Markt 23 Haaksbergen

Niek Leussink

Een fraaie
upgrading
voor Marktplein
Haaksbergen
Mexicaans restaurant El Charro heeft inmiddels
haar deuren geopend op een fraaie locatie aan
de Markt in Haaksbergen. Het pand, waar de
HEMA enkele decennia het beeld bepaalde, is
getransformeerd naar een ontwerp van architect
Walter Olde Engberink van L&O Architecten.
Bouwbedrijf Wilmink Oosterveld tekende voor
de bouwkundige realisatie.

Jan Schutte

Jan Schutte:
“Ooit stond hier het beroemde Hotel
Centraal. Veel oudere Haaksbergenaren
weten dat nog goed is ons gebleken.”
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v.l.n.r.
Architect Walter Olde Engberink,
opdrachtgever Niek Leussink
en projectleider Wilmink
Oosterveld Jan Schutte.
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Jan Schutte:
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Markt 23
aanwinst voor
Haaksbergen
Voor architect Walter Olde Engberink van L&O
Architecten was het project aan de Markt in
Haaksbergen een soort ‘thuiswedstrijd’. “Dat heeft
wel het grote voordeel dat je tijdens de realisatie af en
toe even op de fiets stapt om naar de vorderingen te
kijken en even een babbeltje te maken met de mannen
op de bouwplaats. Ook hoor je dan zo af en toe de
mening van de iets oudere Haaksbergenaar die bepaalde
herkenningen ziet in de gevel van wat ooit Hotel Centraal
was. De reacties zijn zonder uitzondering positief. Naast
een goed stuk werk leveren en een fraai ontwerp
doe je het daar onder andere ook voor. En dat
was ook de bedoeling van de familie
Leussink; het pand waar mogelijk
in de oude luister terugbrengen.
We hebben het pand als een
opdracht getekend en ook qua
vergunningen op deze wijze
aangevlogen. De uitvoering
is opgedeeld in twee fasen,
waarvan nu de eerste deel
is afgerond. Het is een
aanwinst voor Haaksbergen
geworden. De bouw is zonder

Walter Olde Engberink:
“De invulling met verschillende horeca-

tegenslagen verlopen. De
samenwerking met aannemer
Wilmink Oosterveld verliep

bedrijven past prima in het plaatje van

soepel en probleemloos. De

het totale horecaplein.”

invulling met verschillende
horecabedrijven past prima in
het plaatje van het totale horecaplein. Het gedetailleerde metselwerk is zonder meer het meest
markante onderdeel geworden.
We zijn er trots op een mooie
bijdrage te hebben geleverd aan
de opwaardering van het plein.
Nu maar hopen dat de horeca
op korte termijn weer op
volle toeren kan draaien.”
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