende jaren blijven bestaan. De 

belangrijkste zijn: 

1. Detailhandel: supermarkt, snackbar, kapper, makelaar; 

2. Basisonderwijs en kinderopvang
1
; 

3. Zorg: een apotheekhoudende huisarts, prikpost, fysiotherapeut; 

4. Verenigingen: sport, cultuur, gezelligheid, etc. 

5. Cultuur: museum Nagele, de bibliobus 

 

De belangrijkste accommodaties zijn: 

1. De Noorder- en Zuiderwinkels en de Voorhof 

2. Drie schoolgebouwen, waarvan één leeg 

3. De Mierenhoop 

                                                        
1 De drie scholen: CBS De Klimop (4 gr), OBS De Ringloop (3 gr), KBS/OBS Titus Brandsma School (6 gr).  Er is voor-, 

tussen- en naschoolse opvang van schoolgaande kinderen in de schoolgebouwen van De Ringloop en Titus Brandsma en 

aan de Lucernehof (Springbuiter / Spetterfluiter). Er is Peuterspeelzaal in de Mierenhoop. Verspreid door het dorp is 

opvang voor jongere kinderen (KDO). 
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4. Het nieuwe MFC Het Rietveld 

De belangrijkste opgave is om die voorzieningen passend te huisvesten en om een overschot aan 

accommodaties te voorkomen. We willen dat voorzieningen die in een gebouw thuishoren, 

geconcentreerd zijn in goed onderhouden, aantrekkelijke gebouwen. Door versnippering 

verwatert het budget voor goede huisvesting, en leegstand geeft een naargeestig beeld. 

Werk maken van het centrumplan 

De gemeente stelt momenteel een plan op voor het centrum van Nagele. In het dorpshart 

(Noorderwinkels, Schokkererf, Zuiderwinkels) vinden we nu de supermarkt, de snackbar, de 

makelaar, de kapper en enkele andere voorzieningen. Er is ook leegstand. We steunen deze 

uitgangspunten voor het plan:  

– De Zuiderwinkels en Voorhof blijken de meeste cultuurhistorische waarde hebben en mede 

om die reden wordt dit de plek waar het winkelaanbod zich concentreert.  

- De supermarkt wil uitbreiden; het lege Voorhof (Schokkererf) biedt ruimte, maar of 

sloop-nieuwbouw haalbaar is, wordt onderzocht. het Schokkererf wordt – tot  sloop – 

beschikbaar gesteld voor creatief gebruik; 

- De Zuiderwinkels kunnen ook de kapper, snackbar en makelaar huisvesten; 

- Ruimte voordelig aanbieden aan startende ondernemers en creatieve bedrijven. We  

vragen de gemeente om daarover te (blijven) praten met eigenaren. We vragen de 

gemeente ook om actief te zoeken naar creatieve bedrijven die iets met Nagele hebben 

(zoals architecten!) 

– De locatie Noorderwinkels wordt vervolgens na sloop een woonlocatie met flexibele 

(ouderen)woningen (zie ook hoofdstuk 3). Een ontwikkelaar heeft een eerste plan ingediend 

en de gemeente toetst dit op inhoud, haalbaarheid en flexibiliteit. 

Benutten Titus Brandsmaschool gebruikers Mierenhoop en anderen hier huisvesten 

We hebben te veel accommodaties voor onze voorzieningen. We zien graag dat de gebruikers 

van De Mierenhoop (kinderopvang, peuterspeelzaal, koor en dorpsdrukkerij) zich vestigen in de 

lege Titus Brandsmaschool (monument). De gemeente werkt aan accommodatiebeleid en spreekt 

inmiddels met de gebruikers van de Mierenhoop en de huisarts. De Mierenhoop is vervolgens de 

meest logische accommodatie om te laten vervallen. 

Zorg: goede afspraken over zorg aan huis en ruimte voor ontmoeting 

Wonen met een zwaardere zorgvraag is niet goed mogelijk in Nagele en ook niet haalbaar 

(verzorgingshuis, verpleeghuis, aanleunwoningen). Voor mensen die nog wél gewoon thuis 

willen / kunnen wonen, willen we graag: 

– Behoud van huisarts en fysiotherapeut. Of zij blijven, bepalen zij uiteindelijk zelf. Zie ook 

het punt hiervoor (Titus Brandsmaschool). 

– De gemeente en Mercatus maken afspraken over inzet van de WMO bij woningaanpassing. 

De gemeente maakt ook afspraken met Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) over het 

leveren van zorg aan huis. Om wonen en zorg af te stemmen, en inzicht te krijgen in elkaars 

belangen, organiseert de gemeente een zorgforum met lokale zorgaanbieders zoals ZONL, 

Mercatus en dorpsbelang. 

– Een goed sociaal netwerk en ontmoetingspunten. Het MFC biedt daarvoor een officiële plek, 

maar ook gewone voorzieningen zoals supermarkt en scholen zorgen voor veel ontmoeting. 

De inspanningen van Dorpsbelang, IGW, gemeente en Mercatus dragen hier al aan bij.   
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Sport: een sportief dorp, maar wel minder leden 

Nagele is een sportief dorp, met 11 verenigingen, waaronder een nieuwe sportzaal in het MFC. 

De bezettingsgraad van de accommodaties is aan de lage kant: in de oude sporthal was dit 39%, 

in de gymzaal 25%. Over de bezetting van het nieuwe MFC hebben we nog geen gegevens. Een 

landelijke tendens is dat het aantal leden van sportverenigingen afneemt, maar we gaan er 

evenwel vanuit dat de huidige sportaccommodaties blijven bestaan. Geen reden voor actie.  

Een bedrijvig dorp: erfgoedtoerisme en creatieve ondernemers als kans 

Behalve behoud van de winkels die we nog hebben, zien we kansen in cultuur- en 

erfgoedtoerisme en daaraan verbonden werkgelegenheid, levendigheid en imagoverbetering. Om 

dit kans van slagen te geven, moet het wel goed gebeuren.  

– Goed erfgoed. Voor het trekken architectuurliefhebbers is dat van belang (zie hoofdstuk 1); 

– Ruimte voor creatieve ondernemers (zie de opmerkingen over het centrumplan hierboven); 

– Meer publiciteit en ‘branding’. Dit wordt uitgewerkt in de pilot "nota Kiezen voor Kwaliteit" 

(gemeente). Overigens moet dit hand in hand gaan met fysieke verbetering van Nagele 

(entrees, centrum, openbare ruimte, woningen). 

En de bereikbaarheid? 

We vinden bereikbaarheid met auto én OV belangrijk, voor de (vele) forensen en voor minder 

mobiele mensen. Het OV is minder goed geregeld. Er is alleen een direct busverbinding met 

Emmeloord, maar niet naar andere dorpen. Grote vervoersorganisaties bepalen echter zelf welk 

OV-aanbod er is. We verbinden daarom geen concrete acties aan dit thema.  
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Actie Bron Planning Trekker Anderen Budget 

13. Ontwikkeling van een integraal centrumplan 

- renovatie van de Zuiderwinkels 

- een nieuwe verdeling van voorzieningen 

- herbestemming van de Voorhof 

- woningen op de locatie Noorderwinkels, 

vooraf analyse behoefte binnen Nagele 

- openbare ruimte opwaarderen 

- 2012 

e.v. 

Gemeente Winkeliers, 

eigenaren, 

ontwikkelaar 

(a) 

14. Vullen van de Titus Brandsma, liefst met cultuur- 

en zorgfuncties, indien mogelijk daarna slopen 

Mierenhoop. 

1 / - 2012-

2013 

Gemeente Gebruikers, 

Dorpsbelang 

n.v.t. 

15. Stimuleren erfgoedtoerisme: een plan maken. 

 Eerdere ideeën: informatiebord in Nagele en 

 langs A6, Museumwoning / B&B, 

 Kunstenaarswoning / atelier, uitkijktoren, 

 Rietveldhuis, landarbeidershuis bij Museum 

1 2012 

e.v. 

Gemeente Diverse Uitwerken 

16. Aantrekken creatieve bedrijven, ruimte bieden 

tegen gunstige prijs, ondernemers opzoeken 

- 

 

2012 

e.v. 

Gemeente Pandeigenaren (b) 

EWD: Eis, wens of droom? Bron 1: Meerjaren Inwoners Beleidsplan, 2: IGW, 3: Ontwerplab Nagele, 4: Convenant 

(a) De gemeente werkt aan een financieel sluitend plan 

(b) De gemeente steekt geen geld in commercieel vastgoed; de bereidheid moet van de pandeigenaren zelf komen 
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Bijlagen 

Gebruikte bronnen 

– Meerjarig inwonersbeleidsplan Leefbaarheid Nagele 2007- 2017 

– Handboek en katernen ontwerplab. olv Pi de Bruijn met nieuwe kaart van Nagele 

– Convenant ‘behoud en herstel nagele’ 2011 tm 2015 (gemeente, Mercatus) 

– Eisen Wensen Dromen (hoort bij Convenant) 

– Analysedocument Nagele (notitie met feiten, onderlegger voor de contourennotitie) 

– Contourennota sociale structuurvisie 

– Woningmarktonderzoek Noordoostpolder 

– Projectplan Nagele centrumgebied PVU/actorenanalyse 

– Jaarplan Nagele 

– Afspraken IGW dorpsbelang 

– Concept rapport kadaster 

– Mercatus De visie en Doelstellingen 

– Spoorboekje dorpsvisies en verslag bijeenkomst dorpsvisies  


