De Noordoostpolder
op de
tekentafel
Lijnen met de liniaal getrokken

Het bijzondere van de Noord-

Ring van dorpen

oostpolder is het contrast tussen

De wijze van vormgeving en inrichting van de Noordoostpolder
is uniek.
Een leeg landschap moest vorm
gaan krijgen na de drooglegging.
Bedacht werd dat iedereen binnen
een redelijke afstand van een centrum met scholen, winkels, kerken en
woningen moest wonen. Omdat de
(brom)fiets in die tijd het voornaamste vervoersmiddel was, mocht de
afstand tussen de dorpen hooguit
zeven of acht kilometer bedragen.
Het resultaat was één centrumdorp
omringd door tien kleinere dorpen.
Boerderijen met arbeiderswoningen
werden geclusterd zodat er mini

het landschap van de vroegere
eilanden Schokland en Urk en
het nieuwe land van de droogmakerij. De oude dorpen zijn
getekend door de eeuwenlange
strijd tegen het water. Het nieuwe

land is bedacht op de tekentafel.

dorpjes ontstonden.
Emmeloord ligt als centrale kern in
het assenkruis van de twee hoofdwegen (Lemmer-Ramspol en UrkVollenhoven). Door deze wegen
met hun bomenrijen ontstaat een
onderverdeling van de polder in 4
kleinere gebieden.
De radiaire structuur van hoofdvaarten en hoofdwegen is nog steeds
duidelijk in het landschap te herkennen. De enige verandering die
is aangebracht is de aanleg van de
A6, die in het zuidelijke deel van de
polder het landschappelijke patroon
doorkruist.
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Rond de dorpen zijn kleine bossen aangelegd om luwte
te creëren in de dorpen en om de bewoners een ommetje te bieden.
De meeste van deze dorpsbossen zijn recent gedund
zodat de overige bomen en struiken weer flink kunnen
groeien. Als wandelgebied zijn de dorpsbossen 80 jaar
na de tekentafel nog steeds van groot belang.
Grotere bossen, zoals het Kuinderbos, Urkerbos, Schokkerbos en Voorsterbos zijn ingeplant op voor landbouw
ongeschikte grond (keileem, zand, veen). Eerst vooral
als productiebos, maar nu speelt recreatie en natuur
een veel belangrijkere rol.

Boerderijen liggen als eilanden in het land
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