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1 DOELSTELLINGEN EN OPGAVE
1.1

Doelstellingen

Op 4 september 2017 schreef de Coöperatieve Vereniging Energiek Nagele u.a. de prijsvraag
Energielab Nagele uit met als doelstellingen:
•

het vinden van de beste experimentele voorstellen in het kader van verduurzaming van
Nagele, met de focus op energie, die kunnen worden uitgevoerd;

•

het aangrijpen van de energietransitie om de leefbaarheid en vitaliteit van Nagele te
verbeteren en een vitaal toekomstperspectief te bieden;

•

het (wederom) op de kaart zetten van Nagele als modeldorp en experimenteerplek;

•

het daarmee ook stimuleren van duurzame innovatie in relatie tot erfgoed door het
aanreiken van voorbeelden van duurzame methodes voor andere wederopbouwgebieden
in Nederland;

•

het samenbrengen van kennis en kunde op het gebied van ruimte, landschap,
cultuurhistorie, architectuur en techniek om uitvoerbare en betaalbare oplossingen 		
te vinden voor het energievraagstuk;

•

het bijdragen aan de bewustwording van de urgentie en de schaal van de energieopgave
bij zowel bestuurders als bewoners;

•

het bereiken van draagvlak in de samenleving met het oog op het organiseren van de
uitvoering van de energietransitie;

•

het aantrekken van investeerders en door dit alles het goed kunnen besteden van de windgelden.

1.2

Kern van de opgave

Energiek Nagele zoekt experimentele, inspirerende en betekenisvolle oplossingen op het gebied
van duurzame energie, die kunnen worden uitgevoerd in Nagele. De voorstellen zijn gebaseerd
op een visie op duurzame energie in Nagele en omgeving, waarbij de cultuurhistorische context
wordt betrokken en de stappen in de energietransitie worden verbonden met actuele vraagstukken
van leefbaarheid in Nagele in de toekomst. De vraag hoe bestuurders, bewoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties kunnen worden betrokken bij de energietransitie en de organisatie
van het proces is een essentieel onderdeel van de opgave.
1.3

Aandachtspunten

Voor deze opgave werden aandachtspunten geformuleerd met betrekking tot:
•

de opgaven, waarbij het deelnemers vrij stond om voor diverse locaties in en rond
Nagele en op verschillende schaalniveaus een voorstel in te dienen; als voorbeeld werden
aangereikt: Museum Nagele, Karwijhof, Noorderwinkels, Zuiderwinkels, Kavel Mierenhoop,
Fiets-voetverbinding Nagele-Schokland;

•

duurzaamheid en circulariteit;

•

samenleving en proces;

•

profilering.
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2 PROCEDURE
2.1

Uitschrijver en aankondiging

De prijsvraag is uitgeschreven door de Coöperatieve Vereniging Energiek Nagele, met partners
Vereniging Dorpsbelang Nagele, Ondernemersvereniging Nagele, Museum Nagele, Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed, Provincie Flevoland, Gemeente Noordoostpolder, Vereniging Hendrick
de Keyser, Waterschap Zuiderzeeland en Woningcorporatie Mercatus. Energiek Nagele heeft
Architectuur Lokaal gevraagd om het reglement voor de prijsvraag op te stellen aan de hand van
KOMPAS Light Prijsvragen. De procedure is door alle direct betrokkenen (uitschrijver, partners,
technische commissie en jury) vastgesteld voorafgaand aan de publicatie van het reglement.

Nagele 27 juni 2017, vaststelling reglement door uitschrijver, partners en jury

De prijsvraag verliep geheel digitaal via de webpagina www.arch-lokaal.nl/open-oproepenergielab-nagele, waarop het reglement, de nota’s van inlichtingen, de bijlagen en de voortgang
van de procedure zijn gepubliceerd. De prijsvraag werd digitaal uitgeschreven op 4 september
2017 en is op 7 september 2017 aangekondigd op TenderNed met kenmerk 154228.
Op verzoek van de uitschrijver organiseerde Architectuur Lokaal tevens het wedstrijdproces.
2.2

Openbare projectprijsvraag

De Open Oproep Energielab Nagele was een openbare projectprijsvraag in twee ronden.
De eerste ronde had het karakter van een ideeënprijsvraag, waarin aan de deelnemers werd
gevraagd om een beknopte visie op de opgave. Een onafhankelijke vakjury selecteerde vier
inzendingen. De inzenders hiervan werden uitgenodigd om hun visie uit te werken in de tweede
ronde. Uit deze inzendingen selecteerde de jury één ontwerp als winnend plan. Energiek Nagele
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stelde een vergoeding van in totaal € 40.000 excl. btw ter beschikking aan de vier deelnemers aan
de tweede ronde.
De ambitie van Energiek Nagele is om uitvoering van de beste ideeën mogelijk te maken. Hiertoe
treedt zij, afhankelijk van de aard van de inzendingen, na afloop van de prijsvraag in overleg
met potentiële opdrachtgevers en gaat zij samen met de partners en de ontwerpers van de
geselecteerde inzendingen op basis van de plannen op zoek naar de benodigde fondsen. Aan
deze ambitie kunnen geen rechten worden ontleend, en dit vervolg maakt geen deel uit van de
prijsvraag.
2.3

Deelname

Deelname aan de prijsvraag stond open voor ontwerpers, energiespecialisten, industrieel
ontwerpers, installateurs, duurzame ondernemers, uitvinders, kunstenaars en alle anderen
die met een goed idee kunnen bijdragen aan deze opgave, tot en met puzzelaars die bijna
op installateursniveau nadenken over de energietransitie. Deelname als interdisciplinair team
werd aanbevolen in de context van de integraliteit van de opgaven die sectorale oplossingen
overschrijdt. Een van de voorwaarden voor deelname was het opnemen van tenminste
één ontwerper in elk van de deelnemende teams, die is ingeschreven in het Nederlands
Architectenregister of een vergelijkbaar buitenlands register. Hiernaast werd het betrekken van
studenten in de teams op prijs gesteld.

5

3 EERSTE RONDE VAN DE
PRIJSVRAAG
3.1

Startbijeenkomst

Op 9 september 2017, tijdens Open Monumentendag, organiseerde Energiek Nagele een
informatiebijeenkomst bij de start van de prijsvraag in Museum Nagele, Ring 23 in Nagele. Aan de
bijeenkomst namen ongeveer 50 mensen deel. Na introductie van Rutger Bergboer, voorzitter van
Energiek Nagele werden inleidingen gehouden door Andries Poppe (wethouder van

Nagele 9 november 2017, Startbijeenkomst in Museum Nagele
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Noordoostpolder) en Cilly Jansen (secretaris van de prijsvraag), en er vonden rondleidingen door
Nagele plaats onder leiding van bewoners. Kees Duijvestein gaf een workshop onder de noemer
Helderheid over duurzaamheid.
Het verslag van de bijeenkomst en de presentaties zijn opgenomen in de nota van inlichtingen die
op 12 september is gepubliceerd op de webpagina van de prijsvraag.
Op verzoek van geïnteresseerden in de prijsvraag is de vragenronde verlengd tot 22 september;
de tweede nota van inlichtingen met daarin ook de antwoorden op deze vragen is op 26
september gepubliceerd op de webpagina van de prijsvraag.
De registratie voor deelname aan de prijsvraag is in verband met herfstvakanties verruimd tot 23
oktober, tegelijk met de sluiting van de inzendtermijn. 59 geïnteresseerden registreerden zich voor
deelname.
Bijlage 1 bevat een overzicht van het verloop van de prijsvraag.
3.2

Toetsing

Technische commissie
De inzendingen werden op 2 november 2017 in Het Rietveld, Nagele, getoetst door een
technische commissie (TC). Deze commissie bestond uit:
•

Rutger Bergboer, voorzitter Energiek Nagele (voorzitter, met stemrecht)

•

Pieter Jan Vlaming, bestuurslid, Energiek Nagele

•

Paul Andela, eigenaar Andela techniek & innovatie

•

Peter Timmer, senior adviseur erfgoed en ruimte, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

•

Michiel van der Herberg, InnSolar

Ondersteuning werd verleend door Cilly Jansen (secretaris) m.m.v. Stef Bogaerds en Tom Prins
Architectuur Lokaal, zonder stemrecht.
De leden van de technische commissie hebben alle inzendingen voorafgaand aan de toetsing als
print ontvangen.
Voorkennis, belangenverstrengeling en contact
Geen van de leden van de TC was bekend met de identiteit van de deelnemers. Ook heeft geen
van de deelnemers contact gezocht met de commissieleden of met Architectuur Lokaal, anders
dan overeengekomen in het reglement.
Geldigheid van de inzendingen
Voorafgaand aan de bijeenkomst van de TC heeft Architectuur Lokaal bekeken of de inzendingen
correct en tijdig ingediend zijn en of zij voldoen aan de overige gestelde voorwaarden. Het
resultaat hiervan is aan de TC voorgelegd.
De TC constateerde:
•

Er zijn 29 inzendingen ontvangen; alle binnen de inzendtermijn.

•

Alle inzenders die een verklaring van eigendom instuurden hebben tenminste
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één ontwerper in het team opgenomen die is ingeschreven in het Nederlands 			
Architectenregister.
•

Enkele inzendingen bevatten kleine gebreken. deze zijn tijdig en conform reglement
hersteld.

•

Inzendingen 001 en 002 betreffen eenzelfde inzending die onder verschillende motto’s is
ingezonden. Deze beide inzendingen, evenals inzending 029, voldoen niet aan de 		
voorwaarden: ze zijn niet anoniem en hiernaast ontbreken het format samenvatting, 		
de verklaring van eigendom en het beeld voor communicatiedoeleinden. Inzending 016 is
niet anoniem; de namen van de betrokkenen worden meermaals vermeld in de

		

toelichtende tekst.
Aan de uitschrijver is voorgesteld om de inzendingen 001, 002, 016 en 029 ongeldig te verklaren
en uit te sluiten van verdere beoordeling.
Reacties op de opgaven
De TC heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om advies uit te brengen over de wijze waarop
de inzendingen reageren op de opgave. Daarbij is ook geïnventariseerd hoe de inzenders hebben
gereageerd op de aandachtspunten die de uitschrijver voor de opgave heeft geformuleerd ten
aanzien van de aandachtspunten: opgave, duurzaamheid en circulariteit, erfgoed en energie,
samenleving en proces, en profilering.
Algemene indrukken van de TC
Er is veel werk in de inzendingen gestoken. De diversiteit is groot en het geheel biedt een breed
beeld in zowel fysieke als technische zin en op het gebied van duurzaamheid. Het schaalniveau
loopt van polder tot kavel Mierenhoop of één woning in de Karwijhof. Er zijn kleine, uitvoerbare
inzendingen bij en inzendingen waarvoor geen prijsvraag nodig is.
Niet alle visies hebben een experimenteel karakter; slechts enkele zijn echt innovatief. Veel plukjes
technologie worden voorgesteld als optie en er is veel sprake van bestaande technologie.
Er zijn veel globale visies maar slechts enkele komen met concrete voorstellen. De prijsvraag
echter is nadrukkelijk niet uitgeschreven voor meer ontwerpend onderzoek; gezocht wordt echt
naar concrete, uitvoerbare voorstellen. Die inzendingen zijn ook direct interessanter. Er zijn
inzendingen met vele opties waarin geen keuzes worden gemaakt; bij een aantal daarvan wordt
een beroep gedaan op bewoners in een mate die niet reëel is. Sommige inzenders hebben
goed gekeken naar Nagele en welke technieken zich goed voor Nagele lenen. Soms is lastig
te bepalen of een visie werkelijk duurzaam is en ontwikkeld voor Nagele, of dat Nagele wordt
aangegrepen als aanleiding om een (bestaand) eigen project uit te proberen. Andere inzenders
hebben zich beperkt verdiept in wat al aanwezig is in Nagele. Zij gaan niet in op bijvoorbeeld
lokale ondernemingen; zelfs wordt de oprichting van een energiecorporatie voorgesteld - dat is
de uitschrijver dus al. Relatief veel inzendingen beperken het blikveld tot Nagele, alsof daarbuiten
geen wereld zou bestaan. Gemist worden mooie ideeën voor het middenterrein en een link tussen
erfgoed en energie op architectonisch niveau.
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De TC was positief over het brede scala aan visies. Dat maakt de prijsvraag zowel geslaagd
als lastig. De TC onderscheidde vier typen inzendingen: (1) in de breedte, (2) thematisch, (3),
specifiek en (4) conceptueel. De TC adviseerde de jury om te bezien of er mogelijkheden zijn om
gerichte aanbevelingen mee te geven voor uitwerking van de te selecteren inzendingen.
3.3

Beoordeling

Jury
De inzendingen zijn op 17 november 2017 beoordeeld in het Provinciehuis van Flevoland in
Lelystad. De beoordeling is uitgevoerd door een onafhankelijke jury, bestaande uit:
•

Dirk Sijmons, landschapsarchitect, adviseur H+N+S, vm. Rijksadviseur Landschap 		
(voorzitter, met stemrecht)

•

Pi de Bruijn, architect, partner ArchitektenCie

•

Stefan Davids, bewoner Nagele, lokaal ondernemer

•

Kees Duijvestein, adviseur TVDH Architecten, em. hoogleraar Duurzame 			
Ontwikkeling in de Gebouwde Omgeving TU Delft

•

Anneke Keur, bewoner Nagele

•

Leen Verbeek, Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland

Ook aanwezig was Rutger Bergboer (voorzitter Energiek Nagele, tevens voorzitter technische
commissie, zonder stemrecht). Cilly Jansen trad op als secretaris m.m.v. Stef Bogaerds en Tom
Prins (Architectuur Lokaal, zonder stemrecht).
Geen van de juryleden was bekend met de identiteit van de deelnemers. Geen van de deelnemers
heeft contact gezocht met de juryleden of met Architectuur Lokaal, anders dan overeengekomen
in het reglement.

Lelystad 17 november 2017, jurybeoordeling eerste ronde in het Provinciehuis Flevoland

Beoordelingscriteria en systematiek beoordeling
De volgende criteria zijn gehanteerd bij de beoordeling van de inzendingen in zowel de eerste als
de tweede ronde:
•

Duurzaamheid en energie: de mate waarin het voorstel op duurzame wijze ingaat op het
verbruik, productie en besparingen van zowel (rest)warmte als elektriciteit; de mate waarin
het voorstel op duurzame wijze ingaat op het verbruik, productie en besparingen 		
van zowel (rest)warmte als elektriciteit;
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•

Creativiteit en innovatie: de mate waarin op aansprekende en innovatieve wijze invulling
wordt gegeven aan de opgave en vernieuwende (ontwerp)oplossingen worden
aangedragen;

•

Haalbaarheid en uitvoerbaarheid: de mate waarin het voorgestelde concept realistisch,
betaalbaar en uitvoerbaar is;

•

Participatie en leefbaarheid: de mate waarin belanghebbenden (waaronder ook de
lokale economie) worden betrokken bij het voorstel en er een bijdrage wordt geleverd aan
de leefbaarheid van Nagele;

•

Erfgoed en kennisontwikkeling: de mate waarin het voorstel reageert op de
cultuurhistorische context, maar daarmee ook voortborduurt op de kennis die is opgedaan
in het ontwerp- en onderzoekslab en aansluiting vindt bij het uitvoeringslab.

De volgorde van de beoordelingscriteria was willekeurig. Er werd gewerkt met een integrale
totaalbeoordeling.
Rapport technische commissie
De leden van de jury hebben alle inzendingen en het rapport van de technische commissie
voorafgaand aan de beoordeling als print ontvangen en individueel bestudeerd. Zij vertaalden hun
individuele reactie per inzending in een kwalificatie ‘sterk’, ‘voldoende’ of ‘zwak’. Het geheel aan
reacties is bij de gezamenlijke jurybeoordeling aan de juryleden uitgereikt.
De jury onderschreef het voorstel van de technische commissie om de inzendingen 001, 002,
016 en 029 als ongeldig bestempelen. Op basis hiervan heeft de uitschrijver besloten deze
inzendingen niet toe te laten tot de beoordeling en het verdere wedstrijdproces.
De jury beoordeelde 25 geldige inzendingen anoniem.
Beoordeling van de inzendingen
Algemene indrukken
De jury constateerde dat de belangrijkste problemen in Nagele niet alleen van technische, maar
juist ook van sociale aard zijn. Je kunt bij wijze van spreken energetisch verduurzamen wat je
wilt, maar dat heeft alleen kans van slagen als aan het dorp ook een maatschappelijke toekomst
wordt geboden. In de context van het ideaal van een landarbeidersdorp zijn goedkope, schamele
woningen gebouwd. Echter direct na de oorlog waren zowel de landarbeiders (door mechanisatie
van de landbouw) en het dorp (door actieradius van de uitvinding van de bromfiets, waarmee men
naar de stad kon) niet meer nodig. De generatie die begon is nu ongeveer 85 jaar; de kinderen zijn
weggetrokken. De problematiek vraagt om een integrale benadering waarbij een belangrijke vraag
is, met welk programma Nagele aantrekkelijker kan worden.
Daarbij is de prijsvraag gericht op energietransitie. De jury is zich ervan bewust dat een integrale
benadering, waarin energietransitie wordt gekoppeld aan een sociale opgave in een uniek dorp
als Nagele, erg moeilijk is. Nagele is ontworpen door architecten die buiten de gebaande paden
durfden te denken, maar de meeste inzendingen voor de prijsvraag zijn tamelijk conservatief en
maken gebruik van bekende technieken.
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De jury had het gevoel dat de grip op duurzaamheid en de bijbehorende technieken enigszins
beperkt is; veel lijkt ‘van horen zeggen’. Op een belangrijk punt, de noodzaak van goede ideeën
om de wederopbouwarchitectuur klimaatbestendig te maken met behoud van hun specifieke
karakter, zijn slechts schetsmatige antwoorden gegeven.
Ook merkte de jury op dat een aanzienlijk aantal inzendingen uitgaat van een mate van inzet van
bewoners die niet realistisch is. Inwoners van Nagele zijn moeilijk te betrekken, zo is bij eerdere
projecten gebleken. Veel inwoners wonen er vooral omdat het erg goedkoop is. Belangrijk gevoel
is wel dat de meeste bewoners niet willen dat Nagele een museumdorp wordt. Schokland is wat
dat betreft een schrikbeeld.
Wat betreft de energietransitie hebben ontwerpers in algemene zin hun sporen in het ontwerpend
onderzoek wel verdiend, maar er is nog veel te doen om opdrachten te verwerven in het echte
uitvoeringswerk. Daarin is de inzet van ontwerpers nog verre van vanzelfsprekend.
Hiernaast vond de jury dat er te weinig geëxperimenteerd wordt in de architectuur zelf. De
aandacht ligt merendeels op de verschijningsvorm, wat de rol van architecten verengt. Dit laat
onverlet dat er altijd een groep ontwerpers is die zich niet zozeer concentreert op materialisering
en eigenschappen, maar op de samenleving. Hoewel de maatschappelijke druk groot is om zich
te richten op innovatie op het gebied van energie, houden de meeste architecten zich hier alleen
mee bezig is als opdrachtgevers hierom vragen.
Eerste ronde van de beoordeling
Zeventien inzendingen zijn door maximaal één jurylid als sterk aangemerkt; acht inzendingen zijn
door tenminste twee juryleden ‘sterk’ genoemd.
Opmerkingen per inzending over de zeventien inzendingen:
003

Groeten uit Nagele

Heel algemene en redelijk uitgewerkte visie die een totaalaanpak voorstelt met een link naar
de landbouw. De marktplaats heeft een immateriële betekenis; Nagele was indertijd een
voorzieningencentrum. Er zijn, ook technologisch, geen vernieuwingen. Windmolens in open
landschap passen niet in het beleid van de gemeente en LTO wil geen landbouwgrond opgeven
voor zonneparken. De ideeën over toerisme lijken niet realistisch en de uitvoering lijkt ingewikkeld.
Er is geen fietscultuur in de polder, en de fietsverbinding tussen Urk en Nagele is niet aantrekkelijk
om te fietsen.
004

van compact bourgeois naar royaal energiek

De visie is gericht op de architectuur en Nagele wordt intact gehouden - maar er wordt ook
gesproken van een ‘museumdorp’. Het thema van passieve zonne-energie op zichzelf is
interessant. Ook al is het idee technisch niet vernieuwend, structureel toepassen kan wel goed
zijn. Er is wel gekeken naar eerdere labs, maar daar is beperkt lering uit getrokken. Het voorstel
is niet heel reëel omdat men zich niet heeft verdiept in de uitvoerbaarheid; zo vraagt de Karwijhof
hele andere oplossingen dan de andere hoven. De Karwijhof is juist het best bewaard gebleven
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en je wilt geen bijgebouwen die groter zijn dan het hoofdgebouw. Uitbreiding op kleine schaal is
praktisch onmogelijk en het blijft moeilijk om het klimaat in de kassen te beheersen. Niet duidelijk
wordt hoe de bewoners / eigenaren geïnteresseerd worden. Andere inzendingen met kassen
zijn iets beter uitgewerkt. Het gebruik van het middenveld voor het ontwikkelen van educatieve
programma’s is onduidelijk.
009

Experimenteer en oogst

De eerste inzending die spreekt van een instituut; dat is interessant omdat het daarmee niet om
incidenten zou gaan. Er wordt een lange termijn perspectief voorgesteld en de Noorderwinkels
worden betrokken. Gesproken wordt over oogsten van architectuur, sociale bijeenkomst, mist en
algen. Bij de mistmasten ontstaat geen goed beeld. Een mistmast die zuiver water kan creëren
zou interessant kunnen zijn, maar het is een ideetje in een summiere visie, met referentie naar een
Turks onderzoek. Mist opvangen kan interessant zijn voor droge gebieden maar niet in Nederland.
In de Noordoostpolder gaat het er juist om hoe de boeren het water weg krijgen. Algen worden
niet uitgewerkt, terwijl dat nu juist intrigeert.
011

een continu experiment

Heel brede visie die zeer veel opties voorstelt, maar er worden geen keuzes gemaakt. Er is
aandacht voor een volgende stap, echter die wordt niet gezet. Er zijn leuke voorbeelden (Japanse
tempel, referentie, pergola Lucernehof) die geen vervolg krijgen in bijvoorbeeld circulair bouwen.
Voedsel is een hot item en het voedselverhaal (de systeemfout: er is nauwelijks een rechtstreekse
relatie tussen voedsel en lokale landbouw) is interessant. In de Noordoostpolder worden
voornamelijk aardappels, uien, suikerbieten en wortels verbouwd. Er is niet nagedacht over bio
based producten, letterlijk andere teelt en eigen voedselvoorziening.
013

Parklab Nagele

Voorstel voor een eigen warmtenet. Warmtepompen met horizontale bodemwisselaars zijn
interessant. Het is soms efficiënter om de horizontale bodemwisselaar in de vaart te leggen.
Op het middenterrein is ruimte voor een horizontaal warmtenet; stromend water en continue
aanvoer. Van daaruit kunnen de woningen van warmte worden voorzien: er gaat geen gas, maar
warm stromend water door de leidingen. Om dit goed te doen zijn warmteconnectoren nodig. Bij
onvoldoende stroming daalt de watertemperatuur van 5 graden naar onder nul; dan wordt het ijs.
De naam Parklab Nagele refereert niet meteen aan energie. Het idee is al breed, de samenvatting
is nog breder. Het is jammer dat niet gekozen is voor één concreet toegelicht idee. Als men het
lab belangrijk vindt moet aansluiting worden gezocht bij instituten; dat is niet terug te zien.
014

Groeten uit vakantiepark Nagele

Architoerismo. Draagvlak is een groot vraagteken. Het idee leunt zwaar op toerisme, maar dat is
er in Nagele niet veel, en het is een zeer beperkte doelgroep. De referenties zijn niet geschikt voor
Nagele. Het plan is niet passend en niet realistisch; zeker niet op korte termijn.
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015

Nagele vol Spanning

Opslag van energie is een issue en er zouden partners te vinden moeten zijn voor een pilot.
Het aanschouwelijk maken van de hoeveelheid opgeslagen energie is goed gevonden. Maar
uiteindelijk is meer aandacht nodig voor de nieuwe accu: hoe gaat die eruit zien? Een idee over
concrete invulling wordt gemist; keuzes in hoe de energie daadwerkelijk wordt opgeslagen moeten
nog gemaakt worden. Het water in het IJsseloog (slibdepot) moet altijd 1 of 2 meter lager staan
dan in het Ketelmeer. Andersom is een probleem: dan ontstaat druk uit het slibdepot, en vervuilt
het slib het Ketelmeer. Met het Energieoog gaat RWS vrijwel zeker niet akkoord. Bij de sluizen zijn
er hoogteverschillen van 5 tot 6 meter (Urk). Je kunt het IJsseloog leeghalen als bij overschot moet
worden gepompt en bij vraag weer terugbrengen. Dat biedt kansen. Het hoogteverschil zou meer
moeten worden benut om dit te bewerkstelligen. Het blad samenvatting is serieus ingevuld.
017

cohesie, connectie, constructie

De tekeningen zijn vermoedelijk gekozen in aansluiting op de panelen 1 t/m 4 van CIAM. De
ingrepen in de gebouwen zijn vergezocht. De teksten worden niet goed begrepen, waarom
zouden ‘Nagele en Nederland’ niet verbonden zijn?
018

NAGELE NA2020

De inzenders hebben zich echt verdiept in Nagele. De inzending bestaat uit een verzameling van
acties; deze zijn echter niet gebaseerd op een samenhangend idee.
019

ENERGIE SHUFFLE

Het idee van herschikken (huizenruil) is niet realistisch. Er wordt daarvoor ook geen methodiek
voorgesteld. Het is de vraag of het bijeenvoegen van mensen met een vergelijkbare achtergrond
bijdraagt aan gezond samenleven. Er is weinig aandacht voor duurzame energie. De presentatie
spreekt niet aan.
020

de Kracht van het Waterschap

De titel doet anders vermoeden dan wordt voorgesteld, maar er zit wel een gedachte achter die
is gericht op water. Micro- en nano-waterkrachtgeneratoren intrigeren. De vraag is of dit idee
praktisch toepasbaar is. Waterkrachtcentrales zijn meer voor de grote hoogtes; de kracht zit
juist in de hoogteverschillen, niet in micro en al helemaal niet in nano. Het idee is leuker dan de
daadwerkelijke opbrengst en het is wellicht mogelijk, maar het effect is marginaal; hiermee worden
geen meters gemaakt in de energietransitie. Er worden uitspraken gedaan over het terugbrengen
van water in de publieke ruimte op verschillende manieren. Het zou een pluspunt zijn als een
koppeling werd gemaakt met de opslag. Echter, als het blijft bij een beetje energie halen uit
veel techniek, is dat niet voldoende. In de samenvatting is www.dommelstroom.com een van de
voorbeelden van een kleine waterkrachtcentrale, maar daar is het verval een paar meter; dat wordt
in de Noordoostpolder niet behaald.
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Er is goed gekeken naar de inpassing in het landschap. Echter windmolens passen niet in
het gemeentelijk beleid en uitkijktorens kunnen gevoelig zijn in relatie tot het Werelderfgoed
Schokland.
021

Duurzame deelmobiliteit als drager voor het nieuwe Nagele

Visie met een nieuwe invalshoek: Nagele wordt weer een eiland en het plan concentreert zich
op mobiliteit. De aandacht voor waterstof is prematuur - en daarmee heel experimenteel. Die
ontwikkeling is oud, maar komt niet van de grond omdat er geen waterstofauto’s geproduceerd
worden. Toyota heeft er één, en er zijn nauwelijks tankstations in Nederland.
Waterkracht biedt een goede aanvulling als energiebuffer; in de Eemshaven wordt overtollige
energie uit waterstof gehaald. Op de schaal van mobiliteit zijn er bedenkingen. Het is al tien jaar
een belofte dat toepassing van waterstof ‘over een jaar’ doorzet. Het heeft ook wel met veiligheid
te maken: het is niet zo veilig. Het idee is niet heel spannend. Er zijn vragen over de haalbaarheid,
de realiseerbaarheid en de rol van de corporaties.
022

Koploper Nieuw Nagele

Als enige heeft deze inzender het gezocht in het brengen van een aanvullend programma voor
Nagele. Sport is weliswaar heel energiek, maar sluit niet voldoende aan bij de opgave.
025

Nagele - aanjager van transitie

Er is veel tekst over erfgoed en de toekomst, maar het voorstel wordt niet concreet. Verdieping in
de eerdere labs wordt gemist en er wordt (te)veel verwacht van bewoners.
026

Geo-Farm

De enige inzending waarin iets wordt gedaan met het cascaderen van verschillende
watertemperaturen. Er is aandacht voor het fietspad naar Schokland.
027

(Parijs)=(kWh/m2)-(Jevons)

De inzending bevat een treffende observatie van het rebound effect: alle milieuwinst wordt teniet
gedaan door milieuvriendelijke alternatieven.
028

Landgoed Nagele

Voorstel voor een energiecentrum. Een magere visie waarbij het doel van de prijsvraag is omgezet
in het antwoord. De beoogde kennis voor het centrum en concrete ideeën over duurzaamheid en
te betrekken partijen worden gemist. Het voorstel mist de kracht om alle instituten te overtuigen om
in te stappen.
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Tweede ronde
Bovenstaande zeventien inzendingen worden niet geselecteerd voor de tweede ronde. Vervolgens
bespreekt de jury de acht inzendingen die door tenminste twee juryleden ‘sterk’ werden genoemd:
023

8-ing 4 Nagele

Een simpele maar doeltreffende inzending met een sociale dimensie. De gedachten zijn geordend
en compact gepresenteerd. Er is een goed oog voor bewonersparticipatie, trias energetica en
circulariteit, en er wordt geen afbreuk gedaan aan de bestaande architectuur van Nagele. De
voorgestelde technieken zijn bestaande technieken of deze staan, zoals bij het opslaan van
energie in kruipruimten, nog in de kinderschoenen. Er is twijfel of er politiek draagvlak zal zijn voor
de uitvoerbaarheid. De inzending concentreert zich vooral op het benoemen van goede ideeën,
echter het verband dat gelegd wordt tussen de techniek en het domein van de samenleving blijft
helaas tamelijk abstract en de innovatie is beperkt. De inzending roept niet de verwondering op
waarop werd gehoopt. De inzending wordt aangehouden.
010

Windsingelplan Nagele

Gezocht is naar een programma voor Nagele, dat min of meer onzichtbaar geprojecteerd is in
de windsingel. Daarmee is dit een van de weinige inzendingen waarin gezocht wordt naar een
ruimtelijk concept op stedenbouwkundig niveau. Er is twijfel of de voorgestelde uitwerking van het
sociologische uitgangspunt een toekomst biedt aan Nagele en het dorp is niet fysiek betrokken.
Er worden initiatieven voorgesteld die niet veel bezoekers zullen krijgen. De inzending wordt niet
geselecteerd.
007

Nagele: VIERT!

De enige inzending met aandacht voor verschillende korrelgrootten: woning, gebouw, hofje, etc.
Er is een poging is gedaan om de koppeling van maatschappelijke en technische aspecten te
beschrijven. Dit resulteert niet in een compleet verhaal; er zijn veel lacunes. De jury noemt de
inzending niettemin bescheiden en sympathiek, en zij is positief over de uitvoerbaarheid.
De warmtepomp is een goed, maar duur systeem. Daarbij geldt in de Noordoostpolder een streng
regime ten aanzien van de bodemlagen die doorboord mogen worden; sommige plekken zijn
ongeschikt en andere juist zeer geschikt voor warmwaterpompen (de kaarten zijn beschikbaar).
In deze inzending is niet nagegaan welke aanpassingen nodig zullen zijn voor isolatie (schil
en gevel) van de monumentale woningen. Wellicht is sloop / nieuwbouw van bijvoorbeeld de
Gerstehof / Lucernehof interessanter; dat kan resulteren in verhoging van de woonkwaliteit en
wellicht minder kostbaar zijn dan aanpassing van bestaande woningen. De inzending wordt
aangehouden.
005

Refurbished Nagele

Een voorstelbaar, praktisch en prettig idee. Het inpakken van een gebouw in een kas (aan de
achterzijde) kan heel aansprekend zijn en in een samenwerking van architecten en technici
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wellicht ook goed uitvoerbaar. Het zou goed in Nagele kunnen passen en het uitbreiden van de
leefruimte kan interessant zijn voor gezinnen. Wel zijn er vragen over het beeld: veiligheidsglas
vereist meer dan de ranke kozijnen die zijn getekend.
Dit voorstel betekent dat afstand wordt genomen van het architectonisch verleden van Nagele
met de platte-daken-identiteit. Hiernaast werkt het alleen als iedereen meedoet. Er twijfel of
het rendement wel zo hoog zal zijn als wordt voorgesteld. Wellicht zou het passender zijn bij
nieuwbouw (Gerstehof, Lucernehof, Noorderwinkels). De inzending wordt niet geselecteerd.
012

Poldervonk: een blakend algenbaken

Voor dit soort plannen is de prijsvraag uitgeschreven. Het kan een meerwaarde zijn voor
Nagele experimenteerdorp en bijdragen aan profilering van Nagele. Het is een van de weinige
experimentele inzendingen, en een van de weinige die ingaat op grote problemen; in dit geval de
verspreiding van fosfaten in de landbouw. Echter de inzending laat de kans liggen dat fosfaten
kunnen worden teruggewonnen, fosfaat is een eindige natuurlijke hulpbron die nu al aan het
opraken is.
Er is grote twijfel over de uitvoering. Het productieproces is erg gecompliceerd en zal moeilijk
worden op de kleine schaal. Het zou interessant zijn om na te gaan of de landbouw er iets mee
kan. Daarbij zijn er genoeg panden in Nagele waar een informatiepunt gesitueerd kan worden.
Het oude eiland Schokland en het omringende nieuwe land zijn in samenhang belangrijke
(onder meer archeologische/UNESCO) waarden. Het volledig terugbrengen van het water rond
Schokland past daar niet bij; behalve onhaalbaar is dit ook niet betaalbaar.
De inzending roept verwondering op en de jury is benieuwd naar de uitwerking. Overigens merkt
zij op dat het niet de algen zijn die licht geven; dat doet de zeevonk (noctiluca scintillans), een
heterotrofe dinoflagellaat van max. 1 millimeter groot, die voorkomt in zout water.
De inzending wordt geselecteerd.
024

TERUG NAAR DE TOEKOMST Nagele’s Vereniging Van Energie

Een totaalconcept voor het dorp als geheel, dat het best onderbouwde verhaal van alle
inzendingen wordt genoemd. De inzenders lijken te weten waarover zij spreken en koppelen
energie aan een sociale impuls. Het plan is compleet en benadert de opgave vanuit verschillende
invalshoeken, waardoor een laboratorium wordt gecreëerd dat past bij Nagele.
Echter, het kader is algemeen en concretisering wordt opgehangen aan een summer school. De
uitschrijver heeft echter niet gevraagd om onderzoek en studenten omdat er al zoveel labs zijn
geweest. Er is juist behoefte aan uitvoering van een realiseerbaar doel.
De agenda is inspirerend en behoeft een sterke organisatie. Een consortium geeft vertrouwen,
maar dat is nog vrijblijvend: niet toegelicht is hoe het in elkaar zit en welke partijen worden
beoogd. Na de theorie volgt geen concreet idee om de volgende stap te zette met het consortium
en de visie bevat weinig technische aanknopingspunten. De visie blijft intrigeren en eventuele
uitwerking moet sterk gericht zijn op concretisering. De windgelden zijn reeds bestemd voor
tenminste de komende tien jaar. De inzending wordt aangehouden.
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006

Nagele in Balans

De visie is gericht op het creëren van een kader waarbinnen ideeën werkelijkheid kunnen worden.
Betoogd wordt dat energietransitie ook een financiële wurggreep is, die door de voorgestelde
aanpak in balans gebracht kan worden. Het zoeken naar een model waarbij energetische
transformatie wordt bereikt die ook voor de bescheiden beurs bereikbaar wordt, spreekt aan.
De inzending bevat elementen die gebruikt kunnen worden voor de energietransitie en is
daarbij eerder pragmatisch dan experimenteel. De jury mist samenhang in de verzameling van
ideeën. Op de grotere schaal wordt op veel zaken niet ingegaan. Het idee om verder te gaan
met energieopslag wordt niet toegelicht. De jury vindt het jammer dat de aandacht voor de
Claustrawand beperkt is gebleven. De inzending wordt aangehouden.
008

Warm Beton Huis

Het concept ‘warm beton’ kan van belang zijn voor isolatie en de toepassing kan in architectonisch
intrigerende vormen resulteren. Feitelijk betreft de inzending materiaalonderzoek, toegepast op
Nagele. De jury vindt dat het onderzoek op zichzelf wellicht interessant is, maar zij ziet geen
relatie met de prijsvraag. Hoewel zij een heel andere architectuur op zichzelf zou toejuichen,
bijvoorbeeld op de kavel Mierenhoop waardoor de oversteek over de Ring naar de Lucernehof
gemaakt zou worden, ziet zij geen onderbouwing van de blob-achtige huizen voor Nagele. Daarbij
ontbreekt een combinatie met sociale samenhang. Opgemerkt wordt dat beton een van de minst
duurzame materialen is; na aluminium is het de grootste energieslurper. De inzending wordt niet
geselecteerd.
Derde ronde
Inzending 012 is geselecteerd. Uit de vier aangehouden inzendingen 006, 007 en 023 en 024
kunnen maximaal drie inzendingen worden geselecteerd. De jury beoogt een zo groot mogelijke
variëteit in de inzendingen en noemt inzendingen 007 en 023 vergelijkbaar en pragmatisch.
Het principe van de verschillende sociale korrelgroottes geeft de doorslag voor de keuze van
inzending 007 boven inzending 023. Bij inzending 023 is veel twijfel over de ijskelders. Koelen is
energetisch erg ingewikkeld en het smelten van ijs kost veel energie, maar wat daarmee gebeurt
wordt niet duidelijk.
3.4

Resultaat van de beoordeling

Zeventien inzendingen werden door niet meer dan één jurylid als sterk aangemerkt. De overige
van de individuele waarderingen maakten het mogelijk uit deze longlist een kopgroep van acht
inzendingen te identificeren. Deze acht sterkst gewaardeerde inzendingen werden uitgebreid
individueel behandeld waarbij de juryleden in de gelegenheid werden gesteld om inzendingen uit
de longlist naar deze top acht te promoveren.
De levendige discussie aan de hand van de individuele beoordeling resulteerde in de eindselectie
van vier inzendingen voor uitwerking in de tweede ronde. Vervolgens deed de jury algemene

17

aanbevelingen en voor elk van de inzendingen ook individuele aanbevelingen voor de uitwerking.
Tenslotte zijn de verklaringen van eigendom geopend en is de anonimiteit opgeheven.
Algemene aanbevelingen
1.

Beschrijf waarin de overtuigingskracht van het voorstel ligt en licht toe hoe deze is vertaald
in de uitwerking.

2.

Verwacht niet alles van bewoners. Maak duidelijk hoe betrokkenheid van bewoners wordt
georganiseerd en toon het realiteitsgehalte hiervan aan in het algemeen belang.

3.

Wanneer sloop / nieuwbouw deel uitmaakt van de uitwerking, bijvoorbeeld van de 		
Gerstehof, garandeer dan een architectonische kwaliteit die de bijzondere context
van Nagele waardig is.

006

Nagele in Balans

Aanbevelingen
1.

Concentreer de uitwerking op de Claustrawand van het museum.

2.

In de inzending wordt terecht aandacht gevraagd voor energieopslag; werk dit uit.

007

Nagele: VIERT!

Aanbevelingen
1.

Besteed aandacht aan het collectief om de sociale component te laten slagen.

2.

Overweeg om met de Karwijhof te beginnen en betrek daarbij Vereniging Hendrick 		
de Keyser. Op andere locaties, zoals de Noorderwinkels en Lucernehof wordt aanbevolen
om woningcorporatie Mercatus te betrekken.

3.

Toon aan dat de locatie geschikt is voor de voorgestelde techniek, gezien de 			
samenstelling van de ondergrond; misboren is een dure grap.

4.

Zelfs als de locatie geschikt is, moeten de woningen bouwfysisch worden aangepast om
met lage temperatuursystemen te kunnen werken. Licht toe hoe dit betaalbaar wordt 		
opgelost.

012

Poldervonk: een blakend algenbaken

Aanbevelingen
1.

Houd er rekening meer dat er een onderscheid is tussen algenkweek en de (zee)‘vonk’
door dinoflagellaten. Dinoflagellaten vonken niet in het zoete/licht brakke
oppervlaktewater. Nagegaan moet worden of de zoutwaterlaag in de 				
diepe ondergrond van Flevoland ook bij Nagele aanwezig is. Het brengen van zout water
in oppervlaktewater niet goed zal vallen bij de boeren. Geef aan hoe met 			
deze technische uitdaging kan worden omgegaan.

2.

Geef aan hoe de algen precies worden geteeld en hoe op deze zeer kleine schaal 		
biobrandstof kan worden geproduceerd; licht toe hoe dit in de hele keten tot verbetering
zal leiden.
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3.

Zet uiteen welk ruimtelijk effect het productieproces op (de samenleving in) het dorp
Nagele heeft.

4.

Geef aan hoe lang deze vorm van teelt door nalevering nog ‘profiteert’ van het in het water
aanwezig zijn van fosfaten als in de toekomst minder sprake zal zijn van overbemesting.

5.

Licht toe welke partners aan dit project verbonden willen worden en wie zich, om welke 		
reden, reeds verbonden hebben.

6.

Geef aan hoe aansluiting wordt gevonden op de Landschapsvisie Noordoostpolder (m.n.
bodemdaling).

024

TERUG NAAR DE TOEKOMST Nagele’s Vereniging Van Energie

Aanbevelingen
1.

Leg de nadruk in de uitwerking sterk op concretisering, maak keuzes en geef aan hoeveel
en welke van de negen voorstellen binnen welk tijdsbestek worden uitgevoerd, anders 		
blijft de inzending een verzameling goed ogende suggesties.

2.

Zorg voor een overtuigende bedrijfsmatige onderbouwing van de voorstellen en breidt 		
het team hiertoe uit met specialisten die de theoretische ideeën een stap verder kunnen 		
brengen. Zorg voor een inhoudelijke verdiepingsslag met business case voor elk van de
uit te werken voorstellen. Houd er rekening mee dat de windgelden voor tenminste 		
de komende tien jaar geoormerkt zijn.

3.

Toon aan dat de summer school werkelijk nodig is en concludent wordt waardoor dat het
karakter van de summer school niet op weerstand van de bewoners stuit. Denk 			
na over zowel alternatieven voor de summer school, als over de mogelijkheid 			
om de andere drie geselecteerde inzendingen gebruik te laten maken van 			
de summer school.

Bijlage 2 bevat een overzicht van de ronde, waarin een definitief besluit over elk van de
inzendingen is genomen.
Bijlage 3 bevat een samenvatting van de kern van de inzendingen in tekst en beeld, zoals
ingestuurd door de deelnemers.

19

4 TWEEDE RONDE VAN DE
PRIJSVRAAG
4.1

Startbijeenkomst

Op 13 december 2017 vond de startbijeenkomst van de tweede ronde van de prijsvraag plaats
in Museum Nagele, Ring 23 in Nagele. Daarbij waren naast de vier uitgenodigde teams, ook de
meeste partners aanwezig:
•

Coöperatie Energiek Nagele (uitschrijver): Rutger Bergboer, Pieter Jan Vlaming,
Wietske Eilander.

•

Partners: Gemeente Noordoostpolder: Arjen van den Berg; Museum Nagele: Anjo Geluk;
Ondernemersvereniging Nagele: Suffridus van der Meer; Provincie Flevoland: Geert Jan
ten Napel Rijksdienst Cultureel Erfgoed: Peter Timmer; Vereniging Dorpsbelang: Simon
Doornbos, en Woningcorporatie Mercatus: Ineke Leijten, Pieterke van der Schee. 		
Vereniging Hendrick de Keyser en Waterschap Zuiderzeeland waren verhinderd.

•

Deelnemers: 006 Nagele in Balans: Margret Drok, Roel Vogelzang (Sacon), Jaap 		
Kuin (Hogeschool Windesheim), Ad Hoogers (BOOM-Hoogers), Pieter Klep (Innax
Gebouw & Omgeving); 007 Nagele, Viert!: Martijn de Gier (kbng architectuur
stedebouw restauraties); 012 Poldervonk een blakend algenbaken: Koen Steegers
(MANA landschapsarchitecten), Abel Coenen, David Huijben; 024 TERUG NAAR 		
DE TOEKOMST Nagele’s Vereniging Van Energie: Olv Klijn (FABRICations), August van
Oppen (Beta Office for Architecture and the City)

•

Architectuur Lokaal: Cilly Jansen, Tom Prins

Museum Nagele, 13 december 2017, startbijeenkomst 2e ronde van de prijsvraag

Bij deze bijeenkomst konden de uitschrijver, partners en deelnemers kennis met elkaar maken,
en werd het verloop van de tweede ronde toegelicht. Het verslag is gepubliceerd in de Nota van
inlichtingen die op 15 december aan de deelnemers is toegestuurd.
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4.2

Toetsing

De inzendingen voor de tweede ronde zijn na formele toetsing aan de voorwaarden door
Architectuur Lokaal, voorgelegd aan de technische commissie. De TC kwam op 22 februari
bijeen in MFC Het Rietveld in Nagele. De leden ontvingen alle inzendingen vooraf als print. De
TC adviseerde de uitschrijver om alle inzendingen toe te laten tot de beoordeling. Geen van de
deelnemers heeft contact gezocht met de commissieleden, anders dan bepaald in het reglement.
De TC maakte gebruik van de mogelijkheid advies uit te brengen aan de jury over de wijze waarop
de inzendingen reageren op de opgave. Op hoofdlijnen waren de indrukken van de TC tweeledig.
Zij vond dat uit twee plannen veel ambitie spreekt maar concrete vertaling daarbij achterblijft;
bij deze plannen is er een spanningsveld tussen innovatie en haalbaarheid. Bij de andere twee
plannen is dat juist andersom: deze plannen gaan in op de vormgeving, maar ze zijn niet het
meest innovatief.
In alle plannen blijft, zoals bij de energieopgave in algemene zin, opslag het grootste probleem.
Hiernaast lijkt niet iedereen goed te hebben begrepen dat het in Nagele lastig wordt om een
gezamenlijk project op te pakken. In de praktijk blijkt dat het vinden van een startpunt ‘met z’n
allen’, en activiteiten waarbij geregeld inspanningen van de bewoners wordt gevraagd, moeilijk
zijn in Nagele. Wel denkbaar is een eenmalige inspanning waarbij duidelijk is wat het voordeel
zal zijn.
De TC vond dat met de opgave om Nagele nieuw leven in te blazen als experimenteerdorp
geen eenvoudige vraag is gesteld. Er moeten veel verschillende dingen gebeuren en de
ambities kunnen niet met één ontwikkeling worden opgelost. Alle inzendingen tezamen worden
er interessante aanknopingspunten geboden; de verschillende elementen kunnen in schaal en
tijd mogelijk op elkaar aansluiten. De TC denkt dat de plannen aanknopingspunten bieden voor
Energiek Nagele om met enkele partners aan tafel te gaan om te bespreken welke vervolgstappen
te maken zijn. Het resultaat van de toetsing van de inzendingen is aan de jury gerapporteerd
4.3

Bijeenkomst bewoners

De Coöperatie Energiek Nagele heeft, via huis-aan-huisfolders, de bewoners van Nagele
uitgenodigd om op 20 maart een interne bijeenkomst bij te wonen en daarbij de plannen te
bespreken. De samenvattingen zijn uitgeprint (A1) en opgehangen, de bewoners konden inlopen
wanneer men wilde. Ongeveer zeventien Nagelezen hebben de avond bezocht. De reacties
varieerden van ‘utopie’ en ‘luchtfietserij’ tot ‘haalbaar’, ‘visionair’ of, ‘het beste passend bij
Nagele’. Het bleek voor een aantal bezoekers lastig om zonder toelichting de ontwerpen goed te
interpreteren maar er is op een leuke en positieve manier met elkaar over de plannen gesproken.
Twee ontwerpen genoten duidelijk de meeste belangstelling, waarvan één overwegend als ‘beste’
of ‘meest haalbaar’ werd beoordeeld. Het resultaat van de bewonersbijeenkomst werd niet eerder
aan de jury bekend gemaakt dan ná het eindoordeel van de jury.
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Nagele 20 maart 2018, Bewonersbijeenkomst in MFC Het Rietveld

4.4

Beoordeling

Vooraf
De jury heeft de inzendingen en het rapport van de technische commissie voorafgaand aan
de jurybijeenkomst ontvangen. Geen van de deelnemers heeft contact gezocht met de jury of
Architectuur Lokaal over de prijsvraag, anders dan overeengekomen in het reglement.
De beoordeling vond plaats op 22 maart 2018 in het Provinciehuis van Flevoland in Lelystad.
De jury besprak haar algemene indrukken over de inzendingen, luisterde vervolgens naar de
individuele presentaties door de teams en stelde aan elk team een aantal vragen. Daarna besprak
zij de inzendingen per stuk en in vergelijking tot elkaar, en formuleerde haar eindoordeel.
Na deze beoordeling nam de jury kennis van de resultaten van de bewonersbijeenkomst, die
mondeling werd toegelicht door Rutger Bergboer, voorzitter van Energiek Nagele en van de
technische commissie. De keuze van de winnaar door de jury en de voorkeur van de bewoners
bleek overeen te komen.
Algemene indrukken
De jury vond dat alle plannen in de uitwerking veel aan helderheid hebben gewonnen. De
presentaties leverden bovendien een grote bijdrage aan een goed begrip van de plannen.
Ook constateerde de jury dat het voor de ontwerpers niet eenvoudig moet zijn geweest om
een operationele doorwerking aan de ideeën te geven. De plannen waren soms voorzichtig en
er werden slagen om de arm gehouden. De jury vond het lastig om niet te verdwalen in sterk
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technische beschrijvingen en in de vele woorden die aan de business cases werden gewijd. Er
moest veel worden gepuzzeld om een indruk te krijgen van de beoogde beeldkwaliteit en de
bijdragen van de plannen aan de identiteit en sfeer van het dorp.
De redeneringen in de plannen komen soms vooral voort uit ideeën over energietransitie en
minder uit ideeën over een reële mate van betrokkenheid die van het dorp wordt gevraagd. De
jury hechtte waarde aan plannen waarin logische stappen worden gezet vanuit de achtergrond
naar de toekomst; aan ruimtelijke ontwikkelingen die over tien jaar misschien weer moeten worden
teruggedraaid is geen behoefte.
Ruimtelijk zijn tussen de eerste en de tweede ronde van de prijsvraag grote stappen gezet. Daarbij
is verschillend omgegaan met de gevoelige wederopbouwarchitectuur. Bij plannen met een sterk
planologisch karakter en een focus die meer op de omgeving dan op het dorp is gericht, werd niet
altijd duidelijk wat de meerwaarde voor de bewoners zal zijn.
De jury vond dat alle plannen interessante elementen bevatten, die soms in het verlengde van
elkaar liggen. Zij noemde twee van de vier plannen haalbaar maar niet erg vernieuwend, en de
twee andere vernieuwend maar niet op korte termijn haalbaar. Ook merkte de jury op dat de
kwetsbaarheid van Nagele een winnaar verdient die de emotionele verbinding met het vraagstuk
goed begrijpt en na de prijsvraag betrokken blijft bij de doorontwikkeling van de plannen en bij
het dorp.
Beoordeling van de plannen
006 Nagele in Balans
Margret Drok (Sacon), Jaap Kuin (Hogeschool Windesheim), Ad Hoogers (BOOM-Hoogers),
Pieter Klep (Innax Gebouw & Omgeving), Khing Go (Innax Gebouw & Omgeving), Roel Vogelzang
(Sacon)
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In dit plan zijn bestaande systemen (HoCoSto) en technieken (folie uit de wegenbouw) ingezet
om te laten zien dat een betaalbare energieneutrale wijk kan worden gemaakt in Nagele. Hiervoor
heeft Nagele voldoende daken. Met dit voorstel wil het team bovendien aantonen dat het mogelijk
is om Nagele weer op de kaart te zetten door de ingrepen vanaf de weg niet zichtbaar te laten zijn.
De uitwerking van de visie concentreert zich op de Karwijhof en op Museum Nagele. De ingrepen
die zijn voorgesteld, kunnen elders in het dorp ook toegepast worden.
De jury vindt de gekozen benadering uitermate sympathiek en de uitwerking uitermate beheerst.
Soms ligt de oplossing in de eenvoud, vindt de jury, en zij waardeert het volledig in stand houden
van de huidige beeldkwaliteit.
De oplossing voor het energievraagstuk is gevonden in het bufferen van energie, waarbij gezocht
is naar balans in de periode tussen zomer en winter. Het plan is niet erg innovatief maar de
haalbaarheid is groot. Het plan voor de daken kan toegepast worden op elke woonhofje in Nagele
en er is goed nagedacht over wat kan worden gedaan met minimale overlast. Het plaatsen van de
warmtepomp in het kolenhok is een goed idee, hoewel dat moeilijk haalbaar lijkt. De jury noemt de
voorstellen voor de Claustrawand en de flexibele infrarood-panelen voor Museum Nagele van een
ontwapenende precisie. Zij vindt het elders (bijvoorbeeld in een informatiepunt) zichtbaar maken
van de ingrepen, die zelf niet zichtbaar zijn, een goede toevoeging aan het plan. Het oplaadpunt
voor elektrische fietsen is, zeker in de Noordoostpolder, een leuke aanvulling.
007 Nagele, VIERT!
Martijn de Gier (kbng architectuur | stedebouw | restauratie); ondersteuning van: stichting
WarmBouwen (PHPP), Duratherm (warmtepomp, bronnen), Ouwehand bouw (bouwkundig),
Bouwdynamica (bouwfysica), Comm.art (community making theater)

Voorgesteld wordt een prudente oplossing waarbij de bestaande woningen niet teveel worden
aangepast. Het plan beoogt ook stimulering van ontmoetingen om te komen tot werkelijk contact
met de buren, met als meest concrete uitwerking een gemeenschappelijke schuur. De bedoeling
is dat het plan wordt uitgevoerd door gezamenlijke inspanning van bewoners en met inzet van een
community maker. Hiertoe is een proces ontworpen met meerdere werkgroepen.
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De jury constateert dat het plan tweeledig is: het bevat een organisatiemodel en het richt zich op
reductie van de warmtevraag. Er is waardering voor de aandacht voor sociale aspecten, en het
adresseren van stedelijk water als probleem is interessant. De vraag of het reinigen van rioolwater
met een helofytenfilter en het gebruik van het effluent in een speelvijver sociaal aanvaardbaar is,
wordt niet beantwoord.
De jury waardeert het streven van het team om met zo min mogelijk ingrepen energietransitie
van de grond te krijgen. Er spreekt een groot optimisme uit het plan, dat staat of valt met de
betrokkenheid van bewoners. In de prozaïsche praktijk worden bewoners pas gemotiveerd als de
lasten omlaag gaan. De jury twijfelt of bouwkundige investeringen voldoende aantrekkelijk zullen
zijn als deze alleen een beter energielabel maar geen lastenverlaging opleveren.
Om het plan te laten slagen wordt een intensief traject voorgesteld met bewoners, aan wie
eigen taken en verantwoordelijkheden worden toegekend. Voor de specifieke situatie in Nagele
lijkt toch wel erg veel van de collectieve inzet op blokniveau te worden gevergd. De jury vindt
de toevoeging van de schuren niet noodzakelijk en is niet enthousiast over het effect op de
vormgeving van het erfgoed.
012 Poldervonk: een blakend algenbaken
David Huijben, Abel Coenen, Koen Steegers

In de uitwerking van de visie is de aandacht geconcentreerd op algenteelt. Daarmee wordt
ingespeeld op de belangrijke vraag, hoe energie kan worden geoogst op een manier die
ecologisch verantwoord is. Het idee van algenteelt op zichzelf is jong, maar niet nieuw. De
vernieuwing in dit plan zit in de uitvinding van een drijvende mat waarop algen kunnen worden
gekweekt. De algenmatten worden in bestaande waterlopen maar ook in nieuw te graven
waterlopen gelegd in gebieden die het sterkst dalen en daardoor het natste zijn. Aan agrariërs in
deze gebieden wordt een geleidelijke transitie naar algengroei geboden. Het plan voorziet in een
verdienmodel met onder meer een bierbrouwerij als sociaal-maatschappelijke onderneming.
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De jury merkt op dat het idee van de algenteelt een aanvulling is op de agrarische landbouw,
waarvoor ook in de Noordoostpolder belangstelling bestaat. Er zijn economische modellen
denkbaar voor algenkweek en algen kunnen als eiwitvervanger van voedsel worden gebruikt. Dit
plan geeft hieraan een originele invulling en er is goed over nagedacht. Een connectie met Nagele
ligt in het karakter van de polder als productiepolder, en in het pioniersimago.
De jury is gecharmeerd van het plan vanuit de ontwerpdiscipline van het team in de omgeving van
Nagele en de polder, en in combinatie met het buitengewoon urgente probleem van bodemdaling,
vernatting en eutrofiëring (verrijking van het water met voedingsstoffen) van het polderwater.
Uitvoering vereist het nodige praktijkonderzoek in de vorm van pilots. De kweek kan, met de led
lampen, ook visueel zichtbaar gemaakt worden.
Het idee om de algen als toeslagstof in te zetten bij het brouwen van bier is sympathiek en de
locatie van de brouwerij is gedacht op een plek van waaruit de zichtlijnen naar Schokland het
beste zijn. Om deze redenen was hier in de oorspronkelijke plannen voor Nagele een muziektent
bedacht. De verwijzing naar een typische polderschuur is gezien de aard (oogsten) helder.
024 Terug Naar de Toekomst
Olv Klijn, Eric Frijters (FABRICations), Auguste van Oppen, Evert Klinkenberg (BETA Office for
Architecture and the City)

Het team heeft de culturele dimensie van de energieopgave gezocht. Voorgesteld wordt een
concentratie op organisch restafval als energiebron waar het dorp profijt van kan hebben. Een
groot ruimtelijk plan biedt ontwikkelmogelijkheden aan innovatieve bedrijven die een nieuwe
business case kunnen bouwen op restmaterialen van landbouwproducten. De inzending illustreert
de behoefte aan dat ruimtelijke plan. Een groter plan is ook nodig voor de isolatie van de delicaat
vormgegeven woningen; de bestaande pakketten zijn hiervoor, aldus de makers, niet geschikt.
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Dit team heeft het ruimtelijke verhaal van Nagele het beste begrepen. Er is een mooie analyse
gemaakt van de ontwerpslagen die door de jaren heen zijn gemaakt. Met name bij dit plan was
de mondelinge presentatie zeer verhelderend. De uitwerking van de visie heeft geresulteerd in
verrassende nieuwe inzichten.
De jury vindt de innovatieve kracht van het plan groot. Er is een heldhaftige poging gedaan om
de kringloop sluitend te krijgen, laagwaardige restmaterialen op te waarderen en daarmee de
bestaande business case te doorbreken. Als er een afnemer van reststromen gevonden wordt
kan er een kansrijke nieuwe business case ontstaan. Hier staat tegenover dat een dergelijke
ontwikkeling ingrijpende ruimtelijke effecten kan hebben. De visie op de sociale ontwikkeling van
Nagele die hierbij nodig is ontbreekt.
De jury vindt ‘behoud van de ontwikkeling van Nagele’ een heel goede lijfspreuk. Duidelijk is
dat de ontwerpers de gedachtegang vanuit de oorsprong van Nagele willen voortzetten; minder
duidelijk is wat het effect van het plan op de beeldkwaliteit van Nagele zal zijn. De concretisering
van de ideeën overtuigt niet voldoende en de ingrepen liggen grotendeels buiten Nagele. Het
parkeerdek op een nieuw gebouwtje is niet logisch.
De haalbaarheid van het plan roept vragen op. Het plan is afhankelijk van vele, grotendeels
externe factoren en mist een echte business case. Een concreet uitvoeringsplan dat op redelijke
termijn tot zichtbare resultaten leidt wordt gemist.
4.5

Resultaat van de beoordeling

De jury wijst het plan Nagele in Balans unaniem aan als winnaar van de prijsvraag.
Het plan is niet zo innovatief. Maar iedereen mag de handen dichtknijpen met een plan dat, met
behoud van de ruimtelijke patronen en de gevoelige architectuur van Nagele, slaagt in een bijna
onzichtbare energietransitie van woningen die indertijd voor een dubbeltje werden gebouwd. Het
plan is op korte termijn uitvoerbaar. Dat het Nagele binnen afzienbare termijn off the grid hoopt te
brengen is groot voordeel ten opzichte van andere plannen. De dorpsbewoners kozen ook voor dit
plan, dat op het meeste draagvlak in het dorp kan rekenen.
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BIJLAGE 2
DEELNEMERS EN RESULTAAT EERSTE
RONDE VAN DE PRIJSVRAAG
Nr

Motto In de rechterkolom is de ronde vermeld waarin een besluit over de inzending is
genomen

001

lichtend - Bert Schoeren, Van der Meer innovatie en metaalwerkplaats Chris

x

002

windlicht - Bert Schoeren, Van der Meer innovatie en metaalwerkplaats Chris

x

003

Groeten uit Nagele - Jacques Vink (Ruimtelab) en Ward Mouwen (E+R)

1

004

van compact bourgeois naar royaal energiek - Egbert de Warle en Marcus Kempers (De
Warle Kempers Architecten)

1

005

Refurbished Nagele - Kees Tammes, Cees Maris, Dianne van de Berkt (Bureau Maris) en
Gerard van Eck (Ecksplorer)

2

006

Nagele in Balans - Margret Drok (Sacon), Jaap Kuin (Hogeschool Windesheim), Ad
Hoogers (BOOM-Hoogers), Pieter Klep, Khing Go (Innax Gebouw & Omgeving) en Roel
Vogelzang (Sacon)

selectie

007

Nagele: VIERT! - M.H.W. de Gier (kbng architectuur | stedebouw | restauraties) en stichting WarmBouwen

selectie

008

Warm Beton Huis - Matthijs la Roi (Matthijs la Roi Architects)

2

009

Experimenteer en oogst - Agnes van der Meij, Ayşen Savaş, İpek Gürsel Dino, Onat Öktem, Sezin Sarıca, Bengisu Derebasi en Serra İnan

1

010

Windsingelplan Nagele - Jan Willem van Kuilenburg, Letizia Armentano, Valentina Battiloc- 2
chi, Chiara Bertossi, Filippo Cattano, Agnese Giovagnoli en Paola Perazzo (MONOLAB
Architects)

011

een continu experiment - Hermen Jansen en Leonia van Ginkel

1

012

Poldervonk: een blakend algenbaken - Koen Steegers (MANA landschapsarchitecten),
Abel Coenen en David Huijben

selectie

013

Parklab Nagele - Laura de Bonth (Urban Synergy, bureau voor stedenbouw en landschap), Birgit Dulski (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie), Hans Kars,
Martin Jansen (Polderlab), Joris Krüse (directeur Verhaert/Nederland – masters in
innovation), Mandy van Vugt (onderzoeker circulaire economie Aeres Hogeschool) en Rik
Vollebregt (Bureau Kent, adviesbureau energie-efficiency gebouwde omgeving)

1

014

Groeten uit vakantiepark Nagele - Martine Leroi, Eva de Graaf (Urbanext), Tjerk van de
Wetering (O2 Studio) en Remco Kamer (Wij Wonen Duurzaam)

1

015

Nagele vol Spanning - Ferry in 't Veld, Nina Aalbers, Fleur Melchers, Katarzyna Soltysiak
(Studio architectuurMAKEN), Marten Witkamp en Felix Knipschild (Sustainability Services)

1

016

De Nieuwe Kerk - Ramon Scharff (Raar), Aranka Steenstra en Arjen Jongman (inwoners
Nagele)

x

017

cohesie, connectie, constructie - Niels Groeneveld, Raoul Vleugels (Werkstatt), Marius
Grootveld (Veldwerk Architecten) en Aike Heuvelink (T+Huis)

1

018

NAGELE NA2020 - Marco Bouwman (Bouwman Architectuur Studio)

1

019

ENERGIE SHUFFLE - Ineke Hulshof (Hulshof Architecten), Jurrian Arnold (Open Kaart),
Michiel Dol (Studio 42), Martijn Droge (BOOM-Droge), Jan Brouwer (JB Cultuur), Heleen
Zwebe (Urbannerdam) en Mieke Hanemaaijer

1

020

de Kracht van het Waterschap - Marta M Roy Torrecilla (KARTONKRAFT) en Daniela
Maiullari

1

021

Duurzame deelmobiliteit als drager voor het nieuwe Nagele - Karin Borgman, Berthe
Brouwer, Flore Bijker, Maaike Remmelzwaan en Zejun Ding

1

022

Koploper Nieuw Nagele - Remco van Dijk

1

023

8ing4nagele - Peter de Bruin (dynamo architecten en secretaris van Vereniging Waardstroom), Edo Keijzer (dynamo architecten), Henk Brinksma (Hogeschool Utrecht afdeling
Bouwkunde) en Studenten Bouwkunde – HU

3
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024

TERUG NAAR DE TOEKOMST Nagele’s Vereniging Van Energie - Olv Klijn (FABRICations) selectie
en Auguste van Oppen (BETA Office for Architecture and the City)

025

Nagele - aanjager van transitie - Judit Gaasbeek Janzen, Ralf Hottenträger, Danny Nelemans (OD205) en Jacco Saaman (SPIE)

1

026

Geo-Farm - Tjeerd Bloothoofd (Bloot Architecture)

1

027

(Parijs)=(kWh/m2)-(Jevons) - Michel Heesen (Michel Heesen architecture + landscape
design) en Toes Biotech

1

028

Landgoed Nagele - Rudie Hoogerland (RPHadvies) en F.R.C. Foole (Noorderlicht Architekten)

1

029

CONCEPT van een TOEKOMSTDROOM - Jon Kristinsson

x
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BIJLAGE 3
SAMENVATTINGEN INZENDINGEN
EERSTE RONDE
003 Groeten uit Nagele

Reizen door Energielandschap Nagele Schone energie wordt beleefbaar gemaakt door te
laten zien dat het meer is dan stroom, biogas en aardwarmte. Dat het óók duurzame voeding,
hernieuwbare (bouw)materialen en CO2-neutrale mobiliteit oplevert. De energietransitie biedt
kansen om Nagele op de toeristische kaart te zetten en daarmee een economische impuls te
geven. Drie partijen spelen hierbij een cruciale rol:
Bewoners en ondernemers
In het dorp komt een ‘marktplaats’ met fietshalteplaats waar innovaties uit de lokale circulaire
economie getest en getoond worden. De transitie naar een innovatief energielandschap vraagt om
samenwerking en eigenaarschap en draagt daardoor bij aan een grotere sociale samenhang.
Landbouwers
De boerderijen in de polder produceren niet alleen landbouwproducten maar ook biobased
(bouw) materialen en biomassa voor schone energie. De marktplaats is een podium voor de
moderne landbouw in de Noordoostpolder.
Toeristen
Een nieuwe fietsroute zorgt voor een directe verbinding van Urk via Nagele met Schokland.
Dit fietspad zet Nagele op de kaart als experimenteel dorp en als onderdeel van een modern
cultuurlandschap. Er is een VVV-infopunt voor het bezoek aan het energielandschap van
Nagele met een halte om de e-bike op te laden en een gelegenheid om lokale culinaire
landbouwproducten te proeven en te kopen.
Ingezonden door Jacques Vink (Ruimtelab) en Ward Mouwen (E+R)
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004 van compact bourgeois naar royaal energiek

In Nagele kan de energietransitie niet los worden gezien van de ruimtelijke opgave die de
wederopbouwarchitectuur in zich draagt.
We gebruiken de ruimte die Nagele biedt om enerzijds de betutteling van de woningplattegrond te
doorbreken, anderzijds om de energievraag van de woningen te beperken.
De kracht van de uniformiteit van Nagele is dat ingrepen in verschillende gebruikssituaties kunnen
worden vergeleken; op die manier kan een extra laag worden toegevoegd aan het plan, namelijk
dat van het laboratorium.
Het centrale veld en de velden in de hoven bieden ruimte om de fysieke onderdelen van de
proeftuin Energiek Nagele te huisvesten.
Ingezonden door Egbert de Warle en Marcus Kempers (De Warle Kempers Architecten)
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005 Refurbished Nagele

Met de energietransitie van kolen naar gas is aangetoond dat een overstap naar een nieuwe
energiebron valt te maken. In onze drang naar groene energie uit wind en zon wordt dikwijls één
ding vergeten: het terugdringen van de energiebehoefte. Er wordt daardoor maar weinig
vooruitgang geboekt.
Het voorstel is een energiebesparend en opwekkend raamwerk te ontwikkelen dat op, aan en/of
over de (woon-)gebouwen van Nagele geplaatst kan worden. Hierbij blijft het bestaande erfgoed
van Nagele respectvol intact. Tegelijk ontstaan extra verblijfruimtes en wordt een concrete bijdrage
aan energietransitie geleverd.
Een transparante schil zal de woning deels of geheel omgeven als kas-, serre-, atriumen verandaruimtes, zodat een isolerende luchtlaag ontstaat. Hiermee kan de benodigde
energiebesparing wordt gerealiseerd, waarbij de originele woning met respect wordt ontzien.
De zon wordt verwelkomd in het voor- en najaar, ’s zomers biedt de tuin verkoeling en ’s winters is
het oude nest een gezellige hot spot.
Door te investeren in een energiezuinig en energieopwekkend raamwerk wordt tegelijk de huidige
woonruimte vergroot. Een waardevermeerdering met respect voor het gebouwde erfgoed zal
Nagele weer aantrekkelijk maken als vestigingsplaats, waar comfortabel gewoond kan worden
conform de maatstaven van een nieuwe tijd.
Ingezonden door Kees Tammes, Cees Maris, Dianne van de Berkt (Bureau Maris) en Gerard van
Eck (Ecksplorer)
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006 Nagele in Balans
geselecteerd voor de 2e ronde

De oplossing voor Nagele is niet het genereren van nog meer ideeën, maar het creëren van een
kader waar binnen ideeën werkelijkheid kunnen worden.
De stedenbouwkundige structuur en architectuur van Nagele vormen een ideale basis
voor een energietransitie van het dorp. Hierdoor kunnen we Nagele transformeren tot een
gebouwd energielandschap. De inwoners worden ‘’energie-oogsters’’. Nagele wordt weer het
experimentdorp van weleer in de transitie naar duurzame energie. In dit transitieproces vormt de
balans tussen opwekking, opslag en gebruik van energie de sleutel tot de oplossing. Voor Nagele
gaan we op zoek naar deze balans. Dit werken we uit in maatwerkpakketten per woningtype
en gebouw, waarbij ook het behoud van architectonische monumenten of juist verandering
bij renovatie worden meegewogen. We zoeken naar de balans in verschillende vormen van
energieopslag, elektriciteit en/of warmte, zichtbaar of onzichtbaar.
In deze experimenten participeren de bewoners en Energiek Nagele. Wij brengen daarbij een
financieringsconstructie in als vliegwiel om de transitie in gang te zetten, waarmee we tegelijkertijd
de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van het dorp kunnen verbeteren. In deze duurzame
business case spelen de inwoners een centrale rol en profiteren zij van de opbrengsten (in geld,
kwaliteit en leefbaarheid).
Geen luchtfietserij, maar gewoon gezond boerenverstand.
Ingezonden door Margret Drok (Sacon), Jaap Kuin (Hogeschool Windesheim), Ad Hoogers
(BOOM-Hoogers), Pieter Klep, Khing Go (Innax Gebouw & Omgeving) en Roel Vogelzang (Sacon)
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007 Nagele, Viert!
geselecteerd voor de 2e ronde

transitie naar laag-temperatuur, hoog comfort
transitie van individueel bezit naar collectief bezit
transitie van nodeloos gebruik van kraanwater naar slim water gebruik
transitie van onbestemde, ongebruikte openbare ruimte naar collectief gebruik van die openbare
ruimte
In gezamenlijkheid werken aan duurzaamheid in de brede zin. Bewoners slaan de handen
ineen om materieel te delen. De bewoners en eigenaars maken woningen gereed voor lage
temperatuurverwarming, eigenaars en gemeente realiseren een laag-temperatuur bronnet:
Condities om van het gas af te komen.
Er is meer: door samen te werken en een collectieve diepe bron te boren kan ook de piek worden
gedekt en zelfs de scholen op een lagere temperatuur overschakelen.
Nog meer: de openbare ruimte inzetten voor het zuiveren van het afvalwater, dat voor
toiletspoeling, tuinbesproeiing en wasmachines kan worden gebruikt.
Het beeld van Nagele zal daardoor veranderen. De grote grasvlaktes (hoven en rietveld) blijven
behouden, de tussenliggende stroken als helofytenfilter ingezet. De duidelijker scheiding
openbaar / privaat levert een helderder beeld op en lost de voorkant-achterkant situaties op.
De daken worden niet ingezet voor elektra, maar voor zonnewarmte. Dat kan makkelijk plat, zo
behouden we de scherpe dakranden en dus het architectonisch beeld. Elektra haalt Nagele uit z’n
eigen molen.
Ingezonden door M.H.W. de Gier (kbng architectuur | stedebouw | restauraties) en stichting
WarmBouwen
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008 Warm Beton Huis

In de Dorpsvisie Nagele wordt er aangegeven dat er aantoonbaar behoefte naar bouwen op
kleine schaal in het dorp is. Een uitstekende kans om de traditie van innoverende woningbouw
in Nagele voort te zetten! Duurzame huizen met innovatieve materialen, laag energieverbruik en
zelfvoorzienend vermogen. Hoe zou een woning van de 21e eeuw met de laatste bouwtechnieken
er uit zien?
Ons voorstel voor een experimenteel woongebouw bestaat uit drie kernelementen:
1. Innovatie in duurzaam materiaalgebruik: Warm Beton
2. Robot gestuurde bouwtechnieken
3. Innovatie in zonnepanelen
Ons doel is om een huis te ontwikkelen in samenwerking met diverse internationale Universiteiten
en relevante industriële partners om de bovenstaande technieken toe te passen op een 1
gezinswoning in Nagele. Het doel is dat de woning betaalbaar, duurzaam en zelfvoorzienend
wordt.
Ingezonden door Matthijs la Roi (Matthijs la Roi Architects)
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009 Experimenteer en oogst

Uitgangspunt is om Nagele in de hoofden van alle betrokkenen om te vormen tot een productief
dorp. Nagele was een uniek experiment voor het moderne bouwen. De toekomst van Nagele ligt
in de realisatie van een experimenteel instituut voor de oogst in samenwerking met onder andere
Wageningen University & Research en Acrres Lelystad.
Het oogsten van gewassen, het oogsten van wind, water en zon. Oogsten van architectuur en
sociale bijeenkomsten, maar ook oogsten van mist en algen. Deze oogst genereert een breed
spectrum aan opbrengsten, variërend van textiel, olie, meststoffen en schoon water tot sociale
cohesie en behoud van modern erfgoed.
Belangrijk is de implementatie van een hybride systeem, dat uitgaat van de betrokkenheid van alle
partijen, van kinderen tot investeerders, dat staps- en schaalsgewijs kan worden ingevoerd.
Ingezonden door Agnes van der Meij, Ayşen Savaş, İpek Gürsel Dino, Onat Öktem, Sezin Sarıca,
Bengisu Derebasi en Serra İnan
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010 Windsingelplan Nagele

De transitie van Nagele richting een duurzamere toekomst behoeft een format met regelbare cycli.
We hebben gekozen een ‘vergeten’ parallelle component van Nagele in te zetten, namelijk de
Windsingel, en dus niet in te grijpen in de architectuur van Nagele.
Dit lineaire bos van de Windsingel is gepositioneerd tussen Nagele en haar omgeving. Het kan
een aantal functies absorberen, zoals schakelpunten waar interne cycli van Nagele raken aan
externe cycli van Flevoland. Een tiental plekken in het bos wordt vrijgemaakt van bomen. Deze
open plekken, de schakels, hebben hun eigen, specifieke positie aan het rondlopende pad en
ze zijn georiënteerd op bestaande assen, straten en gebouwen van Nagele. De schakels worden
geprogrammeerd met oogsttuinen zodat inwoners van Nagele, collectief of individueel, groenten
en fruit kunnen oogsten.
Binnen de oogsttuinen worden functies geplaatst die cyclisch werken ten behoeve van
energetische, maar ook sociale duurzaamheid en kleinschalig toerisme.
We verwachten dat deze ketting van schakels zich ontwikkelt in de tijd, gemeenschapszin
stimuleert en identiteit en toegevoegde waarden oplevert waar bewoners en bezoekers trots op
zijn.
Vooralsnog denken we aan de volgende schakels: een speeldernis, een hangout met schuur,
minicamping, helofytenfilter, geothermische centrale, verwarmd natuurbad, haventje, biovergister,
marktplaats.
Ingezonden door Jan Willem van Kuilenburg, Letizia Armentano, Valentina, Battilocchi, Chiara
Bertossi, Filippo Cattano, Agnese Giovagnoli en Paola Perazzo (MONOLAB Architects)
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011 een continu experiment

De grote kracht van Nagele is dat de moderne idealen, als antwoord op de problemen en crises
van halverwege de 20e eeuw, uit de fysieke leefomgeving af te lezen zijn. Nagele is de plek waar
hypotheses voor een betere samenleving getest kunnen worden en waar een integraal antwoord
op de problemen van de tijd zichtbaar en voelbaar zijn. Nu anno 2017 bepaalde problemen
alleen maar groter geworden zijn en er zich geheel nieuwe crises voordoen (klimaat voorop) zijn
nieuwe antwoorden nodig. Over een halve eeuw zal dit ongetwijfeld opnieuw het geval zijn. De
rationele structuur van het dorp is een ideale ondergrond die Nagele in staat stelt zichzelf iedere
keer opnieuw uit te vinden met holistische antwoorden op problemen waar Nederland op dat
moment mee speelt. In de chaotische moderne samenleving waarin allerlei transitie opgaven en
politieke vraagstukken door elkaar lopen en de stress van de moderne Westerse samenleving door
velen gevoeld wordt zal Nagele een baken van continuïteit zijn waar rationele en overzichtelijke
antwoorden worden geven. Inwoners en bezoekers van Nagele zullen zich altijd ‘part of the
solution’ voelen in een groeinest van duurzame oplossingen waarin universele en onveranderlijke
kernwaarden zoals licht, lucht, groen en ruimte de basis vormen.
Ingezonden door Hermen Jansen en Leonia van Ginkel
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012 Poldervonk een blakend algenbaken
geselecteerd voor de 2e ronde

Vijfenzeventig jaar geleden kregen 1500 boeren een unieke kans om zich te vestigen in de
Noordoostpolder en een topbedrijf te starten. Anno 2017 kampt deze zelfde polder met een
identiteitscrisis die veroorzaakt wordt door fosfaat-gerelateerde milieuproblematiek. De boeren
staan met de handen gebonden in de hoek. Dit vraagt om een impuls op meerdere schalen.
Algenteelt vormt als veelbelovende energiebron de basis voor een nieuwe inrichting van Nagele
en zijn buitengebied. Het nabijgelegen Schokland biedt daarbij een grote kans om de algenteelt
te koppelen aan een landschappelijke en recreatieve kwaliteitsimpuls in het gebied. Hierbij wordt
het bestaande waternetwerk van tochten en sloten gebruikt die een gesloten systeem vormen,
waarbij Nagele het middelpunt is. Opbrengst van dit systeem is: schone energie, schoon water,
benutting van de milieuproblematiek, technische vooruitgang, herwaardering van het bestaande
erfgoed en een sublieme recreatieve beleving. Maar ook zal Nagele zijn positionering als
modeldorp terugwinnen. Zo voegt de algenteelt een bredere gelaagdheid toe aan het bestaande
productielandschap. Het faciliteert de boeren om tot topprestaties te komen.
Ingezonden door Koen Steegers (MANA landschapsarchitecten), Abel Coenen en David Huijben
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013 Parklab Nagele

Parklab Nagele - een nieuw-nieuw dorp op nieuw-nieuw land
Parklab Nagele is een bron van ideeën en experimenten voor de (energie)transitie naar een nieuwnieuw dorp. De kwaliteiten en waarden van Nagele - pionieren, gemeenschapszin, produceren,
experimenteren - zijn de basis voor deze transitie. In onze visie wordt Nagele - op haar eigen
schaal - opnieuw lab, productieplaats en toonkamer. Prototypes en materialen worden in productie
genomen. Museum Nagele toont en exposeert de vernieuwingen.
Twee pijlers onder Parklab Nagele zijn cruciaal: de landbouwsector en co creatie. De agrarische
sector in de regio is groot, toonaangevend en wereldwijd actief. Agrarische (rest)stromen worden
omgezet in materialen en energie (naast zon en wind). Met name rond Nagele krijgen agrarische
bedrijven te maken met bodemdaling en vernatting. Dit vraagt om vernieuwing van teelten. Zo
ontstaat nieuw-nieuw land. De tweede pijler onder Parklab Nagele is co creatie, iets waar de regio
van oudsher goed in is.
In de transitie zullen zich verschillende spanningsvelden voordoen. Behoud versus Ontwikkeling.
Organische groei versus Planmatigheid. Draagvlak versus Ontwerp. Individueel versus Collectief.
Variatie versus Uniformiteit. Deze spanningen worden in de uitwerking van de ideeën zichtbaar,
bespreekbaar en hanteerbaar gemaakt.
Ingezonden door Laura de Bonth (Urban Synergy, bureau voor stedenbouw en landschap),
Birgit Dulski (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie), Hans Kars, Martin Jansen
(Polderlab), Joris Krüse (directeur Verhaert/Nederland – masters in innovation), Mandy van
Vugt (onderzoeker circulaire economie Aeres Hogeschool) en Rik Vollebregt (Bureau Kent,
adviesbureau energie-efficiency gebouwde omgeving)
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014 Groeten uit vakantiepark Nagele

Pioniers uit de Randstad verhuisden in de jaren ’50 naar Nagele. De Noordoostpolder was het
toonbeeld van vooruitgang en modernisering. De mechanisering van de landbouw heeft de inzet
van mankracht overbodig gemaakt met leegstand als gevolg.
De energietransitie kan Nagele en de Noordoostpolder weer het middelpunt van innovatie te
maken. Energiebouw als nieuwe vorm van landbouw maakt Nagele net als in de jaren ’50 weer het
toonbeeld van innovatie en vooruitgang. Windmolens en PV-panelen zijn de nieuwe aardappels
van de Noordoostpolder.
De geoogste energie wordt ondergebracht in de coöperatie en vervolgens ingezet om Nagele te
verduurzamen. Hiervoor zijn met respect voor het monument een aantal bouwscenario’s bedacht.
De elektrische energie wordt ingezet voor het oogsten van culturele energie: Architurismo. Nagele
wordt vakantiepark Nagele!
In vakantiepark Nagele neemt de werkgelegenheid toe en er ontstaat draagvlak voor
voorzieningen. De inkomsten blijven binnen de coöperatie waardoor je het air-bnb effect voorkomt.
Door het clusteren van woonwensen, krijgt de oorspronkelijk bedoelde collectiviteit rondom de
hoven een eigentijdse invulling. Iedere inwoner van Nagele kan wonen in zijn eigen favoriete
woonomgeving. Hiermee is Nagele weer klaar voor de toekomst.
Ingezonden door Martine Leroi, Eva de Graaf (Urbanext), Tjerk van de Wetering (O2 Studio) en
Remco Kamer (Wij Wonen Duurzaam)
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015 Nagele vol Spanning

Wij stellen voor dat Nagele zich ontplooit als experimenteerdorp voor energieopslag.
In onze ogen is dat niet alleen een technisch-economische uitdaging, maar ook een sociale.
De energietransitie is de aanleiding om onze samenleving opnieuw uit te moeten vinden. Een
uitdaging is daarbij hoe we de pieken en dalen uit hernieuwbare energieproductie opvangen. Op
dagbasis is dat een uitdaging, maar vooral op seizoensbasis. Een aanvullende uitdaging die niet
voortkomt uit de energietransitie, maar waar die energietransitie wel raakvlakken mee heeft, is de
groeiende individualisering en vervreemding van mensen: van elkaar en van de omgeving. Door
van energie iets te maken wat mensen verbindt, draagt Nagele bij aan een energietransitie van en
voor ons allemaal.
Concreet volgen we de cultuurhistorische ringen van Nagele: 1) in de Kern komen sculpturen die
op visueel interessante wijze verschillende vormen van opslag laten zien, 2) in de Woonhoven
komen toepassingen van energieopslag die mensen met elkaar verbinden, 3) in het Ommeland
komen opstellingen waar bedrijven commerciële opslagmethoden uitproberen. Nagele heeft
goede kaarten om dit tot een succes te kunnen maken: het heeft al naam als experimenteerdorp,
het heeft de benodigde ruimte en de eerste stappen zijn, door de plaatsing van windmolens en
pv-panelen,al gezet.
Ingezonden door Ferry in ‘t Veld, Nina Aalbers, Fleur Melchers, Katarzyna Soltysiak (Studio
architectuurMAKEN), Marten Witkamp en Felix Knipschild (Sustainability Services)
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017 cohesie, connectie, constructie

Nagele is ontstaan uit een uniek sociaal & stedenbouwkundig experiment. De fysieke context die
als resultaat hiervan nog steeds bestaat, geeft Nagele een sterke identiteit en cultuurhistorische
waarde. De sociale en economische situatie in en om Nagele zijn echter drastisch veranderd.
‘De Nieuwe 8’ wil van Nagele een stabiele en veerkrachtige gemeenschap maken met behoud
van Nagele’s unieke karakter. Een stabiele voedingsbodem is nodig voor het aantrekken van
investeringen in Nagele’s energietransitie.
Dit tweeledige plan focust daarom op het versterken van de cohesie binnen de lokale
gemeenschap en op de verbinding tussen Nagele en zijn wijde omgeving.
1.

Een ‘social lab’ trekt langs de hoven binnen het dorp en daagt inwoners uit deel te nemen
in de voorbereiding op een duurzame transitie. Hierdoor wordt onderling contact 		
gestimuleerd en wordt er input gegenereerd voor de uiteindelijke fysieke ingrepen. 		
De fysieke verduurzaming van het huizenbestand wordt ingezet als economische 		
motor voor de regio en versterkt de relatie tussen Nagele en het omliggende landschap.

2.

Ruimtelijke ingrepen in de bebouwing op het centrale veld reactiveren Nagele’s 			
experimentele karakter en vormen een nieuwe aantrekkingskracht voor creatief en
cultureel toerisme. In een eigentijdse stijl luiden zij een nieuw hoofdstuk in voor Nagele’s
avant-gardistische identiteit.

Ingezonden door Niels Groeneveld, Raoul Vleugels (Werkstatt), Marius Grootveld (Veldwerk
Architecten) en Aike Heuvelink (T+Huis)
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018 NAGELE NA2020

De essentie van NAGELE NA2020 zit in de integrale dorpsaanpak. De energietransitie heeft
een impact op alle lagen en systemen in onze samenleving. Door de bewoners gezamenlijk
veranderpaden te laten bewandelen en gezamenlijk aan de slag te laten gaan in de
interventiegebieden heeft de energietransitie in Nagele een grote kans van slagen. Alleen
oplossingen waar de mensen zelf invloed op kunnen uitoefenen of inspraak in hebben zullen
breed gedragen tot uitvoering komen. De voorstellen die zijn genoemd en uitgebeeld zijn
geen blauwdruk maar een eerste aanzet en prikkel voor een interactief ontwerpproces. Dat
ontwerpproces met ingrepen op de verschillende schaal- en laagstructuren landschapstedenbouw-bebouwing zal zowel verticaal als horizontaal als in de tijd plaatsvinden. De
sociaaleconomische factor speelt een rol tijdens het door ontwikkelen van de transitievoorstellen in
de interventiegebieden. Daarbij stellen we niet de vraag “wat kost het”, maar “wat levert het op en
wat is daarvoor nodig”.
Ingezonden door Marco Bouwman (Bouwman Architectuur Studio)
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019 ENERGIE SHUFFLE

Nagele is het resultaat van planning op twee niveaus. Het dorp was niet alleen een locatie binnen
de geplande landbouw economie maar ook de inrichting en vormgeving van het dorp en de wijze
waarop mensen met elkaar samenleven was gepland. Hier was geen sprake van de maakbare
samenleving maar van de gemaakte samenleving. Dat heeft een eerste tijdlaag gevormd die
bijzonder is, maar er is nu behoefte aan een tweede tijdlaag. De energietransitie is een prima
gelegenheid dat te doen en een kans de allure te herstellen, maar ook een gelegenheid een deel
van de principes van destijds te corrigeren en het dorp een nieuwe jeugd te geven.
Na 60 jaar is het de hoogste tijd de rollen om te keren. Niet de planners maar de gebruikers
bepalen wat we doen en hoe we leven. Geheel volgens de traditie van het dorp is nu de volgende
stap de zelf gemaakte samenleving. Daardoor kunnen een aantal andere uitgangspunten worden
waargemaakt:
•

Nagele moet energie producent worden.

•

De aard en omvang van de ingrepen moet door de bewoners worden bepaald.

•

Ingrepen zijn per woningblok gelijk om het karakter van het dorp te bewaren, daardoor zijn
verhuizingen onvermijdelijk.

•

Ieder woningblok heeft een passende beheersvorm.

Ingezonden door Ineke Hulshof (Hulshof Architecten), Jurrian Arnold (Open Kaart), Michiel
Dol (Stduio 42), Martijn Droge (BOOM-Droge), Jan Brouwer (JB Cultuur), Heleen Zwebe
(Urbannerdam) en Mieke Hanemaaijer
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020 de Kracht van het Waterschap

Historisch gezien wordt er veel energie gebruikt voor de droogmakerij voor menselijke activiteiten
in Nederland door het water uit de polders te controleren en weg te pompen. Deze manier
van watermanagement vormt een risico voor het gebied en is daarnaast een van de grootste
energieverbruikers.
Het integreren en herinterpreteren van water als een actieve bron voor het project heeft de
mogelijkheid om een nieuwe betekenis aan het energielandschap toe te voegen en de perceptuele
en performatieve dimensie van het energielandschap te veranderen. De herintegratie van
productie en opslag van micro/nano-waterkracht in de energiemix is hier de aanjager om het
polderlandschap, de openbare en privé stedelijke ruimtes her te ontwerpen.
Water-energie gevoelige maatregelen worden op verschillende schalen gebruikt: op het
landschapsniveau worden micro-waterkracht technische structuren ingezet als multifunctionele
stations voor toeristen en bewoners waar e-bikes kunnen worden opgeladen, waar je kunt genieten
van het polderlandschap vanuit een kijktoren en waar je kunt rusten. Dit versterkt de verbinding
tussen erfgoed en energielandschap.
Ondertussen wordt Nagele een experimentele plek voor innovatie waar universiteiten, bedrijven en
fab-labs de infrastructuur en testomgeving kunnen gebruiken om zo de micro/nano-waterkracht,
zonne-energie technologieën die de historische waarde respecteren en de kwaliteit van de
openbare ruimten bevorderen te verbeteren.
Ingezonden door Marta M Roy Torrecilla (KARTONKRAFT) en Daniela Maiullari
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021 Duurzame deelmobiliteit als drager voor het nieuwe Nagele

Nagele, het experimentele en modernistische dorp in de Noordoostpolder, wordt de spil
van de energietransitie. De ruimtelijke structuur in het dorp en de ligging ervan ten opzichte
van de andere dorpen is het vertrekpunt, vergroot de bereikbaarheid van voorzieningen en
verbindt de Nagelezen. Uitgangspunt is dat vanuit lopende autonome ontwikkelingen woningen
geherstructureerd worden, met als gevolg een beperkte energievraag. Bij de architectuur van
Nagele past intensieve toepassing van zonne-energie, ook het bedrijventerrein biedt hiertoe
kansen. Het overschot aan energie wordt in een waterstoffabriek gebruikt en er wordt een mobiel
waterstof-vulstation ingericht waar auto’s, fietsen en bedrijfsbussen kunnen tanken. Het huidige
tankstation wordt het centrale punt waar de waterstoffabriek en het vulstation staan en waar fietsen
aan recreanten worden verhuurd. Voor het opwekken en opslaan van energie en het leasen van
vervoersmiddelen wordt een coöperatie opgericht. Deelname staat open voor alle Nagelezen
die hun zonne-energie beschikbaar stellen. Dit energetische, moderne en zelfvoorzienende
deel-mobiliteitssysteem verbindt de Nagelezen op dagelijkse basis door de gedeelde
verantwoordelijkheid voor het systeem en de ontwikkeling en het beheer van deze topvoorziening.
Door dit mobiliteitsexperiment wordt de relatieve afstand met de omliggende dorpen kleiner,
allerhande voorzieningen komen weer binnen handbereik, individuele mobiliteitswensen worden
makkelijker vervuld en het ‘Nageler ommetje’ wordt groter.
Ingezonden door Karin Borgman, Berthe Brouwer, Flore Bijker, Maaike Rimmelzwaan, Zejun Ding
(Infram) en Flore Bijker
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022 Koploper Nieuw Nagele

De vraag is hoe een vrij technisch vraagstuk als duurzame energieopwekking tastbaar is te
maken. Wij zien sport als motor hiervoor. Sport heeft alles te maken met energie. Sport is energie.
Door sportbanen aan te leggen die beweging omzetten in energie wordt energieopwekking
zichtbaar en tastbaar. Sportverenigingen worden energieleveranciers. Ook kunnen sportfaciliteiten
ontwikkeld worden in samenhang met duurzame energieopwekking. Investeringen in duurzame
energie kunnen zo ook aanjager worden van het ontwikkelen van sport en recreatievoorzieningen.
Ingezonden door Remco van Dijk
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023 8ing4nagele

De energietransitie is nodig om onze VOETAFDRUK op aarde in balans te brengen. In Nagele
wordt conform de Trias Energetica gewerkt om te komen tot een energie neutrale Gemeente.
1)

Minder energie : de bestaande bebouwing voorzien van een flexibele isolerende jas.

2)

Duurzame energie : de “jas” wekt energie op. Deze wordt deels collectief opgeslagen in
E-auto’s. De naastgelegen ijskelder zorgt voor de warmteopwekking.

3)

Geen fossiele Brandstoffen : de Woningen gaan van het gas af. Energievriendelijk gedrag
wordt beloond.

4)

Duurzaam Bouwen : Geen sloopafval maken. Oplossingen toevoegen.

5)

Duurzame mobiliteit : elektrische auto’s voor vervoer en energieopslag.

6)

Transitie en gemeenschap : aanpak en beheer per blok en cluster.

Ingezonden door Peter de Bruin (dynamo architecten en secretaris van Vereniging Waardstroom),
Edo Keijzer (dynamo architecten), Henk Brinksma (Hogeschool Utrecht afdeling Bouwkunde) en
Studenten Bouwkunde – HU
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024 TERUG NAAR DE TOEKOMST Nagele’s Vereniging Van Energie
geselecteerd voor de 2e ronde

De grootste kwaliteit van Nagele - een ontwerp rondom collectiviteit - is in onbruik geraakt. Wat
begonnen is als een experiment voor een nieuwe idee over samenleven verkeert nu op een
omslagpunt. Arbeidsmigranten, bewoners van het eerste uur en nieuwkomers uit de Randstad
lijken een onmogelijk diverse groep om samen Nagele te revitaliseren. De combinatie van tal
van nieuwe vormen van collectiviteit - én de energietransitie die eveneens gebaat is bij nieuwe
vormen van delen - bieden echter onverwachte kansen voor Nagele. Duurzame energie biedt
kansen om nieuwe samenhang te smeden, zeker wanneer de keten tot menselijke proporties
wordt teruggebracht. Dan is energie niet meer iets abstracts dat van ver weg komt maar iets dat
iedereen zou kunnen verwelkomen in zijn ‘back yard’.
Impact kan worden bereikt als de compensatiegelden van Windpark Noordoostpolder budgettair
én inhoudelijk worden vermenigvuldigd. Wij stellen dan ook voor om deze gelden te steken
in een organisatiestructuur welke partijen en budgetten aantrekt en bewoners mobiliseert.
Terwijl de sluimerende hofverenigingen in eerste instantie worden gebruikt als vehikel voor de
energietransitie kunnen er andere uitkomsten uit voortvloeien zoals uitwisselingen op de gebieden
van zorg, kennis en gedeelde interesses. Op deze manier krijgt het beginsel van Nagele collectiviteit - een nieuw leven.
Ingezonden door Olv Klijn (FABRICations), Beta Office for Architecture and the City
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025 Nagele - aanjager van transitie

Wij zien een dorp voor ons waarin op korte termijn de bewoners als technologische koplopers
zelfredzaam zullen worden; met gesloten stromen van hernieuwbare energie, het liefst aangevuld
met de stromen van water en afval! Een Nagele dat ook op sociaal vlak duurzaam en inclusief is;
met een gemêleerde samenleving waarin ‘individualiteit’ aan ‘gemeenschap’ gekoppeld is. Een
ambitieus toekomstbeeld met voldoende ruimte voor de daadwerkelijke ontwikkelingen. Een sterk
beeld dat tijdens de uitvoering steeds weer gekalibreerd kan worden.
Nagele heeft veel ruimte te bieden voor het opwekken van duurzame energie in verschillende
vormen, en dus ook de ruimte om hierin te experimenteren. Hierdoor kan Nagele ingezet
worden als voorbeeld voor ander dorpen in de Noordoostpolder met een vergelijkbare ruimtelijkfunctionele opzet en misschien zelfs wederopbouwwijken in de rest van Nederland.
Ingezonden door Judit Gaasbeek Janzen, Ralf Hottenträger, Danny Nelemans (OD205) en Jacco
Saaman (SPIE)
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26 Geo-Farm

Het overlappen van functies en gebruik van ruimte zorgt voor kwaliteit en dynamiek en komt
in de Geo-farm tot uiting. De geothermische installatie ligt als een schil om een boerderij-vorm
heen. Hierin wordt de schaapskooi van Nagele ondergebracht. De schaapskooi is een letterlijk
in beweging zijnde, duurzame katalysator voor de sociale en economische duurzaamheid van
het dorp. De vaste basis van de schaapskooi ligt aan het middengebied aan het water, de
Nagelertocht, tussen de Noorder- en Zuiderwinkels. De functiemenging van wonen en agrarische
functies die aantrekkelijk zijn voor bewoners en toeristen, komt in de Geo-Farm tot uiting in een
tastbaar architectonisch gebouw die op zichzelf ook een aantal functies mengt.
Ingezonden door Tjeerd Bloothoofd (Bloot Architecture)
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027 (Parijs)=(kWh/m2)-(Jevons)

Van de energietransitie kunnen veel mensen zich nauwelijks een voorstelling maken. Wind op
zee? Dat is met 500 PJ net voldoende voor onze industrie. Geothermie? De interessantste plekken
vallen samen met onze drinkwaterbronnen. Enzovoorts.
Ruimtelijk gezien is Parijs daarmee plat te slaan tot de vraag: hoeveel kWh / m2? Daarnaast speelt
nog iets: de Jevons-paradox. Hebben we eindelijk betaalbare LED-lampen. Die op papier een
enorme besparing vormen. Tekenen architecten hele gevels vol LED-lampen. Besparing door
nieuwe
technologie leidt tot nieuwe toepassingen, die de besparing weer teniet doen.
Dit reboundeffect is de paradox die William Jevons beschreef ten tijde van een vorige
energietransitie (steenkool). Dat leidt tot de volgende visie en opgave voor de 2e ronde: ,,Is het
mogelijk de ruimtelijke impact van de energietransitie te verbeelden langs een fietsroute tussen
Nagele en Schokland?’’ Een verbeelding van zon, wind, biomassa, geothermie en cultuurhistorie.
Een route die het kennisniveau van mensen op peil brengt.
En het scheelt weer een vliegvakantie ...
Ingezonden door Michel Heesen (Michel Heesen architecture + landscape design) en Toes
Biotech
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028 Landgoed Nagele

In een rustige, inspirerende omgeving leren en werken aan een duurzame wereld. Dat is de
toekomst voor Nagele. Het wederopbouwmonument in de Noordoostpolder heeft de kwaliteit,
de ruimte en de voorzieningen om uit te groeien tot het regionale kennis-, informatie- en
onderzoekscentrum voor de energietransitie.
De gemeente Noordoostpolder kan met de windmolens langs de dijk en met zonneakkers en
biogasproductie in het agrarische areaal de energieleverancier worden voor de regio. Om dit
imago kracht te geven en de duurzame ontwikkeling te stimuleren is een kennis-, informatieen onderzoekscentrum nodig; kortweg energiecentrum. De combinatie met de toeristische en
recreatieve route langs de as Urk-Nagele-Schokland ligt voor de hand en kan elkaar versterken.
Het energiecentrum zet Nagele wederom op de kaart als modern, innovatief en experimenteel.
In deze visie wordt het energiecentrum verdeeld over Nagele-Binnen en Nagele-Buiten. Binnen de
dorpskern is het uitgangspunt om het monumentale karakter te behouden en te versterken waarbij
de bestaande voorzieningen, openbare ruimte en woningen functioneel worden ingezet. Buiten de
dorpskern is er ruimte voor onderzoek, innovatie en proeftuinen.
Het energiecentrum trekt bezoekers, investeringen en bedrijvigheid, kortom hernieuwde vitaliteit
voor het “Landgoed Nagele”.
Ingezonden door Rudie Hoogerland (RPHadvies) en F.R.C. Foole (Noorderlicht Architekten)
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