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Veelzijdig en compleet
Een belangrijke voorwaarde voor een gezond 
ondernemersklimaat is dat er ruimte is 
om te ondernemen. Die ruimte is er in de 
gemeente Hardenberg letterlijk met voldoende 
hoogwaardige nieuwe bedrijventerreinen waar 
allerlei soorten en maten kavels beschikbaar zijn. 

Van lichte tot zware bedrijvigheid
De bedrijventerreinen Broeklanden in 
Hardenberg, Rollepaal in Dedemsvaart en 
Katingerveld in Balkbrug zijn geschikt voor 
zowel lichte als zware bedrijvigheid om uw 
bedrijfspand zoveel mogelijk in alle vrijheid en 
naar uw eigen inzichten en wensen te realiseren. 

Bovendien zijn op deze terreinen royale 
bebouwingsmogelijkheden toegestaan. Op 
het centraal gelegen bedrijvenpark Haardijk in 
Hardenberg liggen kavels die geschikt zijn voor 
lichte bedrijvigheid. 

Kleinschaligere terreinen met woon-werkkavels
De Steenmaat in Gramsbergen en Moeshoek 
in Slagharen zijn de wat kleinschaligere 
bedrijventerreinen, waar ook woon-werkkavels 
beschikbaar zijn. 

Het Bedrijventeam denkt met u mee!
Bent u op zoek naar een geschikte 
vestigingslocatie of wilt u uw bedrijf uitbreiden? 
Wilt u weten of u voor een subsidie in 
aanmerking komt of hebt u andere vragen voor 
de gemeente Hardenberg? Het Bedrijventeam 
is het eerste aanspreekpunt voor ondernemers 
en ondersteunt u waar dat mogelijk is. Met een 
actieve oplossingsgerichte houding denkt het 

Gemeente Hardenberg
De groene gemeente 

Hardenberg biedt u letterlijk de 
ruimte om te ondernemen. In 

het gunstig gelegen gebied op 
de grens van Twente, Drenthe 

en Duitsland gaan dynamiek 
en internationale ambitie hand 

in hand met aandacht voor 
elkaar en kleinschaligheid. 

Heel veel zaken zijn heel 
gewoon en vanzelfsprekend 
in de gemeente Hardenberg 

en juist daardoor 
bijzonder.

Hardenberg: Goed bereikbaar zonder files
De bedrijventerreinen in de gemeente 
Hardenberg zijn prima ontsloten via een 
hoogwaardig wegennet. Zo vormt de N377 
een belangrijke oost-west verbinding tussen 
de A28 en het Duitse achterland. Via de 
N48 en N34 is een goede verbinding met de 
snelwegen A28 en A37 als corridors naar de 
Randstad en Duitsland geborgd. De komende 
jaren wordt bovendien flink 
geïnvesteerd in de veiligheid 
en verdere verbetering 
van de wegen in de regio. 

ATC/Dienstenbedrijf
Het ATC-Dienstenbedrijf verbindt vraag en aanbod 
op het gebied van personeel met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Het biedt advies en geeft 
een goede service op het gebied van regulier 
werk, projecten, werkervaringsplaatsen en levert 
maatwerk.

Kennispoort regio Zwolle
Kennispoort begeleidt innovatieve ondernemers 
van idee tot realisatie. Dat doen ze door het 
geven van innovatieadvies en het leggen van 
verbindingen tussen ondernemers, onderwijs, 
onderzoek en overheid. De adviseurs helpen u 
graag verder met het ontwikkelen van een goed 
businessplan, het arrangeren van financiering en 
het vinden van samenwerkingspartners.

Meer weten?
www.kennispoortregiozwolle.nl
www.kennispoortdrenthe.nl

Ondernemershuis
Het Ondernemershuis is de verbindende plek voor 
ondernemers in het Vechtdal. Met een compleet 
aanbod aan kennis en informatie op het gebied van 
innovatie, onderwijs en financiering ondersteunt 
het Ondernemershuis u bij het vergroten van uw 
zakelijke succes. De ondernemersadviseurs van 
het Ondernemershuis is het aanspreekpunt
voor al uw vragen. Zij geven u de informatie die u 
nodig hebt of brengen u in contact met één van de 
partners. Kan één van de ondernemersadviseurs 
uw vraag niet direct of niet zelf beantwoorden? Hij 
houdt u op de hoogte en zorgt dat u binnen de 
afgesproken termijn een reactie krijgt. Afspraak is 
afspraak bij het Ondernemershuis.
www.ondernemershuisvechtdal.nl

Vechtdalprojecten
Vechtdal Projecten is dé plek voor het 
Ondernemershuis waar u projecten en 
opdrachten kunt inbrengen en laten 
uitwerken door studenten. Met het 
werken aan échte opdrachten kunt u deze 
studenten een boeiende leeromgeving 
bieden. Hierdoor wordt de binding van 
jong talent met de regio versterkt en de 
aansluiting op de arbeidsmarkt vergroot. 
En in de vakoverstijgende samenwerking 
komen de mooiste ideeën en oplossingen 
tot stand. De opdrachten worden uitgevoerd 
door studenten van Cibap, Deltion College, 
Saxion, Stenden en Windesheim en waar

nodig andere scholen in de regio. Zij 
worden hierin begeleid door professionals 
van de verschillende scholen. Daardoor 
kan voor vrijwel alle opdrachten, uit 
verschillende sectoren, een passende match 
gevonden worden. Denk bijvoorbeeld aan: 
marktonderzoek, communicatie, organisatie 
van evenementen of bijdrage aan innovaties. 
Het Ondernemershuis en Vechtdal Projecten 
werken hierin goed samen.

Startershuis DOEN!
Startershuis DOEN! biedt 
startende ondernemers en studenten optimale 
ondersteuning bij het starten van een eigen 
onderneming. Als u zich aan het oriënteren bent 
of zelfs al concrete ondernemersplannen heeft, 
dan kunt u bij Startershuis DOEN! terecht voor 
een adviesgesprek of een gratis quikscan. In 
vervolgfases van uw onderneming kunt u te 
maken krijgen met zaken als productontwikkeling 
en promotie of personeelsbeleid. Ook hiervoor 
biedt Startershuis DOEN! een boeiend 
programma aan activiteiten. Startershuis DOEN! 
organiseert regelmatig cursussen en seminars, 
waar u uw ondernemersvaardigheden verder 
kunt ontwikkelen.
www.startershuisdoen.nl

Wilt u op de hoogte blijven
van de ontwikkelingen in 

ondernemend Hardenberg? 
Meld u dan aan voor de 
digitale nieuwsbrief via 

www.hardenberg.nl/ondernemen

Bedrijventerreinen

Nieuwsbrief

Bedrijventeam nadrukkelijk met u mee over kansen 
en mogelijkheden.

Contact met het Bedrijventeam? 

Bel 14 0523 of mail naar 

ondernemen@hardenberg.nl

VIJF 
BELOFTES

1
Bereikbaarheid: 

‘Regio Hardenberg
timmert aan de weg’

2
Samenwerken: 

‘Samen de 
schouders eronder’

3
Innovatie: 

‘In de regio Hardenberg 
kun je alles maken’
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IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
www.imk.nl

Samenwerkingsverband Euregio:
www.euregio.nl

Innerwheel Dedemsvaart
www.innerwheel.nl

Lions Club Hardenberg
hardenberg.lions.nl

Rotary Club Hardenberg
www.rotaryhardenberg.nl

Soroptimistclub Hardenberg/Ommen Meander
www.soroptimist.nl

Round Table 79 Noord-Salland
www.roundtable.nl/tafels-op-kaart/

Service
Clubs

Ondernemen in de regio Hardenberg www.hardenberg.nl/ondernemen

4
Ruimte: 

‘Hier krijg je de ruimte’

5
Contact:

‘Snelle antwoorden. 
Duidelijke taal’

Contact:
‘Snelle antwoorden. 

Duidelijke taal’
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OCH - Ondernemers Club HHC
www.och-hardenberg.nl

The Captains' Kangaroo jumping business club
www.thecaptains.nl

ZakenNet Hardenberg 
hardenberg.zakennetnederland.nl

Businessclub SV Dedemsvaart
www.svdedemsvaart.nl

Balkbrugse Ondernemersvereniging
www.balkbrug.com

Ondernemersvereniging Bergentheim
www.ondernemersvereniging-bergentheim.nl

Handelsvereniging DMC
www.indedemsvaart.nl

Handelsvereniging EMM
www.emmgramsbergen.nl

Winkelstad Hardenberg
www.stadhardenberg.nl

Industrie Kombinatie Avereest
www.ik-avereest.nl

Industriële Kring Hardenberg
www.ikhardenberg.nl

Ondernemersclub Kloosterhaar
ondernemeninkloosterhaar.weebly.com

Platform voor Ondernemers Slagharen
www.slagharen.info

Ondernemersvereniging De Krim

Ondernemersverenigingen

Businessclubs

Deze flyer is met alle zorgvuldigheid samengesteld. 
Het kan natuurlijk zo zijn dat u hierin iets mist of dat
er per abuis toch een foutje is ingeslopen. Zou u zo 
vriendelijk willen zijn om dit te melden bij de gemeente? 
Dit kan via www.hardenberg.nl of via 14 0523.
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