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Gemeente Hardenberg 

Multi Vastgoed 

OPL architecten

Het Noordoost-Overijsselse Hardenbefg maakt een schaalsprong.
De provinciestad krijgt een steeds sterkere streekfunctie op het 
gebied van toerisme, werk en voorzieningen. Een nieuw centrum
gebied met alles erop en eraan hoort daar bij. In 2008 is dat nieuwe 
centrumgebied in gebruik genomen: de rtieuwe Markt. Naadloos 
aansluitend op het bestaande winkelgebied is een bruisend plein tot 
bloei gebracht met afmetingen en een uitstraling die Hardenberg op 
dit moment nodig heeft. Het nieuwe centijiim lonkt naar de grote 
stad maar b lijft trouw aan de Hardenbergse\cultuur.



Heino Vink directeur Multi Vastgoed

"Van een centrum om inkopen te 
doen naar een centrum om te 
winkelen, dus ook te verblijven"

Douwe Prinsse wethouder Hardenberg

“De kern van Hardenberg heeft een 
duidelijke streekfunctie gekregen "

Flip Luger OPL architecten

“Ik ben trots op het resultaat, maar een 
heel groot deel van de voldoening heeft 
te maken met het samenspel”
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Er is kermis op de Markt. Groepjes stoere knullen hangen rond 

bij schiettenten en botsauto’s. Groepjes jonge meiden gaan in de city

hopper gillend door de lucht. Een walm van popcorn en suikerspin.

Een enkele oudere waagt zich tussen de jeugd. Hardenberg heeft de 

nieuwe Markt in gebruik genomen: het centrum leeft, zo veel is duidelijk. 

Vanaf hun balkon houden bewoners rondom de Markt belangstellend in 

de gaten wat er op de kermis allemaal gebeurt. "Typisch Hardenbergs," 

zegt Flip Luger van OPL Architecten: "Het is een lokale cultuur om aan 

de voorkant van je woning over het balkon te hangen en te kijken wat er 

op straat gebeurt.”

V E R S N I P P E R D E  BEBOUWING

Het is moeilijk voor te stellen dat op de plaats van de kermis, nieuwe 

Markt en de gebouwen rondom, tot voor enkele jaren geleden de wind vrij 

spel had. Directeur Heino Vink (M ulti Vastgoed): "In  2003 ging ik met 

een collega kijken en ik schrok me een hoedje. Een winderige vlakte aan 

de rand van de kern. Wat versnipperde bebouwing. Hier en daar wat res

tanten industrie en een paar verouderde woningen. De HEMA lag toen 

nog echt aan de rand van de stad." Het winkelgebied van Hardenberg 

was versnipperd, gedateerd en slecht functionerend. De winkels concen

treerden zich in de Voorstraat en het Oosteinde, en rond de Mulderij aan 

de zuidkant van het Oosteinde. Maar op veel plaatsen was sprake van 

smakeloze architectuur en een slechte structuur: veel marginale winkels, 

weinig echte trekkers en een supermarkt die qua functioneren niet uit de 

voeten kon. De opgave was om de Mulderij te transformeren van winkel

gebied naar woongebied en een nieuw en groter centrum te maken op het 

nagenoeg braakliggende terrein aan de noordkant van de Voorstraat en 

het Oosteinde: een nieuwe huiskamer van Hardenberg.

S T R E E K F U N C T I E

"De kern van Hardenberg heeft een duidelijke streekfunctie gekregen," 

legt wethouder Douwe Prinsse uit: "Dat is ook onze opgave vanuit de 

provincie Overijssel. Na Zwolle, Almelo, Hengelo, Enschede en Deventer 

zijn wij een belangrijke regionale kern in de provincie. Dat betekent dat 

we een redelijk compleet aanbod moeten hebben op het gebied van 

sport, uitgaan, zorg, onderwijs en winkels." Verschillende studies wezen 

uit dat er ruimte was om het winkelareaal met 10.000 m2 uit te breiden. 

Deze opgave vormde de aanzet om te komen tot een Masterplan Centrum 

Hardenberg, met als ambitie het maken van een multifunctionele bin

nenstad, waar gewinkeld, gewoond en gewerkt kan worden in een gezel

lige Hardenbergse sfeer, compleet met een nieuw gemeentehuis, een 

lokaal opleidingscentrum gecombineerd met een bibliotheek, een 

‘muzerie’ en allerlei instanties op het gebied van werk, een vergroot 

theater en circa 1.000 woningen. Vink: "Van een centrum om inkopen 

te doen naar een centrum om te winkelen, dus ook te verblijven." Op de 

schaal van Hardenberg betekende de productie en vooral de realisatie 

van het masterplan, met een begroting van €  300 miljoen, een megaklus 

zoals die maar één keer kan voorkomen. Na advies door Ecorys en na een 

sondering in de markt, werd Multi Vastgoed uitgenodigd het masterplan 

te maken. Prinsse: "Het was voor ons belangrijk om te weten hoe de 

markt tegen zo'n ontwikkeling aankijkt en Multi heeft vaker met het 

b ijltje  gehakt. Als de samenwerking goed gaat, zo hebben we gezegd, is 

één van de deelprojecten voor ju llie . Mocht het niet werken, dan rekenen 

we na de masterplanfase af en nemen we afscheid. Maar het is heel goed 

gegaan. Het masterplan is in 2002 unaniem door de Raad aangenomen 

en de ontwikkeling van de Markt is naar Multi Vastgoed gegaan."

AANDA CHT EN OVERLEG

Ook gedurende het verdere proces heeft Ecorys de gemeente bijgestaan 

met advies, waardoor zij goed partij kon geven aan Multi Vastgoed die 

alleen al in Nederland vijf of zes van dergelijke projecten per jaar aflevert 

en dus weet hoe de hazen kunnen lopen. Vink: "Wij hebben veel geïnves

teerd in aandacht en overleg. Allerlei praatgroepen met ondernemers, 

marktkooplui, bewoners, huisvrouwen...; week na week hebben we op 

basis van een intensieve samenwerking met de gemeente met hen 

gesproken, ook in de uitvoeringsfase, om ervoor te zorgen dat we op 

een goede en gefaseerde manier uitlegden wat we aan het doen waren.

En ook om feedback te krijgen op onze voorstellen. Waar dat gewenst 

werd, en mogelijk was, hebben we de plannen aangepast.” Vink legt uit 

hoe ondernemers zich hadden verdeeld in twee groepen: één groep was 

faliekant tegen en één groep was gematigd positief. Toch was het belang

rijk  om ze allemaal mee te krijgen: "Ondernemers reageren vaak aller

gisch. Alsof iedere meter winkelvloer erbij ten koste gaat van hun omzet. 

We moesten zaken met ze doen en er waren een paar lastige verwervm- 

gen. Het was moeilijk om de winkelbestemming van De Mulderij weg te 

nemen. Ook de franchisenemer van de HEMA heeft lang tegengewerkt. 

Dat proces heeft anderhalf jaar in beslag genomen.”

MARKTW EZE N

In samenwerking met Chris Zwiers (in zijn rol van gemeentelijk steden

bouwkundige) en het m-house stedenbouwkundige bureau T+T Design 

van Multi is een stedenbouwkundig plan voor het centrum gemaakt. 

Tegelijk stelde de gemeente een speciale beeldkwaliteitscommissie 

voor het centrumplan in, met als taak om alle voorstellen vóór de formele 

welstandstoets van advies te voorzien. In 2003 kreeg OPL Architecten 

de opdracht om binnen de gestelde kaders de architectonische invulling 

te doen. Flip Luger (OPL): "Een van de grote spelers is het marktwezen. 

Omdat het plein geschikt moest zijn voor de weekmarkt, was minsten 

4 .500  m2 nodig. Aan ons de taak om rondom deze oppervlakte gebouwen 

te ontwerpen, zodanig dat er een intiem plein ontstaat. Het maken van 

de openbare ruimte was doorslaggevend voor het ontwerp van de gebou

wen. De gebouwen gaan een ruim telijk spel aan met elkaar en met de 

ruimte die zij omgeven.” Er is gekozen voor drie grote bouwblokken die 

de omkadering van het plein vormen, de relaties tussen het plein en de 

omringende stad markeren, en tegelijk de vereiste functies huisvesten.

De gemiddelde hoogte is vier a vijf lagen met winkels in de plint en 

woningen erboven. Naar de randen toe is de bouwhoogte lager waarmee 

aangesloten wordt bij de omringende bebouwing. Er is één accent met 

een toren van negen bouwlagen die tevens toegang biedt tot een parkeer

dek aan de achterzijde. De gevels zijn gedifferentieerd vormgegeven door 

wisselende gevelpatronen en wisselende puihoogten. Luger: "Diversiteit 

is nodig om aan te sluiten bij de schaal van Hardenberg. De korrel van 

de bestaande binnenstad vind je hier terug. Maar er is ook een zekere 

eenheid. Als je goed kijkt, zie je dat alle kozijnen dezelfde kleur hebben. 

We hebben vijf balkontypes en dakranddetails ontworpen die je in het 

hele plan terugvindt. Ik noem het samenhang in diversiteit."

K W ALIT EI T EN DETAIL

De gemeente, de ontwikkelaar en de ontwerper hebben veel oog gehad 

voor kwaliteit en detail, en dat is te zien. Zo was een belangrijk punt van 

aandacht de verbinding tussen het bestaande centrum en het nieuwe 

plein. Als bezoeker word je automatisch naar het nieuwe deel gelokt, 

zonder dat er een merkbare overgang is. Alsof het plein er altijd al is



D
E 

M
A

R
K

T 
- 

H
A

R
D

E
N

B
E

R
G



uit het juryrapport

"Een prestatie die aanmoediging en 
navolging verdient, gezien het feit 
dat meer gemeenten van deze omvang 
worstelen met vergelijkbare opgaven"

geweest. De gemeente heeft hiervoor fors geïnvesteerd in de kwaliteit 

van de openbare ruimte met overal in het centrum dezelfde sierbestra

ting en hetzelfde straatmeubilair. Op het plein zijn volwassen bomen 

geplant, waardoor de Markt direct al een complete indruk geeft.

Een minder geslaagd onderdeel van het plan is de parkeergarage tussen 

de Markt en de Overijsselse Vecht. De garage heeft twee lagen waarbij 

het bovendek in principe dienst kan doen als festivalterrein.

Vink: "Kwalitatief komt de garage inderdaad niet zo goed uit de verf.

De constructie zal nog begroeien met klimop, maar het is een tegenvaller 

dat het zicht op de Overijsselse Vecht wel erg wordt weggenomen.”

SA M EN W ER KI NG

In een binnenstadsproject, met per definitie veel gevestigde belangen, 

omvangrijke gemeentelijke investeringen, veel meningen en een hoge 

mate van betrokkenheid van de bevolking, is goede samenwerking tussen 

publieke en private partijen cruciaal. De gemeente heeft gekozen voor 

een structuur met een stuurgroep door de wethouder persoonlijk voor

gezeten. Daardoor kon de gemeente aan de voorkant van het proces 

sturing geven, legt Prinsse uit: "We hebben in hoge mate de regie in 

handen gehouden. We hebben kwaliteitsbeelden gemaakt van hoe wij 

het openbare gebied wilden hebben en we hebben scherp in de gaten 

gehouden welke branches in het centrum worden geaccommodeerd."

Een ontwikkelaar als Multi Vastgoed, die met hetzelfde gemak prestige

projecten in Duitsland en Turkije met soms meer dan 100.000 m2 vast

goed realiseert, heeft een gemeente leren kennen die zich 'goed heeft 

georganiseerd', oordeelt Vink: "Ook voor ons is het een omvangrijk plan 

waar we met alle liefde aan werken. De samenwerking is buitengewoon 

goed en prettig verlopen. Er was een trouw en betrouwbaar ambtenaren

corps, Ecorys werd ingeschakeld om de professionaliteit van de 

gemeente aan te vullen en de wethouder is al die tijd  dezelfde geweest. 

Zo'n goede organisatie kom je lang niet overal tegen. Het hele proces is 

in een vertrouwensvolle en vriendelijke sfeer verlopen." Uiteraard zijn 

er stevige discussies geweest, maar aan het eind van de rit hebben alle 

partijen opmerkelijk veel waardering voor elkaar. Luger: "Het samenspel 

geeft veel voldoening. Het is voor mij als ontwerper belangrijk dat de 

opdrachtgever al een beeld heeft van de ruimtelijke kwaliteit die hij 

beoogt. Ik ben trots op het resultaat, maar een heel groot deel van de 

voldoening heeft te maken met het samenspel."

10 APR IL  2 0 0 8

De goede samenwerking is ook van belang, omdat er in één keer een 

relatief groot winkelvolume en 124 woningen op de markt werden gezet. 

Dat was alleen haalbaar doordat de partijen in onderlinge afstemming 

hun aandeel leverden. De gemeente investeerde in de kwaliteit van de 

openbare ruimte. De ontwikkelaar bracht zijn netwerk in om landelijke 

winkels voor Hardenberg te interesseren, zoals C&A, Xenos, La Place 

en veel modebedrijven. De ontwerper was in staat om binnen de bouw

blokken tegemoet te komen aan de wensen van de ondernemers. Met de 

komst van Albert Heijn werden ook de andere ruimten snel verhuurd.

Door een goed georganiseerd voortraject kon de bouw vervolgens binnen 

twee jaar worden gerealiseerd. De gemeente voerde in het centrum 

betaald parkeren in. Op 10 april 2008 werd de Markt feestelijk geopend 

en kwam het nieuwe centrum snel tot leven. Daarna werden ook de reste

rende woningen in relatief korte tijd  verkocht en verhuurd. Een jaar na de 

opening is circa 95 procent van de huurwaarde afgezet. Vink: "We heb

ben wel geluk gehad met het economisch tij, dat moet ik bekennen.
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GEMEENTE PROGRAMMA
Hardenberg Circa 8 3 .5 0 0  m2 waarvan 8 .2 0 0  m2
PROJECT winkels, 700 m2 voor horeca,
De Markt 113 appartementen (47 koopapparte-
BETROKKEN PARTIJEN menten en 66  huurappartementen),
OPDRACHTGEVERS 10 .0 50 m2 kantoren, 580 parkeer-
Gemeente Hardenberg plaatsen, 10 .1 00  m2 voor overige JM ulti Vastgoed dienstverlening
ARCHITECTEN START ONTWIKKELING w fi/ ïx2x/\\OPL architecten (Utrecht) 2001

T+ T Design September 20 06 f  J U r - i'
OPDRACHT OPLEVERING \ V
Het creëren van een m ultifunctione le April 20 08 V
binnenstad waar gewinkeld, gewoond INFORMATIE o  /
en gewerkt kan worden in een gezellige http://www.hardenberg.n l/smartsite. \  . 1 !
‘Hardenbergse' sfeer, aansluitend op de shtm l? id=64602 V Y 1_■'
bestaande omgeving. Bereikbaarheid "  \  F
en leefbaarheid binnen een duurzame ’  V, ■« 1  k N
waarden.
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Hoewel de feitelijke omzetten en de bezoekersaantallen uitstekend zijn, 

denkt men vanuit de Randstad toch: 'na Zwolle nog een half uur’ .

Dat zal het ongetwijfeld in tijden van economische neergang lastiger 

maken ondernemers voor Hardenberg te interesseren".

ERIK H U LZE B O SC H

De Markt in Hardenberg is in korte t ijd  echt de huiskamer van de stad 

geworden waar de inwoners zich thuis voelen. Het is de vanzelfsprekende 

plek waar de voetbalhelden van HHC Hardenberg worden gehuldigd en 

waar plaatselijke idolen als Erik Hulzebosch en Edwin Evers graag hun 

opwachting maken. Het is ook de vanzelfsprekende plek waar duizenden 

Slagharen-toeristen bij mooi weer een terrasje pikken. Hardenberg is 

klaar voor een schaalsprong en een verdere versterking van zijn regio- 

functie. De jongens en de meiden op de kermis hebben elkaar gevonden. 

De reinigingsdienst veegt zwerfvuil en colablikjes bij elkaar en een tame

lijk gezette popcornverkoper telt tevreden zijn dagopbrengst. “ Hoe is het 

vandaag gegaan?" “ Mwoah, het houdt niet over." Dat zal een understate

ment zijn. Straks maakt de kermis weer plaats voor de wekelijkse markt.

tekst: Henk Bouwmeester 
openingsfoto: Marie-Cécile Thijs 
portretfoto's: Marie-Cécile Thijs 
omgevingsfoto's: Luuk Kramer


