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Winkelen, wonen en genieten in 
De Markant
Het is de kroon op de geheel vernieuwde markt en een 
belangrijke ontwikkeling voor het nieuwe kernwinkelgebied 
in Dedemsvaart. Aan de noordkant van het plein verrijst 
momenteel De Markant: een opvallend complex dat plaats 
biedt aan de winkel van Oosterom Mode en vijftien 
huurappartementen. Wilco Nuvelstijn en Gerard Veenstra 
zijn de initiatiefnemers. “Dedemsvaart is een dorp van 
arbeid en harde werkers”, vertelt Nuvelstijn. “Daarom is 
gekozen voor een pand met een industriële uitstraling.”

Met het oog op de vorming van het kernwinkelgebied, lijkt de 
verhuizing van Oosterom Mode naar de Markt een logische 
stap. Toch was het pad naar deze uitkomst lang en soms 
kronkelig. Aanvankelijk zou de Aldi vanuit Julianastraat-Noord 
naar deze locatie verhuizen, maar die supermarkt haakte 
enkele jaren geleden af. De bouwplannen werden daarom 
enige tijd in de ijskast gezet, totdat ondernemer Wilco 
Nuvelstijn van Oosterom Mode de zaak nieuw leven inblies. 
“Onze winkel zit nu nog aan Julianastraat-Noord en het is de 
bedoeling dat die omgeving ‘winkelarm’ wordt. De noodzaak 
om te verhuizen was voor ons dus vrij hoog. Ik heb 
verschillende mogelijke locaties bekeken en dit was voor ons 
de beste optie. Maar toen had ik natuurlijk wel een mede-
investeerder nodig voor de appartementen boven de winkel.”

Nuvelstijn ging daarom op zoek naar een partner en kwam via 
een gezamenlijke kennis in gesprek met dorpsgenoot Gerard 
Veenstra, die zich in Dedemsvaart bezighoudt met vastgoed. 
“Vanaf december 2015 is het gaan rollen”, vertelt Veenstra. 
“We hebben meerdere gesprekken gehad met elkaar en met 
de gemeente en voor onszelf gekeken of het financieel 
allemaal haalbaar zou zijn. Ook hebben we afspraken 
gemaakt over de verdeling van de kosten en dat soort zaken. 
Dat heeft bij elkaar zo’n driekwart jaar geduurd en het leek 
allemaal nog steeds positief. Uiteindelijk hebben we een 
begroting opgesteld en een aantal marktpartijen offertes laten 
maken. In het vierde kwartaal van vorig jaar is de bouw 
definitief geworden.”

Ruime appartementen
Het resultaat is een complex dat naast een kleine duizend 
vierkante meter winkeloppervlak ook vijftien huur-appartementen 
herbergt. Negen daarvan bevinden zich in de drie woonlagen 
aan de voorkant en kijken uit op de Markt. Haaks daarop 
verschijnen aan de westelijke kant nog eens twee woonlagen 
met zes appartementen. Niet alleen krijgen de huurders een 
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appartement met een woonoppervlak van ongeveer 80 
(voorkant) of 70 (westkant) vierkante meter, ook krijgen ze de 
beschikking over een bergruimte en een gezamenlijke lift. 
Daarnaast worden op de nieuwe parkeerplaats naast het pand 
negen van de 24 plaatsen gereserveerd voor de bewoners van 
de voorzijde. De rest kan zijn auto op het parkeerterrein naast 
De Baron kwijt. Via een doorsteek achter de kerk langs, kunnen 
ze dat terrein eenvoudig bereiken. 

De beide ondernemers maakten samen met Dedem 
Architectuur een ontwerp van een pand dat opvallende 
gelijkenissen vertoont met de voormalige fietsenfabriek van 
Union aan de Den Hulst in Nieuwleusen. “Dedemsvaart is van 
oudsher een dorp van arbeid en harde werkers”, vertelt 

Nuvelstijn. “Het geheel moest daarom een industriële look 
krijgen. We hadden een aantal voorbeeldgebouwen, waarvan 
het Uniongebouw de belangrijkste was.” Veenstra vult zijn 
compagnon aan. “De uitstraling is industrieel, maar er zitten 
diverse moderne elementen in, zoals de balkons en de hoge 
plafonds. Daarnaast ziet het gedeelte aan de westkant er heel 
anders uit. En voor het hele gebouw geldt dat de afwerking 
van hoge kwaliteit is.” 

Hoewel de appartementen volgens Veenstra – mede dankzij 
de twee slaapkamers – voor een brede doelgroep geschikt 
zijn, blijken ze vooral populair bij senioren. “De huurprijzen 
lopen uiteen van 735 euro per maand voor de westkant, tot 
815 of meer voor de voorkant. 
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Daarmee zitten ze aan de hoge kant van het huursegment. De 
appartementen zijn daarom vooral aantrekkelijk voor een 
oudere doelgroep die wat meer te besteden heeft. Die mensen 
willen graag op een mooie centrale locatie, in de buurt van alle 
voorzieningen en in een kwalitatief hoogwaardig appartement 
wonen. Maar uiteraard is iedereen welkom om te reageren. De 
appartementen aan de zijkant zijn wellicht meer geschikt voor 
jongeren, ook omdat die wat goedkoper zijn.” 

De bewoners van de appartementen aan de voorzijde krijgen 
vanaf hun balkon een fraai uitzicht over de Markt, maar ook het 
centrum als geheel is straks een bijzondere blikvanger rijker. Het 
karakteristieke, vooraanstaande pand mag dan ook met recht de 
naam ‘De Markant’ dragen. “Tegelijk is het een knipoog naar ‘de 
kant van de Markt’ waar het gebouw aan staat.”

De lucht in
De beide initiatiefnemers vroegen Emobu Projects uit Den Ham 
om hen te ondersteunen tijdens het hele bouwproces. “Wij 
verzorgen het hele bouwmanagement”, vertelt Wim Eggengoor. 
“Van de ontwikkeling van de plannen tot aan de oplevering. We 
zijn zo’n anderhalf jaar geleden begonnen en we zijn inmiddels 
mooi op weg.” Nadat de plannen eind vorig jaar definitief 
bezegeld waren, kwamen Eggengoor en zijn beide opdrachtgevers 
in de zoektocht naar een aannemer uit bij Van der Most Bouw uit 
hun eigen dorp. In maart werd het terrein bouwrijp gemaakt, 
waarna de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden in april van start 
gingen. “De vloer is gestort en de fundatiepalen staan er allemaal 
in, dus nu gaan we zo snel mogelijk de lucht in”, vertelt Henk 
Bunskoeken van Van der Most. “In de laatste week van juli is de 
eerste verdieping erop gekomen en eind augustus volgt de 
tweede. We werken zelfs tijdens de bouwvak door om het 
allemaal op tijd af te krijgen. Dat gebeurt overigens wel op 
vrijwillige basis. Onze jongens nemen gewoon op een ander 
moment vakantie.”
Bunskoeken hoopt De Markant nog voor het einde van het jaar te 
kunnen opleveren. Vanzelfsprekend is hij daarbij met zijn 
mannen afhankelijk van het weer, maar eventuele vertraging zou 
ook uit een andere hoek kunnen komen. “Het is lastig om in de 
vakantietijd aan materiaal te komen, dus dat moet allemaal goed 
gepland worden. Zo zit er op de vloeren al twaalf weken levertijd 

en ook is het momenteel lastig om aan PUR te komen. In 
Duitsland en China zijn er onlangs een enorme explosie en een 
brand geweest in PUR-fabrieken. Daardoor is het aanbod van het 
hoogwaardige isolatiemateriaal momenteel erg schaars.”

Nieuwe fase
Ondank het optimisme van de aannemer gaat Nuvelstijn er 
vooralsnog vanuit dat hij in maart volgend jaar de deuren van zijn 
nieuwe winkel kan openen. Maar liefst 42 jaar lang zetelde 
Oosterom Mode in het huidige pand, waarvan de laatste 
zeventien jaar onder leiding van Nuvelstijn. Moeite met het 
vertrek heeft hij desondanks niet. “We zijn er echt aan toe. Het is 
niet ons eigen pand en dat maakt het misschien ook wat 
makkelijker. We zien de noodzaak van het centraliseren van de 
winkels ook zeker in. Want wanneer je met z’n allen bij elkaar zit, 
creëer je veel meer sfeer en gezelligheid. Het is voor ons echt 
een nieuwe fase. Nu hebben we zeshonderd vierkante meter, 
dus met duizend vierkante meter straks gaan we er  aardig op 
vooruit. De winkel wordt groter, maar we hebben ook meer ruimte 
voor een kantoor, het magazijn en een eigen plek voor de 
medewerkers.” 

Ondanks de soms treurigstemmende berichten over de terugloop 
van het aantal winkels in Nederland, ziet de mode-ondernemer 
de toekomst positief in. Sterker nog, hij gelooft heilig in de ‘stenen 
winkel’. “Je kunt kleding wel vanaf de bank met je iPad bestellen, 
maar als ze het eenmaal in huis hebben gaan veel mensen toch 
twijfelen. In de winkel kun je het gewoon passen en krijg je 
deskundig advies. Dat moet ook onze meerwaarde zijn. Als je 
altijd dezelfde broek koopt kan het prima online, maar 
tegenwoordig zijn de meeste mensen toch wat modebewuster.” 
Plannen voor de opening heeft Nuvelstijn nog niet, maar de 
verhuizing zal niet onopgemerkt aan Dedemsvaart voorbij gaan. 
“We willen onszelf meteen goed presenteren.”

Ook Veenstra kijkt uit naar de afronding van het complex, al was 
het maar omdat de belangstelling groot is. “De meeste 
appartementen zijn al verhuurd. Mensen die interesse hebben 
kunnen zich melden bij Boertjes Makelaardij, maar enige haast 
is wel geboden.”
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Samen in actie voor een vitaal 
centrum
Stel een centrummanager aan. Breng pandeigenaren en 
huurders met elkaar in gesprek over flexibele huur. 
Voorzie het centrum van sfeermuziek en groen. Promoot 
het centrum via social media. Het zijn slechts enkele van 
de 35 punten uit het Actieplan Centrum Dedemsvaart die 
het dorpshart nieuwe impulsen moeten geven. Wethouder 
Douwe Prinsse, DMC-voorzitter Jolande Nanning en de 
nieuwe centrummanager Leo Hoksbergen vertellen over 
de ontwikkelingen. 

“Met de uitvoering van het Masterplan Centrum Dedemsvaart 
werken tal van belanghebbenden al jaren aan het creëren van 
een ‘compleet, compact, comfortabel en duurzaam 
centrumgebied’. En dat is niet voor niets”, vertelt wethouder 
Douwe Prinsse. “Overal zien we dat centra van dorpen en 
steden het moeilijk hebben. Dat komt voor een belangrijk deel 
door de opkomst van internet en veranderend koopgedrag. In 
deze gemeente hebben we al heel vroeg ingezien dat we toe 
moesten naar compacte centra om de aantrekkelijkheid op 
peil te houden, maar niettemin zijn de ontwikkelingen heftiger 
dan we ooit hadden kunnen vermoeden.” 

Met onder meer de herinrichting van de Markt en de Julianastraat 
en de bouw van woon-winkelcomplex Hof van Dedem kreeg het 
centrum al een heel ander aangezicht. Toch is er meer nodig. 
Daarom gingen belanghebbenden als ondernemersclub DMC, 
Plaatselijk Belang, vastgoedeigenaren, Rabobank Vaart en 

Vechtstreek en de gemeente Hardenberg er eens goed voor 
zitten. Wat was er nodig om Dedemsvaart een succesvol 
centrum met een toekomstbestendig perspectief te bieden? 
“We zaten aan tafel met allemaal mensen met verschillende 
verantwoordelijkheden, maar wel een mooie mix van 
deskundigheid. De één heeft bijvoorbeeld verstand van 
openbaar gebied, de ander van evenementen en weer een 
ander van bestuurlijke zaken. Het was heel interactief.”

Samen ‘componeerden’ de gesprekspartners een lijst met 
acht speerpunten, die samen 35 acties bevatten. De basis 
voor de besprekingen was de detailhandelsstructuurvisie, die 
de Hardenberger gemeenteraad vlak voor het zomerreces 
definitief vaststelde. Daarin wordt uitgegaan van het toewerken 
naar een compact ‘kernwinkelgebied’, wat dan ook meteen 
het eerste speerpunt uit het actieplan is. “We willen een 
compact winkelcentrum rond Julianastraat-Zuid, de 
Marktstraat en de Markt. In het aanloopgebied daar naartoe 
kunnen nog wel wat winkels zitten, maar verder liever niet. We 
hebben in dat opzicht al een paar bewegingen gezien. Zo zit 
de Jumbo nu aan de Markt en ook is kledingwinkel De Boxx 
verhuisd van Julianastraat-Noord naar het kernwinkelgebied.”

Samenhang tussen speerpunten
De vorming van dit kernwinkelgebied hangt samen met het 
tweede en derde speerpunt, namelijk het ontwikkelen van een 
visie op de functie van de Markstraat en het vinden van 
invulling voor belangrijke leegstaande panden. Zo staan de 
voormalige onderkomens van HEMA en Vögele in de 
Markstraat, maar ook het oude Rabobankpand aan de 
Julianastraat en een fors pand op de hoek van die straat en 
de Wisseling al enige tijd leeg. Samen met pandeigenaren 
wordt daarom gewerkt aan een toekomstperspectief dat 
ondernemers moet verleiden om zich hier te vestigen met 
bijvoorbeeld een speciaalzaak of ander nieuw retailconcept. 
Het derde speerpunt punt sluit dan ook weer aan bij het 
vierde, dat gaat over het bieden van kansen aan nieuwe 
ondernemers. 

Volgens Prinsse dient het centrum een plek te zijn waar het fijn 
is om te verblijven. Speerpunt vijf gaat daarom over het 
vergroten van de centrumbeleving, terwijl nummer zes zich richt 
op voldoende parkeergelegenheid en het garanderen van de 
bereikbaarheid. De speerpunten zeven en acht gaan tenslotte 
over het versterken en verbreden van de samenwerking tussen 
de betrokken partijen en het beteren van de marketing van het 
centrum. “Er zit samenhang tussen de speerpunten”, eindigt 
Prinsse. “De denkrichting ligt nu vast, ondernemers en 
vastgoedeigenaren kunnen daarop anticiperen.” 
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In gesprek met ondernemers
Om het actieplan een voortvarende start te geven, was de 
aanstelling van een centrummanager een belangrijke zet. 
Sinds 1 mei is Leo Hoksbergen gemiddeld een dag per week 
bezig om het centrum van nieuwe impulsen te voorzien. “Ik 
probeer te helpen om het centrum vitaal en sterk te houden en 
leegstand tegen te gaan”, legt de nieuwbakken 
centrummanager uit. “Dat doe ik ten eerste door om tafel te 
gaan met de ondernemers. Ik ga gewoon heel praktisch en 
concreet met ze in gesprek over hun toekomstplannen. 
Hebben ze daar ideeën bij? Zitten ze nog op hun plek of willen 
ze misschien verhuizen naar een groter of kleiner pand op 
een andere locatie? En mochten ze plannen hebben, wat is er 
dan voor nodig om die te realiseren?” 

Met die plannen, wensen en ideeën in zijn hoofd gaat 
Hoksbergen proberen om simpelweg panden gevuld te 
krijgen. Behalve met de ondernemers zelf, gaat hij echter ook 
aan de slag met de gemeente Hardenberg. “De gemeente 
heeft een ‘gereedschapskist’ met instrumenten die we wellicht 
kunnen gebruiken. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een 
ondernemer ideeën heeft, maar dat het bestemmingsplan 
daar niet bij aansluit. In dat geval gaan we kijken of dat in een 
vlotte procedure gewijzigd kan worden. Daarnaast kan het 
natuurlijk zijn dat pandeigenaren wensen of ideeën hebben 
die de gemeente kan faciliteren.”

Hoksbergen deed ervaring op in de winkelcentra van onder 
meer Dronten en Hoogeveen en ziet voldoende kansen voor 
de toekomst van het centrum van Dedemsvaart. “Je moet met 
elkaar duidelijk voor ogen hebben wat de identiteit van je 
centrum is. Er is nu een mooi cluster aan het ontstaan van 
winkels voor de dagelijkse boodschappen en een aantal 
bijzondere winkels die winkelend publiek uit de regio kunnen 
trekken. Die twee soorten moet je behouden en versterken.” 
De centrummanager wil dan ook samen met de ondernemers 
de schouders eronder zetten. “Tijdens de gesprekken die ik 
tot nu toe gevoerd heb, waren de ondernemers heel open. Ik 
heb ze leren kennen en veel informatie gekregen. Het zal een 
taai proces zijn, maar met een beetje geluk kan er ook zo 
ineens een overeenkomst tussen een verhuurder en een 
ondernemer ontstaan. Ik hoop in ieder geval voor het einde 
van het jaar een paar resultaten bereikt te hebben.”

‘Pak de leegstand aan’
Hoewel ze pas sinds begin dit jaar in functie is en niet het hele 
voortraject meemaakte, is Jolande Nanning als voorzitter van 
de DMC betrokken bij het Actieplan. Tijdens diverse 
bijeenkomsten waar tal van onderwerpen en stellingen op 
tafel lagen, kreeg het plan uiteindelijk vorm. Een aantal 
punten – zoals de aanstelling van de centrummanager – is 
inmiddels al gerealiseerd, maar wat haar betreft wordt er ook 
haast gemaakt met een aantal andere kwesties. “De 
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Markstraat is natuurlijk erg belangrijk. Daar is veel leegstand, 
het is slecht onderhouden en eigenlijk ziet het er niet uit. Daar 
zit de grootste pijn, maar wij snappen ook wel dat je niet één-
twee-drie een paar nieuwe ondernemers voor die panden 
hebt. Het zou ook mooi zijn als er in het centrum wat meer 
beleving zou zijn. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de 
aantallen, want hoe meer ondernemers er zijn, hoe meer er 
gebeurt. Op dat gebied zijn er al kleine ontwikkelingen, zoals 
het plaatsen van bloembakken in de Marktstraat.”

Ook het parkeren in het centrum verdient volgens de DMC-
voorzitter nog de nodige aandacht. “Op normale dagen is het 
prima te doen, maar vooral over de piekmomenten maken we 
ons wel enige zorgen. Daarover blijven we in gesprek. 
Gelukkig is de bewegwijzering richting de parkeermogelijkheden 
inmiddels wel verbeterd. Achter de Hervormde Kerk was er 

bijvoorbeeld vaak nog ruimte, maar mensen wisten die 
parkeerplaats blijkbaar niet goed te vinden. Dat is nu beter.”

Nanning is goed te spreken over de samenwerking tussen de 
ondernemers, maar toch kan het volgens haar altijd beter. “De 
één gaat wat meer zijn eigen weg dan de ander en daarnaast 
hebben we tegenwoordig vaker te maken met franchisenemers 
van ketens. Die ondernemers hebben vaak wat minder 
handelingsvrijheid dan zelfstandig ondernemers. Soms mag 
het ook allemaal wel wat pro-actiever, maar men zoekt elkaar 
tenminste op en dat is natuurlijk positief. En we hebben ook 
genoeg om trots op te zijn. Kijk bijvoorbeeld maar naar de 
uitbreiding van Hoogeveen en de nieuwbouw van Oosterom 
Mode. Ondernemers durven weer te investeren. Er gebeurt 
weer wat.”
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Kleine hoogwaardige woonwijk in 
plaats van parkeerplaatsen en 
politiebureau
Supermarkt Jumbo verhuisde vorig jaar naar de Hof van 
Dedem aan de Markt. Eerder al waren het politiebureau en 
de bibliotheek vertrokken naar MFC De Baron en Oosterom 
Mode maakt mogelijk nog dit jaar eveneens de stap naar de 
Markt. Parkeerplaatsen worden overbodig en dat biedt 
mogelijkheden voor de Julianastraat-Noord. Het gebied 
verandert de komende jaren in een kleine, maar kwalitatief 
hoogwaardige woonwijk. “We kunnen inspelen op de 
marktontwikkelingen en de vraag van consumenten”, 
vertelt projectleider Hessel Posthuma van de gemeente 
Hardenberg. 

Het is één van de laatste puzzelstukjes die het vernieuwde 
centrum van Dedemsvaart compleet moet maken. Jaren 
geleden werd al besloten dat het gebied achter Julianastraat-
Noord na het vertrek van de Jumbo naar het ‘kernwinkelgebied’, 
gevuld zou worden met woningen. “Ik deel de Julianastraat 
altijd op in drie gedeeltes”, vertelt Posthuma. “De zuidkant is 
een echt winkelgebied, in het middengedeelte kunnen er ook 
nog wel wat winkels bestaan, maar het noorden is een typisch 
woongebied.” 

Sloop en bouw
Daarom werd een plan opgesteld dat voorziet in de sloop van 
de bibliotheek, het politiebureau en de supermarkt. Waar eerder 
boeken geleend, aangiftes gedaan en boodschappen gehaald 
werden, verschijnen 26 rijwoningen en vier extra appartementen. 
Drie appartementen op de verdieping boven het voormalige 
supermarktpand blijven bestaan. Ook de buitenruimte wordt 
opnieuw ingericht, met onder meer bestrating, 
parkeervoorzieningen, bomen en ander groen. De voorzijde 
van een rijtje van vijf woningen verschijnt langs de Zwiersstraat, 
de rest bevindt zich aan beide zijden van de nieuw aan te 
leggen straat die grofweg over een groot deel van de huidige 
parkeerplaats loopt. 

Het stedenbouwkundig plan is klaar, de planologische 
procedures zijn in gang gezet. Als alles volgens planning 
verloopt, denkt Posthuma dat halverwege 2018 gestart kan 
worden met het bouwrijp maken van de grond. Het gebied van 
een kleine twee hectare wordt in verschillende ‘vlekjes’ 
uitgegeven aan projectontwikkelaars. Eerst zijn de hoeken aan 
de zuidkant langs de Gentiaanstraat aan de beurt, vervolgens 

wordt er gestaag richting het noorden gewerkt. “We zijn de 
selectiemethode aan het uitwerken, zodat ontwikkelaars, 
corporaties en particulieren kunnen meedingen om aan één of 
meerdere clusters invulling te geven. We hopen dat de eerste 
woningen komend najaar verkocht kunnen worden, zodat de 
bouw in de tweede helft van volgend jaar kan beginnen. De 
eerste bewoners kunnen dan begin 2019 hun intrek nemen.” 

De invulling wordt nog een flinke puzzel. Hoewel de aantallen 
duidelijk zijn, liggen de woningtypes nog niet vast. “Hoeveel 
starterswoningen gaan we bijvoorbeeld bouwen, hoeveel 
woningen voor senioren zijn er nodig en hoeveel gezinswoningen 
moeten er komen? We willen de grond natuurlijk zo efficiënt 
mogelijk gebruiken en daarom voeren we het project ook in 
verschillende delen uit. Mocht blijken dat er veel of juist weinig 
vraag is naar een bepaalde categorie woningen, dan kunnen 
we tussentijds bijsturen. We willen inspelen op de vraag uit de 
markt. In principe worden het koopwoningen, maar mocht de 
woningcorporatie geïnteresseerd zijn dan kunnen er natuurlijk 
ook huurwoningen komen.”

Beeldkwaliteit
Ook over de stijl waarin de woningen opgetrokken worden, kan 
Posthuma nog weinig zeggen. Niettemin worden er aan het 
uiterlijk – de zogeheten ‘beeldkwaliteit’ – wel de nodige 
voorwaarden gesteld. “De dakgoten, de stenen en de kleuren 
van de woningen moeten aan bepaalde eisen voldoen. Een 
woning mag best een hoogwaardige uitstraling krijgen, maar 
moet dan ook mooi blijven. Datzelfde geldt voor de bestrating, 
de bankjes en andere zaken in de buitenruimte. Het moet een 
kwalitatief hoogwaardige woonwijk worden.” Tegelijk houdt de 
gemeente ook de duurzaamheid in het oog. De woningen 
dienen een lage ‘energieprestatiecoëfficiënt’ (EPC) te krijgen, 
wat betekent dat ze energiezuinig zijn. “Het zou zelfs kunnen 
dat ze gasloos worden.”

De bouw van de woningen betekent dat de bevoorradingsroute 
van de naastgelegen supermarkt Aldi verandert. Vrachtwagens 
komen straks vanaf de Hortensiastraat aanrijden om vervolgens 
op het resterende en verruimde deel van de parkeerplaats een 
draai te maken. “De woningen worden met een groene 
overgang afgescheiden van de parkeerplaats. Je ziet straks 
heel duidelijk: ‘Vanaf hier is het een woonwijk’.”



NAAR EEN COMPLEET, COMPACT, COMFORTABEL EN DUURZAAM CENTRUM  I  9



Praktische oplossingen voor 
voldoende parkeerplaatsen
Het is voor veel mensen een belangrijke vraag wanneer ze 
een middagje gaan winkelen: ‘Kan ik mijn auto in de buurt 
van de winkels parkeren?’ Om die vraag met een volmondig 
‘ja’ te kunnen beantwoorden, probeert Dedemsvaart de 
beschikbare parkeerplaatsen in het centrum zo goed 
mogelijk te laten benutten. Dat begon met een onderzoek 
naar de stand van zaken. “We zoeken het vooral in 
praktische oplossingen”, zegt Roderik Tonen van 
verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng. 

Als gevolg van de bouwactiviteiten veranderen de exacte 
aantallen zo nu en dan, maar het centrum van Dedemsvaart telt 
ruim achthonderd legale parkeerplaatsen. Iets meer dan de 
helft daarvan liggen binnen de blauwe zone. De gemeente 
Hardenberg en de Dedemsvaartse Middenstand Centrale 
(DMC) wilden graag weten of die plekken optimaal benut 
worden en schakelden Goudappel Coffeng in. Dat 
verkeerskundig bureau is gespecialiseerd in verkeersstromen 
en doet onder meer parkeeronderzoek in 
stads- en dorpscentra. Bij een dergelijk 
onderzoek wordt gekeken naar de 
bezetting van parkeerplaatsen op 
verschillende momenten. In het voorjaar 
van 2016 namen ze de situatie in 
Dedemsvaart onder de loep. “We zijn een 
aantal dagen in Dedemsvaart op bezoek 
geweest. Op meerdere momenten 
hebben we gekeken hoeveel auto’s er op 
de verschillende terreinen geparkeerd 
stonden.”

Overschot
De verkeerskundigen gingen met de 
resultaten aan de slag en trokken een 
paar heldere conclusies. Zo bleek ten 
eerste dat de parkeerdruk voor het 
centrum als geheel ‘zeer acceptabel’ is. 
Zelfs op de drukste momenten is 
gemiddeld nog geen 85 procent van de 
parkeerplaatsen bezet. “De zaterdagen 
zijn normaal gesproken het drukst en ook 
dan blijft er een overschot aan 
parkeerplaatsen. Maar ondertussen is de 
verdeling van de auto’s over de 
parkeerterrein niet gelijk.” Zowel de 66 
plaatsen aan de zuidkant van de Markt 
als de 61 plekken aan de noordkant 
kennen op werkdagen en zaterdagen een 
parkeerdruk van 90 procent of meer. Ook 

de zuidkant van de Julianastraat is met 72 parkeerplaatsen en 
een ‘piekbelasting’ van 80 procent op zaterdag behoorlijk vol. 
“Vooral aan de Markt is het gewoon kneiterdruk”, concludeert 
Tonen. 

Tegenover die drukte staat dat er op andere parkeerterreinen 
doorgaans voldoende ruimte is. Zoals bij de Antenne en vooral 
het parkeerterrein aan de Mr. Zacharias Tijllaan dat toch slechts 
een kleine 50 meter ten westen van de Markt ligt. “Dat heeft 
wellicht te maken met de halfopen verharding die daar ligt. Op 
regenachtige dagen wordt het daar een modderige bedoening 
en dat is natuurlijk niet prettig.” 

Parkeerontheffing
Daarom wordt onderzocht of eventuele verharding van dit 
terrein een positief effect heeft op de aantrekkingskracht van dit 
parkeerterrein. Dat is echter niet de enige maatregel die de druk 
op de Markt aanzienlijk moet verlichten. 
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“We zoeken het vooral in praktische oplossingen. We willen de 
parkeerplaatsen in het centrum zoveel mogelijk vrij houden voor 
bezoekers. Daarom wordt de parkeerontheffing voor medewerkers 
van bedrijven en aanwonenden van de Markt bijvoorbeeld alleen 
nog voor de Tijllaan afgegeven. Ook onderzoeken we de 
mogelijkheden om een extra winkelwagenstalling te maken op 
het parkeerterrein bij De Baron. Daarmee moet het voor 
supermarktbezoekers aantrekkelijker worden om daar te 
parkeren, want dan hoef je niet terug te lopen om je karretje weg 
te brengen. Verder willen we ervoor zorgen dat de parkeerplaatsen 
zo goed mogelijk zichtbaar zijn en dat de looplijnen optimaal zijn. 
Dat betekent bijvoorbeeld dat het pad tussen de winkel en de 
parkeerplaats vlak is, zodat je bijvoorbeeld niet met je winkelwagen 
een stoep op hoeft.”

De resultaten van het onderzoek vormen tevens de basis voor 
de parkeerbalans. Daarmee wordt niet alleen gekeken naar de 
huidige situatie, maar ook naar de toekomst. “Met die 
parkeerbalans kunnen we in beeld brengen welke gevolgen 
bepaalde ontwikkelingen hebben voor de druk op de 
parkeervoorzieningen. Nu is er nog voldoende ruimte, maar met 
de parkeerbalans kunnen we dat blijvend monitoren.”
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