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Voorwoord

In september 1986 is er een eerste contact geweest tussen de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de provincie Flevoland over deelname aan het "Monumenten Inventarisatie Projekt"
(M.I.P.). De titel van het project deed vermoeden dat er vanuit Flevoland geen grote bijdrage verwacht zou mogen worden. Het aantal monumenten in de nieuwe provincie is immers beperkt.
Op Urk zijn er enkele te vinden en ook de gemeente Noordoostpolder kent een paar monumenten in de archeologische sfeer. De ondertitel van het M.I.P.: "Inventarisatie jongere bouwkunst en
stedebouw (1850-1940)" was echter aanleiding om te overwegen of de Flevolandse bijdrage aan
het landelijke project niet wat groter zou moeten zijn. Voor een grotere bijdrage zijn twee redenen aan te voeren. De eerste reden is dat de inrichting van de Noordoostpolder voornamelijk is
bedacht in de periode die door het M.I.P. bestreken wordt. De tweede reden is een pragmatische. Nu er in heel Nederland wordt geïnventariseerd kan het gebied Noordoostpolder worden
meegenomen. Het is niet te verwachten dat in de komende decennia opnieuw zo een landelijke
inspanning wordt geleverd, waarbij het dan nog maar de vraag zou zijn of het basismateriaal, dat
nodig is voor de inventarisatie, te zijner tijd even gemakkelijk beschikbaar is als nu. Tijdens de
voorbereiding van het project in Flevoland kwam er nog een derde reden bij die opneming van
de Noordoostpolder in de inventarisatie rechtvaardigde. Dat was de mogelijke voorbeeldfunctie
die een uitvoerige beschrijving van met name stedebouwkundige structuren zou kunnen hebben
voor het omgaan met landelijke gegevens die beschikbaar zijn na afsluiting van het M.I.P.
In december 1987 besloten Provinciale Staten van Flevoland opdracht te verlenen tot uitvoering
van het M.I.P. in Flevoland aan het genootschap "Het Oversticht" in het gebied van de gemeente
Urk en aan de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in het gebied van de gemeente Noordoostpolder. Dit werd vastgelegd in overeenkomsten met beide instellingen en met het Rijk. Tevens
werd door het College van Gedeputeerde Staten een begeleidingscommissie ingesteld. Deze bestond uit:
de heer E. Vermeer, gedeputeerde, tevens voorzitter;
de heer H. Bloem, namens de gemeente Noordoostpolder;
de heer R.T. Oost, namens de gemeente Urk;
de heer J. Heester, namens de provincie Flevoland;
de heer M. Schonk, namens de provincie Flevoland en als projectcoördinator, tevens
secretaris;
de heer N. Rovers, namens het genootschap "Het Oversticht";
de heer D. Frieling, namens de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (nu R.W.S. Directie
Flevoland);
de heer C. van der Wal,namens de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en als coördinator
voor de uitvoering door de R.IJ.P. (nu R.W.S. Directie Flevoland);
de heer P. Nijhof.namens de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en als landelijk coördinator;
mevrouw Y. Attema.namens de Rijksdienst voor de Monumentenzorg;
de heer O. Kloosterman,namens de Rijksdienst voor de Monumentenzorg;
mevrouw G. Andela.
Het M.I.P. in de provincie Flevoland omvat twee inventarisatiegebieden: Urk en Noordoostpolder. Van de inventarisatie in Urk, uitgevoerd door medewerkers van het genootschap "Het Oversticht", zijn twee afzonderlijke rapporten vervaardigd. Deze zijn uitgebracht door "Het Oversticht".
De rapportage over het inventarisatiegebied Noordoostpolder bestaat uit één boekwerk en twintigtal ordners. De ordners bevatten de objectbeschrijvingen van boerderijen, landarbeiderswoningen en andere gebouwen in het "buitengebied" van deze gemeente, alsmede de beschrijving van
alle voor 1962 gerealiseerde objecten in de kernen van de Noordoostpolder. Het boekwerk ligt
thans voor u. Het eerste deel van de rapporten ligt thans voor u.
Het is de verdienste van de medewerkers van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, nu Rijkswaterstaat Directie Flevoland geheten, dat dit uitvoerige verslag tot stand is gekomen. Met name
de heer ir. C. van der Wal is erin geslaagd om te beantwoorden aan de bedoelingen van de provincie. Het verslag is opgehangen aan beschouwingen over de oorspronkelijke inrichtingsplannen voor de Noordoostpolder. De beschrijving van de nederzettingen en hun samenhang met
het gehele gebied en ieder afzonderlijk is eveneens uitgevoerd vanuit de gedachten die bij de
planners leefden over de inrichting en de stedebouwkundige structuur.

De heer ir. J.W. Bruggenkamp heeft in deze inventarisatie Emmeloord voor zijn rekening genomen.
De uitgangspunten die zijn gekozen voor de beschrijving van het gebied Noordoostpolder, wijken af van de uitgangspunten voor het M.I.P. in Nederland. In Noordoostpolder is het inleidende
motief voor de inventarisatie: de oorspronkelijke inrichtingsplannen, het proces van realisering
van die plannen en de vergelijking van de plannen met de huidige situatie. Overal elders in Nederland is de inventarisatie van jongere bouwkunst en stedebouw beperkt tot een beschrijving van
de ruimtelijke ontwikkeling in een bepaald gebied tussen 1850 en 1940. Het blijft dan bij de beschrijving van wat er nu nog zichtbaar is van die ontwikkeling.
Er zijn over de inrichtingsplannen en de uitvoering hiervan veel gegevens beschikbaar. In de rapporten over het M.I.P. in Noordoostpolder is geprobeerd zo veel mogelijk van die gegevens gebruik te maken. Waar dat van toepassing is, is in de rapporten dan ook verwezen naar bestaande
publicaties. In een enkel geval is een samenvatting van - een deel van - een publicatie opgenomen.
Het is de verdienste van de heer ir. D.P. Oterdoom dat de beschrijving van de boerderijen, landarbeiderswoningen en overige gebouwen in het gebied, zo volledig mogelijk tot stand is gekomen. Het resultaat van zijn inspanning is voornamelijk terecht gekomen in de vele mappen met
objectbeschrijvingen.
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Deel III. Objectbeschrijvingen landelijk gebied

I. Inleiding

1.1 Algemeen
Aangezien de Noordoostpolder pas in 1942 is drooggevallen, betreft het een gebied waarin het
Monumenten Inventarisatie Project eigenlijk niet van toepassing is. Immers, bij het MIP gaat het
om bouwkunst en stedebouw van 1850 tot 1940. De Noordoostpolder neemt echter binnen de
provincie Flevoland, maar ook op nationaal niveau, een bijzondere plaats in op het gebied van
de moderne stede- en landschapsbouw en de fabriekmatige aanpak van de boerderij bouw.
Was er in de eerste (Zulderzee)polder, de Wieringermeer, nauwelijks sprake van een stedebouwen landschapskundige of sociografische inbreng bij de totstandkoming van het plan, in de
Noordoostpolder is er daarentegen na een eerste puur agri-technologische planvormingsperiode wel veel aandacht besteed aan de situering en grootte van de nederzettingen en aan de landschapsvorming. Het feit dat de Tweede Wereldoorlog vertragend werkte op het
uitvoeringsproces heeft bijgedragen aan de mogelijkheid de plannen terdege voor te bereiden.
Ook heeft, door de omstandigheden gedwongen, de boerderijenbouw na de oorlog bij het zoeken naar goede en goedkope produktiemethoden een eigen stijl ontwikkeld.
Het vastleggen van gegevens over de ruimtelijke ontwikkeling en de weerslag van de ontwikkeling in plannen en bouwwerken in een handzaam rapport, is dan ook een essentieel onderdeel
van het proces naar de Monumenteninventarisatie.
Door zijn recente planvorming en ontginning is er veel documentatie beschikbaar. Aan dit proces is door de best beschikbare menselijke krachten gewerkt, terwijl het bovendien onder controle stond van een centrale overheid die het goed van het algemeen te beschermen had. Door
deze krachten zijn de plannen die ontstonden een neerslag van enerzijds het beste (of liever: het
meest recente) denken, anderzijds van de dominante maatschappelijke krachten van de tijd.
Hierbij moet ook gemeld worden dat het planningsproces en de uitvoering van de plannen, zelfs
meer dan in de Wieringermeer, in nagenoeg alle facetten, beheerd en beheerst werd door één
overheid, of althans door enkele overheidsdiensten waarvan functies en belangen veelal verweven waren.
Voor spontane ontwikkelingen zoals die zich in andere, reeds lang bestaande omgevingen voordeden, was er in de eerste ontwikkelingsfase weinig mogelijkheid. Alles was weloverwogen en
van alle kanten bestudeerd.
Hierdoor zijn de plannen voor de polder en voor elk van de dorpen uniek te noemen. Daar komt
bij dat in de korte tijdspanne tussen het heden en de ontwikkelingsperiode, de oorspronkelijke
toestand nog weinig of niet is aangetast.
,
De conclusie moet dan ook zijn dat er over deze periode veel te inventariseren valt, waarbij aangetekend wordt dat het planningsproces als even belangrijk gezien moet worden als het ruimtelijk resultaat. Dit geldt vooral voor de landschaps- en stedebouwkundige plannen. Op
bouwkundig gebied is dit wellicht minder het geval. Het gaat hier, buiten de boerderijen, in het algemeen om een eenvoudige dorpsbebouwing. Bij de woningbouw hebben de lage budgetten,
grote aantallen, snelle ontwikkeling en wellicht ook het ontbreken van de persoonlijke of corporatieve wil om "monumenten" te creëren; maar ook de zorgvuldige inpassing, de kleurstelling en
materiaalgebruik, allen bijgedragen tot het verkrijgen van een geheel, dat typerend is voor de historisch maatschappelijke situatie van de tijd waarin het gerealiseerd is.
De tijdsperiode waarbinnen geïnventariseerd is, loopt van de ontginning in 1942 tot 1962. Dat
was het jaar waarin de Noordoostpolder gemeente werd. Aan de eerste grote ontwikkelingsperiode was om en nabij 1960-1961 een eind gekomen. Dit is in grote lijnen ook aan de dorpsbebouwing te zien. Er is een duidelijk verschil tussen de door de "Directie" geplaatste of beheerde
bebouwing, die van eenvoudige traditionele snit is, en de latere bebouwing waarin nieuwere
bouwmethoden en andere vormen tot uitdrukking worden gebracht.

1.2 Het Plangebied
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Figuur 1.

Bevolking per 1-3-1989
Naam kern

Kern

Landelijk
gebied

Emmeloord
Luttelgeest
Marknesse
Kraggenburg
Ens
Nagele
Tollebeek
Espe)
Rutten
Creil
Bant

19.488
597
2.239
604
1.603
935
611
669
552
626
648

859
921
1.155
793
996
825
759
676
866
731
647

Totalen

28.572

9.228

Totaal
10

37.800

Ontwikkelingsperiode:
Dijkbouw: 1936-1940
Inrichting: 1942-1962
Oppervlakte
:
Landbouwgrond
:
Woongebieden
:
Bossen en
natuurgebieden
:
Kanalen, dijken, tochten
sloten en wegen
:

48.000 ha
87%
1%
5%
7%

1.3 Bodemgesteldheid
1.3.1 Topografie
De topografie van het gebied, dat uit de voormalige Zuiderzeebodem bestaat, loopt geleidelijk af
van vrijwel nul meter ten opzichte van NAP langs de oude kust, naar ongeveer vijf meter onder
NAP in het westen van de polder. Deze daling wordt onderbroken door pleistocene zand en keileemgronden van de voormalige eilanden Urk en Schokiand.
1.3.2 Geologie
De bodemmaterialen aangetroffen in de Noordoostpolder zijn sedimenten uit het Kwartair (jonger dan 180.000 jaar). Uit het pleistoceen (ouder dan 10.000 jaar) komen alleen de reeds genoemde zand- en keileemgronden bij Urk, de Urkervaart, Schokiand en het Voorsterbos voor, de
zogenaamde "stuwmorenes" (zie "147' Bodemkaart). (1)
Gedurende het holoceen werd het klimaat milder en vochtiger en vond een geleidelijke stijging
van de zeespiegel plaats.

|

gebied met veel open water, gevormd tijdens de sedimentatie van de Westfriese afzettingen
II; de in Noordholland aangegeven meren zijn in een later stadium weer grotendeels
verland

L.;.^.£.\.-.',I
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kwelderlandschap met kreken, gevormd tijdens de sedimentatie van de Westfriese
afzettingen II

|

veengebieden
I

I hogere zandgronden

I

I vorming van het meer Flevo tot het begin van onze jaartelling

Fig. 2. Het ontstaan van het meer Flevo (Pons en Wiggers)
(1)Stichting voor Bodemkartering "De Bodem van Overijssel, de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland"
Wageningen 1965.
(2) Blz. 16, De bodem van Overijssel.
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Er werden uitgestrekte veengebieden gevormd, ook in het Npordoostpoldergebied, dat gedurende de mariene transgressie van 2100 tot 1200 voor Christus voor een deel werd afgebroken. Het
is echter bekend dat het veen tot ongeveer 300 na Christus bleef groeien, waarna het door de opdringende zee door een laag klei werd bedekt. Die opdringende zee zorgde ook voor afbraak
van veen- en klei-op-veenlanden. Deze afbraak was geleidelijk tot circa 1150, waarna er een periode van grote afbraak kwam tot circa 1400 AD. Afzetting van klei bleef op de zeebodem doorgaan.
Aanvankelijk (tot 1200 voor Christus) was dit veenslib, daarna de min of meer humeuze "sloef lagen (sloef is een afzetting van deeltjes van 2-16 mu), de Almere afzetting en, na 1600 AD, de zoute Zuiderzeeafzetting (klei). Afhankelijk van de stroming werden er fijne of minder fijne deeltjes
afgezet: in het algemeen waren het langs de kusten de minder fijne deeltjes en in het diepere gedeelte (midden Noordoostpolder) de fijnere.

Fig. 3. Hoogtekaart
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Zo ontstond het beeld van de hierbij gevoegde bodemkaart. Langs de oude kustlijn vindt men
fijn zand, aan de westkant van de polder kleiig zand en in het midden zandige klei. Rond Ens bij
de monding van de IJssel vindt men een mengsel van grof zand en matig kleiig zand, terwijl aan
de noordkant ten zuiden van De Lemmer nog resten van de hierboven beschreven veenafzetting
aan de oppervlakte komen. Na de ontginning zijn er uiteraard verstoringen opgetreden door het
graven van kanalen, aanleggen van depots en in het oosten door diepploegen. Hier ging het om
het mengen van de lichtere bovenlaag met de zwaardere onderlaag ten behoeve van een betere
landbouwgrond (zie ook hoofdstuk 11.3 De ontwikkeling van de landbouw).
1.3.3 Geografie
Zoals al is aangegeven onder de geologische ontwikkeling, luidde ongeveer tienduizend jaar geleden het smelten van de gletchers en de ijskappen op de polen een tijdperk in, waarin de Nederlandse kustlijn, die ver in de Noordzee lag, zich steeds verder zuidwaarts begon te verplaatsen.
Met name in de jaren 800-900 gingen grote oppervlakten land verloren.
Hierdoor had het Flevomeer zich omstreeks het jaar 900 uitgebreid tot een groot meer, het Almere. Tijdens een nieuwe periode met stijgende zeespiegel van de twaalfde tot de zestiende eeuw,
waarin wederom veel land verloren ging, ontstond uit het Almere de Zuiderzee.

ZJ-

Fig. 4. Bodemkaart
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Legenda
I =

Complex van zand tot zware kiel, humusarm en ondiep humeus, aflopend of homogeen. (39)

2=

Fijn zand, ondiep humusarm, homogeen tot meer dan 50 cm. (46)

3=

Rjn zand, ondiep humusarm, homogeen tot meer dan 50 cm, pleistoceen zand binnen 125 cm (in de
Wieringermeer, de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland binnen 50 cm) of zand van verschillende oorsprong
binnen 150 cm bij veengronden en klei-op-veengronden. (46 + M)

4=

Grof zand en matig kleiig zand, ondiep humusarm, homogeen tot meer dan 50 cm. (47)

5=

Kleiig zand, ondiep humusarm, homogeen tot meer dan 50 cm. (48)

6=

Kleiig zand, ondiep humusarm, homogeen tot meer dan 50 cm, zwaardere ondergrond van onderwaterafzetting
op oude zeeklei binnen 50 cm, in het algemeen goed doorlatend. (48 + P)

7=

Kleiig zand, ondiep humusarm, homogeen tot meer dan 50 cm, veen of veenslik binnen 120 cm (in de
Noordoostpolder en Oostelijk Revoland binnen 50 cm). (48 + U)

8=

Kleiig zand, ondiep humusarm, homogeen tot meer dan 50 cm, pleistoceen zand binnen 125 cm (in de
Wieringermeer, de Noordoostpolder en Oostelijk Revoland binnen 50 cm) of zand van verschillende
oorsprong binnen 150 cm bij veengronden en klei-op-veengronden. (48 + M)

9=

Kleiig zand, ondiep humusarm, homogeen tot meer dan 50 cm, lichtere ondergrond beginnend bij 50 cm, in
het algemeen sloefrijk en slecht doorlatend. (48 + 0)

10= Zandige klei, ondiep humusarm, homogeen tot meer dan 50 cm. (49)
II = Zandige klei, ondiep humusarm, homogeen tot meer dan 50 cm, lichtere ondergrond beginnend bij 50 cm, in
het algemeen sloefrijk en slecht doorlatend. (49 + O)
12= Zandige klei, ondiep humusarm, homogeen tot meer dan 50 cm, veen of veenslik binnen 120 cm 0" de
Noordoostpolder en Oostelijk Revoland binnen 50 cm). (49 + U)
13= Zandige klei, ondiep humusarm, homogeen tot meer dan 50 cm, pleistoceen zand binnen 125 cm (in de
Wieringermeer, de Noordoostpolder en Oostelijk Revoland binnen 50 cm) of zand van verschillende oorsprong
binnen 150 cm bij veengronden en klei-op-veengronden. (49 + M)
14= Zandige klei, ondiep humusarm, homogeen tot meer dan 50 cm, lichtere ondergrond beginnend bij 50 cm, in
het algemeen sloefrijk en slecht doorlatend, veen of veenslik binnen 120 cm (in de Noordoostpolder en
Oostelijk Revoland binnen 50 cm).(49 + O + U)
15=

Klei, ondiep humusarm, homogeen tot meer dan 50 cm, lichtere ondergrond beginnend binnen 50 cm, in het
algemeen sloefrijk en slecht doorlatend1. (50 + O)

16=

Klei, ondiep humusarm, homogeen tot meer dan 50 cm, pleistoceen zand binnen 125 cm (in de
Wieringermeer, de Noordoostpolder en Oostelijk Revoland binnen 50 cm) of zand van verschillende oorsprong
binnen 150 cm bij veengronden en klei-op-veengronden. (50 + M)

17=

Humeuze tot venige klei op humusarme zware klei, niet uitgeveend, op veenmosveen of zeggeveen. (86)

18= Zandig, kleiig veen, venige klei en veenslik, organische stof van de bovengrond met gunstige eigenschappen,
meer dan 40 cm veen of veenslik op minerale ondergrond. (91)
19= Veelal bezand of bekleid, organische stof van de bovengrond met gunstige eigenschappen, meer dan 40 cm
veen of veenslik op minerale ondergrond. (93)
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20=

Associatie van pleistocene zand- en keileemgronden in drooggemaakte meren en plassen;niet lemig zand tot
zandig leem, kalkrijk tot kalkarm. (147)

21 =

Associatie van pleistocene zand- en keileemgronden in drooggemaakte meren en plassen; niet lemig zand tot
zandig leem, kalkrijk tot kalkarm, grindhoudend. (147 + C)

22=

Water.

NB:de tussen haakjes vermelde nummers (en eventuele letters) verwijzen naar de legenda van de bodemkaart van
Nederland, uitgave 1960.

Bij de vergroting van het Almere naar de Zuiderzee ging er uiteraard land verloren. Op dit land
was begroeiing en bos, maar ook menselijke bewoning geweest. De geschiedenis vermeldt nederzettingen waarvan de namen nu ook nog terug te vinden zijn in de plaatsnamen van de
Noordoostpolder. Bant werd genoemd naar een plaats in Lemsterland, waarvan de landerijen
zich tot in de huidige Noordoostpolder uitstrekten. Emmeloord was vroeger een buurt op Schokland, evenals Ens, dat op het zuidelijke deel uit twee buurtjes bestond. Luttelgeest lag vroeger bij
Kuinre. Marknesse's exacte locatie is niet bekend maar moet bij Urk en Schokland gelegen hebben. Zo ook Nagele, dat een eiland is geweest. Rutten heeft ten noorden van Urk gelegen en Tollebeek was bezit van de heren van Kuinre, maar de ligging is onbekend.
Waarschijnlijk hebben Schokland, Urk en Nagele vroeger een min of meer samenhangend geheel gevormd, omspoeld door de rivierlopen van de IJssel en de Overijsselse Vecht. Schokland
werd in 1859 ontruimd omdat de veiligheid van de Schokkers niet meer gegarandeerd kon worden. Naast Urk en Schokland was het enige stukje droge grond binnen het latere Noordoostpoldergebied Kraggenburg, maar dat had geen natuurlijke oorsprong. Het is een noodhaven aan
het eind van de leidam die beiden in 1845 langs het Zwolse Diep zijn aangelegd ter verbetering
van de vaargeul aldaar.
1.4 Hydrografie
Vóór de inpoldering was het gebied bedekt met het zoute water dat van de Noordzee de Zuiderzee binnenkwam. Na de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 werd het water gaandeweg zoeter.
In 1936 werd met de inpolderingswerkzaamheden begonnen. In december 1940 kon ten westen
van Schokkerhaven het laatste sluitgat worden gedicht. Nadat de hoofdkanalen onder water al
gebaggerd waren en er 1.500 miljoen liter water verwijderd was, viel de Noordoostpolder in 1942
droog. Hiermee kreeg Nederland er 48.000 ha goed land bij, al moest daarvoor door de "Directie" nog heel wat werk worden verzet.
De grondwaterstand wordt op peil gehouden door drie hoofdgemalen bij De Lemmer, Urk en De
Voorts en een onderbemalingsinstallatie bij Tollebeek. De polder is ingedeeld in twee afdelingen
met de peilen 4.50 m en 5.70 m + NAP. Bij Marknesse is de schutsluis die de doorvaart van het
ene peil naar het andere mogelijk maakt.
Waterinlaat vindt plaats in de zomer in de infiltratiegebieden, in het noorden, langs de oostrand
tot aan de Voorst bij Schokland en Urk, tussen Ens en Ramspol en ten noorden van Marknesse.
1.5 Het bewoonbaar maken
De Noordoostpolder is evenals de voorgaande Zuiderzeepolder, de Wieringermeerpolder, geheel door de nationale overheid ontwikkeld. Zowel de ontwatering als de inrichting van het
drooggevallen land zijn door, of onder leiding van, rijksdiensten tot stand gekomen. Hoofdstuk II
gaat hier verder op in. Hier wordt slechts gemeld dat deze diensten essentieel zijn geweest, niet
alleen voor de ruimtelijke inrichting, maar ook voor de opbouw van maatschappelijke structuren
in het nieuwe poldergebied. Voor de ruimtelijke opbouw - vooral voor de ontginning van de landbouw en bouw van dorpen - werd in de beginjaren gebruik gemaakt van zogenaamde kampen
voor de huisvesting van allen die met hun handen de polder moesten inrichten. Ter illustratie is
hierbij een kaart gevoegd waarop de kampen aangegeven staan. Alleen in Luttelgeest en Marknesse zijn nog barakken van deze kampen te vinden. In Marknesse is een barak te vinden langs
de Oudeweg en in Luttelgeest bevindt zich nog een nagenoeg volledig kamp, nu omgebouwd
tot vakantiedorp.
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F/g. 5. De kampen in de Noordoostpolder
1.6 Bestuur
Bestuurlijk viel Urktot 1792 onder Amsterdam. In 1814 werd het een zelfstandige gemeente en
provinciaal ingedeeld bij Overijssel. Schokland hield bij de ontruiming van 1859 op een zelfstandige gemeente te zijn. Het grondgebied werd bij Kampen ingedeeld. Na de inpoldering kreeg de
gemeente Urk er een stukje poldergrond bij en de rest van de Noordoostpolder kwam onder bestuur van het Openbaar Lichaam "De Noordoostlijke Polder". Als hoofd, landdrost genaamd, trad
op de Directeur van de Directie van de Wieringermeer. In 1962 werd de NOP een zelfstandige gemeente.
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II.De ontwikkeling van de Noordoostpolder

11.1 Het Zuiderzeeproject - achtergronden voor de reclamatie van de Noordoostpolder
11.1.1 inleiding
Het Zuiderzeeproject, waarvan de Noordoostpolder deel uitmaakt, past in een traditie van tientallen eeuwen, waarin de bewoners van de lage landen hun stukjes grond aan het water ontworstelden, onder de voortdurende dreiging dat de zee zou hernemen wat ze eerder gegeven had.
Een eeuw geleden is bedacht op welke wijze deze gevaarlijke binnenzee, die zijn functie als internationale waterweg verloren had, kon worden getemd. Het duurde daarna nog een generatie
voordat het plan tot uitvoering kwam, een uitvoering die nu al weer meerdere generaties bezig
houdt.
De oorspronkelijke doelstellingen van het Zuiderzeeproject gelden nog onverkort; het bieden
van veiligheid tegen overstroming en verbetering van de afwatering van de omringende gebieden, alsmede de vorming van een zoetwaterbekken en de aanwinst van vruchtbare landbouwgrond en blijvende werkgelegenheid.
11.1.2 De Zuiderzeewet
In 1901 diende Lely als Minister van Waterstaat een wetsontwerp in voor de aanleg van een afsluitdijk en de aanleg van twee kleine polders, doch toen hij na de verkiezingen niet in het kabinet terugkwam werd dit wetsontwerp weer ingetrokken. Een wetsontwerp uit 1907 om de
Wieringermeer in te polderen, werd in 1913 ingetrokken met de bedoeling direct daarna een verdergaand, nieuw wetsontwerp in te dienen.
In dat jaar was Lely weer Minister van Waterstaat geworden op voorwaarde dat de Zuiderzeewerken een onderdeel zouden vormen van het regeringsprogramma. Aldus geschiedde, zodat Ko- .
ningin Wilhelmina in haar troonrede op 16 september 1913 de historische woorden kon spreken:
"Ik acht de tijd gekomen om de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee te ondernemen. Verbetering van de waterstaatkundige toestand van de omliggende provincies, uitbreiding van
grondgebied en blijvende vermeerdering van arbeidsgelegenheid zullen daarvan het gevolg zijn".
In 1916 werden verschillende gebieden rond de Zuiderzee getroffen door een overstromingsramp. Voorts gaven de voedseltekorten aanleiding tot onrust onder de bevolking. Legendarisch
is daarbij de Jordaanopstand van 1916. Dit waren prikkels die maakten dat het plan nu met
kracht ter hand genomen werd.
Op 13 juni 1918 mocht Cornelis Lely het beleven dat door het parlement zonder hoofdelijke stemming de Zuiderzeewet werd aangenomen en op de daaropvolgende dag in de Staatscourant
werd gepubliceerd als "Wet tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee".
11.1.3 De uitvoering van de wet
De Zuiderzeewet schreef de organisatie voor planning en uitvoering voor. In 1919 werd de
Dienst der Zuiderzeewerken onder het Ministerie van Waterstaat ingesteld.
De bewakingsfunctie kreeg de Zuiderzeeraad, een commissie van hoogwaardigheidsbekleders
en deskundigen, die de minister van advies kon dienen over de planning en uitvoering van het
Zuiderzeeproject.
Daarnaast werden er diverse commissies in het leven geroepen om bepaalde aspecten van het
project te bestuderen.
In de eerste jaren werd er alleen aandacht besteed aan de waterstaat-en landbouwkundige
aspecten (bijvoorbeeld door de Commissie Lovink, die zich met landbouw-economische zaken
bemoeide). Maar naar aanleiding van onder andere het proefschrift van H.N. ter Veen (1) waarin
de ongeleide kolonisatie van de Haarlemmermeer aan de kaak gesteld werd, werd in 1926 de zogenaamde "Commissie Vissering" ingesteld.
Deze commissie moest de uitgifte van de "Zuiderzeegronden" bestuderen en na rijp beraad concludeerde de commissie onder andere dat de Staat de grond cultuurrijp moest maken en ook de
eerste jaren moest exploiteren om een herhaling van de Haarlemmermeerontwikkeling te voorkomen. De Staat stemde in met deze conclusie. Het instellen van de Commissie Vissering staat niet
op zichzelf maar is het resultaat van een proces waarin de Dienst en het ministerie bewust ge
maakt werden van het feit dat-het ontwikkelen van een polder van die omvang meer was dan een
puur technische aangelegenheid.
(1)Veen, H.N. ter, "De Haarlemmermeer als kolonisatiegebied" Groningen 1925.
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De Dienst had de plannen opgesteld vanuit het oogpunt van meest economische uitvoering met
betrekking tot waterstaatkundige, civieltechnische en landbouweconomische overwegingen. Stedebouwkundige en sociografische aspecten bijvoorbeeld hadden tot dan toe geen rol gespeeld.
Die kwamen er pas nadat de Zuiderzeeraad zich, met steun van een zich langzaam aan voor die
zaken bewust wordende maatschappij, tegen de plannenvan de Dienst der Zuiderzeewerken
had verzet. Vanuit de stedebouwkundige hoek waren er al sinds 1923 pogingen ondernomen om
de Dienst en de minister van de noodzaak van een planologische inbreng te overtuigen; bij voorkeur door vertegenwoordiging van de zogenaamde Stedebouwkundige Raad (1) in de Zuiderzeeraad.
Dit mondde uiteindelijk in 1927 uit in de aanstelling van M.J. Granpré-Molière als esthetisch adviseur van de Dienst om de planning van de nederzettingen ter hand te nemen. In 1931 werd
mr. D. Hudig, lid van de Stedebouwkundige Raad, opgenomen als lid van de Zuiderzeeraad.
Granpré-Molière's inbreng had geen invloed meer op het verkavelingsplan. Hij moest zijn kernen
dan ook in dat plan inpassen. Dat heeft het kernenpatroon geen goed gedaan, te meer omdat de
door Granpré-Molière voorgestelde 5 dorpen en 8 gehuchten, door de Dienst werden teruggebracht tot 3 dorpen. Daarmee dacht men de (agrarische) bevolking voldoende voorzieningen te
kunnen geven. In de ontwerpen van de dorpen zelf is Granpré-Molière grote vrijheid gelaten. De
opzet en achtergronden zullen onder het hoofdstuk van het kernenplan van de Noordoostpolder
besproken worden, omdat een aantal dorpsplannen van de Noordoostpolder verwantschap vertoont met die van de Wieringermeer.
.
Niet alleen werd er door de professionele groepen gewezen op het belang van een goede planning ten aanzien van de nederzettingen, er werd ook op aangedrongen om de landschapsbouw
in het planningsproces in te brengen. Via het Nederlandsen Instituut voor Volkshuisvesting en
Stedebouw werd gepoogd de Dienst hiervoor ontvankelijk te maken.
In 1929 werd er door het NIVS het rapport: "Het toekomstig landschap der Zuiderzeepolders" gepubliceerd. Dit rapport, dat ook bij de planning van de NOP van grote invloed was, legde de nadruk op de integrale aanpak van polderplanning, waarbij alle aspecten, niet alleen van techniek
en economie, maar ook van leefbaarheid en esthetische beleving in de planning zouden zijn opgenomen. In de Wieringermeer heeft dit pleidooi in zoverre resultaat gehad, dat er plannen voor
wegbeplanting door de Directie gemaakt werden en dat landschapsarchitect J.T.P. Bijhouwer
werd gevraagd de beplanting van de dorpen en de aanleg van de begraafplaatsen op zich te nemen. In 1937 heeft Bijhouwer nieuwe plannen voor de wegen- en erfbeplanting gemaakt, waarna
hij voor de verschillende boerderijtypes beplantingsvoorstellen heeft gemaakt. De invloed van Bijhouwer heeft zich op dat gebied ook in de Noordoostpolder gemanifesteerd.
In 1930 werd de "Dienst voor het in cultuur brengen van de in de Wieringermeer drooggevallen
gronden" later bekend als de "Wieringermeerdirectie" ingesteld. Dit was de dienst die zich bezig
moest houden met de inrichting van de polder. Hieronder vielen zaken van bestuur, selectie van
kolonisten, de uitgifte van boerderijen en de voorbereidingen daartoe, de woningbouw, kortom
alle zaken die van een lege polder een goed functionerende gemeenschap zouden moeten maken.
In 1938 werden de bestuurlijke taken, die gedeeltelijk bij de Wieringermeerdirectie en gedeeltelijk
bij de aanliggende gemeenten lagen, gebundeld in een "Openbaar Lichaam", een instantie die
de gemeentelijke en waterschapsaangelegenheden regelde in een overgangsperiode naar de totstandkoming van een zelfstandige gemeente.
Dezelfde diensten vinden we ook terug in de beschrijving van de ontwikkeling van de Noordoostpolder. In de Wieringermeer was op dat gebied veel ervaring opgedaan en in de Noordoostpolder liepen de zaken een stuk makkelijker; men was ook wat ontvankelijker geworden voor
signalen uit de maatschappij.

(2)Stedebouwkundige raad was een groep stedebouwkundigen welke binnen de organisatie van het in 1918 opgerichte Nederlandsen Instituut voor Volkshuisvesting, in 1923 vernoemd Nederlandsen Instituut voor Volkshuisvesting
en Stedebouw, het huidige NIROV, optrad als bewaker over de kwaliteit van de stedebouw in Nederland.
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11.2 De ontwikkeling van het verkavelingsplan
11.2.1 Achtergrond
In 1932 kwam de Afsluitdijk gereed en werd de Zuiderzee een meer, het IJsselmeer. De Wieringermeerpolder was al in 1930 drooggelegd en is dan ook een ZukJerzeepolder, in tegenstelling
tot de polders die volgden en allen IJsselmeerpolders 2ijn. De Noordoostpolder is daarvan de
eerste; met bedijking werd begonnen in 1936 en in 1942 viel de polder droog, zodat in dat jaar
de ontginning een aanvang kon nemen.
11.2.2 Verkavelingsplan
In 1931 begon de Dienst der Zukterzeewerken aan het planningswerk van de Noordoostpolder
met een nota.

Fig. 6. De dijken en hoofdkanalen (nota 70)
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Type kavel Mansholt

Type kavel Lovink
kavelsloot
250 m

De lengte der kavels 800 m.
De breedte der kavels 250 m.
De grootte der kavels 20 ha.
De bedrijfsgebouwen verspreid langs daarvoor aan te
leggen verharde polderwegen.

De bevaarbare tocht langs de ene smalle zijde van
de kavel.
De kavels door sloten gescheiden. De kavels groot 20
ha splitsbaar in twee van 10 ha of andere verhou-*
ding.
De kavels samenvoegbaar tot bedrijven van respectievelijk 20, 40, 60, enz. ha.
Betrekkelijk veel verharde polderwegen en betrekkelijk weinig bevaarbare tochten.
Betrekkelijk weinig bruggen

De lengte der kavels 1.200 m. (1)
De breedte der kavels 500 m.
De grootte der kavels 60 ha. (2)
De bedrijfsgebouwen groepsgewijs bij tweeën of vieren, grotendeels langs de hoofdwegen, gedeeltelijk
langs daarvoor
aan te leggen verharde polderwegen.
De bevaarbare tocht langs beide lange zijden van de
kavel.
De kavels zonder kavelsloten
De kavels groot 60 ha, splitsbaar in twee van 30 ha
of andere verhouding.
De kavels samenvoegbaar tot bedrijven van respectievelijk 30, 60, 90, enz. ha.
Betrekkelijk zeer weinig verharde polderwegen en betrekkelijk veel bevaarbare tochten.
Betrekkelijk veel bruggen

(1)Deze lengte is als een gemiddelde te beschouwen. Ze varieert in verband met de ligging der hoofdwegen
en hoofdkanalen van 500 m tot 2.000 m.
(2) Eveneens varieert deze grootte in verband met de ligging van de hoofdwegen en hoofdkanalen van 25 ha tot
200 ha.

(In de Wieringermeer was er door zowel de Commissie Lovink als de Commissie Vissering studie
gedaan naar een optimale verkaveling.
Hieruit ontstonden de twee kaveltypen.)
Fig: 7. Toegepaste verkaveling in de Wieringermeer
Ook de Wieringèrmeerdirectie (later Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders) werd erbij betrokken
en in 1932 kwam er een gezamenlijke nota: "Het Algemeen Plan voorde Droogmaking van de
Noordoostelijke Polder" (nota 70), waarin een algemene indeling van de polder werd voorgesteld
samen met een bemalings- en de verkeersopzet (wegen én waterwegen). De staat stelde dat vanwege de precaire economische toestand de aanlegkosten tot een minimum moesten worden beperkt. In 1935 verscheen er een serie nota's over de verkaveling van de Noordoostpolder
(samenwerkingsverband van de Dienst der Zuiderzeewerken (ir. Schilthuis) en de Wieringèrmeerdirectie). Deel D van nota 95 gaat in op de relatie van waterbouwkundige en landbouwkundige
werken en worden 6 verkavelingstelsels gepresenteerd (zie fig. 8).
De nota stelde.op basis van de ervaringen in de Wieringermeer dat:
-lokaal verkeer met kleine vaartuigen of overladen in grotere schepen niet voorkwam;
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-tochten alleen als waterwegen nut hadden als er een tjalk of schip van gelijke grootte door kon;
-het verkavelingssysteem van de Commissie Vissering (Mansholt-kavel) vanwege de kosten niet
aanbevelingswaardig was;
-het verkavelingssysteem van de Commissie Lovink aan de verwachtingen had voldaan;
-brede wegbanen zeer gewenst waren gebleken.
Er werd uit kostenbesparingsoverwegingen voorgesteld om de kavelbreedte van 250 op 300 m
te brengen, wat bij een diepte van 800 m op kavels van 24 ha kwam.
Van de 6 stelsels werd stelsel 3 als de goedkoopste verkavelingswijze aanbevolen, zij het dat (1)
indien stelsel 2 zonder veel meerkosten mogelijk bleek ook dat kon worden toegepast en (2) als
uit het plan bleek dat op bepaalde plaatsen zeer grote afstanden tussen boerderij en kanaal ontstonden dat daar iets aan gedaan diende te worden.
De Zuiderzeeraad bracht nog een paar veranderingen in de nota aan alvorens deze met een positief advies naar de minister te sturen. De veranderingen bestonden hierin dat naast toepassing
van stelsel 3 en 2 een proef gedaan zou worden "met een door L Mansholt aangegeven stelsel
dat was afgeleid van stelsel 3". Tevens werd besloten om in het wegprofiel van de gewone polderwegen de berm van 15 m (Wieringermeer) tot 12 m te reduceren. De minister nam het advies
over en nota D vormde te zamen met de andere nota's (A t/m F) de basis voor het verkavelingsplan. Dit werd door de Dienst der Zuiderzeewerken (ZZW) gemaakt en in februari 1937 aan de
Wieringermeerdirectie voorgelegd. Deze kon zich er wel in vinden, maar becommentarieerde het
plan vooral met betrekking tot de locatie, grootte en het inwonertal van de nederzettingen.
Na uitvoerig overleg tussen ZZW en Wieringermeerdirectie werd de concept-nota aangepast en
als nota 123 Het Verkavelingsplan van den Noordoostelijke Polder aan de Hoofdingenieur Directeur van Rijkswaterstaat aangeboden.
Het rapport bevatte vier hoofdstukken. Hoofdstuk I beschreef eerdere polderverkavelingen, het
tweede gaf een beschrijving van de polderomtrek en de bodem. Het derde hoofdstuk ging in op
het programma van eisen: landbouwbedrijven, afwatering, bewoning, waterverkeer en landverkeer.
De standaardkavel werd 300 x 800 m. Omdat zowel de omtrek van de polder, de grens der afdelingen en de tracés van de hoofdverkeerswegen niet regelmatig waren, konden de standaardkavel en stelsels 3 van nota 95 niet consequent worden toegepast en werd van het voorgestane
verkavelingssysteem gesteld dat het een aanduiding zou geven "in welke richting de meest economische oplossing moet worden gezocht". De polder werd gesplitst in 2 afdelingen met voorlopige polderpeilen van 4.50 en 5.70 -NAP. Drie gemalen zouden voor de uitwateringen zorgen:
De Voorst (afdeling 1) en Urk en Lemmer (afdeling 2). Op de gemalen waren 3 hoofdkanalen gericht, ook geschikt voor scheepvaart tot 225 ton. Bevaarbare tochten werden niet nodig geacht.
Wegaansluitingen moesten er komen bij Lemmer en Ramspol voor de hoofdverkeersweg Kampen-Lemmer. Andere aansluitingen waren er bij Kadoelen, Blokzijl en Kuinre.
Hoofdstuk 4 maakte uit verschillende ontwerpen een keuze voor het voorlopige verkavelingsplan
IX (zie volgende bladzijde fig. 9 en 10).
In 1938 werden enkele wijzigingen (verschuiving van de centrale kern) aangebracht: Verkavelingsplan X. Een maand later kwam de Dienst ZZW met plan XI als gevolg van wijzigingen voorgesteld door Granpré-Molière en Verhagen (1), nog altijd aesthetisch adviseur van de Dienst. De
veranderingen hadden betrekking op de ligging van de doorgaande en toegangswegen in relatie
tot de dorpen. Het plan werd vastgesteld in nota 130. Het plan toonde een dorpspatroon waarin
een centrale kern (A) werd omgeven door een ring van zes dorpen (B t/m F en G als uitbreiding
van Kuinre).
Tot zover was het planningsproces voor de Noordoostpolder niet wezenlijk verschillend van dat
wat voor de Wieringermeerpolder was gevolgd. Het verkavelingsplan was tot stand gekomen op
basis van waterbouw- en landbouwkundige consideraties. Stedebouwkundige, of met de dan
nog niet in zwang zijnde term "planologische", inbreng kwam er slechts aan te pas door achteraf
commentaar van Granpré-Molière en Verhagen op plannen die door de Dienst ZZW waren ge de

(1)lr. P. Verhagen, partner op het bureau van Granpré-Molière, Verhagen en Kok.
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Fig. 8. Verkavelingsstelsels nota D.
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maakt. Het leek in die jaren niet echt nodig gevonden te worden door de uitvoerende diensten
en per slot was prof. Granpré-Molière al in 1927 tot aesthetisch adviseur benoemd en zat er
sirxJs 1931 een stedebouwkundige indeZuiderzeeraad.
Wel werden er in het verkavelingsplan van de NOP nog veranderingen met betrekking tot de situering van de dorpen aangebracht op aanraden van de stedebouwkundige adviseurs, wat in de
Wieringermeerplannen niet gebeurd was.
II.2.3 Sociografische inbreng
In 1940 brak de Tweede Wereldoorlog uit, maar het werk aan de droogmaking ging door en
deze was in 1942 gereed. De inrichting en de kolonisatie echter werden ernstig vertraagd vanwege gebrek aan bouwmateriaal. De ontginning werd op een laag pitje gezet, althans de bouw van
de dorpen, want de landbouwkundige ontginning ging wel door met veel hulp van mensen die
de polder als onderduikadres gebruikten (2).

(2)Ze C. van Balen's: Paradijs in Oorlogstijd, 1986.
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F/g. 9. Verkavelingsplan (nota 123)
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Fig. 10. Ligging kernen, verkavelingsplan IX nota 123
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Voor de planning van de nederzetting was er dus veel tijd beschikbaar. Deze tijd werd voor een
groot deel gebruikt voor nader beraad over de verdeling van de bevolking over de polder en
over de vraag welke voorzieningen waar gesitueerd moesten worden.
Voor de studie van deze aspecten werden in 1943-1944 achtereenvolgens de sociografen dr.
E.W. Hofstee, drs. S. Groenman en drs. C.A.P. Takes aangesteld (Takes moest sociografisch onderzoek doen voor het plan van de zuidwestelijke polder ofte wel de Markerwaard). Voor de planologische kant werd in 1943 ir. J.C. Pouderoyen aangetrokken. Hij was eigenlijk
architect-stedebouwkundige en heeft zich intensief met het ontwerp van de dorpen maar ook
met de inrichting van de hele NOP beziggehouden.
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F/g. 77. Voorstel locatie dorpen en gehuchten - Drs. Groenman 20-2-1945
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Deze uitbreiding van de expertise op planologisch gebied vond haar aanleiding in de creatie in
1941 van de Rijksdienst voor het Nationale Plan (RNP), die als doel had de ruimtelijke ordening
op nationaal niveau te regelen en de planning op provinciaal en gemeentelijk niveau te bewaken
en erop toe te zien dat er onderzoek als verplichte basis voor de ruimtelijke ordening gedaan
werd. De RNP kreeg hiermee ook greep op de planning in de Noordoostpolder.
RNP-directeur ir. F. Bakker-Schut had al eerder geconstateerd dat het planproces van de Wieringermeer te wensen had overgelaten en er kwam dus druk op de Dienst en de Directie voor een
planningsaanpak in de Noordoostpolder waarin planologisch/stedebouwkundige en sociografische aspecten geïntegreerd waren met eisen van waterstaatkundige en cultuurtechnische aard.

Fig. 12. Gehuchtenplan
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11.2.4 Geschuif met kernen
Het verkavelingsplan (1938) had een centrale kern met vijf dorpen en Kuinre dat naar de polder
zou worden uitgebreid. De centrale kern als streekcentrum zou 10.000 inwoners hebben, de secundaire kernen elk 4.000 inwoners, de rest van de in totaal 54.000 inwoners zou op of bij de
boerderij wonen. Ten aanzien van Kuinre is later besloten om daar in de polder een aparte kern
"dorp G" te plannen; daar was de situatie beter voor in de polder wonende settlers. Ook ten opzichte van het streekcentrum en de andere dorpen was het een betere locatie. In het verkavelingsplan was uitgegaan van een maximum afstand van 4 km tot basisvoorzieningen zoals
winkels, kerk en school, gebaseerd op de maximum schooiafstand. Daarbij speelde de vraag
hoe de landarbeiders gehuisvest zouden moeten worden en dat had weer te maken met de relatie tussen boer en arbeider. Het ging in feite om 2 gezichtspunten; enerzijds was er de visie dat
de van oudsher bestaande patriarchale verhouding tussen boer en landarbeider (zijn "knecht')
ook in de NOP gehandhaafd moest blijven dus landarbeiders op het land bij de boer of in veel
kleine gehuchten, anderzijds werd er door de sociografen geconstateerd dat de tijden aan het
veranderen waren en dat de eerder geschetste verhoudingen al niet meer bestonden, zodat het
beter was de landarbeiders allen in dorpen onder te brengen. Hierbij speelde ook de visie op de
zogenaamde "leefwereld" van de landarbeiders een rol; men was van mening dat het wonen in te
grote dorpen (en helemaal in de centrale kern) een vervreemdend effect op de arbeiders en hun
gezinnen zou hebben.
Een aantal plannen werd gemaakt waarin naast de zeven al geplande dorpen, gehuchten waren
geprojecteerd (bijvoorbeeld als een ring om de hoofdkern).
Het aantal daalde in de loop der jaren van zo'n 40 (fig.13) tot 6, omdat men er de nadelen ook
wel van inzag. Opdat er in het uitgifteplan relatief veel kleine bedrijven voorkwamen, onder andere tuinbouwgrond, waardoor de bevolkingsdichtheid plaatselijk zou toenemen, werd in 1946
voorgesteld het aantal dorpen te vergroten en de gehuchten te laten vervallen (zie fig.13).
De toevoeging van 3 tuinbouwgebieden op plaatsen waar dit door de zogenaamde "tuinbouwcommissie" uiterst geschikt werd geacht, droeg bij aan de schaalverkleining en dus aan vergroting van de bevolkingsprognose. Deze gebieden lagen in het oosten van de polder. Het zuidelijk
tuinbouwgebied zou aangewezen zijn op Ens (dorp C), het middelste zou rond een nieuw dorp
(Kraggenburg) gesitueerd zijn en het noordelijk gebied zou gericht zijn op Marknesse (dorp B)
en eventueel op de bestaande stadjes Vollenhove en Blokzijl. Aangezien men vreesde dat Marknesse door zijn gunstige ligging ten opzichte van het tuinbouwgebied te groot zou worden,
werd Luttelgeest naar het zuiden geschoven tot in het tuinbouwgebied. Kuinre zou dan de verzorgende functie van het deel dat eerst door Luttelgeest bestreken zou worden, kunnen overnemen.
Bovendien zou het geplande Kuinderbos, op voor landbouw ongeschikte grond, het noordelijk
deel van het verzorgingsgebied van Luttelgeest verkleinen.
Tussen Rutten en Luttelgeest werd ook een dorp gesitueerd het latere Bant; toen nog Schoterbrug geheten. Eerst was het gesitueerd ten oosten van de Lemstervaart, later verschoven naar
het westen en zuiden, waar het, na de situering van het aan te leggen Kuinderbos, beter lag ten
opzichte van het landbouwgebied.
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F/g. 73
Ontwikkeling dorpensituering
Categorie

a

Dorp
Dorp toegevoegd in
Gehucht verschoven en tot
dorp verheven
Gehucht niet gebouwd
Dorp toegevoegd of verschoven
naar nieuwe locatie
Tuinbouw- en fruitteeltgebieden

Plan uit

Naam plan

1937
1942

Verkavelingsplan
Stand der werkzaamheden

1945
1945

Plan Wieringermeerdirectie
Plan Wieringermeerdirectie

1948

Nieuw Woonkernenplan .
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Voor Espel werd gedacht aan splitsing tussen Espel-noord en Espel-zuid in verband met het grote aantal kleine bedrijven. Er werd echter besloten Espel één kavel naar het zuiden te verplaatsen
en een nieuw dorp (Creil) te situeren tussen Espel en Ruften. Later werd Ruften wat naar het
noorden geduwd, voor een betere verdeling van het noordelijk deel van de polder tussen Creil,
Bant en Ruften. Tussen Espel en Nagele werd ToHebeek geplaatst. Later toen het ontwerp van
Tollebeek aan de orde kwam (1951) is er nog flink gediscussieerd of dat dorp er wel moest komen. De groei van de reeds begonnen dorpen ging niet erg snel. Er was een tendens om zich in
Emmeloord te vestigen en voor het landbouwgebied zouden Espel, Urk, Nagele en Emmeloord
de verzorgende functie kunnen overnemen. Niettemin is het dorp gebouwd (1956) en is de ring
van 10 dorpen rond Emmeloord voltooid.

NOORDOOSTPOLDER
TOESTAND Of i APRIL 1948.
VERKLARING
Gereedgekomen weg
Toekomstige weg.
Reeds In cultuur gebracht.
Verpacht als los grasland
Uitgifte najaar 1947
Gereserveerd voor tuinbouw
Staatsbedrijf.
Geïnfiltreerd land.
Geen oeververbinding.
R.pont fnlet voor autobussen)
Gereedgekomen boerderij.
Kamp.
DorpskernOn aanieg)
Geprojecteerde dorpskern
Gemaa I
Infiltratie-in laatsluls
Schulsluis

IflOLII HOIK

Fig. 14. Toestand op 1 april 1948
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11.3 De opbouw van het landschap
11.3.1 Voorgeschiedenis
Zoals al uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken, is de planontwikkeling van de NOP een
cultuur-technische aangelegenheid geweest; overwegingen van water- en landbouwkundige
aard hebben vorm aan het plan gegeven. In dit basisplan werden door stedebouwkundige en
sociografische adviseurs en medewerkers van de diensten nog aanpassingen gemaakt in de locatie van de dorpen c.q. gehuchten, maar van een structurele inbreng van landschapsexperts
was in de beginperiode geen sprake.
Reeds ten tijde van de planning van d e Wieringermeer, een proces dat aan de planning van de
NOP voorafging, hebben landschapsarchitecten invloed proberen te krijgen op het planningsproces in de IJsselmeerpolders. Zij deden dit via het Nederlandsen Instituut voor Volkshuisvesting
en Stedebouw en de hen vertegenwoordigende Stedebouwkundige Raad. In 1929 werd het rapport "Het Toekomstige Landschap der Zuiderzeepolders" gepubliceerd, waarin de visie van de
landschapsarchitecten over de planning in nieuwe gebieden uiteengezet werd en de eventuele
rol die landschapsarchitecten in die planning zouden moeten spelen. Het rapport stond een rationele landschapsindeling voor, waarin hoofdwegen en lokale wegen zich ook naar beplanting van
elkaar onderscheidden. Er moest plaats gemaakt worden voor natuur- en ontspanningsruimte in
de vorm van plassen en bossen - de bossen zowel op regionaal als op lokaal niveau gesitueerd.
Tevens werden er aanbevelingen gedaan ten aanzien van de functionalistische en ruimtelijke indeling van het nieuwe land, en ook hoe de erfbeplantingen en de in groen gepakte nederzettingen zich in de ruimte zouden moeten manifesteren.
Een belangrijke stelling van het rapport was ook dat de landschapsbouw een integraal onderdeel van het hele planningsproces zou zijn. Hiervan is in de Wieringermeer niets gekomen. Beplantingen langs wegen en erfbeplanting zijn er uiteraard wel gekomen, maar uitsluitend als
toevoeging aan het reeds verkavelde land. Voor de wegbeplanting werd de hulp van Staatsbosbeheer ingeroepen en dr. ir. J.T.P. Bijhouwer werd als adviseur aangetrokken om de beplanting
rond de dorpen te ontwerpen (1931). Later (1937) werd hij betrokken bij een nieuw beplantingsplan voor de wegen en bij de erfbeplanting van de boerderijen.
11.3.2 Landschapsplanning in de NOP
In 1942 werd aan Staatsbosbeheer opdracht gegeven een beplantingsplan te maken voor de
NOP. Medewerkers Overdijkink en Boodt van Staatsbosbeheer met Bijhouwer als adviseur togen aan het werk. Bij hen, maar ook bij de stedebouwkundigen, bleef het streven naar een integrale aanpak van de polderontwikkeling. Hiertoe werd onder andere in 1943 een
"beplantingscommissie" opgericht. In deze commissie zaten vertegenwoordigers van de Wieringermeerdirectie, de Dienst der Zuiderzeewerken, Staatsbosbeheer, het Openbaar Lichaam, de
sociografische afdeling en de Stedebouwkundige Raad. Zij vormde een doorsnee van de aan de
polder werkende disciplines. Toch is d e landschappelijke bijdrage beperkt gebleven tot "aankleding" van het verkavelingsplan, al werd er wel getracht om door middel van beplantingen een duidelijke ruimtelijke structuur aan de polder te geven. De basis vormde het kruis, gevormd door de
beplante wegen, die vanuit Urk, Lemmer, Vollenhove en Ramspol allen naar de centrale kern liepen. Hier overheen werd een beplantingsstructuur gevormd door de verbindingen tussen de ring
van dorpen rond de centrale kern gelegd. Op die wijze werd de polder ingedeeld in een aantal
compartimenten, langs de randen waarvan 3 boscomplexen op voor landbouw minder geschikte
gronden waren gepland: het latere Voorsterbos, Kuinderbos en Urkerbos. Binnen de
compartimenten zouden de erfbeplantingen en de kleine bij de dorpen geplande bosjes zich
ruimtelijk manifesteren. Door de differentiatie van de beplantingen langs het assenkruis, langs de
ringwegen en de kleinschaliger indeling door middel van windsingels en dergelijke, zou er een
overzichtelijk landschapsbeeld ontstaan.
Voor de polder zijn er plannen gemaakt door Bijhouwer, maar vooral door ir. C. Pouderoyen, stedebouwkundige in dienst van de Wieringermeerdirectie. Hij was in 1942 in dienst gekomen als
stedebouwkundige primair voor de nederzettingen, maar hij heeft ook een belangrijke bijdrage
geleverd in de landschappelijke planvorming door zijn ruimtelijke indelingsschema's voor de
hele polder.
Pouderoyen's plannen evolueerden in 1943 al snel naar een opzet met een stevig aangezet assenkruis, langs de polderranden een verdichting door middel van (boom)beplantingen langs wegen, tochten en kavelsloten, boombeplantingen langs de ringweg en "massieven als
tussenbepaling (boscomplexen en boomgaarden)".
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Fig. 15. Schematische ruimtelijke indeling
In 1944 werd besloten het voormalige eiland Schokland door bomenschermen rondom het eiland in het landschap duidelijk te maken.
Bijhouwer maakte ook plannen voor de polder. Hij hield zich veel meer aan het verkavelingsplan
door laanbeplantingen langs de wegen, zonder de door Pouderoyen aangegeven "massieven",
maar met de bosgebieden bij Urk, Kuinre en Kraggenburg, de bosjes bij de kernen en dé erfbepfanting, welke in de Wieringermeer al als belangrijk landschapselement waren aangemerkt. Bijhouwer stelde een "boerenervenprentenboek" samen, waarin erfplattegrond, rand beplanting en
sier- en moestuinindeling voor de diverse boerderijtypen was geregeld. In 1947 werd het algemeen beplantingsplan aanvaard.
Dit plan toonde de sobere aanpak, waarin de landbouwkundige belangen bijna optimaal gehonoreerd waren. De "massieven" van Pouderoyen waren verdwenen en de singels waren beperkt tot
een paar plaatsen. De wegen waren beplant met 1 .of 2 rijen bomen. Rond Emmeloord was het
assenkruis ingekort. Langs de polderrand was het idee van verdichting gehandhaafd door boomen struikbeplanting langs wegen en sloten. De bosgebieden bleven gehandhaafd.Onder invloed
van de beplantingscommissie en door veranderende inzichten tijdens de uitvoering, is dit plan
nog op talrijke punten gewijzigd, zodat er een gewijzigd beplantingsplan kwam, dat in 1957 formeel werd goedgekeurd (zie plan 1957).
In 1960 was vrijwel het hele plan uitgevoerd. De hiërarchie van wegen werd landschappelijk als
volgt ingevuld. De vier assen werden ingeplant met bossingels, de buitenrand van het oosten
van de polder werd gevormd door singelbeplanting langs de buitenringwegen, terwijl die aan de
westkant wat opener ingeplant werd. De ringwegen (tussen de dorpen), alsmede de wegen tussen Emmeloord en de dorpen, kregen 1 of 2 bomenrijen. De polderwegen werden beplant met
struiken, die elke drie jaren gekapt moesten worden.
Door de toename van het verkeer werd het in veel gevallen noodzakelijk in de zestiger en zeventiger jaren de wegprofielen te wijzigen, hetzij voor verbreding van de rijweg, hetzij voor toevoeging van fietspaden. Dit had uiteraard consequenties voor de toch al niet brede, voor de weg en
wegbeplanting gereserveerde, stroken.
Vooral de eerste jaren zijn oorspronkelijk singelbeplantingen langs sloten en vaarten, maar ook
langs polderwegen, weer snel verdwenen omdat deze voor de landbouw nadelig waren.
De struikbeplanting langs de polderwegen werd door de landschapsarchitecten niet echt karakteristiek beoordeeld en nog duur in onderhoud ook. In de uitvoering werden de op de kaart als
struikbeplanting aangegeven stroken door bomen vervangen.
32

Figuur 16 en 17. Algemeen beplantingsplan
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In 1986 werd door de afdeling LA van het Staatsbosbeheer in samenwerking met de gemeente
en andere instanties een landschapsbeleidsplan gemaakt voor de NOP, in een hernieuwde poging een samenhangende ontwikkeling van het landschap te bewerkstelligen en te bestendigen!
II.3.3 Aparte landschapselementen
Waar de wegbeplantingen en de dorpsbossen vormgeven aan het NOP-landschap zijn er in de
polder ook op zichzelf staande landschappelijke elementen. In dit kader kunnen de grotere bossen, de fruitteelt- gebieden en dergelijke geplaatst worden.
Er zijn 3 grote boscomplexen, waarvan de situering al op het beplantingsplan van 1947 was vastgesteld. De houtsoortenkeuze is volledig bosbouwkundig bepaald (houtproduktie). Aanvankelijk
is vooral gegokt op naald hout, maar dat wordt steeds meer vervangen door loof hout.
Het Voorsterbos is 560 ha groot. Het is voor een groot deel op keileem geplant, maar er is ook
pleistoceen zand en zeezand. Na een trage start hebben de loofbomen, veel eik en es op het
leem en naaldhout op het zand, zich goed ontwikkeld.

Figuur 18. Het Voorsterbos
Het Urkerbos, 235 ha., ligt ook op keileem. De boomsoorten zijn hoofdzakelijk populier en den.
Het overgrote deel ligt binnen de Urker gemeentegrenzen.
Het grootste oppervlak beslaat het Kuinderbos met 1000 ha. De grond bestaat uit een mengeling van veen, zand en klei. Hierdoor heeft het een nogal gevarieerde boombeplanting, hoewel
het in het begin een groot percentage naaldhout had. Dit is langzamerhand door loofhout vervangen.
Het Schokkerbos, 85 ha, is een klein bosgebied ten westen van Schokland op keileembodem er is een gesteentetuin - voornamelijk uit essen bestaand. Het grenst aan de beplantingsstrook
die, met uitzondering van de noordpunt, heel Schokland omgeeft en in het land markeert.
Een ander landschappelijk significant object is de brede strook beplanting die langs de noordkant van de Ruttense Vaart ligt, tussen Rutten en het Kuinderbos. Het staat onder landschaps-
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architecten bekend als "de strook van Bijhouwer". Deze naam heeft het te danken aan prof.T.J.P.
Bijhouwer, die deze bosstrook aangaf op een door hem in 1943 getekend plan van de NOP.

Fig. 20.HetKüinderbos
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Fig. 21. Het Schokkerbos

F/g. 22 De strook van Bijhouwer
De dorpsbossen worden besproken in hoofdstuk III en bij elk dorp.
Voor een kort overzicht van de planontwikkeling wordt verwezen naar het Landschapsbeleidsplan, in 1986 door Staatsbosbeheer in opdracht van de gemeente Noordoostpolder gemaakt. Dit
Landschapsbeleidsplan"... beoogt een samenhangende visie te geven op de ruimtelijke ontwikkeling van het landschap, met behoud van bestaande en ontwikkeling van nieuwe kwaliteiten"
(Landschapsbeleidsplan pag.71). Aangezien in bovengenoemd rapport de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap, alsmede aanbevelingen voor bestendiging van historisch significante
elementen in detail beschreven zijn, is het weinig zinvol in het kader van het MIP deze materie
diepgaand te behandelen.
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11.4 De ontwikkeling van de landbouw
11.4.1 Achtergrond
In de Wieringermeer had men ervaring opgedaan met het in cultuur brengen van het land, het selecteren van de boeren en de uitgifte van de gronden. Er was in de Noordoostpolder weinig reden om hier grote veranderingen in aan te brengen, zij het dat de oorlog een vertragende
invloed had en dat de ontginning tegen het eind van de oorlog steeds meer o p man- en dierkracht moest overgaan vanwege brandstof en materiaalschaarste. Om het werken in de polder
attractief te maken, werd voor de Directie werkende boerenzoons prioriteit beloofd bij de latere
uitgifte van landbouwgrond en vele Noordoostpolderboeren hebben hun eerste jaren daar als
polderjongen doorgebracht.
11.4.2 Bodemgesteldheid en bouwplan
De bodem bestaat overwegend uit zware zavel (49%), lichte zavel (29%), zandgrond (16%) en
verder nog wat verspreid voorkomende, afwijkende grondsoorten (6%).
Een opvallende ontwikkeling hebben de werktuigen voor de verbetering van het bodemprofiel
doorgemaakt. Dat was van groot belang omdat de bodemgesteldheid in de Noordoostpolder tamelijk heterogeen was als gevolg van wisselende omstandigheden tijdens de sedimentatie, waardoor afwisselend zand- en kleilagen onderwater zijn afgezet. Ook door het graven van kanalen
en tochten, waarbij d e uitkomende grond op de oever of elders gedeponeerd was, moesten grote stukken land worden verbeterd. Zo zijn er diepploegen ontwikkeld die, tot 1,5 è 2,0 m diepte,
kleigrond naar boven hebben geploegd en de afdekkende zandlaag naar onder. Voor een deel
kwam daardoor de noodzaak van kunstmatige watervoorziening door grondwaterstandsverhoging (infiltratie) te vervallen. Met behulp van ondergrondbrekers, met name als "De Ripper" en
"Neptunus", werden storende lagen (bijvoorbeeld van schelpen of grof zand) losgemaakt. Met
mengwoelers werden dunne kleilagen gemengd met d e zandondergrond, tot ca. 1,20 m diepte,
zodat het gewas dieper kon wortelen en daardoor meer bodemvocht kon opnemen. In totaal is
er in de Noordoostpolder op ruim 30.000 ha grondverbetering toegepast .waarbij 4.300 ha is gediepploegd, 2.000 ha gemengwoeld en op 24.000 ha storende lagen zijn losgemaakt. Dit betekent dat tweederde deel van deze polder "op de schop" is genomen.
De grote variatie in bodemgesteldheid heeft ook z'n stempel gedrukt op de bestemming van de
gronden. Tussen Lemmer en Kuinre ligt een gebied van veenkuilen dat werd bestemd voor bos
evenals het keileemgebied bij De Voorst, met een gezamenlijke oppervlakte van 2.000 ha. Toen
later werd overwogen om het Kuinderbos een militaire bestemming te geven, bleek dit bos van
"onschatbare natuurwetenschappelijke waarde" te zijn. Voorts kreeg 2.300 ha prima klei- en zavelgrond bij Marknesse, Luttelgeest en Kraggenburg d e bestemming voor fruitteelt en werd nog
eens 200 ha goed te infiltreren zandgrond bij Ens bestemd voor bloembollen en glasculturen.
Naast de oppervlakte voor kanalen, wegen en dorpen

Fig. 23.

Ontginningsschuur
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resteerden er ruim 37.000 ha voor akkerbouw en grasland. Daarbij werden de zwaardere gronden bestemd voor de grotere akkerbouwbedrijven en de slempige en stuifgevoelige grond voor
de kleinere gemengde bedrijven met de verplichting voor de betreffende pachters o m een bepaalde, roulerende oppervlakte in gras te leggen.
De arbeidsintensieve gewassen namen van meet af aan een belangrijke plaats in het bouwplan
van de uitgegeven bedrijven. Dit betrof aanvankelijk in hoofdzaak de rooivruchten, aardappelen
en suikerbieten, in de jaren zeventig aangevuld met uien, toen er chemische middelen beschikbaar kwamen om het onkruid te bestrijden en de oogst gemechaniseerd kon worden. Op de
zwaardere gronden zijn thans (in afnemende volgorde) suikerbieten, granen, consumptieaardappelen, uien en pootaardappelen de belangrijkste gewassen; op de lichte gronden is het bouwplan ruimer, met suikerbieten, pootaardappelen, tuinbouwgewassen, uien,
consumptieaardappelen, granen en bloembollen.
11.4.3 De ontwatering
Evenals in de Wieringermeer zijn de kavels als regel eerst begreppeld en nadien gedraineerd. De
uitvoering van een begreppeling gebeurde aanvankelijk in hand kracht, doch nadien met greppelploegen. De mechanisatie van d e drainage kwam slechts moeizaam op gang, zodat die nog vrijwel geheel in handkracht is uitgevoerd. Voor het graven van sloten werd de ook al in de
Wieringermeer toegepaste dragline gebruikt.
Het inzicht in het grondwaterstandsverloop was door theoretische studies en veldonderzoek
sinds de Wieringermeer sterk toegenomen, zodat de afstanden tussen de drains beter konden
worden afgestemd op de eigenschappen van de verschillende grondsoorten. De in de Noordoostpolder toegepaste greppelafstanden bedragen 8 of 10 m voor de lichte zavelgronden, 12 m
v o o r d e zware zavelgrond en 24 m voor kleigronden. De drainafstanden waren (globaal) voor de
lichte zavel gelijk aan de greppelafstanden; voor de zware zavelgronden kon met drainafstanden
van 18 m worden volstaan, zodat om de andere drain "in de volle grond" werd gelegd terwijl voor
de kleigronden 24 m voldoende was, zodat daar elke twee greppels door een drain werden vervangen.
11.4.4 Het grootlandbouwbedrijf
In een ontginningsperiode van enige jaren werden de gronden cultuurrijp gemaakt. Als regel verbouwde de Cultuurtechnische Afdeling van de Wieringermeerdirectie gedurende vijf jaar landbouwgewassen op de nieuwe gronden. Hiertoe werden er in de nog niet ingerichte polder
zogenaamde "ontginningsschuren" gebouwd van waaruit de ontginning ter hand genomen werd.
In de Noordoostpolder zijn dit schuren van diverse Wieringermeertypen (zie fig.). Deze schuren
zijn na de uitgifte van de gronden door de particuliere boeren in gebruik genomen.
Het
grootlandbouwbedrijf nam jaarlijks zo'n 3.000 è 4.000 ha onontgonnen land in cultuur. Na vijf tot
zeven jaar gingen de landbouwgronden over naar particuliere boeren. Op deze manier duurde
het ongeveer 20 jaar voordat het laatste stuk grond geschikt was o m aan boeren over te dragen.
In diezelfde periode werden wegen en leidingen aangelegd, dorpen en steden gebouwd en bossen ingeplant.
De grond was inmiddels ook geschikt voor een veel intensiever bouwplan met aardappelen en
suikerbieten of voor weilanden met hoge veebezetting.
De beste gronden werden evenwel bestemd voor de fruitteelt.
11.4.5 Uitgifte van de agrarische bedrijven
Bij de indeling van de landbouwgrond in de Noordoostpolder speelde enerzijds de mogelijkheden die de bodemgesteldheid toeliet een rol bij het bepalen van de juiste kavelmaten, anderzijds
werd de kavel maat bepaald door de meest optimale indeling die er nodig was o m bedrijven van
verschillende grootten uit te kunnen geven.
De standaardkavel is in de Noordoostpolder wat groter geworden dan in de Wieringermeer, namelijk 24 ha, door deze bij een lengte van 800 m niet 250 m maar 300 m breed te maken. De bedrijfsgrootten zijn veelvouden van 12 ha (dus 12,24, enz.).
De minimum bedrijfsgrootte van 8 ha is de resultante van uiteenlopende opvattingen, waarbij
ook gedacht is aan bedrijven van 6 ha of zelfs van 3 ha. Bij de keuze van deze grootten speelde
een rol dat Nederland toen een niet-industrieel land was met een groot "kleine-boeren-vraagstuk".
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Het uiteindelijke uitgifteplan in 1947 voorzag in circa 1.500 landbouwbedrijven, waarvan tweederde deel als akkerbouwbedrijf en de rest als gemengd bedrijf. Voorts omvatte het plan 94 fruitteeltbedrijven en 130 groentebedrijven.
De uitgegeven landbouwbedrijven in de Noordoostpolder waren met een gemiddelde van 25 ha
aanzienlijk kleiner dan dié in de Wieringermeer, met gemiddeld 35 ha. Sociale overwegingen hebben hier zwaarder gewogen, waarbij het accent is gelegd op bepaalde doelgroepen en minder
op de bedrijfseconomische aspecten en de voortgaande mechanisatie. Met name de 12 en 18
ha bedrijven waren aan de kleine kant en hadden een beperkte toekomstwaarde. Dit betrof een
derde deel van het totaal aantal landbouwbedrijven.
De bedrijven in de Noordoostpolder zijn vrijwel uitsluitend in pacht uitgegeven. In Oostelijk Flevoland werd in 1963 de mogelijkheid geopend een deel van de bedrijven in altijd durende erfpacht te verwerven. Ook voor de zittende pachters in de vorige polders werd het mogelijk hun
bedrijf, tegen betaling van de bedrijfsgebouwen, in erfpacht te verkrijgen.
Bij uitgifte in pacht bouwde de Staat (verpachter) een bedrijfsgebouw met woning. In dit geval
pachtte de grondgebruiker (pachter) zowel de grond als de gebouwen tegen een bepaalde
pachtsom. In het geval van erfpacht verkreeg de grondgebruiker het erfpachtrecht van het gehele bedrijf (erf en cultuurgrond) of alleen het erf. De erfpachter moest in dit geval zelf de gebouwen stichten.
Bij overdracht van het erfpachtrecht aan derden werden grote bedragen betaald. In verband hiermee is de duur van het recht in 1972 bij de uitgifte van nieuwe bedrijven verkort tot 40 jaar.
Bovendien werd toen, om speculatie tegen te gaan, de overdracht van het recht de eerste jaren
aan beperkingen gebonden.
In 1986 werd door de regering besloten, mede in het kader van het privatiseringsbeleid, over te
gaan tot verkoop van staatslandbouwgronden op grotere schaal in alle polders. Tevens werd
hierbij besloten de verkoop van pachtboerderijen te stimuleren.
De toewijzing van de bedrijven aan gegadigden is als volgt verdeeld:
oud-medewerkers van het grootlandbouwbedrijf 44%, uit de rampgebieden Walcheren en Schouwen-Duiveland 15%, gedupeerden door pachtopzegging of werken van algemeen belang 16%,
uit ruilverkaveling 7% en "willekeurige" gegadigden (vrije sector) 18%. Tot op zekere hoogte
heeft er ook groepskolonisatie plaatsgevonden vanuit een bepaald herkomstgebied, met name
van enkele Zeeuwse eilanden, terwijl ook een aantal Friese gardeniers werd geplaatst.
De Staat heeft, evenals in de Wieringermeer, een aantal landbouwbedrijven in eigen exploitatie
genomen. In totaal betrof dit 92 bedrijven verspreid over de polder. Inmiddels zijn deze bedrijven
in particuliere handen overgegaan.
Herkomst van de gegadigden per provincie van de in de IJsselmeerpolders uitgegeven landbouwbedrijven per 1 januari 1988.
Provincie
Groningen Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland

Noordoost polder
158
173
106
117
114
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Provincie

Noordoostpolder

Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Umburg
Revoland
Buitenland/Stichtingen
bedrijven in Staatsbeheer

18
109
90
338
189
52
2
92

Totaal

1.558

II.4.6 Veranderingen in de landbouw
In de Noordoostpolder is in de landbouw in veertig jaar wel wat veranderd. Uitbreidingen van de
steden en het wegennet hebben een aantal bedrijven doen verdwijnen. Doch de belangrijkste
oorzaak voor het feit dat het aantal bedrijven in de Noordoostpolder is teruggelopen is gelegen
in de landbouwkundige ontwikkelingen.
Deze gevolgen zijn voor de bedrijven en de bedrijfsgebouwen in de Noordoostpolder veel groter
geweest dan voor die in de Wieringermeer.
De oorzaak hiervan is dat er in de Noordoostpolder meer kleine bedrijven zijn uitgegeven. Ook
de gebouwen zijn kleiner uitgevoerd dan die op gelijksoortige bedrijven in de Wieringermeer.
Tot het eind van de Tweede Wereldoorlog is de mechanisatie in de landbouw nog van weinig betekenis geweest. Pas in de vijftiger jaren heeft de mechanisatie (vervanging van mens en paardekracht) een grote vlucht genomen.
Het doorvoeren van mechanisatie was, ondanks de vermindering van het aantal verbouwde gewassen voor de kleine bedrijven toch nog niet rendabel. Daardoor is meer dan de helft van het
aantal kleine landbouwbedrijven in de loop der jaren opgeheven. De vrijkomende grond is in de
meeste gevallen gebruikt voor vergroting van de bestaande gebouwen. Vele bedrijven hebben
hun bedrijfsruimte vergroot door er een moderne schuur bij te bouwen. Ten dele waren de gebouwen moeilijk aan te passen omdat de ingebouwde stal als onderdeel van de constructie van
het gebouw niet verwijderd kon worden.

1962
1985

Akkerbouw

gemengt

weide

tuinbouw

fruitteelt

bloemboltenteelt

totaal

953
993

624
325

23

130
86

94
87

19

1.801
1.533

Een nieuwe ontwikkeling in de Noordoostpolder was de toename van de teelt van aardappelen
en suikerbieten en de vermindering van de teelt van granen. Ook de zogenaamde handelsgewassen werden belangrijk. Het teeltplan vertoonde een breed spectrum van gewassen (gemiddeld
13).
Moestuin, boomgaard, koeien, kippen en varkens werden op de akkerbouwbedrijven slechts
voor eigen gebruik gehouden.
Ook andere ontwikkelingen in de landbouw hadden invloed op de gebouwvormen in de Noordoostpolder:
-schaalvergroting: de bedrijven werden in oppervlakte vergroot, of een produktierichting binnen
het bedrijf uitgebreid;
-specialisatie: men beperkte zich tot een vorm van bedrijfsvoering, zoals alleen akkerbouw, melkveehouderij, (glas)tuinbouw of een tak van intensieve varkens-, kalver-, stieren- of pluimveehouderij;
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-vereenvoudigd bouwplan: o p de grote akkerbouwbedrijven werden minder gewassen geteeld
(vorm van schaalvergroting en specialisatie). De moestuin en boomgaard werden nu nog steeds
voor eigen gebruik gehouden, evenals kippen en varkens;
-hogere veebezetting: door een hoge produktie van het grasland en door aankoop van krachten ruwvoer konden meer koeien per ha worden gehouden. De intensieve veehouderij werd minder afhankelijk van grond door aankoop van voer, meestal uit het buitenland;
-andere werk- en opslagmethoden: het krachtvoer werd opgeslagen in buiksilo's. Op de akkerbouwbedrijven werd het graan rechtstreeks van het land verkocht. Opslag van aardappelen en
uien in het bedrijfsgebouw in geconditioneerde ruimten werd noodzakelijk voor behoud van de
kwaliteit;
-intensivering van het grondgebruik: het kweken van nieuwe rassen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen heeft geleid tot hogere opbrengsten.

11.5 De boerderijen
11.5.1 De Staat als boerderijbouwer
In 1937 besloot de regering alle gronden in pacht uit te geven. Tevens kwam in 1937 de pachtwet tot stand. Hierdoor kregen de pachters meer rechtszekerheid. Het uitgeven van de gronden
in pacht hield in dat de Staat verantwoordelijk was voor het stichten van de gebouwen.
De Staat heeft via de Directie Wieringermeer een grote invloed uitgeoefend o p de bouw van de
boerderijen. Op enkele uitzonderingen na zijn alle boerderijen in de Noordoostpolder door de
bouwkundige afdeling van de genoemde dienst ontworpen. Hierdoor was het mogelijk de gebouwen in vorm en materiaaltoepassing een eigen gezicht te geven. Naast de besteksvoorbereiding
werd ook de directievoering en het toezicht o p de uitvoering door de bouwkundige afdeling verzorgd.
Over de boerderijen is binnen de dienst veel onderzoek verricht. In de Noordoostpolder hebben
functionele uitgangspunten in het ontwerp de boventoon gevoerd. De eisen van de bedrijfsvoering en het beschikbare budget hebben d e vormgeving in hoofdzaak bepaald. Voor het merendeel van de bedrijfsgebouwen is gekozen voor een ongelede vorm (alle ruimten onder een dak),
met schuine daken. Deze bouwvorm is de meest simpele en goedkoopste die men denken kan.
Ook passen, naar veler oordeel, gebouwen met schuine daken het beste in het landschap.
Ondanks de zakelijke aanpak van de vormgeving is er in de IJsselmeerpolders een rijke verscheidenheid aan boerderijtypen ontstaan.
11.5.2 Normbepaling bedrijfsgebouwen
Bij het vaststellen van de benodigde bouwgrootte is ervan uitgegaan dat, door gebruik te maken
van combines en door directe afvoer van het graan naar de silo's, steeds minder graanopslag op
de boerderij nodig zou zijn.
Voor de eventuele extra ruimtebehoefte ten gevolge van nieuwe landbouwontwikkelingen kon zo
nodig in een later stadium ruimte worden bijgebouwd.
11.5.3 Normen

Tasruimte hooi
Graan en handelsgewassen
Werktuigberging gemiddeld

Trekkracht:
Stalruimte:

20
25-30
3,5
5

m3/koe
m3/ha bouwland
m2/ha voor grote en
m2ha voorkleinere bedrijven

1 paard per 8 hectare;
Groter dan 30 hectare: 2 paarden en 1 trekker.
1,5 melkkoe per hectare grasland op de
akkerbouwbedrijven; 1 melkkoe voor eigen melk.
Op de gemengde bedrijven 1/2 varken per hectare
grasland.
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11.5.4 Bouwkosten
Prijzen bouwmateriaal voor en na de oorlog:
Om greep te krijgen op de sterk gestegen bouwkosten en de planning van het werk, is de Direc-

Bakstenen per duizend
Dakpannen per duizend
Bouwhout per m3
Betonijzerperton
Kalkzandsteen per duizend
Cementperton

1937

1950

ƒ 11,50
ƒ 36,ƒ 20,ƒ12,ƒ 6,50
ƒ10,50

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

65,188,180,43,40,53,-

tie Wieringermeer (NOP) zelf gaan optreden als leverancier van de meeste bouwmaterialen; van
heipalen tot hang- en sluitwerk.
11.5.5 Montagebouw
De omstandigheden voor de bouwwereld waren kort na de Tweede Wereldoorlog, toen de plannen voor de bouw van boerderijen in de Noordoostpolder in voorbereiding waren, zeer ongunstig.
Er was een nijpend tekort aan bouwmaterialen en aan geschoolde bouwvakarbeiders. Ook de
transportmogelijkheden waren verre van ideaal.
In verband met de wederopbouw van het land moest gerekend worden op een voorlopig voortdurende schaarste aan materialen en een krappe arbeidsmarkt.
Deze omstandigheden brachten de Wieringermeerdirectie op het spoor een bouwmethode te
ontwikkelen, die de werkzaamheden op de bouwplaats zoveel mogelijk zou beperken en het gebruik van schaarse materialen zoals baksteen, overbodig zou maken. Een jaarlijks omvangrijk
bouwprogramma moest haalbaar zijn.
Het door de oorlog gehavende Europa ontving van de Amerikaanse regering in het kader van
het zogenaamde Marshall-plan hulp in de vorm van bijvoorbeeld landbouwmachines en financiële middelen.
Deze fondsen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Noordoostpolder. Onder invloed daarvan werd bij het ontwerpen van bouwmethoden gekeken naar Amerikaanse bouwsystemen.
Dit mondde uit in een compleet montagebouw-systeem van betonelementen dat de naam
"Schokbetonboerderij" meekreeg. Sommige typen werden opgetrokken op een geprefabriceerde fundering.
De muren bestonden uit in de fabriek gefabriceerde betonelementen. De dakconstructie werd
door houten, gelamineerde drieschamierspanten ondersteund. De kap werd gevormd door op
de spanten aangebrachte sporen, waartussen rietmatten als isolatie. Hierover kwam een traditionele pandekking.
Evenals in de Wieringermeer viel de keus voor de hoofdvorm en de plattegrond op het type boerderij met centrale tas. De gebouwen kregen een zadeldak, zodat de topgevels, als gevolg van de
invoering van de maaidorser en het sinds 1956 wijd verspreide gebruik ervan, beperkt bleven.
Boven de stallen zijn de brandwerende zolders aangebracht.
Overigens zijn er in de Noordoostpolder ook grote boerderijen van het zogenaamde "Wieringermeer-type" gebouwd (zie onder andere type S6 én Q7 onder II.5.9).
11.5.6 Kleine boerderijtypen
Bedrijven kleiner dan 24 ha werden niet in een montagebouwsysteem gebouwd omdat bleek dat
dat financieel en technisch niet haalbaar was.
Deze boerderijen werden in traditionele materialen uitgevoerd als langsgeveltypen met woning
en bedrijfsgedeelte onder een dak.
11.5.7 Woningen
Op de grotere akkerbouwbedrijven staan de woningen los van de schuur.
Op de gemengde bedrijven vormt een verbindingslid de schakel tussen woning en schuur.
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In totaal zijn er een dertigtal verschillende woningtypen. Bij de bedrijven van 24 ha en groter werden landarbeiderswoningen gebouwd in blokjes van 2 , 3 en 4 stuks (totaal circa 1.000).
In latere jaren, toen door de mechanisatie het aantal landarbeiders op de bedrijven steeds minder werd, zijn veel van deze landarbeiderswoningen verkocht aan gepensioneerde boeren als
tweede woning in gebruik genomen.
11.5.8 Aardappelopslag
In de opslag van aardappelen deed zich in de NOP een belangrijke nieuwe ontwikkeling voor: de
opslag in d e schuur. Voorheen gingen aardappelen in grondkuilen, afgedekt met stro en aarde.
Tijdens d e bewaarperiode liep d e kwaliteit van d e aardappelen dan nogal terug.
Bovendien begon d e consument hogere kwaliteitseisen te stellen. Het loonde daarom de moeite
aardappelen op te slaan in een gebouw, waarin de aardappelen in het donker, geïsoleerd tegen
temperatuursschommelingen en goed geventileerd bewaard konden worden.
De hoogte van de schuur werd bepaald door de maximaal toelaatbare opslaghoogte van 3.75 m.
11.5.9 Boerderijtypen
Type A,
8 stuks
B

O m het montagebouwsysteem kostenmatig met de traditionele
bouwwijze te kunnen vergelijken werden op voorstel van de
16 stuks minister van Financiën 24, qua vorm op d e montagebouwschuren
gelijkende, schuren op traditionele wijze gebouwd.
Gemiddeld bleken deze schuren 5% duurder envroegen zij een
aanzienlijk langere bouwtijd.

Type C

92 stuks Akkerbouw 12 - 1 8 ha.

TypeD

15 stuks Akkerbouw 12 - 1 8 ha.

Type H

97 stuks Gemengd bedrijf met 50% of meer grasland, 12 - 1 8 ha.

Type J

50 stuks Akkerbouw 12-18 ha.

TypeK

186 stuks Gemengd bedrijf met minder dan 1/3 grasland 12 ha en akkerbouw 12 -18 ha.

TypeM

65 stuks Een aan het eind van de uitgifteperiode ontwikkeld type met ter plaatse
vervaardigde spanten in beton. Gemengd bedrijf met minder dan
1/6 grasland, 1 2 - 1 8 ha.

Type O

7 stuks

Gemengd bedrijf met 50% of meer grasland, 12 - 1 8 ha.
Ontginningsschuur van een in de Wieringermeer ontwikkeld type.
Gebouwd voor toekomstige akkerbouwbedrijven,

Type S6
}60 stuksj
TypeQ7

Ontginningsschuur van een in de Wieringermeer ontwikkeld type.
Gebouwd voor toekomstige gemengde bedrijven. Voornamelijk
voorkomend in het oosten van de polder waar de ontginning begon.

Serie I Montagebouw 171 stuks
Serie II Montagebouw 417 stuks
Serie III Montagebouw 390 stuks

cassettes binnenzijde.
cassettes buitenzijde.
houten of asbestcement topgevel.

Naast de hierboven genoemde hoofdtypen zijn er in de Noordoostpolder andere agrarische bebouwingen neergezet, zoals: aardappelopslag, tuinbouwbedrijven, fruitbedrijven en bijzondere
bedrijven (proefbedrijven).
De landarbeiderswoningen vormen een speciale categorie in de plattelandsbebouwing.
Alle bebouwing buiten de kernen is in Deel III geïnventariseerd.

Noot: zie ook H.J. Stuvel's "Bouwen op nieuwe bodem", Van Gorfcum
Assen, 1967.
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Fig. 24. Boerderij (schuur) type a, b
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Fig. 25. Boerderij type c
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Fig. 26. Boerderij type d
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Flg. 27. Boerderij type h
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Fig..28. Boerderij typej
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Fig. 29. Boerderij type k
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Fig. 30. Boerderij type m
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Fig. 31. Boerderijtypeo
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Fig. 32. Boerderij type s6
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Fig. 33. Boerderij type q7
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Fig. 34. Montagebouw serie i
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Fig. 35. Montagebouw serie II
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Fig. 36. Montagebouw serie III
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Fig. 37. Aardappelbewaarplaats
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Fig. 38. Landarbeiderswoningen
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VERDIEPING

III. Planvorming van de nederzettingen

III. 1 Algemeen
III.1.1 Achtergronden
De geschiedenis van de Noordoostpolder dorpsplannen begint al in de Wieringermeer. Daar
werd in 1927 een adviseur aangetrokken om de situering en de uitwerking van de dorpen in de
Wieringermeer te bestuderen. Het verkavelingsplan, waarop de wegen- en waterwegenstructuur,
polderindeling en landbouwkundige verkaveling waren aangegeven, stond toen al helemaal vast.
De adviseur was prof. ir. M.J. Granpré-Molière, sinds 1924 hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft, architect en stedebouwkundige en gewaardeerd lid van de Stedebouwkundige
Raad van het Nederlandse Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw (later NIROV).

Fig. 39. Schets van M.J. Granpré-Molière
door Paul Citroen 1966
Hij was op dat tijdstip waarschijnlijk de meest geschikte persoon voor die positie. Hij was de eloquente voorman van de toen dominante stroming in stedebouw en architectuur, een stroming
die voortbouwde op de rijke bouwkundige traditie van Nederland, waarin gezocht werd naar de
eeuwige waarden die door de tijd de mens, zijn leven en zijn kunst als leidraad had gediend.
Deze waarden konden gevonden worden in de ongecorrumpeerde natuur, in de puurheid van de
geest en in de traditionele schoonheidsidealen. Techniek, mechanisatie, industrialisatie en massaproduktie pasten niet in deze benadering, tenminste niet voor zover ze bedoeld waren als middel tot materiële rijkdom en macht of als vervanger voor geestelijke rijkdom. In de moderne stad
scholen dan ook grote gevaren en moest geprobeerd worden om aan het land gebonden dorpen als zuiver dorp vorm en inhoud te geven. Het dorp moest persé geen klein brokje stad worden. Een betrekkelijk kleine, maar zeer vocale groep "modernen" (waaronder Van Eesteren,
Merkelbach en Van Embden) verwachtte juist wel veel heil in de industrialisatie als middel tot een
beter leven voor de grootst mogelijke bevolkingsgroep. Het was dan ook deze groep die, later
uitgebreid, Nagele ontwierp en daarin de zogenaamde tegenstelling tussen dorp en stad ontkende.
De groep had uiteraard veel kritiek op het door Granpré-Molière geleverde werk in de Wieringermeer.
Bij het ontwerpen van de dorpen in de Wieringermeer streefde Granpré-Molière naar een samenhang in elk dorpsontwerp met drie hoofdeigenschappen (volgens rapport "De inrichting van de
IJsselmeerpolders, 1920-1960"):
1.
Een zeker uitvloeien, dat aan de natuur van elk dorp eigen is. Daarom moest het centrum
een zekere voltooidheid en beslotenheid krijgen door de onderlinge afstand van de beeldbepalende elementen niet te ruim te nemen.
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2.
3.

Een ruime aanleg van de dorpen met grote aandacht voor de gezondheid, schoonheid en
vrijheid in de toekomstige ontwikkelingen om ruimte te laten voor een organische groei.
De ligging van de dorpskern aan kruispunten van wegen en waterwegen, waarbij GranpréMolière zich bewust was van de problemen die verkeer midden door een dorp kunnen
geven: "Wanneer men echter met de uitwerking van plannen is belast, stoot men vanzelf
ook op andere belangen en het is mij duidelijk geworden, dat juist bij die plannen waar het
verkeer door het dorp heen voert de meest natuurlijke, dat is de meest spaarzame, de meest
doeltreffende en de meest schone oplossing zich als "het ware vanzelf aanbood."

Het compromis door hem zelf aangegeven lag in de oplossing om de belangrijke doorgaande
wegen buiten de bebouwde kom te leggen, maar de minder belangrijke dóór het dorp te halen.
III.1.2 Dorpen in de Noordoostpolder
In de vormgeving van de dorpen in de Wieringermeer zijn ook bepaalde kenmerken aan te geven, die in sommige NOP-dorpen terug te vinden zijn:
1.
De centrale, langgerekte "brinkachtige" ruimte. De ruimte zelf bestond voor het grootste deel
uit groen/gras met bomen; de doorgaande weg lag apart van de langs de gevels lopende
ventweg(en); de bebouwing werd gevormd door de winkels, de openbare gebouwen en de
woningen meestal van de notabelen. De ruimte had altijd niet-parallel lopende wanden.
2.
De doorgaande weg liep door de centrale ruimte.
3.
De kerken lagen op enige afstand van elkaar opdat de diverse kerkgemeenschappen hun
religie op eigen wijze konden beleven zonder interferentie van de anderen. Meestal lag één
van de kerken aan de centrale ruimte, maar geen der kerken kon qua locatie dominant
genoemd worden.
4.
De situering van de straten en andere ruimten was zodanig dat er wel ingespeeld werd op
de bestaande aanleidingen, toch werd de rechte hoek en de parallelle richting zoveel mogelijk vermeden, enerzijds om daarmee subtiele beeldveranderingen of doorkijkjes naar een
"focalpoint" te creëren, anderzijds uit afkeer van alles wat op "machine-made" leek; het streven was gericht op het oproepen van het beeld van het organisch gegroeide.
5.
In de vormgeving van de gebouwen werd gestreefd naar grote eenheid van vorm en materialen, rust, weinig opsmuk, ("geen poenige renteniershuisjes") eenvoud en een uitdrukking
van het eigene van het platteland.
In de Noordoostpolder zijn deze principes in het algemeen gehandhaafd. In de jaren '39 en '40,
toen er een verkavelingsplan lag met 6 dorpen, is er door ir. P. Verhagen (vroeger partner van
Granpré-Molière toen het bureau nog: "Granpré-Molière, Verhagen en Kok" heette) aan een eerste opzet van de dorpsplannen (bijvoorbeeld Emmeloord, Marknesse en Ens) gewerkt. Dit is in
1942 door ir. C. Poüderoyen overgenomen.
Pouderoyen, die student van Granpré-Molière was geweest en aanhanger van diens theorieën,
heeft wel een eigen inbreng gehad in de planvorming, maar hij is in het algemeen niet afgeweken
van de bovenomschreven kenmerken. Toen in 1947 Verlaan de planvorming overnam heeft hij
zich in hetzelfde kader gevoegd en zijn in de Planologische Commissie (1) de ideeën van de zogenaamde Delftse School (geestverwanten van Granpré-Molière) via Verhagen nog tot 1950
door blijven klinken.
Met name in de ontwerpen van de door de Wieringermeerdirectie gemaakte plannen is dit duidelijk waarneembaar, zoals Emmeloord (door Pouderoyen ontworpen), Marknesse, Ens, Luttelgeest, Bant en Creil; plannen die alle door Verlaan zijn gemaakt. Ook zijn er elementen van te
zien in de door externe ontwerpers gemaakte plannen zoals Espel van M. Duintjer, waar echter
geen doorgaande weg door het centrum gaat en Tollebeek van Th. Nix, waar eveneens een doorgaande weg door het centrum ontbreekt. Echter, afwijkers zijn Kraggenburg van P.H. Dingemans, dat uitging van andere sociologische principes en in de vormgeving daardoor vooral
afweek in de centrale groene ruimte waar kerken en scholen te zamen waren gebracht en Rutten
van prof. W. Bruin, dat op het kruispunt van twee wegen is gesitueerd. Nagele van "De 8" en "De
Opbouw" neemt in filosofie en totale opzet een bijna tegenovergestelde plaats in ten opzichte
van de andere dorpen.
(i)Planologische Commissie: begeleidingscommissie waarin vertegenwoordigers van', de Dienst voor het Nationale
Plan, de Dienst der Zuiderzeewerken, Staatsbosbeheer, Verkeer en Waterstaat, de Directie van de Wieringe
meer/NOP werken, sociografische en stedebouwkundige adviseurs. De commissie heeft tussen 1947 en 1959
(het jaar dat het werk in de NOP was afgelopen) haar adviezen gegeven.
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Nagele is op een andere leest geschoeid dan de andere Noordoostpolderdorpen, die in schaal,
vorm, kleur en filosofische benadering als aan het platteland gebonden entiteit zijn ontworpen.
Ze zijn daarmee wezenlijk anders dan de onafhankelijke stad. Nagele is ontworpen door een
groep architecten van "het Nieuwe Bouwen", aanhangers van een sociaal-maatschappelijk opti
misme, gelovers in de gelijkheid van de mens en het beter worden van de wereld, waarbij de
techniek en de industrialisatie de mens zouden bevrijden van de arbeid waaraan hij als slaaf gebonden is. Het dorpsontwerp wilde afrekenen met de tegenstelling tussen stad en platteland. Het
heeft dan ook een vorm gekregen die sterk afwijkt van de andere dorpen.

II 1.1.3 Bebouwing in de dorpen
Wat het bouwkundige deel betreft is er, met uitzondering van Nagele, weinig verschil tussen de
NOP-dorpen. In het algemeen werden de "arbeiderswoningen" door de Directie voor de Wieringermeer ontworpen. Soms werd een ontwerp geleverd door een extern architectenbureau, waar
dan door de Directie bestektekeningen bijgemaakt werden. In de eerste jaren bestond de woningbouw voor het overgrote deel uit volledig gesubsidieerde huurwoningen waarvan het grootste deel - behoudens de door de huurders gekochte panden - nog door de
woningbouwvereniging "De Noordoostpolder" wordt beheerd. In 1948 beslisten de Ministers van
Financiën en van Wederopbouw en Volkshuisvesting, uit puur economische overwegingen, dat
de typische twee-onder-een-kap woning voor de landarbeiders, zoals die in de Wieringermeer
nog wel was toegepast, in de Noordoostpolder niet meer gebouwd kon worden, zodat er alleen
nog rijtjeswoningen gemaakt zouden worden.
Hiermee verdween het verschil tussen land- en andere arbeiderswoningen. Dezelfde woningtypen werden veelal in diverse dorpen gebouwd. Kleur en materiaal waren overal hetzelfde, zodat
er aan de bebouwing niet te zien is in welk dorp men zich bevindt. Deze eenheid van materiaal
en de sobere ontwerpen hebben echter een onmiskenbare karakteristiek aan de Noordoostpolder-dorpen gegeven.
Uitzondering hierop zijn de zogenaamde Oostenrijkse woningen, houten woningen, waarvan er
een honderdtal vlak na de Tweede Wereldoorlog uit Oostenrijk zijn geïmporteerd. Zij zijn in Emmeloord, Marknesse, Ens en als woningen op boerenerven in de NOP terecht gekomen (zie ook
hoofdstuk IV bij de inventarisatie van de dorpsbebouwing). De kerken en anderen bijzondere gebouwen hebben veelal lichte bakstenen muren en donkere (zwarte) dakpannen.
Hoewel er door gebrek aan financiële en materiële middelen uiterst sober gebouwd moest worden in de "wederopbouw" periode van het Nederland van vlak na de Tweede Wereldoorlog, waren de woningen in de NOP van degelijke kwaliteit en zijn ook heden ten dage nog in goede
staat en naar moderne maatstaven redelijk leefbaar.
In tegenstelling tot de Wieringermeerpolderdorpen werd er in de NOP geen echte poging meer
gedaan om de notabelenwoningen nog langs de centrale ruimte te plaatsen. Niet alleen was dit
door de tijd enigszins achterhaald, door een zekere concentratie in Emmeloord zou het aantal
notabelen per dorp ook niet erg groot zijn. In de uitvoering van de ring van dorpen om Emmeloord is er dan ook geen of weinig differentiatie te zien tussen de diverse woonlocaties van het
eerste ontwikkelingsdecennium.
De scholen, de openbare, maar ook het grootste deel van de bijzondere, werden door het Openbaar Lichaam - de bestuurlijke voorloper van de gemeente - dus door de Directie Wieringermeer
gebouwd en na voltooiing aan het schoolbestuur overgedragen. Dit werkte uiteraard kostenbesparend. Andere openbare gebouwen werden in het algemeen onder auspiciën van de Wieringermeerdirectie gebouwd. Kerken werden door de door besturen geselecteerde architecten
ontworpen. Uiteraard is er in dit soort gebouwen dan ook een grote diversiteit in stijl, vorm, materiaal en kleur te zien. Waar in de woningbouw weinig stijlontwikkeling valt te bespeuren, is dit in
de kerkbouw beter te volgen en hebben de latere dorpen duidelijk wat "modernere" vormen dan
de andere.
Een uitzondering op het voorgaande vormt het dorp Nagele dat niet alleen in stedebouwkundige
opzet verschilt; maar ook in bouwkundige. Het grote verschil ligt in de dakvorm die in Nagele
plat is.
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III.1.4 Beplantingen
Bij de ontwikkeling van de dorpsplannen werd geen tuin- of landschapsarchitect ingeschakeld.
Het stedebouwkundig plan werd door de stedebouwkundige van de Directie of door een extern
bureau ontwikkeld. Op deze plannen waren de hoofdopzet van de bomenrijen, groengebieden,
plaats en maat van de begraafplaats en de bossen aangegeven. Na goedkeuring in de Planologische Commissie volgden de detailplannen. Eerst dan werd er een groenontwerper bijgehaald,
die moest zorgen voor het ontwerp van de erfindeling in de achtertuinen, vaak ook de grotere erven van hoekhuizen, bomen en struiken in groenstroken, keuze van de heggen, bomen en struiken en de inrichting van de dorpsbossen. Dit alles ging in overleg met de stedebouwkundige van
de Bouwkundige Afdeling. Toezicht op de realisatie behoorde ook tot zijn taak. Aangezien er
geen groenontwerpers bij de Bouwkundige Afdeling waren, werd in 1945 Piet Kelder van Staatsbosbeheer bij de afdeling gedetacheerd. De ontwerpen van alle dorpsbeplantingen in de
ontwikkelingsfase, uitgezonderd Nagele, staan op zijn naam.
In Nagele heeft Kelder alleen het bos ontworpen. De dorpsbeplantingen zijn van de tuinarchftecten Mien Ruys en Wim Boer.
Het was er de Directie veel aan gelegen om de groenvoorzieningen aangelegd te hebben voordat de bewoners kwamen.
"Alle door de Wieringermeerdirectie gebouwde woningen (en dat was 90%) werden onmiddellijk
na het gereedkomen voorzien van hagen als erfafscheid ing. Hiertoe werden in de dorpen in het
algemeen stevige haagsoorten gekozen: meidoorn, liguster vulgare, veldesdoorn en haagbeuk.
In Emmeloord werden soms ook Symphoricarpus en Spiraea Vanhoutei gekozen. Bij diepe en/of
brede achtertuinen werden vaak kleine bomen (meidoorn, veldesdoorn, berk) en struiken geplant. De algemene opzet van het sortiment was zodanig dat bij de woningen een vrij fijn sortimènt sierheesters werd geplant, op de plantsoenen vaak wat steviger en grovere soorten en
meer naar het landschap toe de inheemse soorten, gevarieerd naar de diverse grondsoorten"
(Kelder).
In de tuin- en landschapsarchitectuur wordt er met levend materiaal gewerkt. Het ruimtelijk effect
verandert constant en er is onderhoud en beheer nodig om enerzijds het ontwerpidee gestand te
doen, anderzijds moet door veranderd ruimtegebruik maar ook ziekte, slechte groei, enz. de beplanting gewijzigd, verwijderd en/of opnieuw worden aangeplant. Evenals in de stedebouw en
bouwkunde is ook de landschapsarchitectuur aan trends en veranderende inzichten onderhevig.
Kelder zegt hierover, na in 1988 de polder nog weer eens intensief bekeken te hebben: "Hóewei
in 26 jaar (na de gemeentewording van 1962) veel is veranderd, vooral bij schoolterreinen, die
door de schoolverenigingen onderhouden werden en in de jongere dorpen, waar de beplanting
nog niet zozeer uitgegroeid was, zijn er toch nog een vrij groot aantal herkenbare opzetten aanwezig. Vooral op de begraafplaatsen waar de vroegere opzet nog herkenbaar is, is het van belang dat die in tact blijft en niet door een sortiment vervangen wordt, dat nu blijkbaar nogal
geliefd is: coniferen, berberissoorten en andere meer verfijnde struiken en bomen, die in de polder veel van de vroeger bestaande hoofdlijnen verdoezelen. Alle (dorps)uitbreidingen worden in
hoge mate door dit sortiment gekenmerkt."
III.2 De namen van de nederzettingen
Puttend uit het boekje "Namen in de Noordoostpolder, geschreven door H. Scholtmeijer, hierbij
enige naamsverklaringen.
Emmeloord ontleent zijn naam aan het oude buurtje op de noordpunt van Schokland.
Marknesse wordt al in 1132 genoemd op de bezittingenlijst van het Staverse Klooster St. Odulf.
De exacte ligging is onbekend, maar het moet bij Urk en Schokland gelegen hebben. De Kampweg loopt langs het terrein tussen de Kampweg en de oude weg waar zich tijdens de ontginningsfase een barakkenkamp bevond. Een van de barakken bestaat nog.
Noot:voor de verdere inhoudelijke beschrijving van de ontwikkeling van de dorpsplannen wordt ook verwezen naar
het rapport van G. Andela, K. Bosma e.a., genaamd: "De inrichting van de Usselmeerpolders 1920-1960', naar het
boek van Zef Hemel: "Nagele een Collectief Ontwerp* en het boek van de RUP: "Oorpen in de Usselmeerpolders".
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Ens is genoemd naar de zuidelijke helft van Schokiand, waar zich twee woonbuurtjes bevonden.
Straatnamen in Ens herinneren aan hoogwaardigheidsbekleders die op Schokiand heer, schout,
burgemeester, pastoor of dominee waren.
Kraggenburg is de naam van de noodhaven aan het eind van de leidammen, die in 1845 in de
Zuiderzee werden aangelegd om een vaargeul naar het Zwarte Water op te houden. Van het
voormalige Kraggenburg, nu oud-Kraggenburg geheten, bestaat nog een klein deel met een woning, de lichtopstand en een steigertje, gelegen te midden van de bietenvelden.
Luttelgeest is een nederzetting in de buurt van Kuinre geweest. De naam verschijnt voor het
eerst in 1379 in een stuk waarin aan de Heer van Urk toestemming wordt gevraagd een versterking te bouwen ter bestrijding van de Friese zeeroverij. Ook hier herinnert de Kamplaan aan het
voormalige kamp Oostvaart, dat met deze weg aan het midden van het dorp verbonden was.
Bant is genoemd naar Bantega of Bant dat zich in Friesland bij De Lemmer bevond. De landerijen strekten zich uit tot in het huidige poldergebied.
Rutten (Ruthne) was een dorp dat in de veertiende eeuw ten noorden van Urk moet hebben gelegen.
Creil is genoemd naar De Kreil, vroeger een ondiepte ten zuidwesten van Staveren. Scholtmeijer
wijst er op dat de "C" van Creil een twintigste eeuwse aanpassing is, "in het verleden werd de
naam consequent met een K. gespeld". De straatnamen herinneren aan een incident, dat zich in
het begin van de twaalfde eeuw voordeed, tussen de Friese Heer Galo Iges Galama, eigenaar
van het Kreilerbos, en de Hollandse graaf Floris II, die meende dat het gebied aan West-Friesland, dus aan hem, toebehoorde.
Nagele is genoemd naar het eiland Nagele, dat tussen Urk en Schokiand heeft gelegen. Het
wordt al in 1138 genoemd. Het is zelfs mogelijk dat de naam teruggaat tot het Nabalia, door Tacitus genoemd in zijn Historiën.
Espel dankt zijn naam aan Espelo dat zich vroeger ook ten noorden van Urk bevond. Het wordt
genoemd in een boek uit 1317.
Tollebeek werd voor het eerst genoemd in geschriften van 1364. Het was een bezit van de Heren
van Kuinre.
Hl.3 Inleiding tot de beschrijving van de dorpen.
Zoals al eerder is aangegeven kunnen de nederzettingen in twee hoofdcategorieën verdeeld worden, namelijk die welke door de Bouwkundige Afdeling van de Wieringermeerdirectie zijn ontworpen en die welke door "buitenstaanders" zijn ontworpen. De Directie had deverantwoordelijkheid
voor de ontwerpen en het uitvoeren van alle dorpen.
Bij de beoordeling van zowel binnen als buiten de Directie gemaakte plannen werd zij geassisteerd door een onafhankelijke "Planologische Commissie" (zie hoofdstuk II.5). De legendarische
A.D. van Eek leidde sinds 15 mei 1931 de Bouwkundige Afdeling. Hij zorgde ervoor dat de benodigde mankracht op de juiste plaats kwam om aan de problemen het hoofd te bieden. Aanvankelijk had het bureau van Granpré Molière, Verhagen en Kok, als adviseur van de Dienst der
Zuiderzeewerken plannen voor sommige kernen gemaakt; zoals Emmeloord, Marknesse, Ens en
Nagele.
Met de aanstelling van ir. C. Pouderoyen (zie hoofdstuk II.5) bij de Bouwkundige Afdeling, werd
het ontwerpen naar de Directie verschoven. Pouderoyen, een Delftse School exponent, deed
veel werk aan Emmeloord, waarvan het stedebouwkundig plan op zijn naam geschreven kan
worden, maar hij maakte ook plannen voor Marknesse en Ens. Daarnaast hield hij zich bezig met
het landschapsontwerp van de hele polder. In 1947 werd zijn werk overgenomen door Th. Verlaan, die de plannen leverde voor Marknesse, Ens, Luttelgeest, Bant en Creil. Al deze plannen
dragen de hoofdkenmerken van de door Granpré-Molière ontworpen Wieringermeerpolder-dorpen.
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Kraggenburg is ontworpen door ir. P.H. Dingemans, naar aanleiding van een, gedurende de oorlog gehouden, prijsvraag. De filosofie waarop zijn plan was gebaseerd toonde in sommige
opzichten meer verwantschap met die van de aanhangers van het Nieuwe Bouwen, zoals zijn
ideeën de kerken bij elkaar in het centrum van het dorp te zetten en zijn gedachten over de keuzemogelijkheden die de bewoners van een nederzetting zelf zouden moeten maken ten aanzien
van bijvoorbeeld hun vrijetijdsbesteding.
Rutten werd ontworpen door prof. Wieger Bruin, een architect-stedebouwkundige die in de Wieringermeer al veel bouwkundig werk had verricht, maar daar ook Kreileroord had ontworpen.
Bruin wist aan de standaard NOP-dorpsplannen te ontkomen door er een echt kruispuntsdorp
van te maken.
Architect M. Duintjer ontwierp Espel. Zijn ontwerp heeft een aantal van de kenmerken van de
door de Directie ontworpen dorpen. Hierbij moet worden aangemerkt dat in de uitvoering de
strakheid van het ontwerp en daarmee het eigen karakter enigszins verloren is gegaan. Tollebeek van ir. Th. Nix heeft een eigen karakter, vooral veroorzaakt door het principe van de "Groeve Kamers". Het mist de "brinkachtige" ruimte; de winkels zijn gesitueerd in de ruimte, die
asymmetrisch ten opzichte van de rest van het dorp langs de vaart en de hoofdweg ligt. Nagele
neemt onder de dorpsontwerpen wel een heel bijzondere plaats in, omdat het het enige ontwerp
is dat vanuit de puur functionalistische filosofie van "Het Nieuwe Bouwen" is ontstaan. Het ontwerp is het resultaat van een "ontwerp-consensus" van architecten, stedebouwers en landschapsarchitecten, alle leden van de architectenverenigingen "De 8" en "De Opbouw".
111.4. Emmeloord
111.4.1 Inleiding
Emmeloord vormt als enige stad het hoogtepunt van de inrichting van de Noordoostpolder.
Zij verschilt van de andere nederzettingen niet alleen in omvang en functie, maar vooral ook
door de vele voorzieningen, de grotere ruimtelijke complexiteit en de snelheid waarmee en de
manier waarop het zich ontwikkeld heeft.
Emmeloord werd als poldercentrum in het hart van de Noordoostpolder gesitueerd. Die plaats
en functie heeft het altijd gehouden, alle discussies over aantal en locatie van de andere kernen
ten spijt. Zij ligt op de plaats waar de Urkervaart, de Zwolsevaart, de Espelervaart en de Lemstervaart bij elkaar komen.
Het centrum en de eerste wijken liggen ten noorden van de Urkervaart en het grote bedrijventerrein ten zuiden ervan.
Door zijn centrale ligging heeft Emmeloord over de jaren niet alleen een verzorgende, maar ook
een stuwende functie gekregen.
De kern heeft een gestage groei doorgemaakt (volgens sommigen ten koste van de omringende
dorpen) en toont door nieuwe gebouwen in het centrum dat het economisch springlevend is en
een aantrekkelijke plaats om te werken en te wonen.
Vergelijking van de huidige situatie (zie fig.41) met het oorspronkelijke goedgekeurde plan (zie
fig. 64.) valt de overeenkomst meteen op, in het bijzonder de locatie van hoofdruimten en straten, de ligging van het park, het industrieterrein aan de zuidkant van de Urkervaart, de ligging
van de begraafplaats en de woningen met de grote achtertuinen in de omgeving van de Espelerlaan.
Noot
Voor het hoofdstuk over Emmeloord is dankbaar gebruik gemaakt van het artikel "Afstemming van norm en ontwerp" door Gerry Andela en Koos Bosma in Wonen Tabk 14/85 pp. 20-35, waarin de planvorming voor Emmeloord
tot 1948 uitvoerig beschreven en geanalyseerd is.
Tevens is gebruik gemaakt van een brief (met bijlage) d.d. 20 juli 1987 van ir. C. Pouderoyem aan de Directeur van
de Rijksdienst voor de Usselmeerpolders. Naast kritisch kommentaar op; het Flevobericht nr. 250 "Oorpen in de Usselmeerpolders* bevat de brief een veelheid van gegevens en beschouwingen die bijdragen tot meer kennis van en
een beter inzicht in de plannen en de omstandigheden waaronder en de wijze waarop zij tot stand kwamen.
Voor inzicht in de verdere planontwikkeling na 1948, d.w.z. na de goedkeuring van het stadsplan en de feitelijke realisatie, vormde het RUP-archief, met name het foto-archief, een kostbare bron.
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Uitbreidingen buiten de grenzen van het oorspronkelijke plan liggen ten zuiden van de Urker
Vaart en ten westen van de Espeier Vaart. Momenteel (i.e. 1989) wordt een nieuwe wijk gebouwd
ten noorden van de begraafplaats, ten westen van de Espeleriaan.
In de oorspronkelijke opzet is Emmeloord voor 8.000 è 10.000 inwoners ontworpen, op een oppervlakte van 144,3 ha (Toelichting op het stadsplan van Emmeloord, april 1947, bijlage). Met dit
inwonertal werd het draagvlak geschapen voor de vele voorzieningen, winkels, instellingen en bedrijven die in dit streekcentrum een plaats moesten krijgen. De gedachte ontwikkelingstijd was.
circa zestig jaar.
De feitelijke ontwikkeling van Emmeloord is echter anders gelopen dan de oorspronkelijke plannenmakers voor mogelijk hielden. De stad is veel sneller gegroeid dan verwacht (op 1-3-1989:
19.488 inwoners). Zij heeft zich tot ver buiten de oorspronkelijke grenzen uitgebreid, zodat een
aantal boeren ten westen en ten zuiden van Emmeloord weer werden verdreven van de aan hen
uitgegeven gronden. Als relicten hiervan treffen we binnen de bebouwde kom enkele boerderijen
(met nu een andere funktie) en twee rijtjes landarbeiderswoningen aan.
Ook binnen de grenzen van het 'oude' Emmeloord hebben zich allerlei veranderingen voorgedaan. De ontwikkeling van het verkeer bijvoorbeeld leidde tot herinrichting van de openbare ruimte, zoals inrichting van de Lange Nering als voetgangerscentrum, aanpassing van allerlei
verkeerssituaties, aanleg van parkeerruimte, en een woonerfachtige inrichting van delen van de
oudste buurt.
En ook de bebouwing laat allehei veranderingen zien: bestemmingswijzigingen: verbouwing en
uitbreiding, renovaties, sloop en vervanging door nieuwbouw, met name in de oudste buurten en
het centrumgebied. De oorzaken hiervan liggen zowel in de noodzaak van technische vernieuwing als in de veranderde ruimtebehoefte ten gevolge van zich wijzigende bevolkingssamenstelling (leeftijdsopbouw) en de ontwikkeling van het bedrijfsleven (fig. 42).
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F/g. 40. Emmeloord. Topografie 1986.
65

Fig. 41. Situatie in 1985
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111.4.2. De planontwikkeling
111.4.2.1. Inleiding
De planontwikkeling is zeer uitgebreid. Een eerste ontwerp is najaar 1939 - voorjaar 1940 als onderdeel van een serie ontwerpen voor alle (toen nog zes) in de Noordoostpolder geprojekteerde
dorpen gemaakt door het Bureau Verhagen, Kuiper en Gouwetor, in opdracht van de Dienst der
Zuiderzeewerken, als vervolg op de advisering door ir. P. Verhagen m.b.t. de verkaveling van de
polder en de situering van de dorpen.
De opdracht was een reaktie op het bij de planvorming voor de Wieringermeer in een te laat stadium aandacht besteden aan de 'urbanisatie'. De ontwerpen - van de hand van ir. Verhagen in
samenwerking met ir. J. Kuiper - moesten als een illustratie worden gezien van de mogelijkheden voor dorpsstichtingen, die ir. Verhagen in de verkaveling van de polder had gereserveerd.
(Mededelingen Pouderoyen brief-bijlage p. 8 (transc.).)
In de jaren 1942-1948 had ir. C. Pouderoyen, als stedebouwkundige tot juni 1947 in dienst van
de Wieringermeerdirectie, de opdracht voor het ontwerp van Emmeloord met als doel de werkelijke bouw. Bij de Wieringermeerdirectie lag namelijk de feitelijke verantwoordelijkheid voor de
planvorming voor en bouw van de nederzettingen.
Vanaf 1946 werd Pouderoyen bij dit werk geassisteerd doorTh.G. Verlaan, die hem na zijn vertrek opvolgde, en J. Schipper. (Med. Pouderoyen.)
De ontwerpen werden door Pouderoyen in de Planologische Commissie gepresenteerd, en tegen kritiek verdedigd. De diskussie leidde tot wijzigingen en aanpassingen in het ontwerp, dat
zich zo geleidelijk ontwikkelde tot het goed te keuren plan. Prof. ir. Granpré Molière en ir. Verhagen waren als stedebouwkundig adviseur van de Directie lid van de Planologische Commissie,
en brachten advies uit over de plannen. Om die adviezen uit te kunnen brengen vonden voorbesprekingen met Pouderoyen plaats, 'om zo goed op de hoogte te zijn van de wijzigingspunten
en motivering van zijn voorstellen'. (Med. Pouderoyen.)
Bij de aanvang van zijn werk kreeg Pouderoyen de mededeling dat hij de ontwerpen van Verhagen c.s. 'gerust opzij mocht leggen en opnieuw beginnen'. Ook prof. ir. Granpré Molière zei hem
dat hij zich 'niet aan deze plannen gebonden moest voelen, eensdeels omdat [Granpré] kennelijk wist dat ze als illustratie waren bedoeld, anderdeels om [hem] de nodige vrijheid tot eigen
kreatie te geven'. (Med. Pouderoyen.)
Zowel het ontwerp van Verhagen c.s. als de eerste schetsplannen van Pouderoyen zijn niet op
onderzoek gebaseerd, maar op een algemene stedebouwkundige ervaring. Vanaf 1943 echter
wordt, mede door de indiensttreding van de sociograaf drs. Sj. Groenman bij de Wieringermeerdirectie, en het adviseurschap van de sociograaf dr. E.W. Hofstee, de basis van de plannen verbreed door typologisch en sociografisch onderzoek, op grond waarvan Groenman inwonertal,
bevolkingscategorieën en bijbehorende huisvesting en voorzieningen berekende. De hieruit
voortkomende sociografische nota's zijn integraal onderdeel van de planvorming, en monden uit
in de toelichtingen bij de stadsplannen in de periode 1944-1947. Hiermee kreeg de planvorming
een modern aspect, in aanmerking genomen dat het volgt op het niet lang daarvoor, in 1936, gereedgekomen eerste uitbreidingsplan op basis van wetenschappelijk onderzoek, het Algemeen
Uitbreidingsplan van Amsterdam.
Andela en Bosrna geven de volgende karakteristiek van de plannen:
'Van meet af aan ging het om een stedebouwkundig ontwerp van onmiskenbaar traditionalistische snit. Deze karakteristiek is in de detaillering van de plannen van Pouderoyen verder versterkt. Het stadsbeeld van Emmeloord, als sociaal, economisch en cultureel hoogtepunt van de
polder werd bepaald door een duidelijke begrenzing van de stad ten opzichte van het omringende landbouwareaal. Het gesloten stadsbeeld kenmerkte zich door een heldere hiërarchie in de
bebouwing die de bestaande agrarische verhoudingen sybmoliseerde. Daarbij staken de openbare gebouwen (poldertoren, kerk, raadhuis en dergelijke) tegen de woningbouw af, natuurlijk in
hoogte, maar vooral door de enscenering in het straat- en pleinprofiel. De door bebouwing omsloten pleinen vormden ontmoetingsplaatsen, doordat de wanden werden gevormd door culturele en andere instellingen. Woning en woonomgeving fungeerden als agrarische basiselementen
voor het cultiveren van het gezin in de poldersamenleving. De nijverheid was op bepaalde plek
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ken in de stad geconcentreerd, terwijl de industrie buiten de stad was gesitueerd.' (Andela en
Bosma, 1985, pp. 29-30.)
III.4.2.2. Het schetsplan van Verhagen c.s. 1939-1940 (Fig. 44)
Het eerste ontwerp is overwegend strak en rechthoekig van opzet. De ligging van de stad ten opzichte van de wegen en de kanalen werd als vaststaand gegeven uit het verkavelingsplan van
1938 overgenomen.
Het plaatselijk verkeer werd langs het centraal gelegen hoofdplein geleid, waarop een vrijstaand
raadhuis en een 'poldertoren', als oriëntatiepunt voor de gehele polder, geprojecteerd waren.
Het assenkruis van de hoofdwegen in de polder vond zijn herhaling in de stad. Het werd benadrukt door de oriëntatie van de lange bouwblokken.
De oost-west verbinding en de daaraan evenwijdig gelegen lange winkelstraat vormen met het
centrale plein de ruggegraat van het plan. De woningen zijn voor een groot deel oost-west georiënteerd zodat men met een beperkt aantal woningtypen zou kunnen volstaan. (Med. Pouderoyen.) De bijzondere gebouwen lagen verspreid en werden benut voor het het verlevendigen van
de lange bouwblokken en het registreren van zichtlijnen. (Andela en Bosma, 1985, p. 30).
Enkele kerken, een scholencomplex, een markt (in het zuidwesten) en een industrieterrein ten
westen van de Espelervaart tussen Urkerweg en Urkervaart, maken deel uit van het plan.
In het noordwesten waren langs de uitvalswegen landarbeidersplaatsjes en de begraafplaatsen
geprojecteerd, en in het noorden een groot stadspark met sport- en speelvoorzieningen, een waterpartij en een haventje. De informele opzet van het park vormde een sterk contrast met de
strakke opzet van de stad.
Na overleg in januari 1942 tussen de Rijksdienst voor het Nationale Plan en de ontwerpers wordt
een beweegbare brug aan de zuidzijde over de Urkervaart toegevoegd, om zo het gebied ten zuiden van Emmeloord direkt te ontsluiten (fig. 45). Daarmee ontstond de mogelijkheid om het 'assenkruis' in Emmeloord te versterken, en in latere plannen een industrieterrein ten zuiden van de
Urkervaart te leggen.

ofyuuu
Fig. 44. Ontwerp stadA. Bureau Verhagen, Kuiper en Gouwetor. Omstreeks 1939-1940.
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Fig. 45. Schetsplan stadA.
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III.4.2.3. De ontwerpen van ir. Pouderoyen (Directie van de Wieringermeer)
Gold het ontwerp van Verhagen vooral als toets op het verkavelingsplan, ir. Pouderoyen kreeg
bij zijn indiensttreding bij de Wieringermeerdirectie in augustus/september 1942 de opdracht een
nieuw, op uitvoering gericht ontwerp voor Emmeloord te maken. De polder was inmiddels drooggevallen. Emmeloord was bij het uitdiepen van de kanalen, met het ontwerp van Verhagen als uitgangspunt, voor een deel van een zandlaag voorzien als grondverbetering ten behoeve van de
bouw. Er was op korte termijn behoefte aan een plan dat houvast zou geven om tijdelijke vestigingen, zoals barakken en loodsen, en de eerste woningbouw - de bouw begint in 1943 - te realiseren.
Het eerste ontwerp van Verhagen c.s. vormde voor
Pouderoyen een inspirerend voorbeeld. (Med. Pouderoyen, 1987, p 10.)
Niettemin vond hij de strakke regelmaat van het
ontwerp van Verhagen teveel een voortzetting van
de grootschalige regelmaat van het verkavelingsplan (fig. 46).

. '

,
•-•> •"""'
.. --

'

Met de 'uitbuikingen' van de noord-zuid as en oostwest as van de polder als uitgangspunt schetste
Pouderoyen najaar 1942 een beweeglijker plan met
uitwaaieringen en allerlei knikken, om daarmee de
intimiteit en oriëntatie te bevorderen en een 'gesloten ruimtelijk beeld' te laten ontstaan (fig. 47). Het
ontwerp van de stad is daarmee als het ware een
evenbeeld geworden van de structuur van de polder. (Med. Pouderoyen 1987, p. 12-13.)

Het stadsplein werd nu ten westen van de noordzuid as gelegd, en de Espelerlaan werd naar dit
plein - het hart van de stad - geleid. De toegevoegFig. 46. Schetsplan najaar 1942 Bureau Ver- de zuidelijke toegang tot de stad projecteerde Pouhagen, Kuiper en Gouwetor, Dorpsplan Em- deroyen langs de markt en langs de oostzijde van
meloord, omstreeks 1939-'40
het plein, zodat het assenkruis nu volledig de ruggegraat van het ontwerp vormde, hoewel de oostwest as in dit ontwerp geknikt is. Voor het overige
verschilt het plan niet wezenlijk van het ontwerp
van het Bureau Verhagen.
In de latere schetsplannen van Pouderoyen keert
de oorspronkelijke strakheid weer enigszins terug,
en ontstaat een rustiger en evenwichtiger beeld.

Fig. 47. Schetsplan II, najaar 1942
ir. C. Pouderoyen
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Schetsplan winter 1942-1943 (Fig. 48)
Naast een verdere ontwikkeling van de verkaveling zien we in de winter 1942-1943 een andere
opzet van het park getekend, een mengeling van formele en romantische elementen.

Fig. 48. Schetsplan Emmeloord
Schetsplan februari/maart 1943 (Fig. 49)
Voorjaar 1943 introduceerde Pouderoyen een grachtenstelsel, waarmee het langgerekte centrum duidelijk van de omliggende woonwijken gescheiden werd. De oost-west as is nu weer ononderbroken. Het stadsplein ligt zijdelings van de noord-zuid as, door bebouwing van de
oost-west as gescheiden. In dit stadium is het ontwerp van de eerste woonwijk, de 'Onkruidbuurt', ten westen van de Espelerlaan gedetailleerd uitgewerkt en vastgelegd, zodat aldaar de
bouw kon beginnen. Dit gedeelte komt dan ook verder in de plannen onveranderd voor.

Fig. 49. Schetsplan, februari/maart 1943
Ir. C. Pouderoyen

Fig. 50. Gezicht op stadsplein
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Fig. 51. Emmeloord, detaillering wijk I.
maart 1943

Fig. 52. Profielen wijk I
maart 1943

Schetsplan december 1943 (Fig. 53)
Najaar 1943 is het grachtenstelsel om economische en functionele redenen voor een belangrijk
deel weer geëlimineerd, zodat uiteindelijk alleen de gracht in de singel langs de Korte en Lange
Dreef overblijft.
Waar het grachtenstelsel verviel, werd het deels vervangen door een stramien van brede groenstroken, die grotendeels met het verkeersnet samenvielen. (Artdela en Bosma 1985, p.34.)
De ontwikkeling van het centrum laat een lange winkelstraat zien die pal uitkomt op het centrale
plein. De winkelstraat kan als voetgangersgebied ingericht worden, doordat het verkeer aan de
noordzijde en zuidzijde langs het centrum geleid wordt, en de winkels door middel van expeditiestraten voor bedienend verkeer bereikbaar gemaakt worden.
Het industrieterrein wordt van de noordkant naar de zuidkant van de Urkervaart verplaatst, en havenbekkens worden geprojecteerd, zodat bij doortrekking van de spoorverbinding Zwolle-Kampen naar Emmeloord een spoorhaven aangelegd kan worden.
Schetsplan mei 1944 (Fig. 54)
Tot voorjaar 1944 is het stadsplein steeds oost-west gericht getekend.
Daarbij kwamen de volgende varianten voor:
- een oost-west gericht plein waarbij de as Urk-Vollenhove gebroken is, en om het plein wordt
geleid (zie bijv. Fig. 47 en Fig. 48);
- een oost-west gericht plein met een doorgaande as Urk-Vollenhove, al of niet door bebouwing
ervan gescheiden (zie bijv. Fig. 46,49 en 53).
In het kommentaar van de Rijksdienst voor het Nationale Plan op het Schetsplan van februari/maart 1943 (Fig. 49) kwam m.b.t. het centrale plein bezorgdheid tot uiting met name ten aanzien van het karakter, de excentrische ligging, en de zeer grote maat van het plein in verhouding
tot het totale plan en tot de hoogte van de omsluitende bebouwing. (Zie Andela en Bosma 1985,
p.31.)
In het zoeken naar een betere oplossing verschijnt in het schetsplan van 31 mei 1944 een noordzuid gericht plein (zie Fig. 54). Het plein is duidelijk geleed. De noord-zuid as loopt, begeleid
door een fontein en een standbeeld, diagonaal over het plein, mede ten gevolge van het op het
plein schuiven van het hotel-beurscomplex. Het raadhuis annex politiebureau sluit het plein aan
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F/g 53. Stedebouwkundig plan Emmeloord, 23 december 1943
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Fig. 54. Schetsplan Emmeloord, 31 mei 1944
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de noordzijde af. De poldertoren is vrij buiten de rooilijnen geplaatst in de noord-westhoek van
het plein, als beëindiging van de westelijke pleinwand. De uitvalsweg naar Espel - de Espelerlaan is in dit ontwerp een zeer brede laan - is gebroken en wordt langs de poldertoren over het
plein geleid om aan te sluiten op de noord-zuid as. Aan de zuidzijde wordt het plein begrensd
door de singel en het Domeinkantoor, waarvan de aangebouwde loggia de gracht overkluist

Fig. 55. Wieringermeer directie, Ontwikkelingsstadia van Emmeloord, 27 juni 1944.
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Door de uitvalsweg naar Espel buiten de bebouwing in oostelijke lichting te verschuiven, is de
'bajonet' in deze verbinding ter plaatse van de bebouwingsgrens verdwenen. De landarbeidersplaatsjes, die in de voorgaande ontwerpen langs de noordelijke uitvalswegen lagen, worden nu,
omdat de visie op het onderbrengen van de landarbeiders drastisch gewijzigd was (Groenman,
maart 1944), In het kader van het 'gehuchtenplan' geprojecteerd in twee concentraties resp. ten
westen en ten noord-westen van de stad.
In de vergadering van de Stedebouwkundige Commissie op 30 juni 1944, waarin dit plan gepresenteerd werd, maakte Van Eek, hoofd van de Bouwkundige Afdeling, bezwaar tegen de verkeersoplossing op het stadsplein. Zijn voorkeur ging uit naar een apart gelegen plein, 'min of
meer zoals in de voorgaande plannen, maar dan kleiner'.
Blaauwboer (Openbaar Lichaam van de Noordoostpolder) vond het 'geen plein meer, maar
meer een brede ruimte'. Verhagen daarentegen was 'van meening dat voor het eerst een werkelijk goed plein geprojecteerd was, juist van schaalwerking, indeeling en schikking van de gebouwen en met een goede verdeeling van rust en drukte. De dominant valt op het raadhuis, het
hotel-beurscomplex passeert men. Voor de behoeften achtte hij ruimte genoeg, het is veel groter
dan het plein in Middelburg, dat voor allerlei doeleinden gebruikt wordt'. Hij was het echter eens
met Van Eek dat 'de aankomst uit het zuiden nog niet duidelijk genoeg is'. (Notulen Stedebouwkundige Vergadering 30 juni 1944, p. 2.)
Granpré Molière suggereerde 'de toegang uit het zuiden niet langs de westzijde maat langs de
oostzijde van het Domeinkantoor (te) leggen en dit gebouw dan iets (te) verplaatsen'. (Idem.)
Verhagen wees op de mogelijkheid van een grotere overkluizing van de singel zodat er een grotere openheid aan de zuidzijde van het plein zou ontstaan. (Idem.)
In de diskussie over de gebouwen heeft Blaauwboer onder meer bezwaren tegen het stichten
van een poldertoren, uit vrees dat die niet mooi zal zijn. Hofstee verdedigt de toren met het argument dat een kerkgenootschap niet een voldoende belangrijke toren zou kunnen maken, terwijl
Verhagen de poldertoren (oorspronkelijk zijn idee) juist een gelukkige oplossing vindt; 'deze kan
en moet ook de torens van de drie gezindten domineren'. Smeding concludeert dat een toren
'gewenscht. is, mits deze mooi is'. (Idem, p. 5.)
. Belangwekkend is ook de weergave van de diskussie over de Espeleriaan en 'de weg naar het
Noorden' (i.e. de Boslaan).
De in het plan geschetste brede Espeleriaan wordt door Van Eek als 'te weidsch en te winderig'
en 'niet geschikt voor een villastand' ervaren.
'De villabouw langs de Espeleriaan zou volgens veler oordeel even goed, mogelijk beter, uit een
gesloten bebouwing kunnen bestaan, althans gedeeltelijk'. Een aparte villawijk leek niet nodig.
Het voorstel van Van Eek om deze villa's 'langs de oostzijde van de weg uit het noorden (i.e. de
Boslaan) te leggen (het rijtje zou zich oostwaarts kunnen uitbreiden tot een villawijkje' ontmoet
bezwaar bij Pouderoyen. Vanuit het noorden komend was zeker 'als inleiding tot het plein een
nauwer element gewenscht, alleen al omdat men overal via openheden de stad binnenkomst'.
Granpré Molière ondersteunde Pouderoyen. Hij achtte 'voor deze weg, die zoo direct op het centrum afloopt, een stadskarakter gewenscht. Met het compositiebeginsel van de heer Pouderoyen
was hij het wel eens. Hij vond het plan mooi strak en harmonisch in elkaar zitten'. (Idem, p. 3.)
In deze diskussie zijn diverse motieven voor de hierma volgende planontwikkeling duidelijk te
herkennen.

Noot:
Juist dit plan met de bijbehorende toelichtingen is aan de orde in de eerste, en waarschijnlijk enige, genotuleerde
vergadering van de Stedebouwkundige Commissie op 30 juni 1944. In de datering van deze notulen ontbreekt het
jaartal. Andela en Bosma (1985, p. 34) nemen hiervoor 1946 aan, met als gevolg een enigszins verwarrend beeld
van de planvorming voor met name het stadsplein in de periode 1944-1946, hetgeen doorwerkt in hun konklusies.
(Ze ook Pouderoyen 1987, p. 14.)
.
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Fig. 56. Stadsplein Emmeloord, augustus 1944

Fig. 57. Stadsplein Emmeloord, augustus 1944
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Flg. 58.

Schetsplan Emmeloord, variant centrumgedeelte met 3 augustus 1944
Schaal 1:2000 Archief RIJP, AS 168, no. 721.
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Ontwerpen zomer 1944.
In augustus 1944 werd het stadsplein uit dit schetsplan verder uitgewerkt in plattegrond en vogelvluchtperspectief. (Fig 56 en 57). Daarnaast werden nog enkele varianten voor het stadsplan getekend, waarin met name de oplossing van het plein en de profielen van de uitvalswegen
verschillen. In de ene variant is een totaal gesloten plein geprojecteerd, en zijn de uitvalswegen
in betrekkelijk smalle ruimten gelegen. In de andere is in de plaats van de Espeleriaan de weg
vanuit het noorden in een brede groene baan gelegd, die in volle breedte uitkomt op het stadsplein waarop vrij de openbare gebouwen staan. In beide varianten is de markt gehalveerd.
(Fig. 58 en 59).
Na een door de oorlogsomstandigheden gedwongen onderbreking van de werkzaamheden
wordt in juli 1945 de planvorming weer opgestart. De adviseurs kregen, ter aanvulling en verduidelijking van4gpPJannen en toelichting van een jaar daarvoor, een reeks tekeningen toegestuurd
met het verzoek hierop schriftelijk te reageren. (Brief van Pouderoyen aan Granprë Molière en
Verhagen, 13 juli 1945.) De grondslagen van het plan en de sociografische nota's veranderden
niet meer fundamenteel. In de diskussie ging het vooral om de mate van stedelijkheid van het
centrum van de stad, met name het centrale plein (Andela en Bosma 1985, p. 34).

Ontwerpen januari 1946 - mei 1946
In januari 1946 wordt in een nieuwe serie schetsplannen (Fig. 60) de structuur van de stad verder
onderzocht. Met name de vormgeving van het stadscentrum, de uitvalswegen en het groen, de
plaats van de openbare en bijzondere gebouwen en de villa's, krijgen aandacht. Het resultaat
hiervan is in het stadsplan van 23 mei 1946 af te lezen (Fig. 61 - 63). Hierin is weer een oost-west
gericht plein, grenzend aan de as Urk-Vollenhove, geprojecteerd. Óp het plein bevinden zich het
Raadhuis, de Poldertoren, enkele erven met kantoren en het hotel-beurskompiex. Het verkeer
rijdt om het plein heen; de Espeleriaan is direkt op de as Urk-Vollenhove gezet. De markt is vervallen zodat het stadsplein duidelijk het centrum van de stad wordt.
De motieven voor deze ingrijpende wijziging in de opzet van het stadsplein zijn niet direkt uit de
beschikbare stukken af te leiden. Wel is er verband te herkennen met de discussies in dé Stedebouwkundige Vergadering van 30 juni 1944.
Het park
Het park is in de voorgaande ontwerpen geleidelijk veranderd van een informele opzet naar een
meer formeel geordend gebied. Belangrijk onderdeel is het bos geworden dat zich uiteindelijk

Fig. 60 Uit de schetsplannen 7, 10 en 11, januari 1946

Fig. 61. Profiel door gracht en hoofdplein, 6 juli 1946
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Fig. 62. Detail stadsplein uit
Stadsplan Emmeloord
23mei1946

ter weerszijden van de uitvalsweg
naar het noorden bevindt. Opvallend
element is het geprojecteerde openluchttheater. Het oostelijke deel, bestaande uit een sportkomplex en een
boomgaardengebied, wordt doorsneden door een strakke ontsluiting. Tussen het Emmeler Bos en de
bebouwing is een 'stadsboerderij' geprojecteerd, die als melkerij, theeschenkerij en kinderboerderij, en 's
winters als ijsbaan dienst zou kunnen
doen (Fig. 63).

Fig. 63. Stadsplan 23 mei 1946
IH.4.2.4. Het goedgekeurde plan
Voorjaar 1947 wordt de planvorming voor het stadsplan van Emmeloord afgerond in de vorm
van een uitgebreide toelichting (april 1947) met zeven kaartbladen als bijlage (gebaseerd op het
schetsplan AS 256, d.d. 26 februari 1947) (Fig. 64).
Het plan komt grotendeels overeen met het schetsplan van mei 1946. De verschillen beperken
zich tot de andere tracering van het spoor en de havens, de toevoeging van het ziekenhuis aan
de Urkerweg ten westen van de Espelervaart, een rioolwaterzuivering en enkele detailwijzigingen
zoals van de verkaveling van de 'Vogelbuurt' en de school aan de noordkant van de bebouwing.
Een opvallende bijzonderheid is de scheepvaartsluis in de Urker/Zwolse Vaart aan het oostelijke
eind van de loswai; deze komt in geen van de eerdere en latere plannen voor en wordt ook in de
toelichtingen nergens genoemd.
Het plan kenmerkt zich door een heldere funktionele opbouw, en een grote aandacht voor de situatieve vormgeving. In de inleiding van de toelichting wordt door de opstellers op de volgende
wijzede benaderingswijze geschetst: "Bij het maken van het plan is getracht te ontkomen aan
het dorre schema, aan de dodelijke nivellering, waartoe de moderne samenleving maar al te gemakkelijk geneigd is. Maar aan de andere kant evenzeer te voorkomen, dat de bekoring, die van
oude overgeleverde vormen in de stedebouw uitgaat, zou doen grijpen naar aantrekkelijke oplossingen die niet bij de werkelijkheid van vandaag passen." (Toelichting 1947, p. 1.)
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Fig. 64. Goedgekeurd plan
In de toelichting en de bijlagen wordt uitgebreid ingegaan op achtereenvolgens: de wegenstructuur en wegbreedten, de geleding van het stadsorganisme, de centrale voorzieningen en de
voorzieningen voor de wijken, de centrale ruimten van de stad, de bestemmingen en programelementen, de bevolkingsomvang, en de fasering.
De structuur
Het plan wordt gekenmerkt door een duidelijke hiërarchische opbouw, enerzijds van het wegenstelsel, anderzijds van de geleding van de stad i.v.m. de omvang ervan, in een duidelijk centrumgebied (de 'kern') met daaromheen de wijken (blad 3).
In de toelichting wordt gesteld dat 'de absolute grootte van de stad' niet zodanig is, 'dat deze
wijkjes een uitgesproken zelfstandigheid kunnen krijgen, daarvoor blijven ze te klein en te veel
op de kern aangewezen'. Er is in het plan echter wel voor 'zover de omstandigheden het toelaten voor elk wijkje naar een zekere afronding gestreefd'. (Toelichting 1947, p. 1.)
In het plan wordt bewust gebruik gemaakt van de richtingen in het stratenpatroon en de bebouwing in de wijken om de oriëntatie te vergemakkelijken, en de hoofdstructuur te benadrukken. 'In
de verschillende wijkjes domineert steeds één richting terwijl de richting loodrecht daarop daar
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aan ondergeschikt is gehouden'. (Toelichting 1947, p. 1; blad 1 en 2.)
De hoofdroutes in de stad zijn door de keuze van tracé, profielopbouw, en beeldbepalende en
begeleidende elementen, zoals bebouwing en beplanting, in de opeenvolgende situaties zorgvuldig vorm gegeven, om daarmee de verschillen tussen de delen van de stad - zoals de stedelijkheid van het centrumgebied tegenover de buitenwijken - tot uiting te brengen. De weg
Urk-Vollenhove en de weg in zuidelijke richting naar het industrieterrein zijn extra breed geprojecteerd.
Centrale voorzieningen
Het centrumgebied wordt gedragen door het stadsplein en de lange daarop uitkomende winkelstraat. De winkelstraat. De winkelstraat en de verkeersweg zijn gescheiden om zo de winkelstraat voor voetgangers geschikt te maken. Om een doodbloeden van een winkelstraat door te
geringe bereikbaarheid van de winkels te voorkomen, is een zodanige breedte gekozen dat de
winkelstraat toch steeds, al is het maar in de vorm van éénrichtingsverkeer, een verbindingsschakel vormt in de hoofdrichting waarin het stedelijk verkeer zich beweegt.
De drie om het centrumgebied gelegen 'kerken met annexen, en eventueel bijbehorende scholen' vormen door'de evenwichtige groepering' een belangrijke bijdrage aan de 'plastische werking van het stadsbeeld'. De andere openbare en bijzondere gebouwen hebben al naar gelang
hun aard en bestemming, een geschikte plaats in het stadsbeeld gekregen. (Toelichting 1947, p.
2;'blad 4.)
Centrale stadsruimten
In het plan zijn enkele 'centrale stadsruimten' onderscheiden die vanwege hun functie, plaats en
vormgeving een bijzondere betekenis in de stad hebben:
-Het centrale plein wordt gekenschetst als 'open burgerzaal van de stad': Bij voorkeur zou het
plein verdiept gelegd moeten worden om 'de ruimtelijkheid en daarmee ook de beslotenheid van
het plein' te versterken. 'Bedoeld is om dit plein te laten spreken door een sierbestrating van verschillende en zo mogelijk ook enkele edele materialen'. 'Alle gelegenheden in het leven van de
stad, die om een centrale ruimte vragen, kunnen zich hier afspelen'.
-Achter het stadhuis is een ruimte geprojecteerd bedoeld als parkeerruimte en busstation.
-In het hartje van de zakenwijk (wijk VI) is een 'bode-parkeerplaats' gesitueerd.
-Aan de noordrand van het centrumgebied ligt de 'Paardemarkt' (i.e. de groenstrook tussen de
huidige Noordzijde en Bumalaan) alwaar 'tweemaal per jaar een belangrijke paardenmarkt te
houden is'.
-De loswal aan de Urkervaart, aan de zuidkant van de stad, sluit aan bij de industrie- en zakenwijk. De hierbij getekende scheepvaartsluis is ongetwijfeld bedoeld om deze plek een grotere
waarde te geven.
(Toelichting 1947, p. 2; blad 5.)
De opbouw van de wijken
Elke wijk zou een homogeen karakter moeten krijgen, zonder tot volkomen eenzijdigheid te vervallen. Dit zou te breiken zijn door 'telkens groepen van één bestemming bij elkaar te plaatsen
met aan de rand of op een andere daarvoor geëigende plaats een element van een andere bestemming'. Toelichting 1947, p. 3.)
Vanwege de samenstelling van de bevolking ontstaan overwegend arbeiderswijken met aan de
rand middenstand. Op enkele plaatsen, zoals tussen wijk II en III en aan de 'toppen' van wijk IV,
zijn 'typische middenstahdsbuurtjes' gedacht, die door snoeren middenstandswoningen met elkaar verbonden zijn. (Toelichting 1947, p. 3; blad 6.)
Voor elke wijk is een 'centrale ruimte' aangegeven, vaak gemarkeerd door de aanliggende openbare of bijzondere bebouwing, buurtwinkels of scholen. (Toelichting 1947, p.3; blad 3.)
Bestemmingen en voorzieningen
De toelichting geeft een uitgebreide en gedetailleerde lijst van bestemmingen en voorzieningen.
De bebouwing is geclassificeerd in: arbeiderswoningen I en II, middenstandswoningen I en II, villa's, winkels en bedrijven, alle gekenmerkt door perceelsbreedte, inhoud en huurwaarde. Een lange lijst van openbare of bijzondere gebouwen wordt opgesomd. Uitgebreid wordt ook ingegaan
op de groenvoorziening (sport, bos en plantsoenen en de begraafplaatsen) en het indu-
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strieterrein, waarvan de plaatskeuze en indeling verantwoord worden. (Toelichting 1947, p.2 en 46; blad 3,4 en 6.)
De fasering
Ten aanzien van de fasering wordt voorgesteld de fasen als (voorlopig) afgeronde gehelen uit te
voeren, waarbij in de eerste fasen zoveel mogelijk alle bestemmingen vertegenwoordigd zouden
moeten zijn. Hoewel het winkelcentrum en 'bedrijfscentrum' slechts langzaam tot ontwikkeling
komen, is het noodzakelijk het winkelcentrum zo spoedig mogelijk werkelijk centrum te maken,
dus inpakken in de overige bebouwing. (Toelichting 1947, p. 6-7; blad 7.)
Noot:
Hiervoor is tamelijk uitvoerig de inhoud van het goedgekeurde stadsplan aan de orde gesteld, aangezien een officiële publicatie ervan ontbreekt, en ook in de diverse publicaties waarin het plan van Emmeloord aan de orde komt,
met het oog op het M.I.P. onvoldoende op de Inhoudelijke en ruimtelijke aspecten van het stadsplan wordt ingegaan.

In september 1948 ging de Planologische Commissie - de opvolger van de Stedebouwkundige
Commissie - , accoord met het stadsplan van Emmeloord, ondanks de onzekerheid of de oplossing voor het stadsplein de juiste was. Als reaktie op het plan ontving de Wieringermeerdirectie
namelijk in juni 1947 een brief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, waarin gesteld werd
dat, nu alle openbare gebouwen vrijstaand waren ontworpen, consequente doorvoering van dit
systeem tot verbrokkeling zou leiden. Bepleit werd het opnemen van enkele gebouwen in de
straatwanden van de nogal gelijkvormige woonstraten en deze een eigen kenmerk te geven.
Smeding verweerde zich met het argument dat de bebouwing in de stad niet zo hoog was dat
openbare gebouwen in de straatwand konden worden opgenomen. De vrije ligging genoot de
voorkeur wegens toetreding van licht en lucht. De openbare gebouwen waren bijeengebracht in
een groen omlijsting 'zodat het geheel zich als een massaal groen element in het stadsplan zal
voordoen'. Invoering van gevarieerde straatprofielen zou gelijkvormige woonstraten moeten tegengaan. Een jaar later zette ook Smeding, de directeur van de Wieringermeerdirectie, vraagtekens bij de pleinruimte: was het wel mogelijk de vrijstaande gebouwen die zó in grootte, aard en
bestemming verschilden, tot een harmonisch geheel te maken en zou de praktijk niet een rommelig geheel opleveren? (Andela en Bosma 1985, p. 35.)
III.4.2.5. Verdere planvorming
In de volgende jaren ontstonden bij de uitwerking van de diverse onderdelen van het goedgekeurde plan ten behoeve van de werkelijke bouw, allerlei wijzigingen in het stadsplan door het
reageren op omstandigheden, nieuwe ideeën en initiatieven.
Dit sluit aan op de door Granpré Molière al in 1933, bij de presentatie van de dorpsplannen in de
Wieringermeer, geformuleerde betekenis van de plannen: 'de ontwerpen hebben dus iets van
een plan voor een veldtocht, dat te voren wel uitgewerkt gereed behoort te liggen, maar dat in
uitvoering naar omstandigheden gewijzigd kan worden'. (Lit. NIVS XXXVIII, De opbouwvan de
Wieringermeer, Amsterdam 1933, p. 21.)
De wijzigingen werden (niet alle) in de vergaderingen van de Planologische Commissie gemeld
en, voor zover nodig, toegelicht en bediscussieerd. De verschillen met het goedgekeurde plan
betreffen vooral de plaats van de openbare en bijzondere gebouwen, gewijzigde bestemmingen,
andere verkavelingen en bebouwingstypen. Ook zien we dat enkele geprojecteerde elementen
uit het goedgekeurde plan niet gerealiseerd werden, waardoor de ontwikkeling op sommige
plaatsen een andere koers kon nemen. Zie hiervoor III.4.3.
Het ontwerpwerk voor de bebouwing werd zowel binnen de Directie voor de Wieringermeer als
door externe architecten gedaan. De Wieringermeerdirectie behield echter steeds de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het ontwerp. De bebossing en de groenvoorzieningen werden door
Staatsbosbeheer ontworpen en aangelegd. In de tweede helft van de vijftiger jaren werden ook
partikuliere tuin- en landschapsarchitecten ingeschakeld, zoals voor de begraafplaats en de
woonomgeving van enkele buurten. Zie hiervoor III.4.5.
Na de terugtreding van Granpré Molière als adviseur in 1948 en het overlijden van Verhagen in
1950, waren A. Komter en ir. S.J. van Embden als stedebouwkundige adviseurs in de Planologische Commissie bij het werk betrokken.
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Fig. 65. Ontwerp stadsplein, april 1948
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Inzicht in het verloop van de verdere planvorming blijft tot nu toe beperkt. Niettemin is voor enkele onderdelen van het stadsplan de verdere planvorming goed in beeld te brengen: het stadscentrum, de poldertoren en het Emmelerbos. Illustratief voor de uitwerking van het stadsplan in
onderdelen kan ook het ontwerpwerk voor het situeren van de Ned. Herv. Kerk 'de Hoeksteen'
en de planwijzigingen voor de 'Vogelbuurt' en de 'Schoolterreinen' (zie 111.4.3.) gelden.
Verdere planvorming voor het stadscentrum
In april 1948 is het stadsplein nog volgens de opzet in het goedgekeurde plan op grotere schaal
uitgewerkt (Fig. 65).
De ontevredenheid over de oplossing van het stadscentrum in het goedgekeurde plan (zie
III.4.2.4.) gaf de Wieringermeerdirectie echter aanleiding in een brief d.d. 15 november 1948 aan
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor te stellen een stedebouwkundige prijsvraag hiervoor uit te schrijven, met daaraan gekoppeld een prijsvraag voor de poldertoren.
Overleg tussen Smeding en de Directeur van de Waterstaat in Den Haag - men was op het ministerie zeer terughoudend als het om prijsvragen ging - , leidde tot de uitspraak, in een brief van
de Minister aan de Wieringermeerdirectie d.d. 21 januari 1949, dat het de voorkeur had 'één of
meer stedebouwkundigen uit te nodigen om in nauw overleg met de dienst een nieuw plan voor
het stadscentrum van Emmeloord op te maken'. Er was echter in beginsel geen bezwaar tegen
het houden van een prijsvraag voor de poldertoren, ondanks 'de moeilijkheid tot het vinden van
een geschikte jury, en de kans dat weinig bruikbaar resultaat zou worden bereikt. (Rijp-archief
stamb. nr. 4714 doosnr. 337.)
In januari 1949 was er echter al een nieuw plan voor het stadsplein tevens in maquette gepresenteerd. Daarin staan het stadhuis en de poldertoren op een totaal andere plaats dan in het goedgekeurde plan. Parallel aan de gracht is aan de zuidkant van het plein een plantsoen met rijen
bomen geprojecteerd. De kantoren staan met hun erven in een soort open blokverkaveling. De
poldertoren staat iets gedraaid in de zuid-westhoek van het plein aan het eind van het Lindenplantsoen. De poldertoren staat niet alleen in de zichtas van de uitvalsweg naar Espel, maar ook
van de oost-west as.
Het stadhuis is aan de oostzijde van het plein tegenover het hotel-beurs-schouwburgcomplex geprojecteerd, zodat het een belangrijke rol in de noord-zuid as speelt.
In de vergadering van de Planologische Commissie van 21 januari 1949 lokte de plaats van het
raadhuis en de grootte en aard van het plein enige discussie uit. Men stond aanvankelijk sceptisch tegenover deze oplossing, maar men kon zich 'nadien toch wel met het project verenigen'.
'De grote toren vraagt een groot plein, dat goede diensten kan bewijzen als parkeerplaats (beursrestaurant). Het voorplein voor het stadhuis wordt door sommigen als te klein beschouwd'. Dit
detail was eventueel te herzien. De voor de openbare gebouwen gereserveerde ruimte werd als
rijkelijk groot gewaardeerd; er moest niet te royaal met de grond worden omgesprongen. Mogelijk zouden in deze gebouwen ook boerenbonden, banken en verzekeringsmaatschappijen gehuisvest kunnen worden.

Fig. 66.
; Maquette
f; stadscentrum
;
Emmeloord
«> foto januari 1949
gezien vanuit
'•>, het zuiden.
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Fig.67
Maquette
Emmeloord 22-8-1950,
centrum gezien
vanuit het westen,
foto 22-8-1950

Fig.68
Maquette centrum
Emmeloord van
boven gezien,
foto 11-5-1955

Fig. 69
Maquette centrum
Emmeloord vanuit
zuidzuidwest gezien,
foto 16-&-1959
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Fig. 70. Emmeloord ideeschets plein, markt en parkeerplaats voor het stadhuis, 2-11-1961.
Deze opzet van het plein werden in de volgende jaren verder verfijnd tot een heldere, ruimtelijke
oplossing. In de maquettes van 1950,1955 en 1959 is te zien hoe de vormgeving strakker wordt.
Nadat de kantoren in 1950 in een soort graatstructuur geplaatst zijn, komt in de maquette van
1955 de definitieve oplossing in beeld, een vrije plaatsing in een openbare groene ruimte die één
geheel vormt met de rest van het plein. Op die manier is een grote flexibiliteit voor de invulling
van het plan ontstaan.
De in 1949 in de Planologische Commissie geuite twijfel over de gekozen plaats van het stadhuis
blijkt uiteindelijk ook in enkele tekeningen van het plein in november 1961. Het stadhuis wordt
hierin op het oostelijke deel van het 'Lindenplantsoen' geprojecteerd, zodat het stadhuis dichter
bij de singel komt te liggen. Tussen het stadhuis en het hotel-beurs-schouwburgcomplex 't Voorhuis ontstaat zo een grotere ruimte.
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De poldertoren
De ideeënprijsvraag voor de poldertoren
werd door de Waterleiding Mij. 'Overijssel'
N.V. te Zwolle in december 1951 uitgeschreven. Aan drie van de 170 inzendingen kende
de jury een voor elk gelijke premie toe. Voor
de toekenning van prijzen kleefden er naar
het oordeel van de jury aan de 'het best beoordeelde inzendingen' nog teveel bezwaren
(zie jury-rapport, Zwolle 9 november 1951).
Van deze drie werd het ontwerp onder motto
'Utilis', van H. van Gent te Amsterdam, door
de architecten H. van Gent en J.W.H.C. Pot
in mei 1954 in een schetsontwerp verder uitgewerkt. De bouw vond in 1958-1959 plaats.
Het ontwerp van de toren is in de maquettes
van het centrum in 1955 en 1959 te herkennen.

.:

Fig. 71. De met een premie bekroonde inzendingen van de prijsvraag voor een te Emmeloord te
bouwen poldertoren. Van links naar rechts de ontwerpen van de architecten M.F. Duintjer;
H. Mieras en B. van Kasreel; H. van Gent (Bouw 1951; 6e jaargang: p.823).
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Verdere planvorming voor het Emmeler Bos
Het Emmeler Bos werd op basis van de schets van Pouderoyen in het goedgekeurde plan, door
het Staatsbosbeheer (ontwerper N.M. de Jonge) verder uitgewerkt. In de verslagen van de Planologische Commissie is de ontwikkeling van de planvorming goed te volgen.
Begin 1948 werd een hertenkamp in het plan opgenomen. Om hiervoor ruimte te maken verschuift het openluchttheater naar het noordelijke deel van het bos. De hertenkamp is omgeven
door een vijver en de daaruit komende grond is te verwerken in een heuvel. Het plan is opzettelijk strak vormgegeven om romantiek te vermijden. Verhagen pleitte voor enige soepelheid in de
vormgeving en voor een ijl beplant hertenkamp in plaats van een open weide (notulen Beplantingscommissie 20 februari 1948). In de volgende vergaderingen werd ondermeer gesproken
over de vormgeving van de vijver en de hertenkamp, de plaats van de ijsbaan (ook met het oog
op de wateraanvoer), de mogelijkheden voor de ruitersport en de grootte van het sportpark.
Op 19 november 1948 werd het plan van het Emmeler Bos met een schriftelijke toelichting door
ir. Overdijkink in de Beplantingscommissie gepresenteerd. In het zuidelijk deel van het bos zijn
nu ook speelweiden en een speelvijvertje geprojecteerd. In januari 1949 werd besloten de speelvijver voor de kinderen niet uit te voeren; vuile kinderen zouden de moeders teveel werk bezorgen.
Bij de behandeling van de 'Nota Sportpark Emmeloord' van de sociograaf drs. P. de Groot op 3
juni 1949, werd besloten een openluchtzwembad op de plaats van de geprojecteerde speelweiden te realiseren, terwijl ook een feestweide nodig geacht werd. Het idee om één van de sportvelden ook voor de concours hippique te gebruiken, stuitte echter op bezwaren. De suggestie werd
gedaan hiervoor de ijsbaan te gebruiken. Ook dit idee blijkt echter op grond van technische problemen niet te realiseren.
Dé hertenkamp en de vijver vormden hierna het belangrijkste discussiepunt in het plan. Overwogen werd de vijver vanwege de hoge kosten weg te laten, en voor het geval de hertenkamp er
niet zou komen, deze ruimte tot speelweide te bestemmen. Een gebruik van het terrein voor de
concours hippique (Malsch) of voor bisons (Bijhouwer) werd ook genoemd. Overdijkink hield
toch vast aan het idee van een vijver (notulen Beplantingscommissie 21 oktober 1949) en in de
vergadering van 24 maart 1950 werd besloten de vijver rondom de hertenkamp niet aan te leggen, maar slechts aan de noordzijde van de hertenkamp de kavelsloot te verbreden en de eruitkomende grond in een heuvel te verwerken.
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Van Steen (Landbouwkundige Afdeling) stelde in de vergadering van 21 oktober 1949 de noordelijke begrenzing van het bos, en daarmee de omvang, ter discussie.
Smeding reageerde dat de contouren van het bos in juni 1949 vastgelegd zijn, maar hij gaf wel
op verzoek van Van Steen de opdracht voor een kostenberekning van het bos, met de aantekening dat, aangezien het bos als centraal recreatiepunt in de polder niet gemist kon worden, niet
de aanleg maar de onderhoudskosten van belang waren. Deze onderhoudskosten zouden goedgemaakt moeten worden uit de houtopbrengst. De kostenberekening van de houtvester ir. Wilmes bleek te voldoen. Nogmaals kwam Van Steen 24 maart 1950 op de noordelijke begrenzing
van het bos terug vanwege de versnijding van de aangrenzende kavels. Ook Blaauboer pleitte
voor besnoeiïng van het bospian aan de Noordzijde. Na de verdediging van de boscontouren en
de ligging van het kruispunt van wegen in het bos door Hofstee en Komter concludeerde Smeding 'dat het gedurende jaren gegroeide evenwichtige plan in principe gehandhaafd dient te worden en niet plotseling veranderd moet worden' (notulen Beplantingscommissie 24 maart 1950).
Niettemin leidden bezwaren van Hofstee en Komter tegen de in de noord-oosthoek geprojecteerde cirkelvormige ruimte met bijbehorende bebouwing ertoe, dat deze hoek van het plan nader
bezien (notulen Beplantingscommissie 24 maart 1950), en uiteindelijk dichtgeplant zou worden.
In januari 1956 is het plan van de bebossing van Emmeloord definitief. Erin opgenomen zijn
sportvelden en tennisbanen, een zwembad, een hertenkamp, een kwekerij en een renbaan.
De theeschenkerij is vervallen, hoewel de mogelijkheid voor later werd opengehouden. De speelweide was vanwege de komst van het zwembad naast de hertenkamp gelegd.
Eindindruk is dat de Beplantingscommissie bij de totstandkoming van het plan voor het Emmeler
Bos langdurig, uitvoerig en gedetailleerd heeft 'mee-ontworpen'.
Fig. 72 en 73 laten het stadsplan zien met daarin resp. Pouderoyens schets voor het park, en het
uitgewerkte ontwerp van het Staatsbosbeheer.

Fig. 74. Bospian Emmeloord SBB nov. 1948.
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Planvorming voor de Hoeksteen
Dat de maquettes een belangrijke rol in de uitwerking van het stadsplan speelden is ook te zien
bij de planvorming voor de Ned. Herv. Kerk 'de Hoeksteen'.
Als architect ir. S. van Ravesteijn de opdracht voor het ontwerp krijgt, is de kerk in het kader van
het nieuwe plan voor het stadscentrum (januari 1949) in vergelijking met het goedgekeurde
stadsplan, reeds in noordelijke richting verschoven. Zijn eerste ontwerp werd afgekeurd. In een
serie maquette-foto's is het, naast enkele als reactie op zijn ontwerp gemaakte ontwerpen van de
Wieringermeerdirectie, te zien.
Zo werden de verschillende plaatsingsmogelijkheden en de geleding van de bouwmassa's onderzocht.
In een brief van 9 mei 1950 verzoekt Van Ravesteijn, ten behoeve van het maken van een nieuw
ontwerp, aan het Hoofd van de Bouwkundige Afdeling van de Wieringermeerdirectie, om toezending (naast de al van Komter ontvangen maquettefoto's) van een overzichtsfoto van de maquette, waarop zijn afgekeurde ontwerp een zodanige plaats gekregen heeft dat 'met medewerking
van een rij bomen een interessante pleinvorming in de zuid-oosthoek van het terrein ontstond'.
Deze stand van het gebouw had hij bij het bekijken van de maquette van Emmeloord in tegenwoordigheid van Verlaan ontdekt.

Fig. 75.
De Hoeksteen.
Ontwerp van ir. S.
van Ravensteyn
april 1950

Fig. 76.
De Hoeksteen.
Ontwerp 1 van
Dir. Wieringermeer
april 1950
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Bij de beantwoording van het verzoek op 25 mei 1950 wordt opgemerkt 'dat uit deze foto's blijkt
dat nog geen bevredigende oplossing is verkregen'. Desondanks vertoont de maquette van Emmeloord in augustus 1950 juist een op dit idee geënt model van de kerkbebouwing, dat tevens
overeenkomt met het definitieve plan.

Fig. 77.
Ontwerp 1 van
Dir. Wieringermeer
april 1950

Fig. 78.
Ontwerp 2 van
Dir. Wieringermeer
april 1950

Fig. 79
Maquette Emmeloord:
situatie Ned. Herv.
Kerk met de
Meeuwenstraat
en Plevierenstraat
augustus 1950
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III.4.3. Het uitgevoerde plan
Terwijl het stadsplan goedgekeurd werd, was de bouw van Emmeloord al in volle gang. Vervolgens was het goedgekeurde plan tijdens de uitvoering aan allerlei wijzigingen onderhevig (zie
ook 111.4.2.5.).
De aanpak bij de realisatie laat onder meer het volgende zien.
De stedebouwkundige hoofdelementen zoals de hoofdwegen, de gracht en het plein werden in
een vroeg stadium aangelegd, veelal in voorlopige uitvoering. In eerste instantie werd de buitenzijde van de buurten gebouwd om zo de hoofdlijnen te accentueren, terwijl er nog weinig woningen waren. Aan deze bebouwing werd zeer veel aandacht besteed. Ook werd er naar gestreefd
te voorzien in een 'nette omgeving', met begaanbare paden en aangelegd groen, als de bewoners kwamen.
In de eerste buurt, de Onkruidbuurt (bouwstart 1943), bevonden zich in de binnenruimte waar later de Duizendknoopstraat gebouwd is, diverse tijdelijke voorzieningen, zoals velden voor sport
en recreatie, een noodkerk en een 'hulpschool'.
Tijdelijk bos werd gebruikt als middel voor de klimaat- en landschapsvorming. In de noordrand
en de oostelijke wijk zijn hiervan nog restanten te vinden.
Bestemmingen werden gereserveerd, maar ook anders ingevuld als de omstandigheden daartoe
aanleiding gaven. H.J. Stuvel schrijft in zijn "Bouwen op Nieuwe Bodem" (1967): "De Directie
klampte zich niet vast aan de op papier gezette ideeën wanneer later bleek dat een andere stedebouwkundige oplossing een praktischer en beter resultaat zou opleveren.
Dit wil allerminst zeggen dat nu ook maar alles kon! Aan de grote lijn werd streng, volgens sommigen zelfs té streng, de hand gehouden. Er werd echter beslist niet naar gestreefd een zielloze
maquette op de schaal van de werkelijkheid te maken. Integendeel, elke stedebouwkundig verantwoorde 'menselijke' beïnvloeding van buiten werd ernstig overwogen en leidde dikwijls tot onverwachte nieuwe ideeën."
Binnen de grenzen van het 'oude' Emmeloord zien we dan ook naarmate de bouw vordert,
steeds grotere afwijkingen ten opzichte van het 'goedgekeurde plan'. De hoofdopzet van het
plan blijft overeind, maar met name de verkaveling en de inrichting van de buurten verschillen er
steeds meer van. Andere ruimtebehoeften en het streven naar situatief aantrekkelijker oplossingen leiden tot afwijkende planuitwerkingen. Het bedrijventerrein in het zuidwesten wordt aanzienlijk vergroot ten koste van de woonbebouwing. Ook voor de scholen en de openbare bijzondere
bebouwing is veel meer ruimte nodig. De poldertoren, de Ned. Herv. Kerk en de Gereformeerde
Kerk krijgen een andere plaats, waardoor ze als oriëntatiepunt in de stad aanzienlijk aan betekenis winnen. Het ziekenhuis verhuist van de noordzijde naar de zuidzijde van de Urkerweg.

Fig. 80. Vogelbuurt
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Nieuw plan

Oud plan

Nieuw plan 1

Nieuw plan 2

Nieuw plan 3

Fig. 81.Planvorming voorde schoolterreinen te Emmeloord, foto 7-7-1954
Nieuwe verkavelingen
De 'Vogelbuurt', de 'Van Diggelenbuurt' en een deel van de 'Schepenbuurt' krijgen een geheel
andere verkaveling. De 'Van Diggelenbuurt' wordt meer besloten en naar binnen gericht. De
oorspronkelijke noord-zuid richting van de verkaveling wordt verweven met een sterke oost-west
richting. De oost-west gerichte groene ruimtes van de Leemansstraat en de Prof.Huetstraat vormen een alliteratie met de voormalige 'Paardenmarkt' (Noordzijde/Bumalaan).
Hier is de algemene ontwikkeling in het stedebouwkundige en architectonische denken onder invloed van het Nieuwe Bouwen te zien, zoals het zich uit in het oprukken van het openbaar groen
en de vrije plaatsing van gebouwen in de ruimte bijv. bij de flats tussen de Noordzijde en de Lange Nering en bij de maisonnettes aan de Barkstraat.
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1945-1950

1950-1955

1955-1960

t960-t963

F/g. 82. De verschillende groeistadia van Emmeloord
Bron: A.K. Constandse e.a. 'Planning en Vormgeving' Den Haag, 1966

Aantastingen van het uitgevoerde plan
Door recente ontwikkelingen is het oorspronkelijke, onder verantwoordelijkheid van de Directie
voor de Wieringermeer uitgevoerde plan op een aantal punten aangetast.
De oude buurt, de 'Onkruidbuurt, is deels gerenoveerd en woonerfachtig ingericht. De veranderde leeftijdsopbouw van de buurt verraadt zich in de recente vervanging van twee scholen door
twee complexen bejaardenwoningen. De herinrichting van de Deel in de zeventiger jaren heeft
de oorspronkelijke grootschalige eenheid van plein en groene ruimte met kantoren verbrokkeld
door kleinschalige groenaanleg en de bouw van een rij 'kiosken' op de plaats van het geprojecteerde stadhuis. Recente uitbreiding van één van de kantoren sluit de nagestreefde ruimtewerking verder af.
Het Harmen Visserplein met het nieuwe stadhuis (1988) contrasteert sterk met de naastliggende
oude woonbuurt. De woningen van de Distelstraat en Zeeasterstraat lijken een vreemde enclave
in een centrumgebied dat nu van Espelervaart tot Smedingplein loopt.Stadsplan Emmeloord met
overzicht bebouwing tot mei 1958
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Fig. 83. Emmeloord gezien vanuit het noordwesten, zomer 1951
III.4.4. De bebouwing
De bebouwing van de eerste jaren met haar traditionele vormen en materialen, bakstenen muren, pannendaken en houten kozijnen, biedt een traditioneel beeld, dat past binnen de Delftse
School.
De woonbebouwing
De eerste woonbebouwing in de 'Onkruidbuurt' en de 'Bomenbuurt' omvat verschillende woningtypen; van kleine arbeiderswoningen in 'één-laag-met-kap' (bijv. Rietstraat) tot ruime middenstandswoningen (bijv. Espeleriaan). Ze zijn ontworpen door de architecten van de
Wieringermeerdirectie. Hoogtepunt vormen de woningen aan de Kon. Julianastraat, twee lagen
met hoge kap en tussenliggende garages met de allure van een koetshuis. De bebouwing is met
zeer veel aandacht ontworpen, en rijk gedetailleerd. In de latere jaren wordt de uitvoering eenvoudiger.
Aan de Acacialaan en Berkenlaan zijn vlak na de oorlog houten, zgn. Oostenrijkse woningen gebouwd. In tegenstelling tot de Oostenrijkse woningen in Ens zijn de schuurtjes hier in baksteen
uitgevoerd.
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Fig. 84. Emmeloord vanuit het zuidwesten, 2 juni 1959
Begin jaren '50 zijn in de 'Vogelbuurt' en de 'Bedrijvenbuurt' montagewoningen van het 'Airey'type gebouwd. Betonnen gevelelementen, stalen ramen, en flauw hellende daken met mastiekbedekking zijn hier het kenmerk.
Om het nagestreefde stedelijk aspect te bereiken, is naar woonbebouwing met meer bouwhoogte gezocht. De 'twee-op-één-woningen' langs de Lange Dreef, twee maisonnettes op een begane grond woning, zijn hiervan het eerste resultaat.
Vervolgens zijn etage-flats toegepast in het oostelijke deel van het centrum ter visuele afsluiting
van de Lange Nering.
Begin jaren '60 wordt de oostelijke toegang tot de stad gemarkeerd met maisonnettes met verspringende verdiepingshoogte (Barkstraat). Ondertussen is ook in de tweede helft van de jaren
'50 de zuid-oostrand van de stad afgezet met hoge woonbebouwing langs het oostelijk deel van
de Zuiderkade en de Schoenerstraat.
De diverse woningtypen zijn vaak op meer plaatsen gebouwd. Door een zorgvuldige locatiekeuze, situering en dosering van aantallen, is een zekere menging en verweving tot stand gebracht,
die de eenheid van de stad als geheel versterkt en de variatie in de verschillende delen van de
stad vergroot. Zie bijvoorbeeld de Kon. Julianastraat en de Kampwal, de Espeleriaan en Meidoornstraat, en de Van Diggelenbuurt.
In de vroege bebouwing zijn de oorspronkelijke vensterdetailleringen vaak verloren gegaan door
vereenvoudiging bij het aanbrengen van dubbele beglazing, groot onderhoud en renovatie. Ook
de oorspronkelijke buitendeuren zijn veelal vervangen. Toch zijn bij alle woningtypen de oorspronkelijke elementen hier of daar wel te zien, doordat enkele woningen vanwege verzakking
van de gevel aan dubbele beglazing ontsnapt zijn, of door een beschutte ligging minder onderhoudsgevoelig waren. Zo vinden we aan de Meidoornstraat de meest complete exemplaren van
het type middenstandswoningen langs de oostzijde van de Espeleriaan.
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De winkelbebouwing
In de 'Onkruidbuurt' is een aantal winkels met woning en bedrijfsruimte in de bouwblokken opgenomen. De meeste zijn verbouwd en uitgebreid. De winkels met bovenwoningen in de Lange Nering werden door de Directie gebouwd omdat ze particulier niet van de grond kwamen. Met de
bouwhoogte van drie lagen met kap werd een stedelijk karaker bereikt. Door het geknikte verloop van de Lange Nering kwam de bebouwing - afwisselend in onderdelen en gebonden in een
grote lijn- goed tot haar recht.
De herinrichting van de Lange Nering tot een kleinschalig voetgangersgebied heeft de oorspronkelijke gevels grotendeels gescheiden van de begane grond, en deels buiten beeld gebracht. De
meeste bovenwoningen in het centrum lijken niet meer als zodanig in gebruik.
De kantoren
Door de diversiteit in de vormgeving en de gebruikte materialen varieren, de kantoorgebouwen
van 'op traditie geënte' tot 'moderne'. De kantoren zijn in hoofdzaak geconcentreerd in de Nagelerstraat, de Beursstraat en op en rond de Deel.
Naast de vrijstaande kantoren op de Deel werden in het uiteindelijk uitgevoerde plan kantoren in
de wanden van de aanliggende straten opgenomen, waarvan enkele als expressieve verbijzondering aan het eind van een rij woningen. Eén hiervan, het kantoor van de Bondsspaarbank (voorheen Nutsspaarbank), Onder de Toren 34, was rijk voorzien van symbolen die de spaarzin
moesten opwekken. Het is zomer 1989 gesloopt. Een ander, het voormalige kantoor van de Rotterdamsche Bank, Kon.' Julianastraat 37-39, naast het Postkantoor, is thans nog het enige gebouw met 'speklagen'.
Een tweede gebouw met 'speklagen' heeft op de hoek Lange Dreef/Beursstraat gestaan, het
kruispunt van het assenkruis markerend. Het had een prachtige ruimtelijke hoekoplossing, tevens entree, met een terugliggende begane grond, en enkele en dubbele pilaren als overgang
naar de straat en pleinruimte.
De fusie van de Ratffeisenbank en de Coöp. Boerenleenbank leidde tot de vervanging door een
nieuw en groter kantoorgebouw in de jaren 70. In het nieuwe gebouw is de oorspronkelijke hoekoplossing geïmiteerd. Echter door een onduidelijke structurering en vormgeving van de gevel,
slechte proportionering, en verplaatsing van de ingang van de hoek naar de Beursstraat-zijde waardoor vorm en functie losgekoppeld werden - , is de beoogde ruimtelijke werking niet meer
bereikt (Fig. 85). .
Een zeer recente verbouwing in de gevelwand van het noordelijke deel van de Beursstraat laat
een goede inpassing zien. Het naastliggende pand, Beursstraat 20/Noordzijde 2a, voormalige
vestiging van de Coöp. Boerenleenbank, heeft door wijziging van de entree en de daarmee gepaard gaande andere indeling van de gevel de oorspronkelijke klokgevel als bekroning van de
vroegere ingangspartij verloren. Niettemin vormt het gebouw ook in deze eenvoudiger uitvoering
een statige beëindiging van de straatwand.

Openbare en bijzondere gebouwen
Postkantoor
Het Postkantoor markeert het centrumgebied aan de noordzijde. Een verbouwing, mede om de
toegankelijkheid voor gehandicapten te verhogen, heeft de heldere symmetrie van de voorgevel
verbroken. Door het binnen aangebrachte verlaagde plafond zijn de wandschilderingen op de
achterwand aan het oog onttrokken. De telefooncentrale is in fasen gebouwd.
't Voorhuys
't Voorhuys', hotel-cafe-restaurant-beurs-schouwburg-complex, vormt het 'stedebouwkundige
hart van het centrum'. Ondanks verbouwing en uitbreiding van het hotel-gedeelte heeft het zijn
karakter behouden. Vreemd is de latere blokkering van de zij-uitgangen van de schouwburgzaal
door een heesterplantsoen.
In de beurszaal is een verlaagd plafond aangebracht. De grote wijzerklok is verhuisd naar het
nieuwe stadhuis.
De entree van de schouwburg-beurs is binnen voorzien van een glazen wand met in het glas aangebrachte beeldende voorstellingen. Tot nu toe is bij breuk de oorspronkelijke voorstelling
steeds weer aangebracht.
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Fig85.
Hoek BeursstraatLange Dreef
1959

1959

1989
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Fig. 86.
Nooit gebouwd
Emmeloord; de
loggia op de
Leeuwenbrug

1955

1959

1989
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Poldertoren
De Poldertoren op de Deel is het resultaat van een prijsvraag in 1950 waar 170 inzendingen op
binnen kwamen. Met het oog op de te verwachten bescheiden afmetingen van de kerktorens bestond al bij het eerste ontwerp van Verhagen het verlangen een belangrijk stedebouwkundig element te scheppen in het centrum van Emmeloord en de polder, zichtbaar van overal uit de
polder, zo de eenheid van de polder symboliserend en het centrum ervan accentuerend. De Poldertoren is ca. 65 meter hoog, achthoekig, en bevat een drinkwaterreservoir waarboven zich een
voor publiek toegankelijk platform en een beiaard met 48 klokken bevindt.
Kerken
De drie kerken met torens behoren tot de grootste gebouwen van de polder. De architectuur van
de Rooms-katholieke en de Hervormde kerk is het meest geslaagd, en zij komen mede door de
daarmee samenhangende inrichting van de directe omgeving goed tot hun recht.
Aula op de begraafplaats
De aula op de begraafplaats heeft zijn oorspronkelijke, op het ontwerp van de begraafplaats
geënte symmetrische opzet verloren. De op de as vanaf de Espeleriaan aansluitende vroegere ingang met het erboven aangebrachte kunstwerk is verdwenen en vervangen door een zijdelingse
entree via een galerij die als verbinding tussen de aula en de koffiekamer is gebouwd.
Scholen
De scholen laten een goede architectuur zien, zowel de vroege met meer traditionele bouwwijze
als de 'moderne' latere. Verschillende scholen, met name de kleuter- en lagere scholen, hebben
een andere functie gekregen. Opmerkelijk is het specifiek op gefaseerde bouw gerichte ontwerp
van de R.K. St. Josephschool.
Bebouwing op bedrijventerrein en industrieterrein
Op het bedrijventerrein zijn veelal woningen bij de bedrijven gebouwd. De meeste sluiten aan bij
de Delftse school benadering. Een deel van deze woningen is niet meer als zodanig in gebruik
maar bij het bedrijf getrokken. De bedrijfsgebouwen uit de vroege periode zijn deels 'overwoekerd' door allerlei latere toevoegingen en uitbreidingen als gevolg van de bedrijfsontwikkeling.
Schippersbeurs
De Schippersbeurs heeft niet alleen de oorspronkelijke functie ingeruild voor een bestaan met
wisselend succes o.a. als dancing-disco, maar ook zijn ten gevolge van brand de erboven gelegen woningen verdwenen.
'Nooit gebouwd Emmeloord': de loggia op de Leeuwenbrug.
Als teken van 'Nooit gebouwd Emmeloord' is op de Leeuwenbrug de in het oostelijk trottoir aangebrachte plattegrond van de galerij nog steeds te zien, die als ruimtelijke verbinding van de Nagelerstraat naar de Beursstraat geprojecteerd was. Weliswaar door de rijbaanverbreding
enigszins gecoupeerd. Ondanks deze uiting van een kennelijk sterke wens (zie ook alle maquettes van het centrum) is het gebouwtje nooit gerealiseerd. (Fig. 81)
III.4.5. De beplanting
In het goedgekeurde stadsplan wordt Emmeloord aan de noord-, west- en oostzijde ingesloten
door beplanting: de begraafplaats en het bos in het noorden, een bosstrook aan de westzijde
van de Espelervaart, en boomgaarden in het zuidwesten en oosten. Door de aanleg van tijdelijk
bos werd een directe afsluiting aan de noord- en oostzijde gemaakt. Slechts aan de zuid- en
zuidoostzijde was er een open ligging naar de polder.
Binnen de stad dragen de beplantingen bij tot de accentuering en begeleiding van de hoofdverkeersstructuur (de Deel de Singel, de Espeleriaan, Boslaan, Sportlaan en Noordzijde), en de geleding van de stad en de wijken.
Het openbare en particuliere groen bepalen in sterke mate het beeld van wijk en buurt. Sinds de
jaren '60 verdwijnen veel van de hagen uit de voortuinen, waarvoor in de plaats, minder de architectuur van de straat ondersteunende, veelsoortige conrferentuinen verschijnen.
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Het bos (1) (zie voor de planvorming III.4.2.5.)
Het bos is eind van de jaren '40 aangelegd. In afwijking van het plan is het uitzicht naar het noorden vanaf de 'rotonde' meteen bij aanleg dichtgeplant. In het kader van het Recreatieplan voor
de NOP, begin zestiger jaren, zijn midden in het bos open ruimten gekapt en daarin groepjes
beuken geplant.
Door de nieuwe wegverbinding Espelerweg-Muntweg is het noordelijk deel van het bos grof
doorsneden. De plek van het openluchttheater is daarmee verdwenen. De boomgaarden in het
plan zijn nooit gerealiseerd. In plaats daarvan liggen er proefterreinen van de P.D. en een renbaan. De renbaan is begin 2estiger jaren tot stand gekomen, nadat het veld geruime tijd als
zweefvliegterrein in gebruik is geweest. De camping en het bosbad liggen in de vroegere speelweiden. Het bosbad is ingrijpend verbouwd, waarbij de ingang verplaatst is naar de zuidkant bij
de sporthal.
De begraafplaats (2)
De begraafplaats is ontworpen door Mien Ruys in 1956. De eerste kleine begraafplaats van Verlaan en Kelder werd in het ontwerp opgenomen. In het ontwerp is gestreefd naar een ruimtelijk
gelijkwaardige positie van het Rooms-Katholieke en het Algemene gedeelte.
Kenmerkend zijn de symmetrie van het voorterrein en de aula in de as daarvan, de hoekverdraaiïng door de oriëntatie van de grafvelden op het oosten, het verfijnde gebruik van hagen,
heesterblokken en boombeplantingen, die de sfeer van de grafvelden bepalen. Het ontwerp is
zeer verwant aan dat van de begraafplaats van Nagele. De begraafplaats is niet volledig volgens
het ontwerp uitgevoerd. Bij de verbouwing van de aula en de uitbreiding van de begraafplaats in
noordelijke richting is onvoldoende met de opzet van de bestaande rekening gehouden.
De Deel (3)
De Deel laat een geschiedenis van steeds wijzigende inrichting zien. In de vroege jaren was er
een ruime boombeplanting op en langs het plein.
Het groen rond de kantoren is van een royale grasvlakte met daarop de kantoorgebouwen, doorsneden door de op de Poldertoren en de aanliggende buurt gerichte strakke paden onder een
dak van groepen forse populieren, veranderd in een meer in zichzelf gekeerd kleinschalig plantsoen. De oorspronkelijke stedebouwkundige flexibiliteit is daarmee vervallen.
Het 'Undenplantsoen' is een constant element. Met het wegvallen van het 'Leeuwenpleintje' en
het elders bouwen van het stadhuis is de ligging en oostelijke beëindiging wat minder duidelijk
geworden. Bij de vergroting van het kruispunt Beursstraat/Dreef is de haag zorgvuldig omgezet.
De Singel (Dreef) (4)
De oorspronkelijke beplanting met populieren is vervangen door platanen.
Espelerlaan (5)
De Espelerlaan is beplant met esdoorns. Verspreid in het grasveld ter hoogte van de kruisende
wegen staan enkele solitaire bomen. De oorspronkelijke rozenvakken in het gazon zijn vervangen door minder zorg behoevend spul. Op de Espelerlaan komen de Moerasandijviestraat (5a)
en de Meidestraat (5b) uit. De Moerasandijviestraat is beplant met lindes, de Meidestraat heeft .
een plantsoen waarin twee van de leeuwen van het voormalige'Leeuwenpleintje' op de Deel een
weinig bij hun majesteit passende plaats hebben gevonden.
Het formele strakke van de Espelerlaan verhoudt zich goed met het meer losse en bosachtige karakter van de noordrand van de Bomenbuurt. In de Bomenbuurt was het de bedoeling de straten
te beplanten met de bomen waar ze naar genoemd zijn (5c). De Meidoornstraat is er een mooi
voorbeeld van. In het midden en noordoostelijk deel van de Bomenbuurt aansluitend bij de Berkenlaan (5d), zijn de oorspronkelijke berken nog steeds beeldbepalend.
Boslaan (6)
Bij de Boslaan is de eerste eiken-laanbeplanting van de polder in goede staat te zien. De grasbaan is smaller dan bij de Espelerlaan. Aan het noordeinde van de Boslaan zijn enkele restanten
van het tijdelijk bos te vinden.
Sportlaan (7)
. De Sportlaan is voorzien van een linden-laanbeplanting in gras.

•
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Nagelerstraat (8)
De esdoorn-beplanting langs de westzijde van de Nagelerstraat bepaalt mede het beeld in dit
deel van de noord-zukJas.
De esdoorn vinden we in de achterliggende woonbuurt (8a) (Smeden) als belangrijke oorspronkelijke straatboom terug.
Nijverheidsstraat (9)
De Nijverheidsstraat is voorzien van een rij prachtige iepen in het grasveld naast de brandweerkazerne. Hier was in het stadsplan een 'bodeparkeerplaats' geprojecteerd.
Zuiderkade (10)
De Zuiderkade is voorzien van de oorspronkelijke iepenbeplanting.
Het plantsoen in de Rietzangerstraat (11) heeft de functie enige afstand te scheppen tussen de
bedrijven en de woningen. Het bestaat uit een eenvoudig grasveld met een haagje als begrenzing, en een rij iepen (Uimus hoershorniensis) als boombeplanting.
Langs de Plevierenstraat (12) en op het grote 'groene plein' (13) in de 'Schepenbuurt' staan paardekastanjes. In de laatste situatie is de maat van de 'kooimaaier' destijds bepalend geweest voor
de plaatsing van de bomen.
Noordkant van het centrum (14)
Paardekastanjes zijn ook toegepast aan de Prof. Lorentzstraat (14a) ten noorden van de R.K.
kerk. Ook op het westelijk deel van de 'Paardemarkt', het parkeerterrein tussen Bumalaan en
Noordzijde (14b), staan van oudsher paardekastanjes. De groenstrook tussen Bumalaan en
Noordzijde (14c), waarin twee schoolgebouwen en twee rijtjes garageboxen gebouwd zijn, is verder ingericht met gras, beukenhagen en iepen.
De platanen zijn, zoals overal in Emmeloord, van later datum.
De omgeving van de flats in het oostelijk deel van het centrum (15) is ontworpen door de tuinarchitect Hans Warnau. Hier zijn als afgrenzing van het grasveld hagen van veldesdoorn en rijtjes
essen gebruikt. Tegend de 'achterkant' van de flatgebouwen zijn heestergroepen geplant. De esdoorns zijn van later datum.
Van Diggelenbuurt'(16)
In de 'Van Diggelenbuurt' zijn hagen van Spiraea vanhouttei toegepast, zowel als erfafscheiding,
als in de straat. In de Leemansstraat (16a) is de oorspronkelijke zuilvormige meidoorn te vinden
in combinatie met de spiraea-heg. In de Beyerinckstraat (16b) is lijsterbes in de spiraea-haag geplant. Samen met de nog goed in stand gehouden spiraea-hagen rond de tuinen levert dit nog
het oorspronkelijke straatbeeld op.
•
In de Prof. Huetstraat (16c) is de oorspronkelijke es in het plantsoen nog aanwezig. De Chaenomeles-vakken zijn een latere toevoeging.
Oostelijk deel 'Schepenbuurt' (17)
Het oostelijk deel van de 'Schepenbuurt' (Barkstraat/Schoenerstraat) is eveneens ingericht naar
ontwerp van Warnau. Met name de flauwe taluds naar het water van de singels, de Lemstervaart
en de Urkervaart, en de zorgvuldig ontworpen directe omgeving van de maisonnettes aan de
Barkstraat vallen op. Deze inrichting van de woonomgeving vormt wel het tegendeel van hoe Emmeloord begon in de 'Onkruidbuurt'.
De kerkpleinen (18a)
Bij de R.K. kerk en de N.H. kerk is Prunus subhirtella in de inrichting van het kerkplein toegepast
om zo deze belangrijke plekken in de stad voor het grauwe winterhalfjaar van iets bloeiends te
voorzien.
Het industrieterrein (19)
,
•
Op het industrieterrein is langs de Industrieweg de paardekastanje als kenmerkende straatboom
geplant.
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Fig. 87. Plaatsverwijzing bij 111.4.5. De beplanting.

1.
2.
3.
4.
5.
5a.
5b.
5c.
5d.
6..

Emmeler Bos
De begraafplaats
De Deel
De Singel (Dreef)
Espelerlaan
Moerasandijviestraat
Medestraat
Meidoornstraat
Berkenlaan e.o.
Boslaan

7.
8.
8a.
9.
10.
11.
12.
13.
14a.
14b.

Sportlaan
Nagelerstraat en Veerplein
Smeden
Nijverheidsstraat
Zuiderkade
Rietzangerstraat
Plevierenstraat
'Schepenplantsoen'
Prof. Lorentzstraat
'Paardemarkt', westelijk deel

14c.
15.
16a.
16b.
16c.
17.
18a.
18b.
19.

'Paardemarkt', oostelijk deel
Oostelijk deel centrum
Leeemansstraat
Beijerinckstraat
'
Prof. Huetstraat
Schepenbuurt, oostelijk deel
Kerkplein R.K. kerk
Kerkplein N.H. kerk '
Industrieweg
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Fig. 89. Ontwerp voor begraafplaats te Emmeloord (Uit: H. Geertsema, 1983)
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Fig. 90. Schets begraafplaatsen Emmeloord voor uitbreiding en verbouwing, schaal ca. 1:4000

Fig. 91
Aula en
koffiekamer 1988
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Fig 92. De Deel 1960

Fig. 93. De Deel 1980
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II 1.4.6. Stedebouwkundige elementen
Ondanks de vele veranderingen in het 'oude' Emmeloord in de loop van de tijd (Fig. 42), en de
sterke uitgroei van de stad, is het onder verantwoordelijkheid van de Wieringermeerdirectie uitgevoerde plan, zowel in hoofdlijnen als in onderdelen, nog goed te herkennen.
Specifieke stedebouwkundige elementen op stadsniveau
Het beeld van de stad wordt nog steeds in sterke mate bepaald door de hoofdelementen uit het
goedgekeurde plan, zoals de kanalen, de begraafplaats en het bos aan de noordkant (zie
III.4.5.), de centrale plaats van de Deel in relatie tot de hoofdwegenstructuur, en de opbouw van
het centrumgebied met winkelstraat en expeditiestraten.
De ruimten en routes in de stad zijn sterk situatief vormgegeven. Opmerkelijk is het gebruik van
de torens en bijzondere gebouwen als oriëntatiepunt en als 'beelddragers' van de opeenvolgende situaties in de routes door de stad. Het gaat zover, dat zelfs de schoorsteen van het Postkantoor als 'toren' in de noord-zuid route gebruikt wordt.
Aan de structuur en detaillering van de ruimtevormende en routebegeleidende bebouwing is veel
aandacht af te lezen. Door een zorgvuldige toepassing van (veelal formele) groen- en beplantingselementen naast 'stenen' inrichting van de openbare ruimte zijn grote sfeerdifferentiaties ontstaan.

Specifieke stedebouwkundige
elementen op stadsniveau
1. de Deel
2. Oost-west as
3. Noord-zuid as'
4. Espelerlaan
5. Lange Nering e.a.
6. Noordzijde e.a.
7. Zuidkade/Urkervaart
8. Sportlaan/Smedingplein

Specifieke stebouwkundige
elementen op wijk/buurtniveau
9. Overtuinen Riet- en Zeebiesstraat
10. Harmen Visserplein
11. Stedelijke accenten Bomenbuurt
12. Noordelijk deel Bomenbuurt .
13. de 'Scholenstrook"
14. Stedelijk accent van Diggelbuurt
15. Stedelijk accent Bumalaan
16. Nijverheidsstraat

17.
18.
19.
20.

Rietzangerstraat
Cornelis Dirkz-strook
Binnenterreintjes Schokkerwal
Eerste openbaar groen
Duizendknoopstraat
21. Barkstraat/Schouwstraat
22. Usbaan

Fig. 94. Plaatsverwijzing bij III 4.6. Stedebouwkundige elementen
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Fig. 95. De Deel en omgeving
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De Deel
Ondanks de herinrichting van het plein en het groen, het niet realiseren van het Stadhuis op de
geprojecteerde plaats, en de verbouwing en de uitbreiding van de bebouwing op en rond de
Deel, is de Deel met zijn functie als parkeerterrein, busstation en marktplein onveranderd de centrale ruimte van de stad. Zie ook 111.4.2.5., 111.4.3. en 111.4.5.
Ruimtelijk bepalen vooral de Poldertoren, 't Voorhuys en het Undenplantsoen het beeld.
De oost-west as
De oost-westas wordt van de Lemstervaart tot de Espelervaart als één geheel gedragen door de
Singel met zijn royale grastaluds en bomenrijen. Het iets geknikte verloop van de singel heeft
een sterke ruimtelijke werking. Door het laag leggen van de brug over de Espelervaart is dit effect, komend vanuit het westen, in vergelijking met vroeger verminderd. Aan de begeleidende bebouwing is veel aandacht besteed. Het ziekenhuis en het bejaardentehuis markeren de entrees
van de stad.
De twee-op-één woningen geven een stedelijk aspect aan de Lange Dreef, dat komend vanuit
het oosten benadrukt wordt door het directe zicht op de Poldertoren.
De gestaffelde bebouwing van de Meeuwenkant richt zich naar de Deel, terwijl de erkers van de
woningen aan de Kampwal zich om en om oost en west richten, zodat een grotere samenhang
met de ruimte van de Singel en de Deel ontstaan is.
De noord-zuid as
Meer dan de oost-west as is de noord-zuid as uit een aantal sterk gedifferentieerde onderdelen
opgebouwd. Het noordelijk deel, de Boslaan met zijn villa's aan weerszijden, heeft een groen uiterlijk. Het Pastoor Koopmansplein, ter hoogte van het Postkantoor voor de R.K. kerk, vormt de
overgang naar het centrumgebied.
De Beursstraat en de Deel worden aan de oostzijde door een gevelwand van kantoren, winkels
e.d. begeleidt, terwijl aan de westzijde resp. 't Voorhuys en de pleinruimte van de Deel het beeld
bepalen. Vanuit het zuiden komend vormt het Veerplein met de Urkervaart een ruime entree van
het 'oude' Emmeloord. De Schippersbeurs e.d., de Zuiderkade en garage Greve bepalen hier het
beeld, terwijl de toren van de N.H. kerk 'de Hoeksteen' als oriëntatiepunt dienst doet.
De Nagelerstraat heeft een asymmetrisch profiel met een 'groene' en een 'stenen' kant. Het
groen schermt het schoolterrein af, en vormt een verbinding van het Veerplein naar de 'Hoeksteen'. De 'Hoeksteen' markeert de overgang naar de Singel en het centrumgebied, 't Voorhuys
beëindigt de zichtas van de Nagelerstraat, zoals het Postkantoor de zichtas van de Deel beëindigt.
Door de enorme toename van het straatmeubilair, zoals lantaarnpalen, verkeerslichten, verkeersborden, vluchtheuvels e.d. komt de oorspronkelijk nagestreefde ruimtelijke werking van de zichtlijnen en oriëntatiepunten (bijv. de 'toren'-schoorsteen van het Postkantoor) langzaam maar
zeker in het gedrang.
De Espelerlaan
De P.C. scholengemeenschap aan de Peppellaan en het Arbeidsbureau aan de Kon. Julianastraat vormen resp. de noordelijke en zuidelijke afsluiting van de Espelerlaan. De Poldertoren
steekt ver boven de kantoorgebouwen uit en is daardoor aan de zuidzijde het belangrijkste oriëntatiepunt. De middenstandswoningen aan weerszijden van de Espelerlaan geven een rustig evenwichtig beeld (zie ook bij 111.4.5.).
De Lange Nering e.a.
Het beeld van de Lange Nering is door de inrichting in de zeventiger jaren als voetgangersgebied sterk gewijzigd. Door de vele luifels en kiosken is de windhinder verminderd; de oorspronkelijke directe zichtrelatie met 't Voorhuys en de Deel eveneens.
De flats aan de Kettingstraat vormen nog steeds een heldere afsluiting voor het eerste deel van
de Lange Nering. Het bejaardentehuis 'de Golfslag' vormt een verre tweede beëindiging. De
structuur met expeditiestraten volgens het goedgekeurde plan lijkt nog steeds functioneel.
De Noordzijde e.a.
De Noordzijde ontsluit het centrum aan de noordkant. De strook tussen de Noordzijde en de Bumalaan scheidt de Van Diggelenbuurt van het centrumgebied (zie verder 111.4.5.).

112

Fig. 96. Lindenplantsoen 1988

Fig 97. Lindenplantsoen vanaf Kampwal

Fig 98. Lindenplantsoen vanuit het oosten
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De Zuiderkade
De Zuiderkade is ontworpen als de 'harde' stadsrand van Emmeloord, tegenover het vroegere
open landbouwgebied ten zuiden van de Urkervaart. De loskade sluit aan op de bedrijven in het
westelijk deel van de Zuiderkade. De oprit voor bietenoverslag is gebruikt als landhoofd voor de
fietsbrug naar de nieuwe woonwijk ten zuiden van de Urkervaart. In het oostelijk deel vormt hoge
woonbebouwing de stadsrand. De kanaaloevers zijn daarbij met flauwe taluds en losse boombeplanting als een parkstrook ingericht.
Smedingplein - Sportlaan
Het centrumgebied wordt aan de oostzijde door het Smedingplein beëindigd. De Sportlaan is de
oostelijke ontsluiting van het bos.
De open ruimte van de ijsbaan markeert de overgang van de bebouwing naar het bos.
Specifieke stedebouwkundige elementen op wijk/buurtniveau
-'Onkruidbuurt' (wijk 1)
In de Rietstraat en de Zeebiesstraat is een verkaveling met achterpaden en overtuinen toegepast.
In tegenstelling tot het oorspronkelijke plan is het Harmen Visserplein aanzienlijk groter geworden.
- 'Bomenbuurt' (wijk 2) '
Het zuidelijk deel van de Bomenbuurt heeft diverse stedelijke accenten gekregen, zoals bijvoorbeeld de tuinmuren met ingebouwde zitbanken langs de Jasmijnstraat. In tegenstelling daarmee
is het noordelijk deel van de buurt veel losser en opener gebouwd.
Fig. 99.
De Deel
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Fig. 100. Espelerlaan
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- 'Van Diggelenbuurt' (wijk 3)
De 'scholenstrook' vormt een scheiding tussen de villabuurt rond de Boslaan en de woningbouw
van de Van Diggelenbuurt. In de straatprofielen zijn stedelijke accenten aangebracht door het
weglaten van voortuinen. Aan het oostelijk eind van de Bumalaan zijn extra grote woningen (1
verdieping hoger) gebouwd voor grotere gezinnen. Ook hiervan gaat een stedelijker werking uit.
- Bedrijvenbuurt (wijk 6)
De oorspronkelijk als scheiding tussen de bedrijven en het wonen bedoelde groenstrook (tevens
'bodeparkeerplaats'; zie het goedgekeurde stadsplan) naast de Nijverheidsstraat, is door de vergroting van de bedrijvenbestemming midden tussen de bedrijven komen te liggen.
- Vogelbuurt/Schepenbuurt (wijk 7)
Het plantsoen bij de Rietzangstraat laat de oorspronkelijke functie als scheidingsgroen tussen
wonen en werken zien. De strook tussen de Vogelbuurt en de Schepenbuurt, waarin de Geref.
kerk en een zwembad liggen ziet er erg verbrokkeld uit; lijkt niet als een geheel ontworpen.
Tussen Schokkerwal en Botterstraat komen in de verkaveling binnenterreintjes voor, die in het
ene geval als overtuin, en in het andere geval als openbaar groen in gebruik zijn.
De tendens tot de aanleg van openbaar groen, die in de Duizendknoopstraat voorzichtig begon,
is in de Schepenbuurt geëindigd in de Barkstraat en Schouwstraat, Hier worden de gebouwen
vrij in de ruimte geplaatst. De opzet is met zeer veel zorg uitgewerkt (zie ook III.4.5.).

Fig. 101. Barkstraat 1988
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111.5. Marknesse
111.5.1 Situering
Marknesse ligt halverwege tussen Emmeloord en Vollenhove aan één van de eerst gerealiseerde
invalswegen in de polder. Reeds in de vroegste plannen lag de weg tussen deze plaatsen aan de
noordkant buiten de dorpsbebouwing. De zuid- en oostkant worden gevormd door de Zwolsevaart en Marknesservaart, met een sluis als peilscheiding. De weg naar het zuidelijk gelegen
Kraggenburg gaat met een brug over de sluis. De Loswal ligt aan de Marknesservaart, waarlangs
tevens het bedrijfsterrein is gesitueerd.
Na Emmeloord is Marknesse de tweede nederzetting waaraan in de polder begonnen is. De eerste„woning werd in 1949 opgeleverd. De eerste bewoning in het dan nog "Dorp B" geheten dorp
dateert al van 1944 toen er een aantal barakken gebouwd werd voor de behuizing van de polderwerkers. Een van die barakken bestaat nog langs de Oude Weg, hoek G. Lokkenstraat; het huidige Sociaal-cultureel centrum.
111.5.2 Planontwikkeling
"Marknesse werd ontworpen op een zeer onregelmatig stuk grond dat resteerde tussen 4 blokken rechthoekig verkavelde grond. Twee kanalen en het tracé van de weg Vollenhove-Emmeloord maakte de situatie niet eenvoudiger, terwijl de plaats van de schutsluis met de brug in de
Zwolsevaart reeds vaststond" (Verlaan).

Fig. 102. Plan uit 1943 van Pouderoyen
Het stedebouwkundig plan is ontworpen door de Bouwkundige Afdeling van de Directie van de
Wieringermeer (Noordoostpolderwerken). Een eerste aanzet voor Marknesse was al eens gemaakt door ir. P. Verhagen van Verhagen, Kuiper en Gouwetor, maar het was ir. C. Pouderoyen,
die zich in de Tweede Wereldoorlog serieus met de plannen heeft beziggehouden. Van zijn hand
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zijn er diverse ontwerpen, prachtige tekeningen. "Veel belangstelling had een plan, waarin één
der 3 kerken in het midden van het dorp lag met de begraafplaats als een echt kerkhof daaromheen; de woningen van de dorpelingen waren rondom dit centrum gegroepeerd.
Hoewel de beide andere kerken wel op zeer fraaie plaatsen waren gesitueerd, waren het geen
functionele plaatsen (zie fig. 74).
Feitelijk was er maar één dorpskerk en hoe mooi het ontwerp ook was, het voldeed niet aan de
opgave" (Verlaan). De opgave was onder andere dat geen der kerken dominant mocht zijn. De in
1946 bij de Directie gekomen Th. Verlaan heeft in 1947 een ontwerp gemaakt; maar naar zijn eigen woorden: "Een ontwerp dat uitging van een ronde - zij het denkbeeldige - vesting in het lege
land rondom, kon in het geheel geen genade vinden" (zie fig.).
Toch is dit niet waar; het vesting-achtige aspect moge dan niet in de smaak gevallen zijn, de interne planopzet vertoont een grote gelijkenis met het "goedgekeurde plan", het grootste verschil
zit hem in de locatie van de hoofdgebouwen. De op het plan aangegeven veiling en raadhuis zijn
nooit uitgevoerd. Op die locaties zijn kerken gekomen en de aan de westkant geplande kerk is
vervangen door de begraafplaats, terwijl de centrale hoofdruimte in het zuiden met een kerk is afgesloten.

Fig. 103. Plan uit 1947 van Verlaan
III.5.3 Het uitgevoerde plan
Het ontwerp waaraan uitvoering is gegeven laat volgens Verlaan: "hetzelfde beeld zien als de gehele polder. Het dorp bestaat uit een aantal rechthoekig ingedeelde blokken, die op verschillende wijzen aan elkaar sluiten of zo men wil stuiten en op de knooppunten,
de trefpunten, staan de 3 kerken. Ze omsluiten nu de beide grote dorpsruimten, bepalen deze af
en verbinden de woonwijken met het centrum. In driehoeksverband houden ze als het ware een
samenspraak, domineren nochtans hun eigen omgeving en hoewel ze op geringe afstand van elkaar staan, kunnen ze vrijwel niet tegelijk worden gezien als een groep of rij. Al hebben ze alle
min of meer de allure van de dorpskerk, toch valt Marknesse niet uiteen in drie dorpen".
Bij de realisatie is de noord-westelijke aansluiting op de weg Emmeloord-Vollenhove vervallen,
waarmee de noord-zuid verbinding door het dorp een enigszins kronkelig verloop krijgt. In 1948
besloot de Minister van Financiën, als een bezuinigingsmaatregel, niet langer twee-onder-één-
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kap arbeiderswoningen toe te laten. Deze zijn dan ook uit de plannen voor Marknesse en de andere dorpen verdwenen. De landarbeiderswoningen zijn vanaf dat moment in niets meer te
onderscheiden van de andere rijtjeshuizen.

Fig. 104. Het "goedgekeurde plan" uit 1949
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Fig. 105. De situatie in 1985
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Fig. 106. Marknesse
situatie in 1985
bestaand in 1962 ^
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Het plan is geconcipieerd volgens de stedebouwkundige principes welke door Granpré-Molière
ook al in de uitleg van de Wieringermeerdorpen gebruikt zijn. De kenmerkende elementen, die
zich in Marknesse manifesteren, zijn de volgende:
het doorgaande verkeer door het centrum. In dit geval is volgens de gemaakte afspraken de
"straatweg Vollenhove-Emmeloord" buiten het dorp omgeleid en gaat de weg KraggenburgMarknesse-Luttelgeest door het centrum;
de centrale langgerekte brinkachtige ruimte, waarlangs de winkels gesitueerd zijn;
de excentrische ligging van de kerken. De drie "hoofd" kerken liggen elk op een markante
plaats in het dorp, maar wel op enige afstand van elkaar;
subtiele hoekverdraaiingen en taps-toelopende ruimten. In Marknesse duidelijk aanwezig
zowel in de hoofdruimten als in de lay-out van de woonstraten.
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Fig. 107. Luchtopname vanuit het zuiden (1985)
111.5.4 De bebouwing
Evenals in de stedebouwkundige opzet is in de bebouwing van de eerste jaren de invloed van de
Delftse School te merken, traditionele vormen en materialen bepalen het beeld van Marknesse.
De bebouwing wordt gekenmerkt door een consequente toepassing van "twee-lagen-met-kap".
De muren zijn opgetrokken uit licht roodbruine baksteen, de daken bedekt met rode pannen, de
kozijnen zijn van hout en in lichte kleuren geverfd. De Oostenrijkse woningen aan het Oosteinde
vormen hierop een duidelijke uitzondering.
111.5.5 De beplanting
De hoofdstructuur van de beplanting, vervat in het stedebouwkundig plan van Verlaan, wordt gekenmerkt door het (nu deels door nieuwbouw vervangen) dorpsbos aan de noord- en westkant,
dat het dorp aan die kanten afsluit in tegenstelling tot de zuid- en oostkanten die zich openen
naar de polder. Binnen het dorpsplan bepaalt de groene 'T" structuur van Breestraat en Groene
Zoom het thema. De hoofdruimten worden afgesloten door belangrijke elementen: de Breestraat
door de Hervormde kerk en de Groene Zoom door de Katholieke kerk en de begraafplaats, die
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in de stedebouwkundige structuur een belangrijke plaats inneemt. De beplanting en het bosontwerp zijn van P. Kelder.
De Breestraat is beplant met gras en linden. Het nu bestrate deel was daar vroeger ook beplant.
Langs de hoofdweg heeft een heg gestaan.
Langs de Groene Zoom zijn de oorspronkelijke iepen wegens iepziekte verwijderd, maar bij de
oprit naar de begraafplaats staan ze er gezond en dominant bij. Ter vervanging is langs de
gracht een gevarieerd sortiment geplant.
De begraafplaats, omgeven door een hoofdzakelijk uit essen bestaand bosje, is niet veel gewijzigd. De in eerste opzet aangebrachte haagbeukenhagen en haagbeukenbomen bestaan nog.
De oorspronkelijk geplante populieren zijn vervangen door platanen en gouden regen in de zijheggen. Berbirishagen zijn later toegevoegd die aan de strakheid van het originele ontwerp afbreuk doen.

Fig. 108. Groenstructuur

Fig. 109. Breestraat
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Fig. 110.
Karakteristiek
achterterrein

Fig. 111.
Kampweg
haag met berken

Fig. 112.
Begraafplaats
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Aan de Hoge Sluiswal, het groene gebied op de hoek van de Zwolse- en Marknesservaart, groeiden in opzet ook populieren. Deze zijn, waarschijnlijk vanwege zwarte roest, gekapt. Er staan nu
jonge eiken.
De Noordoostpolderdorpen hebben achterterreinen waar veelal de oorspronkelijke hagen, door
de Directie aangeplant, nog in goede conditie zijn. In Marknesse is dat zichtbaar in onder andere
de terreinen op de kaart aangegeven met I, II en III.
De Kampweg heeft een bepaalde karakteristiek door de ligusterheg die zich tussen de voortuinen en het trottoir bevindt. In de heg zijn berken geplant. Berken zijn veelvuldig geplant in de ontwikkelingsperiode.
Het bos is voor een groot deel door de uitbreiding van het dorp verdwenen. Er is een nieuwe
strook bos aangeplant. Het nog resterende bos is karakteristiek voor de werkwijze van Kelder,
zoals ook in de andere dorpsbossen te vinden is.

Fig. 113. Tekening van Verlaan uit de excursiegids van 1952
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III.5.6 Stedebouwkundige elementen

F/g. 774. Stedebouwkundige elementen

Brug en sluis
De zuidelijke ingang van Marknesse - de Leemringweg vanuit Kraggenburg - wordt gevormd
door de brug en het straatje langs de Hervormde kerk. Met enige overdrijving roept het geheel
een beeld op van een middeleeuwse stadspoort. Dit beeld wordt gevormd door de brug zelf,
door de roodwit gestreepte sluitbomen, door het sluiswachtershuisje, door de curve in de Leemringweg en door het feit dat men vanuit het lege (onbebouwde) polderland meteen in de bebouwde kom terecht komt. De 4 "buiten het dorp" gelegen "sluiswachterswoningen", in 1948
gebouwd, dragen in feite aan dit beeld bij. Een van de ontwerpen van Verlaan verwijst naar
Marknesse als "vesting". Dit idee is op dit punt in Marknesse dan ook terug te vinden. De hele
zuidpunt van Marknesse (Hoge en Lage Sluiswal) is trouwens markant te noemen omdat hier het
naast elkaar plaatsen van de compacte nederzetting en de wijdsheid van het polderland goed
verbeeld worden. Hier is de sluis ook even een gebied van activiteit vanwaar men de lange rustige vaarten naar de einder kan volgen: het water als verbinding met ander nederzettingen c.q. de
rest van de wereld.
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Fig. 115.
Gezicht naar
het noorden

Fig. 116. Brug en sluis
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Fig. 117.
Sluis
bij Marknesse

Fig. 118.
Zwolse vaart
naar het oosten

Fig. 119.
Zwolse vaart
naar het westen
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Breestraat
De Breestraat is de langgerekte ruimte waarvan winkels, andere zakenpanden en ook woningen
de wanden vormen. Het is een karakteristieke ruimte zoals die ook in de Wieringermeerdorpen
voorkomt en in veel van de Noordoostpolderdorpen: een langgerekte brinkachtige ruimte, met
de functie van zowel plein als weg, waarvan de wanden niet geheel parallel lopen. In Marknesse
is het zuidelijke deel geplaveid en het noordelijke beplant met gras en bomen (linden). De winkels liggen aan de hele westkant en aan de zuidelijke helft van de oostkant. De noordelijke helft
van de oostkant bestaat uit "rijtjeswoningen". De Nederlandse Hervormde kerk vormt een imposante afsluiting van de zuidkant van de ruimte. Te zamen met de bijgebouwen vormt deze kerk
een vernauwing (de sluis) waardoor een poortwerking ontstaat. Doordat de hoekbebouwing aan
de oostkant van "De Sluis" ontbreekt, wordt afbreuk gedaan aan het poorteffect. Oorspronkelijk
bestond het nu geplaveide deel ook uit gras en bomen.

Fig. 120.
Zicht naar
het noorden

Fig. 121. Breestraat
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