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Programma

 Welkom, doel workshop, programma

 Gebieds-DNA
• Aanleiding en doel
• Proces en het resultaat 
• Een greep uit het ‘DNA’
• DNA en het groenstructuurplan van Nagele

 Workshop: DNA straks? 
• 2-tal scenario’s (plenair/groepjes)
• 4 vragen per scenario

DNA (identiteit) als bouwsteen en 
inspiratie voor de toekomst



Aanleiding en doel

Toen Straks?Nu

Hoe behouden wij de waardevolle elementen (identiteit) van 
de kernen en hoe blijven we tegelijkertijd voldoen aan de 

huidige en toekomstige wensen en eisen?



Proces en het resultaat

www.dnanoordoostpolder.nl

Opgesteld door:
• Gemeente
• Oversticht
• Stedenbouwers
• Woningcorporatie 

Gebruik:
• Leidraad bij ontwikkelingen dorpen
• Onderlegger voor de dorpsvisies



Identiteit als onderlegger

• geschiedenis
• verhalen
• archeologie
• (historische) 

geografie
• landschap
• eerste bewoners

=     

DNA

Identiteit

Wortels

Fundering



Familiekenmerken

1. Ligging aan de dorpenring
2. Ligging aan het water
3. Bedrijven aan de rand en aan het water
4. Vizier op het landschap
5. Elk dorp een groene mantel
6. De groene polderstraat
7. De Brink: een groen dorpsplein met voorzieningen
8. Drie kerken rond de brink
9. Drie scholen in de buurt
10. Delfts Rood
11. Elk dorp ontworpen onder supervisie



Familiekenmerk: 
Ligging aan het water (voorheen loswal)

20-11-2018 DNA als bouwsteen voor de toekomst



Familiekenmerk:
Het dorps- en stadspatroon volgt verkaveling

20-11-2018 DNA als bouwsteen voor de toekomst



Familiekenmerk:
Schuine lijn bij het benaderen van het stad en dorp

20-11-2018 DNA als bouwsteen voor de toekomst

Rutten Creil

RuttenEmmeloord



Familiekenmerk:
Groene brinken in de dorpen maar ook in de stad

20-11-2018 DNA als bouwsteen voor de toekomst

Rutten Creil

RuttenEmmeloord

Tollebeek Ens

Emmeloord

Luttelgeest



Polder DNA
Van Delfts rood tot
Delfts wit

20-11-2018 DNA als bouwsteen voor de toekomst

Rutten Creil

RuttenEmmeloord

Ens EspelNagele

Emmeloord

LuttelgeestTollebeek

Emmeloord

Luttelgeest



20-11-2018 DNA als bouwsteen voor de toekomst

Rutten Creil

RuttenEmmeloord

Ens EspelNagele

Emmeloord

LuttelgeestTollebeek

Emmeloord

Luttelgeest

Bant



Rutten Creil

Rutten

Ens EspelNagele

Emmeloord

LuttelgeestTollebeek Luttelgeest

Gereedscha
p

DNA 
Emmeloord

Granpré Molière:
‘…de ontwerpen hebben 
dus iets van een plan voor 
een veldtocht, dat van te 
voren wel uitgewerkt 
behoort te liggen, maar dat 
in uitvoering naar 
omstandigheden gewijzigd 
kan worden…’. 

Het hoofdstuk Opgaven is een ‘gereedschapskist’. 

DNA opgaven



Rutten Creil

Rutten

Ens EspelNagele

LuttelgeestTollebeek Luttelgeest

Opgaven per dorp

Marknesse

1.Restaureren, renoveren of 
vervangen van de woningen in 
de kern

2.Voorkomen van verrommeling bij 
particulier eigendom.

4.Aanhaken van nieuwbouw op de 
kern

5.Vizier naar het open 
polderlandschap versterken of 
herstellen

6.Betere inpassing of plaatsing van 
bedrijven en bedrijventerreinen

7.Herstel van de groene mantel
8.Water inzetten als  

kwaliteitsdrager van het dorp
9.Aanpak van diepe tuinen en 

achterpaden



DNA in praktijk

20-11-2018



DNA Nagele



Het nieuwe bouwen
Nieuw land betekent nieuwe oplossingen 
voor het ontwerpen 
van een dorp.

- Geen organische groei, 
maar een nieuwe structuur 
waarin gelijkheid een grote 
rol speelt;

- Functioneel ingericht met 
een centrale ruimte voor 
gemeenschappelijk gebruik;

- Een inrichting waarbij 
iedereen op vergelijkbare 
afstand tot de centrale 
ruimte woont.



Poldertocht



Bossingel



Vizieren
middenterrein



Wegen, ring 
en lussen



kamer grasveld “de haak” 

Het woonhof ontleed



Overgang of rij drempel Woonhof compleet





• 6 beplantingstypes, elk een eigen sortiment 

• zeer functioneel, met elk een rol in de 
ruimtelijke opbouw van het dorp

Ontwerpprincipes groenstructuur



Bossingel; 
bescherming en 
beschutting tegen de 
(elementen van de) 
grote lege polder

Type 1



Grote bomen, 
structuurbepalend  –
ruimte scheidend, 
maar transparant

Type 2



Struikgewas, 
scheidend, niet 
transparant

Type 3



Kleine meerstammige 
bomen, niveau 
woonhof bloei, kleur, 
seizoensbeleving

Type 4



Heesters met 
meerstammige kleine 
bomen en heggen ter 
afscheiding

Type 5, 6



De theorie

Ieder woonhof in de basis vergelijkbaar



De praktijk



• Een groenplan gebaseerd op het originele groenontwerp van Mien 
Ruys en Wim Boer.

Waarom?

• De eens zo heldere structuur was verdwenen, verval was ingetreden
• Van groot belang voor de herkenbaarheid van de oorspronkelijke 

ontwerpprincipes; geen groen geen Nagele
• Wens uit de dorpsvisie Nagele: een nette, schone, veilige en groene 

woonomgeving
• Onderdeel van een bijzondere historie. Weer zichtbaar maken biedt 

kansen voor nieuwe aantrekkingskracht van het dorp.

Groenstructuurplan Nagele



Aanpak
- Inventariseren
- Analyseren
- Plan opstellen en doorrekenen
- Overleg belanghebbenden / presenteren
- Vaststellen
- Uitvoering per woonhof, in overleg met bewoners
- Keuzevrijheid type meerstammige bomen (kleur en seizoensbeleving) 

en invulling groenstroken met bloeiende beplanting
- Deze laatste onder voorwaarde van eigen onderhoud
- Wijzen op verantwoordelijkheid bewoners en partijen

(woningbouwvereniging)
- Schuttingenproject (IGW – Woningbouwvereniging, wijkbeheer)
- Blijven informeren over groenwerkzaamheden!





Workshop: DNA straks?



Workshop: DNA straks?

 Scenario’s onze kernen in 2050 (plenair/groepjes)
• 2 toekomstscenario’s

• 1.Nagele: rijp voor de slopershamer…?
• 2.Nagele, in een game

• 3 vragen per scenario
• Bedenk nieuwskoppen rondom Nagele in 2050
• Bedenk projecten in Nagele in 2050
• Wat is het DNA in 2050?
• Tips en ideeën voor een evt. DNA 2.0?



DNA Nagele



Scenario 1

Nagele 2050: rijp voor de slopershamer…? 

Het is 2050. Krimp heeft toegeslagen in de dorpen. Nagele eens 
een bloeiend dorp en icoon van het nieuwe bouwen heeft nu nog 
500 bewoners. Meer dan helft van de woningen staat leeg. De 
supermarkt is een jaar geleden opgedoekt. Dat was de laatste 
publieke voorziening in Nagele. Het museum wordt met pijn en 
moeite in leven gehouden door de laatste drie senioren, die nog 
zelfstandig in het dorp wonen. Alle inwoners lopen op hun 
tandvlees om Nagele nog enigszins leefbaar te houden. Als igw-
er wordt jij regelmatig gevraagd hier iets aan te doen. 

• Wat zijn nieuwskoppen rondom Nagele in 2050
• Welke projecten/ontwikkelingen spelen in Nagele in 2050
• Wat is het DNA in 2050?
• Tips en ideeën voor een evt. DNA 2.0?



Scenario 2

Nagele 2050: in een data game 

Hoewel het tientallen decennia geprobeerd is om Nagele als 
icoon van eenheid en samenhang te behouden is dit niet gelukt. 
Sterker nog, de samenleving kent gigantische verschillen in 
inkomen en aanzien. Met name de toegang tot “data have’s” is 
enorm. De elite heeft toegang tot exclusiviteit,  informatie en 
plekken in het dorp. Dit botst met de lokale circulaire economie 
die baat heeft bij samen optrekken, cultuur en erfgoed, 
duurzaamheid, hergebruik en recycling. 
De effecten van deze tweedeling zijn ook in de uitstraling van het 
dorp zichtbaar. 
Als igw-er wordt jij regelmatig gevraagd hier iets aan te doen. 

• Wat is het DNA in 2050?
• Tips en ideeën voor een evt. DNA 2.0?
• Wat zijn nieuwskoppen rondom Nagele in 2050
• Welke projecten/ontwikkelingen spelen in Nagele in 2050


