
 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. 

Niek Leussink

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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“Het was een prachtig project”, 

start Jan Schutte, die in 

november doorschoof van de 

functie werkvoorbereider/

calculator naar projectmanager 

bij Wilmink-Oosterveld. Ik vond 

het direct een eer én een 

uitdaging om betrokken te 

zijn bij zo’n transitieproject op 

een mooie, beeldbepalende 

locatie, in het centrum van 

Haaksbergen. Ooit stond hier het 

beroemde Hotel Centraal. Veel 

oudere Haaksbergenaren weten 

dat nog goed is ons gebleken. 

De opdrachtgever, de familie 

Leussink, kenden we al vanwege 

eerdere projecten, waaronder 

de onlangs geopende Jumbo 

in Goor. Alle contacten zijn 

laagdrempelig en dat geldt 

ook voor de architect en 

constructeur. In het bouw-

team hebben we goed samen-

gewerkt met respect voor 

elkaars ervaring en expertise. 

We zijn ingestapt in een 

vroegtijdig stadium bij het 

voorlopig ontwerp. We konden 

meedenken in uitvoerings-

technische zin en qua 

detaillering. Kortom, de samen-

werking met de familie Leussink 

verliep ook in dit project goed. 

Wederzijds is de tevredenheid 

naar elkaar uitgesproken.

Het project is opgedeeld in 

twee fases. De transitie van de 

begane grond is daarvan de 

eerste. We hebben de fundatie 

inmiddels al aangepast voor de 

tweede fase. Daar worden nu 

plannen voor ontwikkeld voor 

de vergunningsfase. We hebben 

v.l.n.r. 
Architect Walter Olde Engberink, 
opdrachtgever Niek Leussink 
en projectleider Wilmink 
Oosterveld Jan Schutte.
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ook hier over de detailleringen 

meegedacht. Ook de betonnen 

verdiepingsvloer is inmiddels 

geplaatst zodat het restaurant 

geen onnodige overlast krijgt 

tijdens de tweede fase.

 

We hebben zoveel mogelijk 

bekende, lokale spelers, als 

onderaannemer en leverancier 

betrokken bij Markt 23. We 

schakelen vaste partijen in. 

Bedrijven weten wat we aan 

elkaar hebben. Zeker in een 

transitieproject moet je wel 

eens snel schakelen en als je 

elkaars taal spreekt gaat dat 

allemaal wat vlotter. 

Duurzaamheid staat ook in dit 

project centraal. Qua materiaal-

keuze is gekozen voor hoog-

waardige materialen met 

een lange levensduur. De 

hele voorgevel is bijvoorbeeld 

gestript en volledig geïsoleerd. 

Zonnepanelen waren 

begrijpelijkerwijs nu nog niet 

aan de orde omdat eerst de 

tweede verdieping gerealiseerd 

moet worden. 

Ook esthetisch wordt het pand 

een ‘plaatje’. Vooral het gevel-

metselwerk is een echte eyecat-

cher, met veel soorten metsel-

verbanden met bijzondere 

details. Het ambachtelijke 

vakmanschap druipt ervan af. 

Toen we steigers weghaalden 

kregen we veel positieve 

reacties van voorbijgangers. 

Dat is door de mannen van 

Gebroeders Olde Breuil als erg 

prettige ervaren. Het doet veel 

terugdenken aan de oude stijl 

van Hotel Centraal. Een schot 

in de roos van de architect. Dat 

is wel duidelijk. Al met al is het 

een mooie upgrading voor de 

Markt.”

Jan Schutte: 
“Het doet veel terugdenken aan de 

oude stijl van Hotel Centraal. Een 

schot in de roos van de architect. 

Dat is wel duidelijk.”
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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 

tegenslagen verlopen. De 

samenwerking met aannemer 

Wilmink Oosterveld verliep 

soepel en probleemloos. De 

invulling met verschillende  

horecabedrijven past prima in 

het plaatje van het totale horeca-

plein. Het gedetailleerde metsel-

werk 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.”

 Markt 23 
 aanwinst voor 
 Haaksbergen

Walter Olde Engberink: 
“De invulling met verschillende horeca-

bedrijven past prima in het plaatje van 

het totale horecaplein.”
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