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1 Positioneren voor de toekomst

Hardenberg is een sterke regio waar men vanouds gewend is de handen uit de mouwen te 

steken. Door de relatief geïsoleerde ligging van het gebied heeft Hardenberg geleerd op 

eigen kracht vooruit te komen. Dat is een proces geweest van vallen en opstaan. Hardenberg

weet dan ook dat ze voortdurend aan de kwaliteiten van de streek moet werken. Maar wat 

zijn die kwaliteiten precies? Waar staat de regio voor, waar liggen toekomstkansen en welke 

opgaven brengt dat met zich mee? Inzicht in het karakter van Hardenberg � ook wel het 

DNA, de identiteit of het profiel genoemd � geeft de gemeente en haar partners binnen en 

buiten de regio houvast om beargumenteerde keuzes te maken en verantwoorde besluiten 

te nemen. Een dergelijke positionering zorgt ervoor dat de gebiedskwaliteiten ten volle 

worden benut � ze kan werken als een kompas voor de toekomst. 

Het is belangrijker dan ooit dat Hardenberg nadenkt over haar profiel en waar ze naartoe 

wil. De concurrentie met gebieden in de rest van Europa wordt heviger, terwijl omliggende

regio�s niet stil zitten. De wereld wordt onzekerder en verandert in rap tempo, waardoor de

gemeente met haar partners steeds een paar stappen vooruit moet denken en snel moet 

kunnen schakelen. Hardenberg is weliswaar een sterk gebied, maar dat betekent niet dat het 

zo blijft. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor succes in de toekomst. 

Gelegen in de noordoosthoek van Overijssel loopt Hardenberg telkens de kans over het 

hoofd te worden gezien. Zo is het imago van de streek op z�n best �flets� te noemen. 

Veelzeggend is een imago-onderzoek van Marketing Oost uit 2016. Daaruit blijkt dat slechts 

78% van de Nederlanders wel eens van Hardenberg heeft gehoord. Bij de groep jonger dan 

30 jaar is dat slechts 56%. En wie de gemeente wél kent, heeft er geen sterk beeld bij. De 

associaties met Hardenberg gaan niet veel verder dan �Edwin Evers�, �voetbal�, �toerisme� en 

�een mooie omgeving om te wandelen of fietsen�. Attractiepark Slagharen is bekend, maar 

velen weten niet dat het in de gemeente staat. De onbekendheid en het bleke imago van 

Hardenberg vragen om reflectie, positiebepaling en gerichte actie.

Niet alleen de context dwingt de regio Hardenberg na te denken over haar profiel. Overtuigd 

van de kwaliteiten van de streek is de gemeente ook ambitieus. Ze wil graag een volgende 

stap zetten in de regionale ontwikkeling; de blik is naar buiten gericht. Met als motto �het 

nieuwe platteland� wil Hardenberg een grotere rol spelen in de omgeving: in het Vechtdal en 

de regio Zwolle, maar ook in de provincie Overijssel en Noord-Oost-Nederland. Binnen 

Nederland wil het gebied naam maken als een regio waar het beste van stad en land 

samenkomt � een vitale �landstad� waar de laatste toekomsttrends gekoppeld worden aan 

de menselijke maat. De gemeente Hardenberg kan dat echter niet alleen realiseren. Om de 

ambitie waar te maken, is intensieve samenwerking met bedrijven, onderwijsinstellingen en 

partneroverheden noodzakelijk. Vanuit een gezamenlijke visie wil Hardenberg aan de slag. 

Om die visie te voeden stellen we in deze notitie een positionering van Hardenberg voor met 

als kernwoorden �ruimte�, �openheid� en �verbinding�. De begrippen staan symbool voor de 

toekomstkansen en strategische opgaven die de regio heeft. Het stuk is gebaseerd op 

onderzoeken, trendanalyses, beleidsdocumenten en artikelen over Hardenberg. Maar omdat 

een gebied nooit �af� is, blijft het een verhaal in ontwikkeling. 
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1 De kracht van Hardenberg

Hardenberg is een vitale plattelandsgemeente die een grote bijdrage levert aan de 

omliggende economie. De landelijke structuur van het gebied gecombineerd met de twee 

krachtige stedelijke kernen Hardenberg en Dedemsvaart zorgen voor samenhang, synergie 

en dynamiek. Binnen Overijssel heeft de kern Hardenberg de status van �streekcentra�

gekregen, een bijzondere positie tussen de stedelijke netwerken en overige steden en 

dorpen in de provincie. De aanwijzing als �streekcentra� biedt vanuit de 

Omgevingsverordening Overijssel en de Omgevingsvisie Overijssel extra mogelijkheden voor 

woningbouw, voorzieningen en werkgelegenheid. Terecht, want liggend aan de as richting 

Zwolle en grenzend aan Twente, Drenthe en Duitsland vormt Hardenberg een krachtig 

knooppunt in de noordoosthoek van ons land. De gemeente biedt bewoners, bedrijven en 

bezoekers van oudsher de ruimte. Letterlijk, want qua oppervlakte is het gebied Overijssels 

grootste gemeente en 10e gemeente van Nederland. De bevolkingsdichtheid is relatief laag,

echter Hardenberg is in aantal inwoners de grootste plattelandsgemeente van Overijssel na 

de 5 steden. Er is volop bedrijfsgrond beschikbaar en het landschap nodigt uit tot recreatie. 

Maar ook figuurlijk biedt Hardenberg de ruimte: mensen kunnen er zichzelf zijn, 

ondernemerschap wordt gestimuleerd en de gemeente staat open voor initiatieven uit de 

samenleving.

(a) Ruimte voor wonen en leven

Hardenberg heeft een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving op menselijke maat. De 

inwoners, ruim 60.000 in totaal, wonen verspreid over 29 kernen. De gemeente beschikt 

over twee stedelijke centra met een compleet voorzieningenaanbod (kern Hardenberg en 

Dedemsvaart), enkele grotere dorpen en tal van kleine kernen. Bij het �dorpse� wonen dat 

het buitengebied van Hardenberg typeert horen niet alleen rust, ruimte en ruimtelijke 

kwaliteit. Ook de sociale kant is van belang: met name in de kleine kernen hebben mensen 

oog voor elkaar � het noaberschap dat we in meer landelijke gebieden in Oost-Nederland 

aantreffen. Anders dan in een stad, waar je veel mensen weinig ziet, zie je in een dorp 

weinig mensen veel. �Weinig mensen veel zien� zorgt vooral in de dorpen binnen Hardenberg 

voor sociale cohesie, een rijk verenigingsleven en lokaal vrijwilligerswerk. De grotere kernen 

zijn meer stedelijk, met de bijbehorende sociale uitdagingen. Zo geeft 5% van de inwoners 

van Hardenberg aan eenzaam te zijn. Noaberschap heeft ook z�n grenzen.

Hardenberg is een van de weinige 

Nederlandse grensgemeenten in ons 

land die langdurige demografische groei 

laat zien. Dat is uniek, zeker in een tijd 

waarin het platteland steevast wordt 

geassocieerd met krimp, leegstand en 

verval. De regio Hardenberg is de 

uitzondering op de regel. Volgens 

prognoses blijft het aantal inwoners en 

huishoudens de komende decennia nog 

op niveau. Het is een vruchtbaar en 
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kinderrijk gebied: een kwart van de bevolking is jonger dan 20 jaar. Het hoge geboortecijfer 

hangt samen met de belangrijke rol die het protestants geloof in het leven van veel

Hardenbergers speelt. Behalve de kerk zorgen sportclubs, verenigingen en instellingen voor 

sociaal-culturele samenhang. Voor de vitaliteit van de vele kleine kernen in de regio 

Hardenberg zijn daarnaast voorzieningen, zoals dorpshuizen, multifunctionele 

accommodaties en andere sociale ontmoetingsplekken van belang. Door schaalvergroting en 

toenemende mobiliteit staan deze traditionele ankerpunten van het dorp echter steeds 

meer onder druk. Vaak springen vrijwilligers uit de gemeenschap bij om een minimumniveau 

in stand te houden.

(b) Ruimte voor economie en werk

Economisch gezien behoort Hardenberg tot de kopgroep van Overijssel. Dat is een prestatie 

van formaat, want economische ontwikkeling is voor Hardenberg nooit vanzelfsprekend 

geweest � succes is de regio nooit komen aanwaaien. Eeuwenlang was het een arm agrarisch 

gebied. Het bracht de Nederlandse regering er in de jaren 1950 toe Hardenberg aan te 

wijzen als ontwikkelingskern voor Noordoost-Overijssel. Dankzij investeringspremies 

kwamen bedrijven als Diamant (beton), Wallramit (hardstaal) en Wavin (pvc-buizen) naar de 

regio. In het kielzog hiervan heeft Hardenberg geïnvesteerd in de industrie. Op dit moment 

heeft de regio sterke familiebedrijven en gewilde bedrijfsterreinen, terwijl het percentage 

werklozen (5 à 6%) en ontvangers van bijstandsuitkeringen laag is. Het ondernemerschap in 

de streek floreert en het aantal zzp�ers ligt zelfs 25% hoger dan in de rest van Nederland. 

Hardenberg is een goed voorbeeld van een krachtige mbo- en mkb-economie: de regio telt 

relatief veel middelbaar opgeleiden die bekend staan om hun vakmanschap. Liefde voor het

vak gaat samen met een aanpakmentaliteit van �afspraak is afspraak�. 

Met 14% van de werkgelegenheid is de maakindustrie in Hardenberg van groot belang. De 

overwegend MKB- en familieondernemingen zijn vooral gespecialiseerd in kunststoffen, 

metaal, machinebouw en de bouw. Sommige bedrijven zijn echte verborgen kampioenen: 

onbekend bij het grote publiek, maar wereldwijd actief. Behalve Wavin valt te denken aan 

Profextru (grootste verwerker van gerecycled kunststof in Europa), RSW (robotica in de 

logistiek) en Precisiemetaal. Voor innovatie werken bedrijven samen met het 

Ondernemershuis voor het Vechtdal dat gelinkt is aan Kennispoort Regio Zwolle. Qua 

dienstverlening blinkt Hardenberg uit in logistiek, groothandel en � mede dankzij het 

ziekenhuis � de zorg. De regio is een logistieke hotspot te midden van Zwolle, Twente, 

Drenthe en het Duitse grensgebied. Als onderdeel van de Euroterminal Emmen-Coevorden-

Hardenberg is er ruimte voor bedrijven met een (boven)regionaal logistiek profiel. Ook 

vanwege in- en uitkomende pendel is er met de buurregio�s veel contact. Het gevolg: veel 

drukte tijdens de spits, voor zowel vracht- als personenverkeer. De bereikbaarheid van 

Hardenberg over de weg (N340 en de weg naar Zwolle) en per spoor blijft een punt van zorg.

Zo vraagt de groei van het aantal treinreizigers om een toekomstbestendige herinrichting 

van het Hardenbergse stationsgebied.

(c) Ruimte voor landbouw en natuur
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Hardenberg heeft een omvangrijk buitengebied met een hoge ruimtelijke kwaliteit. Het 

landschap is gevarieerd en bestaat uit een mix van heide-, veen-, es- en beekdalgebieden. 

Het Vechtdal en het Reestdal hebben belangrijke natuurwaarden. Het landschap is nauw 

verbonden met de landbouw: niet alleen is de sector als grootgrondgebruiker beeldbepalend 

voor het landschap, ze zorgt deels ook voor het beheer ervan. Met ruim 7% van de banen en 

zo�n 800 agrarische bedrijven is de landbouw in Hardenberg een relatief grote werkgever. 

Opvallend is dat het geen mestoverschotgebied is. Aan de ene kant heeft de streek moderne 

en grootschalige agrofood-ondernemingen die regelmatig voor de wereldmarkt produceren

(agribusiness), zoals een vestiging van Plukon (pluimveevlees) in Dedemsvaart en een 

productielocatie van Friesland Campina Cheese in Balkbrug. Aan de andere kant zijn er 

steeds meer boeren die kiezen voor kleinschalige activiteiten (multifunctionele landbouw). 

Ze spelen in op trends als biologische, duurzame en lokale productie.

Het buitengebied van Hardenberg is niet alleen productieruimte, maar ook consumptie-

ruimte. De natuurlijke omgeving vormt een belangrijk decor voor de vrijetijdsbesteding van

bewoners en bezoekers, of het nu gaat om ontspanning, sport of recreatie. Niet voor niets 

werd Hardenberg enkele jaren geleden genomineerd tot nationale wandelgemeente van het 

jaar. Gebruikmakend van deze kwaliteiten stimuleert de gemeente met zorgverleners en 

zorgverzekeraars binnen de coöperatie Vitaal Vechtdal een gezonde leefstijl bij de bevolking. 

In de regio Hardenberg is de vrijetijdseconomie met 8% van de banen intussen een sector 

van betekenis. Onder de slogan �Vechtdal Overijssel: Alle Tijd� ontwikkelt de regio zich tot 

een toeristisch A-merk. Binnen de branche zijn met name activiteiten die een link hebben 

met natuur, voeding en gezondheid een groeimarkt. Zo zijn naast het traditionele verblijfs-

toerisme recreatie op het water, culinair en zorgtoerisme in opkomst.

Let op: Hardenbergse succesfactoren
Hoe een regio zich ontwikkelt, hangt af van vier samenhangende factoren: de hardware
(ruimte en economie), software (samenleving en mentaliteit), orgware (organisatie en 
bestuur) en mindware (zelfbeeld en imago). Succesvolle regio�s zijn in staat de vier �wares� 
zo met elkaar te combineren dat een authentiek regionaal profiel ontstaat. Denk aan 
Brainport Eindhoven, hotspot op het gebied van hightech en design. 
De kracht van Hardenberg schuilt �m in de regiospecifieke hardware, software en orgware. 
Als perifeer gelegen plattelandsgebied heeft de streek zich in de loop van de decennia 
opgewerkt tot een vitale regio met een logistieke kernfunctie. De komst van de Wavin en 
langetermijninvesteringen zoals moderne industrieterreinen, de Euroterminal en het 
Ondernemershuis voor het Vechtdal betalen zich steeds meer uit: de regio heeft een 
robuuste economie ontwikkeld met sterke bedrijven, vooral in de maakindustrie. Die 
hardware was er niet gekomen zonder de Hardenbergse spirit: inwoners hebben een doe-
mentaliteit en zetten samen de schouders eronder. Zo zijn ondernemers in Hardenberg 
van oudsher nauw met elkaar verbonden � ze treffen elkaar in de kerk of de kroeg. Ook al 
zijn ze soms over de hele wereld actief, ze willen híer hun bedrijf hebben. Het gebied heeft 
een logische schaal en vormt daardoor een samenhangend systeem: de stedelijke kernen 
Hardenberg en Dedemsvaart hebben een belangrijke verzorgingsfunctie voor het 

uitgestrekte ommeland. De orgware sluit naadloos aan op de hardware en software van 
de regio. Neem het college van B en W van Hardenberg: het is een krachtig team van 
doeners die korte lijnen hebben met elkaar en met de samenleving. De bestuurders 
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realiseren zich dat Hardenberg niet alles op eigen kracht kan doen. Zeker de laatste jaren 
is er dan ook fors geïnvesteerd in strategische samenwerking en het vergroten van de 
slagkracht, door intensieve samenwerking binnen de provincie Overijssel heeft 
Hardenberg haar positie van �streekcentra� behouden, toeristische samenwerking binnen 
het Vechtdal (inclusief het Reestdal), aansluiting bij de Regio Zwolle, een snellere 
spoorverbinding met Twente en het programma �Dutch Tech Zone� met drie nabijgelegen 
Drentse gemeenten. 
Wat mindware betreft scoort Hardenberg echter een stuk minder. De bevolking staat zich 
niet voor op behaalde successen; men slaat niet op de trom. De slogan �Hardenberg, de 
kracht van gewoon doen� spreekt boekdelen: in de regio vinden mensen het niet bijzonder 
wat ze doen � ze doen het gewoon. Bescheidenheid is natuurlijk lovenswaardig, maar de 
vraag is of een regio zich dat in deze tijden van hevige concurrentie nog kan veroorloven. 
Met een scherper en herkenbaarder profiel dat aansluit op de hardware, software en 
orgware kan Hardenberg haar regionale kracht nog beter benutten. 
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2 Hardenberg moet aan de slag!

Hoe ziet Hardenberg er in 2030 uit? Wat blijft hetzelfde, wat gaat veranderen? Toekomst-

voorspellingen hebben niet zoveel zin, we moeten het doen met toekomstvoorstellingen. 

Wie moeite doet zich de wereld van morgen in te beelden, is al half op weg. De meest voor

de hand liggende methode is het doortrekken van lijnen uit het verleden. Aan de hand van 

prognoses kunnen we rekening houden met wat er op de wereld in het algemeen en op 

Hardenberg in het bijzonder afkomt. Maar er zijn ook ontwikkelingen waarvan we de impact 

nog niet goed kunnen overzien � ze zijn onzeker en kunnen verstrekkende gevolgen hebben. 

Op die trendbreuken en omslagpunten moeten we anticiperen, zo goed en kwaad als het 

gaat. Afwachten wat er gaat gebeuren is geen optie, Hardenberg is en blijft aan de slag.

De versterking van vandaag

Hardenberg heeft de afgelopen jaren op stevig ingezet op economie en is al 15 jaar de 

koploper van Overijssel bij de verkoop van bedrijventerreinen. Om de economische 

regionale centrumfunctie te versterken wordt in Dedemsvaart en Hardenberg ingezet op de 

winkelcentra. Het aantal inwoners is de afgelopen jaren gegroeid, onder andere om deze 

groei te accommoderen is de woonopgave in de jaren na de crisis goed opgepakt en met 

succes. Ook is er stevig ingezet op bereikbaarheid; Kijk naar buiten en je ziet de constructie 

van de N34 die gaande is. De inzet van vandaag is groot, het richten van de inzet op de 

toekomstige ontwikkelingen maakt dat de kracht versterkt. 

Toekomsttrends op wereldschaal

Sommige bekende ontwikkelingen zullen doorgaan en zich intensiveren. Ongetwijfeld geldt 

dat voor de globalisering, waardoor de onderlinge afhankelijkheid van regio�s sterker wordt. 

Neem het bedrijfsleven: handel, transport en investeringen op wereldschaal blijven maar 

toenemen. Van over de hele wereld weten afnemers de Hardenbergse verborgen 

kampioenen nu al te vinden � en dat zal in de toekomst niet minder worden. De wereld gaat 

zich écht tot een dorp ontwikkelen. Ook klimaatverandering is een onontkoombare trend. 

Dat blijkt uit temperatuurstijgingen, hevige regenval en toenemende wateroverlast. 

Hardenberg merkt daar nog niet zoveel van, maar ook langs de Vecht wil de bevolking 

natuurlijk droge voeten houden. Investeringen in energiezuinig wonen, circulair produceren 

en voldoende groen in de leefomgeving kunnen daarop inspelen. Dat de digitalisering in 

economie en samenleving verder zal gaan, is ook niet verrassend. Maar de invloed van 

informatie- en communicatietechnologie (ICT) en de aansturing van processen op basis van 

Big Data zal zich niet beperken tot wonen, winkelen en zorg. Ook de maakindustrie, de 

landbouw en het verkeer krijgen er vroeg of laat steeds meer mee te maken: apparaten die 

verbonden zijn met het web, robots, drones en autonoom rijden hebben de toekomst. Smart 

industry, smart farming en smart cities worden geleidelijk de norm.

Specifieke Hardenbergse uitdagingen 

Als uitgestrekte gemeente met een hoop kleine kernen, maakindustrie en landbouw heeft 

Hardenberg met nog enkele specifieke toekomsttrends te maken. Voor wat betreft wonen 

en leven is vooral vergrijzing van betekenis. Net zoals in de rest van het land stijgt het 
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aandeel ouderen in de bevolking, met name het percentage 85-plussers. Dat zorgt voor 

uitdagingen, zeker omdat mensen graag zo lang mogelijk in hun eigen huis en kern willen 

blijven wonen. En omdat ouderdom met gebreken komt (denk aan beperkingen in de 

mobiliteit, dementie en andere kwalen), wordt ook de link tussen wonen en zorg steeds 

belangrijker. Kunnen we hier vertrouwen op het noaberschap of is zorgverlening toch echt 

een vak apart? Hoe om te gaan met �vraagverlegenheid� van ouderen in kleine kernen? Hoe 

verhoudt vergrijzing zich tot de schaalvergroting van voorzieningen?

Ook op economisch gebied mogen we in Hardenberg veranderingen verwachten. Nu zien we 

reeds dat het aantal banen in traditionele sectoren in de regio afneemt en dat de zakelijke 

dienstverlening, zorg en ICT groeien. De zekerheid van �een baan voor het leven� neemt af; 

flexibiliteit zal de norm worden. Om welk �werk� (in de toekomst is dat een betere term dan 

�baan�) het ook gaat, levenslang leren en digitale vaardigheden zullen onmisbaar zijn. Op dit 

moment gaan de technologische ontwikkelingen zo snel dat werknemers hun kennis goed 

moeten bijhouden. Neem de maakindustrie, waar het steeds meer neerkomt op digitaal 

vakmanschap. Robotisering wordt misschien wel net zo belangrijk als mensenwerk. Maar is 

Hardenberg als mbo-economie daar voldoende op voorbereid? Hoe regelen maakbedrijven 

de bijscholing van hun personeel? Waar halen ze in de toekomst hun storingsmonteurs, 

softwareontwikkelaars en specialisten internetcriminaliteit vandaan? 

Verder verdient de toekomst van landbouw en natuur in Hardenberg speciale aandacht. 

Volgens pessimistische prognoses komt er in de regio tussen nu en 2030 300.000 m² (tussen 

de vijftig en zestig voetbalvelden) aan agrarische bedrijfsgebouwen vrij omdat boeren 

stoppen met hun bedrijf. Voor het landschap betekent die vrijkomende agrarische 

bebouwing (VAB�s) nogal wat. Lenen alle boerderijen zich voor herbestemming? Kunnen ze 

wellicht een rol spelen in de energietransitie en klimaatadaptatie, door er locaties van te 

maken voor zonne-energie, windmolens of biomassa? Anders gezegd: zijn landbouw en 

natuur geschikt als energielandschap? Of zijn VAB�s slechts stoorzenders in een streek die 

zich steeds meer toelegt op de vrijetijdseconomie? Tegelijk zijn er ook mogelijkheden voor 

boeren die hun bedrijf wél voortzetten. Sowieso is het belangrijk de houding te doorbreken 

waarin de landbouw wordt gezien als een sector zonder perspectieven. 

Inclusief in een onzekere wereld

Met de kennis van nu kunnen we ons lang niet alles voorstellen over de wereld van morgen. 

Er is nog veel onzeker, en door de snelheid van veranderingen en onderlinge verbondenheid 

van regio�s nemen die onzekerheden toe. Zo konden we in 2000 niet bevroeden welke 

impact de smartphone op ons leven zou hebben. Iets dergelijks geldt zonder twijfel ook voor 

de komende 15 jaar. Gaan robots ons letterlijk werk uit handen nemen of leveren ze juist 

nieuwe banen op? Krijgen we meer vrije tijd of moeten we doorwerken tot we tachtig zijn? 

Die onzekerheden gaan deels gepaard met grotere verschillen in de samenleving. De 

verzuiling van vroeger heeft plaatsgemaakt voor de netwerkmaatschappij, waarin face to 

face-contact steeds minder vanzelfsprekend is. Vooral de kloof tussen arm en rijk, hoog- en 

laagopgeleid, digitaal geletterd en digibeet kan leiden tot fragmentatie, wij-zij-denken en 

conflict. Het gevaar van bubbles waarin mensen zich in hun eigen wereld terugtrekken ligt op 

de loer. Hoe brengen we de verschillende groepen bij elkaar? Steeds meer ontstaat het 
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besef dat de toekomst vraagt om een inclusieve samenleving, een maatschappij waarin 

iedereen tot zijn recht kan komen, ongeacht sociaaleconomische positie, culturele 

achtergrond, leeftijd, gender, talenten of beperkingen. Inclusiviteit is geen abstract ideaal, 

maar leent zich voor concrete maatregelen in de directe leefomgeving. Het gaat om het 

maken van plekken waar alle mensen prettig met elkaar kunnen wonen, werken, recreëren

en samenleven: steden, dorpen en buurten waar iedereen welkom is. 

Let op: niets doen is geen optie
Op de wereldwijde toekomsttrends heeft Hardenberg geen invloed � ze voltrekken zich 
gewoon. Maar de gemeente en haar partners zal er wél een antwoord op moeten hebben. 
Om met managementgoeroe Peter Drucker te spreken: �De beste manier om de toekomst 
te voorspellen is deze te creëren.� Nog meer dan in het verleden zal Hardenberg alert 
moeten zijn om de positie binnen Noordoost-Nederland te behouden. Niets doen is geen 
optie. Een afwachtende houding zal vroeg of laat worden afgestraft, omdat concurrerende 
regio�s volop bezig zijn met investeringen in internationalisering, klimaatverandering en 
digitalisering. Hardenberg moet simpelweg mee in die trend. 
De urgentie om te handelen geldt ook voor uitdagingen die specifiek zijn voor Hardenberg. 
Op het gebied van vergrijzing, levenslang leren en energietransitie zien we elders in het 
land veel initiatieven, bijvoorbeeld in de Achterhoek, Limburg en Groningen. Hardenberg 
kan daarvan leren of juist een voorbeeldrol spelen. En ook al is de dreiging van grotere 
verschillen iets waarmee alle regio�s te maken krijgen, dat betekent niet dat Hardenberg 
er geen aandacht voor hoeft te hebben. De opgave is de sociale stabiliteit en samenhang 
binnen Hardenberg te behouden. Voorkomen is beter dan genezen.
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3 Hardenberg, het nieuwe platteland

Hardenberg moet niet alleen aan de slag met de toekomst, ze wíl het ook. De gemeente is 

ambitieus: ze wil vooruit, haar positie uitbouwen en zich daarmee profileren. Vanuit haar 

functie als streekcentrum in Overijssel en strategische ligging ten opzichte van Zwolle, 

Twente, Drenthe en het Duitse achterland wil Hardenberg naam maken als een regio waar 

stad en land op een natuurlijke manier samenkomen. Onder de vlag van �het nieuwe 

platteland� laat de regio zien dat de laatste toekomsttrends (die vaak in de stad ontstaan) 

prima gekoppeld kunnen worden aan traditionele waarden (waar het platteland bekend om 

staat) en dat die combinatie meerwaarde oplevert. Denk aan wireless noaberschap, een 

plattelandscampus voor kennis en innovatie en een hightech energielandschap dat mooi is 

ingepast in een groene omgeving. Hardenberg wil deze ambitie realiseren door zich nog 

meer open te stellen voor de wereld om zich heen, met behoud van de waarden die ze 

belangrijk vindt. Wil Hardenberg een toonbeeld worden van �het nieuwe platteland�, een 

gebied dat het beste van stad en land samenbrengt, dan moet er wél fors geïnvesteerd 

worden. 

(a) Wonen en leven: open voor vernieuwing 

In de kleine kernen van Hardenberg zit veel kracht. De inwoners zijn betrokken bij hun eigen 

leefomgeving en willen er graag hun oude dag doorbrengen. De vergrijzing vraagt echter om

creativiteit. Om het wonen tot hoge leeftijd in het eigen dorp mogelijk te maken, staat de 

gemeente open voor innovatieve woonconcepten. Samen met de Plaatselijke Belangen 

geven kernen uitvoering aan woningrenovatie en -innovatie gericht op levensloopbestendig 

wonen, zelfredzaamheid en koppelingen met (mantel)zorg. Bij nieuwbouw, juist ook voor 

starters, is er volop ruimte voor vernieuwing. Denk aan tijdelijk en flexibel wonen (�losgoed� 

in plaats van �vastgoed�) en herbestemming van oude panden.

In 2030 is de digitale wereld in ons dagelijks leven geïntegreerd, ook in Hardenberg. De vraag 

is of in de kleine kernen winkels, scholen en andere voorzieningen in de huidige vorm nog 

bestaan. Als ze er nog zijn, dan spelen lokale vrijwilligers daarbij ongetwijfeld een grote rol. 

Maar nieuwe technologie zal de manier van leven ook in positieve zin veranderen, net zoals 

de e-bike de afstand tussen kleine kernen en de centra van Hardenberg en Dedemsvaart de 

afgelopen jaren in feite heeft verkort. Veel dorpen zullen een centraal afhaalpunt hebben en 

kinderen zullen deels aan e-learning doen. Hardenberg verwelkomt deze voorzieningen 

nieuwe stijl.

(b) Economie en werk: open voor samenwerking

In 2030 ligt Hardenberg geografisch gezien nog altijd op dezelfde plek als nu. Maar door zich 

verder open te stellen voor economische samenwerking met naburige gebieden, kan de 

regio haar kwaliteiten beter benutten. Dat leidt niet alleen tot meer kennisuitwisseling en 

innovatie, maar zorgt ook voor de ontwikkeling van meer kritische massa op logistiek gebied. 

Hardenberg kan zo nog meer profiteren van haar logistieke knooppuntfunctie binnen Noord-

Oost-Nederland. De contacten met Zwolle, Twente en Drenthe nemen aan intensiteit toe, 

terwijl de relaties met Deventer, Groningen en het Duitse achterland worden uitgebouwd. 

Per opgave kiest de regio Hardenberg haar bondgenoten om mee op te trekken. Het gaat 
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daarbij niet om zware samenwerkingsconstructies, maar om flexibele coalities. Hardenberg 

weet te schakelen tussen schalen met wisselende regionale partners. 

Samenwerking met buurregio�s is allereerst van belang om de maakindustrie in Hardenberg 

concurrerend te houden. Er word steeds meer een beroep gedaan op de vaardigheden van 

personeel, wat voor de Hardenbergse mbo-economie uitdagingen met zich meebrengt. Om 

de kennis en expertise van werknemers op te schroeven tot mbo-plus-niveau is permanente

(bij)scholing noodzakelijk, onder meer in vaardigheden van de 21e eeuw. Als gemeente 

zonder eigen hoger onderwijsinstelling is Hardenberg te klein om dat op eigen kracht te 

organiseren. De kennisinstellingen van Zwolle, Enschede, Groningen, Deventer en Emmen

zijn daarom belangrijke partners, eventueel via een fysieke of virtuele �campus� in 

Hardenberg. Het onderwijs gaat gepaard met toegepast onderzoek in kunststoffen, metaal 

en andere lokale specialisaties. Maar ook in de zorg, detailhandel en werk aan de onderkant 

van de arbeidsmarkt blijft het contact met omliggende regio�s cruciaal, zoals met Zuidoost-

Drenthe van waaruit dagelijks veel mensen naar Hardenberg pendelen. 

(c) Landbouw en natuur: open voor afstemming 

De Hardenbergse ambitie van �het nieuwe platteland� krijgt vanzelfsprekend ook een 

vertaling in het landschap. Daarbij hoort de integratie van �stedelijke� elementen in een 

�landelijke� context, zoals optimaal digitaal bereik, smart farming en moderne 

energiedragers. De regio wil binnen Nederland toonaangevend zijn op het punt van 

ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied � een gebied waar agrarische bedrijvigheid, vrije 

tijd, duurzame energievoorziening en natuur elkaar niet in de weg zitten, maar hand in hand

gaan. Hardenberg laat zien dat megastallen en windmolens niet per se een ontsiering van 

het landschapsbeeld hoeven zijn. Sterker nog: door een uitgekiende inpassing in de 

omgeving kan de biografie van het landschap (letterlijk: �geschapen land�) nog beter verteld

worden, niet alleen voor toeristen en recreanten, maar ook voor inwoners. �Of-of-denken� 

heeft in het buitengebied in 2030 plaatsgemaakt voor �en-en-denken�. 

Om die samenhang te bereiken onderhoudt Hardenberg nauw contact met de verschillende 

partijen in het landelijk gebied. De gemeente zorgt voor ontmoeting, dialoog en coalitions of 

the willing die samen invulling geven aan een duurzame symbiose van mens, energie, 

landbouw en natuur. Inspelend op de trend van vergrijzing en de behoefte van mensen tot 

op hoge leeftijd vitaal te blijven, heeft Hardenberg het contact met het Duitse grensgebied

geïntensiveerd. Net zoals Hardenberg staat de Grafschaft Bentheim bekend om haar rustieke 

landschap dat uitnodigt tot sport, ontspanning en recreatie. Voor de vrijetijdseconomie 

wordt de ligging aan de grens steeds meer beschouwd als een troef: de bezoeker krijgt er 

immers �twee voor de prijs van één�. De gezamenlijke marketing van het grensgebied als 

regio van het gezonde leven zorgt in 2030 voor meer toerisme, vanuit Nederland en 

Duitsland. Afstemming met de Euregio is hiervoor uiteraard cruciaal.

Let op: ambitie met oog voor de balans
Hardenberg streeft ernaar �het nieuwe platteland� te worden, een gebied waar de sterke 
punten van stad en land logisch samenkomen. Inherent aan die ambitie is het zoeken naar
evenwicht, harmonie en balans � kwaliteiten die passen bij Hardenberg. De balans moet 
niet doorslaan naar stad of land, het gaat om de combinatie. 
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Voor de opgaven rond het thema �wonen en leven� betekent dit het streven naar een 
balans tussen trend en traditie. Nieuwe woonconcepten en voorzieningen nieuwe stijl zijn 
prima, zolang ze maar ruimte laten voor de gemeenschapszin in de kleine kernen van 
Hardenberg. Het credo luidt daarom �onderzoek alles, maar behoud het goede�. Bij het 
thema �economie en werk� gaat het om een balans tussen mens en machine. Hardenberg 
stimuleert de industrie mee te gaan met digitalisering, maar niet tegen elke prijs. Juist de 
aanpak-mentaliteit van Hardenbergs personeel kan in de economie het verschil maken.
Hier is de slogan �vakmanschap is meesterschap� een nuttige richtsnoer. 
Bij vraagstukken rond het thema �landbouw en natuur� is het zoeken naar evenwicht ook 
cruciaal. Het gaat erom oog te hebben voor beide kanten van de medaille � de balans 
tussen groen en poen. Zeker, natuurwaarden zijn belangrijk om te bewaken. Maar het is 
niet mogelijk om een stolp over het landschap te zetten: er wonen ook mensen die hun 
brood moeten verdienen. Onder het motto �in een tuin moet ook gewerkt worden� maakt 
Hardenberg zich sterk voor de samenhang tussen mens, landbouw en natuur.
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4 Dé Hardenbergse opgave

Hardenberg is een plattelandsgemeente die volop ruimte biedt voor wonen en leven, 

economie en werk alsmede landbouw en natuur. Om ervoor te zorgen dat Hardenberg de 

regionale kwaliteiten kan behouden, benutten en versterken, moet er wel wat gebeuren. De 

wereld om Hardenberg heen verandert snel, terwijl andere regio�s niet stilzitten. Gelukkig is 

de gemeente ambitieus en wil ze vooruit. Als Hardenberg zich nog meer open stelt voor 

vernieuwing, samenwerking en afstemming, kan ze zich in 2030 ontwikkelen tot �het nieuwe 

platteland� waarin de beste aspecten van stad en land samenkomen. Maar wat is ervoor 

nodig om dat te bereiken? Het toverwoord is verbinden, in de ruimste zin van het woord.

(a) Bereikbaarheid

Of het nu gaat om bewoners, bedrijven of bezoekers, ze hebben allemaal baat bij een 

optimale fysieke infrastructuur van Hardenberg. Dat geldt in de eerste plaats binnen de 

gemeente zelf: door de opschaling van voorzieningen zijn goede autowegen, fietspaden

(m.n. voor elektrische fietsen), en recreatieve routes tussen de kleine kernen en de 

streekcentra Hardenberg en Dedemsvaart wezenlijk. Maar de opgave zit �m vooral in een 

betere link van de regio met de buitenwereld over de weg en over het spoor. Versterking 

van het huidige beleid om de knooppuntfunctie van Hardenberg verder uit te bouwen is dan 

ook cruciaal. Denk aan een betere doorstroming en veiligheid van het verkeer op 

toegangswegen (N34, N36, N48 en de N377), snellere treinverbindingen met Zwolle, Twente 

en Drenthe en het doortrekken van het spoor tot Groningen. Ook vraagt een toename van 

het aantal treinreizigers om een upgrade van de stationsomgeving. De verlenging van de 

treindienst van Mariënberg tot Almelo in 2016 laat zien dat gerichte actie op dit punt 

resultaat kan opleveren. Naast de fysieke bereikbaarheid moet de digitale infrastructuur van 

Hardenberg verbeterd worden. Anno 2017 hoort behalve glasvezel tot in de verste uithoek

universeel mobiel bereik tot de eerste levensbehoeften van mensen, laat staan in 2030. Ook 

hier maakt het niet uit over welke groep het gaat: burgers hebben het nodig in hun dagelijks 

leven, ondernemers om zaken te doen, boeren om hun melkrobots en drones te bedienen 

en toeristen om contact met het thuisfront te onderhouden. 

(b) Kennis en innovatie

Wil de Hardenbergse maakindustrie in de toekomst krachtig blijven, dan is aandacht voor 

gekwalificeerd personeel van groot belang. Het tekort aan arbeidskrachten wordt steeds 

meer een belemmering voor industriële groei. Bovendien gaan de komende jaren veel 

babyboomers met pensioen � en dat terwijl de orderportefeuilles van ondernemingen

toenemen. Juist voor Hardenberg als dominante mbo-gemeente is dat relevant. 

Intensivering van de contacten tussen het bedrijfsleven en regionale mbo-instellingen (Alpha 

College, De Groene Welle en Deltion College) kan zorgen voor een grotere instroom van 

personeel. Belangrijker nog dan de kwantiteit is de kwaliteit van werknemers. Hebben ze 

voldoende kennis en zijn ze voldoende digitaal vaardig om complexe smart industry-

apparaten (denk aan robots en 3D-printers) te bedienen? De behoefte aan dergelijke

vaardigheden vraagt om een opwaardering van kennis van personeel op de werkvloer. 

Naast de regionale mbo-instellingen kan het Ondernemershuis voor het Vechtdal een 
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ondersteunende rol spelen. Ook verbindingen met kennispartners buiten de regio zijn 

onontbeerlijk voor de versterking van de Hardenbergse maakindustrie. Verdere 

samenwerking met Kennispoort Zwolle en hoger onderwijsinstellingen als Windesheim, 

Saxion en Stenden voor training, bijscholing, associate degrees en stages ligt voor de hand. 

En voor innovatie liggen er kansen om aan te haken bij onderzoek van de universiteiten van 

Twente en Groningen. 

(c) Bekendheid

De ambitie van Hardenberg om uit te groeien tot �het nieuwe platteland� is hoog. Het vraagt 

om een hoop inventiviteit om het beste van twee werelden binnen één gebied te 

combineren. Ook al is de gemeente met haar doe-mentaliteit gewend te vertrouwen op 

eigen kracht, intensieve samenwerking met partneroverheden � rijk, waterschap, provincie, 

omliggende gemeenten en de Euregio � zal noodzakelijk zijn om de Hardenbergse ambitie te 

realiseren. Zeker waar het gaat om de opgave een duurzame samenhang aan te brengen 

tussen mens, landbouw en natuur is veelvuldig contact met andere overheden nodig. Ze 

moeten weten dat Hardenberg een proeftuin is die ruimte biedt aan creativiteit en open 

staat voor nieuwe oplossingen. Verbindingen naar andere overheden zijn ook nodig voor de 

behoefte van Hardenberg aan herkenbaar profiel, niet alleen om het fletse imago in te 

kleuren en vaker en krachtiger in beeld te zijn, maar ook om niet �vergeten� te worden in de 

concurrentiestrijd met andere regio�s. Als Hardenberg voor �het nieuwe platteland� kiest, 

krijgt de regio smoel en komt ze bij buitenstaanders meer op het netvlies te staan. Wie kiest, 

wordt gekozen! Deelname aan de Regio Zwolle en eerdere werkbezoeken van het koninklijk 

paar en de SER hebben er al voor gezorgd dat het Hardenbergse geluid wat vaker doordringt 

in Den Haag. Maar er is veel meer mogelijk. Er liggen bijvoorbeeld volop kansen voor 

Hardenberg om mee te liften op de dynamische uitstraling van Zwolle.

Let op: co-creatie en adaptief bestuur
Wil de gemeente Hardenberg haar ambities voor de toekomst waarmaken, dan is een , 
slagvaardige, open en flexibele houding van groot belang. De gemeente moet weten wat 
er in de samenleving leeft, welke veranderingen zich daarin voordoen en welke groepen 
buiten de boot dreigen te vallen. Op basis van die informatie � in de toekomst hapklaar 
aangeboden op basis van Big Data-algoritmes � kan de gemeente als hoeder van het 
algemeen belang alert reageren en waar mogelijk interveniëren. 
Tegelijkertijd moeten we constateren dat de gemeente slechts één van de spelers in de 
maatschappij is en in verbinding moet staan met andere overheden, bedrijven en burgers 
die ook hun invloed laten gelden. Vooral de mondigheid van de bevolking neemt toe: ze 
roert zich via de (sociale) media in discussies, zet acties op touw of gaat zelf aan de slag 
om een project tot stand te brengen. Mensen willen dat ze gehoord worden en dat er wat 

gedaan wordt met hun kennis als �ervaringsdeskundigen�. Intussen spreekt men al van 
burgerkennis en burgerwetenschap. Van de gemeente vraagt dat om bescheidenheid. Dat 
betekent niet dat de overheid zich terugtrekt; het betekent dat de gemeente meer dan 
voorheen �vraaggericht� dient te werken en daarbij aansluit bij initiatieven uit de 
samenleving. Van de gemeente vraagt dit maatwerk en verwachtingsmanagement in het 
betrekken van inwoners en het toepassen van de participatieladder. Door transparant te 
zijn over het domein van de gemeente, en de betrokkenheid van inwoners die daarbij 
past, wordt teleurstelling voorkomen. Echter andersom gerekend kan het betrekken van 
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en ruimte geven aan inwoners leiden tot sociaal ondernemerschap, eigenaarschap op en 
betrokkenheid bij de leefomgeving zowel op de fysieke als op de sociale kant.     
Deze context dwingt de gemeente over haar rol na te denken en te investeren in nieuwe 
vormen van bestuur. Voor de toekomst lijkt vooral adaptief handelen kansrijk: per opgave 
bepalen wat de beste aanpak en partner is en zo meebewegen met de realiteit. Wil 
Hardenberg bijvoorbeeld investeringen van buiten de regio aantrekken, dan is de Regio 
Zwolle het juiste netwerk, terwijl Plaatselijk Belang de partner is voor de toekomst van het 
wonen in kleine kernen. Flexibiliteit is het credo, ook binnen een langetermijnvisie die 
erop gericht is Hardenberg uit te late groeien tot �het nieuwe platteland�. 


