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Het gesprek met Hennie van der Most vindt 

plaats op het in aanbouw zijnde Funpark 

Meppen. Twee uur en 26 minuten rijden 

vanuit Amsterdam geeft de TomTom aan. 

Een route over Zwolle en Hoogeveen, waarbij 

het drukke randstedelijke gevoel langzaam 

maar zeker plaatsmaakt voor de rust en 

ruimte van het oosten. Martin Bril is in dit 

soort gebieden altijd meesterlijk op zijn 

plaats. De geur van suikerbieten hangt over 

het land, plaatsnamen als Zwartemeer en 

Erica sieren de borden, de muziek van 

Daniel Lohues knalt hier uit de speakers.  

De grens met Duitsland is niet meer dan een 

futiliteit en dan maakt Drenthe plaats voor 

het Emsland. Hier is nog ruimte; kleine  

dorpen worden afgewisseld met bos en 

akkers. En ineens, boven een maïsveld uit,  

is ie daar: de voormalige energiecentrale van 

Meppen. Ooit gestookt met gas uit Neder

landse gasvelden, maar sinds een paar jaar 

buiten gebruik en opgekocht door Hennie 

van der Most. Mooie speling van het lot dat 

na het Nederlandse gas nu Nederlandse ont

wikkelingskennis deze plek weer nieuw leven 

gaat inblazen. In 2009 moet het hier weme

len van de activiteit, maar op deze donkere 

novembermiddag is het Funpark Meppen  

nog vooral het domein van zandwagens die 

af en aan rijden. Het voormalige toegangs

gebouwtje van de centrale is omgebouwd tot 

kantoor voor de projectmanager van Van der 

Most. Buiten duidt de aanwezigheid van een 

zilvergrijze Mercedes – eigendom van Van 

der Most Materieelbeheer BV, een van de 

dochterbedrijven – op de aanwezigheid van 

de grote baas. 

Een créateur pur sang, zo mag je ondernemer Hennie van der 
Most gerust noemen. Een man van weinig woorden – althans 
verbaal – maar met des te meer daden. Een boerenzoon die 
ijzerhandelaar werd en bij toeval ontdekte hoe leuk het kan 
zijn om leisurevoorzieningen te ontwikkelen. Van het eerste 
zwembad en barretje ‘aan huis’ in Slagharen tot en met de 
ontwikkeling van het tientallen hectare grote Funpark Meppen, 
net over de grens in Duitsland. Je moet het maar durven.  
Een gesprek met Van der Most over zijn dadendrang en  
werkwijze. “Iets opbouwen, iets bedenken: dat is de kick.  
Ik doe dat helemaal zelf.” 

door Kees de graaf

De aanpak van Hennie van der Most 

Onorthodoxe leisure-ontwikkelaar 
volgt zijn eigen gevoel

 foto’s: ton harland 
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creatief hergebruik
Binnen gaat Hennie van der Most – sigaartje 

in de hand – schuil achter een stapel met 

grote kaarten die aangeven hoe dit terrein de 

komende jaren van karakter zal veranderen. 

Een combinatie van indoor en outdooractivi

teiten moet de adrenaline van de naar ver

wachting 150.000 bezoekers sneller doen 

stromen. Van een complete indoorkermis tot 

en met bungy jumping, Ferraririjden, een 

wildwaterbaan (“zelf gegraven en getest!”) 

en Drag Racing. Net zoals bij een eerder  

project van Van der Most, het Kernwasser 

watertoren bij Nieuwleusen (tussen Zwolle 

en Meppel) die is omgebouwd tot hotel en 

voorzien van een draaiende koepel (met 

daarin een restaurant). Het unieke van de 

‘Van der Mosttouch’ lijkt daarbij steeds de 

combinatie van hergebruik en de mix van 

uiteenlopende functies, die je niet eentwee

drie bij elkaar zou verwachten.  

Tegenslagen waren er overigens ook.  

Zo brandde in 2001 het project waar het 

allemaal mee begon, het genoemde hotel  

en uitgaanscentrum De Bonte Wever in  

Slagharen, compleet af. 250 arbeidsplaatsen 

en een miljoenenomzet gingen in rook op.  

Het remde Van der Most geenszins af in zijn 

ambitie om steeds weer iets nieuws op te 

pakken: “Nieuwe dingen verzinnen, daar 

krijg ik energie van.”

echte onDerneMers
De vraag is in hoeverre de projecten die  

Van der Most ontwikkelt ook door ‘gewone’ 

projectontwikkelaars kunnen worden gereali

seerd. De selfmade ontwikkelaar verwacht 

daar weinig heil van: “Een gemiddelde  

projectontwikkelaar ziet geld als doel.  

Ze denken alleen aan poen. Ik zie geld als 

middel. Dat is het fundamentele onder

scheid tussen wat ik de echte ondernemers 

noem en de ondernemers die alleen maar 

oppassen en overnemen – en alleen naar de 

kosten kijken. Echte ondernemers zijn de 

starters, de pioniers. Mensen die met niets 

beginnen en van daaruit iets opbouwen; een 

project, een bedrijf, ga zo maar door. Oppas

ondernemers daarentegen moeten zich 

vooral bezighouden met de continuïteit  

van de onderneming, daar ligt hun kunde. 

En dan heb je de overnameondernemers die 

vooral gaan voor winst en macht. Begrijp me 

goed, in een economie heb je alle drie soor

ten ondernemers nodig. Maar je zult begrij

pen dat mijn hart ligt bij de echte 

ondernemers. Mensen die het ondernemen 

in het bloed hebben en die bijvoorbeeld niet 

te veel moeten studeren en leren; daar leer 

je het ondernemen alleen maar mee af.”  

Van der Most typeert de echte ondernemin

gen als ‘doefabrieken’. De andere zijn 

‘praatfabrieken’.

Zelf DroMen  
In zijn benadering is geen ruimte voor uitge

breide marktanalyses en onderzoek. Van der 

Most volgt zijn gevoel. Zo ontdekte hij bij 

toeval dat de atoomcentrale in Kalkar te 

koop stond. Funpark Meppen kwam op een 

Wunderland in de afgedankte atoomcentrale 

van Kalkar, staat slim hergebruik van 

bestaande gebouwen centraal in de ontwik

kelingsstrategie. “Dit soort projecten kun je 

niet op maagdelijk grasland realiseren.  

Veel gemeenten willen dat wel, maar het kan 

niet. Zonder gebruik te maken van bestaande 

gebouwen zijn de aanloopkosten veel te 

groot en kom je er financieel nooit uit.  

Op deze plek waren al verschillende zaken 

aanwezig die we konden hergebruiken. Kijk 

naar dit kantoor waar we nu zitten: niet ont

worpen als kantoor, maar we gebruiken het 

er wel voor. En neem alleen die toren van 

100 meter hoog; probeer dat maar eens zelf 

te bouwen. In die toren gaan we een acht

baan maken die recht omhoog gaat en dan 

het gebouw uit. Maar er is bijvoorbeeld ook 

een eigen treinstation dat kan worden aange

sloten op het Duitse spoorwegennet.” Dan 

nog blijft er een investering over van 35 mil

joen. “Maar het kunnen er ook 40 worden.”

barretje aan huis
Een investering ‘op gevoel’, zo beschrijft  

Van der Most de ontwikkeling van Funpark 

Meppen. Een project ook dat een lange 

adem vraagt, maar inmiddels weet de onder

nemer uit Slagharen dat de aanhouder wel 

wint. Zijn oorspronkelijke business zat vanaf 

1975 in de ijzerhandel en niet veel later in 

de staalbouw. Achter het toenmalige woon

huis van Van der Most maakte hij in de 

schuur, die te klein was geworden voor het 

ijzer, een zwembad, sauna en barretje voor 

privégebruik. In Slagharen was geen zwem

bad en al snel maakten de buren ook gebruik 

van het zwembad en binnen enkele maanden 

maakte Slagharen en omstreken gebruik van 

de accommodatie bij Van der Most achter 

het huis. De gemeente kreeg echter lucht 

van het algemene gebruik van het zwembad 

en verbood Van der Most om het zwembad 

nog langer open te stellen voor het publiek. 

Van der Most had echter in deze korte peri

ode de smaak te pakken gekregen van deze 

eerste voetstappen op het gebied van de 

horeca en recreatie en ging op zoek naar een 

locatie voor een echt uitgaanscentrum. Dit 

werd uiteindelijk De Bonte Wever, een uit

gaanscentrum met onder meer bioscoop en 

een Chinees zwemparadijs. Inmiddels bezit 

Van der Most een brede verzameling aan  

parken, restaurants en evenementenhallen. 

Wie veel met de auto door Nederland rijdt is 

er onbewust al de nodige tegengekomen.  

Bijzonder is bijvoorbeeld de voormalige 
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vergelijkbare manier tot stand: “Voor dit  

project werd ik gebeld door de burgemeester 

hier, met de vraag of wij deze centrale wil

den kopen. Hij had waarschijnlijk gezien wat 

we in Kalkar hadden bereikt. Vervolgens ging 

ik hier rondlopen en kijken. Dan zie ik het 

voor mijn ogen ontstaan: hier kan dit, daar 

kan dat. Ik maak zelf een globale indeling 

van het terrein. Dat vind ik ook de leukste 

fase. Als het eenmaal loopt, moeten anderen 

het maar overnemen. Iets opbouwen, iets 

bedenken: dat is de kick. Ik doe dat hele

maal zelf. Niks geen architecten of andere 

adviseurs die bakken met geld kosten.”  

Van der Most zoekt ook zelf de attracties uit 

die bijvoorbeeld in de indoorkermis zullen 

worden gebruikt: “Daarvoor ga ik één keer 

per jaar in Amerika kijken op een speciale 

beurs, om ideeën op te doen. Maar verder 

kijk ik niet naar wat er in het buitenland op 

het gebied van leisure gebeurt, dat interes

seert me niet.”

Pas in een tweede fase komen praktische 

zaken als bereikbaarheid en dergelijke aan 

de orde, zo illustreert Van der Most aan de 

hand van Funpark Meppen: “Je moet natuur

lijk wel de ruimte hebben, dat is een basis

voorwaarde. In dit geval is die ruimte er 

volop en ligt er een mooi bosrijk landschap 

om heen. Verder moet het concept zo uniek 

zijn dat mensen daarvoor 200 tot 250 kilo

meter willen rijden. Mensen vinden hier alles 

onder één dak en kunnen zelfs meerdere 

dagen hier verblijven. Dan is bereikbaarheid 

veel minder een issue. Duitsland is net als 

Nederland behoorlijk fijnmazig gevuld met 

gewone pretparken. Maar dit is een compleet 

ander soort park en dat heb je nergens.” 

Meer steun
In Nederland is letterlijk en figuurlijk geen 

ruimte meer te vinden voor projecten van 

een schaal als Funpark Meppen en Kern

wasserland. “Tachtig hectare: waar vind je 

dat nog? Straks gaan we in een gemeente 

hier in de buurt kijken. Die hebben een oud 

kazerneterrein van de Bundeswehr in de aan

bieding van 360 hectare. Kijk, dan gaat het 

wel ergens over.” En hoewel ook in Duitsland 

de bureaucratie groot is, krijgt Van der Most 

hier beduidend meer support. “De mensen 

hier denken enorm mee. Zij zien de kansen 

voor hun gemeente. Meppen komt op de 

kaart te staan en er ontstaat nieuwe werk

gelegenheid. In Kalkar is dat ook zo gegaan; 

daar werken nu 500 mensen. En die oude 

centrale krijgt een nieuw leven. Dus als hier 

28 hectare bos gekapt moet worden omdat 

we anders niet kunnen beginnen, dan kan 

dat. In Nederland wordt er dan weer een of 

ander diertje ontdekt door de milieubewe

ging en wordt alles stilgelegd. Daarbij komt 

dat de overheid in Nederland geen verant

woordelijkheid durft nemen. Dat geldt vooral 

voor de ambtenaren. De overheid is log, 

traag, inflexibel en zonder daadkracht.  

Dan wordt ondernemen lastig. De lust ver

gaat je gewoon.” Een andere hindernis die 

Van der Most moet overwinnen is de argwaan 

van banken: “Ook wij moeten het geld bij 

banken en investeerders halen. Inmiddels 

weten ze natuurlijk wel wat we kunnen, maar 

onze projecten zijn steeds weer anders en 

dan moeten ze er toch weer naar kijken.  

Dat is voortdurend vechten.”

Dure gronD
De aanwezigheid van betaalbare grond is een 

belangrijke andere pre in Duitsland. “Ik zou 

het liefst dit soort projecten in Nederland 

realiseren, maar daar is geen goedkope 

grond meer te krijgen. Hier betaal je nog vier 

euro de vierkante meter. Reken maar eens 

uit wat een project als dit aan voorinvesterin

gen in de grond zou kosten in Nederland. 

Tachtig hectare met een prijs van 100 euro 

de vierkante meter? In leisure kun je dat  

vergeten. Daar gaat iedereen op failliet.”  

De enige beperking die Van der Most zich bij 

deze projectontwikkeling zelf oplegt is de 

geografische afstand: “Ik wil er zelf bij zijn 

en dan moet ik het wel allemaal kunnen 

bereizen, of per auto of met onze helikopter. 

Jaarlijks ben ik gauw in totaal 100.000 kilo

meter onderweg.”  

Dat Van der Most op jaarbasis ook nog eens 

80 lezingen geeft over de staat van de 

Nederlandse economie zal aan dat impo

sante aantal kilometers ongetwijfeld het 

nodige bijdragen. “Onlangs zat ik weer in 

Den Haag om daar een banenplan te presen

teren dat de werkloosheid kan oplossen.” 

Mijn suggestie om in de politiek te gaan 

wimpelt hij resoluut af: “Dat zou niks voor 

mij zijn. Maar ik heb wel een mening over 

hoe we met heel simpele ingrepen dit land 

kunnen aanpakken. Of het nu om de files 

gaat, de gezondheidszorg, het onderwijs of 

over de windhandel op de grondmarkt. Daar 

geef ik lezingen over en tot nu toe is er nog 

niemand naar me toegekomen die zei: je 

hebt het helemaal bij het verkeerde eind.” 




