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Informatieboekje Botenbuurt
Mercatus en de gemeente Noordoostpolder willen samen met u de komende jaren werken aan het verbeteren van de
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Botenbuurt in Emmeloord. Familie
In dit informatieboekje
leest u waarom wij denken dat verbeteringen nodig zijn en hoe wij
dat samen met u willen oppakken.

In dit boekje vindt u ook meer informatie over uw buurt. Deze informatie komt uit eigen onderzoek van de gemeente Noordoostpolder en Mercatus en uit gesprekken met bewoners. U leest hierin bijvoorbeeld over de kwaliteiten,
kansen en verbeterpunten van uw wijk.
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sen? Samen vormt dit de basis voor toekomstige activiteiten en ontwikkelingen in de Botenbuurt.

SAMEN maken
we Emmeloord

MOOIER

SAMEN maken
we Emmeloord

SAMEN Em
MOOIER
centrumschilemmeloord.nl centrumschilemmeloord.nl

Centrumschil Emmeloord
Espelerlaan

Boslaan

Sportlaan

Lange Dreef

BOTENBUURT

Nagelerstraat

Aanleiding
Op 9 september 1942 valt de polder officieel droog. Pioniers
verzorgen de eerste oplevering van een nieuw stuk land: volop
kansen voor leven, wonen en werken in een nieuwe omgeving.
In de jaren die volgen wordt keihard gewerkt aan de broodnodige voorzieningen. Huizen worden gebouwd en mensen uit heel
het land worden na strenge selecties toegelaten om een leven
op te bouwen in de polder ….
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Dat was toen.
Nu is het 2019.
Meer dan 60 jaar later is er veel veranderd op het gebied van
wonen en techniek. De relatief kleine
woningen
van toen zijn
Familie
Janssen-Achterveld
veelal verouderd en voldoen niet meer aan de eisen die wij tegenwoordig stellen aan comfort en energiezuinigheid.
Op veel plaatsen is er dan ook behoefte aan een opknapbeurt.
Maar de woningen zijn niet alleen aan vernieuwing toe.
Inwoners vragen ook om andere woningtypes:
• Woningen die beter aansluiten bij woonwensen van starters,
gezinnen en senioren.
• Woningen die levensloopgeschikt zijn, energiezuinig (of zelfs
energieneutraal) zijn en voor uiteenlopende gezinssamenstellingen geschikt zijn.

De gemeente Noordoostpolder en Mercatus hebben een gedeelde verantwoordelijkheid als het gaat over wonen. Beide organisaties vinden het belangrijk om voldoende woningen te kunnen
bieden aan deze generatie én die voor de volgende generatie
geschikt zijn. Deze woningen moeten weer 50 of 60 jaar mee
kunnen.
De gemeente en Mercatus slaan daarom de handen ineen en
hebben een gezamenlijke wens: de Botenbuurt verbeteren en
vernieuwen waar nodig, maar met behoud van het eigen karakter. Vanuit een bijzondere historie bouwen aan een nieuwe
toekomst voor de huidige en toekomstige bewoners van de wijk.
En waar vroeger alles gepland werd en bepaald door onze organisaties, gaan we deze veranderingen en verbeteringen samen
met u vorm en inhoud geven.
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Kenmerken Botenbuurt

Barkstraat

t

Schouwstraat

Schoenerstraat

Zuiderkade

Totaal 742
367 mannen
375 vrouwen
Verdeling woningen naar
eigendom in %

Hoofdbewoner naar leeftijd
en aantal in procenten
25%

Aantal in procenten

we mee mogen
ieuwe plannen!

Bossulaan

a
Koggestra

Klipperstraat

Botterstraat

Aakstraat

t

szstraa
C. Dirk

Punterstraat

Jolstr.

Botterstraat

Tjalkstr.

Schokkerwal

totaal 399 woningen

20%

Huur
Koop

15%

133

10%

266

5%

0-3

4-11

12-17

18-24

25-39

40-54

55-64

65-74

75-84

85+

Leeftijd in jaren

centrumschilemmeloord.nl

SAMEN Emmeloord OPKNAPPEN

Wat zeggen de bewoners?
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Blij met de woning en de buurt. De plek is super, dichtbij het centrum en de winkels.
Heerlijke tuin.
Het groene grasveld in het midden van de wijk is prachtig!
Oohh, ik woon er heerlijk en ik ga hier nooit meer weg! Prachtige gelijkvloerse woning.
Je kunt hier heel lang en rustig blijven wonen.
Iedereen kent iedereen, je helpt waar het nodig is. Goede sociale controle en dat is fijn.
We wonen er met plezier, het zijn prachtige huizen op de mooiste plek/locatie van Emmeloord (Barkstraat).
Je kunt altijd je auto parkeren (Barkstraat).
De prima huurprijs.
Een oude woning heeft
zoJanssen-Achterveld
z’n charmes.
Familie
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De tuinen zijn wel wat groot.
Een 2e toilet op de verdieping zou prettig zijn.
Schoonmaken van de portieken kan worden verbeterd.
Geen eigen buurthuis.

•
•
•
•
•
•
•

Veel last van tocht, vocht en schimmel in woningen.
Slopen en nieuwbouw, deze woningen zijn niet meer geschikt voor gezinnen.
Het huis aanpassen aan deze tijd met de juist energetische maatregelen.
De woningen levensloopgeschikt maken.
Woningen zijn erg gehorig.
Parkeerruimte te kort (Bossulaan).
Gemeenschappelijke ruimte creëren voor spelletjes, koffie drinken.
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Woningen, gebouwen en woonomgeving
Kenmerken

De Botenbuurt wordt aan drie zijden omsloten door water. De
bebouwing bestaat merendeels uit grondgebonden woningen
met een traditionele architectuur, in bruinrode baksteen uitgevoerde gevels en daken met oranjerode of grijze dakpannen. Aan
de randen zijn ook gestapelde woningen te vinden in compacte
bouwblokken. Aan de Noordkant is de meer stedelijke besloten
en geborgen sfeer: hier is de Lange Dreef met de singelgracht.

eigenaar

Aan de zuidkant is er de Zwolse Vaart, met een ruime groene oever. Deze zuidkant vormde oorspronkelijk met de Zuiderkade het
open stadsfront naar de polder. Aan de oostkant is de Lemstervaart en was er vroeger zicht op de Botenbuurt vanaf de route
van Lemmer naar Kampen. Tegenover De Golfslag bevinden zich
drie meer modernistische appartementenblokjes.
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Particulieren
Stichtingen
B.V’s
Gemeente N.O.P.
Mercatus
De Staat
Overig

1943 - 1949
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - 2009

V.v.e’s

2010 - 2012
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Woningen, gebouwen en woonomgeving
Kwaliteiten, verbeterpunten en (ontwikkel)kansen
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KWALITEITEN
•
•
•
•
•

VERBETERPUNTEN

Mooie woonwijk nabij centrum Familie Janssen-Achterveld
• Het energielabel van de woningen
Groene woonwijk
verbeteren
Mooie waterranden met grachten en
• Meer variatie in woningtypen
vaarten
• Technische staat van de woningen
Delftse School architectuur
• Welke verbeterpunten ziet u?
Welke kwaliteiten ziet u?

(ONTWIKKEL)KANSEN
•
•

Meer geschikte woningen voor ouderen
Verbeteren/vernieuwen van woningen
Architectuur/karakter benutten
Versterken van woonmilieus

•
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•
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•

Welke (ontwikkel)kansen ziet u?
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Meer informatie?
Mercatus en de gemeente Noordoostpolder hebben de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan.
De resultaten hiervan zijn zeker de moeite waard om eens te bekijken!
DNA oorspronkelijk gebied, landschap, architectuur en
stedenbouw
In april 2013 is het rapport over het DNA van Emmeloord opgeleverd. Hierin worden de kwaliteiten op het gebied van landschap, architectuur en stedenbouw beschreven. Ook worden
er gereedschappen aangereikt om de stad te ontwikkelen met
behoud of verbetering van de aanwezige kwaliteiten.
Het DNA van Emmeloord kunt u terug vinden op
www.dnanoordoostpolder.nl.
Het DNA van Emmeloord
Emmeloord heeft de volgende kenmerken:
• structuur, verkavelingsrichting noordzuid, oostwest
• lange woonblokken benadrukken verkavelingsrichting
• oriëntatie op openbare ruimte
• nadrukkelijk ontworpen entrees
• stadsfront
• buurtbrink
• krachtige groenstructuur
• ruime en groene straatprofielen en oevers
• bijzondere plaatsing, in het groen, van belangrijke (openbare) gebouwen
• over het algemeen redelijk traditionele architectuur
• accent bij hoeksituaties
• meer dorps dan stads
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Dit DNA komt in meer of mindere mate voor in de verschillende
buurten in Emmeloord en dus ook de Botenbuurt. Het idee is natuurlijk dat we de waardevolle zaken zoveel mogelijk behouden en
deze kenmerken gebruiken op plekken waar verbetering of vernieuwing nodig is. Op die manier dragen wij bij aan het karakter van de
wijk en de identiteit van Emmeloord.
Structuur van de Botenbuurt
De noordzuid gerichte verkaveling is kenmerkend voor Emmeloord.
De basis vormt de oorspronkelijke verkaveling van de polder. Dit
zien we ook terug in de Botenbuurt.
Wat valt op in Botenbuurt?
De robuuste groenstructuur rond de Botenbuurt, waarbij ook het
water wordt gerekend, is kenmerkend voor de Botenbuurt en het
DNA van Emmeloord als stad. Vooral de buitenste woonschil profiteert optimaal van dit groen. Het levert daarmee ook een belangrijke bijdrage aan het groene karakter van de Botenbuurt.
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DNA van Emmeloord (Botenbuurt in het witte kader)
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Hoe verder?

Vervolg

Voor het bepalen van de toekomstige activiteiten wordt altijd een
afweging gemaakt. Hierbij wordt gekeken of de activiteit of ontwikkeling:
• bijdraagt aan het toekomstbestendig maken en aantrekkelijk
houden van Emmeloord,
• draagvlak heeft bij de bewoners en gebruikers,
• realistisch is.
Hiervoor gaan we samen met de klankbordgroep Botenbuurt en
de betrokken partijen aan de slag. Deze klankbordgroep bestaat
uit maximaal 15 betrokken bewoners en gebruikers van de wijk.
Wilt u graag in de klankbordgroep? Meldt u zich dan aan via:
info@centrumschilemmeloord.nl.
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Wat kunt u doen?

Natuurlijk kunt u uw ideeën over het verbeteren van de Botenbuurt met ons delen. Graag zelfs. U kunt uw suggestie per e-mail
sturen aan info@centrumschilemmeloord.nl of stuur een brief
naar Mercatus, Postbus 20, 8300 AA in Emmeloord.
Vermeld hierin ook waar u woont en hoe we u kunnen bereiken.

Hoe wordt u geïnformeerd over het uiteindelijke resultaat?

Een klankbordgroep begeleid het hele proces. Hierin werken betrokken organisaties, zoals de gemeente en Mercatus en vertegenwoordigers van de bewoners van de Botenbuurt samen. De
klankbordgroep bepaalt ook hoe we u het beste kunnen informeren.

de ontwikkelingen
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Heeft u ideeën of verbeterpunten? Wij horen ze graag. Of wilt u contact met
een medewerker van het project Centrumschil Emmeloord? Dan kunt u een
mail sturen naar info@centrumschilemmeloord.nl. Lukt dit niet dan kunt u
bellen met 0527-635500 (dit is het telefoonnummer van Mercatus).
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