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Kennis

In de noordoothoek van Overijel ligt Hardenerg. Qua
oppervlakte i het de grootte gemeente van Overijel en
toch relatief onekend. conomich gezien gaat het er prima,
zelf eter dan in Twente en Drenthe. Wat i het geheim van
Hardenerg?

Op een vrijdagochtend eerder dit jaar ontrak dwin ver in zijn
eigen radiohow ver taat op. De ekende 538-dj zat vat in een
le op de A28 tuen Harderwijk en rmelo, waar een erntig
ongeluk wa geeurd. Al het enigzin kan, laapt ver in zijn
geoorte- en woonplaat Hardenerg. Het pendelen naar
Hilverum heeft hij er graag voor over, want aan verhuizen moet hij
niet denken. ver i Hardenerger in hart en nieren. In een
interview zei hij een: ‘Ik verheug me alweer op het weekend al ik
met de jongen en roer in Hardenerg naar het voetallen ga.
Dat i upergezellig. Die zaterdagmiddag, dat i het leukte
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moment van de week.’

Overijele kopgroep
Niet alleen dwin ver i domweg gelukkig in Hardenerg. Ook
veel andere Hardenerger heen een terke ene of place.
Door de week teken ze graag de handen uit de mouwen om in het
weekend te kunnen ontpannen. Dat harde werken vertaalt zich
ook in de tatitieken. conomich gezien hoort de gemeente
Hardenerg tot de Overijele kopgroep: op zetigduizend
inwoner zijn er ruim vierduizend edrijven en ijna 25 duizend
anen. ind 2000 i het aantal edrijven met circa 30
procent toegenomen en i de werkgelegenheid met 17,5
procent gegroeid. De edrijventerreinen in Hardenerg zijn gewild,
vooral de locatie op en rond de roeklanden. De afgelopen tien
jaar kwam 57 procent van de edrijven die er neertreken van
uiten de gemeente. De werklooheid in Hardenerg ligt dan ook
onder het nationale en provinciale gemiddelde. NoordootOverijel, waarinnen de gemeente Hardenerg een
treekfunctie vervult, i economich terker dan uurregio’
Twente en Drenthe. Dat i opvallend, want Twente heeft de
reputatie innovatief te zijn en Drenthe wordt alom geprezen al
toeritenmagneet. Hardenerg i onekender, maar taat er eter
voor.
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Gemeente Hardenerg

Dat deze gemeente niet zo terk op on netvlie taat, komt
michien omdat ze i amengeteld uit een groot aantal plaaten.
Na een gemeentelijke herindeling in 2001 vinden we op een
landoppervlakte van ruim 312 vierkante kilometer – Hardenerg i
de omvangrijkte gemeente van Overijel en de tiende van
Nederland – maar lieft 29 kernen. De grootte zijn tad
Hardenerg en Dedemvaart met repectievelijk 19 duizend en 12
duizend inwoner. alkrug, Gramergen, ergentheim en
lagharen heen elk tuen de drieduizend en vierduizend
inwoner. Voor de ret etaat Hardenerg uit kleine
nederzettingen, met om prachtige namen al De Krim,
Klooterhaar en chuineloot. De gemeente mag dan Hardenerg
heten, het etekent niet dat alle inwoner zich Hardenerger
voelen. tad Hardenerg en Dedemvaart verchillen van elkaar,
en lagharen i wat ander dan Klooterhaar. ind 2012 werkt
Hardenerg amen met uurgemeente Ommen in de
etuurdient Ommen-Hardenerg. De amtelijke organiatie
van eide gemeenten zijn gefueerd om e ciënter te werken en
een etere kwaliteit te leveren. en amenvoeging met Ommen,
die in één klap zou leiden tot de grootte gemeente van on land,
lijkt nog een rug te ver.
De onte werver
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Het i Hardenerg niet altijd voor de wind gegaan. euwenlang wa
het een arm agrarich geied met keuteroeren die turf taken
voor eigen geruik. De rivier de Vecht en de Heenweg die
erlang liep, vormden de enige verinding met dit perifere
landdeel. Weliwaar wa Hardenerg een charnierpunt tuen
Zwolle en het Duite achterland, het handeltadje leef tamelijk
klein. In de 19e eeuw werd het geied rond Hardenerg deel
ontgonnen. Dedemvaart, lagharen, De Krim en ergentheim
ontwikkelden zich tot veenkolonie met een grote toetroom van
areider.
Rond de turfwinning onttonden indutriële edrijven, zoal
turftrooielfarieken en kalkranderijen. Toen rond 1900 de
meete turf wa afgegraven, waren vervangende ronnen van
etaan nodig. De landouw kwam op, evenal de textielindutrie
met rma’ al Delana (wollen producten), ltem (roeken) en De
ontweverij (theedoeken). De werklooheid leef echter
aanzienlijk. Dat racht de regering in de jaren 1950 ertoe
Hardenerg aan te wijzen al ontwikkelingkern voor NoordootOverijel. Dankzij inveteringpremie vetigden zich nieuwe
edrijven in de regio, zoal Diamant (eton), Wallramit (hardtaal)
en Wavin (pvc-uizen). De indutrie in Hardenerg groeide
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getaag.

In 1963 ouwde Hen emoom rond een oude oerderij 24 vakantiehuije
die hij verhuurde met een hetlandpon. Nu trekt Attractiepark lagharen
meer dan een miljoen ezoeker per jaar.
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Intuen leidde in lagharen lokaal ondernemerchap tot
Fariekkantoor Wehkamp (1952). Met advertentie in radioode
en dameladen laagde oprichter Herman Wehkamp erin
matraen, eddengoed en andere textielartikelen via potorder te
verkopen. In 1955 verhuide het edrijf naar Dedemvaart, waar
het aortiment – te etellen uit een catalogu – werd uitgereid.
ind jaren '90 werden alle artikelen via internet aangeoden,
waarmee Wehkamp uitgroeide tot een onlinewarenhui. lagharen
i niet alleen de akermat van Wehkamp, maar ook van Ponpark
lagharen. In 1963 ouwde ponliefheer Henk emoom rond
een oude oerderij 24 vakantiehuije. ij elk huije leverde hij een
echte hetlandpon en een wagentje. De ret i gechiedeni: met
zo’n 1,1 miljoen ezoeker per jaar i Attractiepark lagharen in
innen- en uitenland ekend. Ook de eigenzinnige ondernemer
Hennie van der Mot i zijn imperium in lagharen getart. In 1980
kocht hij de leegtaande theedoekenfariek De ontweverij op en
tranformeerde deze tot zwem- en aunacentrum De onte Wever.
inddien heeft Van der Mot allerlei oude panden opgekocht en
verouwd tot horeca- en amuementcentra, van de
Hardenerge evenementenhal tot Funpark Meppen in het Duite
mland.
Verorgen kampioenen
Zeventig jaar geleden noemde geograaf H.W. Keuning Hardenerg
en omgeving een ‘agrarich landchap’, waarij hij de landouw al
‘regionaal tuwend, nationaal verzorgend’ etitelde. Nog teed i
het met 8 procent van de anen een elangrijke werkgever. De
Rundvee & Mechaniatie Vakdagen van Hardenerg ehoren tot
de grootte vakeurzen van on land. Naat veeteelt en
akkerouw i er verwerkende indutrie. Zo heeft Plukon, een van
uropa’ grootte producenten van pluimveevlee, een vetiging
in Dedemvaart, terwijl in alkrug een productielocatie van
Frieland-Campina Cheee taat. De landouwector i volop in
eweging en ontwikkelt zich teed meer tot innovatieve en
duurzame agriuine. r zijn ook relatie met de
vrijetijdeconomie, zoal ij de ontwikkeling van treekproducten
(zie kader). Dé anenmotor van Hardenerg i echter de
maakindutrie, goed voor 14 procent van de areidplaaten. Op
de lokale edrijventerreinen zijn een hoop indutriële
ondernemingen gevetigd. Ze zijn vooral actief op het geied van
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kuntto en, metaal, machineouw en de ouwector. Qua
dientverlening linkt Hardenerg uit in logitiek, groothandel en –
mede vanwege het ziekenhui – de zorg.
Veel van de indutriële en logitieke edrijven in Hardenerg zijn
‘verorgen kampioenen’, ondernemingen die ij het grote puliek
onekend zijn, maar werelderoemd in de marktniche waarin ze
actief zijn. uizenproducent Wavin kent menigeen nog wel, maar
ooit gehoord van Profextru, Preciiemetaal, RW, Moderna of
Toppoint? Profextru i de grootte verwerker van gereccled
kunttof in uropa en produceert ijvooreeld waterkeringen en
teemwanden. RW doet aan roogitic (rootica in de
logitiek) en Moderna i een topper in duurzame textielreiniging.
n grote kan dat een alpen die je al relatiegechenk krijgt,
edrukt i ij Toppoint. Meetal zijn het middelgrote
familieedrijven in onopvallende geouwen. Maar dat maakt hun
klanten niet uit: ze komen af op de hoge kwaliteit en peci eke
knowhow van de rma. Juit omdat de Hardenerge
ondernemingen hooggepecialieerd zijn, zitten hun afnemer
overal. Volgen de Duite edrijfeconoom imon, die divere
oeken over het fenomeen verorgen kampioenen chreef, lijft
dit tpe ondernemingen ook het lieft verorgen, omdat ze zo in
alle rut kunnen werken. De vraag i echter of dat nog vertandig i
in deze tijd waarin regio’ hevig met elkaar concurreren om
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inveteringen en talent.

Duurzame textielreiniger Moderna i een van de vele edrijven die zich op of
rond het edrijventerrein de roeklanden heeft gevetigd.

Protetante ethiek
De economie van Hardenerg oreert hoofdzakelijk op eigen
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kracht, wat een pretatie i voor een perifere plattelandregio. Die
endogene ontwikkeling i echter niet alleen een kwetie van
fiek-economich factoren, zoal edrijvigheid, pecialiatie en
innovatie. ehalve die ‘hardware’ peelt er nog iet ander mee: de
‘oftware’ oftewel de ociaal-culturele geiedkenmerken. In
Hardenerg zijn ondernemer van oudher nauw met elkaar
veronden. Ze tre en elkaar in formele netwerken zoal
indutriekringen en uine clu, maar ook privé. Die inedding
zorgt voor een terke inding met hun woonplaat. Ook al zijn de
ondernemer over de hele wereld actief, ze willen híer hun edrijf
heen. Voor een aantal van hen lopen de netwerken ook lang
religieuze lijnen. In het leven van veel Hardenerger i de
protetante of gereformeerde kerk een elangrijke factor, wat
zich vertaalt in grote gezinnen en repect voor de zondagrut.
Door het relatief hoge geoortecijfer i Hardenerg een van de
weinige grengemeenten in on land die niet krimpen. Volgen
prognoe lijft de evolking van de gemeente Hardenerg tot
2040 zelf groeien.
Het i verleidelijk om deze religieuze factor mee te nemen ij de
verklaring van de economiche kracht van Hardenerg. Zo
formuleerde de Duite ocioloog Max Weer de thee van de
protetante ethiek: de calvinitiche areidmoraal zou het
kapitalime heen getimuleerd. De gedachte i dat
trenggelovige ondernemer hard werken (‘in het zweet de
aanchijn’) en het geld dat ze verdienen niet ‘verkwiten’, maar in
hun edrijf toppen, waar de economie aat ij heeft. Maar al dat
voor de gemeente Hardenerg opgaat, hoe zit het dan met de
katholieke enclave lagharen? In die kern i ook een hoop
ondernemerchap. Het lijft een hachelijke zaak de regionale
cultuur en leven loo e van de evolking te duiden, laat taan te
relateren aan economiche ontwikkeling. Maar dat de mentaliteit
een rol peelt, mogen we wel aannemen. urgemeeter Peter
nijder zegt het zo: ‘Ik merk dat edrijven hier ook echt wat terug
doen voor de gemeenchap. Hardenerg i een hechte
amenleving, waar ondernemer net al de inwoner klaartaan
voor elkaar. Dat i michien ook wel de voorwaarde voor het
ucce.’
amenwerking
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Dat het goed gaat in Hardenerg, etekent niet dat het zo lijft. Zo
heeft Wehkamp een nieuw ditriutiecentrum geopend in Zwolle,
waarmee een einde komt aan de edrijfactiviteiten in
Dedemvaart. n onlang nog overwoog de provincie Overijel
om Hardenerg haar o ciële ‘treekfunctie’ te ontnemen ten
gunte van Twente, Zwolle-Kampen en Deventer. De tijd i voorij
dat de gemeente Hardenerg alle op eigen kracht kan doen.
trategiche amenwerking met gemeenten en regio’ in de uurt
i nodig om terker te taan in het ruimtelijk-economiche
peelveld. De amtelijke fuie met de gemeente Ommen i al
genoemd. Op economich vlak trekt Hardenerg onder de vlag
Vechtdal teed meer op met uurgemeenten, getuige de
toeritiche campagne ‘Vechtdal Overijel: alle tijd’ en het
Ondernemerhui voor het Vechtdal. In het
werkgelegenheidprogramma Vierkant voor Werk heeft
Hardenerg de handen ineen gelagen met de Drente
gemeenten Coevorden, Hoogeveen en mmen. Veel wordt er ook
verwacht van de komt van een nellere poorverinding met
Twente via Almelo. n met de Regio Zwolle werkt de gemeente
amen op onderwij- en innovatiegeied. Zo ontwikkelde het
Hardenerge edrijf PQ Innovation amen met Kennipoort
Regio Zwolle een allenpomp voor PC Zwolle. Die wordt nu via de
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contacten van de voetalclu in de markt gezet.

De vrijetijdeconomie i elangrijk voor Hardenerg. De tuinen van Mien Ru
zijn hiervan lecht een van de vooreelden.
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Vrije tijd aan de Vecht
ij vakantieganger i uurgemeente Ommen veel ekender, maar ze
weten Hardenerg teed eter te vinden. n dat niet alleen vanwege
Attractiepark lagharen. De vrijetijdeconomie i goed voor 8
procent van de anen in de gemeente. Dat i relatief veel. Hardenerg
heeft een cala aan toeritiche accommodatie, zoal
twintig kampeerterreinen en twintig minicamping,
zeven ungalowparken, vier hotel en ruim veertig ed & reakfat. De
ezoeker komen vooral af op het groene uitengeied en het landchap
van het Vechtdal en Reetdal, een van de redenen waarom Hardenerg
werd genomineerd al Wandelgemeente van het Jaar 2014.
Daarnaat trekken peelvijver De Oldemeijer en de ijzondere tuinen van
tuinarchitect Mien Ru in Dedemvaart een hoop puliek. en
intereante groeimarkt voor Hardenerg i het culinair toerime. Hotelretaurant De okkepruik dankt z’n Michelinter mede aan het geruik
van ingrediënten uit de directe omgeving. In de hitoriche
tadoerderij De aander zijn tal van treekproducten te koop, van
eenjam en oerenkaa tot vlee van londe d’Aquitaine-runderen. n
wie een lokaal gerouwen iertje wil proeven, moet naar ierrouwerij
Mommeriete in Gramergen.

Afhankelijk van het vraagtuk kiet Hardenerg du telken haar
partner: Ommen, het Vechtdal, Twente, Drenthe en de Regio
Zwolle. Verdere amenwerking met Zwolle ligt owieo voor de
hand. Met name de laatte jaren laat de Hanzetad een terke
groei zien. Zwolle i in trek al kantoren- en edrijflocatie en
ontwikkelt zich tot ‘Manhattan aan de IJel’. Door de centrale
ligging en goede ereikaarheid over de weg en het poor
fungeert Zwolle al charnierpunt tuen het weten en noorden
van on land. r lijkt zelf prake te zijn van een Oota: een zone
van terke economiche groei van Utrecht tot Meppel. Van die
dnamiek kan Hardenerg al de ‘tuin’ van Zwolle nog meer pro
teren. Daarvoor i optimale ereikaarheid voor auto’ een
randvoorwaarde. Infratructuur zorgt immer voor de link van de
gemeente met de uitenwereld. Nu i het op de wegen naar en van
Hardenerg druk, vooral tijden de pit. Aanpaing van de
N340, de verinding naar Zwolle en naar de A28, i hard nodig om
het verkeer oepeler en neller te laten doorrijden. Daar heen
niet alleen edrijven aat ij, maar ook ewoner en ezoeker.
Gewoon doen
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ind 2013 pro leert Hardenerg zich met de kreet ‘De kracht van
gewoon doen’. Die logan i goed gevonden, zeker om de
economie van deze gemeente te tperen. In dit geval i ‘gewoon
doen’ duelzinnig. nerzijd kun je de nadruk leggen op het
‘doen’: Hardenerge ondernemer en werknemer heen een
doe-mentaliteit. Ze zeuren niet en gaan gewoon aan de lag.
Anderzijd doen ze ‘gewoon’ over hun reultaten: ze laan zichzelf
niet op de ort. Hardenerg mag zich echter wel wat meer
pro leren, ij de provincie Overijel, in Den Haag en ij
rancheorganiatie, al wa het maar omdat ze ander
intereante kanen, fonden en inveteringen laat liggen.
Tegelijkertijd zit zelfpromotie niet in de aard van de evolking.
Daarvan i 538-dj dwin ver het levende ewij. Want op een
interviewvraag hoe hij zichzelf zou tperen, antwoordde hij: ‘Ik en
gewoon een Hardenerger. Ik en vrij rutig en nuchter. De
intelling en mentaliteit van deze omgeving, waar ik vandaan kom,
zijn daar ook naar. n daar hou ik van.’ Dat i waardevol en moet
vooral zo lijven. Maar in de ret van Nederland mag het
Hardenerge geluid et wat vaker doorklinken.

Alle rechten voorehouden
Lee de geruikvoorwaarden & privac polic
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