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Voorwoord 

In het voorliggende document hebben wij, de auteurs, gepoogd om een 
globale planologische inrichting van de Noordoostpolder te geven. Voor 
deze uitdagende taak hebben wij uiteraard vele informatiebronnen 
geraadpleegd. Wij zijn dan ook dankbaarheid verschuldigd aan een groot 
scala van personen die ons van informatie hebben voorzien. Zonder ook 
maar enigszins tekort te willen doen aan hen die wij niet expliciet noemen 
zouden wij graag aan een aantal personen in het bijzonder onze dank 
uitspreken.  
 
Allereerst en bovenal danken wij de heer dr. ing. Paul Zoete. Wij hebben 
met zeer veel genoegen deel mogen nemen aan de laatste serie colleges 
die hij in aan de universiteit Utrecht heeft gegeven. Wij hebben op een 
uitermate interessante, soms zelfs amusante, wijze kennis mogen maken 
met de wetenschap van de planologie. Met de verhalen over zijn 
ervaringen in ons achterhoofd wensen wij hem oprecht nog een hele fijne 
toekomst samen met zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen. 
 
Dank zijn wij ook verschuldigd aan enkele inwoners van de dorpen 
Emmeloord en Rutten die ons graag te woord hebben gestaan. Zonder de 
verhalen en meningen van hen zou dit rapport ongetwijfeld de realiteit 
volledig ontlopen.  
 
Naast het uitspreken van de voorgaande dankwoorden hopen wij oprecht 
dat u als lezer met plezier dit document door zal lezen. Wij hebben ons 
uiterste best gedaan om ook de soms wat theoretische en abstracte 
onderdelen leesbaar en begrijpelijk te maken.  
 
Planteam ‘Nieuwe Horizon’, 
Utrecht, oktober 2011.      
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Inleiding 

Al in de 17e eeuw werden er plannen gemaakt voor de inpoldering van de 
Zuiderzee. Pas twee eeuwen later lag er een plan dat ook daadwerkelijk 
gerealiseerd kon worden. Dat plan, in 1891 gepresenteerd door ingenieur 
Lely, zou later vastgelegd worden in de zuiderzeewet (Kan, 2011). De 
uitvoering van het plan en de wet heeft geleidt tot de grenzen van de 
huidige provincie Flevoland zoals die vandaag de dag nog steeds waar te 
nemen zijn. Maar na de inpoldering van de Zuiderzee stond een volgend 
groot project te wachten: de inrichting van die nieuw gecreëerde polder. 
 
In dit document wordt stilgestaan bij de inrichting van het noordelijke deel 
van de huidige provincie Flevoland, de Noordoostpolder. Bij de 
ontwikkeling van de dorpen in de Noordoostpolder is in werkelijkheid 
uitgegaan van de kaders zoals geschetst door de Directie van de 
Wieringermeer (het Oversticht e.a., 2010, p.10). Het daadwerkelijke 
ontwerp is echter aan steeds wisselende teams overgelaten.  
In het voorliggende document is ook zo’n team geformeerd, bestaande uit 
studenten aan de Universiteit Utrecht die kennis maken met de 
basisbeginselen van de planologie. De studenten hebben getracht om met 
de kennis van nu en de eisen van toen vorm te geven aan de inrichting 
van het nieuw ontstane land. 
 
Het voorliggende onderwerp wordt in de verschillende hoofdstukken op 
verschillende onderdelen toegelicht. Allereerst wordt een ideaal model 
geconstrueerd op basis waarvan de dorpen ingericht zouden kunnen 
worden. In het daaropvolgende hoofdstuk wordt dit theoretische model 
vertaald naar een praktisch haalbaar model voor de inrichting van de 
dorpen. Vervolgens wordt de inrichting van de totale polder bekeken. 
Centraal staan de vragen op welke locatie worden de dorpen gevestigd en 
waarom daar. 
In de hoofdstukken ‘grondbalans’ en ‘planologische schets 
Noordoostpolder’ wordt een aanzet gegeven tot een verantwoorde 
inrichting van de polder. 
Daarop volgt een financiële balans voorzien van een bijbehorende 
analyse. Zoals de namen van het hoofdstuk al doen vermoeden, wordt 
hierin de financiële onderbouwing voor de inrichting van de polder 
verwoord. Afsluitend wordt een verslaglegging van een veldwerkbezoek 
weergegeven met als doel om het voorgestelde te vergelijken met de 
werkelijkheid. 
 
Er dient opgemerkt te worden dat wanneer er bij tabellen en grafische 
weergaven geen bron vermeldt is, het een eigen productie van de auteurs 
betreft. Het kleurgebruik in de diverse vlekkenplannen is gebaseerd op 
richtlijnen van de Rijksvoorlichtingsdienst (2010).  
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Ideaal inrichtingsmodel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een theoretisch dorpsmodel is een ideaal model voor de inrichting van de 
dorpen in de Noordoostpolder. Een theoretisch dorpsmodel biedt inzicht in 
de mogelijkheden voor het uiteindelijke dorpsmodel en welk ruimtebeslag 
benodigd is. Dit ideale model kan later worden toepast bij het construeren 
van het daadwerkelijke dorpsmodel. 
 

Standaard vierkante kilometer 

De basis voor het theoretische dorpsmodel wordt gevormd door het 
vaststellen van een standaard vierkante kilometer. Bij het construeren van 
een standaard vierkante kilometer wordt uitgegaan van een aantal 
gegeven feiten volgens Cohlst & Zoete (2011). Feiten zonder 
bronvermelding kunnen dan ook als gegeven feiten worden beschouwd. 
Allereerst is bekend dat elk agrarisch bedrijf een oppervlakte meet van 24 
hectare, 300 meter in de breedte parallel aan een weg en 800 meter diep. 
Daarnaast is gegeven dat langs de wegen aan beide zijde watergangen te 
vinden zijn, evenals tussen de verschillende kavels. 
 
Per standaard vierkante kilometer vinden vier agrarische bedrijven een 
plaats. Deze worden in voorliggend dorpsmodel, met het oog op sociale 
factoren, geconcentreerd gesitueerd.  
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Door de clustering van de 
woningen van de agrarischer 
centraal in  
de standaard vierkante 
kilometer te plaatsen biedt 
dit mogelijkheden om 
verschillende clusters naar 
geloofsovertuiging te 
creëren. 
De vaste knechten van de 
agrarische bedrijven zullen 
niet direct naast de 
boerderijen te vinden zijn 
maar wel in directe 
nabijheid. Naast vaste 
knechten zijn ook losse 
knechten werkzaam voor de 
agrarische sector. Deze 
knechten werken op 
oproepbasis en zullen zich in 
de dorpen vestigen. Om die 
reden zijn deze niet verder 
van belang bij het vaststellen 
van de standaard vierkante 
kilometer. Dit alles betekent 
dat er op één standaard 
vierkante kilometer vier 
boerderijnen en vier 
arbeiderswoningen te vinden 
zijn, een totaal van acht 
gezinnen. Met een 
gemiddelde gezinsgrote van 4,4 personen komt dit neer op 35,2 inwoners 
per standaard vierkante kilometer. 
 
Al het voorgaande leidt tot een inrichtingsmodel van een standaard 
vierkante kilometer zoals afgebeeld in Figuur 1 en vergoot weergegeven in 
bijlage I. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het woord vierkant, 
anders dan dit woord mogelijk doet vermoeden, niet terugslaat op de 
geometrische vorm, maar op de oppervlakte – 1000m x 1000m - van een 
vierkante kilometer.  
 
  

Figuur 1: standaard vierkanten kilometer 
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Standaard dorp 

Om de maximale grote van een dorp te bepalen wordt er gekeken naar de 
mobiliteit van de bevolking. Deze verplaatst zich, ten tijden van de 
inrichting van de polder,  fietsend, te voet of met paard en wagen. 
Wanneer hiermee rekening wordt gehouden mag de maximale straal van 
een dorp idealiter niet meer dan 3,6 kilometer bedragen.  
Met dit gegeven kan de – theoretisch ideale – oppervlakte van de 
dorpsgebieden berekend worden door gebruik te maken van de 
wiskundige formule 𝜋  𝑟!   =   𝐴 , waarin r de straal is en A de oppervlakte 
van een cirkel met een straal r. Voor de eerdergenoemde straal van 3,6 
kilometer resulteert dat in een oppervlakte van het dorpsgebied van 
40,715 km².  
 
De bevolking van de Noordoostpolder zal een perfecte afspiegeling zijn 
van de bevolking van Nederland. Er is sprake van een sterke verzuiling 
binnen de Nederlandse samenleving (Verzuiling, 2011) en hiermee dient 
rekening te worden gehouden in verdere berekeningen. De bevolking van 
de polder valt op te delen in drie even grote zuilen: katholiek, protestants 
en niet-gelovig.  
 
Al het voorgaande maakt deel uit van het Plan van Eisen (PvE). In een 
PvE zijn diverse gegevens opgenomen die als basis dienen voor het 
verdere plan. Onderdeel van die gegevens zijn zogeheten kengetallen. 
Planologische kengetallen ontstaan uit het registreren van feitelijk 
ruimtegebruik en zijn te zien als kwalitatieve en kwantitatieve kenmerken 
(Spit & Zoete, 2006). Hierbij kan gedacht worden aan de gewenste maten 
van grondkavels voor bepaalde typen woningen, functiedrempels voor 
bepaalde voorzieningen en aan verhoudingsgetallen (Spit & Zoete, 2006). 
Ook al kleven er nadelen aan het gebruik van kengetallen, in een 
planvormingsproces zoals deze is het gebruik van kengetallen efficiënt, 
het scheelt een aanzienlijke besparing van tijd en mankracht (Spit & 
Zoete, 2006, p. 40; p.47). Het volledige PvE is opgenomen als bijlage II.   
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Toegepast dorpsmodel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het voorgaande hoofdstuk zijn in hoofdlijnen een aantal elementen van 
en eisen aan de inrichting van de polder aangestipt. Het doel van dit 
hoofdstuk is het vertalen van deze globale elementen naar een meer 
praktische toepassing. Uit die praktische toepassing vloeit het aantal 
inwoners per dorp voort. In Tabel 1 aan het eind van dit hoofdstuk is een 
voorbeeld van de dorpsbevolking opgenomen, voortvloeiend uit de 
berekeningen in dit hoofdstuk. De locatie van de dorpen in de polder komt 
aan bod in het volgende hoofdstuk. Daarin wordt ook het aantal te 
bouwen dorpen, te weten: 11, verder toegelicht. Dit aantal van 11 is 
echter ook voor dit hoofdstuk van belang. 

Inwoners van het agrarische gebied 

Het dorpsgebied bestaat uit het dorp zelf en de omliggende agrarische 
bedrijven. Het omliggende agrarische gebied beslaat afgerond 39 km². In 
het vorige hoofdstuk is een standaard vierkante kilometer geconstrueerd, 
met elk 35,2 inwoners. Het totaal aantal boeren en vaste knechten met 
gezinnen in het agrarische gebied bedraagt, naar beneden afgerond, 1375 
personen (39,085 x 35,2 = 1375,792). 
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Inwoners van de dorpskern 

In het voorliggende voorstel is uitgegaan van 10 kleinere dorpen en 1 
centrale kern, nader toegelicht in het volgende hoofdstuk. Gezien de 
geringe omvang van de voorgestelde dorpen wordt volstaan met een 
totaal van 45 niet-agrarische functies, zoals een huisarts, bakker en een 
smid, zie Tabel 1 voor een voorbeeld van de bevolking van een dorp 
ingedeeld naar beroep. Voor deze niet-agrarische functies is een aantal 
van 25 knechten beschikbaar. Elke huisarts, bakker en smid brengt een 
gezin met zich mee. Dit geldt eveneens voor de bijbehorende knechten. 
Het inwoneraantal zal hierdoor stijgen met 308 personen (45+25= 70; 70 
x 4,4 = 308). 
 
Bij elk agrarisch bedrijf is naast een vaste knecht ook een losse knecht 
werkzaam. Deze losse knechten verrichten seizoensarbeid en zijn, in 
tegenstelling tot de vaste knechten, niet woonachtig op de boerenkavel 
maar in de dorpskern. Het aantal agrarische bedrijven per standaard 
vierkante kilometer bedraagt 4. Er is sprake van 39 standaard vierkante 
kilometers binnen het dorpsgebied. Aangezien elk agrarische bedrijf één 
losse knecht vereist, zijn er 156 losse knechten woonachtig in de 
dorpskern (4 x 39 = 156). Tezamen met de bijbehorende gezinnen laten 
zij het inwoneraantal stijgen met 686,4 personen (4,4 x 156 = 686,4). 
 
Het totaal aantal inwoners van de dorpskern bedraagt daarmee 994,4 
inwoners. Het inwoneraantal van het totale dorpsgebied bestaat uit die 
994,4 tezamen met de 1375 agrariërs en bijbehorende vaste knechten; 
een totaal van afgerond 2370 personen (1375,792 + 994,4 = 2370,32). 

Onderwijs 

Bij de eerder berekende niet-agrarische functies zijn geen leraren 
meegenomen in de berekening. Het aantal benodigde leraren is namelijk 
afhankelijk van het aantal leerlingen in het dorpsgebied. Het aantal 
leerlingen bedraagt twintig procent van het totaal aantal inwoners, wat bij 
2370 inwoners neerkomt op 474 leerlingen (0,2 x 2370,32 = 474,064 ). 
Gezien de verzuiling in Nederland, zoals eerder in dit document al 
genoemd, is er behoefte aan drie aparte scholen: een protestante, een 
katholieke en een openbare school. Het aantal leerlingen per school 
bedraagt dus een derde van de totale schoolgaande jeugd: 158 (474,064 
/ 3 = 158,021 ). Een school met tussen de 120 en 165 leerlingen kan 
volstaan met vier leerkrachten; bij meer dan 165 leerlingen is een vijfde 
docent benodigd. Voor de drie scholen in het dorp zijn dus in totaal twaalf, 
drie maal vier, leerkrachten benodigd. 
De twaalf onderwijzers doen het inwoneraantal van het dorp echter 
toenemen met 52,8 personen (12 x 4,4 = 52,8) tot een totaal van 2432 
personen ( 2370,32 + 52,8 = 2432,12 ). Uiteraard bestaan de gezinnen 
van de docenten ook voor twintig procent uit schoolgaande jeugd. Het 
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gemiddelde leerlingaantal per school stijgt daardoor naar afgerond 161 
leerlingen per school; vier onderwijzers per school zijn dan nog altijd 
afdoende.  
 
 
Tabel 1: mogelijke indeling dorpsbevolking 

Notabelen Winkeliers Ambachten Middenklasse Arbeiders 
1  
dominee 

1  
bakker 

1  
smid 

9 leerkrachten 25 
ambtenaren 

1  
pastor 

1  
slager 

1 
fietsenmaker 

1 kroegbaas 25  
knechten 

1  
huisarts 

1  
kruidenier 

1  
timmerman 

 176  
overige 
arbeiders 

1  
paardenfokker 

1  
tabakszaak 

1 
schoenmaker 

 

1  
transportbedrijf 

1  
kapper 

1  
loodgieter 

1 
aannemingsbedrijf 

1 
zuivelhandelaar 

1 
mandenwever 

1 
uienhandelaar 

  

3  
schoolhoofden 

10 totaal 6 totaal 6 totaal 10 totaal 226 totaal 
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Inrichting Noordoostpolder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze paragraaf zal de inrichting van de Noordoostpolder toegelicht 
worden. In de totale inrichting van de Noordoostpolder is rekening 
gehouden met 11 dorpsgebieden (87%), welke samen met het bosgebied 
(5%), de infrastructuur (7%) en het woongebied (1%) de totale 
oppervlakte van 445 km² beslaan. In dit hoofdstuk zal eerst de ligging 
van de verschillende dorpen worden toegelicht, waarna er verder zal 
worden ingegaan op de ligging van het bosgebied en de infrastructuur.  
Aan het eind van dit hoofdstuk is een globale kaart opgenomen waarop de 
voorgestelde inrichting van de polder geschetst is. Een vergrote versie van 
deze afbeelding is opgenomen in bijlage III. 

Dorpen in de polder 

De ligging van de dorpen is bepaald met behulp van de centrale plaatsen 
theorie van Christaller (1933). Deze theorie veronderstelt kortgezegd het 
volgenden. De voorzieningen in iedere dorpskern onderhouden een 
bepaald verzorgingsgebied. Naarmate er in een bepaald verzorgingsgebied 
genoeg overwinst is ontstaan zal er vanzelf een nieuw kern ontstaan, 
aangezien er genoeg omzet valt te behalen (Figuur 2).  
 
Opgemerkt moet worden dat deze theorie verondersteld dat de mens een 
rationeel handelend wezen is en dat de markt onder perfecte 
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omstandigheden functioneert (Gregory e.a., 2009, pp. 76-77; Atzema 
e.a., 2002, p.71). Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de omwonenden 
altijd naar de dichtstbijzijnde kern zullen gaan en dat er bij overwinst ook 
daadwerkelijk nieuwe ondernemers op zullen staan en er een nieuwe kern 
ontstaat. Kritiek op de theorie van Christaller omvat dan ook regelmatig 
de legitimiteit van deze aannames (Atzema e.a., 2002, p. 75). 
 
Figuur 2: verzorgingsgebieden volgens Christaller's centrale plaatsen theorie 

 

 

Bij het ontwerpen van de totale Noordoostpolder is de theorie van 
Christaller geïmplementeerd om de verzorgingsgebieden zo optimaal 
mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Allereerst is er uitgegaan van het 
optimale verzorgingsgebied. Dit verzorgingsgebied is cirkelvormig en heeft 
in het ideaal typische geval een straal van 3,6 kilometer, zoals in het 
hoofdstuk ‘Ideaal inrichtingsmodel’ te lezen valt. Uit die straal van de 
cirkelvormige verzorgingsgebieden vloeit vervolgens een maximale 
afstand van 7,2 kilometer tussen de kernen van aan elkaar grenzende 
verzorgingsgebieden.  
 
De theorie die Christaller geconstrueerd heeft levert een hexagonaal 
systeem van verzorgingsgebieden op (Gregory e.a., 2009, p.67). Bij het 
ontwerp voor de Noordoostpolder zijn deze ideaaltypische zeshoeken dan 
ook verder geabstraheerd naar oppervlakten die de kristalstructuur 
(Figuur 2) van de theorie van Christaller zo goed mogelijk benaderen. 
Door in deze structuur de eerder genoemde afstand van 7,2 kilometer 
tussen dorpskernen in aangrenzende verzorgingsgebieden aan te houden, 
ontstaat een totaal van 11 dorpen in de polder. Negen daarvan zijn 
gesitueerd aan de buitenkant van de polder; een tweetal bevindt zich in 
het hart. Van deze twee dorpen is het dorp met de meeste aangrenzende 
dorpen aangewezen als centrale kern. Deze kern zal een groter 
verzorgingsgebied kennen en bovenlokale voorzieningen huisvesten. 
Hierbij valt te denken aan specialistischere gezondheidszorg of 
vervolgopleidingen.  
 

Bron: Centrale-plaatsentheorie, 2011. Bewerking door auteurs 
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Infrastructuur en groen 

In het ontwerp van de Polder is 5% gereserveerd voor bosgebied, dit is 
een totaal van 22.25 km². Om dit bosgebied voor alle inwoners van de 
polder zo toegankelijk mogelijk te maken en de kwaliteit van de openbare 
ruimte te optimaliseren is er kozen om het bosgebied om de centrale kern 
heen aan te leggen. Op die wijze is het bosgebied voor de omwonende 
makkelijk te bereiken en zorgt het groen voor een natuurlijke barrière 
tussen de verschillende dorpen.  
 
Voor het wegennetwerk in de polder is 9% van de ruimte beschikbaar. Bij 
het ontwerp van de wegen is de nadruk gelegd op de verbinding van de 
dorpen met de centrale kern, dit om ervoor te zorgen dat de centrale kern 
zo snel en eenvoudig mogelijk te bereiken is. Zo is te zien dat de 
hoofdwegen vanuit Friesland, Overijssel en de toekomstige Flevopolder 
direct naar de centrale kern lopen. De dorpen die dicht bij een hoofdweg 
liggen zijn direct op deze hoofdweg aangesloten. De dorpen die niet zijn 
aangesloten beschikken over een lokale weg die in verbinding staat met 
de centrale kern. Door deze aansluitingen is er zo min mogelijk ruimte 
gebruikt die ten koste zou gaan van het agrarisch gebied en is het aantal 
kruispunten en t-splitsingen minimaal gehouden, waardoor de doorstroom 
geoptimaliseerd wordt. De snelle aansluitingen met de hoofdweg hebben 
tevens tot gevolg dat de overlast van de wegen tot een minimum beperkt 
wordt, omdat er minder omwonenden rondom de wegen zijn. 
 
Figuur 3: Indeling Noordoostpolder 
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Grondbalans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt de grondbalans voor de dorpen in de 
Noordoostpolder kort belicht. Een samenvattend overzicht is opgenomen 
in Tabel 2  aan het eind van dit hoofdstuk. 
 
In de grondbalans komen allereerst de vier verschillende typen 
woningkavels naar voren. De indeling van deze kavels is mede bepaald op 
basis van het aantal voorzieningen zoals geschetst in het hoofdstuk 
‘Toegepast dorpsmodel’. Zo zijn bijvoorbeeld de eigenaren van de 
middelgrote bedrijven ingedeeld in de categorie van de notabelen.  
Bij voorbaat is bepaald (Cohlst & Zoete, 2011) dat het woongebied 33 1/3 
procent van de totale dorpskern beslaat. Dit gegeven, tezamen met het 
aantal benodigde kavels, leidt tot de grootte van het totale 
exploitatiegebied.  
 
Gezien het verzuilde karakter van de samenleving is er behoefte aan twee 
aparte geloofshuizen alsmede drie aparte scholen. Naast kerken en 
scholen herbergt het dorp uiteraard nog diverse overige voorzieningen, 
zoals een spuithuisje en gemeentehuis. Hiervoor is een oppervlakte van 
4.500m² gereserveerd; voldoende om een hoogwaardig 
voorzieningsniveau mogelijk te maken. 
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Ook de posten groen en verharding kennen een ruime marge. Het 
gekozen oppervlakte dat beschikbaar wordt gesteld voor 
groenvoorzieningen volstaat om het dorp te voorzien van een open en 
natuurlijk karakter. Door te kiezen voor versnippert groen – kleine stukjes 
groen verdeeld over de ruimte - in en/of om woonwijken kan met een 
relatief klein oppervlak toch een groene uitstraling worden gecreëerd. Dit 
wederom met het oog op het creëren van mogelijkheden voor 
hoogwaardige voorzieningen en infrastructuur. 
Het principe van kwaliteit komt op nog tal van punten naar voren. Eén 
daarvan is het bestempelen van woningtype ‘winkel met bovenwoning’ tot 
huurwoningen. Dit zorgt voor een lagere drempel voor nieuwe 
ondernemers en voorkomt onnodige leegstand en, op de lange termijn, 
verloedering van het dorpscentrum.  
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Tabel 2: samenvatting grondbalans 

 

Grootte 
standaard- 
eenheid in 

m² 

Aantal 
Eenheden 

Oppervlak 
in m² 

Percentage 
van 

Exploitatie- 
gebied 

Woningkavels     
Type 1  

(Arbeiders) 240 226 54240 27,44% 
Type 2  

 (Winkeliers) 240 6 1440 0,73% 
Type 3  

(Middenklasse) 300 10 3000 1,52% 
Type 4  

(Werkplaats) 400 6 2400 1,21% 
Type 5  

(Notabelen ) 480 10 4800 2,43 % 
Totaal  258 65880 33,33% 

 
Voorzieningen     

Dorpshuis 400 1 400 0,20% 
Kerken 800 2 1600 0,81% 
Scholen 1600 3 4800 2,43% 

Scholen (klein) 1200    
Overig       4500 2,28% 
Totaal   11300 5,72% 

 
Bedrijventerrein     

Totaal   19764 10% 
 

Groen     
Op blokniveau 70 258 18060 9,14% 

Overig   17672 8,94% 
Totaal   35732 18,08% 

 
Verharding     

Op blokniveau 90 258 23220 11,75% 
Overig   41744 21,12% 
Totaal   64964 32,87% 

 
Totale    

exploitatiegebied   197640 100% 
Omvang 

bosgebied   42360  
Totale 

plangebied   240000 m²  
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Planologische schets Noordoostpolder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk zal het schematisch schetsontwerp aan bod komen en 
zullen de keuzes die gemaakt zijn in het ontwerp nader worden toegelicht. 
Het dorpje dat in het schetsmodel beschreven wordt, is het dorpje dat zich 
links onder in de Noordoostpolder bevind. Er is voor dit dorpje gekozen 
omdat de eenvoudige wegen structuur zich goed leent voor een algemeen 
schetsontwerp dat makkelijk geëxploiteerd kan worden naar andere 
dorpsgebieden in de polder. Het schetsontwerp is weergegeven in figuur 4  
op de volgende pagina en in vergrote versie opgenomen in bijlage IV. 
 
Het doel van dit schetsontwerp is een zo comfortabel mogelijk dorp te 
creëren waarbij de verschillende gelaagdheden een optimaal wooncomfort 
kunnen genieten. Hierbij is gelet op het verschil in status die de 
gelaagdheden kennen. Elke gelaagdheid heeft zijn eigen buurtje gekregen 
zodat de verschillende gelaagdheden zo min mogelijk overlast van elkaar 
ervaren. Geïnspireerd door de tuinstad (Gregory e.a., 2009, p. 267), is 
getracht om het dorp een kwalitatief hoge centrale kern te geven waar 
iedereen samen kan komen. Dit is gedaan om een zekere mate van 
sociale cohesie te ontwikkelen onder de verzuilde bevolking in het dorp. 
Vanuit deze kern is het dorp verder ontworpen, de verschillende 
onderdelen van het dorp zullen hieronder verder toegelicht worden.  
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Figuur 4: Vlekkenplan dorp 

 
De doorgaande wegen komen haaks op elkaar het dorp binnen. Dit is 
gedaan om te voorkomen dat men als het ware dwars door het dorp heen 
kan kijken. Hierdoor krijgt het dorp een speelser karakter waarbij men het 
gevoel heeft echt in een andere omgeving te zijn in plaats van het open 
en rechte karakter van de polder. Verder is er voor gezorgd dat de wegen 
niet in het centrum van het dorp bij elkaar komen, dit om te voorkomen 
dat het centrum aanvoelt als een verkeerskruispunt.  
 
De woonwijk van de middenklasse is van de arbeiders afgescheiden door 
middel van een groenstrook zodat de middenklasse niet direct in verband 
staat met de arbeiderswijk. De woningen van de middenklasse liggen in 
de buurt van een watervoorziening en grenzen aan de groenvoorziening 
die snel toegang geeft tot het centrum van het dorp. De 
notabelenwoningen zijn nog mooier gelegen in het dorp met ook een 
eigen watervoorziening en een geheel eigen groenvoorziening. Het 
wandelpad geeft eenvoudig toegang tot het centrum zonder dat men door 
de arbeiderswijken heen hoeft te lopen. De middenklasse en de 
notabelenwoningen beschikken beide over hun eigen toegangswegen.  
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Het dorp beschikt over drie arbeiderswijken, één voor de Rooms-
Katholieken, één voor de protestanten en één voor de niet gelovigen. De 
wijken grenzen aan het centrum zodat de bewoners gemakkelijk naar de 
winkels, het dorpshuis, de werkplaatsen en de kerk toe kunnen gaan. In 
de wijk in het Noordoosten is getracht het idee van de groene long in het 
klein te incorporeren. Er valt te zien dat de wijk om een groenvoorziening 
heen ligt, zo hebben de bewoners optimaal toegang tot deze voorziening. 
De andere wijken zijn omsloten door kleine groenvoorzieningen om de 
kwaliteit van de wijken eveneens te optimaliseren. De wijken voor de 
religieuze bewoners beschikken beide over een eigen kerk waar men naar 
toe kan gaan. Deze beide kerken grenzen aan het dorpsplein, om het 
dorpsplein een samenhorig karakter te geven, ook zorgt de architectuur 
van de kerken voor een fraai aangezicht van het plein. De drie wijken 
beschikken alle drie over hun eigen school waar de kinderen uit de 
desbetreffende wijk naar toe kunnen gaan. Deze scholen liggen uit 
veiligheidsoverwegingen niet naast doorgaande wegen. De scholen zijn 
gelegen naast een groenvoorziening waar eventuele buitenactiviteiten 
kunnen plaatsvinden. 
 
De locatie van het bedrijventerrein is zo gekozen dat het dorp geen last 
heeft van de industrie. Het heeft een eigen toegangsweg en is omsloten 
door voldoende groen zodat het terrein afgesloten ligt van de rest van het 
dorp. De werkplaatsen en het dorpshuis liggen wel in het centrum. Dit om 
de bedrijvigheid in het centrum te concentreren zodat het dorp een 
levendiger karakter krijgt. De werkplaatsen en het dorpshuis liggen niet 
direct naast een wijk zodat overlast wordt voorkomen; het dorpshuis kan 
diverse functies herbergen waaronder die van dorpskroeg.  
 
Het doel van het schetsontwerp was om een dorp te ontwerpen waar de 
kwaliteit van wonen en het integrale dorpskarakter bovenaan staan. Dit is 
gedaan door de verschillende buurten zodanig af te schermen dat de 
bewoners niet met elkaar in aanraking hoeven te komen. Het centrum is, 
in tegenstelling tot het gesloten karakter van de buurten, zo ontworpen 
dat bewoners wanneer gewenst gemakkelijk met elkaar in contact kunnen 
komen om zo het sociale karakter van het dorp te laten bloeien. 
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Computeruitdraai financiële balans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk is een uitwerking van de financiële balans te vinden. Deze 
balans wordt verder toegelicht in het volgende hoofdstuk. 
 
Bij de totstandkoming van de financiële balans zoals deze op de volgende 
pagina’s te vinden is, is dankbaar gebruik gemaakt van een Microsoft 
Excel programma. Dit programma, PLANECON, is ontwikkeld door BRO 
adviseurs in ruimtelijke ordening, economie en milieu B.V. te Vucht in 
opdracht van de Universiteit Utrecht.  
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Analyse financiële balans 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bij het opstellen van de financiële balans hebben hoge kwaliteit en lage 
grondprijzen als uitgangspunten gediend. Voor een gedetailleerde 
uitwerking van deze balans wordt verwezen naar het hoofdstuk 
‘Computeruitdraai financiële balans’. In dit hoofdstuk worden de 
belangrijkste keuzes in de verschillende posten toegelicht.  
 
Met de twee eerder genoemde uitgangspunten, hoge kwaliteit en lage 
grondprijzen, zou een verlies van € 5.186.000 euro gerealiseerd zijn. Een 
reëel rentepercentage bevindt zich tussen de vier en zes procent. In dit 
voorstel is gekozen voor de gulden middenweg van vijf procent. Daarmee 
wordt rekening gehouden met een niet optimaal gunstig financiële markt, 
welke vier procent zou legitimeren, zonder bij voorbaat uit te gaan van 
met meest ongunstige scenario van zes procent. Als rente percentage is 
uitgegaan van 5%. De ingecalculeerde kostenstijging, de inflatie in de 
bouwsector, bedraagt 2%. Dit inflatiepercentage is minimaal te 
verwachten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat een toename van deze 
kostenstijging tot een forse toename van het netto verlies leidt. Ook aan 
de kant van de opbrengsten is rekening gehouden met een mogelijk 
stijging. Deze bedraagt in de voorliggende berekening 1%. Dit percentage 
is reëel in het licht van aantrekkende economie als gevolg van de 
wederopbouw, zoals deze in de jaren 50 van de 20e eeuw plaatsvond. 
 
Om de kwaliteit van de polder te waarborgen is gekozen om met name te 
investeren in de zichtbare elementen zoals groen en straatverlichting. 
Voor een deel wordt dit gecompenseerd door een minder hoge investering 
in niet zichtbare elementen zoals rioleringen.  
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Voor het bouw- en woningrijp maken van grond wordt een bedrag van 
4,00 per vierkante meter uitgetrokken. Weliswaar is op deze post geld te 
besparen – een bedrag van 2,50 levert een besparing van drie ton op – 
maar met het oog op een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving worden 
deze investeringen als essentieel gezien.  
 
Met uitzondering van sociale huurwoningen is gekozen voor een lage 
grondprijs. Weliswaar is het aanlokkelijk om de grondprijs in met name de 
vrije sector vrij hoog te positioneren om zo financiële dekking te creëren, 
er is dan geen zekerheid voor een bevredigende afzetmarkt. Een lage 
grondprijs elimineert dit risico. Ook bij de grondprijs voor bedrijven geldt 
deze redenering. Een lage grondprijs zorgt voor een aantrekkelijk 
exploitatiegebied. Ook openbare voorzieningen profiteren van een relatief 
lage prijs van grond; hoe minder geld benodigd is voor de aankoop van 
grond, des te meer investeringsruimte er over blijft voor de voorzieningen 
zelf. 
 
Concluderend kan gesteld worden dat kwaliteit prevaleert boven financiële 
voordelen. Dit kwaliteitsprincipe is bij het gros van de gemaakte keuzes 
gehanteerd. Daardoor laat de grondbalans wel een negatief saldo zien.  
 

Potentiële besparingen 

Zoals te zien is in het voorgaande hoofdstuk levert de financiële balans 
zoals voorgesteld een negatief scenario op. In deze paragraaf zal gepoogd 
worden om een alternatief scenario te schetsen dat gebruikt kan worden 
om het negatieve saldo om te buigen. Het uitgangspunt hierbij is de 
optimalisatie van de opbrengsten en het reduceren van de kosten zonder 
in te leveren op de ruimtelijke kwaliteit. Daarbij dient wel opgemerkt te 
worden dat ook met de in deze paragraaf aangedragen suggesties een 
negatief saldo onvermijdelijk lijkt.  
 
Het oorspronkelijke tekort op de financiële balans c.q. grondbalans 
bedraagt €5.186.000,-. Met de suggesties in dit hoofdstuk is dit tekort te 
reduceren tot een bedrag van €2.004.000, een vermindering van meer 
dan drie miljoen euro.  
In het te schetsen alternatief zijn rentepercentages en de procentuele 
kosten- en opbrengstenstijgingen gelijk gebleven. Wanneer deze te 
optimistisch ingeschat worden kan dit een vertekend beeld van 
werkelijkheid geven, met alle toekomstige financiële en politieke gevolgen 
van dien. De gehanteerde percentages sluiten daarom aan op een onzeker 
scenario, zoals ook eerder geschetst in de grondbalans. 
 
Met het oog op kwaliteit is een besparing op aanleg en hoeveelheid groen 
onverstandig. In de originele balans is echter een relatief fors bedrag 
ingecalculeerd voor openbare verlichting. Op deze post kan naar 
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verwachting een bedrag van €400.000,- bespaard worden door te zoeken 
naar creatieve vormen van verlichting en strategische plaatsing van 
openbare lichtbronnen. Hierbij kan gedacht worden aan de vermindering 
van het aantal lantaarnpalen in een straat, maar de geplaatste palen wel 
hoger te maken waardoor zij een groter oppervlak van licht voorzien. Een 
andere te onderzoeken mogelijkheid zou zijn om op wegen met een zeer 
lage verkeersintensiteit verlichting alleen in te schakelen wanneer er 
sprake is van verkeer door gebruik te maken van bewegingssensoren. Ook 
samenwerking met commerciële- en publieke onderzoeksinstituten lijkt 
een te onderzoeken mogelijkheid; door plaatsen als proefvlakken aan te 
wijzen zijn partners mogelijk bereid om op deze plaatsen nieuwe 
verlichtingsalternatieven in de praktijk uit te testen. Uiteraard verdienen 
al deze suggesties gedegen onderzoek naar wenselijkheid en 
haalbaarheid. 
 
Door het verwerven van grond uit te spreiden over drie momenten in de 
tijd, kunnen rentelasten en financiële risico’s voor de gemeenten dalen.  
De kosten van het bouw- en woningrijp maken van de grond zijn in het 
oorspronkelijke overzicht vastgesteld op €4,00 per vierkanten meter. Dit 
relatief hoge bedrag kan naar beneden bijgesteld worden. Wanneer dit 
bedrag met 25% verlaagt zou worden levert dit een forse besparing op. 
Uit gedegen onderzoek zal moeten blijken bij elk bedrag het optimale 
evenwicht tussen kostprijs en kwaliteit zich bevindt.  
Een verdere besparing kan bereikt worden door de fondsbijdrage met één 
euro naar beneden bij te stellen, tot €5,50 en de verwerkingskosten te 
verlagen tot €10.  
 
Alle suggesties uit de voorgaande alinea kunnen een bijdragen leveren 
aan het verminderen van de kosten. Maar ook aan de opbrengstenkant 
van de balans dienen zich nog enkele mogelijkheden aan. In het originele 
voorstel is gekozen voor lage grondprijzen voor vrijwel alle soorten 
kavels. Deze keuze vermindert de risico’s voor de betrokken gemeenten. 
Wanneer de grondprijzen verhoogd worden loopt een grondeigenaar de 
kans dat er niet voldoende marktpartijen zijn die voor de gestelde prijs de 
grond op willen kopen. Wanneer gemeenten echter bereidt zijn om de 
risico’s licht te verhogen is een fikse besparing mogelijk. Dit heeft in 
algemene zin de voorkeur boven besparingen op de kwalitatieve inrichting 
van de openbare ruimte. Uiteraard zou met verhoging van grondprijzen 
het volledige verlies gecompenseerd kunnen worden. Bij een 
maximalisatie van de grondprijzen kan zelfs een positief saldo van €8.000 
bereikt worden. Iets wat hoogst onverstandige mate van risico’s met zich 
meebrengt.  
 
Om de besparing te behalen zoals deze aan het begin van dit hoofdstuk is 
genoemd kunnen de volgende aanpassingen gedaan worden.  
De grondprijs per vierkante meter bij koopwoningen kan verhoogd worden 
naar €325, bij de voorzieningen naar €200 en de grondprijs van bedrijven 
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verhoogt van €150 naar €225. De laatste verandering is het aantal 
woningen dat per jaar gerealiseerd wordt. Door het bouwproces, in 
overleg met aannemers, te versnellen zullen in plaats van 40 woningen 
per jaar, 60 woningen worden gerealiseerd. Door deze versnelling van het 
bouwproces zal de looptijd van het project met ruim twee jaar worden 
ingekort. Voor kopers kan dit een positieve impuls zijn aangezien zij 
eerder over de aangekocht grond en de te bouwen woningen kunnen 
beschikken. Daarnaast kan dit als bijkomend voordeel een vermindering 
van de rentelasten voor de gemeenten met zich meebrengen. Deze 
potentiele vermindering is echter niet meegenomen in het alternatieve 
scenario, daar de versnelling van het bouwproces ook mogelijk 
meerkosten met zich meebrengt. Deze meerkosten zouden dan 
gecompenseerd kunnen worden met meevallende rentelasten.  
 
Concluderend kan gesteld worden dat er talloze mogelijkheden zijn om 
besparingen te realiseren op de voorgestelde financiële balans. Naast 
voordehand liggende verhogingen van grondprijzen zijn er ook vele 
manieren om op creatievere manieren, zoals aanpassingen in 
straatverlichting, besparingen te generen. Maar om op een verantwoorde 
manier te bezuinigen zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de 
leefomgeving blijft een negatief saldo in zekere mate onvermijdelijk.  
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Veldwerkbezoek Rutten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens het schrijven van voorliggend plan is door het planteam een 
bezoek gebracht aan de Noordoostpolder. Door het bekijken van de 
gerealiseerde inrichting is een beter beeld verkregen van de polder. Dit 
inzicht heeft tot de nodige aanpassingen in het ontwerp geleidt zodat dit 
beter aansluit bij de werkelijkheid.  
Gedurende het bezoek is de centrale kern van de polder, Emmeloord, 
bezocht alsmede één van de dorpen, Rutten. Uiteindelijk zijn de 
waarnemingen vergeleken met de vinex-wijk Vathorst, tussen Amersfoot 
en Nijkerk. Dit hoofdstuk beschrijft de waarnemingen in de genoemde 
plaatsen c.q. wijk. 

Emmeloord, een centrale plaats 

Emmeloord vormt het sociaaleconomisch centrum van de Noordoostpolder 
zoals dit tijdens de oorspronkelijke inrichting van de polder ook bedoelt is. 
Het is de plaats met de meeste voorzieningen. Emmeloord heeft een 
winkelstraat waarin onder andere diverse nationale winkelketens als Bart 
Smit, HEMA en Zeeman zijn gevestigd. De andere dorpen in de 
Noordoostpolder ontberen vaak een winkelstraat; de plaats Rutten moet 
het zelfs zonder een enkele winkel stellen.  
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Op de volgende pagina’s worden achtereenvolgens twee commerciële en 
twee publieke voorzieningen op polderniveau beschreven om enig beeld 
van de plaats Emmeloord te schetsen.  
 
Allereerst de VVV Noordoostpolder. Deze VVV, te zien in Figuur 5, is 
gevestigd aan de Deel 25a. De VVV is zes dagen in de week geopend en 
vormt het informatiecentrum voor toeristen in de Noordoostpolder. 
Daarmee vervult zij een regionale publieke functie. 
 
Figuur 5: VVV Emmeloord 

 
 
Aan de Julianastraat 41c bevindt zich de Emmeloordse Zorgpost, 
afgebeeld in Figuur 6. Deze Zorgpost is naast apotheek ook het eerstelijns 
verloskundigencentrum in de Noordoostpolder en is daarmee een publieke 
voorziening die primaire medische hulpverlening biedt. 
 
Figuur 6: Zorgpost Emmeloord 
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Emmeloord herbergt een casino, gevestigd aan de Beurstraat 7 en 
afgebeeld in Figuur 7. Het casino is uiteraard alleen toegankelijk voor 
personen van achttien jaar of ouder. Vermoedt kan worden dat het 
verzorgingsgebied van dit gokpaleis op z’n minst van regionale aard is. 
 
Figuur 7: Casion 'Fair Play' te Emmeloord 

 
 
Theater t’voorhuys in Emmeloord is een semi-commerciële instelling. 
Naast eigen inkomsten ontvangt zij ook jaarlijks subsidie van de 
gemeente Noordoostpolder. Dit theater is gevestigd op Beurstraat 1 en 
afgebeeld in Fguur 8. Het gebouw van het theater herbergt naast een 
theater zaal ook een hotel en restaurant. 
 
Figuur 8: Theater 't Voorhuys 
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Rutten, locatie en opbouw 

De plaats Rutten bevindt zich in het uiterste Noorden van de 
Noordoostpolder en maakt deel uit van de gemeente Noordoostpolder. Op 
1 januari 2011 telde de gemeente 46.253 inwoners waarvan er 1715 
(3,7%) in het dorp Rutten woonde (CBS Statline, 2011).  
In Figuur 9 is een planologische schets, een zogenaamd vlekkenplan, van 
Rutten opgenomen om in hoofdlijnen een beeld te geven van de inrichting 
van het dorp op hoofdlijnen.  
 
Figuur 9: Vlekkenplan Rutten 

 
 
De woonblokken in Rutten lijken allemaal op elkaar. Het zijn vooral 
rijtjeshuizen met een begane grond, eerste verdieping en een 
zolderverdieping. Vrijwel alle huizen zijn voorzien van zowel een voor- als  
achtertuin. De achtertuinen zijn over het algemeen smal en diep. In 
Figuur 10 is een woonblok uitgetekend zoals deze veelvuldig in het dorp 
waar zijn te nemen. Het geschetste woonblok meet ongeveer 30 bij 52 
meter inclusief een steegje achter de huizen.    
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Figuur 10: Schematische tekening woonblok Rutten 

 
 
De maten van een ‘standaardkavel’ in Rutten zijn 8 bij 14,5 meter. De 
kavels van de hoekwoningen zijn met ongeveer 9 meter iets breder 
opgezet. Een ‘standaardwoning’ in Rutten heeft de afmetingen van 
ongeveer 8 bij 5 meter.     

Vergelijking Rutten en Vathorst   

Na het opmeten van de maten van de standaardkavel en de 
standaardwoning is een vergelijking gemaakt met een Vinex-wijk. De 
maten van de ‘standaardkavel’ in de Vinex-wijk Vathorst zijn  
6 bij 26 meter. Dit is in vergelijking met Rutten een stuk groter. De maten 
van een ‘standaardwoning’ in Vathorst zijn 6 meter bij 7 meter. Dit is qua 
grondoppervlakte maar twee vierkante meter meer dan in Rutten.   
Een typerend woonblok in Rutten is, zoals al eerder genoemd, 52 bij 30 
meter. In Vathorst zijn de typerende woonblokken 53 bij 36 meter. De 
woonblokken in Vathorst zijn ruimer opgezet dan in Rutten. Maar het 
grootste verschil tussen Rutten en Vathorst is dat het huizenaanbod in 
Vathorst veel heterogener is; er staan huizen met vier verdiepingen naast 
huizen met 2 verdiepingen. 
Concluderend kan gesteld worden dat het bezoek aan de Noordoostpolder 
heeft bijgedragen aan het verkrijgen van een goed beeld van het 
inrichtingsvraagstuk. Alle eisen die ten tijden van de werkelijke 
polderinrichting zijn gesteld zijn nog altijd waar te nemen; drie scholen, 
twee kerken, een dorpshuis, gescheiden arbeiders-, middenstands- en 
notabelenwoningen en een bescheiden bedrijventerrein. Op basis van de 
gedane waarnemingen is het voorliggende ontwerp verder afgestemd met 
de werkelijkheid en zijn details ingebracht die anders in vergetelheid 
zouden zijn geraakt. 
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Bijlage II – Programma van Eisen 

Oppervlakte-inrichting 
1. Grootte agrarisch bedrijf is 24 ha met een afmeting van 300 bij 800 

meter. 
2. Boerderijen zijn gesitueerd in groepen van 4: aan weerszijden van 

de weg 2 boerderijen. 
3. Sloot aan weerszijden wegen 
4. Sloot tussen kavels 
5. Brede (hoofd)watergangen aan de achterkant van kavels 
6. Inrichting 1 vierkante kilometer: 

a. 96% van de oppervlakte is voor 4 boerderijen (4 x 24 = 96 
ha) 

b. 1,5% van de oppervlakte is wegen en waterwegen 
c. 2,5% van de oppervlakte is overig 

7. Vaste knechten (met gezin) wonen in kleine woningrijtjes in de 
directe nabijheid van de boerenhoeven maar niet té dichtbij (snel 
ter plaatse kunnen zijn, maar wel andere klasse) 

8. Losse arbeiders wonen in het dorp 

Demografie 
1. Gemiddeld gezin bestaat uit 4,4 personen 
2. 20% van de bevolking is schoolgaand 

Levensbeschouwingen 
1. Bevolkingsopbouw in levensbeschouwing: 

1/3 rooms-katholiek 
1/3 Protestants 
1/3 niet-kerkelijk 

2. Dus minstens 2 kerken (binnen de protestantse gemeenschap 
kunnen meerdere kerkgenootschappen voorkomen) 

3. Iedere zuil eigen lagere school (heet nog geen basisschool). Dus 
minstens 3 scholen. 

4. Iedere zuil eigen verenigingen (voetbalclub, toneelvereniging etc.) 

Afstanden 
1. Maximale afstand tussen een boerderij/arbeiderswoning en het dorp 

maximaal: 
Hemelsbreed 3,6 km 
Absoluut 4,2 km 
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Voorzieningen en drempelwaardes 
1. Circa 25 ambtenaren 
2. 20-35 overige niet-agrarische functies (exclusief ambtenaren, onder 

wie leerkrachten) 
3. Een deel van de winkeliers, ambachtslieden en eigenaren van de 

overige bedrijven heeft personeel (knechten) in dienst. In totaal 
ongeveer 25 tot 30 personen.  

4. Deze mannen (ambtenaren + overig niet-agrarisch + knechten) 
hebben allemaal een gezin, dus (45-60+ 25-30) · 4,4 = 308-396 
personen 

5. School: 
a. minstens 75 leerlingen → 3 leerkrachten 
b. 120 leerlingen → 4 leerkrachten 
c. 165 leerlingen → 5 leerkrachten 
d. 210 leerlingen → 6 leerkrachten 

6. Leerkrachten (met gezin) tellen ook mee met de dorpsbevolking 
7. De drempelwaarde voor winkels voor dagelijkse voorzieningen is 

2000 inwoners 

 



Bijlage III – Figuur ‘Indeling Noordoostpolder’ 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Bijlage III 
 
Figuur ‘Indeling Noordoostpolder’ 
	   	  



Bijlage III – Figuur ‘Indeling Noordoostpolder’ 

	  



Bijlage IV – Figuur ‘Vlekkenplan dorp’ 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Bijlage IV 
 
Figuur ‘Vlekkenplan dorp’ 
	   	  



Bijlage IV – Figuur ‘Vlekkenplan dorp’ 

	  


	Voorwoord
	Inhoudsopgave
	Inleiding
	Ideaal inrichtingsmodel
	Standaard vierkante kilometer
	Standaard dorp

	Toegepast dorpsmodel
	Inwoners van het agrarische gebied
	Inwoners van de dorpskern
	Onderwijs

	Inrichting Noordoostpolder
	Dorpen in de polder
	Infrastructuur en groen

	Grondbalans
	Planologische schets Noordoostpolder
	Computeruitdraai financiële balans
	Analyse financiële balans
	Potentiële besparingen

	Veldwerkbezoek Rutten
	Emmeloord, een centrale plaats
	Rutten, locatie en opbouw
	Vergelijking Rutten en Vathorst

	Literatuurlijst
	Bijlage I - Standaard vierkante kilometer
	Bijlage II - Plan van Eisen
	Bijlage III - Inrichting Noordoostpolder
	Bijlage IV - Vlekkenplan dorp



