
D N A  v A N  e e N  s t A D  A l s  b o u w s t e e N  v o o r  D e  t o e k o m s t 

de Noordoostpolder-stad Emmeloord 1





D N A  v A N  e e N  s t A D  A l s  b o u w s t e e N  v o o r  D e  t o e k o m s t 

de Noordoostpolder-stad Emmeloord 1





Voorwoord 

Pouderoyen, één van de ontwerpers van emmeloord, heeft in een van zijn schetsen van 
emmeloord een stad met Hollandse grachten à la leiden gemaakt. ruim 50 jaar later 
presenteert emmeloord zich vrij bescheiden. Het benadrukken van in het verleden 
geschetste en tegenwoordig gewenste en benodigde stedelijkheid is onze ambitie voor 
de toekomst. 

met trots presenteren we daarom “De Noordoostpolder-stad emmeloord, DNA van een 
polderstad als inspiratie voor de toekomst”. In dit boek gaan we in op vragen als: Hoe 
kunnen we de kwaliteiten van onze stad beter benadrukken en tegelijkertijd meer allure 
geven? wat is daar voor nodig? maar ook hoe blijft emmeloord, emmeloord, wat is haar 
DNA?
met deze vragen in ons achterhoofd zijn we begonnen aan dit prachtige project. In dit 
eerste boek kunt u lezen wat emmeloord, emmeloord maakt. De typische kenmerkende 
kwaliteiten van emmeloord op het gebied van landschap, stedenbouw en architectuur 
en (groene) infrastructuur oftewel het DNA van emmeloord.
Dit DNA-onderzoek zorgt ervoor, dat als we over elementen praten ook in structuren 
denken. Noordoostpolder is opgebouwd uit doordachte, heldere c.q. duidelijke structuren 
en elementen. Dit geldt niet alleen voor de stad en de polder maar ook voor onze dorpen. 
De studie daarvan staat in de boeken “de Noordoostpolder-dorpen, DNA van een dorp als 
bouwsteen voor de toekomst”, deel 1 en 2. er zijn overeenkomsten maar ook verschillen 
tussen dorpen en stad. 

De relatieve korte opbouwperiode van de Noordoostpolder net na de tweede wereldoorlog 
heeft zijn weerslag op emmeloord. we staan de komende jaren dan ook voor belangrijke 
(herstructurerings)opgaven onder andere voor het centrum van emmeloord met de 
schillen er omheen. voor de komende jaren vinden we het belangrijk van binnenuit te 
werken, eerst herstructureren, renoveren en revitaliseren en dan naar buiten kijken. 
we formuleren een stedelijke ontwikkeling die in dit gebied nodig is en structureren deze. 
een samenhangend verhaal van vorm en functie, een stedelijk antwoord op de bestaande 
maar ook toekomstige ontwikkelingen. op naar de tweede oplevering van emmeloord!



In het tweede boek hebben we een aantal opgaven voor de komende jaren geformuleerd. 
Door met de opgaven aan de gang te gaan wordt de transitie van bescheiden stad naar 
een duidelijke polderstad in gang gezet. Het is tijd om gebaren en/of keuzes te maken. 
Dat wil zeggen markante gebouwen op plekken die daarvoor bedoeld zijn, landmarks 
plaatsen/maken die horen bij de stad, en structuren die helder zijn. Hierbij kunt u ook 
denken aan stadspoorten, en bijvoorbeeld aan een boulevard om juist de polderstad 
aan het water zichtbaar te maken. maar ook de kwaliteiten die de stad nu al heeft meer 
benadrukken en uitdragen.
Dit onderzoek geeft richting aan ons denken over stijlen, vormen en structuren die de 
nieuwe opgave laten aansluiten op de hoofdgedachten in het verleden. Hierdoor kan 
emmeloord zich doorontwikkelen vanuit haar oorsprong naar oplossingen van deze tijd.

laat u verrassen en veel leesplezier,

Wouter Ruifrok Ton Beurmanjer
Wethouder  directeur/bestuurder Mercatus
Gemeente Noordoostpolder



Inleiding
Noordoostpolderstad Emmeloord 
Gemeente Noordoostpolder en woningcorporatie mercatus hebben het initiatief genomen 
om onderzoek te doen naar de (historische) waarden van emmeloord. we noemen deze 
waarden, die zich toespitsen op het landschap, de stedenbouw en de architectuur, het 
‘DNA van emmeloord’. 

Het oorspronkelijk ontwerp voor de Noordoostpolder-stad emmeloord en haar ‘DNA’ 
zijn het resultaat van gedegen studie en weloverwogen planologisch handelen tussen 
1940 en 1960. kenmerkend voor de Noordoostpolder, en later nooit meer in die mate 
uitgevoerd in Nederland, is de centrale regie. Dit resulteerde in een sterk samenhangend 
en evenwichtig beeld. 
De polder viel droog in 1942. De stad werd na 1945 gebouwd en de oorspronkelijke 
kern is nog steeds goed herkenbaar. Dit is het stadsdeel dat werd gebouwd conform 
het vastgestelde ontwerp uit 1947-1948, nu het stadsgebied tussen de espeler-, urker- 
en lemstervaart. Het omvat tevens het eerste deel van het over de urkervaart gelegen 
bedrijven-terrein Zuidervaart (Industrieweg) en het emmelerbos. In 1962 werd Noord-
oostpolder een officiële gemeente. In 1992 kreeg emmeloord stadsrechten toegekend. 

emmeloord ligt als grootste plaats centraal (verzorgingsfunctie) in de Noordoostpolder. 
De Noordoostpolder-stad is op vele manieren verbonden met het landschap en de tien 
ontworpen polderdorpen. De ontworpen dorpen en de ontworpen stad in de Noordoost-
polder hebben een aantal ‘kenmerkende’ principes gemeen (familiekenmerken), die 
te beschouwen zijn als het ‘Noordoostpolder-DNA’: een centrale stads- of dorpsbrink 
waaromheen de winkels en andere voorzieningen liggen; kerken en scholen op markante 
plaatsen; mee-ontworpen groenstructuren; lange straten met bijzondere hoeken en 
eenheid in de architectuur door vormgeving en materiaalgebruik. Zowel de stad als 
de dorpen zijn op knooppunten van hoofdwegen en hoofwatergangen ontwikkeld. 
De stad onderscheidt zich van de dorpen door haar centrale ligging, de zichtbaarheid van 
de Poldertoren vanuit de gehele polder en haar functie als voorzieningencentrum van 
de polder. Deze en nog meer eigenschappen, die in dit document aan de orde komen, 
maken emmeloord tot de polderstad van de Noordoostpolder. een polderstad, die op 
geen enkele andere plaats gebouwd had kunnen worden.

Markt op De Deel bij de Poldertoren 
(bron: Mercatus).



De waarde van Wederopbouwgebieden 

De architectuur en stedenbouw uit de periode 1940-1965 vertegenwoordigen een 
belangrijke ontwikkeling in de Nederlandse architectuurgeschiedenis. op basis van een 
door de rijksdienst uitgevoerd onderzoek (2001-2007) naar de wederopbouwperiode 
1940-1965 is een groslijst opgesteld van ruim 250 gebieden, die allemaal genoemd 
worden in vakliteratuur uit en over de periode van naoorlogse woningbouw, stedenbouw 
en landschapsontwerp. De Noordoostpolder maakt hier deel van uit. Hierbij is er 
onderscheid gemaakt naar drie typen gebieden:

1 wederopgebouwde kernen (herstel oorlogsschade)
2 naoorlogse woonwijken
3 landelijk gebied

De wederopbouw is één van de vijf prioriteiten uit de visie erfgoed en ruimte, 
de beleidsvisie van de rijksoverheid op cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening. 
Dit is in de beleidsvisie als volgt verwoord:
‘De tijd is nu gekomen om vast te stellen welke gebieden uit de tweede wereldoorlog 
en daaropvolgende wederopbouwperiode (1940-1965), van dermate cultuurhistorisch 
belang zijn dat we er op bijzonder zorgvuldige wijze mee om willen gaan. Doelstelling 
van het rijk is dat de periode 1940-1965 in de toekomstige inrichting van Nederland 
herkenbaar aanwezig blijft op gebiedsniveau.’ De Noordoostpolder is in de visie erfgoed 
en ruimte als geheel benoemd. 

Dit onderzoek naar het stads-DNA van emmeloord levert een bijdrage aan de bewust-
wording van en zorg voor de ontworpen en aanwezige wederopbouwwaarden in de 
polderstad emmeloord. Het resultaat dient als onderlegger voor beleid, visies en plannen 
en maakt het mogelijk het cultureel erfgoed van de stad hierin te verankeren. Het kan 
tevens dienen als basis voor ontwikkelings- en gebiedsgerichte erfgoedzorg. Ze sluit 
daarmee aan op de hoofddoelstelling van de visie erfgoed en ruimte (rijksniveau) en 
is toegespitst op jonge erfgoedwaarden op gebiedsniveau. Dit onderzoek biedt 
duidelijkheid en tevens inspiratie. Het doel is om de stad te blijven ontwikkelen en 
nieuwe kwaliteiten toe te voegen, met respect voor de bestaande waarden. 

Delfts Rood Emmeloord, Meidoornstraat

Delfts Rood Rutten, Plantsoenweg



Delftsche School, Delfts Rood en Delfts wit
De seriematige volkswoningbouw van emmeloord en van de tien polderdorpen is vrijwel 
uitsluitend gerealiseerd in een sobere stijl, die is afgeleid van het traditionalisme van de 
Delftse school. Prof. ir. m.J. Granpré molière was aanvoerder van deze  traditionele 
stedenbouwkundige en architectonische ontwerpstroming. Door de woningnood 
moesten er na de oorlog zoveel mogelijk huizen worden gebouwd in korte tijd met 
beperkte middelen. In dit onderzoek gebruiken we voor deze ingetogen woningbouw 
de term ‘Delfts rood’. De woningen werden voornamelijk in rode baksteen en rood-oranje 
pannen uitgevoerd. In emmeloord, maar ook in bijna alle dorpen, heeft ‘Het Nieuwe 
bouwen’ op bescheiden wijze invloed gehad.

Opgaven in de Noordoostpolderstad
De stadskern bestaat uit de stadsdelen die voor 1962 zijn gerealiseerd volgens het 
oorspronkelijke plan. De woningbouw en gebouwde voorzieningen in de stadskern 
voldoen in veel gevallen niet meer aan de hedendaagse en/of toekomstige vraag. 
er is behoefte aan inspiratie en oplossingsrichtingen voor hergebruik van de bestaande 
kwaliteiten. Daarnaast is er behoefte om nieuwe kwaliteiten toe te voegen. Dit met 
respect voor het specifieke karakter en de sterke stedenbouwkundige structuren en 
architectuur van Granpré molière en zijn tijdgenoten.

Daarnaast wordt gekeken naar de stadsuitbreiding van na 1960. ook hier liggen opgaven, 
zoals de behoefte aan meer variatie in de woningvoorraad door de veranderende 
demografie, het versterken van de recreatie en het op passende wijze vernieuwen en 
transformeren van bedrijventerreinen.

Bouwstenen voor hergebruik DNA Emmeloord
bij het opstellen van dit document is gekozen voor een ontwikkelingsgerichte aanpak 
met respect voor de aanwezige belevings- en gebruikswaarden en met oog voor de 
toekomstige ontwikkelingen (toekomstwaarde). Het sluit aan bij het voorafgaande 
onderzoek naar de polderdorpen. beide onderzoeken zijn te vinden op 
www.dnanoordoostpolder.nl. 
Dit document geeft bouwstenen voor de komende herstructurering en geeft de kansen 
aan voor het hergebruiken van het DNA van de polderstad als bouwsteen voor de 
toekomst. De resultaten van dit onderzoek zijn van betekenis voor alle partijen, die 
plannen maken voor ontwikkelingen in en om de polderstad, omdat het:

Wijkbrink Emmeloord

Dorpsbrink Marknesse



•	 Antwoord	geeft	op	de	centrale	vraag:	Hoe	behouden	wij	de	waardevolle	elementen	
 van emmeloord en hoe blijven we tegelijkertijd voldoen aan de huidige en 
 toekomstige wensen en eisen?
•	 De	(historische)	waarden	van	Emmeloord,	het	stads-DNA,	op	het	gebied	van	
 landschap, stedenbouw en architectuur inzichtelijk maakt.
•	 Handvatten	en	oplossingsrichtingen	geeft	voor	toekomstige	prioriteiten/opgaven.
•	 Kansen	biedt	om	met	respect	voor	de	bestaande	kwaliteiten	de	stad	te	blijven	
 ontwikkelen en nieuwe kwaliteiten toe te voegen. Daarmee wil ze de kwaliteiten van 
 de woon- en leefomgeving verbeteren.
•	 Alle	bij	nieuwe	(ruimtelijke)	ontwikkelingen	betrokken	partijen	meer	bewust	maakt	
 van de aanwezige waarden en kansen. Het tevens stimuleert hier zorgvuldig en 
 respectvol mee om te gaan.

Doel
met dit onderzoek zijn gemeente Noordoostpolder en mercatus de ontwikkelingen 
die (gevraagd en ongevraagd) op hen afkomen voor. Dit document biedt handvatten. 
Gemeente Noordoostpolder en mercatus kunnen tijdig adequaat reageren met visie, op-
dat emmeloord emmeloord blijft. Dit document is een integraal totaalproduct, waaraan 
deskundigen van gemeente Noordoostpolder, mercatus, het rCe (rijksdienst voor het 
Cultureel erfgoed) en wijkvertegenwoordigers hebben meegewerkt. 



Leeswijzer
Deze publicatie bestaat uit twee boeken en een website. voor u ligt het eerste boek, dat 
het ‘stads-DNA van emmeloord’ beschrijft. De opgaven en oplossingsrichtingen worden 
in het tweede boek concreet gemaakt. De website maakt de resultaten van het totale 
onderzoek digitaal toegankelijk. 

Het eerste boek is statisch en beschrijft de waarden en identiteit van emmeloord vanaf 
het oorspronkelijk ontwerp tot nu. De hierin aanwezige informatie is onbeperkt houdbaar. 
Hoofdstuk 1 ‘De polderstad’ biedt informatie over de identiteit en waarden van de stad als 
geheel. met de ontstaansgeschiedenis van de polder en de polderstad, de oorspronkelijke 
ontwerpprincipes en de kenmerken van de ontwerpstromingen Delftse school en 
Het Nieuwe bouwen. Hier vindt u het oorspronkelijke en het gegroeide stads-DNA. 
Het stads-DNA geeft antwoord op de vraag: wat maakt de stad tot Noordoostpolder-stad? 
Het hoofdstuk staat stil bij de landschappelijke, stedenbouwkundige en architectonische 
kenmerken, die de stad onderdeel doen uitmaken van de Noordoostpolder. Per stadsgebied 
wordt de mate waarin het Noordoostpolder-DNA herkenbaar is gewaardeerd met een 
score, ‘de polderstadfactor’.
Hoofdstuk 2 ‘De stadsgebieden’ laat de kenmerken per stadsgebied zien. elke paragraaf 
beschrijft een stadsgebied en heeft dezelfde opbouw:

1 even voorstellen…
2 Historie ontwerpgedachten
3 Historie ontwikkeling
4 DNA van het gebied
5 Identiteit landschap
6 Identiteit stedenbouw
7 Identiteit architectuur

Het DNA van de verschillende stadsgebieden en het stads-DNA vormen samen het DNA 
van emmeloord. Het eerste boek eindigt met een woordenlijst, waarin enkele vaktermen 
nader worden toegelicht en verbeeld.

Het tweede boek is dynamisch en bevat ‘De opgaven en oplossingsrichtingen’. Dit tweede 
boek is beperkt houdbaar. Dit boek belicht, gericht op de toekomst, de (herstructurerings)
opgaven en verschillende oplossingsrichtingen. De opgaven en oplossingsrichtingen zijn 
geformuleerd door het DNA te reflecteren op de maatschappelijke ontwikkelingen.
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Hoofdstuk 1 Het stads-DNA van Emmeloord

In de twaalfde provincie van Nederland, Flevoland, ligt de Noordoostpolder. Dit overwegend 
agrarisch gebied telt 65.319, waarvan 46.371 inwoners in de polder en 18948 op Urk 
(bron: CBS, 1 februari 2012).  Het totale landoppervlakte is 471,54 km2, waarvan 460 km2 
nieuwe polder. In 1918 begint de geschiedenis van de Noordoostpolder, zoals hij nu is, met 
het aannemen van de Zuiderzeewet. Deze wet bepaalde de aanleg van de Afsluitdijk en de 
droogmaking van (een deel van) de Zuiderzee. In 1942 viel de Noordoostpolder droog en 
kon worden begonnen met de ontginning en inrichting van dit nieuwe land. Dit gebeurde 
onder leiding van de Directie van de Wieringermeer. Oorspronkelijk werd de nieuwe polder 
gepland voor 40.000 inwoners. Het belangrijkste kenmerk van de Noordoostpolder is dat 
ze is ontworpen als eenheid, waarbij landschap, stedenbouw en architectuur onderdeel 
uitmaken van één integraal ontwerp. Voor de nieuwe polder waren verschillende namen 
in omloop; zo werd in 1944 de naam Urkerland vastgelegd, net als de namen van de 
dorpen. In 1948 werd Noordoostpolder de officiële naam. 

H
et stads-D
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Voor de Noordoostpolder…
Voorafgaand aan de ontwikkeling van de Noordoostpolder gaat de geschiedenis nog verder 
terug. Zo’n 10.000 jaar geleden, toen er nog geen zee was, bestond dit gebied uit een land-
schap met zandkoppen, vlaktes en rivieren. In dit landschap liepen jagers en verzamelaars 
rond. Er liepen veel rivieren tussen Urk en Schokland. Daar waar een vroegere rivier liep, tegen 
de A6 aan, vinden we daarvan nog resten terug in de ondergrond. Dit gebied is tot aan het 
begin van de jaartelling bewoond geweest door jagers-verzamelaars en vroege boeren. 
Daarna werd het gebied te nat en werd het langzamerhand zee. Pas met de drooglegging 
kon er opnieuw gewoond worden en begint de recente geschiedenis van de Noordoostpolder 
(met uitzondering van Schokland en Urk).

IJsselmeerpolders, de ontwikkeling van de dorpen en steden.
Op 1 mei 1919 kwam de Dienst der Zuiderzeewerken tot stand. Een jaar later werd er begonnen 
aan de dijk naar het toenmalige eiland Wieringen. Na de dijk naar Wieringen was het even stil 
rond de inpoldering door de economische problemen van die tijd. De Wieringermeerpolder 
viel in 1930 als eerste van de vijf aan te leggen polders droog. Twee jaar later werd het laatste 
gat in de Afsluitdijk gesloten en hield de Zuiderzee op te bestaan. Het IJsselmeer was geboren.

In de Wieringermeer werd Granpré Molière vanaf 1926 esthetisch adviseur. Hij gold destijds als 
een van de meest vooraanstaande architect-stedenbouwkundigen. Hij had naam gemaakt als 
een van de ontwerpers van het Rotterdamse tuindorp Vreewijk en was sinds 1924 hoogleraar 
bouwkunde aan de Technische Hogeschool in Delft. 

Het hoofdverkavelingsplan en het wegenplan van de Wieringermeerpolder lagen al groten-
deels vast omdat deze werden bepaald door de waterbouwkundige en landbouwkundige 
eisen. Granpré Molière moest zich vooral bezighouden met het ontwerp en de ligging van de 
dorpen. Deze lagen op kruispunten van wegen en kanalen. Hij werd vanaf 1927 betrokken 
bij de uitwerking van de verkaveling. Hij schreef in eerste instantie nota’s, voorlopers van de 
latere ‘surveys’ (sociografisch onderzoek met onderbouwing waarop de ruimtelijke planning 
kon worden gebaseerd) in de Noordoostpolder, om grip te krijgen op de inwonersaantallen en 
de samenstelling van de toekomstige bevolking van de Wieringermeerpolder en zijn dorpen. 
Hij schatte dat het poldercentrum (Wieringerwerf ) maximaal 4.000 inwoners zou omvatten 
(grotere landbouwdorpen kende Nederland niet) en de overige kernen minder. De bebouwing 
werd in het begin geconcentreerd in de drie centrale kernen: Wieringerwerf, Slootdorp en 
Middenmeer. Vanaf 1929 presenteerde Granpré Molière zijn ontwerpen voor de hoofdkern en 
de omliggende dorpen. Over de kleinere omliggende kernen zei hij: ‘De overige nederzettingen 
zijn gedacht als een eenvoudige aanleg om een ruim grasveld, waarbij de voornaamste 

Hier komt de Poldertoren (bron: Excursiegids 
van den Noordoostpolder, Directie van de 
Wieringermeer (Noordoostpolderwerken),
1947).

Paalkop en visresten 
(bron: gemeente Noordoostpolder).

1.1 De polder
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openbare gebouwen aansluiten, en een omgrenzing van laantjes in geboomte. Ze liggen… 
ter zijde van de hoofdverkeerswegen, waar ze overigens onmiddellijk op uitmonden. Naar de 
eisen van de situatie zal uiteraard elk dezer kernen een eigen karakter verkrijgen’ (uit: J.T.W.H. 
van Woensel, Nieuwe dorpen op nieuw land, p.38).

Omdat hij zijn student J.J.M.Vegter een studie liet doen naar Schiermonnikoog is het vermoeden 
dat de dorpsschema’s op dit dorp zijn gebaseerd. Net als in de Noordoostpolder speelt het 
vraagstuk of de hoofdwegen door of langs de dorpen moet lopen. De drie dorpen krijgen 
alledrie een brinkruimte met daaraan de winkelvoorzieningen, een dorpsbos en groen 
rondom het dorp dat als windscherm diende. Elk dorp lag aan een vaart met een loswal. 
Deze kenmerken zijn in alle Noordoostpolder-dorpen en in de Noordoostpolder-stad terug te 
herkennen. In de drie dorpen van de Wieringermeer werden de meeste woningen gebouwd 
voor de landarbeiders, met diepe kavels (30-60 meter), waardoor de landarbeiders over een 
eigen moestuin konden beschikken. Er werden daarnaast middenstandswoningen gebouwd 
en tevens enkele woningen voor de notabelen van het dorp. Granpré Molière ontwierp voor 
elk van de drie dorpen een samenhangend plan voor het landschap, de stedenbouw en de 
architectuur in de stijl van de Delftse School en gaf bij de presentatie van de plannen aan dat 
dit niet de definitieve plannen waren: 
‘Een uitbreidingsplan is geen bestek, maar meer een beeld, dat men zich op een zeker tijdstip van 
de ontwikkeling voorstelt; het kan niet worden gemist, want dan ontstaat er chaos in plaats van 
orde; maar het kan evenmin onwrikbaar worden vastgehouden, want het leven voltrekt zich niet 
mechanisch’ (uit: J.T.W.H. van Woensel, Nieuwe dorpen op nieuw land, p.39-40).

Verkavelingsplan Wieringermeer (bron: Woen-
sel, van, J.T.W.H ‘Nieuwe dorpen op oud land’).

Slootdorp, winkels aan de Brink.Slootdorp, wonen aan de Brink.Slootdorp, ontwerp uit 1931 door Granpré 
Moliere.
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Op 3 oktober 1939 gaven de Burgemeesters Keijzer van Urk en Krijger van Lemsterland elkaar 
een hand op het enkele minuten daarvoor gesloten gat in de dijk van de nieuwe Noordoost-
polder. Urk was op dat moment geen eiland meer.
De oorlog zette enigszins de rem op de verdere ontwikkeling. Na de oorlog begon de voor-
loper van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders met de uitgifte van grond en kwamen de 
woonkernen van de grond. De ontwerpen voor de polderdorpen en de polderstad van de 
Noordoostpolder startten eind jaren dertig. Bij het ontwerp werd gebruik gemaakt van de in 
de Wieringermeer opgedane ervaring.

Ook in de Noordoostpolder had het bureau van Granpré Molière een grote invloed op het 
ontwerp van de dorpen. Verhagen, de partner van Granpré Molière maakte in 1939 en 1940 de 
eerste schetsen voor zes polderdorpen en de polderstad. Dit werd gedaan om de dorpen te 
positioneren in het verkavelingsplan. De bijna ronde vorm van de polder, maakte het logisch 
om in het geografische midden het streekcentrum te projecteren met voorzieningen als een 
ziekenhuis, schouwburg en scholen voor voortgezet onderwijs. Dit voorzieningencentrum 
werd de Noordoostpolder-stad Emmeloord. De snel veranderende inzichten van sociografen, 
stedenbouwkundigen en de landbouwkundige afdeling van de Directie van de Wieringer-
meer leidden uiteindelijk tot een plan voor een centraal gelegen polderstad met daaromheen 
tien polderdorpen. Tussentijdse plannen voor gehuchten van rond de veertig tot zestig bewo-
ners (landarbeidersgezinnen) met een schooltje haalden het niet. De kans op maatschappelijk 
isolement van deze voor vrouwen en kinderen ongezellige buurtjes werd te groot. Landarbei-
ders die in de Wieringermeer werden geacht vanuit de dorpen naar het platteland te verhui-
zen bleken liever in de dorpen te wonen. De landarbeiders van de Noordoostpolder kregen 
daarom in de Noordoostpolder vaste woonruimte in de dorpen. De stad kreeg de functie van 
voorzieningencentrum, en een sociaal, economisch en cultureel centrum van de polder. Het 
schema voor de dorpen en de stad versterkte het overkoepelende landschapsplan voor de 
Noordoostpolder.

Schema huidige Noordoostpolder: een polder-
stad op het kruispunt van hoofdwegen (stads-
kruis) met daaromheen een ring met tien dorpen.

Uitsnede uit het verkavelingsplan Noordoost-
polder 1949 van Van Eesteren (bron: NLE).

Granpré Molière (links) en zijn compagnon 
Verhagen aan het Bergumermeer, 
28 augustus 1925 (foto: NAI).



    HET STADS-DNA VAN EMMELOORD    17    

Bij de inrichting van de Noordoostpolder werden negen dorpen door een ringweg met elkaar 
verbonden. Rutten, het tiende dorp, lag aan een uitloper van deze ‘dorpenring’. Emmeloord 
ligt op het kruispunt van de hoofdwegen, dat de polderstad met de polderdorpen verbindt. 
We noemen dit ‘het stadskruis’. Het ‘stadskruis’ markeert het middelpunt van de Noordoost-
polder, de ligging van de poldertoren benadrukt dit. Naast het stadskruis is er het polderkruis. 
Deze kruisende hoofdwegen doorkruisen de Noordoostpolder en verbinden de polder met 
de Flevopolder, het ‘oude land’ en Urk. Vroeg in 1947 was het ruimtelijk schema van de polder 
minder complex. Pouderoyen, de ontwerper van het definitieve plan voor Emmeloord, 
tekende één kruis, het zogenoemde ‘assenkruis’ van de Noordoostpolder. Het assenkruis kreeg 
in de eerste schetsen extra nadruk door landschappelijke beplanting. Vanaf 1948 verschenen 
de twee parallelle kruisen weer op de kaarten: het assenkruis deelde zich op in de twee 
kruisen. Het stadskruis en het polderkruis (zie ook uitsnede uit het verkavelingsplan op linker-
pagina).

Na de Noordoostpolder werd er met de aanleg van Oostelijk Flevoland begonnen. Was het bij 
de Noordoostpolder nog zo dat men voornamelijk landbouwgrond wilde winnen, de nieuwe 
polder zou de bevolking van de overvolle randstad moeten opvangen. 

Verkavelingsplan Noordoostpolder uit 1949 van 
Van Eesteren. Een centrum met daaromheen 
tien dorpen (bron: NLE).

Schema ruimtelijke indeling van de Noordoost-
polder, Pouderoyen, januari 1947
(bron: Wonen TABK, 14 | 85).

Beplantingsplan van Van Eesteren uit 1948. 
Duidelijk zichtbaar zijn het polderkruis en het 
stadskruis van Emmeloord (bron: NAI).

Verkavelingsplan Noordoostpolder uit 1939 
(Directie Wieringermeer): een centrum met 
daaromheen zes dorpen (bron: NLE).
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1.2 Delftse school en ‘Het Nieuwe Bouwen’

Delftse School
Verhagen en Granpré Molière ontwierpen de eerste zes plannen voor de dorpen in de Noord-
oostpolder net als de dorpen in de Wieringermeer vanuit het ideeëngoed van de Delftse 
School. Vanaf de Tweede Wereldoorlog werden de polderdorpen en de polderstad door 
verschillende architecten ontworpen, maar wel onder regie van de planologische advies-
commissie, waarin zowel Verhagen als Molière zitting hadden. Veel van de ontwerpers waren 
volgelingen van Molière en waren aanhangers van de Delfts School. Naarmate de tijd vorderde 
won het modernisme aan terrein. In meerdere polderdorpen en ook in de polderstad werden 
de stedenbouwkundige en architectonische kenmerken van deze nieuwe stijl zichtbaar. 
Nagele is het polderdorp, waar de invloed van het modernisme het grootst is.

De Delftse School is een stroming in de architectuur en stedenbouw waarvan de Delftse 
hoogleraar ir. Marinus Jan Granpré Molière de grondlegger was. Van ongeveer 1925 tot 1955 
was deze, op de traditionele Hollandse architectuur en stedenbouw gebaseerde stijl, op zijn 
hoogtepunt. Ook het hoogleraarschap van Granpré Molière in Delft bestreek deze periode.
Het behoud van de Nederlandse bouwtraditie was niet het enige doel van de Delftse School. 
Direct hiermee verbonden was een visie op de maatschappij, waarin hiërarchie, gemeen-
schapszin en traditie een belangrijke rol speelden. De bekering tot het katholicisme van 
Granpré Molière speelde hierin mee en had invloed op zijn maatschappelijke, stedenbouw-
kundige en architectonische opvattingen. De hiërarchie in de samenleving kwam nadrukkelijk 
tot uiting in de gebouwen. Er was een groot verschil tussen de architectuur van woonhuizen 
en publieke gebouwen zoals kerken en gemeentehuizen. Woningen waren vaak informeel, 
sober en eenvoudig, gebaseerd op eenvoudige plattelandshuizen. Openbare gebouwen 
daarentegen waren juist formeel, monumentaal en refereerden aan het classicisme, 
de romaanse stijl of de Hollandse renaissance. 
De Delftse School was zowel een reactie op de Amsterdamse School, die als te decoratief werd 
gezien, als op het Functionalisme (ook bekend als Nieuwe Bouwen). Bij het Functionalisme 
is de vorm een direct gevolg van functie en constructie. Men zocht naar universele waarden 
en schoonheid door het gebruik van de ‘juiste’ verhoudingen, harmonie en licht. Openbare 
en niet openbare gebouwen dienden bescheiden te zijn en hun functie te tonen door de 
gekozen vorm.   

- Traditionele hoofdvorm en materialen. 
- Ambachtelijke details, rollagen en sierbogen 
 in het metselwerk. Foto: Espelerlaan. 

- Plaatsing aan de straat. 
- Nadrukkelijke omlijstingen van voordeuren. 
 (Woonkamer)kozijnen vaak benadrukt. 
 Foto: Acacialaan. 

- Goten met klossen. Eventuele dakkapellen in 
 het dakvlak of op de goot. 
- In het oog springende schoorstenen. 
 Foto: Meeuwenkant. 
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- Plaatsing aan de straat. 
- Nadrukkelijke omlijstingen van voordeuren. 
 (Woonkamer)kozijnen vaak benadrukt. 
 Foto: Acacialaan. 

Delfts Wit: Functionalisme, Modernisme of Het Nieuwe Bouwen

Het Functionalisme vindt zijn oorsprong in de negentiende eeuw, met als pioniers de theore-
ticus Viollet-le-Duc en onder anderen de Amerikaanse architect Sullivan. Zij spreken het eerst 
over de vorm die door de functie wordt bepaald. Sullivans leerling Frank Lloyd Wright verkortte 
deze zienswijze tot het gevleugelde ‘Form follows function’. In het begin van de twintigste 
eeuw werd deze opvatting overgenomen door de architecten van de Moderne Beweging en 
in Nederland door de architecten van het Nieuwe Bouwen. Een gebouw werd alleen bepaald 
door de functie en techniek,  decoraties waren uit den boze. Ook was het Nieuwe Bouwen 
een uiting van de moderniteit. Nieuwe bouwtechnieken en materialen maakten het mogelijk 
nieuwe vormen te realiseren. Ontwerpen werden afgestemd op fabrieksmatige productie-
methodes en rationele maatsystemen. Werden in het verleden de verschillende functies van 
een gevel van één enkel materiaal voorzien (bijvoorbeeld baksteen), nu werden deze functies 
gescheiden. Betonnen of stalen draagconstructies werden ingevuld met bandramen, gevel-
vullende elementen en grote puien. Traditionele pannendaken werden niet meer toegepast; 
daken waren vanaf nu plat. 

- Industriële materialen en producten. 
 Foto: De Golfslag – Dr. Ir. Smedingplein.

- Plaatsing relatief vrij in het groen, 
 optimaal op de zon gericht. 
- Hoofdvorm plat afgedekt. 
 Foto: Barkstraat.

- Metselwerk lichtbruin en geel. 
 Overige kleuren veelal wit en grijs. 
 Foto rechts: Sportlaan.
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De Polder

In de Noordoostpolder is de Delftse School architectuur beeldbepalend. Algemeen bestaat de 
opvatting dat enkel Nagele modernistisch is en de overige dorpen en Emmeloord een Delftse 
School signatuur hebben. Bij nadere beschouwing blijkt het genuanceerder te liggen. Zeker 
stedenbouwkundig zijn er modernistische invloeden te vinden in de andere kernen. Zo lijkt 
de opzet van Kraggenburg bijvoorbeeld sterk op die van Nagele. Maar ook in de architectuur 
zijn er veel tussenvormen te vinden. In de studie naar de polderdorpen is daarom een ‘schuif’ 
geïntroduceerd waar de kleur van een dorp mee wordt bepaald. De kleuren gaan van Diep 
Rood (zuivere Delftse School ) tot Wit (zuiver Modernistisch ). Ook in Emmeloord zijn zowel 
modernistische gebouwen te vinden als gebouwen in een zuivere Delftse School architectuur. 

Marknesse.

Tollebeek.

Espel.
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Kleurenschijf.

Tollebeek.

Nagele.
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Koningin Julianastraat. Schokkerwal. Sportlaan.

Lange Dreef. Lange Nering.

Emmeloord 

Zoals gezegd is de Delftse School stedenbouw en architectuur beeldbepalend voor Emmeloord. 
De wanden vormen de stedenbouwkundige ruimten en op bijzondere punten staan 
bijzondere gebouwen met bijzondere functies, zoals de kerken. De stad is sterk hiërarchisch 
opgebouwd, met hogere gebouwen of langere bouwblokken langs de hoofdwinkelstraat en 
belangrijke wegen. De royale groen- en waterstructuren zijn hier ook te vinden.
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Professor Ter Veenstraat. Sportlaan. Vogelwijk (Voormalige Airywoningen aan de 
Karekietstraat) (bron: Mercatus).

Professor Granpré Molièrelaan.Professor Lorentzstraat.De Golfslag - Dr. Ir. Smedingplein.

Modernisme in Emmeloord

Het modernisme is niet beeldbepalend voor de stad, maar wel op een karakteristieke wijze 
aanwezig. Juist bij de entrees van de stad zijn bijzondere functies (verzorgingstehuis, 
ziekenhuis, school) modernistisch vormgegeven en bovendien vrijstaand in het groen 
geplaatst. Ook de scholenclusters hebben een meer modernistische uitstraling. De vrijstaande 
bungalows aan de Sportlaan en de Peppellaan zouden niet misstaan in Nagele. Hier is het 
individuele karakter sterker aanwezig dan bij de rijen Delftse School woningen. 
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Poldertoren en kerken

De poldertoren vormt het middelpunt van de stad, het middelpunt van het stadssilhouet en 
van de Noordoostpolder. De kerken zijn evenwichtig geplaatst, ter zijde van de hoofdstructuren, 
vanuit de gedachte dat geen enkele kerk belangrijker is dan één van de andere kerken. 
Woonstroken zijn bescheiden en traditioneel vormgegeven. Ze maken de openbare ruimte, 
maar zijn hieraan ondergeschikt.

Nederlands Hervormde Kerk – Nagelerstraat. De poldertoren - De Deel.Rooms Katholieke Kerk - Noordzijde.
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De ontwikkeling van de polder, de stad en de dorpen

Hiërarchie polder, stad en dorpen
De Noordoostpolder kent een hiërarchische opzet. Dit is het sterkst 
tot uitdrukking gekomen in de opzet van het wegen- en watersysteem, 
dat van groot naar klein loopt. Wat bijvoorbeeld opvalt is de ordening 
van agrarische bedrijven naar grootte. De grote polderbedrijven 
liggen centraal, de kleine polderbedrijven aan de randen. De opzet 
van de kernen was niet minder hiërarchisch. Één centrum met 
streekverzorgende functie en dorpen rondom.

Dorpenpatroon
De afstand tussen de dorpen werd voor een belangrijk deel bepaald 
door ervaringen in de Wieringermeerdorpen, door theoretische be-
schouwingen en landbouw technische overwegingen. Om de afstand 
te bepalen in de Noordoostpolder werd hoogstwaarschijnlijk ook 
gebruikt gemaakt van de theorie van de Duitse geograaf Christaller. 
Christallers centrale plaatsentheorie ging uit van de afstand tussen 
plaatsen door te verwijzen naar de afstand van kernen in bestaande 
verzorgingsgebieden. Hij ging uit van een kernenhiërarchie van 
steden, verzorgingskernen en gewone kernen. Daarnaast leidde 

Luchtfoto verkaveling (bron: gemeente Noordoostpolder).

Schema Christaller (bron: onbekend).

1.3 Historische ontwikkeling en tijdsbeeld

hij uit de praktijk vaste afstanden tussen de kernen af, die hij in een 
hexagonaal systeem vatte. Dit patroon sluit goed aan bij de vorm en 
het verkavelingsplan van de Noordoostpolder. Er zijn tekeningen be-
waard gebleven van Architect L. Brandts Buys, uit 1942 (NLE), die veel 
gelijkenis vertonen met de schema’s van Christaller.
De afstand tussen de dorpen werd daarnaast bepaald door de erva-
ringen in de Wieringermeer, waar de afstand van vier tot vijf kilometer 
al snel klein bleek. Dit leidde tot een patroon met een centrumstad en 
tien dorpen. Er lag gemiddeld vijf tot acht kilometer tussen de kernen. 

Sociografisch onderzoek en Planologische Commissie
Voor de polder, de stad en voor elk dorp is vóór de ontwikkeling een 
‘survey’ geschreven. Dit is een sociografisch onderzoek met onder-
bouwing waarop de ruimtelijke planning kon worden gebaseerd. 
Voor die tijd was dat een vernieuwende manier van werken. Zo was 
het onder meer de bedoeling dat de bevolking een afspiegeling van 
de Nederlandse bevolking zou zijn. Eén van de Nederlandse pioniers 
op het gebied van de ‘survey’ was Van Lohuizen, medeorganisator van 
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het Internationaal Stedenbouwcongres. Van Lohuizen hechtte groot 
belang aan de kennis omtrent de ontwikkeling van de bevolking in 
een regio. Door demografische en maatschappelijke ontwikkelingen 
te becijferen en te vergelijken met andere regio’s kwam men voor 
de hele polder op een inschatting van 25.000 tot 30.000 inwoners, 
waarvan 16.000 tot 22.000 in de kernen en 8.000 tot 10.000 in de 
Polderstad. Dankzij de survey konden richtlijnen worden opgesteld 
voor de dichtheid, positionering en ontwikkeling van de landbouw, 
de bedrijven, winkels, aantal woningen, kerken, samenstelling van de 
bevolking etc. 

‘’Het volk was hier gescheiden hoor. Arbeiders en mensen die bij de 
Directie werkten, woonden in de Rietstraat. De ambtenaren in de 
Zeeasterstraat. En in de Lisdoddestraat, wat later de Espelerlaan werd, 
woonden de boeren die op een boerderij wachtten. En dat was ook zo 
bij de Plattelandsvrouwen. Mijn moeder wilde nooit bij de Plattelands-
vrouwen, want daar kwamen, vooral in het begin, meest boerinnen. 
Die hadden het hart een beetje hoog, die voelden zich veel meer. Dat is 
nu niet meer zo hoor. Ik heb lak aan zoiets. Het zal mij een zorg zijn of 
het een boerenvrouw of een doktersvrouw is die naast me zit. Het is heel 
erg geweest in het begin. Je ging niet met iemand uit die andere straten 
om. Ik vond dat heel erg, maar goed, ik heb het overleefd.’’

Landschapsbeheer Flevoland, interview van Willy Heukers-ten Bosch met 
mevrouw Engelien Wagenaar-Damstra, 1 december 2008 (bron: www.
flevolandsgeheugen.nl).

De ontwikkeling van de stad en de stadsgebieden

Het definitieve plan van Pouderoyen werd goedgekeurd door de 
Planologische Commissie van de Wieringermeerdirectie, die in 1947 
voor de Noordoostpolder in het leven was geroepen. In deze commissie 
hadden ook Verhagen en Granpré Molière zitting. Pouderoyen 
gebruikte veel elementen uit het eerste plan dat in 1939-1940 door 
Verhagen werd getekend. Als volgeling van Granpré Molière hield hij 
vast aan de traditionele stedenbouw van de Nederlandse polderstad. 
Typisch zijn bijvoorbeeld de singelgracht en het traditionele stads-
silhouet met de poldertoren (watertoren). 

1947-1959: Planologische Commissie Wieringermeerdirectie
‘Bevorderen en beoordelen van de ontwerpen van de Nederzettingen in 
de Noordoostpolder’
Voorzitter & hoofd directie Wieringermeer: Smeding
Stedenbouwkundigen: Granpré Molieré, Verhagen
Sociografisch adviseur: Hofstee
Hoofd Afd. Inrichting IJsselmeerpolders: vd. Bom
Openbaar lichaam ‘de Noordelijke Polder’: Blaauboer
Sociaal economische afdeling Directie: Groenman en Minderhoud
Landbouwkundige afdeling: Steen
Secretaris Directie: Ebbens
Staatsbosbeheer: Boodt, Malsch, Overdijkink
Landschapsarchitect en adviseur Staatsbosbeheer: Bijhouwer
Ministerie Verkeer en waterstaat: Aangenendt 
Rijksdienst voor het Nationale Plan: Boissevain, Burger, Winsemius

Bron: Nieuwe dorpen op nieuw land.

Goedgekeurd plan, 1947-1948, Ir. Pouderoyen (bron: NLE).
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De bouw van Emmeloord startte na de 
Tweede Wereldoorlog en droeg in belangrijke 
mate bij aan de wederopbouw van Nederland 
na de oorlog. Het oorspronkelijke plangebied 
van Emmeloord heeft zich gestaag ontwikkeld 
binnen de vaarten en over de vaart. 
Het overgrote deel van de openbare ruimte 
en bebouwing van het oorspronkelijke plan 
is nog aanwezig en goed herkenbaar. Wel 
hebben ontwikkelingen als de groeiende 
bevolking, de toenemende betekenis van de 
stad als regionaal voorzieningen- en bedrijven-
centrum, het toenemend autogebruik en 
het verdwijnen van de handel via het water, 
veranderingen gebracht in het gebruik en de 
inrichting van de openbare ruimte. Er zijn 
bijvoorbeeld nieuwe woon- en werkgebieden 
ontwikkeld. Er is veel ruimte gemaakt voor 
parkeren. Het doorgaand verkeer vanaf de 
Boslaan en de Nagelerweg wordt nu rond 
de Deel geleid en er zijn nieuwe gebouwen 
geplaatst op diverse open plekken, waaronder 
langs de oevers van de vaarten. Aan de 
noordzijde van de stad is een eerste tracé 
aangelegd van de noordelijke randweg. 
Als deze in westelijke richting wordt door-
getrokken en aangesloten op de Espelerweg, 
zal een nieuwe rondweg gerealiseerd zijn.

We onderscheiden de volgende periodes 
en samenhangende stadsgebieden in de 
ontwikkeling van Emmeloord:

Poldertoren in de steigers, 1958 
(bron: Gemeente Noordoostpolder).

Bouwfoto Poldertoren, 1958 
(bron: Gemeente Noordoostpolder).

Nieuwbouw Emmeloord 1943 
(bron: ANP Historisch  Archief).

Het oorspronkelijke plan (donkerrood)  is nog 
altijd goed beleefbaar, onder andere door de 
vaarten en het stadsbos, die het gebied 
markeren. Nieuwe stadsgebieden (roze) hebben 
zich ontwikkeld rond de stadskern. De groene 
mantel (donkergroen getekend) vormt een 
duidelijke grens tussen de polder (wit) en de 
nieuwe bebouwingsschil.
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Periode 1943-1950
- De eerste huizen van Emmeloord zijn in aanbouw in het jaar 1943.  
- Aan de Distelstraat waren de eerste bedrijven en winkels gevestigd.  
-  Later nam de Lange Nering de winkelfunctie over. Ook auto’s waren 
 hier toen nog welkom.
- De Beursstraat was eerder de volwaardige verbinding van de 
 Boslaan met de Nagelerweg. Nu wordt het verkeer omgeleid.

Distelstraat 1949.

Lange Nering.

Beursstraat 1959.
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Vanaf 1950
- De luchtfoto laat zien hoe ver de stad ontwikkeld was in 1950.   
- De stad wordt volwassen, met een eigen burgemeester en een 
 gemeentehuis voor de hele polder.
- Ook heeft Emmeloord een eigen beursgebouw.

Beursgebouw 1952.

Gemeentehuis Visserplein 1961.
De eerste burgemeester F.M. van Panthaleon 
baron van Eck 1962.

Luchtfoto 1950.
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Vanaf 1950 woon- en voorzieningenstad
- In het begin zijn de kerkelijke stromingen nadrukkelijk in beeld. 
 Later toont de stad zich als geheel. Er worden met name beelden 
 getoond van De Deel en de poldertoren.
- Vanaf de late jaren zestig presenteert de stad zich als plezierige 
 woonstad, met voorzieningen als een modern verzorgingstehuis 
 en een groot ziekenhuis. 

Vanaf 1950 woon- en voorzieningenstad
- Opvallend is dat Emmeloord zich nauwelijks presenteert als land-
 bouwstad, werkstad of industriestad, maar vooral als woon- en 
 voorzieningenstad.

Zicht op de poldertoren jaren 60, Groeten uit Emmeloord jaren 60, Groeten uit Emmeloord jaren 70, Ziekenhuis 1972, De Golfslag.

Foto: Luchtfoto 1972.
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Woongebieden 1960 – 1985

Uitbreidingen buiten het oorspronkelijke plan (vanaf de jaren zestig)
De uitbreidingen van de oorspronkelijke stad waren ruim opgezette 
middenstandswijken met bijbehorende woningen en appartementen. 
Inmiddels zijn de woningen deels verouderd en voldoet een aantal 
woningen niet meer aan de huidige vraag. Er ligt in delen van deze 
wijken, maar ook elders, een aanzienlijke herstructureringsopgave.

Europalaan (bron: www.Emmeloord.info).

Europalaan (bron: www.Emmeloord.info).

Plan West, luchtfoto (bron: www.Emmeloord.info).

Plan West, Donaustraat (bron: www.Emmeloord.info).
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‘Bloemkoolwijken’
Na de jaren zestig kwam er steeds meer kritiek op de traditionele en 
modernistische stedenbouw. In het spoor van nieuwe ideeën over 
democratie, milieubewustzijn en emancipatie ontstond een afkeer van 
de top-down benadering uit de periode 1945-1965. Zo ontstond er in 
de jaren zeventig een ontwerpstroming, met oog voor de menselijke 
maat. Er werd gepleit voor kleinschaligheid, diversiteit, ontmoeting 
en het wonen in laagbouw. Deze wijken worden gekenmerkt door 
een vrijheid in wonen die tot uitdrukking komt in een eclectische 
vorm van architectuur (verschillende bouwstijlen) en een grillige 
stedenbouwkundige structuur. Dit leidde tot bijnamen zoals bloem-
koolwijken of ‘easytowns’. Het stedenbouwkundig ontwerp is niet 
hiërarchisch opgezet. Voor de bezoeker is de oriëntatie niet eenvoudig. 

Voorbeeld ‘bloemkoolwijk’ De Zuidert, 
Berkhoutlaan.

De uitbreidingen na 1970, zoals De Zuidert en Espelervaart (met name 
het westelijke deel) zijn zogenoemde ‘bloemkoolwijken’. Deze wijken 
zijn opgebouwd uit hofjes en woonerven, met kronkelende straten 
en paden. Vaak is er een enkele hoofdontsluiting in de vorm van een 
ringweg, die meestal alleen is te herkennen aan de verharding met 
asfalt. De woonbuurtjes en hofjes zijn verbonden aan deze ringweg 
en hebben vaak een dood- of rondlopende straat. Hierdoor zijn de 
woongebieden relatief autoluw.
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Woongebieden na 1985: 
de Vinex-tijd en de tijd van het Wilde Wonen  
 
Groei naar het noorden
Na de jaren tachtig startte de bouw van de uitbreidingswijken naar 
het noorden van Emmeloord. De behoefte aan woningen was nog 
altijd aanwezig. De nieuwe schil rond het oorspronkelijke plan sloot 
zich aan de noordflank.

Bouwen in de tijd van ‘Vinex-wijken’ 
Waterland en Emmelhage zijn gebouwd ten tijde van de uitvoering 
van de ‘Vinex’. Vinex is de afkorting voor Vierde Nota Ruimtelijke 
Ordening Extra, een nota ruimtelijke ordening van het Nederlandse 
ministerie van VROM uit 1991. Deze nota, een vervolg op de Vierde 
Nota Ruimtelijke Ordening uit 1988, bevat uitgangspunten voor de 
bouw van nieuwe woningen vanaf 1995. Het gaat om een totale 
woningbouwtaak van 634.800 woningen tot aan het jaar 2015. 
Het betreft veel grote nieuwbouwlocaties, die projectmatig zijn 
aangewezen en uitgevoerd in overleg tussen rijk, provincies en 
gemeenten. De locaties zijn vaak monofunctioneel (alleen woning-
bouw) en omvatten veel dezelfde woningen in rijtjes. 
(bron: Wikipedia)

Lang niet alle wijken uit deze periode zijn zogenaamde ‘Vinex’-wijken. 
De twee woonwijken in Emmeloord van na 1985 zijn in principe te 
kleinschalig om te behoren tot deze categorie. Toch ademen Water-
land en Emmelhage aan de rand van de stad de sfeer van een ‘Vinex’-
wijk. Er staan bijvoorbeeld veel reeksen van dezelfde woningen en de 
wijken hebben nog geen eigen voorzieningen.

Voorbeeld ‘Vinex’-bebouwing.

Waterland.
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Bouwen volgens de ideeën van ‘Het Wilde Wonen’
Het Wilde Wonen is een radicaal concept dat vooral is uitgedragen 
door de architect Carel Weeber. Hij introduceerde het begrip in 1997 
in een interview met Bernhard Hulsman, redacteur van het NRC 
Handelsblad. Een jaar later werd door Weeber tevens een boek 
gepubliceerd met de titel ‘Het Wilde Wonen’. Het Wilde Wonen was 
onder meer gericht tegen het door Weeber zelf geïntroduceerde 
fenomeen van de ‘staatsarchitectuur’, waarbij bewoners allemaal in 
dezelfde huizen wonen en nauwelijks de kans krijgen zich te onder-
scheiden. Voorbeelden hiervan zijn zeeën van identieke rijtjeshuizen, 
vaak geassocieerd met ‘Vinex’-wijken. Tegenover deze tendens van 
‘allemaal in hetzelfde huis wonen’ stelt Weeber dat bewoners zelf 
zouden moeten bepalen hoe hun huis eruit ziet, opdat ze hun eigen 
gang kunnen gaan en daarbij niet gehinderd worden door beknellende 
wetten en regelgeving. In Emmelhage zijn deze ideeën op bescheiden 
wijze terug te herkennen in veel vrijstaande woningen met een eigen 
karakter.

Emmelhage, Jeanne D’arclaan. 

Voorbeeld van bouwen volgens de ideeën van ‘Het Wilde Wonen’.



    HET STADS-DNA VAN EMMELOORD    35    

Schippersbeurs aan de Urkervaart (bron: www.Emmeloord.info).

Urkervaart op de achtergrond (bron: www.Emmeloord.info).

Bedrijventerreinen in het oorspronkelijke plan en na 1960 

De eerste bedrijfsgebouwen in Emmeloord zijn gelegen aan de 
Urkervaart en maken onderdeel uit van het oorspronkelijke plan. 
Ze werden gebouwd voor 1960. Aan de straatzijde bepaalden de 
stevig beplante en ruime groene polderstraten het beeld. Het vervoer 
over het water was toen nog van groot belang. Langs de Nagelerweg 
waren meer zichtlocaties, daarachter bedrijfsgebouwen, waar de 
nadruk meer lag op functionaliteit dan zichtbaarheid. Langzamer-
hand verloor het transport over het water betekenis en werd trans-
port over de weg belangrijker. De waterzijden werden achterzijden. 
De voormalige ‘voorkanten’ aan het water werden meer en meer 
gebruikt als ‘achterkanten’ en verrommelden. Vervolgens werden 
de nieuwe representatieve bedrijventerreinen langs de nieuw aan-
gelegde snelweg gelegd. Nu bepalen de bedrijven vanaf de snelweg 
grotendeels het beeld dat passanten van Emmeloord hebben.
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Historische ontwikkeling - Entrees en randen 

Oorspronkelijk kwamen bezoekers Emmeloord binnen via de zorg-
vuldig vormgegeven entrees van het stadskruis en het polderkruis. 
Van drie zijden, noord, oost en west, kwam men eerst door de groene 
mantel. Vanuit het zuiden was er ruim zicht op het stadsfront aan het 
water. Deels in de buurt van de bruggen markeerden vrijstaande 
modernistische gebouwen met een maatschappelijke functie de entrees. 
De aanleg van nieuwe wijken heeft de entrees veranderd. Het zorg-
vuldig vormgegeven moment van de stad binnenkomen, bij de brug 
en een belangrijk gebouw, is van betekenis veranderd. Nu zijn het 
entrees vanuit de nieuwere wijken naar het oorspronkelijke plan. De 
nieuwe entrees zijn minder helder vormgegeven, hoewel er deels wel 
een nieuwe groene mantel werd aangelegd als overgang van de stad 
naar de polder. Een belangrijk openbaar gebouw ontbreekt echter 
vaak. De komst van de rijksweg veranderde veel. Omdat het aantal 
afritten beperkt is, is een aantal oorspronkelijke entrees in belang 
afgenomen. Anderen werden juist belangrijker. De zuidoostelijke 
entree vanaf de snelweg gaat nu via een eerder ondergeschikte 
entree via het bedrijventerrein.  

Baileybrug over de Espelervaart (bron: www.Emmeloord.info).

Ziekenhuis (bron: www.Emmeloord.info).
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Historische ontwikkeling - Stad aan de snelweg 

De weg van Lemmer naar Kampen vormde oorspronkelijk samen 
met de weg van Urk naar Marknesse het polderkruis. Door de aanleg 
van de Flevopolder en de snelweg is het eerder evenwichtige belang 
van de vier richtingen veranderd. Er is nu eigenlijk geen kruis, maar 
eerder een T-splitsing: de oostelijke aansluiting ontbreekt. Bovendien 
zijn er maar twee afritten en is daarmee het belang van de kruising 
van de Marknesserweg met de snelweg sterk afgenomen. 
De beleving van de stad vanaf het polderkruis is ook sterk veranderd. 
Eerder was er ruim zicht op de stad aan de zuidzijde, toen de stad 
zich open toonde aan de Zuiderkade. Door de aanleg van wijken 
(met name De Zuidert) veranderde het beeld. Nu is slechts op afstand 
en enkel bij zorgvuldige aanschouwing de poldertoren te zien. 
Verder bepalen het groen en de bedrijfsgebouwen het beeld aan de 
snelweg.

Bedrijven aan de A6 richting Lemmer.
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Historische ontwikkeling - Stad aan het water 

Oorspronkelijk was het water een belangrijke transportroute voor de 
handel en industrie. De vaarten vormden ook de begrenzing van het 
oorspronkelijke plan. De bruggen (eerder nog veerponten) over de 
vaarten markeerden de binnenkomst in de stad. Het stadsfront aan 
de Zuiderkade bepaalde het beeld van Emmeloord aan de zuidzijde. 
Het belang van het transport over het water is afgenomen. Door de 
groei van de stad over de vaarten heen was het moment van het 
passeren van het water ook niet meer het moment van binnenkomst 
in de stad. Sinds enkele decennia wordt de waterzijde weer belang-
rijker. Wonen aan het water is aantrekkelijk, de beleving van het water 
in de openbare ruimte wordt meer gewaardeerd en de aandacht voor 
het watertoerisme (toerisme op en langs het water) in de Noordoost-
polder neemt toe. 

Nagelerbrug (bron: www.Emmeloord.info).

Espelervaart (bron: www.Emmeloord.info).
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1.4 Het stads-DNA van Emmeloord
De polderstad
De polderstad Emmeloord ontleent haar naam aan het dorpje op de 
noordpunt van het voormalige eiland Schokland. Dit eiland lag in 
de Zuiderzee. Het dorpje heette vroeger (1478) Emelwerth. Eem, het 
eerste deel van Emel, komt van het Germaanse ami, een algemene 
aanduiding voor een natuurlijk waterverloop. Werth betekent wierde 
(terp). Vanaf 1650 is te zien dat de naam is omgezet naar Emeloirt. 
De overgang van werth naar oirt heeft waarschijnlijk te maken met 
de afbrokkeling van het eiland Schokland. Daardoor was Emelwerth 
steeds minder een terp (heuvel in het land) en kwam steeds meer op 
de punt (oirt) van het eiland te liggen. In 1859 is het eiland op last van 
koning Willem III ontruimd.

Emmeloord is ontworpen als de stad van de Noordoostpolder. Het 
oorspronkelijke plan is tussen 1939 en 1950 gemaakt. Het definitieve 
ontwerp werd gemaakt in de periode 1942-1948. De stad is gebouwd 
op de plaats waar de Urkervaart, de Zwolse vaart, de Espelervaart en 
de Lemstervaart en de hoofdwegen die de polder doorkruisen bij 
elkaar komen. Emmeloord ligt op vergelijkbare afstand van alle 
dorpen, die in een ring rond de stad liggen. De stad verschilt van de 
dorpen door de grotere ruimtelijke complexiteit, en natuurlijk een 
regionaal winkelcentrum in het hart van de stad en de polder. De 
kern van het centrumgebied bestaat uit de stadsbrink De Deel en de 
Lange Nering, de winkelstraat van 600 meter lang die op de stads-
brink uitkomt. Het centrumgebied van de stad wordt omringd door 
kleinschaliger woonwijken. De wijze waarop de stad en het winkel-
centrum verbonden zijn aan de polderverkaveling en polderkenmerken 
(plaats Poldertoren, brandpunt stadskruis, richting verkaveling, lange 
lijnen enz. enz.) benadrukken de functie van Emmeloord als centrum 
van de polder. Op 15 december 1943 werd het eerste huis van 
Emmeloord betrokken. De aanleg van de stad en de dorpen vond 
plaats met ongeveer 5000 arbeiders in verspreid liggende kampen.

Goedgekeurd plan, 1948, Ir. Pouderoyen (bron: NLE).

Maquettefoto oost-west verbinding: 
singelgracht en centrum, 1950 
(bron: NLE).

Schets Lange Nering, Directie 
Wieringermeer, 1950 (bron: NLE).
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Foto eerste woningen, gebouwen 
en groen in Emmeloord: 
Zeeasterstraat (bron: NLE).

Brug en hoekgebouw Urkervaart, 
met uitzicht op de hervormde kerk, 
1953 (bron: NLE).

De groene polderstad
Emmeloord is ontworpen als een groene polderstad. Het groen werd 
gezien als belangrijke kwaliteit voor de leefomgeving. 
In het kader van dit onderzoek naar het DNA van Emmeloord is een 
eerste verkenning gedaan naar de ontwerpschetsen en ontwerp-
varianten, die schuilgaan achter het goedgekeurde plan uit 1947-1948. 
Daarnaast is er veldwerk verricht om de bestaande groenstructuur te 
beoordelen. Als resultaat van de deze verkenningen is een overzicht 
gemaakt van de categorieën groen, die Emmeloord rijk is (zie ‘Groen-
DNA’ verderop in dit hoofdstuk).
De groenstructuur van Emmeloord is zo samenhangend en krachtig, 
dat zij misschien wel net zo tijdloos is als het groenontwerp van 
bijvoorbeeld Vreewijk Rotterdam (door architectenbureau Granpré 
Molière, Verhagen en Kok). 

Straatprofielen 
Emmeloord, ca. 1947.

Foto eerste woningen, gebouwen 
en groen in Emmeloord: Singel 
Espelerlaan,1947 (bron: NLE).

Straatprofielen Vreewijk, ca. 1920.
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In Vreewijk maakte het groenontwerp destijds –net als in Emmeloord- 
integraal deel uit van het stedenbouwkundige plan. Marinke Steenhuis 
(cultuurhistoricus) schrijft over het werk van Verhagen in Vreewijk in 
haar dissertatie ‘Stedenbouw in het landschap, Pieter Verhagen 
(1882-1950)’, het volgende:

‘’Grote soberheid was volgens de ontwerpers het hoofdkenmerk van het 
gehele plan. ‘Soberheid was een ‘gebiedende eisch’. ‘(…) niet alleen om 
stichting, administratie en onderhoud van zulk een groot complex mo-
gelijk te maken, maar ook om de verveling en eentonigheid te vermijden, 
die een ontelbare herhaling van op zichzelf wellicht aardige hoekjes, top-
jes, doorkijkjes enz. onvermijdelijk meebrengt. Er is daarentegen gezocht 
naar de schoonheden, die bij den aard van zulk een plan behooren, naar 
grote perspectieven, ruime inzichten in binnentuinen, afwisseling van 
zonnige straten en met beschaduwde lanen, naar breede aaneengeslo-
ten groene gordels, naar markante plaatsing van domineerende gebou-
wen, enz.’ De variatie werd dus niet in de architectuur gezocht, maar in 
de compositie van de openbare ruimte. Door wisselende straatbreedtes 
en –verharding, gevarieerde boombeplanting, stoepen en voortuinen 
afgestemd op de bezonning, werd het ritme van noord-zuid straten een 
reeks van stedelijke interieurs. De architectuur was sober’’. (uit: M. Steen-
huis, Stedenbouw in het landschap, Pieter Verhagen, (1882-1950), p.142). 

Deze tekst had ook geschreven kunnen zijn voor het stedenbouw-
kundig plan van de stad Emmeloord en haar groenstructuur. Zo werd 
in Vreewijk als het ware het recept voor het ‘stedelijke dorp’ uitgevonden. 
Hierna komen Molière en Verhagen in hun vervolgontwerpen op 
andere plaatsen terug op de lessen die zij hebben geleerd in tuindorp 
Vreewijk. De kennis en de ontwerpmotieven, die zijn ontstaan tijdens 
het tuindorpontwerp van Vreewijk gaven de ontwerpers ongetwijfeld 
veel inspiratie en houvast voor Emmeloord. In Emmeloord werd het 
gedachtengoed voor ‘het stedelijke dorp’ vertaald naar het ontwerp 
voor een ‘tuinstad’.

‘Tuinstad’ Emmeloord
Het ontwerp van de groenstructuur vloeit voort uit de ontwerptraditie 
van tuindorpen en –steden. Kok, Granpré Molière en Verhagen lieten 
zich al vroeg inspireren door Engelse tuindorpen en de tuindorp-
gedachte. Zij bestudeerden vroeg in hun carrière de verkavelingen 
en de sociale en welzijnsaspecten.
De tuindorpgedachte is ontstaan eind negentiende eeuw in 
Duitsland en Engeland ten tijde van de industrialisatie, waar de 
arbeidsomstandigheden erbarmelijk waren en de woonomstandig-
heden ook. In deze twee landen werd de formule ontwikkeld van het 
wonen in een sober en doelmatig huis, met een eigen moestuin, met 
ruim openbaar groen op enige afstand van de vervuilende fabrieken 
en de verleidingen van de stad. De achterliggende gedachte was dat 
een arbeider, die gezond leeft, een dak boven zijn hoofd heeft, thuis 
kan ontspannen na het werk, zijn kinderen een schoolopleiding kan 
bieden, een gelukkig leven kan leiden. Deze arbeider is ook een 
hardwerkende arbeider. Het grootste deel van de bevolking van 
de Noordoostpolder bestond in het begin uit (land)arbeiders. Dit 
verklaart mede, dat veel kenmerken van de tuindorpgedachte zijn 
terug te herkennen, van stedelijke groenstructuur tot tuinkavel en 
moestuin.

Er is geen groot beplantingsplan voor Emmeloord. Wel is er een 
duidelijke hiërarchie, er zijn straatprofielen en er zijn verkavelings-
schetsen met groenuitwerking. Het privédomein van de woningen 
werd gescheiden door een haag, dit benadrukte de overgang van 
privé naar openbaar, de privacy en geeft een samenhangend beeld 
aan de straat. Verhagen en Molière bepleitten bij hun plannen een 
sobere architectuur, met vergelijkbare kaphellingen en materialen. 
De variatie werd gezocht in het groen en de manier waarop de 
woningen zijn geplaatst, met grote tuinen en met weinig verspilde 
ruimte. Dit is onverminderd van toepassing in het ontwerp van 
Emmeloord en blijkt uit de gevarieerde profielen die voor de groene 
polderstraten werden ontworpen, waardoor elke straat een eigen 
karakteristiek en sfeer kreeg. 
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Groen-DNA
Het oorspronkelijke plan van Emmeloord kende een strakke en regel-
matige opzet gebaseerd op de polderverkaveling, met een robuuste 
groenstructuur. Tussen de verschillende wijken en buurten werd een 
stramien van groene polderlanen en singels aangebracht. Iedere 
buurt kreeg een brinkruimte. Deze groene, pleinachtige ruimten 
hadden een functie als ontmoetingsplaats. Vaak werd er bijzondere 
bebouwing met een maatschappelijke functie aan gekoppeld, zoals 
een school of kerk. Deze gebouwen onderscheidden zich in het stads-
plan qua hoogte en vooral in enscenering in het straat- en pleinpro-
fiel. Ze kregen vanwege toetreding van licht en lucht een vrije ligging 
in de ruimte met een groene omlijsting zodat ze zich in het stadsplan 
zouden voordoen als groen element. 
Naast de groene polderstraten in de buurten en de hoofdwegen met 
hun begeleidende lanen en singelbeplantingen werden de verschil-
lende waterwegen ook tot belangrijke onderdelen van de groenstruc-
tuur van de polderstad gemaakt. Er is een singelgracht met groene 
oevers door het centrum. De verschillende vaarten hebben brede 
groene oevers en zijn op veel plekken met paden openbaar toegan-
kelijk gemaakt. 
Tenslotte werd het oorspronkelijke plan voorzien van een stadsbos en 
een groene mantel rond de stad. De vier belangrijke entreegebieden 
(stadspoorten) van de stad, en de belangrijke entrees van de wijken, 
werden ontworpen als groene pleinachtige ruimtes. Hier stonden 
vaak bijzondere gebouwen aan een plein of in clusters in het groen.

De stad werd daarmee op elk schaalniveau voorzien van groen. De 
oorspronkelijke groenstructuur is volgroeid en van hoge waarde voor 
de stad. Bij de ontwikkeling van nieuwe woon- en werkgebieden zijn 
in de loop van de jaren veel groenstructuren toegevoegd, aansluitend 
op de bestaande groenstructuur. Er is daardoor een sterke samen-
hang. De stad heeft ondanks haar gestage groei veel van haar oor-
spronkelijke karakteristieken behouden. 
 

1. Groene polderlaan, Espelerlaan gezien vanaf 
de Espelerweg.

2. Groene singel, Espelerlaan ter hoogte van de 
Acacialaan.

3. Buurtbrink aan de Botterstraat.
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9. Cluster in het groen, Emelwerda college aan 
de Peppellaan.

4. Groene polderstraat, Meidoornstraat.

5. Groene polderstraat, Duizendknoopstraat.

6. Singelgracht met groene oevers, ter hoogte 
van het Smedingplein.

7. Groene openbare oever, Urkervaart.

8. Stadspoort, evenemententerrein aan de 
Marknesserweg/Kamperweg. 
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Stads-DNA
Emmeloord werd ontworpen voor 8.000 – 10.000 inwoners. Onder-
tussen bestaat de stad uit bijna drie maal zoveel inwoners. Rond de 
kern, het oorspronkelijke plan, is een nieuwe schil van woongebieden 
en bedrijventerreinen gegroeid. Ook is de rijksweg A6 aangelegd. 
Op sommige plaatsen is in de nieuwe gebieden gebouwd met veel 
kenmerken van de oorspronkelijke stadskern en het ‘Noordoost-
polder-DNA’. Op andere plaatsen is juist gebouwd met andere onder-
liggende ontwerpgedachten. Er is onderzocht hoe de ontwerpen van 
de stadskern en de omliggende stadsgebieden in elkaar zitten en wat 
de achterliggende ontwerpgedachten zijn. Vervolgens is gekeken 
waar en hoe het ‘Noordoostpolder-DNA’ herkenbaar en beleefbaar is. 
 
Wat maakt Emmeloord familie van de dorpen?
Het stadsontwerp van Emmeloord toont veel overeenkomsten met 
de polderdorpen. Zo is er een duidelijke hiërarchie tussen hoofd- en 
zijstraten. De stad kent een stadsbrink, zoals de dorpen een dorps-
brink kennen. De stad is aan drie zijden voorzien van een groene 
mantel. Dit is een brede bos- en groenzoom met multifunctioneel 
karakter, net als bij de dorpen. De groene mantel markeert de 
oorspronkelijke overgang tussen de stad en het omliggende land-
bouwareaal en dient tegelijkertijd als windstopper en recreatiegebied. 
Daarnaast kent het oorspronkelijke plan voor Emmeloord -net als in 
de dorpen- lange rechte straten met lange woonblokken en kennen 
de hoofdwegen bij het binnenkomen van de bebouwde kom een 
knik. Ook in de stad liggen de centrale voorzieningen geclusterd rond 
en nabij de stadsbrink. Er is bedrijvigheid aan de randen en er zijn 
zowel in het oorspronkelijke plangebied als in de uitbreidingswijken 
groene poldersingels en -straten.

Voorbeeld van een dorpsbrink (Marknesse).

Voorbeeld van een wijkbrink in de stad.

Voorbeeld van een wijkbrink in de stad.
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Groene mantel dorp (Bant, op de DNA kaart 
Bant uit ‘Polderdorpen’). 

De singelgracht van Emmeloord. Brugbrink Nagelerstraat
(bron: gemeente Emmeloord).

Wat maakt Emmeloord tot polderstad?
Er zijn ook verschillen tussen de polderstad en de polderdorpen. Zo onderscheidt de polder-
stad zich van de dorpen door het stadskruis. De stad kent een hiërarchisch onderscheid tussen 
wonen, werken en voorzieningen. Er liggen in de stad meer voorzieningen dan in de dorpen. 
Het centrum ligt op een centrale plek en kent in richting en vorm een andere structuur dan 
de woongebieden. Naast de centraal gelegen voorzieningen, zijn er meerdere clusters van 
voorzieningen verspreid in de stad, op herkenbare wijze bij de stadsentrees, kruisingen van 
belangrijke wegen, de entrees van de meeste wijken en bij de verschillende stedelijke brink-
ruimtes. Deze voorzieningen zijn -hetgeen ook verschilt van de dorpen- gebouwd als clusters 
van solitaire gebouwen in groene gebieden. Door de publieke en bijzondere gebouwen te 
situeren op belangrijke plekken in de stad ontstonden op natuurlijke wijze stedelijke ontmoe-
tingsplaatsen. Emmeloord heeft in tegenstelling tot de polderdorpen veel water, een singel-
gracht (water) en er zijn groene singels, die het stedelijk karakter versterken. Het oppervlakte 
aan bedrijventerreinen is relatief groter dan in de meeste dorpen. Emmeloord had net als de 
dorpen een groene mantel, maar niet rondom de stad. Aan de zuidwestzijde lagen de bedrij-
ven- en industrieterreinen. Aan de zuidoostzijde had Emmeloord een stadsfront (stadsgezicht 
aan het open landschap). Hier lagen de bebouwing, de openbare kade en de loswal aan de 
Urkervaart, goed zichtbaar vanuit het open landschap. Op de plaats van de open polder (waar 
het stadsfront op uitkeek) ligt nu de meest zuidelijk gelegen woonwijk van Emmeloord, De 
Zuidert, deels omzoomd door de groene mantel. De treinverbinding, die het stadskarakter 
van Emmeloord nog meer zou benadrukken, is er nog niet gekomen.

Groene mantel stad (Emmeloord).
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Het stads-DNA van Emmeloord 

Het stads-DNA geeft de belangrijkste (we-
deropbouw en hedendaagse) waarden aan 
op het gebied van landschap, stedenbouw 
en architectuur. Het gaat om structuren 
-oorspronkelijk gepland en in de loop van de 
jaren gegroeid- die in samenhang kenmer-
kend zijn voor de polderidentiteit van de pol-
derstad Emmeloord. Dit hoofdstuk geeft een 
bondig overzicht van alle belangrijke ruimte-
lijke waarden, die deels beschreven staan in 
de hieraan voorafgaande hoofdstukken. 

1 De groene mantel.
2 De groene polderstraat/-laan.
3 De groene singel.
4 Groene en openbare oevers.
5 Stads- / wijk- / buurt- / brugbrink.
6 Het stadskruis en het polderkruis.
7 Wonen noord-zuid, centrum oost-west.
8 Van Delfts Rood tot Delfts Wit.
9 Cluster van voorzieningen 
 (en / of bijzondere gebouwen) 
 in het groen.
10 Stadspoorten.
11 Bedrijven aan de rand en aan het water.
12 Lange straten, lange blokken.
13 Bijzondere hoeken.
14 Vizier naar het landschap.
15 Zicht op de poldertoren.
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1. De groene mantel
De groene mantel is de multifunctionele brede groenzoom, die de 
polderstad aan drie zijden omsluit. De groene mantel omvat paden, 
sportvelden, een begraafplaats, volkstuinen etc.
De groene mantel omvat minimaal een robuuste groenstrook van 
bomen van de eerste grootte (afmeting bomen, in dit geval de groot-
ste maat bomen), met gras en/of onderbegroeiing en een voetpad. 
Ze wordt vaak begrenst door sloten. Afhankelijk van de maat en 
schaal van de bebouwing en achterliggende stedelijke structuur is 
de groene mantel breder of smaller (een stadsmantel is bijvoorbeeld 
breder en omvat meer functies dan een dorpsmantel. Afhankelijk van 
de functies, die in de groene mantel zijn opgenomen zal de groene 
mantel ook van maat verschillen). Alle tien polderdorpen en de pol-
derstad kennen een groene mantel.
In tegenstelling tot de polderdorpen heeft Emmeloord geen groene 
mantel aan de zuidzijde van de stad. Hier had de stad een gebouwd 
front gericht op de polder en bedrijventerreinen. Deze bedrijventer-
reinen zijn uitgebreid tot aan de nieuwe rijksweg. 

De groene mantel van Emmeloord.

1.5 Het stads-DNA van Emmeloord op de kaart en in beelden
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De Plevierenstraat.

Sportlaan.

2. De groene polderstraat
In het oorspronkelijke ontwerp zijn bijna 
alle straten groen. Emmeloord kent nog vele 
‘groene polderstraten’. Kenmerkend zijn de 
ruime straatprofielen met groene bermen. 
Het geeft Emmeloord een parkachtig 
karakter. De groene straten, singels en groene 
mantel maken de polderstad tot een groene 
oase in de open polder.

3. De groene poldersingel
Er zijn drie brede groene poldersingels langs 
de hoofdwegen en wijkontsluitingswegen 
vanuit het noorden. Ook ligt er een groene 
singel langs de singelgracht. Deze polder-
singels bieden structuur aan de stadskern, 
dragen bij aan de oriëntatie in de stad en ge-
ven het onderscheid aan tussen de verschil-
lende wijken. Emmeloord ontleent mede aan 
deze groene singels haar groene parkachtige 
karakter. 

 

De Lemstervaart.

De Urkervaart.

4. Groene en openbare oevers
Emmeloord is ontworpen als een stad met 
groene en openbare oevers langs de drie 
vaarten. De Urkervaart - Zwolse Vaart, Lem-
stervaart en Espelervaart omvatten brede 
luwe oevers met paden. Het oorspronkelijke 
stadsfront aan de Zwolse Vaart heeft niet 
meer het zicht op de open polder, maar is 
nog altijd groen en openbaar. Er zijn aanleg-
plaatsen en er is veel ruimte voor wandelaars.
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5. Stadsbrink, wijkbrink, brugbrink en buurtbrink
De Polderstad heeft net als de dorpen brinken. Deze zijn in maat en 
schaal vertaald naar het schaalniveau van de stad. De ‘stadsbrink’ 
wordt De Deel genoemd. Hier staat de poldertoren, het architectonische 
hoogtepunt van de polder, waarmee het brandpunt van de stad extra 
wordt benadrukt. 
Op en aan de stadsbrink bevinden zich het busstation, voorzieningen, 
het theater en het winkelcentrum. Bij de ontwikkeling van Emmeloord 
werd begonnen met de aanleg van de stadsbrink en het stadscentrum. 
De benodigde voorzieningen waren hierdoor vanaf het begin 

aanwezig. In het oorspronkelijke ontwerp is de stadsbrink een royaal 
open plein met aan de zuidzijde een brede groensingel en aan de 
noordzijde gebouwen in het groen. 
Emmeloord heeft niet alleen een stadsbrink, maar ook brugbrinken, 
wijkbrinken en buurtbrinken. Ook deze pleinachtige ruimtes zijn 
groen en worden minimaal aan drie zijden omsloten door bebouwing. 
Vaak liggen er publieke gebouwen of maatschappelijke voorzieningen 
aan de brink.

Stadsbrink De Deel.

Wijkbrink plein Almere.

Buurtbrink Botterstraat.

Brugbrink Nagelerstraat.
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6. Het stadskruis en het polderkruis
De kruisende wegen van het polderkruis (groen) verbinden de 
centraal gelegen polderstad met de polder en het oude land. 
Het ‘stadskruis’ (geel) markeert het brandpunt van de polder en de 
stad. De stadsbrink met poldertoren benadrukken dit brandpunt. 
Belangrijke functies liggen aan de stadsbrink en het stadskruis.

Stadskruis en polderkruis.

7. Wonen noord-zuid, centrum oost-west
Het oorspronkelijke plangebied kent twee hoofdrichtingen. 
De woongebieden zijn noord-zuid georiënteerd. Het centrumgebied 
is oost-west georiënteerd. Dit is goed te zien op de maquette van het 
oorspronkelijke plan en is nog altijd zichtbaar in de stad. Het verschil 
in richting tussen het centrum en het wonen was oorspronkelijk 
bedoeld om de oriëntatie te vergemakkelijken en het onderscheid 
tussen de woongebieden, werkgebieden en het centrum te vergroten. 
Dit principe werkt ook nu nog door. 

Het centrum van Emmeloord is niet alleen het voorzieningencentrum 
van de stad, maar ook van de Noordoostpolder. Het centrumgebied 
had en heeft een regionale functie als regionaal winkel- en uitgaans-
centrum. De Lange Nering, de centrale winkelstraat is de enige 

Centrum oost-west (oranje), Wonen noord-zuid (rood), randen oost-west 
(oranje).
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Oost-west richting centrumgebied in maquette oorspronkelijke plan.

Kromming in Lange Nering.

straat in het oorspronkelijke plangebied van Emmeloord met een 
kromming. Dit was oorspronkelijk bedoeld om extra herkenbaarheid, 
maar ook om geborgenheid te creëren ten opzichte van de polder en 
de stad. In de nieuwe plannen voor het centrum bouwt men hierop 
voort. 
De Lange Nering is zo ontworpen, dat de logistiek op eenvoudige 
wijze kan plaatsvinden via achterstraten. Er is ruimte gehouden aan 
de oostzijde van de Lange Nering, opdat het centrum kan blijven 
groeien. Voorzieningen en publieke gebouwen liggen geclusterd in 
het centrum en op markante plekken. 

Ondertussen zijn de woongebieden aan de randen van het 
oorspronkelijke plangebied ook oost-west georiënteerd, waarmee 
ze de overgang naar het landschap, het water of het Emmelerbos 
benadrukken. Dit versterkt het verschil tussen de stedelijke woon-
gebieden en de woongebieden met een landschappelijke ligging 
of oriëntatie. 
De hoofdrichtingen in de stadsplattegrond bepalen samen met het 
stadskruis, de vaarten en de groenstructuur de stedenbouwkundige 
hoofdstructuur van de stadskern Emmeloord.
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Marknesserweg met de Golfslag.

8. Van Delfts Rood tot Delfts Wit
Emmeloord kent, zoals de hele polder, diep rode Delftse School-
architectuur, zuiver modernistische architectuur en vele tussenvormen 
hiervan. De meeste woningen, wanden van winkelstraten en de 
kerken zijn vormgegeven in de stijl van de Delftse School. Deze 
bebouwing vormt straat- en pleinwanden.
Modernistische architectuur is te vinden bij scholen, verzorgings
tehuizen en het ziekenhuis. Het betreft vaak autonome, alzijdige 
gebouwen in een groene ruimte.
Een bijzondere plek, waar modernisme tegenover traditionalisme 
is geplaatst, is de Sportlaan. Hier staan modernistische bungalows 
tegenover traditionele en aaneengesloten rijen met gezinswoningen. 

9. Publieke gebouwen in clusters en op markante plekken
Emmeloord heeft drie hoofdkerken: de Nederlands Hervormde kerk 
De Hoeksteen (bouwjaar 1952), de Rooms-Katholieke St. Michaëls-
kerk (bouwjaar 1956) en de Gereformeerde De Nieuw Jeruzalemkerk 
(bouwjaar 1954-1955). De kerken bevinden zich op hoekpunten 
van een brink of aan een belangrijk kruispunt in de stad. De kerken 
beëindigen lange zichtlijnen de stad in vanaf de belangrijkste 
invalswegen. Scholen staan in clusters (gegroepeerd in elkaar 
nabijheid) en in de buurten. 
In het oorspronkelijke plan, maar ook in de nieuwere wijken van 
Emmeloord, staan de publieke gebouwen en maatschappelijke 
voorzieningen in clusters in het groen. Vaak langs belangrijke 
invalswegen, maar ook aan de entrees van de stad en de wijken. 
Enkele van deze clusters omvatten beeldbepalende gebouwen. 
Aan deze en andere groene ontmoetingsplekken dankt Emmeloord 
haar groene imago.

Sportlaan.

Bijzonder gebouw op een markante 
plek aan de Espelerlaan, woningen 
voor alleenstaande vrouwen, 1954
(bron: Mercatus).
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10. Stadspoorten
Emmeloord heeft in het oorspronkelijk plan vier hoofdentrees die 
elkaar raken midden in de stad, rond De Deel. We noemen deze vier 
hoofdroutes samen het stadskruis (zie kaart in deze paragraaf bij ‘6. 
Het stadskruis en het polderkruis’ in dit hoofdstuk). De noordelijke 
entree van het stadskruis is met veel groen ontworpen en loopt door 
het stadsbos (groene ovaal). De overige drie entrees komen over het 
water de stadskern binnen Daar waar de entreeroutes de vaarten 
kruisen liggen de ‘stadspoorten’ (cirkels). Oorspronkelijk lag hier de 
overgang tussen landschap en stad. De stadspoorten zijn belangrijke 
plekken. Hier heb je namelijk als passant ruim zicht over het water, 
waarbij op markante plaatsen het zicht over het water, de openbare 
oevers en het polderlandschap overeind is gebleven. Daarnaast zijn 
vaak de poldertoren en/of een van de drie hoofdkerken of bijzondere 
gebouwen zichtbaar. Hierdoor is de identiteit van de Polderstad sterk 
beleefbaar.

Oorspronkelijke kwaliteiten van deze entrees en de stadspoorten zijn: 
•	 Geleidelijke	binnenkomst	vanuit	het	landschap,	via	een	plein	of	
 groene ruimte naar het centrum (‘groen voorportaal’).
•	 Bij	de	blauwe	stadspoorten	een	‘brugmoment’.
•	 Gebouwen	met	een	bijzondere	functie	in	het	groen	of	aan	een	
 pleinachtige ruimte (‘stadsportaal’).
•	 Zicht	op	de	Poldertoren	en/of	één	van	de	centrumkerken	of	andere	
 bijzondere gebouwen in de stad.
•	 Bebouwing	heeft	meer	afstand	van	de	weg;	het	straatprofiel	is	
 breder.

Stadspoort oost, zicht op de poldertoren en de 
Golfslag.

Stadspoort west, zicht op de poldertoren. Stadspoort zuid, zicht op de poldertoren en een 
centrumkerk.

Drie blauwe stadspoorten.
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11. Bedrijven aan de rand en aan het water
De bedrijventerreinen van Emmeloord liggen aan de rand van de 
stadskern en aan de rand van de stad. De bedrijventerreinen van de 
eerste generatie liggen aan de rand van de stadskern in verbinding 
met het water van de Urkervaart en Zwolse Vaart (aan een loswal of 
met insteekhavens). Deze ligging vloeit voort uit het oorspronkelijke 
ontwerp, waar de vaarten een belangrijke rol speelden als hoofdinfra-
structuur. Later ontwikkelde de stad nieuwe bedrijventerreinen langs 
belangrijke hoofdwegen (bijvoorbeeld de Nagelerweg).
De rijksweg A6 is een belangrijke nieuwe hoofdontsluiting, waarlangs 
de nieuwste bedrijventerreinen zijn ontwikkeld. Hier vormt de brede 
groene voorgrond voor bedrijventerrein De Munt als het ware een 
diepe ‘voortuin’, die –net als bij woningen met een diepe voortuin- 
het terrein en de stad allure geeft aan de snelweg.

Bedrijventerrein De Munt langs de A6 met groene voorgrond.

Bedrijventerrein eerste generatie langs de Urkervaart.
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12. Lange straten, lange blokken
Het oorspronkelijke plan voor Emmeloord bestaat uit lange en rechte 
lijnen, passend bij het karakter van de polder. Deze lange lijnen zijn 
terug te vinden in de lange woonstraten, met lange bouwblokken 
van aaneengeschakelde woningen. 

Wenmaekersstraat.

Lange Dreef.

Langs de invalswegen is vaak de groenstructuur bepalend, hier 
zijn ook wanden gevormd door vrijstaande of kleine aantallen 
geschakelde woningen. De enige plek in Emmeloord waar de 
rechte onderlegger van de polder niet voelbaar is, is de Lange 
Nering; hier geeft een vloeiend verloop geborgenheid. Zo wordt 
de winkelfunctie verbijzonderd. 
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Hoek Koningin Julianastraat - Boslaan.

13. Bijzondere hoeken
Veel hoeken kennen een verbijzondering. Dit geldt voor hoeken van 
hoofdstraten, maar ook voor hoeken van bescheiden woonstraten. 
Lange blokken hebben op belangrijke plekken een bijzondere 
beëindiging. De kap is hoger, de kopgevel krijgt meer aandacht of 
er is een bijzonder metselverband toegepast. Soms is een eindblokje 
een kwart slag gedraaid of de kap verhoogd. De hoeken van bouw-
blokken worden gebruikt om bijzondere accenten aan te brengen, 
maar soms ook om bijzondere functies te huisvesten. Dit was in het 
oorspronkelijk plan een kerk, een postkantoor of bijvoorbeeld een 
winkel. Deze gebouwen zijn vaak met extra aandacht voor de 
architectuur uitgewerkt en geven nog altijd structuur aan straat en 
stad.

14. Vizier naar het landschap
De stad had in het oorspronkelijke plan op meerdere plekken uitzicht 
op het open polderlandschap. Rond de oorspronkelijke kern is de 
stad doorgegroeid, en ook in de nieuwe uitleg zijn er plekken in de 
openbare ruimte die zicht bieden op het omringende landschap. 
Locaties met een uniek vizier. Deze poldervizieren maken -naast de 
vele andere polderkenmerken- de stad tot de Noordoostpolderstad.

Uitzicht vanaf de Marsstraat – Pallasstraat in Revelsant.
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15. Zicht op de poldertoren
De centrale ligging van Emmeloord in de Noordoostpolder wordt 
geaccentueerd door de poldertoren midden in de polderstad. Deze 
voormalige watertoren staat in het geografische middelpunt van de 
polder. 

Espelerlaan.

Bumalaan.
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De betekenis van de poldertoren in het oorspronkelijke plan en nu:
Over de hedendaagse kaart is in rood het oorspronkelijke plan gestippeld. De blauwe pijlen op de 
plattegrond tonen het zicht op de poldertoren van grotere afstand. Hier is de toren een oriëntatie-
punt in het silhouet van de stad. Pas bij het entreemoment – de knik in de weg – komt de toren 
daadwerkelijk in de as te staan (zwarte pijl).  
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Belemmering van het zicht op de poldertoren 
komend vanuit het westen.

Het zicht op de poldertoren, komend vanuit het 
noorden.

Zicht op de Poldertoren komend vanuit het westen:
Oorspronkelijk was er op grotere afstand zicht op de poldertoren. 
Door de uitbreidingen aan de noordzijde van de Urkerweg is dit zicht 
belemmerd. Bovendien is door het ongelijkvloers maken van de krui-
sing  met de Hannie Schaftweg en de niet geplande begroeiing ter 
plaatse het zicht op de poldertoren ook hier niet meer mogelijk.

Zicht op de poldertoren komend vanuit het oosten:
Oorspronkelijk was er op grotere afstand zicht op de toren. Door de 
aanleg van de snelweg verminderde de betekenis van deze entree. 
Bovendien belemmert de ongelijkvloerse kruising hier het zicht. 
Daarnaast valt op dat de inrichting van de weg met onder andere ro-
tondes en veel verkeersborden het zicht op de poldertoren blokkeert.  

Zicht op de poldertoren komend vanuit het noorden:
Vanaf grote afstand staat de toren in de as van de weg, enkel bij de 
entree een moment niet.
Hier is de situatie nog grotendeels gelijk gebleven; vanaf de Espeler-
laan rijdt men recht op de poldertoren af.

Zicht op de poldertoren komend vanuit de overige invalswegen:
Vanuit de overige richtingen speelt de toren een rol in het silhouet, 
maar er is geen moment waarop de toren in de as van de route komt 
te staan.
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1.6 De polderstad-factor
Er is gekeken in hoeverre elk stadsgebied aansluit bij de kenmerken 
van het oorspronkelijke plan en het daaruit voortvloeiende ‘DNA’ van 
de huidige stad Emmeloord. Er is daartoe een tiental criteria opgesteld, 
op basis waarvan elk stadsgebied een score heeft gekregen: 
‘de polderstad-factor’. De tien criteria zijn een optelsom van de fysieke 
DNA-kenmerken (die kenmerken die op de kaart zijn aan te wijzen) 
en de ontwerpuitgangspunten die ten grondslag liggen aan het 
oorspronkelijke plan (zie hoofdstuk 2.1). Ze maken het mogelijk vast 
te stellen hoe hoog een deelgebied scoort op de hoofdkenmerken, 
die bepalend zijn voor de identiteit van Emmeloord. Deze criteria zijn 
abstracter dan het ‘DNA’, omdat ze overkoepelend zijn. Ze komen ook 
niet letterlijk overeen met de oorspronkelijke ontwerpuitgangspunten, 
omdat de stad is doorgegroeid en ook nieuwe karakteristieke eigen-
schappen heeft ontwikkeld. Ter illustratie: enkele DNA-kenmerken 
zijn ondergebracht onder één noemer. Zo zijn bijvoorbeeld de groene 
polderstraat, poldersingel en groene mantel gevat onder de noemer: 
‘De groene polderstad’.

De tien criteria voor het bepalen van de polderstad-factor zijn:

1. Hiërarchische stedenbouw.  
2. Stadspatroon volgt de polderverkaveling.
3. Duidelijke begrenzing van de stad naar de polder.
4. Beleefbaar en herkenbaar kruisen van wegen met bos en water.
5. Onderscheid tussen wonen, werken en voorzieningen.
6. Ligging van gebouwen met bijzondere functie aan het 
 stadsplein, bij de stadsentrees en verspreid over stad.
7. Een gezicht naar het water en een gezicht naar de polder.
8. Delftse school stedenbouw en architectuur.
9. De groene polderstad.  
10. Vizieren op de polder en de poldertoren.

De polderstad-factoren van alle stadsgebieden zijn in deze paragraaf 
gebundeld. Het betreft een integrale onafhankelijke beoordeling van 
elk stadsgebied vanuit de drie deskundigheden landschap (L), de 
stedenbouw (S) en architectuur (A). 

Alle polderstad-factoren gecombineerd:

Score Polderstad-factor 
Oorspronkelijk plangebied: 9

Score Polderstad-factor 
Woongebieden 1960-1985: 3

Score Polderstad-factor 
Woongebieden na 1985: 4
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Score Polderstad-factor 
Bedrijventerreinen na 1960: 5

Score Polderstad-factor 
Entrees en randen: 7

Score Polderstad-factor 
Stad aan de snelweg: 2

Score Polderstad-factor 
Stad aan het water: 5
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	  	  	  	  	  	  	  	  L 	  	  	  	  	  	   	   	  S	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  A	  

	  	  	  	  	  	  	  	  L 	  	  	  	  	  	   	   	  S	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  A	  
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Hoofdstuk 2 Het DNA van de stadsgebieden

 D
N

A
 stadsgebieden
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2.1 Oorspronkelijke plangebied 
Het stadsgebied, dat overeenkomt met de plangrenzen van het 
oorspronkelijke plan voor Emmeloord uit 1947-1948, noemen we het 
oorspronkelijke plangebied. De bouwkundige en stedenbouwkundige 
invloeden van de Delftse School zijn in dit gebied, waarvoor Pouderoyen 
in 1947-1948 het definitieve plan tekende, nog zeer sterk te herkennen. 
Ze dragen bij aan het ‘DNA’ en de wederopbouwwaarden van Emmeloord. 

De polderstad is oorspronkelijk in hoge mate ontworpen vanuit dezelfde 
uitgangspunten als de polderdorpen. De polderstad heeft net als de 
dorpen een brink, De Deel, die in maat en schaal vertaald is naar het 
schaalniveau van de stad. Er zijn drie hoofdkerken, de Nederlands 
Hervormde kerk De Hoeksteen (bouwjaar 1952), de Rooms-Katholieke 
St. Michaëlskerk (bouwjaar 1956) en de Gereformeerde kerk De Nieuw 
Jeruzalemkerk (bouwjaar 1954-1955). Daarnaast zijn er planonderdelen, 
die de stad tot stad maken. Het plan kende vanaf het begin een stadsbos 
en een groot winkel- en voorzieningencentrum.

De hiërarchie in de stedenbouwkundige structuur is veel sterker dan 
in de dorpen. Ze symboliseert de verhoudingen tussen de stad en de 
dorpen en de verhoudingen in de maatschappij van de jaren vijftig, met 
de stad als sociaal, cultureel en economisch hoogtepunt van de Noord-
oostpolder. De openbare gebouwen (poldertoren, raadhuis, publieke 
gebouwen) steken in het oorspronkelijke plan duidelijk af tegen de 
woonbebouwing, door hoogte, maar ook door plaatsing in straten, 
aan brinken, vaak als beëindiging van zichtlijnen en stadsassen. In de 
architectuur overheerst de traditionele Delftse School (bouw)stijl, maar 
het valt op dat naarmate de ontwikkeling van het oorspronkelijke 
plangebied vorderde, de modernistische stijl aan invloed wint. 
Het oorspronkelijke plangebied herken je aan de traditionele stedenbouw 
en architectuur. Er is een helder verschil tussen hoofd- en zijwegen. 
Publieke gebouwen hebben markante plekken. Woningen staan met de 
voorkanten naar de straat of het water. Langs het stedelijke water zijn 
de oevers openbaar. Tot slot is het oorspronkelijke plan van Emmeloord 
een bijzonder groen plan, met groene straten, singels en brinken, 
die nog altijd maken dat de stad er ontspannen en lommerrijk bijligt. 

Kaart ‘Oorspronkelijke plangebied’.

2.1.1 Even voorstellen …
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Schematische aanduiding polder met het 
stadskruis (geel) en de dorpenring (groen).

Schema van de polderstad met de ligging op 
het kruispunt van vaarten en wegen (vaarten 
blauw, hoofdwegen (stadskruis) geel, woon- en 
centrumbebouwing rood, bedrijven en industrie 
paars, groene mantel groen).

Inwoners konden snel in het groen zijn. Een 
van de onderzoekers die het inrichtingsproces 
in de Noordoostpolder wetenschappelijk 
begeleidde was sociograaf drs. Groenman. 
Hij trad vanaf 1943 in dienst bij de Directie 
van de Wieringermeer. Hij zei over de groene 
polderstad, waar het aandeel arbeiders net als 
in de dorpen groot was: 
‘De behoefte aan gezonde recreatie, speel- en 
wandelgelegenheid is bij de arbeiders, die kleiner 
behuisd en financieel minder sterk zijn dan de 
overige groepen der bevolking, grooter dan bij de 
laatste’ (uit: J.T.W.H. van Woensel, Nieuwe dorpen 
op nieuw land, p.108).

Emmeloord op het kruispunt van wegen, gezien 
vanuit het zuidwesten, 1959. Het oorspronkelijke 
plangebied is goed te zien (bron: NLE).

Eén van de drie hoofdkerken. De Gereformeerde 
kerk De Nieuw Jeruzalemkerk gezien vanaf de 
Cornelis Dirkszstraat, bouwjaar 1954-1955 
(bron: www.emmeloord.info).
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2.1.2 Historie  ontwerpgedachten

Wat is karakteristiek aan het oorspronkelijk 
plan?
Er zijn door twee ontwerpers plannen gemaakt 
voor Emmeloord. Het eerste plan werd in 1939 
en 1940 getekend door Ir. Verhagen in samen-
werking met Ir. Kuipers. Doel was te illustreren 
hoe de nederzettingen ten opzichte van elkaar 
en in relatie tot de wegen en vaarten in de 
polder geordend zouden kunnen worden. 
Dit eerste plan toont een stad omsloten door 
groen en water, met een duidelijk centrum en 
ruimte voor bedrijventerreinen. De richtingen 
van de polderverkaveling zijn duidelijk terug 
te herkennen aan de strakke, regelmatige en 
ruime opzet. 
 
Het definitieve plan voor Emmeloord werd 
na de Tweede Wereldoorlog gemaakt door 
Ir. Pouderoyen. Het werd in 1947 getekend 
en in 1948 definitief goedgekeurd door de 
Planologische Commissie. Pouderoyen 
gebruikte veel elementen uit het eerste plan. 
Wel zijn er verschillen. Zo week Pouderoyen 
licht af van de rechte lijnen om de stad meer 
eigen dynamiek te geven ten opzichte van de 
polder. Hij introduceerde een zuidelijke entree 
met een brug over de Urkervaart en vervol-
maakte daarmee het stadskruis. Ook werd het 
door Verhagen getekende stadsplein geen 
plein. Pouderoyen koos na vele schetsen van 
pleinen in 1946 voor een brinkachtige ruimte 
met veel groen, waardoor hij bewust of 
onbewust meer aansloot bij de groene 
karakteristiek van de dorpsbrinken in de 
polderdorpen. De plattegrond van Emmeloord 

Definitief ontwerp Emmeloord, 1947-1948, door 
Pouderoyen (bron: NLE).

Eerste ontwerp Emmeloord, 1939-1940, door 
Verhagen en Kuipers, Bureau Granpré Molière, 
Verhagen en Kok (bron: NLE).

spant zich op tussen de Urkervaart, de Zwolse 
vaart, de Espelervaart, en de Lemstervaart. 

Terwijl Verhagen Emmeloord een breed 
stadsfront gaf aan de vaart en de polder, 
verkleinde Pouderoyen het stadsfront om een 
bedrijventerrein aan de zuidzijde van het water 
te kunnen plaatsen.

Emmeloord heeft een duidelijk centrum. 
Om het centrumgebied te markeren heeft 
Pouderoyen in 1943 een grachtenstelsel 
ontworpen. Dit werd echter te duur. 
De belangrijkste gracht is uitgevoerd. Dit is de 
singelgracht van het centrum. Ze loopt parallel 
aan de oost-west tak van het stadskruis 
(Marknesserweg – Urkerweg). Ze geeft het 
centrumgebied een andere hoofdrichting 
(oost-west) dan de woongebieden (noord-zuid).
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1946, dwarsprofiel door Pouderoyen (bron: NLE).

Ontwerpschets	  stadsplein	  met	  grachten,	  door	  Pouderoyen,	  1943	  

1940, Verhagen (bron: NLE). 1943, Pouderoyen (bron: NLE).

1943, Pouderoyen (bron: NLE). 1944, Pouderoyen (bron: NLE).

1946, Pouderoyen (bron: NLE).

Pouderoyen koos na vele schetsen van pleinen in de periode 1940- 1946 uiteindelijk voor een 
brinkachtige ruimte met veel groen, waardoor hij bewust of onbewust meer aansloot bij de groene 
karakteristiek van de dorpsbrinken in de polderdorpen (reeks beelden). Er zijn schetsen met stedelijke 
compacte pleinen en schetsen met grachten. Er zijn zelfs schetsen uit 1944, die gelijkenis vertonen met 
het San Marcoplein in Venetië (bron: NLE).

De Deel, vogelvlucht vanuit het oosten, 1980 
(bron: NLE).

De Deel, vogelvlucht vanuit het westen, 1980 (bron: NLE).

1953, De Deel in Emmeloord, een groene stadsbrink (bron: Mercatus).
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Ontwerpschets	  stadsplein	  met	  grachten,	  door	  Pouderoyen,	  1943	  

Ontwerpschets stad met grachten uit 1942, 
door Pouderoyen (bron: NLE).

Schetsplan IV uit 1943, door Pouderoyen, 
uitsnede De Deel met grachten (bron: NLE).

In de schetsontwerpen van Pouderoyen uit 1942 
en 1943 kreeg Emmeloord extra grachten ten 
noorden van het centrum (blauwe stippellijn op 
kleurenschema op basis van het schetsontwerp 
1943). De grachten dienden het onderscheid 
tussen het centrumgebied en het woongebied 
extra te versterken en refereerden aan ‘de 
Hollandse waterstad’. Deze grachten zijn nooit 
aangelegd. Wel werd de Paardenmarkt zo 
gesitueerd dat er een duidelijke overgang 
ontstond tussen het centrum en de woongebieden.

Rechts: Illustratie schetsplan 1943. Pouderoyen 
liet zich een inspireren door de Hollandse 
waterstad en kwam met het voorstel voor 
grachten rond het centrum, De Deel en de 
poldertoren (bron: NLE).

Typisch voor het oorspronkelijke plan van de 
Noordoostpolder-stad
Belangrijke hoofdmotieven, die in het 
oorspronkelijke plan van Emmeloord werden 
geïntroduceerd:
1. Hiërarchische stedenbouw.
2. Stadspatroon volgt de polderverkaveling.
3. Duidelijke begrenzing van de stad naar de 
 polder.
4. Ligging aan het stadskruis (met de 
 stadsbrink op het kruispunt van 
 hoofdwegen) en het polderkruis.
5. Kruisen van wegen en water 
 (‘blauwe’ stadspoorten).
6. Onderscheid tussen wonen, werken en 
 voorzieningen.
7. De groene polderstad.
8. Stad aan het water.

Op de volgende pagina’s worden deze punten 
toegelicht.
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1. Hiërarchische stedenbouw
In de jaren dat het plan voor Emmeloord werd 
ontwikkeld, was de maatschappij hiërarchisch 
opgebouwd. Dit verklaart de hiërarchische 
opbouw van de stad. Belangrijke functies 
voor de stad liggen goed herkenbaar langs 
hoofdwegen en aan de stadsbrink. Functies 
met betekenis voor wijken en buurten liggen 
goed zichtbaar langs de wijkontsluitingswegen 
en wijkbrinken. Hoofdwegen hebben een 
royaler profiel dan de wijk- en buurtstraten. 
De stadsbrink is groter dan de wijkbrinken, etc.

Emmeloord heeft dankzij deze opbouw een 
duidelijk centrum, met een strategische 
plaatsing van de kerken en de poldertoren. 
De toegangswegen van de stad komen 
samen op de stadsbrink, het centrale plein, 
met daarop de poldertoren en ernaast het 
winkelgebied en belangrijke voorzieningen. 
Om het centrumgebied te markeren is één 
brede, lange singelgracht gegraven (het plan 
voor een grachtenstelsel is niet uitgevoerd) en 
heeft het centrumgebied een andere hoofd-
richting (oost-west) dan de woongebieden 
(noord-zuid).
Geen van de kerken overheerst de hoge 
watertoren. Deze markeert het brandpunt 
van de polder in de stad en daarbuiten.
De toegangswegen zijn ruim en worden 
gemarkeerd door hogere bebouwing. Bij de 
entrees staan belangrijke publieke gebouwen, 
zoals het verzorgingstehuis De Golfslag en 
het ziekenhuis. Scholen zijn opgenomen in 
de woonwijken, vaak in clusters.

Ruime toegangswegen met hogere bebouwing: De Golfslag bij de oostelijke 
entree (bron: NLE).

Stadsbrink (De Deel) op het kruispunt van de hoofdwegen van de stad 
(stadskruis) (bron: NLE).
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2. Stadspatroon volgt de polderverkaveling
De polderstad is recht en hoekig, net als de 
polderverkaveling. 
De Noordoostpolder kent een ‘nieuwe’ wijze 
van verkavelen waarbij, in tegenstelling tot de 
klassieke 19e eeuwse verkavelingsmethodiek, 
de verkaveling werd opgezet vanuit de randen.
Door de onregelmatige vorm van de polder 
komen de verschillende kavelrichtingen in het 
centrum van de polder in en rond Emmeloord 
bijeen.
Dit verklaart dat de polderstad niet is uitgewerkt 
als een gridstad, maar een doorvertaling is 
van de vele richtingen van de wegen, vaarten 
en poldersloten. De ‘knoop’ van verschillende 
verkavelingsrichtingen heeft geleid tot een 
verfijning die ten grondslag ligt aan het 
situationele ontwerp van de hoofdstructuur, 
met hoofdwegen, een gracht en groene 
singels, inclusief poldertoren en andere hoge 
gebouwen als beelddragers.

Stadspatroon volgt de polderverkaveling.



  HET DNA VAN DE STADSGEBIEDEN    71

3. Duidelijke begrenzing stad
Het oorspronkelijke plan is ontworpen met 
aan drie zijden vaarten, een stadsbos en een 
groene mantel als begrenzing. Nog altijd 
markeren de vaarten een duidelijke overgang 
tussen het oorspronkelijke plangebied en de 
nieuwe stadsschil, die rondom is gegroeid. 
Ook de groene mantel heeft nog altijd haar 
functie behouden. Op sommige plaatsen is ze 
mee-ontworpen bij nieuwe uitbreidingen.

De groene mantel, een brede boszoom met 
paden en andere functies, zien we ook bij de 
dorpen. Ze markeert de overgang tussen stad 
(of dorp) en landschap en fungeert tevens 
als bescherming tegen de wind. Opvallend is 
dat Emmeloord aan de zuidzijde geen groene 
mantel kende, maar een bedrijventerrein en 
stadsfront (stadsaanzicht vanuit het landschap).
Emmeloord onderscheidde zich als polderstad 
van de dorpen door dit stadsfront aan de 
polder. Het stadsfront lag aan het water van 
de Zwolse Vaart en aan het polderlandschap, 
waardoor ze een duidelijke begrenzing vormde 
naar de polder en de stad een stadssilhouet gaf 
vanuit het zuidoosten.

Duidelijke stadsbegrenzing door vaarten, 
bruggen, stadsfront en groene mantel (tekening 
op goedgekeurd plan 1947-48, bron: NLE).

Stadsfront aan de Zwolse Vaart 
(bron: Gemeente Noordoostpolder).

Luchtfoto stadsfront aan de polder
(bron: Gemeente Noordoostpolder).

Nagelerbrug (zicht op landschap)
(bron: Gemeente Noordoostpolder).

Nagelerbrug (zicht op de stad)
(bron: Gemeente Noordoostpolder).
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4. Stad aan het stadskruis en het polderkruis
In de plannen voor de hiërarchisch opgebouw-
de polderstad Emmeloord was de ligging aan 
de wegen en vaarten een uitgangspunt. 
De kruisende wegen van het polderkruis ver-
binden de centraal gelegen polderstad met de 
polder en het oude land. De polderstad heeft 
net als de dorpen een brink. Deze is in maat en 
schaal vertaald naar het schaalniveau van de 
stad. Deze ‘stadsbrink’ wordt De Deel genoemd.

Foto rechtsboven: Stad aan het stadskruis (geel) 
en het polderkruis (groen). In het brandpunt de 
stadsbrink (geel). (ondergrond: goedgekeurde 
plan 1947-48, bron: NLE).

Foto onder: De singelgracht van Emmeloord, 
geflankeerd door de Lange Dreef (links) en de 
Meeuwenkant (rechts)
(bron: Gemeente Noordoostpolder).
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5. Kruisen van wegen en water. 
(‘blauwe’ stadspoorten) en wegen en bos 
(‘groene stadspoort’)
De wijze waarop de hoofdwegen de stad 
inleiden is belangrijk voor de oriëntatie. 
Er zijn drie ‘blauwe stadspoorten’ en een 
‘groene stadspoort’, die de overgang van 
het landelijk gebied naar de stad markeren op 
de plaats waar de wegen het water en het bos 
kruisen. Hier leiden de hoofdwegen over de 
vaarten en door het bos de stad in, via plein-
achtige groene ontworpen ruimten. 
Bij de passages van de vaarten ontstaat er een 
overgangsmoment rond de brug. Dit was in het 
begin de overgang van landschap naar stad. 
Nu de overgang van de nieuwe stadsschil naar 
het oorspronkelijke plangebied. Daar waar de 
vier takken van het stadskruis bijeen komen en 
het water raken, ligt het brandpunt van de stad: 
De Deel. Ter plaatse van de stadspoorten is de 
ruimtevorm gericht op focuspunten in de stad. 
De openbare ruimte wordt begrensd of 
geflankeerd door hogere en publieke gebouwen.

Stadspoort west: Kruisen van de Espelervaart en 
de Urkerweg (bron: NLE).

Kruisen van wegen en water (ondergrond: goedgekeurde plan 1947-48, bron: NLE). 

Het centrale kruispunt van weg en water: 
de singelgracht en de Nagelerstraat (bron: NLE).

Stadspoort zuid: De Nagelerbrug over de Urker-
vaart (bron: NLE).
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Voor de stadspoorten zijn door beide ontwerpers 
van de stad (Verhagen in 1939 en 1940 en 
Pouderoyen van 1940-1948) stedenbouwkundige 
principes geschetst die zijn verwerkt in de 
aanleg. Ter verheldering een aantal schets-
voorbeelden uit de periode 1942, 1943 en 1944. 

Stadspoort zuid, schetsplan II, 1942
Vanuit het landschap gaat de passant de stad 
binnen over de brug en bereikt het stadsportaal, 
hier een open pleinruimte. Er staat een bijzonder 
gebouw bij de brug ter afronding van de stads-
poort (rode rechthoek bij de brug) (bron: NLE).

Stadspoort west, schetsplan III, 1943
Vanuit het landschap gaat de passant over de 
brug de stad binnen. Na het brugmoment omvat 
het ontwerp een stadsportaal, waar de bebouwing 
op afstand staat van de weg en waar ook plaats 
is gemaakt voor extra water. Er staat hier een 
bijzonder gebouw bij de brug (rode rechthoek bij 
de brug) (bron: NLE).

Stadspoort oost, schetsplan VI, 1944
Vanuit het landschap, ziet de bezoeker aan de 
noordzijde de groene mantel, aan de zuidzijde 
het open polderlandschap. Na de brug volgt het 
stadsportaal. Die is aan de noordzijde ingericht 
als groene ruimte met bijzondere gebouwen 
(rood) op afstand van de weg. Rond de brug is 
een ruim zicht over de vaart mogelijk (bron: NLE).

In 1944 werd tevens een doorkijkje getekend 
voor Emmeloord na 35 jaar (zie volgende 
pagina). De uitsnedes van de stadspoorten 
laten zien dat de stad nog niet was volgroeid 
tot aan de vaarten, maar dat de stadspoorten in 
aanleg gereed waren. Om een beeld te geven 
van de stadspoorten toen en nu een overzicht:



  HET DNA VAN DE STADSGEBIEDEN    75

Stadspoort zuid, schetsplan II, 1942 
(bron: NLE).

Stadspoort oost, schetsplan VI, 1944 
(bron: NLE).

Stadspoort west, schetsplan III, 1943 
(bron: NLE).

Stadspoort noord 
(groene stadpoort), 
schetsplan II, 1942 
(bron: NLE).

Doorkijkje stadspoort zuid na 35 jaar, 
uit 1944 (bron: NLE).

Doorkijke stadspoort oost na 35 jaar, 
uit 1944 (bron: NLE).

Doorkijkje stadspoort west na 35 jaar  
uit 1944 (bron: NLE).

Doorkijkje stadspoort 
noord (groene stadpoort)
na 35 jaar, uit 1944 (bron: NLE).

DNA Stadspoort zuid nu. DNA Stadspoort oost nu.DNA Stadspoort west nu. DNA Stadspoort noord 
(groene stadspoort) nu.
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De rode draad is dat de blauwe stadspoorten 
een drieledige opbouw kennen, bestaande uit 
een ‘groen voorportaal’ (voorheen het open 
polderlandschap), ‘het brugmoment’ en een 
‘stadsportaal’. De groene stadspoort heeft een 
tweeledige opbouw, bestaande uit een ‘groen 
voorportaal’ en ‘stadsportaal’, want hier is geen 
brug.

1. Groen voorportaal:
De passant komt de stad binnen via het 
stadskruis. Bij het naderen van de ‘oude stad’ 
verruimt het profiel van de straat (stadskruis) 
ter hoogte van de stadspoorten tot een 
herkenbare open groene ruimte, die refereert 
aan het voormalige polderlandschap (stads-
poort oost), of is uitgewerkt als bos (stadspoort 
noord), brink (stadspoort zuid) of groen cluster 
met bijzondere gebouwen (stadspoort west). 
De breedte van het profiel maakt duidelijk dat 
je hier oorspronkelijk vanuit het landschap 
de stadskern betrad. Hiervandaan is vaak de 
poldertoren of één van de drie hoofdkerken al 
zichtbaar.

2. Brugmoment:
Dan volgt het passeren van de brug. Het ‘brug-
moment’. Hier is ruim zicht over een lange vaart 
en soms naar het polderlandschap. De ‘oude 
stad’ presenteert zich met zijn brede groene 
openbare oevers en karakteristieke bebouwing 
(Delfts Rood of Modernistisch) in een groen 
decor. Ook is hier de poldertoren of een kerk 
zichtbaar.

3. Stadsportaal:
Na de brug komt men binnen in de oude stad 
via een open pleinachtige (stadspoorten noord 
en zuid) of groene open ruimte (stadspoorten 
oost en west), het stadsportaal. Hier is ook 
sprake van een ruime entree (minder ruim dan 
het groen voorportaal), met veel groen, water 
(stadspoort west en oost) en soms bijzondere 
bebouwing in het groen.

Schema met de drieledige opbouw van de blauwe stadspoorten. De groene 
stadspoort kent een tweeledige opbouw, zonder brugmoment.
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6. Onderscheid tussen wonen, werken en 
voorzieningen
De hiërarchische opbouw van de stad is terug 
te zien in het onderscheid tussen wonen, 
werken en voorzieningen op de plankaart van 
het oorspronkelijke plan. Er is een duidelijke 
stadskern, bestaande uit winkels en centrum-
bedrijvigheid en voorzieningen, met woonwijken 
eromheen. Bijzondere gebouwen liggen in 
grote clusters in de kern en in kleinere clusters 
bij de entrees van de wijken (feloranje). 
De woonwijken (zwart) zijn noordoost 
georiënteerd. Het centrum is oost-west 
georiënteerd (lichtoranje). De bedrijventerreinen 
en de industrie (beide paars) liggen aan de rand 
van de stad aan de vaarten. Separaat
van de woon- en winkelgebieden.

Onderscheid tussen wonen, werken en voorzieningen. Goedgekeurd plan 1947-1948, door Pouderoyen 
(bron: NLE).
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7. De groene polderstad
Emmeloord heeft een parkachtig karakter. De 
groene polderstraten, singels, clusters van bij-
zondere gebouwen in het groen en de groene 
mantel maken de polderstad tot een groene 
oase in de open polder. 
Ook de tuinen en groene achterpaden dragen 
hieraan bij. De polderstad is gemaakt voor een 
landelijk georiënteerde bevolking. De tuinen 
zijn diep, waardoor het verbouwen van eigen 
groente ook in de stad mogelijk was.  

Poldersingel, Espelerlaan 1952
(bron: Gemeente Noordoostpolder).

Groene polderstraat, Zeeasterstraat 1947 
(bron: Gemeente Noordoostpolder).

Lange Dreef (bron: Gemeente Noordoostpolder).

Lindesingel De Deel (bron: Gemeente Noordoostpolder).
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Zicht op diepe tuinen in Emmeloord vanaf de 
poldertoren (bron: Gemeente Noordoostpolder).

Groene Polderstraat, de Rietstraat 
(bron: Gemeente Noordoostpolder).

Beplantingsplan. Goedgekeurd plan 1947-1948, door Pouderoyen (bron: NLE).
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8. Stad aan het water
De hoofdvaarten zijn herkenbaar in de polder 
door hun maat en schaal en door de hoge 
bruggen die een vaarverbinding mogelijk 
maken. 
In de stad hebben de oevers meer betekenis 
als verblijfsruimte dan in de polder en in de 
polderdorpen. Ze zijn op meerdere plaatsen 
langs de Lemstervaart, de Espelervaart en de 
Zwolse Vaart ingericht als brede, luwe en park-
achtige oevers en nodigen uit om een wande-
ling te maken, of te gaan vissen of bijvoorbeeld 
picknicken.
Er is een singelgracht met groene singels. De 
stadsbrink heeft een plaats aan de singelgracht 
en koppelt door haar ligging het winkelgebied 
aan het water.
Langs de vaarten zien we loswallen, groene 
oevers en paden langs de oevers. Er zijn ook 
aanlegplaatsen voor de recreatievaart.
De stad presenteert zich langs de singelgracht 
en de vaarten. De oevers zijn openbaar, de 
bebouwing is met voorkanten naar het water 
gekeerd. Parallel aan de singelgracht staat veel 
beeldbepalende bebouwing. 

Schippersbeurs, 1956 (bron: NLE).

De vaarten en de singelgracht (bron onderlegger: 
NLE).

Espelervaart, 1948 (bron: NLE).

Pont Zwolse Vaart, 1949 (bron: NLE).

Pont Zwolse Vaart met op de achtergrond de 
Centrale Magazijnen, 1949 (bron: NLE).
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2.1.3 Historie  ontwikkeling

Het oorspronkelijke plan is in de loop van 
twintig jaar gerealiseerd en is nu de stadskern 
van Emmeloord. Ze is nog altijd erg goed 
herkenbaar. Het gebied dat onderdeel uitmaakte 
van het oorspronkelijke plan is nog grotendeels 
gaaf. Dit geldt voor de grenzen, de hoofd-
structuur, de oorspronkelijk aangelegde 
openbare ruimte, het groen en de bebouwing. 
Wel hebben ontwikkelingen als het toenemend 
autogebruik, het verdwijnen van de handel via 
het water en de plaatsing van nieuwe gebouwen 
veranderingen gebracht in het gebruik en 
de inrichting van de openbare ruimte en het 
aanzien van de stadskern. Er is bijvoorbeeld 
veel ruimte gemaakt voor parkeren ten koste 
van het groen. Het stadskruis voert niet meer 
over De Deel, maar eromheen. Er zijn nieuwe 
gebouwen geplaatst op diverse open plekken, 
waaronder langs de oevers van de vaarten. 
Enkele buurtjes zijn vervangen in de zuid-
oosthoek, de Botenbuurt, waardoor de wijk-
structuur en het aanzien van enkele straten 
flink is veranderd. In en rond de Bouwershoek 
zijn gebouwen ontwikkeld met grote maat 
en schaal. Langs het water zijn gebouwen 
herbestemd of nieuw gebouwd, zonder relatie 
met het water. Het DNA van Emmeloord is op 
deze plaatsen minder herkenbaar geworden.
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2.1.4 DNA oorspronkelijk plangebied
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2.1.5 Identiteit  landschap

Identiteit landschap

Stadskruis 
Het stadskruis is de basis van de landschappelijke en stedenbouwkundige 
opzet van het oorspronkelijke plan van Emmeloord. Het kruispunt is het 
hart van de stad. Hier ligt de stadsbrink, het centrale en van oorsprong 
groene stadsplein.

Stadspatroon volgt polderverkaveling
De stedenbouwkundige en landschappelijke opzet van het oorspronkelijke 
plan volgt de hoofdlijnen en richtingen van de polderverkaveling. 
Doordat de Noordoostpolder is verkaveld vanuit de randen, is het 
centrum het sluitstuk. Hier komen meerdere verkavelingsblokken en 
richtingen bij elkaar. Deze zijn terug te herkennen in het stadspatroon. 
Bijvoorbeeld in de hoekverdraaiingen van de stadsplattegrond.

Groene mantel
Er is nog veel behouden gebleven van de oorspronkelijke groene mantel 
in het huidige stadsbeeld. Hij omsluit de noord- en oostzijde van het 
oorspronkelijke plan. Aan de westzijde is de groene mantel opgenomen 
in de eerste nieuwe woonwijken van na 1960 (over de vaart).

Drie ‘lanen’ en singels
In het oorspronkelijke plan zijn er drie parallel lopende noord-zuidlanen. 
De Sportlaan en de Banterweg - Boslaan verbinden de stadskern met 
het Emmelerbos de groene mantel en de daarin opgenomen recreatieve 
voorzieningen. De Espelerlaan maakt de verbinding met het landschap.
De Sportlaan loopt vanuit de stad het bos in, en eindigde in de 
oorspronkelijke plannen met een vizier naar het landschap. Deze is nooit 
gerealiseerd. De Boslaan-Banterweg loopt dwars door het Emmelerbos 
en is één van de hoofdtoegangswegen van de stad (stadskruis). 
De Espelerlaan is een eikenlaan van begin tot het eind. In de as van deze 
laan is de poldertoren zichtbaar. Alle drie de lanen eindigen met een 
brede groensingel in de stad.

P. Kelder, die de bosplannen voor het Emmelerbos uitwerkte, kwam al 
vroeg in aanvaring met de bosbouwers. Zij waren tegen lanen in het 
Emmelerbos. De oost-west lopende eikenlaan kwam wel tot stand. 
Echter de Sportlaan, die aansluit op de wijk ‘Bos en Gaarde’ werd 
ondanks de naam niet als laan uitgevoerd.

Sportlaan. Banterweg-Boslaan. Espelerlaan.
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Eikenlaan 
Een oost-west gerichte Eikenlaan geeft vanaf de 
Banterweg toegang tot het Emmelerbos.

Recreatieve voorzieningen
In de groene mantel en het Emmelerbos liggen 
veel sport- en recreatie voorzieningen, waaron-
der een hertenkamp.

Duidelijke begrenzing van de stad
Een éénzijdig beplante laan markeert de 
overgang van de stad naar het Emmelerbos en 
groene mantel. Foto: Peppellaan.

De groene polderstraat
Veel straten zijn groen in het oorspronkelijke 
plan. Sommige straten kennen nog het oor-
spronkelijke profiel, bestaande uit groene 
bermen, bomen en groene voortuinen met 
hagen. Voorbeelden zijn; de Colijnlaan, de 
Beyerinckstraat, Meidoornstraat, Lindelaan en 
de Abelenlaan op de foto.

Wijkbrink
Foto: Vanaf Sportlaan naar de Professor Granpré 
Molièrelaan.

Buurtbrink
Foto: Vanuit de Abelenlaan in de richting van de 
Jasmijnstraat/Meidoornstraat.
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Vizier op het landschap
Net als in de polderdorpen kent de polderstad momenten in de 
stadsrand vanwaar het polderlandschap zichtbaar is, vanuit een (half ) 
omsloten ruimte, bijvoorbeeld een straat, plein of parkzone. We noemen 
deze zichten op het polderlandschap ‘vizieren’. 

Varen door het bos
De Lemstervaart loopt door het Emmelerbos. Een bijzondere beleving 
voor passanten te water. Foto: Vanaf de oever ter hoogte van de 
Scouting in zuidelijke richting.

Groene en openbare oevers
De Lemstervaart wordt begeleid door brede groene en openbare oevers. 
Foto rechtsboven: vanaf de rand van de Botenbuurt, Barkstraat, in de 
richting van de Urkervaart. 

De singelgracht heeft de uitstraling van een stedelijke singelgracht met 
geschoren grastaluds en solitaire bomen. Door de brede flauwe taluds is 
het diepliggende polderwater goed zichtbaar en beleefbaar in de stad. 
Foto: Vanaf de Marknesserweg.
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2.1.6 Identiteit stedenbouw

Vier hoofdentrees
Het oorspronkelijke plangebied kent vier 
hoofdentrees. Deze liggen waar de wegen van 
het stadskruis de stad binnengaan. Het betreft 
de volgende wegen: 

Noord: Banterweg – Boslaan – Beursstraat.
Zuid: Nagelerweg – Nagelerstraat.
Oost: Marknesserweg – Lange Dreef.
West: Urkerweg – Korte Dreef.

Kromming
Men nadert het oorspronkelijke plangebied 
vanaf het oosten en westen via een royale 
kromming in de weg. Vanuit het noorden en 
zuiden is er een lichte kromming ter plaatse 
van de overgang het Pastoor Koopmansplein - 
Beursstraat, ter plaatse van de Urkerweg en 
ook ter plaatse van de kruising Nagelerstraat - 
Plevierenstraat. Deze krommingen maken dat 
de bezoeker bewuster het centrum nadert, 
met de poldertoren of de kerk in het zicht.
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Gebouwen met bijzondere functie in clusters in het groen en aan de 
groene entrees
Er zijn veel clusters van voorzieningen met bijzondere en publieke func-
ties. De gebouwen staan bijna altijd in een royale groene setting. Deze 
ensembles zetten de toon. Mede hierdoor is Emmeloord een groene 
stad. 
Opvallend is dat er ook verbindingen lopen via deze clusters, zoals de 
verbinding tussen de stadsbrink (De Deel) en de groene mantel (zie sepa-
rate illustratie met verbindingspijl).

Groene clusters vormen de verbinding 
In de stadskern vormen groene clusters de verbinding 
tussen de stadsbrink De Deel (zuid) en de groene mantel 
(noord).

Stadsfront en waterfront
Het oorspronkelijke plangebied kende een breed stadsfront aan het 
water van de Zwolse Vaart / Urkervaart. Ooit lagen hier de loswal (blauwe 
stippellijn) en de schippersbeurs. De schippersbeurs markeerde de over-
gang van openbaar gebied naar de bedrijventerreinen. 
Het gehele zuidelijke stadsfront lag in het zicht vanuit de polder (gele 
pijl). Nu is aan de overzijde van het water de wijk De Zuidert ontwikkeld, 
waardoor het stadsfront een binnenstedelijk waterfront is geworden.

Nog altijd ligt de stad hier prominent aan het water. De oevers zijn breed, 
openbaar en lommerrijk en sluiten aan op de andere groene oevers van 
de stad. Er zijn ligplaatsen voor passanten langs de voormalige loswal.
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Compact in de kern
Het oorspronkelijke plangebied kent een com-
pacte bebouwingsstructuur.

De omsloten stadsbrink
De stadsbrink is aan drie zijden omsloten. 
De brink opent zich naar de singelgracht, met 
een robuuste linde-allée als overgang naar de 
gracht.

De kromming in de winkelstraat
In tegenstelling tot alle rechte polderstraten 
kent de winkelstraat (Lange Nering) een 
kromming. Dit om de beleving van geborgen-
heid en stedelijkheid midden in de stadskern 
te versterken.
Aan de noord- en zuidzijde liggen de expeditie-
straten. Het oorspronkelijke plan is zo gemaakt 
dat het winkelgebied eenvoudig kan worden 
uitgebreid in de oost-west richting.
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2.1.7 Identiteit  architectuur

SILHOUET BEPALENDE GEBOUWEN
De poldertoren

Bouwjaar 1957-1959 
architect: H. van Gent, J.W.H.C. Pot

De poldertoren is een autonoom, vrijstaand volume en is opgenomen 
in een ruime verharde setting met incidenteel groen. De architectuur is 
kenmerkend voor de Delftse School, net zoals bij de omliggende bebou-
wing. De toren onderscheidt zich door de massawerking, de rijke details 
en de schaal. Ook de plaatsing zorgt voor een verbijzondering: de toren 
staat in de as van de Lange Dreef komende vanuit het oosten en in de as 
van de Espelerlaan, komende vanuit het noorden. Elders in de stad speelt 
de toren vaak een rol op de achtergrond van de overige bebouwing. 

 

Lange Dreef. Espelerlaan. Lijsterbeslaan.

De poldertoren.
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Komend vanuit het westen komt de toren in de stad pas laat in beeld. 
Vanuit de hele polder, op grotere afstand, is de toren zichtbaar, soms als 
beëindiging van een as. De toren heeft een prominente plaats op De 
Deel. De belangrijkste routes vanuit de polder komen langs de Deel met 
de poldertoren, waardoor de Deel niet alleen het centrum van Emme-
loord vormt, maar ook dat van de polder. 

De Deel. Urkerweg. Silhouet van Emmeloord vanaf de Hannie Schaft-
weg met de Poldertoren.

kerk

Lange Nering

De Deel

Nagelerstraat

Kampwal

Kaart: De poldertoren op De Deel. In een rode lijn zijn belangrijke stedelijke 
wanden aangegeven. Hoe dikker de lijn, hoe groter het belang. Belangrijke 
gebouwen hebben een rood vlak.



  HET DNA VAN DE STADSGEBIEDEN    91

BEELDBEPALEND GEBOUW
Kerk De Hoeksteen, Nederlands Hervormd

Bouwjaar 1952 
Architect: Van Ravensteijn

De kerk is beeldbepalend voor de kruising en de brug. Het gebouw is 
een autonoom en schijnbaar vrijstaand volume, opgenomen in groene 
setting. De voorgevel staat aan de Nagelerstraat, de toren fungeert in de 
Nagelerstraat op grotere afstand als oriëntatiepunt, komend vanuit het 
zuiden en noorden. De architectuur past in het idioom van de Delftse 
School, zoals dat ook het geval is bij de omliggende bebouwing. Maar 
door de massawerking, de rijke details en de schaal onderscheidt de kerk 
zich van de omliggende woningbouw. Ook door de plaatsing is de kerk 
verbijzonderd: het gebouw is terugliggend geplaatst aan de grachtzijde 
en juist vooruitgeschoven in de as van de Nagelerstraat.

kerk

Zuiderk
ade

Nagelerstraat

Kampw
al

Zicht vanaf de Lange Dreef. Doorkijk vanaf de Boslaan. Nagelerstraat.

Kaart: Kerk De Hoeksteen aan de Nagelerstraat.
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BEELDBEPALEND GEBOUW
Kerk St. Michaëlkerk, Rooms Katholiek 

Bouwjaar 1956 
Architect: P. Starmans

Het gebouw is een autonoom, schijnbaar vrijstaand volume. Het is beeld-
bepalend voor de kruising en opgenomen in een ruime verharde setting. 
De voorgevel is aan de Boslaan, en de toren in de as hiervan. De architec-
tuur van de kerk past in het idioom van de Delftse School, net zoals die 
van de omliggende bebouwing. Maar de kerk onderscheidt zich wel door 
de massawerking, de rijke details en de schaal van het gebouw. Ook in de 
plaatsing is er een verbijzondering: de kerk is terugliggend geplaatst aan 
de Noordzijde en juist vooruitgeschoven in de as van de Boslaan. Ook is 
de kerk geplaatst in de as langs de Paardenmarkt.

Koningin Julianastraat

Lange Nering

De Deel

Noordzijde

Bo
sl

aa
n

Beeldbepalend voor de hoek van de Koningin 
Julianastraat. 

Plaatsing aan de Boslaan. Zicht vanaf de Paardenmarkt.

Kaart: De St. Michaëlkerk aan de Boslaan.
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BEELDBEPALEND GEBOUW
De Nieuw Jeruzalemkerk, Gereformeerd

Bouwjaar 1955 
Architect: W.H Verschoor

De kerk is een autonoom en schijnbaar vrijstaand volume. Door de plek 
in de stad, afzijdig van de hoofdroutes, heeft het gebouw meer belang 
voor de wijk dan voor de stad. De kerk is plaatsbepalend voor de brug 
en opgenomen in een ruime verharde setting. De voorgevel met entree 
staat aan het Cornelis Dirkszplein, de toren zijdelings aan de Cornelis 
Dirkszstraat. De architectuur past in het idioom van de Delftse School, 
net zoals die van de omliggende oorspronkelijke bebouwing. De kerk on-
derscheidt zich van de omliggende woningen door de massawerking, de 
rijke details, de materialisering en de schaal. Ook door de plaatsing wordt 
de kerk verbijzonderd: het gebouw is terugliggend aan het Cornelis 
Dirkszplein en daardoor minder prominent aanwezig aan de Schokker-
wal. Nieuwbouw aan het Cornelis  Dirkszplein heeft het plein aangetast 
en de relatie met de Schokkerwal nog verder verkleind. Door nieuwbouw 
is het profiel van de Cornelis Dirkszstraat gewijzigd en de rooilijn van de 
kerk nu gelijk aan die van de woonbebouwing.

KERK

Urkervaart

Zuiderkade

Cornelis 
Dirkszplein

Cornelis Dirkszstraat

Zuiderkade

Schokkerwal

Zicht vanaf de Cornelis Dirkszstraat. Entree aan het Cornelis Dirkszplein. Nieuwbouw aan het Cornelis Dirkszplein.

Kaart: De Nieuw Jeruzalemkerk aan het Cornelis Dirkszplein.
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BEELDBEPALENDE BEBOUWING
Gebouwen bij oorspronkelijke entrees

Entrees bij de Espelerlaan, Urkerweg en Marknesserweg
Bij de drie bovengenoemde oorspronkelijke entrees van de stad zijn een 
aantal overeenkomende zaken te herkennen.

Espelerlaan
De bebouwing van het Emmelwerdacollege werkt als beëindiging van 
de as vanuit het centrum. Het gaat hier om autonome en vrijstaande 
hoogbouw in een ruime groene setting en met een meer modernistische 
architectuur. Het profiel verruimt hier omdat de bebouwing enige 
afstand tot de weg heeft.   

Urkerweg en Marknesserweg 
Het zorgcomplex bij de oostelijke entree aan de Marknesserweg en het 
ziekenhuis bij de westelijke entree aan de Urkerweg hebben dezelfde 
karakteristieken. Komend vanuit het Oosten markeert ‘De Golfslag’ de en-
tree van de stad. Ook hier gaat het om hoogbouw in een groene setting. 
De modernistische architectuur is hier van hoge kwaliteit. 

Espelerlaan

Espelerlaan. Urkerweg. Zicht op de Golfslag vanaf de Schokkerwal.

Kaart: Espelerlaan.
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STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING
Zuiderkade / Veerplein

Komend vanuit het zuiden vormt de passage van de brug de feitelijke 
entree van het centrum van Emmeloord. De ruime openbare ruimten aan 
beide zijdes van het water zijn in samenhang ontworpen en versterken 
de entree. De aaneengesloten bebouwing aan de Zuiderkade vormt een 
stevig waterfront, maar door de bouw van De Zuidert is het belang hier-
van afgenomen. De hoekbebouwing van de Zuiderkade en het Veerplein 
markeert de entree door front te maken naar de brug. De wanden van 
het Veerplein hebben niet meer het oorspronkelijke karakter en belang.

Urkervaart

Zuiderk
ade

Veerple
in

Nagelerweg

Urker
vaart

Indu
strie

weg

De oever bij de Zuiderkade. Zicht op de hoek van de Nagelerstraat en de 
Zuiderkade.

Bebouwing aan de Zuiderkade.

Kaart: Zuiderkade / Veerplein.
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BEELDBEPALENDE BEBOUWING
Koningin Julianastraat

De monumentale woningen aan het westelijke deel van de Koningin Ju-
lianastraat begeleiden de straat, maar zijn door hun vormgeving en rijke 
detaillering beeldbepalend geworden. De architectuur is formeel, tradi-
tioneel en rijk. De gevels tonen zwaar en degelijk, dit wordt benadrukt 
door de metselwerk details zoals de bogen boven de deuren. Op de hoek 
met de Boslaan is het voormalige postkantoor uit 1952 van architect 
Komter. De voorgevel is formeel en iets teruggerooid. Komende vanaf 
het zuiden vormt het gebouw een oriëntatiepunt. Ook het naastliggende 
pand is verbijzonderd, in kleur en maat: de nok is hier hoger dan bij de 
naastgelegen panden en het metselwerk is uitgevoerd in ‘speklagen’ in 
twee kleuren. De oostelijke gevel heeft een voorgevelkwaliteit. Komende 
over de Noordzijde staat deze kopgevel prominent in beeld en rijdt men 
hier op af. De kruising met de Boslaan is op alle hoeken verbijzonderd. 

Woningen aan de Koningin Julianastraat. Zicht vanuit de Beursstraat. Kijkend vanaf de Noordzijde.

Koningin Julianastraat

Lange Nering

De Deel

Espelerlaan

Noordzijde

Bo
sl

aa
n

Kaart: Koningin Julianastraat.
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STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING
De Lange Nering (tussen De Deel en het Kettingplein), 
winkelstraat

De oost-west oriëntatie is passend bij de centrumfunctie en afwijkend 
van veel woongebieden. Het gebogen verloop van de straat is afwijkend 
van het orthogonale polderraster, deze kromming in het straatverloop 
zorgt voor geborgenheid. Verbijzonderingen van de bebouwing aan De 
Deel markeren de entree van de straat en de hoge bebouwing samen 
met een vrij smal profiel geven een stedelijke allure en beslotenheid. De 
bovenbouw is ondergeschikt aan de winkelfronten en sterk repeterend 
en ingetogen vormgegeven. Door het licht verdraaien van het hore-
cacomplex aan de Deel (Het Voorhuys) wordt de route naar de Lange 
Nering ingeleid. Komende vanuit de Lange Nering wordt zo het zicht 
naar de poldertoren geleid. De open ruimte ter plaatse van het theater 
fungeert als begin van de Lange Nering. De achterzijden en de bevoor-
radingsstraat zijn rommelig.

Koningin Julianastraat

Lange Nering

De Deel

Noordzijde

Winkels aan de Lange Nering. Zicht vanaf De Deel. Bebouwing aan de Korte Achterzijde.

Kaart: De Lange Nering.
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CLUSTER VAN VOORZIENINGEN
Scholen in de wijk -bovenlokale scholen

Noordzijde, Van Diggelenstraat, Jonkheer Opperdoes van Alewijnstraat
Het betreft hier een schoollocatie met betekenis voor de gehele stad en 
polder
Het cluster is aangehaakt aan de Noordzijde als een groen veld met 
meerdere scholen. Het zijn alzijdige, autonome  en vrijstaande gebou-
wen in het groen. Door deze plaatsing op enige afstand van de weg 
verruimt het profiel hier. 
Door latere uitbreidingen is de afstand tot de straat en de maat van het 
groen hier en daar sterk verkleind. De meer modernistische architectuur 
is merendeels afwijkend van de omringende woonbebouwing in Delftse 
Schoolstijl. Het cluster is zo tevens een groene ruimte in de woonbuurt. 

Deze kenmerken zijn ook terug te vinden op andere plekken, bijvoor-
beeld bij de scholen aan de Kooystraat. 

 O
pperdoes van Alewijnstraat

Va
n 

D
ig

ge
le

ns
tra

at

Zuiderzee College, Professor Ter Veenstraat. Sint Josephschool, Professor Lorentzstraat.

Kaart: Van Diggelenstraat, Jonkheer Opperdoes van Alewijnstraat.

Sint Bonifatius Mavo, Professor Lorentzstraat.
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BEELDBEPALENDE EN STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING
Lange Dreef - singelgracht

Aan de noordzijde van de Lange Dreef staan karakteristieke portiekflats, 
die bepalend zijn voor het profiel en het verkeer begeleiden. De hogere 
bebouwing aan deze zijde maakt ook het verschil in belang voor de stad 
duidelijk. Aan de zuidzijde is er een woonstraat met kleinere blokken met 
grondgebonden woningen. Incidenteel vormt de rooilijn een zaagtand, 
waardoor intiemere voortuinen ontstaan. De architectuur traditioneel, 
sober en ingetogen. Aan het voorplein van de Gereformeerde Kerk staat 
nieuwbouw, die niet de oorspronkelijke rooilijn volgt.  

Portiekwoningen aan de Lange Dreef. Woningen aan de Meeuwenkant. Lange Dreef, kijkend richting Schokkerwal.

KERK

Lange Dreef

Cornelis 
Dirkszplein

Schokkerwal

Kaart: Lange Dreef.
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STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING
Korte Dreef - singelgracht

Aan de noordzijde van de Korte Dreef zijn er vanaf De Deel eerst traditi-
onele rijwoningen, die een heldere maar bescheiden wand vormen. Het 
gemeentehuis is teruggeplaatst ten opzichte van de singelgracht, zoals 
dat ook bij de kerken het geval is. Maar in dit geval is er geen voortuin 
of –plein, maar enkel een parkeerplaats. Ook de entree van het gemeen-
tehuis bevindt zich niet aan de singelgrachtzijde, maar aan de zijde 
gekeerd naar De Deel. Het gebouw ten westen van het gemeentehuis 
is zeer sober vormgegeven en vormt geen front naar de brug of gracht. 
Aan de zuidzijde zijn er vanuit het oosten eerst geschakelde traditionele 
woningen die tevens een wand vormen. Aan de oostzijde markeert 
een toren het einde van de singelgracht. Tegelijk markeert deze toren 
het begin van het oorspronkelijke plan, komend vanuit het westen. De 
recente bebouwing, horend bij de toren en het complex meteen hieraan 
grenzend volgt de rooilijn niet geheel.

gem
eentehuis

politieburo

Korte DreefEspelervaart

Beeld vanaf achterkant Muzisch Centrum. Beeld vanaf De Balkan op de achterzijde van het 
politiebureau.

Kijkend vanaf de Balkan richting gemeentehuis.

Kaart: Korte Dreef.
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STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING
Paardenmarkt

De noordzijde van de Paardenmarkt wordt gevormd door oranjerode 
woonblokken in twee en drie lagen met rode kap, samen geplaatst tot 
een gesloten wand. De blokken vormen tevens de begrenzing en een 
onderdeel van de noordelijk gelegen buurt. Aan de zuidzijde staan 
portiekflats in drie lagen met kap met de kopgevel naar het plein, ze 
vormen dus geen wand. Het westelijk deel van de zuidwand is minder 
eenvormig: hier is een winkelgebied met voorliggende parkeervoorzie-
ning, aansluitend op winkelpanden. Aan de oostzijde vormt een groene 
wijkbrink de beëindiging van het plein. Aan de westzijde, aan de Schalm, 
is de beëindiging minder helder; deze wordt gevormd door een teruglig-
gend gebouw met vooruitgeschoven aanbouw. Hier voor is een groen-
strook. Deze bebouwing vormt door de terugliggende situering en de 
gelede massaopbouw geen stevige beëindiging van het plein. 
 

Paardenmarkt
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Paardenmarkt. Paardenmarkt. Paardenmarkt.

Kaart: Paardenmarkt.
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STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING
Espelerlaan

Aan weerszijden van een lange en monumentale singel liggen traditione-
le geschakelde woningen. De blokken aan beide zijden van de weg zijn 
eenduidig en samenhangend per zijde. Het profiel van de weg is ruim-
telijk symmetrisch, met in het midden een monumentale groenstrook 
en aan weerszijden wegen. De westelijke zijde is echter de invalsweg, de 
oostelijke slechts een ventweg. In materialisering en maat wordt dit ook 
duidelijk. Dichterbij De Deel vernauwt het profiel zich.

Espelerlaan

Koningin Julianastraat

Espelerlaan

Woningen aan de Espelerlaan. Woningen aan de Espelerlaan. Woningen aan de Espelerlaan.

Kaart: Espelerlaan.
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STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING
Boslaan

Aan weerszijden van een lange en monumentale singel staan vrijstaande 
woningen.
Opvallend is het verschil in korrelmaat; deze is aan de oostzijde groter 
dan aan de westzijde. Aan deze zijde is de verkeersader. Het profiel van 
de weg is ruimtelijk symmetrisch, met in het midden een monumentale 
groenstrook en aan weerszijden wegen. De westelijke zijde is echter de 
invalsweg, de oostelijke slechts een ventweg. In materialisering en maat 
wordt dit ook duidelijk. De vormgeving van de woningen is divers, maar 
overwegend traditioneel, met name dichter bij het centrum. Het profiel 
van de straat wordt in de eerste plaats bepaald door de monumentale 
groenstructuur.
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Woningen en groenstructuur aan de Boslaan. Woningen en groenstructuur aan de Boslaan. Woningen en groenstructuur aan de Boslaan.

Kaart: Boslaan.



104    HET DNA VAN DE STADSGEBIEDEN

STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING
Bos en gaarde, Sportlaan

Aan weerszijden van een lange en monumentale singel zijn twee 
werelden verenigd. Aan de westzijde is de begrenzing van een woonwijk 
in een traditionele vormgeving: woningen van twee lagen oranjerode 
gemetselde gevels met een rood pannendak. De woningen zijn stevig 
in de rooilijn geplaatst, aaneengesloten, en vormen zo een wand. Aan 
de oostzijde staan modernistische bungalows vrijstaand in de groene 
ruimte. Ze zijn voorzien van een plat dak en hebben een modernistische 
gevelbehandeling gekregen, met grote horizontale ramen. De woningen 
zijn verschillend van elkaar en vrijer in de rooilijn geplaatst. Hier 
ontmoet ‘Ens’ (het dorp in de Noordoostpolder waar de Delftse School 
architectuur wellicht het meest beeldbepalend is) ‘Nagele’ (wereldberoemd 
vanwege de modernistische stedenbouw en architectuur), want hier 
staan de Delfts Rode rijwoningen recht tegenover de modernistische 
bungalows. 

In het gebied tussen de Peppellaan en de Berkenlaan is een vergelijkbare 
situatie. Hier staan modernistische bungalows rug-aan-rug met Oosten-
rijkse woningen.
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Traditionele rijwoningen aan de Sportlaan. Monumentale groenstructuur. Modernistische vrijstaande woningen. 

Kaart: Sportlaan.
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2.2.1 Even voorstellen …
Vanaf 1960 werden er achtereenvolgens drie nieuwe woonwijken 
gerealiseerd in de west- en zuidflank:

1. Espelervaart oost (‘60 – ’70) en west (’70-’85).
2. Revelsant (‘70 – ’80). 
3. De Zuidert (‘70 – ’80).  

Emmeloord groeide sneller dan gedacht. Nog voor de gemeentewording 
in 1962 werden door de Directie van de Wieringermeer uitbreidings-
plannen ontworpen. De plannen werden gemaakt voor een plaats van 
25.000 inwoners in plaats van de oorspronkelijk geplande 10.000 
inwoners. 

De snelle groei had te maken met een veel spoediger mechanisatie 
en schaalvergroting in de landbouw, dan verwacht. Hierdoor werden 
er minder boerenarbeiders gevraagd. De stad ontwikkelde meer voor-
zieningen, winkels en bedrijven en bood zo werk- en woongelegenheid 
aan meer mensen dan voorzien. De groei buiten de vaarten vond eerst 
plaats naar het westen over de Espelervaart, zowel ten zuiden (Revelsant) 
als ten noorden van de Urkerweg (Espelervaart oost en west). Daarna 
werd, in het zuidoosten van de stad, de wijk De Zuidert ontwikkeld. 
Ook werden nieuwe bedrijfsterreinen aangelegd. 

Kaart ‘Woongebieden 1960-1985’.

2.2 Woongebieden 1960-1985
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Espelervaart 
De Woonwijk Espelervaart is ontstaan vanaf de jaren zestig van de 
vorige eeuw en wordt begrensd door de Espelervaart, de Urkerweg, 
de Pilotenweg en de Hannie Schaftweg. De Europalaan is de hoofd-
ontsluitingsweg door deze wijk. De Europalaan is deels een groene 
polderstraat. Langs deze weg bevinden zich de verschillende buurten 
die door een aantal verbindingslussen worden ontsloten. 
Aan de noord- en oostrand ligt de Espelervaart, waaraan de wijk haar 
naam te danken heeft. Er lopen openbare paden langs de groene 
oevers. Tussen de woningblokken bevinden zich afwisselend hofjes 
en plantsoenen. Er is veel groen in de wijk in de vorm van plantsoenen, 
waterkanten en parkjes. Aan de westzijde wordt de wijk omzoomd door 
het park en de tennisbanen, die onderdeel uitmaken van de groene 
mantel van de stad. Autonome fiets-routes doorkruisen het gebied. 

Structuur Espelervaart 
Er is een verschil te zien tussen het oostelijke deel en het westelijke 
deel van de wijk. Het oostelijke deel is als eerste gerealiseerd met 
een hoekig stratenpatroon, dat veel overeenkomsten vertoont met 
de oorspronkelijke kern.
Het westelijke deel werd eind jaren zeventig gebouwd. Hier slingeren 
de wegen en er zijn doodlopende straten, woonerven en hofjes. 
De woningen voorzagen vooral in woonruimte voor de huishoudens 
met kinderen. Er was veel behoefte aan dergelijke woningen, in het kort 
gezinswoningen met een tuin in een autoluwe woonomgeving met groen 
en speelvoorzieningen op korte afstand. In heel Nederland, maar ook 
specifiek in Emmeloord, werden deze woningen gebouwd. 

De woonwijk Espelervaart is ontstaan vanaf de jaren zestig van de vorige 
eeuw en wordt begrensd door de Espelervaart, de Urkerweg (dikke grijze lijn 
van midden-rechts naar linksonder) en de Pilotenweg (groene polderlaan). 
De Europalaan is de hoofdontsluitingsweg door deze wijk. 
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Bebouwing Espelervaart
De overheersende bouwvorm kent twee bouwlagen met een (langs-)
kap. Langs de randen staan vrijstaande woningen en bungalows 
bestaande uit één bouwlaag met een grote kap. Ten zuiden van de 
Europalaan staan voornamelijk rijtjeswoningen. 

Voorzieningen Espelervaart
Verspreid over de wijk bevinden zich onder meer basisscholen, een 
kinderdagverblijf en een vestiging van een school voor voortgezet 
onderwijs. Daarnaast bevinden zich nog winkelvoorzieningen en de 
Hervormde kerk De Ontmoeting, een gymzaal, een sporthal, een 
buurthuis, een gebouw van de Thuiszorg en een Nieuw Apostolische 
kerk in de wijk en aan de Europalaan. Tot slot zijn aan de Pilotenweg  
zorgcomplexen gevestigd en bevinden zich langs de Hannie Schaftweg 
volkstuinen. Tot de jaren zeventig een othogonale (hoekige) structuur, die in veel 

opzichten aansluit op de polderverkaveling en het oorspronkelijke plan 
door o.a. lange lijnen, groene polderstraten, wijkbrinken, rode baksteen 
(Espelervaart, De Alpen).

Vanaf de jaren zeventig een relatief onoverzichtelijk wegen- en verkavelings-
patroon, dat afwijkt van het oorspronkelijke plan en de polderverkaveling 
(o.a. met grillige stratenpatronen, woonerven, geschakelde woningen, 
veel zwarte pannen en gedekte kleuren). Foto: Espelervaart, Middelplaat.
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De Oosterom. Scandinaviëlaan.

Wolfshoek. Europalaan. De Alpen.

Middelplaat.

Vrijheidsplaat.
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De Zuidert
De woonwijk De Zuidert ligt aan de zuidoostzijde van de kern Emmeloord. 
De wijk is genoemd naar de woonterp ‘De Zuidert’ op het zuidelijke deel 
van het voormalige eiland Schokland. De wijk heeft aan drie zijden 
groene randen, waardoor de wijk vanaf de buitenkant maar beperkt 
bebouwing laat zien. Aan de oostzijde ligt een brede groenzoom, die 
onderdeel uitmaakt van de groene mantel van de stad, met daarin een 
park, aantrekkelijke wandelpaden en volkstuinen. Ze grenst in het 
Noorden aan de Zwolse Vaart met openbare oevers en voorkanten. 
Door de wijk loopt de Amsterdamweg. Langs deze groene polderlaan 
liggen enkele geclusterde voorzieningen in het groen.

Structuur De Zuidert 
De stedenbouwkundige structuur van de wijk is gerelateerd aan de 
periode waarin de wijk werd gerealiseerd, de jaren ‘70 en later. Het is een 
typische ‘bloemkoolwijk’. De wijk is opgebouwd uit hofjes en woonerven, 
met kronkelende straten en paden. Er is een hoofdontsluiting, die zich 
onderscheidt van de andere wegen door de verharding met asfalt. De 
woonbuurtjes en hofjes zijn verbonden met deze hoofdweg en hebben 
vaak een dood- of rondlopende straat. Hierdoor zijn de woongebieden 
relatief autoluw.

De woonwijk De Zuidert wordt begrensd door de Nagelerweg, de Zwolse 
Vaart, het park en de zuidelijke stadsgrenzen. Aan de westzijde van de wijk 
ligt het bedrijventerrein De Nagelerweg.



110    HET DNA VAN DE STADSGEBIEDEN

Bebouwing De Zuidert
De bebouwing bestaat uit rijtjeswoningen, 
gestapelde woningen en laagbouw langs de 
randen. De hoofdvorm is twee bouwlagen 
met een kap. Geschakelde woningen en 
verspringende rooilijnen komen veel voor 
evenals verschillende woningtypes. De meeste 
woningen richten zich naar de openbare weg. 
Soms zijn ze op een hofje of woonerf georiën-
teerd. In tegenstelling tot de grote aantallen 
huurwoningen in de stadskern, zijn hier veel 
koopwoningen gerealiseerd. 

Voorzieningen De Zuidert 
De Zuidert heeft een eigen wijkcentrum met 
een concentratie van voorzieningen. Aan de 
noordzijde van de Amsterdamweg ligt een 
winkelcentrum. De wijk heeft een buurthuis, 
een gymzaal en twee scholen. Langs de 
Nagelerweg, die vanuit het centrum van 
Emmeloord naar het zuiden loopt, liggen aan 
de rand van woonwijk De Zuidert enkele 
kantoorgebouwen. Deze worden door een 
groene zoom van de woningen gescheiden. 
De kantoorgebouwen accentueren de functie 
van de Nagelerweg als stadsentree. Aan de 
zuidrand ligt het verpleeghuis De Talmahof. 
Het complex bestaat uit verschillende 
gebouwen, waarvan de meeste één of enkele 
bouwlagen hoog zijn. De gebouwen bestaan 
uit baksteen en hout. Het centrale deel van 
het complex is een soortgelijk gebouw van 
twee lagen. Het terrein heeft een lage 
bebouwingsdichtheid van autonome 
gebouwen en een groene uitstraling. 
Tevens heeft het een entreefunctie.

Structuurschema De Zuidert, 1975 (bron: gemeente Noordoostpolder).
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Genemuidenstraat. Medemblikpad langs de Urkervaart. Amsterdamweg.

Warderhof. Warderhof. De Zuidert gezien vanaf de Zuiderkade.
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Revelsant
Revelsant is deels gebouwd voor 1969 en deels gebouwd vanaf 1969. 
De westelijke helft is van voor 1969 en volgt de rechtlijnigheid van het 
oorspronkelijke plan. De oostelijke helft van de wijk is van na 1969. 
Dit deel van Revelsant is ontworpen door architect Coen Bekink (bureau 
Van Embden, Choisy, Roorda Van Eysinga, Smelt, Wintermans architekten 
en stedenbouwkundigen n.v.) in samenspraak met werkgroepen van 
bewoners van Emmeloord. Het betrof een revolutionair inspraakproces 
met toekomstige bewoners. 
De bewoners werden betrokken voordat er werd getekend, om mee 
te denken over de woonomgeving en woningen. De woningen en 
openbare ruimte van de Pallas- en Saturnusstraat (voorheen Revelsant 2) 
zijn enige jaren geleden drastisch onderhanden genomen. 
De subsidie stedelijke vernieuwing is hier gebruikt voor het opknappen 
van de buurt, waarbij zichtlijnen zijn geopend en de straten zijn 
aangepakt. Woningen zijn gerenoveerd en er is meer verscheidenheid in 
woningtypes aangebracht. 

Structuur Revelsant
Het westelijke gedeelte heeft een rechtlijnig stratenpatroon waaraan 
zich rijtjeswoningen bevinden. Langs de grens met het buitengebied 
staan vrijstaande woningen en bungalows op ruime kavels. 
Het oostelijke gedeelte bestaat uit een aaneenschakeling van hofjes en 
woonerven waaraan zich geschakelde woningen en rijtjeswoningen 
bevinden. Revelsant wordt ontsloten vanaf de Pilotenweg, door een 
groene polderlaan. Ze ligt aan de Urkervaart en de Espelervaart en heeft 
twee insteekhavens en een openbaar pad langs de vaarten. Er is veel 
groen, waaronder parkgroen en groen rond clusters van voorzieningen, 
zoals het ziekenhuis, het winkelcentrum en het zorgcentrum.

Revelsant ligt tussen de Pilotenweg, de Urkervaart, de Espelervaart (aan de 
oostzijde) en het landschap. De wijk heeft meerdere entrees aan de Urkerweg 
en enkele aan de Pilotenweg. 
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Bebouwing Revelsant
Revelsant bestaat uit rijtjeswoningen en 
bungalows, respectievelijk bestaande uit twee 
en één bouwlaag. Er is enige variatie in bouw-
types. Gebouwen met voorzieningen zijn 
geclusterd in een groene omgeving.

Voorzieningen Revelsant
In Revelsant liggen meerdere voorzieningen 
voor stad en wijk. Veel van deze voorzieningen 
zijn geclusterd in of in de nabijheid van een 
zorgcentrum en het winkelcentrum dat er 
tegenover ligt. De gebouwen staan in een 
groene omgeving. Ertegenover ligt het 
zorgcentrum. Er zijn een Vrijgemaakte 
Gereformeerde kerk, een basisschool, meerdere 
maatschappelijke voorzieningen en inmiddels 
twee ziekenhuizen. 

Passages uit een krantenartikel over de plan-
vorming van Revelsant uit 1971, Amersfoortse 
Courant / Veluws Dagblad. (bron: Gemeente 
Noordoostpolder).
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Marsstraat. Schorpioenstraat. Langs de Urkervaart.

Zuiderkroon. Pallasstraat.

Waterkant Pallastraat. Wegastraat.

Neptunusstraat.
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2.2.2 Historie  ontwerpgedachten

Wat is karakteristiek aan het ontwerp van de woongebieden 1960 – 
1985?
De wijken Espelervaart, De Zuidert en Revelsant zijn wijken met een 
uiterst grillige, maar ook zeer karakteristieke stedenbouwkundige vorm 
waarin laagbouw domineert. Deze ruimtelijke structuur betekende een 
radicale breuk met de mathematische opzet van de Wederopbouwwijken 
uit het oorspronkelijke plan voor Emmeloord. Door het gelijkwaardig 
maken van langzaam verkeer en auto’s binnen de buurt, ook wel het 
woonerf genoemd, creëerde men in delen van de wijken een aangenaam 
woonklimaat met mogelijkheden voor ontmoeting en buitenspelende 
kinderen, analoog aan de vooroorlogse woonstraat. Buiten de woonerven 
was de scheiding tussen autoverkeer, fietsers en voetgangers uitgangs-
punt. Bedoeld om de bewoners zo min mogelijk hinder te laten onder-
vinden van de auto’s. Dit is in de drie wijken op meerdere plaatsen terug 
te herkennen. 

Maquette Espelervaart IV en V 
(bron: Gemeente Noordoostpolder).

Verkavelingsschets Revelsant
(bron: Gemeente Noordoostpolder).

Structuurschema De Zuidert
(bron: Gemeente Noordoostpolder).

Minder rechte en lange lijnen, meer afwisseling in de structuur en aankleding van de openbare ruimte. Belangrijk waren ook: flexibiliteit van de woning-
plattegrond (want mensen en gezinnen ontwikkelen zich), avontuurlijk spelen, een haventje en water in de woonomgeving. De doorgaande bochtige 
infrastructuur, randgroen, bescheiden groene oevers langs de vaarten, clusters van voorzieningen in het groen en het woonerf zijn de constanten, die deze 
wijken kenmerken. De woonkwaliteit is hoog, de relatie met het polderlandschap en met de identiteit van de polderstad Emmeloord is beperkt. 
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Wat maakt deze woongebieden herkenbaar 
voor de Noordoostpolder-stad?
Weinig maakt deze woongebieden herkenbaar 
voor de polderstad. Uitgangspunten uit die tijd 
betroffen niet het aansluiten op de landschap-
pelijke of stedelijke context en identiteit. Wel 
waren de menselijke maat en de speelse en 
grillige openbare ruimte belangrijk. Het draaide 

Ontwikkeling van rechtlijnige naar grillige stedenbouw
Tot 1972 hadden de uitbreidingen van Emmeloord (stadsvernieuwing) nog een rechte en strakke 
verkaveling. Hiermee sloot de planvorming aan op de patronen van het oorspronkelijke plan en op 
de polderverkaveling. Na 1972 wordt een nieuw structuurplan ontwikkeld en is er een duidelijke 
overgang naar andere stedenbouwkundige wijktypes: ‘de woonerfwijken’, met de typische grillige 
stratenpatronen en eclectische (mengeling van stijlen en vormen) architectuur.

1972,	  rechtlijnige	  stedenbouw	  in	  aanslui8ng	  op	  het	  oorspronkelijke	  plan	  	  
en	  de	  verkaveling	  

1984,	  de	  nieuwste	  wijken	  uit	  de	  8jd	  kennen	  grillige	  stratenpatronen	  	  

meer om verscheidenheid en variatie.
De stedenbouwkundige structuur herinnert op 
slechts enkele plekken aan de polderverkaveling 
en het oorspronkelijke plan. Het zijn de vroegste 
rechtlijnige woonbuurten, het randgroen, de 
bescheiden openbare groene oevers, 

de clusters van voorzieningen in het groen, 
de spaarzame vizieren op de polder, en enkele 
bescheiden lijnen (bijvoorbeeld sloten) die de 
verbinding leggen met de polderverkaveling. 

Typische kenmerken van deze woonwijken:
1. Tot de jaren zeventig een orthogonale 
 structuur, die in veel opzichten aansluit op de 
 polderverkaveling en het oorspronkelijke 
 plan (o.a. lange lijnen, groene polderlanen, 
 wijkbrinken, vizier op het landschap, veel 
 oranjerode pannen en rode baksteen).
2. Vanaf de jaren zeventig een relatief onover-
 zichtelijk wegen- en verkavelingspatroon, 
 dat afwijkt van het oorspronkelijke plan en 
 de polderverkaveling (o.a. met grillige 
 stratenpatronen, woonerven, geschakelde 
 woningen, veel zwarte pannen en gedekte 
 kleuren).
3. Een beschutte ligging ten opzichte van de 
 winderige polder, door een groene mantel 
 rond de wijken.
4. Aan de randen van de wijk is er veel open-
 baar groen, de wijken zijn intern relatief 
 minder groen.
5. De locatie van de wijken is gunstig: goede 
 ligging ten opzichte van het centrum en het 
 hoofdwegennet. 
6. De diversiteit van de woningen is matig: 
 veel eengezinswoningen, in verhouding tot 
 de stadskern veel koopwoningen.
7. Clusters van gebouwen met bijzondere 
 functie in het groen nabij hoofdwegen en aan 
 de randen.
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2.2.3 Historie  ontwikkeling

Historie en ontwikkeling: de stap over de vaart
Na de jaren zestig startte de bouw van de uit-
breidingen buiten de vaarten van Emmeloord. 
Er werd een grote toename van de bevolking 
verwacht. De Polderstad maakte zich vanaf 
die tijd klaar voor een nieuwe schil rond het 
oorspronkelijke plan. 

Vroege uitbreidingen 
De uitbreidingen van de oorspronkelijke stad 
waren ruim opgezette middenstandswijken 
met bijpassende woningen en appartementen. 
Inmiddels zijn de woningen verouderd en 
andere groepen zijn hier komen wonen. Er liggen 
in delen van deze wijken herstructurerings-
opgaven.

‘Bloemkool’wijken
De uitbreidingen na 1970, zoals De Zuidert 
en Espelervaart zijn te bestempelen als 
‘bloemkoolwijken’ (zie ook hoofdstuk 1).

1992

1952 1982

1972
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2.2.4 DNA woongebieden 1960 - 1985
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2.2.5 Identiteit  landschap

Stadskruis
De woongebieden zijn indirect aangesloten 
op het stadskruis. Het stadskruis doorkruist de 
woongebieden niet, maar vormt als het ware 
hun begrenzing.

Stadspatroon volgt polderverkaveling
De verschillende wijken passen binnen de 
hoofdopzet van de polderverkaveling, maar 
hebben daarbinnen hun eigen stedenbouw-
kundige opzet. Hier en daar zijn de polderlijnen 
nog enigszins herkenbaar. De kavelrichtingen 
zijn op een aantal plekken nog wel terug te 
brengen tot het oorspronkelijke kavelpatroon 
van het polderlandschap. 

Groene mantel 
Aan de oost- en de westzijde van de wijken 
Espelervaart en De Zuidert, zijn stevige groene 
mantels gerealiseerd van brede groen- en park-
zomen, met wandelpaden en verblijfsgroen.
In de waterbuurt aan de Espelervaart is een 
deel van de oorspronkelijke mantel nog aanwe-
zig als wijkpark. Aan de zuidzijde van de wijk 
Espelervaart wordt de mantel gevormd door 
de laanbeplanting en de groene erven aan de 
Pilotenweg.
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Vizier op het landschap
Vanaf een openbare (vis)plek in de groene 
mantel van De Zuidert is een vizier over de 
Lemstervaart.

Vizier op het landschap
Vanuit de Marsstraat in de wijk Revelsant is via 
een open ruimte aan het water het zicht over 
de Zuidervaart vrijgehouden. 
Hier heeft Revelsant een weids uitzicht over de 
lange lijnen van vaart en polder.

Vizier op het landschap
De Coeshoeck biedt een weids zicht op de 
polder. Dit is één van de weinige woonstraten 
in Emmeloord in direct contact met het land-
schap.

Groene mantel
Aan de oostzijde van De Zuidert is de groene 
mantel een romantisch park met glooiende 
grastaluds. Dit in contrast met het functionele 
polderlandschap.  

Groene mantel
In het zuidelijk deel van de mantel van De 
Zuidert is een volkstuinencomplex en een 
stadsveld aanwezig. Wandelpaden maken het 
tot een ommetje voor de wijk. 

Groene openbare oevers 
De oevers van de Urkervaart zijn openbaar 
toegankelijk. Foto: vanaf het Medemblikpad 
naar het westen.
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De groene polderstraat
De Europalaan heeft een stevige laanstructuur 
die de Waterbuurt inprikt.

De groene polderstraat
De Pilotenweg is een oude polderweg met een 
stevige laanbeplanting en is een belangrijk 
structurerend element van de polderstad. 

De groene polderstraat
De hoofdontsluiting van De Zuidert is een 
groene polderstraat met het karakter van een 
parkway. De wijk zelf gaat voornamelijk schuil 
achter de opgaande beplantingen van de weg, 
op een aantal plekken opent de beplanting 
zich en zijn er groene inprikkers de wijk in. 
Foto: Amsterdamweg

Wijkbrink 
De enige wijkbrink in het woongebied 1960-
1985 heeft een vijverpartij met een beeld en 
een stevige bomenlaan aan de oostzijde. De 
brink ligt aan de Europalaan, de hoofdtoegang 
van de Waterbuurt en wordt omringd door wo-
ningen, voorzieningen en een buurtcentrum. 
Foto: In de richting van de Europalaan.

Groene route 
Kenmerkend voor De Zuidert is een groene 
langzaamverkeersroute die via een houten 
fietsbrug over de Urkervaart een snelle en 
groene verbinding maakt met het stadscen-
trum van Emmeloord. Foto: In de richting van 
het stadscentrum.
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2.2.6 Identiteit  stedenbouw

Gelijkwaardige entrees
Espelervaart, Revelsant en De Zuidert kennen elk meerdere entrees 
(groene pijlen). Het verschil tussen de hoofdontsluitingswegen en 
wijkstraten is beperkt, waardoor er ook beperkt sprake is van hoofd- en 
nevenentrees. 
Er zijn meerdere bruggen voor fietsers en voetgangers (gele pijlen), die de 
wijken met het centrum en de andere wijken van Emmeloord verbinden.

Hoofdontsluiting (circuits) en buurtstraten. 
De wijken kennen een hoofdontsluiting in de vorm van een bochtig 
circuit, waar alle woonerven en woonbuurten op aanhaken met kleine 
lussen of doodlopende wegen.
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Groene clusters van bijzondere en publieke gebouwen in het centrum en 
aan de entrees. 
Er zijn veel clusters met vrijstaande gebouwen. Vaak zijn het gebouwen 
met een publieke functie in een royale groene setting. Deze ensembles 
zetten de toon. Mede hierdoor is Emmeloord een groene stad. 

Doorlopende groenstructuren.
De woongebieden van 1960 tot 1985 hebben groene randen. Deze ran-
den zijn windstoppers en fungeren als belangrijke uitloopgebieden voor 
de bewoners. Het groen is volgroeid. Er zijn wandelpaden en er is op 
enkele plaatsen zicht op de polder. Ook de groene oevers van de 
Espelervaart, Zwolse Vaart en Urkervaart vormen groene randen van 
hoge kwaliteit. De oevers zijn op veel plaatsen openbaar, voorzien van 
voet- en fietspaden. Ze bieden weidse zichten op de stad en soms zelfs 
op de polder. Het groen is op veel plaatsen voorzien van paden en wordt 
verbonden door deze paden. Het groen is van grote invloed op de bele-
ving van Emmeloord.
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Woonerven (voorbeeld 3)
Foto: De Zuidert, woonerf Koudumstraat

Woonerven (voorbeeld 1)
Er zijn veel verschillende woonerven in de 
woonwijken van tussen 1970 en 1985. 
De bewoners zijn nog altijd tevreden over de 
woonkwaliteit en bestempelen deze als hoog. 
Foto: Espelervaart, woonerf Middelplaat.

Woonerven (voorbeeld 2)
Foto: Revelsant, woonerf Wegastraat.
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2.2.7 Identiteit  architectuur

BEGELEIDENDE BEBOUWING
Urkerweg

Aan de zuidzijde van de Urkerweg bepalen deels de achterzijden van 
de woningen het beeld. Aan de noordzijde staan verschoven van elkaar 
middelhoge modernistische flats. Hiertussen zijn de achterzijden te zien. 
Aan de kruising met de Kometenlaan staat een hoge flat. Deze werkt als 
oriëntatiepunt. Opvallend is dat deze flat juist parallel aan de Urkerweg 
is geplaatst, terwijl de meeste andere gebouwen het onderliggende grid 
van de wijk en de polder volgen.

Urkerweg. Oude Vlie. Robbesant.

Wittesteijn

Vogelsant

R
ev
el
sa
nt

Ur
ke
rw
eg

Kaart: Urkerweg.
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BEGELEIDENDE BEBOUWING
Pilotenweg / Drostlaan
 
De Pilotenweg / Drostlaan is een oorspronkelijke polderweg. De beeld-
bepalende boerderij en de bijbehorende arbeiderswoningen herinneren 
hieraan. De overige wanden zijn de randen van de aanliggende buurten 
en de architectuur en structuur zijn passend hierbij. Het westelijk deel 
heeft begeleidende wanden met geschakelde woningen met gevels van 
baksteen en een kap. De zuidoostelijke wand wordt gevormd door 
kopgevels van rijen vergelijkbare woningen die haaks op de weg staan.

Voormalige boerderij, Drostlaan.   Arbeiderswoningen, Drostlaan. Rijwoningen met de kopgevels naar de Drostlaan 
gericht. 

Vogelsant

R
ev
el
sa
nt

Drostlaan

Kaart: Pilotenweg / Drostlaan.
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STRUCTUURBEPALENDE  BEBOUWING
Espelervaart: De Sont / de Dardanellen
 
In het noordelijke deel vormen geschakelde traditionele woningen 
rechte straten. Tussen de Sont en de Europalaan staan middelhoge flats 
haaks op de weg in een groene setting. Ten zuiden van de Europalaan 
bevinden zich van oost naar west een school, geschakelde woningen en 
woningen boven winkels. De school is teruggeplaatst ten opzichte van 
de straat. In de architectuur wordt aangesloten op het oorspronkelijke 
plan aan de overzijde van het water.

Espelervaart

Espelervaart

Bank

Espelervaart

Europalaan

De Dardanellen

De Sont

Rijnstraat

Kopgevels van portiekflats aan de Dardanellen, 
gezien vanaf de Europalaan.

Winkels en woningen aan de Europalaan. Portiekflats aan de Dardanellen.  

Kaart: De Sont / de Dardanellen.
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STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING
Espelervaart: Waterbuurt
 
De straten in de Waterbuurt worden gevormd door geschakelde wonin-
gen in een traditionele vormgeving. De woningen kenmerken zich door 
veel geel en lichtbruin metselwerk en grijze betonpannen kappen. In de 
noord-zuidrichting is er een zone met voorzieningen, merendeels lage 
bebouwing met een plat dak. De kerk aan de zuidzijde van de Europalaan 
heeft een rijkere detaillering en vormgeving. Langs de Europalaan is er 
een winkelcentrum, in een meer modernistische vormgeving. 

Pollen

Zwin

Winkelcentrum aan de Europalaan.   Kerk aan de Europalaan. Woningen aan het Zwin. 

Kaart: Waterbuurt.



  HET DNA VAN DE STADSGEBIEDEN    129

 
STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING
Espelervaart: Rivierenbuurt
 
De Rivierenbuurt heeft de structuur van een zogenaamde ‘bloemkool-
wijk’, met weinig hiërarchie en veel functioneel gelijke en gelijkvormige 
woningen. Veel woningen zijn tweezijdig georiënteerd, veel achterzijden 
richten zich net als de voorzijde op een binnenpleintje. Vaak zijn de 
garages aan de achterzijde. De wijk is groener en ruimer van opzet dan 
de vergelijkbare wijk De Zuidert. De woningen zijn typerend voor de 
jaren zeventig; bruine baksteen en betonpannen bepalen het beeld. 
Het overgrote deel betreft grondgebonden gezinswoningen. Enkele 
complexen met appartementen hebben een vergelijkbare architectuur. 
In de noord-zuidrichting is er een zone met voorzieningen, merendeels 
lage bebouwing met een plat dak.

sc
ho

ol

sc
ho

ol

Europa
laan

Vrijheidsplaat.  Vrijheidsplaat.  Vrijheidsplaat. 

Kaart: Rivierenbuurt.
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STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING
Revelsant: Ten noorden van de Urkerweg
 
In het hart van de buurt zijn voorzieningen gegroepeerd. Merendeels 
zijn dit platte lage gebouwen, zoals scholen, deels hogere gebouwen 
zoals meerlaagse plat afgedekte seniorenwoningen en kerken met een 
specifieke vormgeving. Tussen dit voorzieningengebied en de Urkerweg 
bevindt zich het winkelcentrum en middelhoge flats. Rondom het voor-
zieningen gebied zijn er woonstraten met gele bakstenen woningen met 
een grijze pannenkap. De woningen zijn merendeels in rijen geschakeld, 
soms twee aan twee. Ze zijn geplaatst in een heldere rooilijn. 

 

Bejaardentehuis

Wittesteijn

Vogelsant

R
ev
el
sa
nt

Ur
ke
rw
eg

Drostlaan

Revelsant, kerk. Revelsant, winkelcentrum. Vogelsant, woningen.  

Kaart: Revelsant: Ten noorden van de Urkerweg.
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STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING
Revelsant: Ten zuiden van de Urkerweg

Het betreft hier een latere en autonome invulling in de groenstruc-
tuur die deel uitmaakt van het oorspronkelijke plan. Ten westen van de 
groene open ruimte zijn er straatwanden, gevormd door in de rechte 
rooilijn geschakelde woningen met gele en beige  baksteen gevels en 
donkergrijze pannendaken. Enkele blokken zijn inmiddels vernieuwd. 
Ten oosten van de groene open ruimte staan getrapt geschakelde plat af-
gedekte woningen rondom parkeerpleinen. In het uiterst westelijke deel 
van de buurt staan vrijstaande woningen, in een diverse vormgeving.

Urkervaart

Urk
erv
aar
t

Pal
las
stra

atMarsstraat

Marsstraat. Pallastraat / Zuiderkroon. Pallasstraat.

Kaart: Revelsant, omgeving Pallasstraat.
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STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING
De Zuidert

In het hart van de wijk aan de wijkgroenstructuur met fietspad en gren-
zend aan de Amsterdamweg bevinden zich de voorzieningen waaronder 
winkels, een buurthuis en enkele scholen. Opvallend is dat deze niet aan 
de entree of de asfaltring van de wijk liggen. Er is merendeels lage, meest 
plat afgedekte bebouwing. Het verzorgingstehuis aan de zuidzijde van 
de Amsterdamweg heeft wel meerdere verdiepingen.

Markenstraat. Amsterdamweg. Amsterdamweg.

School

School
School

Amster
damwe

g
IJsselm

eerlaan

Kaart: De Zuidert, omgeving Amsterdamweg.
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STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING
De Zuidert

De Zuidert is een typisch voorbeeld van een zogenoemde ‘bloemkool-
wijk’. Zo is er geen duidelijke hiërarchie en er zijn geen duidelijke oriën-
tatiepunten. Er zijn veel confrontaties van achterzijden van woningen 
met de openbare ruimte. Er is sprake van éénvormige woningbouw, 
uitgevoerd in bruine baksteen en met grijze betonnen pannendaken.

Nagelerweg

Nagelerweg

Berkho
utlaan

Berkhoutlaan. Berkhoutlaan. Berkhoutlaan.

Kaart: De Zuidert, omgeving Berkhoutlaan.
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Kaart ‘Woongebieden na 1985’.

2.3.1 Even voorstellen …
Na 1985 werden er achtereenvolgens drie nieuwe woonwijken 
gerealiseerd in de noordwest- en de noordflank:

1. De Erven (‘80 – ’90). 
2. Waterland (’90 - ‘00). 
3. Emmelhage (na 2000, wijk in ontwikkeling).

Emmeloord groeide ook na 1985 stevig door. In 1989 had Emmeloord 
bijna 20.000 inwoners. Reden om verder vooruit te plannen dan de 
25.000 inwoners, op basis waarvan tot nu toe werd gepland. Buiten 
Revelsant, Espelervaart en De Zuidert werden drie nieuwe woongebieden 
op de kaart gezet. De stad ontwikkelde in deze nieuwe woongebieden 
beperkt nieuwe voorzieningen en winkels. De groei buiten de vaarten 
werd doorgezet ten noorden van de Espelervaart. 

2.3 Woongebieden na 1985
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De Erven
De woonwijk de Erven is voor het overgrote 
deel gebouwd in de tachtiger en negentiger 
jaren. De wijk wordt begrensd door de 
Espelerweg, de Hannie Schaftweg en de 
Espelerlaan.

Structuur de Erven
Het plangebied kent geen sterke architectonische 
samenhang. Op een lager schaalniveau (op het 
niveau van clusters) is deze samenhang er wel. 
Dit is het gevolg van de projectmatige 
(fasegewijze) bouw die hier toegepast is. 
Kenmerkend voor de wijk is de ruime opzet, 
met veel water en groenstructuren. In de wijk 
is een groot park aangelegd. Er is geen 
doorgaande ringweg, zoals in De Zuidert, of 
Revelsant. Vanuit vier entrees worden de 
buurten onafhankelijk van elkaar ontsloten.
In stedenbouwkundig opzicht is de wijk 
afgerond met de realisatie van de uitvoering 
van het nieuwbouwplan ‘De Es’ aan de 
Espelerlaan (aan de oostkant). Dit zogenaamde 
inbreidingsplan omvat een kerkgebouw en 
een tweetal appartementengebouwen aan de 
Espelerlaan en diverse (vrijstaande) woningen 
in het daarachter gelegen gebied. 
De bebouwing is in de Es uitgevoerd in jaren 
dertig architectuur, een bouwstijl en periode 
van voor het ontstaan van de Noordoostpolder.

De woonwijk de Erven wordt begrensd door de Espelerweg, de Hannie Schaftweg, de Espelerlaan (aan 
de oostkant) en de Espelervaart. Op de kaart zijn tevens de vier entrees (in lichtgrijs) en de belangrijkste 
wijkontsluitingswegen aangegeven.
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Bebouwing De Erven
De wijk De Erven bestaat grotendeels uit 
woningen met één bouwlaag met een grote 
kap. Langs de randen staan vrijstaande 
woningen en bungalows bestaande uit één 
bouwlaag met een grote kap. Centraal in het 
plan staan afwisselend vrijstaande, twee-
onder-één-kapwoningen en af en toe een 
blokje rijwoningen. De twee woontorens in het 
groen behoren tot de kleine groep gebouwen 
met gestapelde woningen in Emmeloord.

Voorzieningen De Erven
Er is een klein winkelcentrum, een basisschool, 
een kinderdagverblijf en een kerkgebouw.

Voorbeelden bebouwing en openbare ruimte De Erven (van links naar rechts: Beveland, Langstraat, Hoekse Waard).
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Waterland wordt begrensd door de Muntweg, de Banterweg, het buitengebied en aan de oostzijde 
door de Van der Valk-locatie en benzinepomp. De hoofdentree ligt aan de Banterweg. Er is sprake van 
éénrichtingsverkeer.

Voorbeelden bebouwing en openbare ruimte Waterland (achtereenvolgens blik vanaf het Waterland 
over een opvaart naar het landschap en blik over de vaart aan de noordkant van de wijk).

Waterland
Nabij de A6 bij het Van der Valk hotel is een 
woonwijk gerealiseerd met veel water en 
doorkijkjes naar het buitengebied. Waterland 
wordt begrensd door de Muntweg, de Banter-
weg, het buitengebied en aan de oostzijde 
door de Van der Valk-locatie en de benzinepomp. 
Er staan voornamelijk vrijstaande en half 
vrijstaande woningen. De wijk is ontsloten 
vanaf de Banterweg. Bijna alle woningen 
hebben, in tegenstelling tot de woningen in 
het oorspronkelijke plan, een achtertuin aan 
het water, met een aanlegplaats. Het water 
van de wijk staat in open verbinding met de 
Lemstervaart.

Structuur Waterland
De stedenbouwkundige structuur van de wijk 
is gerelateerd aan de periode waarin de wijk 
werd gerealiseerd: De tijd van de ‘Vinex’-wijken. 
Waterland heeft meerdere karakteristieken, die 
kenmerkend zijn voor de ‘Vinex’-wijken. De wijk 
is monofunctioneel (alleen woningbouw) en 
omvat veel dezelfde woningen in reeksen. 
Er is vaak sprake van een ruimtelijk wijkthema, 
hier het water. 

Bebouwing Waterland
De bebouwing bestaat voornamelijk uit twee-
onder-één-kapwoningen van één laag met een 
kap. 

Voorzieningen Waterland
Waterland heeft geen eigen voorzieningen. 
Wel liggen er een benzinepomp, een hotel en 
een werf aan de oostzijde van de wijk, maar 
deze bestaan al langer dan de wijk en behoren 
meer tot de invloedssfeer van de snelweg.
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Emmelhage
Emmelhage is een woonwijk in aanbouw. 
Ze biedt een gevarieerd woningaanbod in 
verschillende prijsklassen. Van sociale koop- en 
huurwoningen tot luxe bouwkavels in de vrije 
sector. Emmelhage is deels bedacht als boswijk, 
en heeft dan ook aan de zuidzijde een brede 
groenzoom, groene straatprofielen en groene 
erfscheidingen aan de achterzijden van de 
woningen. Er is een bescheiden groenwal aan 
de noordrand van de wijk.

Structuur Emmelhage
Emmelhage is nog niet gereed. Er is een start 
gemaakt met de wijk in 2007. Er zijn twee 
hoofdstraten, namelijk: De Jeanne d’Arcstraat 
en de Daltonhage. Aan de noordzijde van 
Emmelhage wordt het gebied vanaf de 
Banter-weg ontsloten via een randweg. Parallel 
aan de ontwikkeling van mogelijke volgende 
fases wordt naar verwachting de randweg in 
westelijke richting doorgetrokken met als 
mogelijk sluitstuk een aansluiting op de 
Espelerweg. Daarmee is een rondweg voor 
de stad gerealiseerd.

Langs de hoofdstraat staat de bebouwing in 
rijen. De gebogen zijstraten, die als lommerrijke 
bospaden door het plan lopen, bieden meren-
deels ruimte aan vrijstaande en twee-onder-
één-kap woningen. Het eerste deel van de wijk 
is opgezet als boswijk. In het ontwerp speelt de 
openbare ruimte een hoofdrol, waarbij ruimte 
is voor het wandelen in de boszoom ten zuiden 
van de wijk en in de laan ten noorden van 
de wijk. Er is veel aandacht besteed aan de 
groenstructuur van de straten en erven.

De Woonwijk Emmelhage wordt begrensd door de Emmeloorder dwarstocht, de Onderduikerstocht, 
de Espelerweg en de Banterweg.

De groenstructuurkaart 
van Emmelhage met 
boszomen en lanen (bron: 
www.emmelhage.nl).
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De stedenbouwkundige structuur is niet recht 
en hoekig zoals het polderlandschap en het 
oorspronkelijk ontwerp voor Emmeloord. 
De hoofdopzet past wel precies binnen een 
polderkavel tussen de Emmeloorder dwarstocht, 
de Onderduikerstocht en de Banterweg.

Bebouwing Emmelhage
Emmelhage kent een gevarieerd woningaanbod. 
Er zijn rijwoningen, twee-onder-één-kappers 
en vrijstaande woningen in verschillende 
prijsklassen. Van sociale koop- en huurwoningen 
tot luxe bouwkavels in de vrije sector. 
Er is de mogelijkheid tot het bouwen van een 
eigen woning voor starters. De wijk bestaat uit 
woningen in één of twee lagen met een kap.

Voorzieningen Emmelhage
Emmelhage heeft nog geen eigen voorzieningen.
In de plannen is wel rekening gehouden met 
wijkvoorzieningen zoals een supermarkt en 
een basisschool. 

Voorbeelden bebouwing en openbare ruimte 
Emmelhage (van links en rechts en van boven 
naar onder de Jeanne D’arclaan 3x, 
Aletta Jacobs-hage, het aanzicht vanaf de 
oostzijde vanaf de Espelerweg).
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2.3.2 Historie  ontwerpgedachten

Wat is karakteristiek aan het ontwerp van de 
woongebieden van na 1985?
De wijken De Erven, Waterland en Emmelhage 
zijn wijken waar de straten niet recht en hoekig 
zijn, maar gebogen. De bebouwing bestaat 
voornamelijk uit laagbouw.
De ruimtelijk structuur van Waterland en 
Emmelhage is hiërarchischer van opzet dan 
bijvoorbeeld de woonerven uit de jaren 
zeventig en begin jaren tachtig. De wijk 

De Erven is meer verwant met de woonerfwijken. 
Door de projectmatige opzet per buurt is in 
De Erven een wijk ontstaan als optelsom van 
kleine buurten. De wijken Waterland en 
Emmelhage zijn robuuster van structuur. 
De doorgaande infrastructuur, randgroen en 
langere straten zijn de constanten die deze 
wijken overzichtelijk en herkenbaar maken. 

Uitsnede luchtfoto De Erven, te zien is dat de wijk een optelsom is van kleine buurten. Ze is meer 
verwant met woonerfwijken, zoals De Zuidert en Revelsant (bron: gemeente Noordoostpolder). 

De woningen liggen in tegenstelling tot de 
woonerfwijken weer met de voorkant naar de 
straat. Het water in de achtertuinen van 
Waterland is minder goed beleefbaar in de 
openbare ruimte. In Emmel-hage ligt het water 
wel voornamelijk in openbaar groen. 
In tegenstelling tot Waterland, waar reeksen 
dezelfde woningen staan (‘Vinex’), laat 
Emmelhage veel individuele woningen per 
straat zien, een regio-eigen variant van het 
‘Wilde Wonen’. In Emmelhage zijn de ideeën 
van Weeber (Wilde Wonen) op bescheiden 
wijze terug te herkennen in veel vrijstaande 
woningen met een eigen karakter. De helder-
heid van het stratenpatronen staat hier in 
contrast met de afwisseling in architectuur. 
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Wat maakt deze woongebieden herkenbaar 
voor de Noordoostpolder-stad?
Na de jaren tachtig groeit de aandacht voor de 
landschappelijke onderlegger en worden wijken 
weer in relatie gebracht met de omgeving. Dit 
vertaalt zich naar een meer op het landschap 
gerichte opzet. Dit heeft vorm gekregen in 
de relatie met het water in Waterland en in de 
relatie met het bos in Emmelhage.
De stedenbouwkundige structuur herinnert 
op slechts enkele plekken aan de polder-
verkaveling. Dit is bijvoorbeeld het geval bij 
enkele noord-zuid gerichte wijksloten in De 
Erven en in de noord-zuid gerichte opvaarten 
in Waterland. Door de hoofdopzet binnen de 
grote verkavelingseenheden van de polder, 
het onderscheid tussen hoofd- en zijstraten, 
het bos en het randgroen, de aansluiting op het 
polderwater en de spaarzame vizieren op de 
polder, ontstaat de verbinding met de polder 
en het oorspronkelijke plan van Emmeloord. 

Uitsnede luchtfoto Waterland, te zien zijn de 
doorgaande infrastructuur , achterkanten naar 
het water en voorkanten naar de straat 
(bron: gemeente Noordoostpolder).

Uitsnede luchtfoto Emmelhage, te zien is de 
variatie in woongebouwen langs gebogen straten 
(bron: gemeente Noordoostpolder).

Uitsnede luchtfoto De Erven, te zien is hoe de 
sloten uit het landschap doorlopen in de wijk 
(bron: gemeente Noordoostpolder).

Typische kenmerken van deze woonwijken:
1. Een relatief onoverzichtelijk wegen- en  verkavelingspatroon in de wijk De Erven, dat afwijkt van 
 het oorspronkelijke plan en van de polderverkaveling. 
2. Een overzichtelijker wegenpatroon in de wijken Waterland en Emmelhage, hier met gekromde 
 lijnen, die enigszins aanhaken op de polderverkaveling.
3. De wijk De Erven is aan alle randen groen.
4. De wijken Emmelhage en Waterland zijn aan de zuidranden groen, aan de noordranden is er 
 geen of beperkt openbaar groen. 
5. De locatie van de wijken is goed ten opzichte van het hoofdwegennet. 
6. Door de ligging ‘achter’ het Emmelerbos en ten noorden van de Espelervaart is er zowel fysiek 
 als mentaal een flinke afstand tot de stadskern.
7. Er is enige diversiteit in de woningvoorraad. Vooral eengezinswoningen zijn goed vertegen-
 woordigd. Er zijn daarnaast woningen voor starters. Hiervan zijn een groot deel koopwoningen.
8. De wijken zijn ontwikkeld als woonwijken. Er zijn weinig tot geen gebouwen met een bijzondere 
 functie.
9. Er zijn bescheiden doorzichten en vizieren op de polder.
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2.3.3 Historie  ontwikkeling

Groei naar het noorden
Na de jaren tachtig startte de bouw van de 
uitbreidingswijken naar het noorden van 
Emmeloord. De behoefte aan nieuwe 
woningen was onverminderd aanwezig. 
De nieuwe schil rond het oorspronkelijk 
plan sloot zich aan de noordflank.

1982

1992 2012

2009
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2.3.4 DNA woongebieden na 1985
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2.3.5 Identiteit  landschap

Stadskruis
De wijk de Erven ligt los van het stadskruis. 
Emmelhage en Waterland hebben hun entrees 
aan de wegen van het stadskruis.

Stadspatroon volgt verkaveling
Bij de groenstructuur van De Erven heeft de 
polderverkaveling als onderlegger gefungeerd 
voor de ligging van enkele sloten en straten.  
Het verkavelingspatroon van de bebouwing 
wijkt af van dat van de polder. Voor Emmelhage 
en Waterland is met de straten en de bebouwing 
aangehaakt op de polderverkaveling. 
Dit is gedaan met een ‘draai’ of ‘boogvorm’, 
waardoor de wijken een eigen richting krijgen, 
maar wel zijn gericht op de polder.

Groene mantel 
De noord- en westzijde van de Erven zijn 
omsloten door een groene mantel.
De groene mantels van Emmelhage en 
Waterland zijn aan de zuidzijde robuust 
uitgevoerd en doelbewust aangesloten op 
het Emmelerbos om de wijk met (de sfeer van) 
het bos te verbinden. De groene mantel, als 
overgang van stad naar buitengebied, is hier 
niet consequent doorgevoerd. 
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Vizier op het landschap
Aan de westzijde van De Erven is een 
monumentale groene entree met water en 
bomen die tevens een prachtig vizier geeft op 
het open polderlandschap. 
Foto: A.J. Knipmijerlaan.

Groene mantel
Aan de westzijde van De Erven ligt een brede 
groene mantel met wandelpaden en water-
partijen. Vanuit de mantel is er geen zicht op 
het naastliggend polderlandschap. De wijk 
ligt met de achterkanten tegen de mantel aan. 
Foto: Vanaf Mergellandpad. 

Groene mantel
De Espelerweg met aanliggende groene erven 
vormt de groene mantel aan de noordzijde van 
woonwijk De Erven. Vanaf deze weg is er tussen 
de erven door steeds een prachtig zicht op het 
polderlandschap.

De Erven



146    HET DNA VAN DE STADSGEBIEDEN

Groene oevers
Langs de groene oever van de Espelervaart 
loopt een openbaar fietspad. Als het riet niet 
te hoog is, heeft de wijk hier contact met het 
water. In deze woonwijk liggen verder veel 
kavels met de achterkanten naar de 
Espelervaart. Foto: Mergellandpad.

Groene route
Een tweetal groene routes lopen van noord 
naar zuid en worden begeleid door water. 
Op deze plek waren in het oorspronkelijke 
landschap poldersloten aanwezig. Samen met 
de groene oost-west verbinding vormen ze 
een bijzondere kwaliteit van De Erven. 
Foto: Generaliteitslandenpad.

Stadsveld
Centraal in de wijk De Erven loopt een brede 
groenstructuur van oost naar west met water, 
bruggen, gras en bomen. 
Foto: Vanaf de Delflandlaan naar het oosten. 
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Groene mantel
De groene mantel ten oosten van Emmelhage 
heeft een romantisch landschappelijke inrichting 
met waterpartijen en glooiende taluds die sterk 
contrasteren met het functionele polderland-
schap. Een grondwal vormt de afscheiding met 
de Banterweg. Op een zorgvuldig gekozen plek 
in de grondwal is er een open zicht naar één 
van de boerderijen aan de Banterweg. Foto: 
vanaf Jeanne D’Arclaan in noordelijke richting.

Groene mantel
De westelijke rand van de wijk Emmelhage 
onderscheidt zich van de noordelijke en 
oostelijke rand door het open vizier op het 
polderlandschap. Hier is de toekomstige 
tweede fase van Emmelhage gepland. 
Foto: vanaf het fietspad in de richting van de 
Schweitzersingel.

Groene rand met wal
De noordelijke rand van Emmelhage heeft een 
binnen- en buitenzijde die door een grondwal 
met beplanting worden gemarkeerd. Aan de 
binnenzijde is er in de luwte van de grondwal 
een wandelpad en watergang. De watergang 
vormt de begrenzing met de aanliggende 
achtertuinen. Aan de buitenzijde ligt een 
fietspad parallel aan de rondweg. Foto: vanaf 
Banterweg in westelijke richting.

Emmelhage

De groene polderstraat
In Emmelhage zijn de straten gebogen en 
is het einde van de straat niet zichtbaar. Er 
ontstaat daardoor een zekere geborgenheid, in 
tegenstelling tot de polder met zijn eindeloze 
lijnen. Brede voortuinen en een bomensingel 
in de straat zullen Emmelhage in de toekomst 
(als de bomen zijn volgroeid) een groene sfeer 
geven. Foto: Aletta Jacobshage.

Groene route
Centraal door Emmelhage, van oost naar west, 
loopt een verbinding voor het langzaamver-
keer, die de wijk op een gestroomlijnde wijze 
verbindt met het fietspadennetwerk van Em-
meloord en van de polder. 
Foto: Abel Tasmanpad.

Zicht over de poldersloot
In de wijk Emmelhage met gebogen lange lij-
nen valt een authentieke polderlijn meteen op. 
Het is een voormalige kavelsloot die plaatselijk 
is verbreed tot een heuse waterpartij. Even is 
weer de rechtlijnigheid van de polder herken-
baar. Foto: Vanaf Jeanne d’Arclaan/Newtonlaan 
in noordelijke richting.
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Vizier op het landschap
De wijk Waterland valt op door boomloze brede en korte straten met 
ruim zicht op de horizon van de polder. Foto: Het Waterland.

Zicht over de poldersloot
De kwaliteit van Waterland is de ligging van de woonkavels aan het 
water. Over het water is er op enkele plekken vanuit de openbare ruimte 
zicht op het landschap. Foto: Vanaf Waterland in noordelijke richting.

Waterland
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2.3.6 Identiteit  stedenbouw

Gelijkwaardige entrees en ontsluiting In De Erven
De Erven kent meerdere entrees. Het verschil tussen de hoofdontsluitings-
wegen en wijkstraten is beperkt, waardoor er ook beperkt sprake is van 
hoofd- en nevenentrees. De wijk De Erven kent gelijkwaardige entrees 
(oranje) die de woonbuurten aanhaken op de hoofdontsluiting van de 
stad. Er is geen duidelijke hoofdroute door de wijk (kronkelende witte 
lijnen). Er zijn twee fietspaden, die de wijk ontsluiten vanaf het oosten en 
er liggen meerdere bruggen over de Espelervaart, die de verbinding 
leggen met de voorzieningen van De Espelervaart en het centrum (geel).

Hoofdentrees en hiërarchische ontsluiting in Waterland en Emmelhage
De ontsluitingsstructuur van Waterland en Emmelhage is hiërarchisch 
opgebouwd. Er zijn hoofdentrees (groen) en er is een duidelijk 
onderscheid tussen hoofd- en zijstraten. Vanuit Emmelhage loopt een 
vrij-liggend fietspad naar de stadskern, die met een fietstunnel de 
Espelerweg kruist (gele stippellijn).

De Erven: Geen hiërarchie in de ontsluiting. Onvolledige hoofdontsluiting 
(ringweg loopt niet door) 
Er is geen duidelijke hoofdroute door de wijk. 

Waterland en Emmelhage: Hiërarchie in de infrastructuur. 
Er is een duidelijk onderscheid tussen hoofd- (wit) en zijstraten (niet 
gemarkeerd).

De Erven: groene clusters van gebouwen met publieke en bijzondere 
functies
Er is een klein winkelcentrum in De Erven. Ze staat midden in de 
centrale groenstructuur van de wijk. Daarnaast liggen er gebouwen 
met bijzondere functies aan de oostkant van de wijk De Erven en aan 
de Espelerweg.
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Wonen aan het water in Waterland. 
Op de foto: Zicht vanaf Waterland.

Wonen aan het water van het centrale park van 
de Erven. Op de foto: Delflandlaan.

Water in de openbare ruimte in Emmelhage. 
Op de foto: fietspad naar de Lindebergsingel.

Doorlopende groenstructuren.
Het groen is van grote invloed op de beleving van Emmeloord.
De woongebieden van na ’85 hebben groene randen en sluiten aan op 
de bestaande groenstructuur van het Emmelerbos en de groene mantel. 
Ook de groene oevers van de Espelervaart vormen een groene rand van 
hoge kwaliteit. De oevers zijn op veel plaatsen openbaar, voorzien van 
voet- en fietspaden en bieden, vooral vanaf de bruggen, weidse zichten 
op de stad en de polder (zie ook de foto’s bij ‘Identiteit landschap’ in dit 
hoofdstuk). Het groen is op veel plaatsen verbonden en voorzien van 
paden en routes. 

Wonen aan het water
In de wijken de Erven en Waterland speelt het water een belangrijke rol. 
In de wijk de Erven ligt het water aan de achtertuinen en in de centrale 
groene parkruimte. In Waterland grenst iedere woning met de achter-
kant aan het open water, dat in verbinding staat met de Lemstervaart. 
In de wijk Emmelhage is boswonen het hoofdthema voor fase 1. Hier is 
het water aan de rand gebruikt om de openbare ruimte extra kwaliteit te 
geven en de fietsroute tussen de wijk en de stad te begeleiden (zie foto).
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2.3.7 Identiteit  architectuur

BEGELEIDENDE BEBOUWING
De Erven: Woningen

De bebouwing van de wijk De Erven is weinig opvallend en niet specifiek 
voor de polder. Het gaat hier om typische jaren tachtig architectuur, 
uitgevoerd met een gele of bruine steen en meestal met grijze beton-
pannen. In de wijk is geen sprake van een heldere structuur of hiërarchie. 

Westfriesland. Delflandlaan. Kennemerlandlaan.

Dr.W
.M
.Verhaarlaan

Graafschap

Gelre
laan

Kaart: Typerende bebouwingsstructuur De Erven.
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STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING
De Erven: Groen binnengebied

In het groene middengebied zijn de weinige voorzieningen van de 
wijk opgenomen in onopvallende bebouwing. De voor Emmeloord 
bijzondere hoogbouw met appartementen bepaalt hier het beeld en 
werkt als oriëntatiepunt in de wijk. Elders in de stad is de dan vaak 
modernistisch vormgegeven hoogbouw geplaatst langs de invalswegen 
en heeft meestal een bijzondere functie. De omringende bebouwing is 
niet anders dan elders in de wijk. Deze bebouwing is zelfs deels met de 
achterzijden naar het openbare binnengebied gekeerd. 

Haarlemmermeer. Haarlemmermeer. Beijerland.

Beijerland

Amstelland

Haarlemmermeer

Kaart: Het groene binnengebied.
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STRUCTUURBEPALENDE EN  BEGELEIDENDE BEBOUWING
De Erven: Entrees en boerenerven
 
Langs de Espelerweg bepalen de oorspronkelijk ruim buiten de stad 
gelegen boerenerven het beeld. Op enkele van deze boerenerven staat 
monumentale bebouwing. De entrees naar de wijk De Erven zijn niet 
nadrukkelijk vormgegeven. Ook de bebouwing hier is niet wezenlijk 
anders dan elders in de wijk.

Kennemerlandlaan. Espelerweg. Espelerweg.

Espelerweg

Ke
nn
em

er
la
nd
la
an

Kaart: Espelerweg.
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STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING
De Erven: Espelerlaan
 
Aan de Espelerlaan toont de wijk De Erven zich met name met achterzij-
den van woningen, weliswaar stevig afgeschermd door groen. Richting 
het centrum zijn complexen gebouwd, die wel gericht zijn op de Espeler-
weg. De kerk die hiervan onderdeel uitmaakt heeft een sterke verwant-
schap met de Delftse School. 

Espelerlaan

Dr.W
.M.Ve

rhaar
laan

Espelerlaan. Espelerlaan. Espelerlaan.

Kaart: Espelerlaan.
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STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING
Waterland
 
De woningen zijn niet specifiek voor de polder, maar eerder passend bij 
de tijd waarin gebouwd werd. Het gaat hier om twee-onder-één kap-
woningen die ook elders veel te vinden zijn. 

Het Waterland

Ba
nt

er
w

eg

Waterland. Waterland. Waterland.

Kaart: Waterland
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STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING
Emmelhage: Jeanne d’ Arclaan
 
In Emmelhage bepaalt de gebogen Jeanne d’Arclaan het beeld. Ook de 
bebouwing aan de zuidzijde van deze laan versterkt dit beeld door de 
aaneengesloten en gebogen plaatsing. Het gaat hier om lange en aan-
eengesloten blokken in een redelijk traditionele opzet, met een aantal 
kenmerken van de Delftse School. Aan de noordzijde van de laan staan 
merendeels vrijstaande woningen in een diverse architectuur. Enkel op 
het huidige einde van Jeanne d’Arclaan (2012) is een meer uitgespro-
ken en groter blok te vinden en wordt zo plaatselijk een meer besloten 
straatprofiel gemaakt. 

Jeanne d'Arclaan

Jeanne d’Arclaan. Jeanne d’Arclaan. Jeanne d’Arclaan.

Kaart: Jeanne d’Arclaan.
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BEGELEIDENDE BEBOUWING
Emmelhage: Woningen
 
Dwars op de Jeanne d’Arclaan zijn straten met particuliere vrijstaande 
woningen met elk een eigen uitstraling en architectuur. Een relatie met 
Delfts Rood of Wit is niet overal duidelijk. 
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Jeanne d'Arclaan
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Jeanne d’Arclaan. Aletta Jacobshage. Jeanne d’Arclaan.

Kaart: Typerende bebouwingsstructuur Emmelhage. 
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STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING
Emmelhage: Entree 

Aan de Banterweg zijn enkele oorspronkelijke boerenerven. 

Ba
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Jeanne d'Arclaan
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Banterweg. Jeanne d’Arclaan.Banterweg.

Kaart: Banterweg, Jeanne d’Arclaan.
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2.4 Bedrijventerreinen na 1960

Kaart ‘Bedrijventerreinen na 1960’.

2.4.1 Even voorstellen…
Emmeloord werd in 1942 gesticht als regionaal verzorgingscentrum 
voor de Noordoostpolder. Het houten werkkamp Dorp A werd in 1942 
geopend. Van hieruit werd de stad gebouwd. In 1947 liggen meerdere 
werkkampen in het gebied tussen de drie vaarten, het gebied dat we 
het oorspronkelijke plangebied noemen. Een deel van de werkkampen 
lag aan de Noordoever van de Urkervaart en werd het bedrijventerrein 
met de toepasselijke naam ‘Bouwerskamp’. Dit terrein werd ook wel de 
Bouwbuurt genoemd. Ten zuiden van de Urkervaart werd een industrie-
terrein getekend en gebouwd. De polderdorpen ontwikkelden zich 
langzamer dan gepland. Emmeloord ontwikkelde zich juist sneller. 
De snellere groei had te maken met een veel snellere mechanisatie en 
schaalvergroting in de landbouw, waardoor er minder boerenarbeiders 
nodig waren. De stad ontwikkelde meer voorzieningen, winkels en 
bedrijven en bood zo werk- en woongelegenheid aan meer mensen 
dan in het oorspronkelijke plan was voorzien. Dit betekende dat de 
bedrijvigheid snel groeide. Emmeloord heeft nu drie samenhangende 
bedrijventerreinen:
1. Binnenstedelijk: Bouwerskamp 
 Aanleg voor 1960. Het bedrijventerrein Bouwerskamp maakt deel uit 
 van het oorspronkelijke plan van voor 1960. Het is voor de volledig-
 heid meegenomen in de opsomming en de beschrijving van de 
 typische kenmerken in het hoofdstuk ‘Historie – ontwerpgedachten’.
2. Zuidflank: Zuidervaart – Nagelerweg - A6
 Aanleg van het eerste deel vond plaats voor en na 1960 langs de 
 Urkervaart en rond de insteekhavens. Dit heet Zuidervaart.
 Het terrein bestaat uit de volgende deelgebieden: 
	 •	 De	Zuidervaart,	deels	na	1960,	deels	jaren	negentig	(grootschalige	
  detailhandelsvestigingen in het zuidoosten tot aan de Randweg).
	 •	 De	Nagelerweg,	ten	Zuiden	van	de	Randweg	(aanleg	in	de	jaren	
  zeventig en tachtig).
	 •	 Het	bedrijvenpark	A6	(aanleg	van	recente	datum	en	in	ontwikkeling).
3. Oostflank: Zwolse Vaart-De Munt-Ecopark 
 Aanleg eerste deel na 1960. Dit heet Zwolse Vaart.
 Het terrein bestaat uit de volgende deelgebieden: 
	 •	 De	Zwolse	Vaart	(na	1960).
	 •	 De	Munt	(na	1998	en	in	ontwikkeling).
	 •	 Het	Ecopark	(aanleg	van	recente	datum).
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Kaart bedrijventerreinen Zuidervaart – Nagelerweg – A6
1. Het bedrijventerrein Zuidervaart wordt begrensd door de Zuidervaart, 
 de Urkervaart, de Nagelerweg en de Randweg.
2. Het bedrijventerrein Nagelerweg wordt begrensd door de Nagelerweg, 
 de A6, De Zuidervaart, de Urkervaart en de bedrijven van de eerste 
 generatie. 
3. Het bedrijvenpark A6 wordt begrensd door de A6, de Nagelerweg, 
 de Hannie Schaftweg (N717) en het landschap.

Luchtfoto Emmeloord met de kampen, 1947 (bron: www.emmeloord.info).

Luchtfoto Emmeloord 1952 (bron: www.emmeloord.info).
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De bedrijventerreinen Zuidervaart - 
Nagelerweg - A6
De hoofdontsluiting van deze drie samen-
hangende bedrijventerreinen vindt plaats via 
twee aansluitingen op de Hannie Schaftweg 
aan de westzijde en de aansluitingen op de 
Nagelerweg aan de oostzijde. De bedrijven-
terreinen zijn goed bereikbaar voor auto- en 
vrachtverkeer. Dit werkgebied is ook bereikbaar 
met	openbaar	vervoer	(bus).	Zowel	aan	de	
Nagelerweg als aan de Randweg zijn haltes 
aanwezig.

Zuidervaart
De bedrijventerreinen Zuidervaart - Nagelerweg - 
A6 zijn gefaseerd aangelegd. Dit is terug te zien 
in de ruimtelijke structuur en inrichting. Het 
terrein bestaat grofweg uit drie delen. Het 
meest noordelijk gelegen deel van het bedrijven-
terrein - Zuidervaart - is het oudst. Ze is 
aangelegd vanaf de jaren zestig, nadat de 
Bouwerskamp grotendeels was gevuld. 
Bepalend voor de ruimtelijke structuur van de 
Zuidervaart is de ligging aan de Urkervaart en 
de twee insteekhavens die in dit deelgebied 
aanwezig zijn. Deze insteekhavens worden 
nauwelijks meer gebruikt voor transport of 
overslag. Wel liggen er woonschepen. 
Deelgebied Zuidervaart is bereikbaar via de 
Nagelerweg. Aan de zijde van de Nagelerweg 
heeft de openbare ruimte een ruime maat, 
met veel groen. Dit deel van het plangebied 
wordt gebruikt voor maatschappelijke functies, 
zoals	een	school	(het	Zuyderzeecollege)	en	
een vereniging. In het zuidoostelijke deel van 
Zuidervaart bevinden zich een aantal groot-
schalige detailhandelsvestigingen, zoals 

Blik vanuit de Bouwerskamp naar de Zuidervaart 
(bron: onbekend).

Urkervaart met links bedrijventerrein 
Zuidervaart en rechts Bouwerskamp met de op de 
voorgrond de voormalige schippersbeurs.

Nagelerweg
Ten zuiden van de Randweg ligt het tweede 
deel van de bedrijventerreinen Zuidervaart - 
Nagelerweg - A6. Dit deel, ‘Nagelerweg’ 
genaamd, is aangelegd in de jaren zeventig en 
tachtig van de vorige eeuw. De wegenstructuur 
is zodanig ontworpen dat zich bedrijven met 
verschillende grootte kunnen vestigen. Langs 
de	hoofdwegen	(Randweg,	Assemblageweg,	
Transportweg, Gildenweg) bevinden zich de 
grotere bedrijfspercelen. In verband met de 
toegenomen vraag naar kleinere bedrijfspercelen, 
zijn in de jaren tachtig een aantal extra wegen 
aangelegd. Conform de geldende bestemmings-
plannen heeft de bedrijfsbebouwing een 
hoogte van maximaal 12 meter. De wegen in dit 
deelgebied worden aan beide zijden begeleid 
door een grasstrook van 5 meter breed. Aan de 
zijde van de Nagelerweg is in de groenstrook 
een dubbele bomenrij geplaatst. 

meubelwinkels, beddenwinkels en bouwmarkten. 
Deze bebouwing is eind jaren negentig van de 
vorige eeuw opgericht. Deelgebied Zuidervaart 
wordt globaal begrensd door de Urkervaart in 
het noorden, de Nagelerweg in het oosten, de 
Randweg in het zuiden en de Zuidervaart in het 
westen.

Bedrijventerrein Nagelerweg, Randweg.
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Bedrijvenpark A6
Het derde deelgebied dat kan worden onderscheiden, is Bedrijvenpark 
A6. Dit gedeelte is het meest recent aangelegd. De openbare ruimte is 
net als op de terreinen van de Zuidervaart en de Nagelerweg ruim 
opgezet en volgt grotendeels de polderverkaveling. De bebouwing is 
divers in kleur en volume en vertoont een beperkte samenhang. Er is 
weinig ruimte tussen de bebouwing en de A6 en ook is er beperkte 
ruimte tussen de Hannie Schaftweg en de bebouwing. Aan de zijde 
van de A6 en de Hannie Schaftweg is bebouwing toegestaan met een 
hoogte	van	15	meter	en	incidenteel	van	18	meter.	Dit	laatste	om	
accenten in en aan de bebouwing toe te staan. 

Bedrijventerrein A6, Verlengde Gildenweg. De openbare ruimte is ruim 
opgezet en volgt grotendeels de polderverkaveling.

Bedrijventerrein Nagelerweg, Werktuigenweg.

Bedrijvenpark A6, aanzicht vanaf de rijksweg A6.

Structuur bedrijventerrein Zuidervaart – Nagelerweg - A6
Het plangebied kent een sterke samenhang in structuur. De opzet van 
de verkaveling is recht en hoekig en sluit aan op de polderverkaveling. 
De hoofdstructuur wordt gedragen door de groene polderstraten. 
Deze straatprofielen zijn breed, groen en langgerekt en benadrukken 
door hun inrichting het functionele karakter van de polder en de 
bedrijventerreinen.

Gebouwen bedrijventerrein Zuidervaart - Nagelerweg - A6
Er is in dit plangebied een minder sterke samenhang in bebouwing. 
Er zijn veel verschillende kleuren, materialen, gebouwvormen en 
gebouwhoogtes. De meeste gebouwen zijn robuust in massa en 
hoofdvorm, wat enige samenhang geeft. 

Langs de Industrieweg staan bijzondere loodsen en bedrijfsgebouwen 
van de eerste generatie. Het zijn traditionele loodsen met betonnen 
spanten en bakstenen muurvlakken. Zoals bijvoorbeeld de Cebeco 
loods	(Industrieweg	49-51)	uit	1948	en	het	gebouw	van	de	Landbouw-
coöperatie	CONOP	uit	1948	van	architect	Postma	(zie	foto’s	volgende	
pagina). Deze gebouwen geven dit deel van het werkterrein een eigen 
karakteristiek, die bijdraagt aan het verhaal van het ontstaan en de 
ontwikkeling van de bedrijventerreinen van Emmeloord.
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Op het terrein Nagelerweg zijn de materialen 
functioneel en hedendaags, nabij de snelweg 
moderner en hoogwaardiger. Langs de 
snelweg is het kleurgebruik en de vormentaal 
divers. Hier zijn de beeldkwaliteitseisen hoger, 
dit heeft echter niet geleid tot samenhang 
tussen de gebouwen. Elk gebouw vertelt een 

Luchtfoto plattegrond bedrijventerrein 
Zuidervaart – Nagelerweg - A6.

Gebouw CONOP, Industrieweg, architect 
Jan Diederik Postma (1890-1962) (bron: NAI). 

Bedrijventerrein Nagelerweg Zuidervaart 
Industrieweg.

Bedrijfsgebouwen aan de Randweg.

Gebouwen en openbare ruimte Verlengde 
Gildenweg.

eigen verhaal. De snelheid waarmee auto-
mobilisten het terrein passeren is hoog, 
waardoor de individuele gebouwen nauwelijks 
worden onderscheiden. De hoge dichtheid en 
variatie aan kleur, vorm en reclame-uitingen 
oogt daardoor rommelig. Er is veel aandacht 
uitgegaan naar de afzonderlijke gebouwen 
(elke	gebouw	een	andere	vorm,	hoogte,	kleur	
en reclame-uiting). Dit geeft het bedrijventerrein 
als geheel een minder krachtige uitstraling 
naar	de	(snel)weg.	Het	bedrijvenpark	A6	sluit	
minder aan op het DNA van de polderstad.
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Bedrijventerreinen Zwolse Vaart - de Munt - Ecopark
De bedrijventerreinen Zwolse Vaart - de Munt - Ecopark liggen aan 
de overzijde van de Rijksweg A6 en worden aan de west- en zuidzijde 
begrensd door de A6 en de Zwolse Vaart. De oostgrens wordt gevormd 
door de Kuindertocht en de rondweg en aan de noordzijde wordt het 
plangebied begrensd door twee kavelsloten en een stukje van de 
Kuinderweg.
In	1998	werd	voor	de	Munt	een	structuurvisie	vastgesteld,	met	het	
voornemen het terrein over een langere periode van tien jaar gefaseerd 
uit te breiden. Het terrein biedt ruimte aan grootschalige en hoge 
bedrijfsloodsen. Er kan in principe tot 25 meter worden gebouwd en 
met ontheffing tot 35 meter. Daarnaast is er rekening gehouden met de 
komst van de Zuiderzeelijn, door een zone langs de A6 vrij te houden 
van bebouwing. Er is ook ruimte gehouden voor een representatief 
stationsgebied	met	kantoorlocaties	in	hoogbouw	(bron:	bestemmings-
plan De Munt). De initiatieven om te komen tot een kantorenlocatie 
hebben het ten dele gehaald. De Munt omvat nu reguliere bedrijven, 
grootschalige bedrijven en een zoom van 4 hectare duurzaam bedrijven-
park aan de Zwolse Vaart, het ‘Ecopark Emmeloord’. Het plan kent 
specifieke kantoorbestemmingen nabij de hoek Marknesserweg - 
Kuinderweg. 

De Munt, Kuinderweg. De Munt, Ecu.

De bedrijventerreinen Zwolse Vaart - de Munt – 
Ecopark liggen aan de overzijde van de rijksweg 
A6. Het water van de Zwolse Vaart, de rijksweg, 
polderwegen en het landschap vormen de 
begrenzing.
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De Centrale Magazijnen aan de Zwolse Vaart met pont (1949) (bron: NLE).

Zwolse Vaart
De oudste bedrijfskavels op de bedrijventerreinen Zwolse Vaart - 
de	Munt	-	Ecopark		liggen	langs	de	Zwolse	Vaart	en	dateren	uit	1968.	
Voor het bedrijventerrein Zwolse Vaart ontstond lag hier Kamp Zwolse 
Vaart. In dit kamp werden direct na de Tweede Wereldoorlog NSB-ers 
ondergebracht.	Tot	1968	lagen	hier	ook	de	Centrale	Magazijnen,	van	
waaruit werd gewerkt aan de bouw van Emmeloord.

De huidige bedrijven langs de Zwolse Vaart (Handelskade).
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Ecopark
De uitgangspunten van ‘Ecopark Emmeloord’ waren ambitieus. Doelen 
waren het ontwikkelen van een harmonieus werk- en woonklimaat, 
het voorkomen van overbodige verspilling van materiaal en energie, 
het individueel en collectief bewust omgaan met vuilwater, energie en 
afval, door bijvoorbeeld het gezamenlijk gebruik van voorzieningen en 
installaties, gezamenlijke energie-inkoop. Een deel van deze ambities is 
waargemaakt.

Structuur bedrijventerreinen Zwolse Vaart - de Munt - Ecopark
De hoofdontsluiting van deze drie min of meer samenhangende 
bedrijventerreinen overlapt met de hoofdontsluiting van stad en polder. 
De entrees zijn daardoor tegelijkertijd stadsentrees en hoofdontsluiting 
van de bedrijventerreinen. De kavelopzet volgt de polderverkaveling 
(met	uitzondering	van	Ecopark).	De	bedrijventerreinen	kennen	een	
afwisseling in reguliere en zeer grootschalige bedrijven. Er zijn veel open 
(tussen)ruimtes	en	er	is	sprake	van	een	verdraaiing	in	de	hoofdrichtingen	

van het terrein, die volgt uit de polderverkaveling. Hierdoor ogen de 
bedrijventerreinen voor de passant en gebruikers minder gestructureerd, 
dan de plattegronden zouden doen vermoeden. De oostelijke randweg 
is een hoofdweg en is gepland als structurerend element. Langs de weg 
is een brede groenzoom aangelegd met een wandelpad, een nieuwe 
groene mantel, passend bij de identiteit van Emmeloord. Er zijn geen 
directe entrees naar de kavels van het bedrijventerrein de Munt. Om 
langs de rondweg de bedrijven met hun voorzijde naar de hoofdwegen-
structuur te richten werd over de volledige lengte van de rondweg een 
parallelweg geprojecteerd. De huidige Kuinderweg heeft de functie van 
interne hoofdontsluitingsroute en ontsluitingsroute van de stad in de 
richting van Kuinre.

Structuur De Munt
De	structuurvisie	voor	het	bedrijventerrein	de	Munt	dateert	uit	1998.	
De bedrijvigheid lag op dat moment geconcentreerd tussen de Zwolse 
Vaart en de Marknesserweg. De structuurvisie is gemaakt om uitspraken 
te kunnen doen over de ontsluiting en de te ontwikkelen kavels.
Een belangrijk structurerend element was de Munttocht aan de noord-
zijde	van	de	rondweg	(haakt	aan	op	de	Lemstervaart).	Deze	te	verbreden	
watergang	zorgde	in	1998	reeds	voor	de	afwatering	van	het	bedrijven-
terrein De Munt I in de richting van de Lemstervaart. In de structuurvisie 
zou de Munttocht worden doorgetrokken in de richting van de Kuinder-
tocht. Ter plaatse van de kruising van de watergang met de Kuinderweg 
zou een zeer grote waterpartij ontstaan als waterbuffer voor het groot-
schalige bedrijventerrein, maar ook als belangrijk structurerend element 
op het bedrijventerrein. Deze bijzondere vormgeving van de Kuinderweg 
en de centraal gelegen waterpartij is beperkt tot stand gekomen. De 
maat en schaal van de gerealiseerde watergang, weegt niet op tegen de 
maat en schaal van de bebouwing.

Structuur Zwolse Vaart en Ecopark
De bedrijventerreinen Zwolse vaart en Ecopark hebben de breedtemaat 
van een polderkavel. Het bedrijventerrein Zwolse Vaart  heeft een recht-
lijnige aanleg en sluit aan op de vaart met een loswal. De noordelijke 
grens van het terrein buigt mee met de Marknesserweg. Hierdoor krijgt 
het bedrijventerrein Ecopark de vorm van een taartpunt. Dit, en ook de 

Ecopark langs de Zwolse Vaart (bron: Mercatus).
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toepassing van kleinere bouwmassa’s en kantoorpanden, leidt tot een 
lossere verkavelingsstructuur.

Kaart structuurvisie De Munt.

Luchtfoto De Munt, te zien zijn onder andere de verdraaiing in de verkaveling, 
de bescheiden watergang, die aansluit op de Lemstervaart en de beeld-
bepalende open agrarische zone tussen rijksweg en bedrijven.

Aanzicht bedrijventerrein de Munt vanaf de A6 met open agrarische zone 
tussen rijksweg en bedrijven: een diepe representatieve voortuin.
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Het bedrijventerrein De Munt wordt aan de oostzijde, richting de A6, 
begrensd door een groene open agrarische zone langs de rijksweg. 
Deze strook is vrijgehouden ten behoeve van de aanleg van de Zuider-
zeespoorlijn. Hier is ook ruimte gehouden voor een representatief 
stationsgebied	met	kantoorlocaties	in	hoogbouw	(bron:	bestemmings-
plan De Munt). De Zuiderzeespoorlijn is nog niet gerealiseerd, de 
reservering blijft belangrijk. De open ruimte geeft het bedrijventerrein 
extra kwaliteit. Ze vormt als het ware een diepe voortuin, die net als bij 
een woonstraat met een diepe voortuin, het terrein allure geeft.

Gebouwen bedrijventerreinen Zwolse Vaart - de Munt - Ecopark
Langs de Zwolse Vaart is aan een reeks gebouwen met zadeldak enigszins 
het beeld terug te herkennen van de loswal en de Centrale Magazijnen, 
die	hier	voor	1968	hebben	gestaan.	Veel	gebouwen	op	De	Munt	zijn	
robuust in massa en hoofdvorm. Er lijkt, anno 2012, een tendens waar-
neembaar richting bedrijven met bijzonder grote maat: ‘Emmeloord XL’. 
Nabij de snelweg zijn de materialen hoogwaardiger, het kleurgebruik 
sober. Langs de rondweg, is de samenhang tussen de gebouwen 
beperkt. Langs de A6, boven de Marknesserweg, is de samenhang in 
massa en kleurstelling hoog. De uitstraling van het terrein is vanaf de A6 
van hoog niveau, vooral dankzij de royale afstand vanaf de rijksweg.

Loswal langs de Zwolse Vaart nu, met de reeks gebouwen met zadeldak ter 
plaatse van de Handelskade.

Voorbeeld van een ‘Emmeloord XL’ locatie.
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2.4.2 Historie  ontwerpgedachten

Van de bedrijventerreinen van na 1960 zijn de ontwerpers niet bekend. 
Wel zijn enige historische beelden, uitgangspunten en ambities bewaard 
gebleven in de archieven van gemeente Noordoostpolder en het 
Nieuwland	Erfgoedcentrum	(NLE).

De groene polderstraten zijn de beelddragers van de bedrijventerreinen 
(foto: bedrijventerrein Nagelerweg, Randweg).

Wat is karakteristiek aan het ontwerp van de bedrijventerreinen van na 
1960?
De bedrijventerreinen van na 1960 hebben niet of nauwelijks meer een 
relatie met het water. Het vervoer gaat over de weg. De ontsluiting via 
de weg bepaalt de structuur van de terreinen. De terreinen worden op 
afstand van de woongebieden doorontwikkeld. Zowel de bedrijven-
terreinen ten zuiden, als de bedrijventerreinen ten oosten van de 
stadskern omvatten veel bedrijven die zijn gelieerd aan de landbouw, 
transport, de bouw, etcetera. De terreinen zijn functioneel, de gebouwen 
middelgroot tot grootschalig en sober in de uitwerking. Sinds enkele 
decennia worden bedrijventerreinen langs de snelweg ontwikkeld: 
hier is meer aandacht voor de beeldkwaliteit. De gebouwen zijn op de 
meeste plekken langs dezelfde rooilijn op afstand van de weg gebouwd. 
Dit geeft, samen met de brede groene straatprofielen, de bedrijven-
terreinen een rustig straatbeeld.

Brand in de lijstenfabriek aan de Havenkade op het industrieterrein te
Emmeloord, 2 april 1975. De brandweergroepen uit Ens en Marknesse
verleenden hierbij assistentie (bron: Brandweer Noordoostpolder).
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Groene polderstraat op bedrijventerrein Zuidervaart, de Industrieweg.

Groene polderstraat op bedrijventerrein De Munt, de Ecu.

Wat maakt de bedrijventerreinen herkenbaar voor de Noordoostpolder-
stad?

Groene polderstraten en groene mantel
De bedrijventerreinen kennen allemaal een orthogonale structuur. 
De brede straatprofielen zijn bijna allemaal voorzien van groen aan twee 
zijden, waardoor een robuuste structuur is gegeven aan de terreinen van 
rechte groene polderstraten, die aansluiten op de polderverkaveling. 
Deze ruimtelijke structuur sluit goed aan op het oorspronkelijke plan 
voor Emmeloord. Rond de bedrijventerreinen aan de oostzijde van de 
A6	(Zwolse	Vaart,	De	Munt	en	Ecopark)	is	deels	een	nieuwe	groene	
mantel aangelegd. Samen met de groene voorruimte langs de A6 sluit dit 
bedrijventerreinen goed aan op het DNA van de polderstad. 

‘Respectzone’
Het bedrijventerrein De Munt wordt aan de oostzijde, richting de A6, 
begrensd door een groene ‘respectzone’, langs de rijksweg. Deze strook 
is vrijgehouden ten behoeve van de aanleg van de Zuiderzeespoorlijn. 
De Zuiderzeespoorlijn is niet gerealiseerd. De vrijgehouden gronden 
hebben geleid tot een representatieve open ruimte. De grootschalige 
gebouwen hebben hierdoor een passende voorgrond gekregen. 
De bedrijven liggen op afstand van de rijksweg A6, waardoor het terrein 
allure krijgt en een rustige samenhangende uitstraling naar de rijksweg, 
die past bij een bedrijventerrein in de grootschalige polder. Daarmee 
sluit het bijzonder goed aan op het karakter van een polderstad.
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Groene polderstraat op bedrijventerrein Nagelerweg, de Randweg.

Aanzicht De Munt vanaf de A6. De vrijgehouden gronden hebben geleid tot 
een representatieve open ruimte. 
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Typische kenmerken van deze bedrijventerreinen:
1. Een relatief overzichtelijk wegen- en verkavelingspatroon, dat aansluit 
 op de polderverkaveling 
2. De locatie van de terreinen is goed ten opzichte van hoofdwegennet.
3. Veel gebouwen zijn robuust in massa en hoofdvorm. 
4. Nabij de snelweg zijn de materialen hoogwaardiger, het kleurgebruik 
	 is	divers.	Langs	de	Nagelerweg,	de	A6	(zuidflank),	de	Urkervaart,	de	
 Zwolse Vaart en de rondweg van de Munt, is de samenhang tussen de 
 gebouwen beperkt.
5.	 Langs	de	A6	(oostflank)	is	de	samenhang	in	rooilijn,	massa,	hoogte	en	
 kleurstelling van de gebouwen hoger.
6. De twee bedrijventerreinen ‘Zuidervaart - Nagelerweg - A6’ en 
 ‘De Munt - Zwolse Vaart – Ecopark’ vormen twee ruimtelijk samen- 
 hangende werkmilieus.
7. Brede groene polderstraten op de bedrijventerreinen Zuidervaart 
 - Nagelerweg - A6 als karakteristiek structurerend element. Deze zijn 
 minder consequent toegepast op de terreinen van De Munt - Zwolse 
 Vaart - Ecopark.
8.	 Rond	de	oostflank	van	het	bedrijventerrein	De	Munt	-	Zwolse	Vaart	-	
 Ecopark is een begin van een groene mantel aangelegd.
9. Er is diversiteit in het type, de maat en schaal bedrijven. Er lijkt nu een 
 tendens te zijn om ruimte te bieden aan ‘bedrijvengrootte XL’ op de 
 terreinen De Munt - Zwolse Vaart - Ecopark. 
10. Op het binnenstedelijke bedrijventerrein Bouwerskamp en op het 
 bedrijventerrein Zuidervaart staan meerdere beeldbepalende 
 bedrijfsgebouwen en loodsen uit de jaren veertig en vijftig.
11. Op de Nagelerweg en op het binnenstedelijke bedrijventerrein 
 Bouwerskamp hebben in de loop van de jaren ook andere functies 
 een plek gevonden, zoals horeca, maatschappelijke voorzieningen, 
 fitness en wonen. 

Typisch: bedrijventerreinen met een overzichtelijk wegenpatroon, aansluitend 
op de polderverkaveling.
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2.4.3 DNA bedrijventerreinen na 1960
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2.4.4 Historie  ontwikkeling

Groei naar het zuiden en het oosten 
Na de jaren zestig ontwikkelde de bedrijvig-
heid zich langs de Nagelerweg naar het zuiden 
richting de A6. De behoefte aan nieuwe 
bedrijven werd groter dan gepland en het be-
drijventerrein groeide snel. In de jaren tachtig 
wordt de sprong over de snelweg gemaakt. 
Ten noorden van bedrijventerrein Zwolse Vaart, 
langs de A6, worden de eerste bedrijven op het 
nieuwe bedrijventerrein De Munt gevestigd. 
Rond het jaar 2000 wordt het bedrijvenpark 
‘Ecopark’ in ontwikkeling genomen. De nieuwe 
schil rond het oorspronkelijke plan aan de zuid 
en oostflank sluit zich.

1952

1972 2009

1992
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2.4.5 Identiteit  landschap

Stadskruis
Beide bedrijventerreinen liggen aan het 
stadskruis. Ze bepalen daarmee in belangrijke 
mate het beeld en de sfeer van de oostelijke 
en zuidelijke entree van Emmeloord komende 
vanuit de polder. 

Stad volgt verkaveling
De opzet van beide bedrijventerreinen past 
binnen de hoofdopzet van de polderverkaveling. 
De kavelrichtingen zijn gebaseerd op het 
oorspronkelijk kavelpatroon van het landschap. 

Groene mantel 
De groene mantel ontbreekt aan de meeste 
zijden van de bedrijventerreinen behalve aan 
de oost- en noordzijde van de Munt. Daar 
bevindt zich langs de weg ‘de Gulden’, een 
bosstrook met waterpartij. Nabij de rotonde 
ligt ook een wandelpad. De laanbeplanting van 
de Nagelerweg en de aanliggende erven vormt 
voor bedrijventerrein Nagelerweg de oostelijke 
groene begrenzing.
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Industrieel landschap
De insteekhavens met bedrijfsbebouwing 
van Agrifirm vormen tezamen een industrieel 
landschap dat een directe relatie heeft met 
het agrarische productielandschap van de 
Noordoostpolder. Foto: vanaf de Landbouw-
kade naar Agrifirm.

De groene Polderstraat 
De bedrijfsstraten hebben brede bermen en 
nagenoeg allemaal een stevige laanbeplanting. 
Deze groene polderstraten geven structuur. 
Voorbeeld is de Verlengde Gildenweg op het 
bedrijventerrein Nagelerweg. Foto: Verlengde 
Gildenweg.

Groene mantel 
Bedrijvenpark de Munt wordt aan de noord en 
oostzijde omzoomd door een groene mantel. 
Nabij de oostelijke rotonde, Marknesserweg – 
Ecopark - Gulden, verbreedt de mantel zich 
en zijn er wandelpaden en een waterpartij aan-
wezig. Foto: Rotonde Marknesserweg, Gulden.
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2.4.6 Identiteit stedenbouw

Hoofdontsluiting, entrees en groene polderstraten
De bedrijventerreinen Zuidervaart – 
Nagelerweg – A6 kennen drie hoofdentrees 
(dikke	groene	pijlen).	De	hoofdontsluiting	van	
deze bedrijventerreinen vindt plaats via twee 
aansluitingen op de Hannie Schaftweg aan de 
westzijde en de aansluitingen op het kruispunt 
Nagelerweg-Amsterdamweg aan de oostzijde. 
Het verschil tussen de hoofdontsluitingswegen 
en de straten is beperkt als het gaat om 
wegbreedte en beleving. De ontsluiting
kenmerkt zich door gelijkwaardige groene 
polderstraten. Deze straten zijn breed en de 
gebouwen hebben een flinke afstand tot de 
weg. Dit geeft rust in het beeld. De hoofd-
richting van het stratenpatroon volgt de 
hoofdrichting van de polder. Daarmee sluit het 
bijzonder goed aan op de structuur van de pol-
der. De groene polderstraten op het bedrijven-
terrein sluiten aan de groene polderstraten 
van de polderstad. 

Afstand tot de weg 
Op veel plaatsen hebben de bedrijventerreinen 
afstand tot de weg. Daarnaast ligt de rooilijn 
van gebouwen op afstand van de groene 
polderstraat. Hierdoor ontstaat rust en allure.

‘Respectzone en no nonsense architectuur’
Langs de A6, boven de Marknesserweg, is de 
samenhang in massa en kleurstelling hoog. 
De uitstraling van het bedrijventerrein De Munt 
is hier van hoog niveau, doordat ze naadloos 
aansluit bij de identiteit van bij de Noordoost-
polder. Dit vooral dankzij de passende afstand 
vanaf de rijksweg, maar ook door een rustige 
en samenhangende massa- en kleurenkeuze 
(robuuste	no	nonsense	architectuur).

De ontsluitingsstructuur van de bedrijven-
terreinen De Munt, Zwolse Vaart en Ecopark 
overlapt met de hoofdontsluiting van stad en 
polder. De hoofdontsluiting van het bedrijven-
terrein is daardoor tegelijkertijd de ontsluiting 
van de stad.

‘Emmeloord XL’
Er lijkt een tendens waarneembaar richting 
bedrijven met bijzonder grote maat: 
‘Emmeloord XL’. Foto: Gilden Beheer.



178				HET	DNA	VAN	DE	STADSGEBIEDEN

2.4.7 Identiteit  architectuur

STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING
Industrieweg

De Industrieweg behoort tot de eerste bedrijfsterreinen van de stad. Aan 
de noordzijde van de weg bevinden zich grote gebouwen, tweezijdig 
georiënteerd, op de weg en op het water. Aan de zuidzijde bevinden 
zich kleinere bedrijfsgebouwen, met meer ruimte rondom. Hier zijn ook 
bedrijfswoningen gesitueerd. De oorspronkelijke bebouwing is relatief 
traditioneel, met baksteen wanden en kappen. Wel is de betonconstructie 
vaak in het zicht. Dit past bij de functionalistische stijl van die tijd en is 
van belang voor het beeld. Latere bebouwing is minder representatief en 
juist doelmatig, vaak gaat het om plaatstalen loodsen met een plat dak. 

Industrieweg. Industrieweg. Zicht vanaf het Veerplein.

Urkervaart

Nagelerweg

Urker
vaart

Indu
strie

weg
Nagelerweg

Indu
strie

weg

Kaart: Industrieweg.
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BEELDBEPALENDE BEBOUWING
Industrieweg

Enkele van de oorspronkelijke gebouwen hebben een bijzondere char-
me en kwaliteit. Het kan dan gaan om industrieel erfgoed, kenmerkend 
voor de wederopbouwperiode. De constructie is vaak beeldbepalend en 
bijvoorbeeld uitgevoerd in beton. Soms bepaalt decoratief metselwerk 
het beeld. Vaak ontnemen latere toevoegingen het zicht op de oorspron-
kelijke uitstraling. Met name ook aan de waterzijde kan gebruik worden 
gemaakt van deze kwaliteit. 

Industrieweg. Nagelerweg. Nagelerweg.
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BEGELEIDENDE BEBOUWING
Nagelerweg
 
Aan de Nagelerweg bevindt zich meer representatieve en veelal nieu-
were bebouwing, vaak frontvormend naar de weg met een showroom of 
kantoor. Enkele gebouwen zijn terugliggend geplaatst ten opzichte van 
de weg en hebben het parkeren op het voorterrein. Het schoolgebouw is 
opvallend door naar voren geschoven positie en bouwhoogte.

Nagelerweg, kruising met de Amsterdamweg. Bedrijf aan de Nagelerweg. School aan de Nagelerweg.

GGD

Nagelerweg

Berkho
utlaan

Kaart: Nagelerweg.
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BEGELEIDENDE BEBOUWING
Bedrijventerrein Nagelerweg
 
De bebouwing is pragmatisch en eenvoudig. Soms maakt een gebouw 
een front naar de weg, incidenteel zijn gebouwen op straathoeken 
tweezijdig georiënteerd. 

Landbouwkade

Omgeving Landbouwkade / Randweg. Omgeving Landbouwkade / Randweg. Nagelerweg.

Kaart: Kenmerkende bebouwingsstructuur Landbouwkade, bedrijventerrein 
Nagelerweg / Zuiderkade.
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BEGELEIDENDE BEBOUWING
Bedrijventerrein A6 Zuid / Nagelerweg

Aan de A6 zijn er zichtlocaties met de daarbij passende representatieve 
bedrijfsarchitectuur. De onderlinge samenhang is beperkt. Verder is er 
pragmatische bebouwing, soms met front naar de weg en incidenteel op 
straathoeken tweezijdig georiënteerd. 

Zuidervaart

A6 Zuid

Gildenweg. Verlengde Gildenweg. A6.

Kaart: Typerende bebouwing aan de A6 Zuid.
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STRUCTUURBEPALENDE BEBOUWING
Bedrijventerrein A6 Oost / De Munt
 
Er zijn hier merendeels eenvoudige doosvormige volumes, die zorgen 
voor eenheid en relatief goede inpassing in de polder. 

A6 O
ost

Bebouwing aan de Schelling en Ecu, gezien vanaf 
de A6.

Bebouwing aan de Penning en Ecu, gezien vanaf 
de A6.

A6.

Kaart: Typerende bebouwing aan de A6 Oost.
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2.5 Entrees en randen

Kaart ‘Entrees en randen’.

2.5.1 Even voorstellen…
Emmeloord heeft vier hoofdentrees (dikste zwarte pijlen op de kaart). 
Deze komen bijeen in het centrum rond De Deel, de stadsbrink. Deze 
hoofdentrees, maar ook enkele andere nevenentrees van de stad zijn 
groen en hebben een hoge belevingswaarde en uitstraling. Het zijn de 
lijnen waarlangs bewoners, bezoekers en forenzen de stad beleven. 
Hier laat de stad haar gezicht zien. Vanuit het buitengebied de stad in 
zijn bijna alle entrees als groene lanen of singels ingericht. Dit geeft 
Emmeloord een ontspannen, lommerrijk karakter. Het geldt voor de 
voetganger, de fietser en de automobilist. Wat ook opvalt is dat de 
entrees verschillende passages kennen. Het moment van binnenkomst 
in de stadsrand, het moment van de eerste en nieuwere bebouwingsschil 
en het moment van het passeren van het bos en de vaarten, hetgeen het 
geval is bij de groene stadspoort en de drie blauwe stadspoorten. Dit is 
het moment van het binnengaan van de stadskern, het oorspronkelijke 
plan. Ter plaats van deze passages zien we gebouwen met bijzondere 
functies en krijgt de openbare ruimte meer aandacht. Ook verandert het 
profiel van de straat als een overgang wordt gepasseerd. Dit alles draagt 
bij aan de beleving van de stadsrand, de buitenschil en de stadskern. 

Stadsranden
Emmeloord heeft een autonome (vrije) ligging in het centrum van de 
Noordoostpolder. De stad is er in de loop van de jaren aan veel kanten in 
geslaagd haar autonome karakter te behouden. De keuze van uitbreidings-
richtingen van de stad was na de jaren zestig meestal pragmatisch van 
aard en kan worden gekwalificeerd als het streven naar een compacte 
stad en als het vullen van ‘poldervakken’. In alle gevallen wordt de 
grenslijn tussen bebouwde kom en het buitengebied zo recht mogelijk 
getrokken en wordt er weinig tot geen aansluiting of relatie met het 
landschap gezocht. Een aantal randen lijkt te zijn ontwikkeld om in een 
volgende fase opnieuw een uitbreiding te krijgen. Er zijn meerdere 
stadsranden, zoals de westrand van Emmelhage, de noordrand van 
bedrijventerrein de Munt en de westrand van de bedrijventerreinen 
Zuidervaart – Nagelerweg – A6 van Emmeloord, die zich daardoor in een 
permanente staat van stedenbouwkundige onvoltooidheid bevinden. 
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De oorspronkelijke en nieuwe stadsranden, entrees en stadspoorten,
die kenmerkend zijn voor het DNA van Emmeloord. De entrees zijn geel en 
de stadspoorten zijn blauw en groen. De oorspronkelijke stad is donkerrood, 
het deel van de stad dat na 1960 is gebouwd is roze.

2.5.2 Historie  ontwerpgedachten

Wat is karakteristiek aan het ontwerp van de entrees en randen van 
Emmeloord?

Duidelijke begrenzing van de stad
Bij de totstandkoming van Emmeloord was de begrenzing van de stad 
naar het buitengebied een hoofdmotief in het ontwerp.
De stadsrand werd bepaald door:
•	 Een	groene	mantel	aan	drie	zijden	van	de	stad.
•	 Een	open	stadsfront	aan	de	Zwolse	Vaart,	met	bebouwing	gericht	
 op de polder.
•	 De	omsluiting	van	de	stad	door	de	drie	vaarten.
•	 Drie	‘blauwe	stadspoorten’,	de	drie	entrees	(west,	zuid	en	oost)	

 de stad in vanaf het stadskruis over de vaarten.
•	 Een	‘groene	stadspoort’,	de	noordelijke	entree	de	stad	in	vanaf	
 het stadskruis door het Emmelerbos.

Entree via het stadskruis
Oorspronkelijk kwamen bezoekers Emmeloord binnen via de vier 
zorgvuldig vormgegeven entrees van het stadskruis, die elkaar nog altijd 
raken midden in de stad rond De Deel. We noemen deze vier hoofdroutes 
samen het stadskruis. Van drie zijden, noord, oost en west, kwam men 
eerst door de groene mantel. 
De noordelijke entree van het stadskruis is met veel groen ontworpen en 
loopt door het stadsbos. De overige drie entrees komen over het water 
de stadskern binnen. Daar waar de entreeroutes de vaarten kruisen en 
uit het bos komen liggen de ‘stadspoorten’. 

Oorspronkelijke kwaliteiten van deze entrees en stadspoorten zijn: 
•	 Geleidelijke	binnenkomst	vanuit	het	landschap,	via	een	plein	of	
 groene ruimte naar het centrum. 
•	 Ter	hoogte	van	de	stadspoorten	(beeldbepalende	of	structuur-
 bepalende) gebouwen met een bijzondere functie in het groen of 
 pleinachtige ruimtes.
•	 Bebouwing	heeft	meer	afstand	van	de	weg;	het	straatprofiel	is	breder.
•	 Zicht	op	de	Poldertoren	en/of	een	van	de	centrumkerken.

Wat maakt de entrees en randen herkenbaar voor de Noordoostpolder-
stad?
Nog altijd zijn het stadskruis en de stadspoorten zeer herkenbaar. 
Ze verbinden de stad met de polder en de dorpenring. Langs de 
infrastructuur van het stadskruis en ter plaats van de stadspoorten is 
de	identiteit	van	de	Polderstad	sterk	beleefbaar.
De nieuwe entrees, die ontstonden door de aanleg van de rijksweg en 
ter plaatse van de stadsuitbreidingen zijn minder helder vormgegeven. 
Hier ontbreken de bijbehorende markante gebouwen en ontworpen 
open ruimtes zoals we die kennen van de oorspronkelijke stadspoorten. 
Door de komst van de snelweg is veel veranderd. Omdat het aantal 
afritten beperkt is, hebben een aantal oorspronkelijke entrees een 
ondergeschikte positie gekregen in de stad. 
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Groene mantel rond stad nog altijd zeer herkenbaar
In 1944 werd een beeld geschetst van Emmeloord na 35 jaar, met daarop 
veel groen rondom de stad. Alleen de zuidoost hoek van Emmeloord, 
het stadsfront aan de Zwolse Vaart, werd vrijgehouden van een groene 
mantel.	Dit	beeld	past	bij	de	uitgangspunten	van	Pouderoyen.	Hij	wilde	
het groen zo snel mogelijk laten bijdragen aan de kwaliteit van de 
woon- en leefomgeving. Nog altijd kent de stad een groene mantel op 
veel plaatsen in de rand. Ook de polderdorpen hebben nog weinig van 
hun groene mantels verloren. De groene stad en de groene dorpen zijn 
hierdoor zeer herkenbaar in het open polderlandschap als ‘familie’ met 
hetzelfde polder-DNA.

Komende vanuit het noorden (A6) en oosten (Marknesserweg) vormt de 
groene mantel (donkergroen getekend)) een duidelijke grens. Brede groene 
stadsentrees (middelgroen), die van profiel wisselen bij overgangen in de 
stad, maken het verschil tussen de polder (wit), de stadsranden (donker-
groen), de buitenste bebouwingsschil (roze) en de stadskern (donkerrood) 
beleefbaar.

Verbeelding van de stad na 35 jaar, met de groene mantel. Schets uit 1944 
(bron: NLE).

Typische	kenmerken	van	de	randen	en	entrees	van	Emmeloord
1. Stadssilhouet: Komende vanuit de richting Bant, Creil, Urk en Nagele 
 heeft de stad een karakteristiek stadssilhouet met de poldertoren als 
 hoogtepunt boven de groene stadscontour.
2. Groene stadsgrens: Komende vanuit het noorden (A6) en oosten 
 (Marknesserweg) vormt de groene mantel een duidelijke grens.
3. Geleidelijke binnenkomst: Brede groene stadsentrees, die van profiel 
 wisselen bij overgangen de stad in, maken het verschil tussen de 
 polder, de stadsranden (donkergroen), de buitenste bebouwingsschil 
 (roze) en de stadskern (donkerrood) beleefbaar.
4. Gebouwen met bijzondere functies in het groen: Deze groene clusters 
 liggen op bijzondere plekken, bij de entrees van de stad en van 
 meerdere wijken.
5. Vizieren op de poldertoren, kerken en bijzondere gebouwen: 
 De richting van de hoofdontsluiting (het stadskruis) begeleidt het 
 zicht op de markante gebouwen van Emmeloord.
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2.5.3 Historie  ontwikkeling

In de afgelopen vijftig jaar ontstond een nieuwe 
schil rond het oorspronkelijke plangebied en 
een rijkssnelweg aan de oost- en zuidzijde. 
Het stadsbos is nog bijna volledig aanwezig. 
Het oorspronkelijke plan had een gesloten 
stadsbeeld van groene randen, met op één 
plek een markant stadsfront naar de polder. 
Op de kaart van 1952 is te zien, dat bij de 
aanbouw van de stad het groen meteen is 
aangelegd, met als doel zo snel mogelijk een 
aangenaam woon- en leefklimaat te creëren 
in de nieuwe polder. 
Bij de eerste uitbreidingen van de stad is de 
groene mantel op veel plaatsen verdwenen. 
Later is hij op hij op enkele plaatsen opnieuw 
aangeplant rond de nieuwe infrastructuur 
en uitleggebieden. Aan de oostzijde als 
begeleidend groen van de snelweg. Aan de 
noord- en westzijde rond de uitbreidingswijken 
Espelervaart en De Erven. Dit is echter niet 
overal gebeurd. Het van oudsher groene 
karakter van de polderstad is op enkele 
plekken	opengebroken.	Het	typische	groene	
stadssilhouet, met de poldertoren die boven 
de bomen uitsteekt, is op veel plaatsen niet 
meer zichtbaar. Daar waar nu in plaats van 
bomen bebouwing zichtbaar is (bijvoorbeeld 
de noordrand van bedrijventerrein De Munt), 
is de polderstad minder goed herkenbaar. 
Ook is er nog geen nieuw markant stadsfront 
naar de polder. 

1952

1972 2009

1982
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2.5.4 Kaart DNA entrees en randen
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2.5.5 Identiteit  landschap

Groene mantel
Op de foto de groensingel, die de daarachter verscholen rijksweg A6 begeleidt. Vanaf de A6 is het 
zicht op de poldertoren geblokkeerd door deze dichte groenstructuur. Vanaf de brug bij de afslag 
naar Bant en vanaf de Lemstervaart is de ligging van Emmeloord wel zichtbaar door de poldertoren 
achter de groene horizon van het Emmelerbos. 

Groene stadsgrens
Komende vanuit het oosten over de Kamperweg 
vormt het viaduct de entree tot de polderstad. 
De groene mantel vormt hier een duidelijke 
grens. Niets verraadt echter de aanwezigheid 
van de stad. Ook niet de poldertoren die 
wegvalt achter de groene zoom van de mantel.

Groene stadsrand 
De zuidelijke rand van de wijk De Zuidert heeft 
geen groene mantel. De woonkavels liggen 
voornamelijk met de achterkant tegen de 
Urkervaart, waarvan de tuinen deels groen zijn. 
Emmeloord zou hier nog meer Emmeloord 
zijn als er sprake was geweest van een multi-
functionele groene mantel, waardoor de 
wandeling rond de stad mogelijk wordt. 
Van een afstand is Emmeloord dan te zien als 
groen decor met op de achtergrond de polder-
toren, die boven de bomen uitsteekt (nu links 
van het midden). Dit benadert het beeld van 
Emmeloord zoals het is ontworpen.

Groene entree
De noordelijke entree vanaf de snelweg leidt 
je meteen door het Emmelerbos. De hoog 
opgaande bomenbeplanting gecombineerd 
met de brede groene bermen van de polderweg 
zijn beeldbepalend. Foto: Muntweg.
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Stadsveld
In de oksel van de Espelerweg en de Espelerlaan 
bevindt zich een grote agrarische kavel binnen 
de stadgrens van Emmeloord. Het ondersteunt 
het ruime en groene karakter van de polder in 
de stad. 

Groene rand van erven
Vanaf het fietspad in de westelijke rand van 
de wijk Emmelhage (fase 1) is er nu een weids 
zicht op de groene erven aan de Espelerweg. 
De coulissewerking (groene erven op een rij, 
die als een groene wand worden beleefd) van 
de achter elkaar liggende erven geeft een 
duidelijk waarneembaar effect van diepte in 
de polder.

Entree via de oude Kamperweg
De entree vanuit het zuiden via de oude 
Kamperweg geeft een goed beeld van de 
polderstad in het landschap. Na het passeren 
van de brug over de Urkervaart is over het 
open stadsveld het bebouwingsfront van 
Emmeloord zichtbaar en de poldertoren 
daarboven. In de verte geven de brug over de 
Lemstervaart en het silhouet van het markante 
gebouw de ‘Golfslag’ de entree tot de stad al 
aan. Foto: Marknesserweg.

Multifunctionele rand
De stadsrand van Emmeloord bestaat voor een 
groot deel uit een brede multifunctionele 
groenstrook, ook wel de groene mantel 
genoemd. Ze is groen, maar heeft meerdere 
belangrijke functies voor de stad: In en aan de 
groene mantel liggen bijvoorbeeld sportvelden, 
volkstuinen, begraafplaatsen en ook vele 
wandelpaden, waardoor rondjes Emmeloord 
mogelijk zijn. 
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2.5.6 Identiteit  stedenbouw

Groene polderstad 
Door het vele groen langs de hoofdontsluiting van de stad (stadskruis) 
en het groen van de groene mantel langs de randen, is Emmeloord een 
groene lommerrijke stad.

Stadspoorten
Daar waar de vier hoofdentrees (het stadskruis) van de stad de drie 
vaarten en het Emmelerbos passeren, liggen ‘stadspoorten’. Er zijn drie 
‘blauwe’ stadspoorten (blauwe cirkels), waar de brug over de vaart de 
overgang markeert van ‘oud’ naar ‘nieuw’. Dit was in het oorspronkelijke 
plan de overgang van landschap naar stad. Er is één groene stadspoort 
(groene ovaal). Dit is de entree vanuit het noorden door het stadsbos. 
Ter plaatse van de stadspoorten is er extra aandacht voor het groen, de 
openbare ruimte en bebouwing. Vaak staan hier markante gebouwen en 
is er zicht op de poldertoren of een van de drie hoofdkerken.
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Gebouwen met een bijzondere functie in het groen
Gebouwen met een bijzondere functie in het groen bepalen de 
karakteristiek van de oorspronkelijke entrees van Emmeloord. 
Aan het begin en langs de entrees, vaak op markante kruisingen en bij 
overgangen in de stad, zijn gebouwen geplaatst met een maatschap-
pelijke functie (onderwijs, ouderenzorg, ziekenhuis). Deze plekken zijn 
gemarkeerd met rode cirkels op de kaart. De gebouwen staan in het 
groen en zijn vrijstaand en alzijdig georiënteerd.

Knik in de weg
De oostelijke en westelijke entrees dienen zich aan door knikken in de 
weg (knikken in gele lijn, aangeduid met gele pijlen). De oostelijke en 
westelijke entree kennen beide twee knikken. Bij binnenkomst van de 
stad markeert de eerste knik de overgang van landschap naar stad. De 
tweede knik markeert de overgang van nieuwe stadsschil (roze) naar 
oude stadskern (donkerrood). Het naderen van de stadskern wordt 
benadrukt doordat na de knik de poldertoren zichtbaar is. De noordelijke 
en zuidelijke entree hebben beide een knik bij het naderen van de stads-
kern en de Deel (gele lijnen en pijlen). De groene lijn (Randweg en 
Amsterdamse weg) vormt een ‘echo’ van de oostelijke en westelijke entree, 
met twee knikken, die de overgang van landschap naar stad markeren.
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2.5.7 Identiteit  architectuur

ENTREES EN RANDEN
A6

A6 Noord
Enkel de achterzijden van Waterland en het Van der Valk restaurant zijn 
zichtbaar vanaf de snelweg. Verderop toont Emmeloord zich door middel 
van de bedrijfsgebouwen op De Munt, op afstand van de weg gelegen 
aan	een	royale	groenstrook.	Ter	hoogte	van	de	Kamperweg	/	Kleiweg	
(zie middelste foto) zijn twee boerenerven getransformeerd tot 
bedrijfslocaties, met loodsen zeer dicht op de weg. 

A6. A6 ter hoogte van de Kamperweg/Kleiweg. Van der Valk restaurant.
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Kaart: Afslag A6 Noord.
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ENTREES EN RANDEN
A6

A6 Zuid
Komende vanuit het westen vormt de industrie langs de snelweg het 
beeld van Emmeloord. De afslag leidt via het buitengebied met boeren-
erven naar het bedrijventerrein bij de Nagelerweg. Het is een entree 
via de ‘rafelranden’ van de stad. Hier staan langs de Randweg bedrijfs-
gebouwen, deels met een iets representatiever voorkomen. Vanaf het 
open gebied, dat werkt als stadspoort, is er zicht op de achterzijden 
van de bedrijven langs de vaart en de water- en achterzijde van de wijk 
Revelsant. 

A6. Hannie Schaftweg/Randweg. Randweg.
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Randweg
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Kaart: Afslag A6 Zuid.
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ENTREES EN RANDEN
Boslaan / Espelerlaan

De invalsroute via de Espelerlaan gaat eerst langs het groene stadsveld 
met boerderij. De andere zijde van de route is bebouwd, maar het zicht 
op de bebouwing wordt deels door groen afgeschermd. Na de slinger in 
de weg ter plaatse van het Emelwerda College voert de route langs een 
groene singel met aan weerszijden aaneengesloten bebouwing. 
De poldertoren staat steeds markant in beeld.    

Bebouwing in het groen. Slinger in de weg bij het Emelwerda College. Espelerlaan, zicht op de poldertoren.
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ENTREES EN RANDEN
Marknesserweg
 
De betekenis van de entree via de Marknesserweg is door de aanleg 
van de A6 sterk verminderd. Eerder was dit de plek waar polderkruis en 
stadskruis bijeen kwamen, nu is er hier geen afrit, maar enkel een viaduct. 
De Golfslag markeert de entree naar de oorspronkelijke stad, na het 
passeren van de brug. De singelgracht en de markante bebouwing langs 
de Lange Dreef begeleiden de route naar het centrum. De poldertoren 
staat prominent in de as van de route. 

A6 ter hoogte van de Marknesserweg. De Golfslag. De Lange Dreef met zicht op de poldertoren.
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ENTREES EN RANDEN
Nagelerweg

Het passeren van de A6 markeert de binnenkomst in Emmeloord. 
Eerst is er eenzijdige bedrijfsbebouwing. Aan de andere zijde is er een 
open agrarisch gebied met boerenerven. Bij het naderen van de wijk 
De Zuidert wordt de bebouwing tweezijdig, met aan de oostzijde 
woonbebouwing achter een groene zone. Het Zuiderzeecollege vormt 
nu de zuidelijke begrenzing van de blauwe stadspoort bij de Urkervaart, 
hier is de entree van de oorspronkelijke stad. De Zuiderkade grensde 
destijds aan het landschap, maar is na de aanleg van De Zuidert in de 
stad komen te liggen. 
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Kaart: Nagelerweg.
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ENTREES EN RANDEN
Urkerweg / Pilotenweg
 
Vanuit Urk volgt de route naar Emmeloord eerst de Urkervaart. Bij de 
entree van de stad buigt de weg af van de vaart en is er ruimte voor de 
wijk Revelsant. Aan de noordwestzijde van de weg is deels het agrarisch 
land te zien, met nog een voormalig boerenerf. Middelhoge flats 
begeleiden verderop de route naar een hoge flat bij de aansluiting met 
de	Pilotenweg	/	Drostlaan.	

Via	de	Pilotenweg	komende	vanuit	het	westen	wordt	eerst	de	groene	
mantel gepasseerd. Daarna is er aan de noordzijde eenzijdige bebouwing, 
deels verscholen in het groen. Aan de zuidzijde zijn er weilanden en 
boerenerven. Bij de overgang naar de Drostlaan wordt de bebouwing 
tweezijdig. De weg eindigt bij het hoge flatgebouw Vita Nova. 
Hiervandaan gaan beide routes verder naar de brug, met daarvoor de 
gebouwenclusters in het groen. 
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Kaart: Urkervaart, Drostlaan, Urkerweg.
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2.6 Stad aan snelweg 2.6.1 Even voorstellen…

De Noordoostpolder is een bijzonder cultuurlandschap, goed beleefbaar 
vanaf de snelweg. Als gevolg van economische en culturele ontwikkelin-
gen verandert het typisch Nederlandse cultuurlandschap gestaag. 
De A6 loopt door de polder en verbindt de polder met Friesland en de 
rest van Flevoland. Er is een zijtak naar het zuiden, de N50, die de Noord-
oostpolder met Overijssel verbindt. Emmeloord, de centraal gelegen 
stad van de Noordoostpolder, ligt aan de A6, maar heeft nauwelijks een 
gezicht aan de snelweg. De stad heeft een dynamische ontwikkelingsge-
schiedenis. Oorspronkelijk was de zuidwest flank van de stad zichtbaar 
vanaf de voormalige provinciale weg (Kamperweg) als stadsfront aan het 
open landschap. Met de aanleg van de woonwijk De Zuidert en de aanleg 
van de A6 was het open stadsfront niet langer zichtbaar.
In de jaren negentig groeide de stad over de snelweg. 
De beleving van Emmeloord als polderstad vanaf de snelweg, beperkt 
zich vanaf dat moment tot het groen van de groene mantel, de rijksweg, 
bedrijventerreinen, infrastructuur, civieltechnische kunstwerken, recla-
meborden en hoogspanningsmasten. Hierdoor worden karakteristieke 
kwaliteiten van de stad aan het zicht onttrokken.

Kaart ‘Stad aan de snelweg’.
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2.6.2 Historie  ontwerpgedachten

Wat is karakteristiek aan het ontwerp van de stad aan de snelweg?
In de ontwerpvoorstellen voor de stad, had Emmeloord een stadsfront 
aan de polder, goed zichtbaar vanaf de provinciale weg. Door de aanleg 
van bedrijventerreinen en wijken (met name De Zuidert ) is het beeld 
veranderd. Van een rijksweg was toen nog geen sprake. De ligging van 
de snelweg en de landschappelijke inbedding met bossages is een ge-
volg van de cultuur van ontwerpen van snelwegen uit de jaren zeventig. 
De begeleidende beplanting is een uiting van die cultuur en benadrukt 
de snelweg als object in het landschap. Tegelijkertijd benadrukt het 
groen de noord-zuid tak van het polderkruis en de Lemstervaart.
Daarnaast is de keuze om nieuwe verstedelijking, zoals bedrijventer-
reinen, te bundelen aansluitend op bestaande bebouwing én langs 
snelwegen ook een belangrijke beleidskeuze. Het doel hiervan was een 
goede bereikbaarheid en het beperken van de aantasting van (open) 
landschappen. Zones langs de snelwegen zijn met name aantrekkelijk 
voor de aanleg van zogenoemde ‘zichtlocaties’ van bedrijventerreinen. 
Daarnaast zijn er de praktische voordelen, namelijk de functie van de 
bedrijventerreinen als buffer tussen snelweg en stad om hinder van 
geluid en fijnstof te voorkomen. Dit maakt dat juist langs snelwegen veel 
bedrijventerreinen worden aangeboden.

Wat maakt de stad aan de snelweg herkenbaar voor de Noordoost-
polder-stad?
Emmeloord en de snelweg kunnen vanuit twee perspectieven worden 
bekeken:
1. Perspectief vanuit de stad: snelweg als ruimtelijk element in en bij de 
 stad. De snelwegviaducten als ‘poorten’ naar het landschap.
2. Perspectief vanaf de snelweg: de route waarlangs de polder en de stad 
 worden beleefd. De viaducten als ‘poorten’ vanuit het landschap.

Beleving van en vanaf de snelweg
De beleving van het weidse polderlandschap van de Noordoostpolder is 
over het algemeen karakteristiek. De openheid en cultuurhistorische ele-
menten worden gewaardeerd. De recreatieve waarde van het landschap 
wordt steeds belangrijker en de belevingswaarde is daarbij een belang-

rijk uitgangspunt. Het effect van een snelweg op de beleving van het 
landschap is tweeledig. Enerzijds wordt de snelweg en het gebruik hier-
van ervaren als aantasting van de kwaliteit van een gebied. De snelweg 
kan als een barrière werken en heeft versnippering tot gevolg. Het kan 
leiden tot visuele hinder en tot verstoring door geluid, fijnstof en licht. 
Anderzijds is er de beleving vanaf de snelweg. Het landschap wordt in 
Nederland in belangrijke mate vanuit de auto en veelal vanaf de snelweg 
beleefd. Steden als Almere, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Deventer en 
bijvoorbeeld Den Bosch hebben een eigen gezicht aan de snelweg. Deze 
steden presenteren zich met hun stadsfront (waterfront Deventer, skyline 
Rotterdam) en markante gebouwen (Gasunie Groningen, provinciehuis 
Den Bosch, ‘rode donders’ Almere) aan de rijksweg, en geven de stad een 
herkenbare identiteit. 
Emmeloord heeft een groene mantel, die haar herkenbaar maakt als 
Noordoostpolder-stad. Daarnaast heeft ze twee markante gebouwen, de 
poldertoren en de Golfslag. In het begin van de ontwikkeling van de stad 
speelden beide gebouwen een rol als imagoversterkers van Emmeloord 
vanaf de ‘oude’ snelweg, de huidige provinciale weg. Helaas zijn door 
de begroeiing langs de later aangelegde rijksweg en de bedrijventerrei-
nen langs deze rijksweg beide gebouwen vanaf de rijksweg nauwelijks 
beleefbaar, slechts op afstand en enkel bij zorgvuldige aanschouwing is 
de poldertoren te zien. 

Typische kenmerken van de snelweg, gezien vanuit de stad
1. Groene stadsgrens: Aan de oostflank van de stad vormt de rijksweg 
 met de begeleidende beplating een duidelijke en groene grens. 
 Op sommige plekken vormt een viaduct het ‘vizier’ of de ‘poort’ naar de 
 polder.
2. Snelwegcorridor: Aan de zuidflank is de snelweg een landschappelijke 
 lijn, die de grens vormt tussen de bedrijventerreinen en het polder-
 landschap.
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Typische kenmerken van de stad, gezien vanaf de snelweg
1. Het wegbeeld is ruim, weids en rustig. Uitzondering vormt het weg-
 traject langs de zuidzijde van het bedrijvenpark A6 (zichtlocatie). 
 Door de krappe afstand tussen weg en gebouwen, ontstaat hier een 
 onrustig wegbeeld. 
2. Groene stad: Emmeloord presenteert zich aan de oostflank als groene 
 stad. 
3. ‘Zichtlocatie’: Emmeloord presenteert zich aan de snelweg met de 
 zogenoemde ‘zichtlocaties’ van haar bedrijventerreinen.
4. Silhouet polderstad op de achtergrond: de oplettende kijker kan op 
 een aantal plekken het polderstadsilhouet met de karakteristieke 
 poldertoren waarnemen. Bijvoorbeeld vanaf de A6 komend van 
 Almere.
5. Ook is de stad in korte flitsen zichtbaar vanaf de A6 ten oosten van 
 de stad. Het betreft doorkijkjes ter plaatse van kleine openingen in 
 de groene mantel op het stadsfront, zoals dat oorspronkelijk vanuit 
 het open landschap zichtbaar was (Schoenerstraat, zie ook historische 
 foto aan het begin van dit hoofdstuk)). Ook het gebouw ‘de Golfslag’ 
 is hier en daar kort zichtbaar.
6. Het centrum heeft geen afslag, daardoor heeft de snelweg geen 
 hoofdafslag Emmeloord. Er zijn twee afslagen Emmeloord. Eén aan de 
 noordflank, ‘de groene entree’. En één aan de zuidflank, de ‘bedrijven’ 
 entree. Ook is er een afslag aan de N50 vanuit de richting Kampen.
7. Op sommige plekken vormt een viaduct de ‘poort’ naar de stad.

Oorspronkelijk stadsfront aan het open landschap. In beeld het aanzicht van 
de Schoenerstraat. Bron: www.Emmeloord.info.

Groene stad aan de snelweg (A6 aan de oostzijde Emmeloord).
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Voorbeeld van het perspectief vanuit de stad. Het snelwegviaduct ter hoogte 
van de Zwolse Vaart, gezien vanaf de oevers van de Botenbuurt (ook wel 
Schepenbuurt genoemd).

Snelweg als ruimtelijk element vanuit het landschap. Op de foto de Kamper-
weg met zicht op het snelwegviaduct. Mede door de beplanting aan weers-
zijden ontstaat er een ‘poort’ de stad in.

Onrustig wegbeeld ter plaatse van ‘zichtlocatie bedrijvenpark A6’ (A6 aan de 
zuidzijde van Emmeloord).

Doorkijkje ter plaatse van een kleine opening in de groene mantel biedt zicht 
op de Schoenerstraat en poldertoren vanaf de rijksweg A6. Bron: Google 
streetview.
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2.6.3 Historie  ontwikkeling

Stap over de (snel)weg
Bij de totstandkoming van Emmeloord was de 
begrenzing van de stad naar het buitengebied 
een hoofdmotief in het ontwerp. De stadsrand 
werd bepaald door:
•	 Een	groene	mantel	aan	drie	zijden	van	de	stad.
•	 Een	open	stadsfront	aan	de	Zwolse	Vaart,	
 gericht op de polder.
•	 De	omsluiting	van	de	stad	door	de	drie	
 vaarten.
•	 ‘Stadspoorten’,	de	entrees	de	stad	in	vanaf	de	
 vier routes van het stadskruis over de vaart 
 en vanuit het bos.

Vanaf de jaren zestig en zeventig ontstond een 
nieuwe schil rond het oorspronkelijke plange-
bied en ook de rijkssnelweg werd aangelegd. 
De groene mantel is aan de oostzijde dooront-
wikkeld als begeleidend groen van de snelweg. 
Samen met het Emmelerbos geeft zij de polder 
en de stad een groen karakter vanaf de snel-
weg. Het bedrijventerrein De Munt is na 1990 
aan de oostzijde voorbij de rijksweg ontwik-
keld. Zij maakt op passende wijze onderdeel 
uit van het aanzicht van Emmeloord langs de 
oostelijke snelweg. De noordzijde van het ter-
rein ontbeert echter een groene mantel.
Aan de zuidflank vormen de bedrijventerreinen 
nu de overgang van stad naar het landschap en 
van stad naar de rijksweg. Hier ontbreekt het 
groen van een groene mantel, of meer afstand 
tot de snelweg. Hier sluit het beeld niet aan op 
het DNA van Emmeloord. Tot slot ontbreekt 
een stadsfront, zichtbaar vanaf de snelweg, 
zoals de stad ooit had.

1952

1972 2009

1982
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2.6.4 Kaart DNA stad aan de snelwegPolderkruis wordt snelweg, stadskruis wint aan 
betekenis
Het polderkruis, ooit de regionale verbinding 
met het oude land en de polder vanaf Emme-
loord, voerde in de oorspronkelijke plannen 
langs het stadsfront van Emmeloord. De weg 
van Lemmer naar Kampen vormde destijds 
samen met de weg van Urk naar Marknesse het 
polderkruis. Door de aanleg van de Flevopolder 
en de rijksweg A6 is het eerder evenwichtige 
belang van de vier richtingen veranderd. Er 
is nu eigenlijk geen kruis, maar eerder een T-
splitsing: de oostelijke aansluiting ontbreekt. 
Bovendien heeft de rijksweg maar twee afrit-
ten. Daarmee is het belang van de kruising 
van de Marknesserweg met de snelweg sterk 
afgenomen. Het polderkruis heeft een functie-
verandering ondergaan, doordat de rijksweg 
haar plek en functie heeft overgenomen. 

De rijksweg ligt door haar maat, schaal en 
functie ‘los’ van de polder en de stad. Hiermee 
is de ruimtelijke betekenis van het stadskruis 
toegenomen. De relatie tussen de rijksweg en 
het stadskruis kan worden gevonden in de rich-
tingen en zichtbaarheid over en weer, bijvoor-
beeld het zicht op de poldertoren (brandpunt 
stadskruis) vanaf de rijksweg.
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2.6.5 Identiteit  landschap

Eenheid in verscheidenheid
Ieder bedrijf onderscheidt zich door een eigen 
architectuur. De nu nog iele eiken zullen op den 
duur het front van verschillende gebouwen tot 
eenheid maken. Er ontstaat een transparant 
bomenscherm dat diepte brengt in het beeld 
en de afzonderlijke bedrijven zichtbaar houdt 
en tegelijk samenbindt tot bedrijvenpark in de 
groene polder. De eiken kunnen in volle was-
dom een hoogte van 25 meter krijgen. Foto: A6 
tussen Hannie Schaftweg en Nagelerweg.

‘Bedrijfs’erven
De voormalige boerenerven dicht tegen de 
snelweg worden gebruikt als zichtlocatie. Door 
te grote loodsen (ten opzichte van het erf ), de 
confronterende plaatsing tegen de rijksweg en 
door het ontbreken van erfbeplanting, ontstaat 
een verrommeld beeld. Foto: A6 tussen knoop-
punt Emmeloord en Kamperweg.

Groen scherm
Het bedrijvenfront aan de zuidzijde bevindt 
zich op korte afstand tot de snelweg. Door de 
plaatsing van bomen in de berm worden de 
gevels ‘gerelativeerd’ (minder opdringerig) en 
ontstaat er een transparant scherm dat nieuws-
gierig maakt zonder de zichtbaarheid van 
de bedrijven te verminderen. Foto: A6 net na 
viaduct Nagelerweg in westelijke richting.

Confrontatie
Op plaatsen waar bomen ontbreken komen, 
door de beperkte afstand tot de rijksweg, de 
gevels opdringerig over en vallen de op ver-
schillende plaatsen geparkeerde auto’s en 
vrachtwagens extra op. 
Foto : A6 na Nagelerweg in westelijke richting.
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2.6.6 Identiteit  stedenbouw

‘Respectzone’
Het bedrijvenfront aan de oostzijde van Emmeloord heeft door de ruim-
tereservering ten behoeve van de Zuiderzeelijn een prettige afstand tot 
de snelweg. Door deze ‘respectzone’ blijft het poldergevoel als het ware 
gehandhaafd. 

145	  m.	  

135	  m.	  

Schaal, maat en beeldkwaliteit sluiten aan bij het polder-DNA
Het bedrijventerrein de Munt geeft een rustig beeld door haar maat en 
schaal die past bij het landschap. Er is afstand gehouden tot de A6 en de 
hoofdvormen en kleuren zijn rustig. De bedrijfsloodsen communiceren 
door hun nuchterheid dat ze deel uitmaken van de polder.

Schaal, maat en beeldkwaliteit sluiten niet aan bij het polder-DNA
Het bedrijventerrein Nagelerweg ligt tegen de A6. Hier zien we robuuste 
gebouwen uitgevoerd in hoogwaardiger materialen dan elders. Het 
kleurgebruik en de hoofdvormen zijn divers. De bedrijfsgebouwen liggen 
op korte afstand van de weg. Samen levert dit een onrustig beeld voor de 
passant op de rijksweg (120-130 km/uur). Een evenwichtige begeleiding 
door groen zou voor eenheid kunnen zorgen, zonder dat het zicht op de 
bebouwing verloren gaat.
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‘De omweg naar Emmeloord’
Tot de aanleg van de rijksweg kwam iedereen via het stadskruis (geel) op 
heel directe wijze de stad in. Vanuit drie richtingen beleefde de passant 
de drie vaarten, waar het stadskruis de vaart passeerde, om daarna de 
stadskern in te gaan (met een blauwe cirkel aangegeven). Ook was er een 
entree door het bos, die via een groene singel en een pleinachtige ruimte 
eindigde op De Deel (met een groene ovaal aangegeven). 
Nu de rijksweg de functie van het polderkruis (groen) heeft overgeno-
men en de meeste bezoekers en bewoners vanaf de rijksweg komen, is 
de benadering van de stad veranderd. De automobilist komt nu voor zijn 
gevoel via een ‘omweg’ op het stadskruis. De snelweg heeft bovendien 
geen afrit ter plaatse van de Marknesserweg (oostelijke tak van het stads-
kruis), waardoor deze stadspoort haar glans enigszins heeft verloren en 
er geen hoofdentree meer is van de rijksweg naar het centrum. De oos-
telijke stadspoort benadrukt tegenwoordig de overgang van de nieuwe 
stadsschil naar de ‘oude’ stadskern (het oorspronkelijke plangebied).

Situatie voor aanleg A6.
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2.6.7 Identiteit  architectuur

STAD AAN DE SNELwEG
A6 Oost

Vanaf de snelweg toont Emmeloord zich met name met bedrijvigheid. 
De bebouwing bestaat hoofdzakelijk uit doosvormige plaatstalen lood-
sen, met vaak een iets verbijzonderde kantoor- of winkelruimte aan de 
zichtzijde. De Munt heeft een royale groene voorruimte, waardoor de 
eenvoudige doosvormige bouwvolumes toch tot hun recht komen. De 
voormalige boerenerven bij de Kleiweg hebben een bedrijfsbestemming 
gekregen; hier staan loodsen zeer dicht op de weg. Het Van der Valk-res-
taurant is voor velen die Emmeloord zelf niet kennen een bekende plek 
om af te spreken. 

Bedrijventerrein De Munt vanaf de A6. Bedrijven Kleiweg vanaf de A6. Van der Valkrestaurant vanaf de Muntweg.
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Kaart: A6 Oost.
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STAD AAN DE SNELwEG
A6 Zuid

Aan de zuidzijde toont Emmeloord vooral haar bedrijvigheid. Het gaat 
hier om meer representatieve bedrijfsgebouwen, waarbij de snelwegzij-
de nadrukkelijk als zichtzijde is vormgegeven. Juist de kantoor- of show-
roomruimte heeft vaak een expressief uiterlijk gekregen, uitgevoerd in 
baksteen en glas. Hierachter bevinden zich vaak doelmatige plaatstalen 
loodsen. Er is hier meer aandacht besteed aan de architectuur, maar de 
onderlinge samenhang is daardoor minder sterk geworden. Daarnaast 
ontbreekt hier de royale groene voorruimte. Op grotere afstand is er 
even zicht op de Poldertoren.

Bedrijventerrein Nagelervaart vanaf de A6. Bedrijventerrein Nagelervaart vanaf de A6. Zicht op de Poldertoren vanaf de A6.

Zuidervaart

Zuidervaart

Bomentocht

HOOGSP.STATION

Zuidertocht

Zuidervaart

A6 Zuid

A6 Zuid

Nagelerweg

Kaart: A6 Zuid.
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2.7 Stad aan het water

Brede groene oevers, de singelgracht toen (vanuit het westen naar het oosten).

Brede groene oevers, de singelgracht nu (vanuit het oosten naar het westen).

Kaart ‘Stad aan het water’.

2.7.1 Even voorstellen…
Emmeloord werd ontwikkeld als stad tussen drie vaarten. Deze vormden 
samen met het Emmelerbos en de groene mantel de stadsbegrenzing. 
De oevers waren in de stad luwer dan in de polder. Het waren doorgaande 
openbare en lommerrijke groene oevers. Deze zijn nog altijd aanwezig en 
karakteristiek voor het DNA van Emmeloord. 



  HET DNA VAN DE STADSGEBIEDEN    211

 
2.7.2 Historie  ontwerpgedachten

Wat is karakteristiek aan het ontwerp van de stad aan het water? 
Emmeloord is ontworpen als stad aan het water. De ligging en de 
begrenzing van het oorspronkelijk plangebied werden bepaald door de 
hoofdvaarten, die ter plaatse van Emmeloord bijeen kwamen. Het water 
had meerdere functies voor de stad. Bij de bouw van de stad had het 
water vooral een functionele rol voor aan- en afvoer van materiaal en 
materieel. Daarnaast vond de handel plaats via het water en natuurlijk 
hadden de vaarten en de singel een belangrijke rol voor de waterafvoer. 
De recreatieve- en belevingsaspecten speelden een minder belangrijke 
rol. Toch had het water ook een belangrijke belevingswaarde voor de 
stad en haar bewoners. De ontwerpschetsen van het oorspronkelijk 
plan laten zien dat er door Pouderoyen is gekeken naar de Hollandse 
waterstad met singels en vaarten. De vaarten van Emmeloord kennen 
aan de stadszijde brede groene oevers. Wegen en paden lopen langs 
deze openbare oevers. Gebouwen staan op de meeste plaatsen met de 
voorkant gericht op het water. Bruggen vormen bijzondere plekken, 
die uitzicht bieden op de lange lijnen van het water. Er is een duidelijk 
verschil tussen de stadsbruggen en de polderbruggen. 

Wat maakt de stad aan het water herkenbaar voor de 
Noordoostpolder-stad? 
Emmeloord en het water kunnen vanuit twee perspectieven worden 
bekeken:
1. Perspectief op het water vanuit de stad: het water als ruimtelijk 
 element in en bij de stad. De bruggen als ‘poorten’ van landschap naar 
 stad en van stadsdeel naar stadsdeel.
2. Perspectief op de stad vanaf het water: de route waarlangs de stad 
 wordt beleefd, de wijze waarop de stad zich manifesteert aan het 
 water en als waterstad in de polder.

Stad aan het water en vanaf het water
De lange vaarten met hun groene en openbare oevers zijn van hoge 
waarde voor de Noordoostpolder-stad. Er zijn meerdere plekken in 
Emmeloord, waar het stadsontwerp het water optimaal beleefbaar 
maakt en de polder voelbaar. Dit zijn bijvoorbeeld de blauwe stads-

Het oorspronkelijke stadsfront van Emmeloord, met op de voorgrond de 
nieuwe wijk De Zuidert in aanleg (bron: gemeente Noordoostpolder).

poorten. Bij binnenkomst van de stad markeren de vaarten de stadskern. 
Daar waar de hoofdwegen de stad in de vaarten kruisen zijn ‘blauwe 
stadspoorten’ ontstaan. Markante plekken rond de brug, waar extra 
aandacht uitgaat naar de openbare ruimte en bebouwing aan en nabij het 
water.
Het brede stedelijk woon- en werkfront aan het water lag op een markante 
plek. Ter plaatse van het stadsfront lag de loswal en voorbij de Nagelerbrug 
bevond zich de Schippersbeurs. De Schippersbeurs markeerde de 
overgang van openbaar gebied naar het achterliggende binnenstedelijke 
bedrijventerrein. 
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Typische kenmerken van de stad aan en vanaf het water?
1. Brede groene oevers: De vaarten hebben brede groene oevers, vaak 
 met flauwe taluds. Dit laatste heeft te maken met het lage waterpeil. 
 Door de flauwe taluds blijft het water beleefbaar vanuit de stad.
2. Openbare oevers: Langs de vaarten zijn de oevers openbaar en daar-
 door onderdeel van de stad. Er lopen lange paden langs de groene 
 oevers, waardoor de lommerrijke oevers en het water een belangrijke 
 plek innemen in de dagelijkse beleving van de stad door de bewoners.
3. Water parallel aan de weg: Doordat de singelgracht in het centrum 
 parallel loopt aan één van de hoofdwegen van het stadskruis, maakt 
 het polderwater deel uit van de beleving van de stad en het centrum.
4. Stadspoorten: Op de kruispunten van de hoofdwegen met de vaarten 
 zijn markante plekken ontstaan rond de brug. Deze versterken de 
 oriëntatie in de stad, door extra aandacht voor de openbare ruimte en 
 bebouwing.
5. Bruggen: Er zijn veel bruggen in de stad. Elke brug vormt een bijzonder 
 moment. Er zijn verschillende typen bruggen (de polderbrug, 
 stadsbruggen, parkbruggen voor langzaam verkeer, snelwegviaducten, 
 kleinschalige bruggen voor fietsers en voetgangers over (buurt)sloten). 
 Er zijn brugbrinken en stadspoorten. Vanaf de bruggen is er zicht over 
 de vaart en op sommige plaatsen naar de polder. Hier is de beleving 
 van het wonen in een polderstad sterk aanwezig.
6. Kleine haventjes, boothellingen en aanlegplekken: Wijken als de 
 Espelervaart en Revelsant hebben buurthaventjes. Hier zijn ook 
 hellingen, zodat meer mensen hun boot te water kunnen laten. 
 Waterland kent een waterstructuur, die bijna alle bewoners voorziet 
 van een aanlegplaats aan het open polderwater.
7. Woonboten: Woonarken en woonboten zijn onlosmakelijk verbonden 
 met het ontstaan van Emmeloord. Enkele van de eerste bewoners van 
 Emmeloord woonden op woonboten voordat zij een woning konden 
 betrekken.

Vanaf de bruggen en langs de vaarten is de beleving van het wonen in een 
polderstad sterk aanwezig. Zicht vanaf de fietsbrug over de Zwolse Vaart
– Urkervaart naar het oosten.

Vanaf de bruggen en langs de vaarten is de beleving van de polder sterk 
aanwezig. Zicht over de Lemstervaart naar het oosten.
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Vanaf de bruggen en langs de vaarten is de beleving van het wonen in een 
polderstad sterk aanwezig. Zicht over de Espelervaart naar het westen.

Langs Zwolse Vaart – Urkervaart lopen lange paden voor fietsers en voet-
gangers, die intensief worden gebruikt.
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2.7.3 Historie  ontwikkeling

Groei over de vaarten
Bij de totstandkoming van Emmeloord werd de 
stad begrensd door drie vaarten. Dit bracht de 
volgende kenmerken met zich mee:
•	 De	omsluiting	van	de	stad	door	de	drie	
 vaarten.
•	 Groene	en	openbare	oevers,	waardoor	de	
 stad een gezicht had naar het water van de 
 vaarten.
•	 Een	open	stadsfront	aan	de	zuidzijde	van	de	
 stad aan de Zwolse Vaart, gericht op de 
 polder.
•	 ‘Stadspoorten’,	de	entrees	de	stad	in	vanaf	
 het stadskruis over de vaart.
•	 Voorkanten	van	woon-	en	publieke	
 gebouwen naar het water.
•	 Bij	woningen,	die	niet	met	de	voorkant	
 naar het water werden gebouwd, was sprake 
 van groene, diepe achtertuinen en openbare 
 oevers met paden (wijk ‘Bos en gaarde’) ter 
 versterking van het lommerrijke karakter van 
 de openbare oevers.

Terwijl het water bij de bouw van de stad voor-
al een functionele rol had voor de handel en 
ten behoeve van de waterafvoer en riolering, 
is er nu veel meer sprake van recreatieve- en 
belevingsaspecten. We spreken hier van een 
functieverandering zonder dat het DNA 
negatief wordt aangetast. De loskade aan 
de Zuiderkade is nu een aanlegplaats voor 
passanten. De oevers zijn hier breed, groen 
en aantrekkelijk.  Bij binnenkomst van de stad 
markeren de vaarten de stadskern. Daar waar 
de hoofdwegen de stad in de vaarten kruisen 

1952

1972 2009

1982
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zijn ‘blauwe stadspoorten’ ontstaan. Markante plekken rond de brug, 
waar extra aandacht uitgaat naar de openbare ruimte en bebouwing 
aan en nabij het water. In de afgelopen vijftig jaar ontstond een nieuwe 
schil rond het oorspronkelijke plangebied en rond de vaarten. De oevers 
van de nieuwe wijken zijn ook vaak uitgevoerd als openbare en groene 
oevers, waardoor ze bijdragen aan het DNA van Emmeloord.

Van functioneel water naar belevingswater met belangrijke functies
In het begin had het water vooral een functie voor de handel, het 
vervoer en voor de waterafvoer en riolering. Ondertussen is het water 
niet meer weg te denken uit (de beleving van) de stad. Het speelt een 
belangrijke rol bij de oriëntatie, maar vooral ook als kwaliteit voor de 
dagelijkse woon-  en leefomgeving en in toenemende mate voor het 
toerisme. Recreanten gebruiken het water om langs te fietsen en 
wandelen, en in bescheiden mate om te (kano)varen.
In de toekomst speelt de waterproblematiek (afvoer bij hoge water-
standen, droogte, vernatting etc.) opnieuw een belangrijke rol. Water 
is aantrekkelijk én noodzakelijk, en is niet meer weg te denken uit 
Emmeloord.

Stad aan het water en vanaf het water
De bruggen (eerder nog veerponten) over de vaarten markeerden de 
binnenkomst de stad in. Het stadsfront aan de Zuiderkade bepaalde het 
beeld van Emmeloord aan de zuidzijde en vanaf het water. Ze biedt nu 
ruimte aan passantenligplaatsen. Het belang van het transport over 
het water is afgenomen. Door de groei van de stad over de vaarten 
markeerden de vaarten niet langer de overgang van stad naar landschap. 
Ze vormen nu de overgang van ‘oude’ naar ‘nieuwe’ stad. 
Het water verhoogt de woonkwaliteit en geeft de stad haar aantrekkelijke 
en lommerrijke karakter. Het centrum heeft een lange singelgracht, 
die verwijst naar de grachten en singels in de Hollandse waterstad en 
tegelijkertijd het centrumgebied een zwaarte- en oriëntatiepunt geeft. 
Dit vergemakkelijkt de oriëntatie. Langs de Espelervaart, de Lemstervaart,
de Urkervaart en langs de Zwolse Vaart lopen lange paden voor fietsers 
en voetgangers, die intensief worden gebruikt. Ze maken de dagelijkse 
bewegingen door de stad of een ommetje door de wijk aantrekkelijk en 
aangenaam. 

Vanaf de bruggen en langs de vaarten is er zicht over de vaart en op 
sommige plaatsen naar de polder. Door de combinatie van water, lange 
zichten en landschap is hier de beleving van de polder sterk aanwezig 
in de stad. In de wijken heeft het water minder betekenis. Hier zijn 
het kleinschalige sloten en plassen, als aankleding van de wijk en als 
aantrekkelijk decor voor de achtertuinen, de parken en de stadsvelden. 
Het wijkwater heeft betekenis op het niveau van buurt, straat en tuin.

Ook De Zuidert kent groene en openbare oevers langs de Zwolse Vaart. 
Medemblikpad De Zuidert.
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Aanlegplaatsen aan de lommerrijke Zuiderkade.

Van bedrijven langs de hoofdvaarten naar bedrijven langs de 
hoofdinfrastructuur. 
De eerste bedrijfs- en industriegebouwen in Emmeloord zijn gelegen 
aan de Urkervaart en Zwolse Vaart en maken onderdeel uit van het 
oorspronkelijke plan. Het vervoer over het water was destijds nog van 
groot belang en de bebouwing richtte zich op het water en de kades. 
Langzamerhand verloor het transport over het water aan betekenis en 
werd het transport over de weg belangrijker. De oevers en kades van 
de Urker- en Zwolse Vaart werden achterkanten en verrommelden deels. 
Na het aanleggen van de snelweg ontwikkelden de bedrijventerreinen 
zich tot aan en over de snelweg. Ondertussen bepalen de bedrijven 
vanaf de snelweg grotendeels het beeld dat passanten van Emmeloord 
hebben. De bedrijventerreinen langs de Urkervaart (Bouwerskamp en 
Zuidervaart) kennen meerdere beeldbepalende panden, die herinneren 
aan de watergebonden bedrijvigheid en de bloeitijd van deze bedrijven-
terreinen.

De huidige Urkervaart met links bedrijventerrein Zuidervaart, 
rechts Bouwers-kamp met de Schippersbeurs.

De voormalige schippersbeurs. Foto: Mercatus

Passantenplaatsen aan de Zuiderkade.
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2.7.4 Kaart DNA stad aan het water
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2.7.5 Identiteit  landschap

1

2

3

4

variatie 4

Variatie
De variatie in de verschijningvorm van het 
water is een grote ruimtelijke kwaliteit van de 
openbare ruimte van de stad:

1. De singelgracht met monumentale bruggen 
 en de poldertoren in de as heeft een stedelijk 
 karakter. Brede flauwe grastaluds maken het 
 water zichtbaar. 
 Foto: vanaf de brug Kettingstraat in de 
 richting van de poldertoren.
2. De parallel lopende Urkervaart is veel breder 
 en heeft het stoere functionele karakter van 
 de polder. Er is een loswal en de vaart ontsluit 
 het bedrijvenpark dat direct ten zuiden van 
 het centrum is gelegen. 
 Foto: vanaf de brug Nagelerweg in de 
 richting van de A6.
3. De Espelervaart is een echte poldervaart die 
 in de loop van de jaren omsloten is door uit-
 breidingen van de stad. Het is een belangrijke 
 groene structuur die een verbinding vormt 
 met de polder. 
 Foto: vanaf de brug nabij IJszee in westelijke 
 richting.
4. De Lemstervaart vormt de grens van de 
 stad in het oosten. Dankzij haar brede groene 
 oevers, die overgaan in het Emmelerbos, 
 heeft ze een bijna monumentaal parkachtig 
 karakter. 
 Foto: Vanaf de Minister Lelysingel naar het 
 Emmelerbos.
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Openbare oever aan de kop van de haven
Op het bedrijventerrein Zuidervaart vormen de 
openbare oevers aan de koppen van de havens 
een verbijzondering van de openbare ruimte 
en zijn aanleiding voor speciaal gebruik. De 
kopse kanten zijn aangewezen als ligplaatsen 
voor woonboten. Vanaf deze plekken is er een 
mooi zicht over de haven. 
Foto: Landbouwkade.

Aanlegsteiger
In de Urkervaart, dicht tegen het stadscentrum, 
is het mogelijk boten aan te leggen. 
Foto: Zuiderkade.

Haventje met boothelling
Aan de Espelervaart in de Rivierenbuurt be-
vindt zich een eenvoudig haventje en is er de 
mogelijkheid om een boot te water te laten.
Foto: Pinkewad.

Wonen op het water
In de Espelervaart aan de zijde van het oor-
spronkelijke plan bevinden zich enkele woon-
boten. Ze verlevendigen de buitenruimte.
Foto: vanaf het pad nabij De Kaukasus.

Verblijfskwaliteit
Openbare oevers vergroten de verblijfskwaliteit 
van de openbare ruimte van de stad.
Foto: Hoek Espelervaart en Urkerweg.

Water in de wijk
In de latere uitbreidingen wordt het water een 
steeds belangrijker onderdeel van de stad. 
Naast praktische overwegingen vergroot het 
de verblijfskwaliteit en functionaliteit van de 
woonwijk. Onder andere het sportvissen is hier 
een voorbeeld van. Foto: Generaliteitspad.
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2.7.6 Identiteit  stedenbouw

Waterfront en stadsfront 
Emmeloord heeft langs de vaarten doorgaande openbare en lommer-
rijke groene oevers. Het oorspronkelijke plangebied kende een breed 
stadsfront aan het water van de Zwolse Vaart / Urkervaart. Ooit lagen 
hier de loswal (blauwe stippellijn) en de schippersbeurs. De schippers-
beurs markeerde de overgang van openbaar gebied naar de bedrijven-
terreinen. Het gehele zuidelijke stadsfront lag in het zicht vanuit de 
polder (gele stippellijn). Nu is aan de overzijde van het water de woon-
wijk De Zuidert ontwikkeld. Vanaf de hoek van de Schoenerstraat is er 
vanaf de openbare oevers nog enige relatie met de polder.

Blauwe ‘stadspoorten’
Daar waar de hoofdentrees van de stad (gele pijlen) de drie vaarten 
passeren, liggen de ‘blauwe stadspoorten’ (blauwe rondjes). Het ‘moment 
bij de brug’ vormt hier de overgang van ‘oud’ naar ‘nieuw’. Er is extra 
aandacht voor het groen, de openbare ruimte en bebouwing. Vaak staan 
hier markante gebouwen.

Brugbrinken
Er zijn meerdere pleinachtige (of groene) ruimtes bij bruggen. Deze 
aan drie zijden door bebouwing omsloten openbare ruimtes maken 
het brugmoment bijzonder en worden brugbrinken genoemd (oranje 
cirkels). Ze markeren samen met de brug het kruispunt van weg en water 
en vormen aanleiding voor gebouwen met een bijzondere functie, zoals 
maatschappelijke voorzieningen.
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2.7.7 Identiteit  architectuur

STAD AAN HET WATER
Zuiderkade / Veerplein / Nagelerweg

De bebouwing aan de Zuiderkade en aan het Veerplein zijn samen met 
de brugbrink aan de overzijde van de vaart bepalend voor de entree in 
het oorspronkelijke plan van Emmeloord. Nog steeds markeert deze plek 
de entree naar het centrum en zijn er winkels (deels in ontwikkeling) aan 
de Zuiderkade. De wanden aan het plein en aan de Zuiderkade vormen 
een heldere ruimte voorbij de brug. De bebouwing op de hoek van de 
Zuiderkade en de Nagelerweg markeert een beeldbepalend moment bij 
de brug. Maat, schaal en stijl zijn hier van belang.

Zuiderkade. Zuiderkade. Zuiderkade.

Urkervaart

Zuiderkade
Veerplein

Nagelerweg

Urkervaart

Cornelis Dirkszstraat

Kaart: Urkervaart, Nagelerweg.
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Zuiderkade.

STAD AAN HET WATER
Lange Dreef

De bebouwing aan de singelgracht van de Lange Dreef is beeldbepalend 
voor Emmeloord. Aan weerszijde staan lange blokken met woningen, 
waarvan enkele een bijzondere kwaliteit hebben, zoals bijvoorbeeld de 
blokken met portiekflats aan de noordzijde. De ligging aan het water 
en bij de brug is bepalend voor de setting van een aantal bijzondere 
gebouwen, zoals de kerken. Niet voor niets is ook De Deel gelegen aan 
het water. De plaatsing van de poldertoren op De Deel is zodanig, dat de 
toren in de as van de gracht staat bij binnenkomst vanuit het oosten.

Hervormde Kerk op de hoek van de Nagelstraat 
en de Kampwal.

Woningen aan de Korte Dreef. De poldertoren in de as van de Lange Dreef. 

Lange Dreef

Lange Nering

Nagelerstraat

Cornelis 
Dirkszplein

Kaart: Lange Dreef. 
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STAD AAN HET WATER
Botenbuurt
 
De Botenbuurt wordt aan drie zijden omsloten door water. De bebouwing 
bestaat merendeels uit grondgebonden woningen met een traditionele 
architectuur, in bruinrode baksteen uitgevoerde gevels en daken met 
oranjerode of grijze dakpannen. Aan de randen zijn ook  gestapelde 
woningen te vinden in compacte bouwblokken. Aan de Noordzijde is de 
meer stedelijke, besloten en geborgen zijde: hier is de Lange Dreef met 
de singelgracht. Aan de zuidzijde is er de Zwolse Vaart, met een ruime 
groene oever. Deze zuidzijde vormde oorspronkelijk met de Zuiderkade 
het open stadsfront naar de polder. Aan de oostzijde is de Lemstervaart 
en was er vroeger zicht op de Botenbuurt vanaf de route van Lemmer 
naar Kampen. Tegenover de Golfslag bevinden zich drie meer modernis-
tische appartementenblokjes.   

Zicht vanaf de Makkumstraat / Schoenerstraat. Zicht vanaf de Makkumstraat / Schoenerstraat. Appartementen aan de Barkstraat.

Le
m

st
er

va
ar

t

Lem
stervaart

Zuiderkade

Barkstraat

Schokkerwal

Bossulaan

Kaart: Botenbuurt.
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STAD AAN HET WATER
Verhagenlaan

Ietwat verscholen achter de Golfslag is er aan de Verhagenlaan een ruim 
groen gebied aan de rand van de oorspronkelijke stad. Het open zicht 
wordt nu belemmert door de A6, die hier bovendien verhoogd langs 
loopt. Naar het noorden toe is er aansluiting op het pad langs het water, 
de Minister Lelysingel. Hieraan grenzen achterzijden van woningen. De 
groene ruimte is op de hoekpunten verbonden met het Plein Almere. De 
ruimten vloeien zo op een vanzelfsprekende wijze in elkaar over. Aan de 
Verhagenlaan bevinden zich geschakelde woningen in een architectuur 
met zowel traditionele als modernistische kenmerken. De daken hebben 
een flauwe helling, de gevels zijn op de verdieping gemetseld in een 
gele steen.

Minister Lelysingel. Plein Almere. Verhagenlaan.
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Kaart: Verhagenlaan.
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STAD AAN HET WATER
Espelervaart / Korte Dreef

De oevers langs het water zijn veelal openbaar en worden bovendien in-
gezet om belangrijke gebouwen op een vanzelfsprekende wijze hun plek 
te geven in de stad. Opvallend is dat dit bij de oostelijke entree van het 
oorspronkelijke plan niet aan de orde is. Het Gemeentehuis, het Muzisch 
Centrum en het politiebureau keren zich af van het water. Aan de zuid-
zijde van de brug is met het appartementengebouw ‘Het Potlood’ wel 
gereageerd op de plek aan het water en de entree van de oude stad. Aan 
de overzijde op het braakliggend terrein is er wel een openbare route en 
een groene oever. 

Korte Dreef. Fietsbrug over de Espelervaart. Zicht vanaf de Balkan.

gem
eentehuis

Korte DreefEspelervaart
Kaart: De Balkan.
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STAD AAN HET WATER
Industrie
 
Het vroegere belang van het water voor de industrie is afleesbaar bij de 
eerste bedrijfsgebieden van de stad. Hier zijn bedrijven geplaatst aan 
de oever van de vaart of aan de ruime binnenhaven. Aan de stadszijde 
was het belang van het water voor de handel aan het Veerplein met de 
Schippersbeurs. Het belang van transport over het water is zichtbaar 
afgenomen, veelal is de waterzijde van een bedrijfskavel de achterzijde 
geworden. De oorspronkelijke gebouwen hebben soms een bijzondere 
kwaliteit, met robuuste betonconstructies en decoratief metselwerk. 
Latere gebouwen zijn vaak pragmatisch, zeer doelmatig en van een lage 
architectonische kwaliteit. Voor de verblijfskwaliteit, bijvoorbeeld op het 
Veerplein, is het contact met het water juist belangrijker geworden. 

Zicht vanaf het Veerplein. Landbouwkade. Veerplein.

Indu
strie

weg

Landbouwkade

Urke
rvaa

rt

Kaart: Omgeving Industrieweg.
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STAD AAN HET WATER
Wonen
 
Op veel plekken in de stad wordt gewoond aan de waterzijde, meestal 
achter een groene en openbare oever. Soms levert de openbare oever 
een bijzondere plek in de wijk op, zoals bij de Minister Lelysingel in de 
buurt van de Sportlaan. Een andere bijzondere plek is de ruime open 
groene ruimte in de wijk Revelsant, aan de Pallasstraat. Hier is mooi zicht 
over de polder en het water. Bij andere wijken is er minder kwaliteit aan 
de waterzijde. Bijvoorbeeld in de Zuidert, waar wel een openbaar pad 
langs het water loopt, maar waar de bebouwing niet is verbijzonderd 
voor deze plek. De bebouwingsidentiteit komt over het algemeen voort 
uit de achterliggende wijk. De bebouwing is met name rommelig als de 
oever niet openbaar toegankelijk is.  

Minister Lelysingel. Urkervaart vanaf Zuiderkade. Pallasstraat.

Espelervaart

Espelervaart

Espelervaart

Kaap

Sa
lla
nd

Kaart: Woningen aan de Espelervaart.
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Amsterdamse School
De Amsterdamse School is een stijl in de bouw-
kunst in de periode van de Moderne Bouwkunst, 
waartoe ook onder meer De Stijl, het Nieuwe 
Bouwen, en het Expressionisme gerekend worden. 
Ze is een reactie op de zogenaamde neostijlen 
uit de 19de eeuw. De Amsterdamse School gaat 
uit van expressieve en fantastische vormen en 
is sterk verwant aan het Expressionisme. Ze is in 
zekere zin ook een reactie op het rationele werk 
van H.P. Berlage en dan in het bijzonder op de 
Beurs van Berlage, die dus uitdrukkelijk niet tot 
de Amsterdamse School 

behoort. Kenmerkend voor de Amsterdamse 
School is het gebruik van veel baksteen en het 
toepassen van versieringen in de gevels, in 
baksteen of gebeeldhouwd natuursteen. De vaak 
plastische gevels zijn meestal gevuld met ladder-
vensters en worden bekroond met steile daken 
en soms met torentjes versierd. Het plastische 
karakter en de soms zelfs symbolisch aangebrachte 
draagconstructie veroorzaakten soms problemen 
bij het aanbrengen van de werkelijke draag-
constructie.

Assenkruis
Door de polder lopen in de eerste verkavelings-
plannen vier hoofdwegen in kruisvorm naar 
buiten vanaf Emmeloord. Deze vier wegen 
noemen we de spaken of het assenkruis.

Beeldbepalende bebouwing
Beeldbepalende gebouwen zijn de gebouwen 
die een plek een eigen karakter geven. Vaak 

hebben ze een maatschappelijke betekenis. 
Ze herbergen vaak bijzondere functies; het 
gemeentehuis, een museum of kerk. Meestal zijn 
het architectonisch opvallende gebouwen, in 
enkele gevallen zelfs van hoge kwaliteit, maar 
dit is niet noodzakelijk. Soms is de locatie bepalend; 
een horecagelegenheid bij de entree van een 
straat is beeldbepalend, een vergelijkbare onder-
neming in een achterafstraat niet. In het algemeen 
gaat het om gebouwen die benoembaar zijn; 
zo kun je zonder straatnaam en huisnummer te 
weten, afspreken bij bijvoorbeeld de katholieke 
kerk of aan de noordkant van de stadsgracht.

Begeleidende bebouwing
Begeleidende bebouwing is bebouwing die een 
beweging begeleidt op een belangrijke plek in de 
stad. Het gaat dan met name om de bebouwing, 
die langs de toegangswegen staat. Plaatsing, 
frontvorming, korrelmaat en schakeling zijn van 
belang, maar minder absoluut.

Voorbeeld Amsterdamse School architectuur. 
Foto: Jvhertum.

Voorbeeld beeldbepalende bebouwing Koningin 
Julianalaan.

Voorbeeld begeleidende bebouwing Lange Dreef. 
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Brugbrink
Pleinachtige (groene) ruimte rond een brug, 
waaromheen maatschappelijke en/of winkel-
voorzieningen en woningen zijn gegroepeerd.

Buurtbrink
Pleinachtige (groene) openbare ruimte in een 
buurt, omsloten door minimaal drie bebouwings-
wanden, met een functie als ontmoetingsplaats, 
waaraan een maatschappelijke of winkel-
voorziening kan zijn gelegen.

Classicisme
Architectuur die vaak sterk symmetrisch is en 
die teruggrijpt op de klassieke oudheid. Rust, 
evenwicht en symmetrie zijn belangrijke 
uitgangspunten.

Delfts lichtrood, roze en wit
In de jaren vijftig raakte Het Nieuwe Bouwen 
of Modernisme in zwang. De uitgangspunten 
van de Delftse School werden in deze ontwerp-
stroming aan de kant gezet en nieuwe ideeën 
over wonen en stedenbouw wonnen terrein. 
Het ontwerp voor Nagele, uit 1954 markeert 
de overgang naar een nieuwe tijd. Het dorp 
Nagele is het unieke dorp waar de ideeën van 
‘Het Nieuwe Bouwen’ ver zijn doorgevoerd. In de 
andere dorpen en in de stad zijn soms al kleine 
ingrepen en veranderingen te zien ten opzichte 
van de Delftse School. Het gaat dan om de eerste 
vormen van op de zon georiënteerde ‘stroken-
bouw’, een meer horizontale en minder formele 
architectuur. De kleur rood wordt minder promi-
nent (in Nagele maakt de kleur definitief plaats 
voor wit). De gebouwen die zijn te herkennen 

als ‘overgangstypes’ van rood naar wit, hebben 
bijvoorbeeld gevels die zijn voorzien van horizon-
tale ramen en ramen die door de dakgoot steken. 
Om de ‘tussenstijlen’ in dorpen te duiden, is 
gekozen voor een kleurschakering van dieprood 
naar wit, met daartussen ‘Delfts lichtrood’ en 
‘Delfts roze’. 

Delfts Rood
De sobere naoorlogse architectuur in de stijl van 
de Delftse School wordt Delfts Rood genoemd, 
dit vanwege de rode bakstenen en de oranje-
rode pannen, maar ook vanwege de eenvoud, 
die deze wederopbouwperiode kenmerkt. Voor 
zowel woningen als openbare gebouwen geldt 
dat ze meestal zijn uitgevoerd in rode of rood-
bruine baksteen en zijn voorzien van zadeldaken 
afgedekt met oranjerode pannen, bij openbare 
gebouwen soms donkergrijze pannen of leisteen. 
Met name bij woningbouw wordt het Hollands 

Voorbeeld van een brugbrink langs de singelgracht. Voorbeeld van Classicisme: Villa Rotonda, gebouwd 
door Andrea Palladio bij Vicenza.

Voorbeeld van een buurtbrink.

Voorbeeld van een overgangstype in Tollebeek 
(bron: polderdorpen.nl).
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idioom gebruikt; een helder witte grafiek van 
goten en kozijnen en ambachtelijke maar sobere 
details. Bij openbare gebouwen wordt daarnaast 
gebruik gemaakt van meer luxe materialen als 
koper en natuursteen, het laatste vaak mede om 
de constructie te verduidelijken.

Delftse School
De Delftse School is een architectuurstroming 
waarvan de Delftse hoogleraar ir. Marinus Jan 
Granpré Molière de grondlegger was. Van 
ongeveer 1925 tot 1955 was deze, op de 
traditionele Hollandse architectuur gebaseerde 
stijl, op zijn hoogtepunt. Ook het hoogleraarschap 
van Granpré Molière bestreek deze periode. Het 
behoud van de Nederlandse bouwtraditie was 
niet het enige doel van de Delftse School. Direct 
hiermee verbonden was een visie op de maat-
schappij. De hiërarchie in de samenleving kwam 
nadrukkelijk tot uiting in de gebouwen. Er was 
een groot verschil tussen de architectuur van 
woonhuizen en publieke gebouwen zoals kerken 

en gemeentehuizen. Woningen waren vaak 
informeel, sober en eenvoudig, gebaseerd op 
eenvoudige plattelandshuizen. Openbare 
gebouwen daarentegen waren juist formeel, 
monumentaal en refereerden aan het classicisme, 
romaanse stijl of de Hollandse renaissance. 
De Delftse School 1930 - 1960 was zowel een 
reactie op de Amsterdamse School, die als te 
decoratief werd gezien, als op het Functionalisme 
1920 - 1930, waar de vorm een direct gevolg was 
van functie en constructie. Men zocht juist naar 
universele waarden (vaste opvattingen over hoe 
een huis, een hof of dorp er uitzag) en schoonheid 
door het gebruik van de ‘juiste’ verhoudingen, 
harmonie en licht. Ook dienden zeker de niet-
openbare gebouwen bescheiden te zijn en hun 
functie te tonen door de gekozen vorm, terwijl 
openbare gebouwen een zekere monumentaliteit 
kregen door bepaalde verhoudingen en materiaal-
gebruik. De Delftse School en het Modernisme 
hebben lange tijd als stromingen naast elkaar 
bestaan.

Dorpenring
Alle dorpen liggen aan de dorpenring, de rond-
weg door de polder.

Espel, Bredehof (bron: polderdorpen.nl).

Schema dorpenring.

Voorbeeld van Delfts Rood. 

Emmeloord, Koningin Julianastraat 
(bron: polderdorpen.nl).
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Formele architectuur
Enkele kenmerken van ‘formele architectuur’ zijn:
- Formele architectuur drukt door de plaatsing 
 en massa hiërarchie en machtsverhouding uit; 
 het gebouw is hierdoor vaak beeldbepalend 
 voor het dorp of de stad.
- De plaatsing van het bouwwerk is bepalend 
 voor de stedenbouwkundige ruimte.
- Formele architectuur is bij oplevering geheel af 
 en volmaakt in vorm.
- De vorm dwingt het gebruik.
- De massa-opbouw is vaak symmetrisch.
- De materialisering en detaillering is vaak rijk 
 en overvloedig.
- Tradities worden meest historisch 
 geïnterpreteerd.
- Gebouwen kunnen zwaar en serieus zijn.
- Veel symbolische betekenis, meestal religieus. 

Functionalisme, Modernisme of 
Het Nieuwe Bouwen
Het Functionalisme vindt zijn oorsprong in de 
negentiende eeuw, met als pioniers de theoreticus 
Viollet-le-Duc en onder anderen de Amerikaanse 
architect Sullivan. Zij spreken het eerst over de 
vorm die door de functie wordt bepaald. 
Sullivan’s leerling Frank Lloyd Wright verkorte 
deze zienswijze tot het gevleugelde ‘ Form 
follows function’. In het begin van de twintigste 
eeuw werd deze opvatting overgenomen door 
de architecten van de Moderne Beweging en in 
Nederland door de architecten van het Nieuwe 
Bouwen. Een gebouw werd alleen bepaald door 
de functie en techniek, decoraties waren uit den 
boze. Ook was het Nieuwe Bouwen een uiting 
van de moderniteit; nieuwe bouwtechnieken en 
materialen maakten het mogelijk nieuwe vormen 
te realiseren. Ontwerpen werden afgestemd op 
fabrieksmatige productiemethodes en rationele 
maatsystemen. Werden in het verleden de ver-
schillende functies van een gevel van één enkel 
materiaal voorzien (bijvoorbeeld baksteen), nu 
werden deze functies gescheiden. Betonnen of 
stalen draagconstructies werden ingevuld met 
bandramen, gevel vullende elementen en grote 
puien. Traditionele pannendaken werden niet 
meer toegepast; daken waren vanaf nu plat.

Groene mantel
De groene mantel is de multifunctionele brede 
groenzoom, die de stad omsluit. De groene man-
tel omvat paden, sportvelden, een begraafplaats, 
volkstuinen etc. Ook de tien polderdorpen 
kennen een groene mantel.

Voorbeeld formele architectuur: kerk Ens.

Van Nelle fabriek, Rotterdam. Foto: F. Eveleens.

Voorbeeld groene mantel: Volkstuincomplex – 
Emmeloord Zuid.
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Hollandse renaissance
Zie: (Neo) Hollandse renaissance

Informele architectuur
Enkele kenmerken van ‘informele architectuur’ 
zijn:
- Informele architectuur drukt door de plaatsing 
 of massa geen hiërarchie of machtsverhouding 
 uit.
- De plaatsing van het bouwwerk is ondergeschikt 
 aan en volgt de stedenbouwkundige ruimte.
- Informele architectuur is niet af en volmaakt.
- De uiterlijke vorm volgt het gebruik.
- De massaopbouw is vaak asymmetrisch.
- De materialisering en detaillering is meestal 
 sober en doelmatig.
- Tradities worden enkel hedendaags 
 geïnterpreteerd.
- Gebouwen kunnen elegant en lichtvoetig zijn.
- Indien er symbolische betekenissen in het 
 gebouw zijn gelegd, zijn deze vaak modern en 
 soms humanistisch.

Moderne beweging
Zie: Functionalisme

Modernisme
Zie: Functionalisme

(Neo) Hollandse renaissance
Neostijlen zijn bouwstijlen waarin wordt terug-
gegrepen op de oude architectuur van de gotiek, 
de renaissance en de barok. Het tijdperk van de 
neostijlen breekt na ca. 1815 aan. Naar believen 
worden elementen uit de oude architectuur 
toegepast. Veel voorkomende en lang toegepaste 
bouwstijl die in veel varianten voorkomt. De stijl 

grijpt terug op motieven van de renaissance-
bouwkunst en dan voornamelijk de Hollandse 
variant. Daartoe behoren onder andere de trap-
gevels, speklagen, de kenmerkende horizontale 
lijnen die de gevel in ‘vlakken’ verdelen, blokken 
en kruiskozijnen. Ook invloeden uit de Franse 
bouwstijl van de Frans I van Frankrijk Loirekastelen 
met rijke, natuurstenen gevels en indrukwekkende 
dakpartijen, of Italiaanse voorbeelden als zuilen 
en rondbogen.

Het Nieuwe Bouwen
Zie: Functionalisme

Orthogonaal
Twee objecten zijn orthogonaal (van het Griekse 
orthos [recht] en gonia [hoek]), als zij ten opzichte 
van elkaar een rechte hoek vormen, of anders 
gezegd loodrecht op elkaar staan.

Romaanse Architectuur
Romaanse architectuur is de benaming voor 
een stijlperiode in de architectuur in Europa die 
duurde van ca. 1050 tot ca. 1200. Ondanks de 
benaming is het romaans als bouwstijl slechts 
indirect gebaseerd op de bouwstijl van de 
Romeinen. Feitelijk komt hij voort uit de 
Karolingische stijl, waarin principes uit de 
Romeinse architectuur werden herontdekt. In de 
romaanse stijl werden deze verder ontwikkeld. 
De romaanse stijl wordt gekarakteriseerd door 
kleine rondboogvensters en decoraties met 
eveneens ronde bogen. 
De muren zijn doorgaans dik en versierd met 
lisenen, friezen en spaarvelden waarin eveneens 
ronde vormen domineren. De muren droegen het 
grootste deel van het gewicht van het gebouw 
op zich, waardoor grotere ramen niet mogelijk 
waren. Daarom was het in romaanse kerken altijd 
vrij donker. 

Neo Hollandse renaissance, Vollenhove.

Voorbeeld Romaanse architectuur: 
kerk Kraggenburg.
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Stadsveld
Groene open stadssruimtes, waaromheen woon-
functies liggen. Stadsvelden zijn vaak groene 
open (gebruiks)ruimtes, waar ruimte is voor 
een stadsweiland, sport-, spel en bijvoorbeeld 
evenementen. Stadsvelden zijn soms ontworpen, 
soms zijn ze toevallig ontstaan. 

Strokenbouw
Strokenbouw is een stedenbouwkundig 
verkavelingsprincipe, waarbij de bebouwing in 
parallelle rijen wordt geordend. Een voordeel 
van strokenbouw is dat alle woningen dezelfde 
oriëntatie hebben, waardoor theoretisch voor 
een hele wijk slechts één woningtype ontworpen 
hoefde te worden. Bij gebruik van passieve 
zonne-energie betekent dit dat alle woningen 
even optimaal ten opzichte van de zon kunnen 
worden gerealiseerd.

Structuurbepalende bebouwing
Structuurbepalende bebouwing is de bebouwing 
die de openbare ruimte vormgeeft. Een plein 
wordt bepaald door zijn wanden. Goothoogte, 
massaopbouw en materiaal zijn bepalend voor 
de identiteit. De korrelmaat (zijn het vrijstaande 
woningen of rijen van geschakelde woningen?) 
en de mate van transparantie tussen de 
bebouwing is van belang. Het is dus niet zo dat 
deze bebouwing op zichzelf bepalend of onver-
vangbaar is, maar de karakteristiek is dat wel.

Voorbeeld strokenbouw Nagele 
(bron: polderdorpen.nl).

Stadsbrink, De Deel.

Stadsbrink
Pleinachtige (groene) centrale stadsruimte, aan 
het stadskruis, waaromheen de maatschappelijke 
en winkelvoorzieningen zijn gegroepeerd.

Stadskruis
Vanuit Emmeloord lopen vier hoofdwegen in 
kruisvorm naar buiten richting de dorpenring. 
Deze vier wegen noemen we het stadskruis. Het 
zijn: de Banterweg die doorloopt in de Boslaan, 
de Marknesserweg die doorloopt in de Lange 
Dreef, de Nagelerweg die doorloopt in de 
Nagelerstraat, de Urkerweg die doorloopt in de 
Korte Dreef. Aan deze wegen liggen belangrijke 
openbare ruimtes, gebouwen en stadsfuncties. 
Het middelpunt van deze kruising is het middel-
punt van de Noordoostpolder.

Het stadskruis in de Noordoostpolder.

Voorbeeld structuur bepalende bebouwing: Espel.
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Wijkbrink
Pleinachtige (groene) openbare ruimte, omsloten 
door minimaal drie bebouwingswanden, vaak 
gelegen langs een hoofdontsluitingsroute, met 
een functie als ontmoetingsplaats voor de wijk, 
waaromheen maatschappelijke en winkelvoor-
zieningen kunnen zijn gegroepeerd.

Zadeldak
Een zadeldak is een dak met twee tegen elkaar 
geplaatste hellende dakschilden. Dit type dak is, 
vanwege zijn eenvoud, het meest voorkomende
type dak in Nederland, met name in de traditio-
nele bouw. 
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Colofon
Dit boekwerk ‘de Noordoostpolder-stad Emmeloord, DNA van een stad als bouwsteen voor de toekomst’, 
sluit aan op het boek ‘de Noordoostpolder-dorpen, DNA van een dorp als bouwsteen voor de toekomst’.

Sandra van Assen Stedenbouw is door gemeente Noordoostpolder en Mercatus gevraagd het 
adviesteam te vormen voor het onderzoek naar het ‘DNA’ van Emmeloord, dat naast een boek heeft 
geresulteerd in een website: www.dnanoordoostpolder.nl.

Het adviesteam bestond uit Sandra van Assen Stedenbouw (Sandra van Assen en Agnes Galama), 
TWA architecten (Bauke Tuinstra) en Erik Overdiep landschapsontwerp (Erik Overdiep). Namens de 
opdrachtgevers namen Zemira Rexha Marošlić (projectleider DNA Emmeloord / stedenbouwkundige 
gemeente Noordoostpolder) en Jildou Bijlsma (beleidsmedewerker wonen gemeente Noordoostpolder) 
en Marcella van Wagensveld (beleidsmedewerker Mercatus) deel aan het team. Er is in inspirerende 
werksessies samengewerkt met een klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de 
gemeente en Mercatus en vertegenwoordigers van de wijken. Er is afstemming geweest met de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Er zijn vele spontane stadsbewoners en ondernemers geïnterviewd 
tijdens de veldbezoeken.

Graag bedanken we de gemeente en Mercatus, de bewoners en ondernemers, de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed voor hun feedback. Daarnaast bedanken we het Nieuwland Erfgoed Centrum voor 
hun tijd en het aanleveren van de vele originele beelden.

De vormgevers: Ruitervorm BNO. Basisontwerp: Wil Bijker BNO, Escapement.
  
April 2013.
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