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Erfgoed
Een wandeling langs de rijke historie
van de binnenstad van Almelo

Met uitneembare plattegrond!
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Volg ons op

Erfgoedroute
Beste wandelaar,
Deze route leid je langs interessante panden in de binnenstad. Van meer recente
gebouwen tot de oude panden die we met trots koesteren, Almelo is een stad vol
contrasten. Dat kan ook niet anders met de rijke geschiedenis waar de stad nu nog
steeds aan werkt.
In 1157 wordt de stad voor het eerst in de geschiedschrijving aangeduid met Almelo.
Al was Almelo toen nog geen stad, maar een heerlijkheid. De Heren van Almelo
voeren tot 1795 het bestuur over de Heerlijkheid Almelo en Vriezenveen. Ze mochten
heel veel zaken zelf beslissen en waren dus voor veel dingen niet afhankelijk van
het landsbestuur. Dat heette ook wel dat de stad ‘Heerlijke rechten’ had: er mocht
bijvoorbeeld een eigen munt uitgegeven worden en er was een eigen vorm van
rechtspraak.
Vanaf het einde van de 14e eeuw gaat de heerlijkheid over naar het geslacht Van
Heekeren, dat zich een halve eeuw later, vanaf 1457, Van Rechteren ging noemen.
Tot op de dag van vandaag wordt Huize Almelo nog door de leden van de grafelijke
familie Van Rechteren Limpurg bewoond.
Nog later, vanaf het einde van de 19e eeuw, wordt Almelo een belangrijk centrum voor
de textielindustrie. Rokende schoorsteenpijpen en de fluiten voor de middagschaft
bepaalden het beeld en geluid in de stad. Er zijn nog flink wat monumenten die aan
deze geschiedenis herinneren, niet alleen fabriekscomplexen, maar ook de prachtige
villa’s van de textielbaronnen en hun boekhouders.
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De architect Henk Döll van bureau Meccano heeft geprobeerd om met dit speelse
gebouw tegenwicht te geven aan het strenge ontwerp van het voormalige Stadhuis,
dat er schuin tegenover staat. Het gebouw heeft twee delen. De grootste ruimte van
het gebouw ligt als een vissenlichaam langs Het Baken. Het is een langgerekt strak
gedeelte dat de kromming van een vissenlichaam volgt. Een kleinere ruimte ligt
als een zwierige vissenstaart langs de Touwbaan. De kopgevel van het gebouw is
voor een groot deel uit ultramarijn blauw glas opgetrokken net zoals de noordelijke
kopgevel. De dakopbouw is van zink.

We wensen je veel wandelplezier.
Met Almelose groet,
Het team van Almelo Promotie
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Het Stads-Huis

Joodse begraafplaats

Op de plek waar vroeger het textielbedrijf Palthe stond, kwam in 1972 het, toen
nieuwe, Almelose Stadhuis. Architect J.J.P. Oud was een van de belangrijkste
vertegenwoordigers van moderne archtitectuur in Nederland. Het stadhuis was zijn
laatst gerealiseerde ontwerp. Inmiddels is het Stads-Huis, zoals het nu heet, een
plek om te (gaan) wonen. High service appartementen worden gerealiseerd op de
plekken waar vroeger de ambtenaren zwoegden op beleid en uitvoering. De balkons
en de nieuwe gevelbeglazing zijn toegevoegd om het woonplezier te verhogen en zijn
geen onderdeel van het originele ontwerp. De twee meter hoge sculpturen aan de
achterzijde op het dak zijn vogels, die Gemeente en Provincie symboliseren.

Deze Joodse begraafplaats werd in 1846 aangelegd toen het eerste Joodse kerkhof
aan de Kerkhofsweg vanwege ruimtegebrek moest sluiten. In 2000 werd het, met
bijbehorende metaheerhuisje (ruimte waar de doden vroeger ritueel gewassen
werden), gerenoveerd. Wie door de kleine deur in de linkerpoort naar binnen kijkt,
ziet dat tussen twee wilgen een pad naar de achterkant van de mooie begraafplaats
lopen. Aan weerszijden staan grafstenen in strakke vaak symmetrische rijen. Bloemen
ontbreken, naar joods gebruik, maar liggen er soms wel steentjes op de graven. Een
marmeren gedenkplaat tegen de rechter zijmuur vermeldt de namen van alle in de
Holocaust omgekomen joodse inwoners van Almelo.
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St. Georgiusbasiliek

Voormalig hotel De Gouden Leeuw

Deze grote neogotische katholieke kerk, die in de volksmond vaak ‘de Sjors’ of
‘Sjorskerk’ wordt genoemd, wordt na ruim een jaar bouwen op 2 juli 1902 ingewijd.
De ceremoniële eerste steen wordt gelegd op 30 april 1901, het feest van Sint
Georgius. In 2009 kreeg de kerk de eretitel van basilica minor. Dit Rijksmonument
is een kruisbasiliek naar een ontwerp van dr. P. Cuypers’ leerling Wolter ter Riele
uit Deventer. De toren is 72 meter hoog en is in 1926 voorzien van een drie octaafs
carillon. Aan het interieur werkten de bekendste kunstenaars van die tijd mee. Boven
de hoofdingang van de kerk bevindt zich een groot Salve Regina glas-in-loodraam,
uit 1928. Uniek in deze regio is het laatgotische doopvont (vijftiende eeuw) onder het
koor bij de ingang van de kerk. Het stamt uit de Grote Kerk, waar het na de Reformatie
geen dienst meer deed.

Op de hoek van de Grotestraat en Doelenstraat staat het monumentale pand van het
vroegere hotel De Gouden Leeuw. In 1908 diende eigenaar Breijder een aanvraag
in voor de verbouw van zijn hotel. De verbouw werd uitgevoerd door de bekende
Almelose architect J. Wolff. In feite kwam de verbouwing neer op de sloop van het
oude hotel en de bouw van een nieuw pand zoals wij dat nu nog kennen. Het hotel
was bijna anderhalve eeuw een begrip in Almelo, tot het op 1 januari 1964 haar deuren
sloot om daarna een bestemming te krijgen als winkelpand. Rond het jaar 2000 werd
de bovenverdieping van De Gouden Leeuw tot luxe appartementen verbouwd.

Blijf op de hoogte op uitinalmelo.nl
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Doelenstraat

Grote Kerk

De Doelenstraat vormt sinds eeuwen de verbinding tussen het grafelijke gebied
en het noordelijke stadsdeel. In vroegere eeuwen werd hier door de schutterij het
zogenaamde ‘papegaaischieten’ beoefend, waarbij een grote houten vogel, de
“papegaai”, van een hoge paal geschoten wordt. Hieraan herinnert ook nog de
naam van het smalle zijstraatje ‘de Schans’. In 1876 verwoestte een grote brand
26 woningen in de straat. Als gevolg hiervan werd de bouw van huizen met een
houten gevel in Almelo voortaan verboden. De meeste panden stammen dan ook
uit het eind van de 19e en begin 20e eeuw. Het pand Doelenstraat 15 was vroeger
een stalhouderij. Deze werd in 1998 wegens ernstige bouwvalligheid gesloopt. Het
huidige pand werd toen in historiserende stijl gebouwd en kreeg als herinnering
aan de vroegere functie een gevelsteen met de tekst: ‘de Oude stalhouder’. Door
gezamenlijke inspanning van particulieren, overheid en een woningbouwvereniging
heeft de straat de afgelopen jaren een ingrijpende opknapbeurt gekregen.

De Grote Kerk is in 1236 ontstaan als burchtkapel van de Heer van Almelo en werd in
1296 een zelfstandige parochiekerk, gewijd aan de heiligen Georgius en Mauritius. Het
oudste nog aanwezige deel van het gebouw is het in laatgotische stijl gebouwde koor
uit 1493, toen de kerk wegens bouwvalligheid werd herbouwd. In 1738 werden kerk en
toren, uitgezonderd het oude koor, gesloopt en werd een nieuwe kerk gebouwd. De
torenspits stamt uit 1777. Hij kreeg deze vorm, de ‘Welsche Haube’, op verzoek van de
echtgenote van de Heer van Almelo als herinnering aan haar geboortestreek in het
Frankenland.
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Boven de zij-ingangen van de kerk bevinden zich familiewapens van het geslacht van
Rechteren. Het interieur bevat diverse historisch interessante onderdelen waaronder
het bijzonder fraaie orgel, de herenbank en de graftombe van Adolph Hendrik van
Rechteren. Onder het koor bevindt zich een crypte waar tot 1830 leden van de
grafelijke familie na hun overlijden werden bijgezet.
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Herengracht

Gravenallee

Rentmeesterswoning

Kasteelboerderij

Aan de Herengracht staat een rijtje
van twaalf oude huisjes. Ze stammen
uit 1889 als vervanging van een uit
omstreeks 1730 gebouwd complex
en deden dienst als woningen voor
personeelsleden van Huize Almelo, die
er echter ook na pensionering mochten
blijven wonen. Tegenwoordig zijn ze
in gebruik als ateliers voor Almelose
kunstenaars.

De Gravenallee is sinds omstreeks
1700 de oprijlaan van kasteel Huize
Almelo. Deze allee vormt een groene
long die tot in het centrum reikt. De
Gravenallee omringt Huize Almelo en
bestaat daarnaast uit een jachtlaan
van 3.5 kilometer lang die eindigt bij
het Kanaal Almelo-Nordhorn. In totaal
heeft de Gravenallee maar liefst 16
kilometer aan wandel- en fietspaden en
sprookjesachtige weggetjes door een
afwisselend landschap. De Gravenallee
wordt alleen door de Van Rechteren
Limpurgsingel doorkruist, welke wordt
afgesloten tijdens het bijzondere geval
van een begrafenis vanuit Huize Almelo.

Dit herenhuis werd omstreeks 1870
gebouwd als dienstwoning voor de
rentmeester van Huize Almelo. Later
heeft het enige tijd dienst gedaan als
ambtswoning van de burgemeester
van Almelo. Tegenwoordig is het een
regulier woonhuis.

De kasteelboerderij van het kop-romptype is een ontwerp van architect
Jan Jans uit 1939. Van dit type zijn er
op het landgoed drie gebouwd.

Blijf op de hoogte op uitinalmelo.nl
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Kasteel Huize Almelo

Huize Castello

Een van Almelo’s belangrijkste monumenten is Huize Almelo. Nadat de oude
waterbucht van de Heren van Almelo diverse malen door oorlog werd beschadigd,
bouwde Zeger van Rechteren in 1662 het huidige kasteel. In 1665 werd het kasteel
opnieuw aangevallen en zwaar beschadigd, maar opnieuw herbouwd. Omstreeks
1700 liet Adolph Hendrik van Rechteren een in Franse stijl ontworpen park rondom
het huis aanleggen, tegelijk met de jachtlaan. Het park werd in 1830 omgevormd
tot een landschapspark. In 1883 kreeg het huis zijn royale entreehal. De aanbouw
aan de rechterzijde is van 1903. De poort aan de ingang van de oprijlaan werd in
1884 vanaf het Kerkplein naar hier verplaatst. Onder de vazen op de poortpijlers zijn
de familiewapens van de Heren van Almelo afgebeeld. Het huis wordt nog steeds
bewoond door de grafelijke familie Van Rechteren Limpurg. Het kasteel en het park
zijn om die reden niet toegankelijk voor publiek.

Aan het einde van een eikenlaan in het verlengde van de Gravenallee staat Huize
Castello, dat eind 19e eeuw door de graaf van Rechteren werd gebouwd voor zijn
moeder. Het huis is gebouwd in een eclectische bouwstijl met Hollandse neorenaissancistische en chaletstijl elementen. Later wordt het vele jaren gebruikt als
onderkomen voor een school voor decoratieve vormgeving en tegenwoordig is het
een kantoorpand.
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13

14

15

Kolkje & Hof van Gülick

Wevershuisje

Dit gebied zag er tot omstreeks 1870 geheel anders uit. Tot die tijd werd het
doorsneden door diverse waterlopen met aan weerszijden grasland waarop
linnengoed werd gebleekt. Toen door de opkomst van andere bleektechnieken deze
‘natuurbleeken’ overbodig waren geworden, is het geheel aan het park van Huize
Almelo toegevoegd, waardoor de huidige situatie ontstond. Vanaf hier kijk je op de
achterzijde van het park Huize Almelo.

Als je op het kerkplein staat met je rug naar de kerk gekeerd zie je rechts voor
je een smal straatje. In deze Kerkengang bevindt zich het Wevershuisje, waarin
tegenwoordig een klein museum is gevestigd waar aandacht wordt besteed aan
oude handwerktechnieken zoals weven en kantklossen. Het is van oorsprong een
vakwerkboerderijtje uit de 17e eeuw. De achtergevel van het pand bezit nog de oude
houten topgevel en vakwerk. Een vroeger in Almelo veel toegepaste bouwstijl.

Dit is het oudste deel van Almelo met de naam Hof van Gülick. Hier ontstond vanaf
de 12e eeuw een verzameling woninkjes, van leem en stro, die de oorsprong vormen
van deze stad. Pas veel later zou baksteen worden toegepast. Door nieuwbouw
en vergroting van de aangrenzende winkelpanden verdween het woonbuurtje
grotendeels, waardoor nu nog slechts enkele bouwfragmenten aanwezig zijn.

Achter het Wevershuisje loopt een straatje dat tot omstreeks 1900 nog een gracht was.
Deze vormde vanaf de middeleeuwen de noordelijke begrenzing van de stad die ooit
lange tijd geheel door waterlopen werd omringd, die de burgers enige bescherming
boden in roerige tijden.
www.stadswandelingenalmelo.nl / www.wevershuisje.nl

14

Blijf op de hoogte op uitinalmelo.nl

15

16

16

17

Doopsgezinde Kerk

Hofkeshuis

Ongeveer halverwege de Grotestraat staat de Doopsgezinde kerk. Het kerkje werd in
1684 in gebruik genomen op de huidige plaats aan de Grotestraat. Het achterste deel
van een woonhuis diende als plaats van samenkomst en pas in 1732 werd het voorste
gedeelte bij de kerkruimte aangetrokken. Het exterieur ontstond in 1791 toen gravin
Sophia van Rechteren toestemming gaf de ingangsdeur te vergroten en te verfraaien.
In de negentiende eeuw had deze kerkelijke gemeente hoofdzakelijk leden uit de
welgestelde Almelose textielfamilies Bavinck, ten Cate, Coster en Hofkes. De kerk
werd in 1978 onder toezicht van de Rijksdienst Monumentenzorg gerestaureerd.
Bijzonder in dit intieme kerkje is het aanwezige orgel. Dit orgel is in 1792 gebouwd
door Friderich Heilmann en de daarop volgende jaren verbeterd en voltooid door
Jacob Courtain. In de Doopsgezinde kerk worden zeer regelmatig orgelconcerten
gehouden.

Het Hofkeshuis was vroeger een van de pronkstukken van Almelo, totdat in 1928
de gevel ingrijpend werd verbouwd en etalages het aanzien van het statige pand
veranderden. De bovenverdieping getuigt echter nog steeds van een voornaam
verleden. Het werd in 1773 door de welgestelde fabrikeur Egbert Hofkes gebouwd.

Blijf op de hoogte op uitinalmelo.nl

In 1778 gaf Hofkes de kunstschilder Andries Warmoes opdracht een wandschildering
op linnen te maken van een Romeinse triomftocht voor de zaal op de bovenverdieping
van zijn huis met een totale lengte van bijna 20 meter. De schildering is uitgevoerd in
grisaille, een schildertechniek waarbij door het gebruik van witte, grijze en zwarte verf,
marmerreliëfs werden geïmiteerd. Men noemt ze ook wel `witjes’, naar de bekende
grisailleschilder Jacob de Wit (1695-1754). Het Almelose kunstwerk is in ons land de
enige overgebleven geschilderde wandbespanning in zijn soort en van uitzonderlijke
kwaliteit. Het Hofkeshuis is helaas niet publiek toegankelijk.
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Wetshuys / Verkeershuis / Raadhuis

Koornmarkt

Het oude raadhuis met het karakteristieke torentje werd gebouwd in 1691. In de
windvaan op het torentje staan de drie ruiten uit het stadswapen van Almelo. Nadat
het gebouw in de 19e eeuw te klein werd om dienst te doen als stadhuis en rechtbank
heeft het nog diverse andere functies gehad. Zo is het gebruikt als politiebureau en
later ook als VVV. Na een ingrijpende restauratie begin jaren zeventig heeft het een
horeca bestemming gekregen. Tegenwoordig Taveerne `t Wetshuys.

De Koornmarkt is van oudsher het middelpunt van de stad. Tot ver in de 19e eeuw
vond hier de markt plaats waar boeren en ambachtslieden hun waren aanboden. Op
de plek waar nu de HEMA is, stonden vroeger twee watermolens. Een molenbeek die
langs het oude raadhuis liep, nu een smal straatje, zorgde voor de aanvoer van het
water vanaf de hier achter gelegen vroegere molenkolk. In het midden van de 19e
eeuw werden de beide molens gesloopt. De molenbeek verdween echter pas rond
1960. Naast de HEMA staat café Bar Biertje, vroeger wel bekend als ‘t Botervat. Deze
naam dateert al uit de 18e eeuw en wordt door vele Almeloërs nog altijd gebruikt om
dit pand aan te duiden. De huidige Art Nouveau-gevel van het pand stamt uit 1913,
toen het moest worden herbouwd na een felle brand. Het is een ontwerp van de
architect J. Wolff.

Tegenover het oude stadhuis stond ooit de schandpaal en werden in vroegere tijden
ook doodvonnissen uitgevoerd. De laatste keer was in 1818 toen hier aan Gerrit Jan
Pieperiet door middel van ophanging de doodstraf werd voltrokken. Dit was tevens
de laatst voltrokken doodvonnis van Nederland.
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Oude Sociëteit
Enkele tientallen meters vanaf de
Grotestraat bevindt zich de uit 1889
stammende herensociëteit ‘Tot nut
en vermaak’, die nu een onderdeel is
geworden van het Theaterhotel Almelo.
Vroeger was dit de plaats waar notabelen van de stad elkaar ontmoetten,
tegenwoordig is het een restaurant. Aan
de sociëteit was ook een toneelzaal
verbonden. Tegenwoordig heeft het
complex een moderne theaterzaal. De
architect van dit monumentale pand
was Bernardus Vixseboxse. Deze familie
bracht maar liefst zes architecten voort.
20

Blijf op de hoogte op uitinalmelo.nl

21

22

Stadsmuseum
Dit museum is gevestigd in het
Rectorshuis en de daarachter gelegen
vroegere Latijnse school. Het gebouw
heeft een lange geschiedenis. In
1634 werd het pand gebouwd als
woonhuis voor de richter van Almelo.
Nadien werd er de Franse school in
ondergebracht, die vanaf 1783 verder
ging als Latijnse school. Het pand blijft
tot 1826 eigendom van Huize Almelo.
In dat jaar wordt het door de gemeente
Almelo aangekocht.

Het pand huisvest tegenwoordig het
Stadsmuseum dat wordt beheerd door
de Stichting Museum voor Heemkunde
Almelo. Hier kun je niet alleen veel
over de plaatselijke historie zien en
horen, er vinden ook steeds wisselende
tentoonstellingen plaats.
www.stadsmuseumalmelo.nl

Art Nouveau in de
Grotestraat
In de gehele Grotestraat bevinden zich
meerdere panden in de kenmerkende
bouwstijl van Art Nouveau of Jugendstil
van rond 1900. Enkele voorbeelden
zijn het winkelpand op de hoek van
de Koornmarkt en de Grotestraat, het
winkelpand van Boekhandel bij de Aa
en Jo Jansen Herenmode, Grotestraat
99-101, en de voormalige Bakkerij
Gunther aan de Grotestraat 127.
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Eben-Haëzer Kerk
& woonhuizen

Voormalig
Elisabethziekenhuis

Het complex bestaat uit een
eenvoudige zaalkerk met aan
weerszijden twee dienstwoonhuizen die
in spiegelbeeld zijn gebouwd. De kerk
is in het midden een stuk teruggezet
van de straat, de woonhuizen sluiten
aan op de gevelwand. De kerk en
huizen zijn in de jaren dertig van de
vorige eeuw gebouwd en het geheel is
nagenoeg symmetrisch van opzet.

Het rooms-katholieke ziekenhuis
“St. Elisabeth”, met ziekenhuiskapel en
rusthuis ‘Canisius’, werd gebouwd in de
jaren 1926-1928. Het ontwerp is van de
architect Jan Stuyt. De drie oorspronkelijk
vrijstaande gebouwen zijn door naoorlogse uitbreidingen in dezelfde stijl
aan de achterzijde samengevoegd tot
één groot pand. Vanaf de Hofkampstraat
zijn de afzonderlijke gebouwen nog goed
te herkennen: links het ziekenhuis, in het
midden de kapel en rechts het rusthuis.
Het ziekenhuis is verbouwd tot woningen,
de kapel het rusthuis huisvesten nu
Kaliber Kunstenschool en Kunsthal Hof 88.

Blijf op de hoogte op uitinalmelo.nl
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Voormalig Waterschapgebouw
Het Waterschap de Regge gaf architect H.F. Mertens in 1928 opdracht tot de bouw
van dit kantoorpand. Het pand kreeg enkele voor die tijd moderne voorzieningen,
waaronder een telefooncentrale en een centrale verwarming. In 1930 werd het
gebouw door de aannemer opgeleverd. Op verzoek van het Waterschap werd door
de gemeente Almelo de Reggestraat aangelegd tussen de Hofkampstraat en de
Bornsestraat. Bij het kantoor hoort een dienstwoning bestaande uit een bouwlaag
met een asymmetrische steile kap die in 1930 werd gebouwd. De daklijn van het
dakoverstek strookt met de goothoogte van de lage kappen van het kantoorgebouw,
waardoor de twee gebouwen compositorisch aan elkaar verbonden zijn. Ook in
materiaalgebruik en detaillering komt dit huis met het kantoor overeen. Het gebouw
was tot augustus 1969 bij het Waterschap in gebruik, inmiddels is het pand een
Gemeentelijk monument. Ook het kantoor van het huidige Waterschap Vechtstromen
staat nog in Almelo.
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Watertoren

Molenkampspark

Bolletjemuseum

Deze betonnen functionalistische watertoren is in 1926, in opdracht van de Algemene
Waterleiding Maatschappij Almelo, gebouwd. Het ontwerp is van de architect
G. Halbertsma. De toren heeft de Rijksmonumentenstatus en is een kopie van een
inmiddels afgebroken watertoren in Velsen (NH) uit 1916. De toren is 38,1 meter
hoog en heeft een betonnen reservoir met een inhoud van 750 kubieke meter. De
vensteropeningen in de schacht zijn tijdens een restauratie in 1973 dicht gezet. Enkele
jaren later is de blauw en grijze beschildering aangebracht om de verticale geleding
van de watertoren te benadrukken. De watertoren staat middenin een woonwijk. Door
het imposante voorkomen en zijn hoogte is het een beeldbepalend gebouw in de
Almelose skyline.

Het Molenkampspark is een besloten
parkachtige villabuurt in een P-vormige
straat. De woonhuizen staan op diepe
percelen in hetzelfde patroon en
dateren uit de eerste helft van de 20e
eeuw. De huizen hebben duidelijke
Jugendstil-kenmerken met veel
aandacht voor sierlijke lijnen en details.
Het Molenkampspark is een beschermd
stadsgezicht.

Gerardus Johannes ter Beek (18431933) startte aan het einde van 1867
een bakkerswinkel aan de Grotestraat
in Almelo. Het zou de start zijn van een
familiebedrijf dat vanaf halverwege de
twintigste eeuw bekend zou worden
onder de naam Bolletje. Tegenwoordig
zijn in dit pand de Bolletje Winkel &
Koffieschenkerij en het bakkerijmuseum
gevestigd.
www.bolletjewinkel.nl
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Huis van Bewaring

Voormalig Waaggebouw

Deze voormalige gevangenis is in 1928 gebouwd en heeft de Rijksmonumentenstatus.
Samen met het voormalige bankgebouw van Ledeboer & Co. en het Waaggebouw dat
je hierna gaat zien, vormt het voormalige Huis van Bewaring een mooie historische
gevelwand. Het voormalige Huis van Bewaring heeft een unieke architectuur waarin
de solide bouwstijl van de Delftse School samengaat met decoratieve kenmerken van
de Amsterdamse School. De architect heeft zich voor het frontgebouw laten inspireren
door architectuur van de late renaissance (midden 16de eeuw). Tot midden jaren ‘80
van de vorige eeuw is het complex als Huis van Bewaring gebruikt. Het gebouw heeft
nu de functie van hotel. Neem gerust een kijkje binnen, ook al ben je geen gast. Er zijn
nog veel authentieke details bewaard gebleven, waardoor het hotel een unieke sfeer
heeft.

Het voormalige Waaggebouw is een in Hollandse Neorenaissance stijl gebouwd
Rijksmonument uit 1913. Het Waaggebouw is een ontwerp van de gemeente-architect
Kolpa en vertoont grote overeenkomsten met nog bestaande raadhuizen uit de
zeventiende eeuw zoals dat van Graft in Noord Holland, dat van de Rijp en vooral met
het stadhuis van Hoorn. Het gebouw was bedoeld als markthal en tot 1945 werden
hier door marktkooplieden verse levensmiddelen verkocht zoals boter, kaas, eieren
en vlees. Door de ronde bogen kon men met paard en wagen en later met de auto zo
naar binnen rijden. Het pand is slechts tot 1922 als waag gebruikt. Na de oorlog was
het enige tijd als tentoonstellingsgebouw in gebruik. Het heeft nadien enkele jaren
dienst gedaan als horecagelegenheid en nu is er een kledingwinkel in gevestigd.
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Voormalig Bankgebouw Ledeboer

Voormalig Paleis van Justitie

Op de hoek staat het voormalige bankgebouw van Ledeboer & Co. Bankiers, uit 1909.
Het ontwerp is van de architecten A.D.N. van Gendt en J.G. van Gendt uit Amsterdam
en de Almelose architect H.A. Witzand. Het kantoorgebouw werd ontworpen met
het uiterlijk van een vrijstaand stadswoonhuis van een laat zeventiende eeuwse
Hollandse koopman. De verwijzing naar de zakelijk succesvolle periode uit de
vaderlandse geschiedenis komt vooral tot uitdrukking in de keuze van de stijl van het
late, wat sobere Hollands classicisme. De firma werd opgeheven op 31 december
1925 en voortgezet als kantoor van De Twentsche Bank N.V. per 1 januari 1926. In
1964 volgde de fusie met de Nederlandsche Handel-Maatschappij tot Algemene Bank
Nederland, het huidige ABN AMRO. Tegenwoordig is het niet meer als bankgebouw in
gebruik, maar is er een horecagelegenheid in gevestigd `Grand café Ledeboer’.

Dit gebouw is het uit 1846 stammende voormalige Paleis van Justitie. Van die eerste
bouwfase is bijna niets bewaard gebleven. Sindsdien vonden twee ingrijpende
verbouwingen plaats, één in 1902 en één in 1958. Het tempelfront (pilasters met
fronton) verwijst in de vorm nog naar de oorspronkelijke staat uit 1846, maar werd, met
de grote vernieuwingen en de aanbouw van de beide vooruitstekende hoekpaviljoens,
in 1958 gerenoveerd. Daarbij werd het fronton voorzien van een voorstelling (in
mozaïek) van een balans. Het Paleis ziet er bij de eerste oogopslag uit als een typisch
19e-eeuws gerechtsgebouw, hoewel het in feite gaat om een object dat bijna geheel
naoorlogs is. De wezenlijke kenmerken van een oude architectuur zijn kennelijk zo
overtuigend, dat veel inwoners van Almelo het Paleis beschouwen als één van de
laatste oude gebouwen in hun omgeving. Enkele jaren geleden werd het verbouwd tot
een luxe appartementencomplex met de naam ‘het Rechthuys’.

www.ledeboer-almelo.nl
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Wierdensestraat

Villa Kloosteres

Villa Ten Cate

De Wierdensestraat, waar je je nu bevindt, staat op nummer 2 op de lijst met meeste
monumenten, alleen de Grotestraat heeft er meer. Het bevat zowel gemeentelijke
monumenten als rijksmonumenten en heeft ook een aantal beschermde
stadsgezichten. Er staan dan ook veel statige panden aan deze straat. Vroeger liep
deze weg ononderbroken richting Wierden en was er een drukke spoorwegovergang.
In de jaren ’70 is de huidige situatie ontstaan door de aanleg van de tunnel achter
Villa Kloosteres. De rijksmonumenten aan deze zijde van het spoor bevinden zich op
nummer 2, 25, 32 en 40. De gemeentelijke monumenten vind je op nummer 4, 6 t/m
10, 18, 20 en 31 t/m 39.

Villa “Kloosteresch” is in 1925 in “Um
1800” bouwstijl ontworpen. Deze
bouwstijl kenmerkt zich door een
sobere klassieke vormgeving. Het
voormalige woonhuis werd in 1947
door eigenaar dhr. Doedes Breuning
ten Cate aan de Gemeente Almelo
geschonken onder de voorwaarde
dat het een sociale bestemming
zou krijgen: “ten behoeve van de
volksgezondheid”.

De Wierdensestraat, waar je nu
doorheen loopt, was heel vroeger
een statige, deftige straat. Bomen aan
weerszijden van de weg, statige villa’s
en deftige herenhuizen zo ver het
oog reikte. Bewoond door notabelen,
machthebbers en bestuurders. Een
schril contrast met de huisvesting van
de arbeiders in die tijd. De opdracht
werd verstrekt door Herman Scholten.
Hij was één van de broers Scholten van
de firma N.V. Katoenmaatschappij v/h
Gebroeders Scholten & Compagnie,
waarvan de schoorsteen nog te zien is
aan het einde van deze route.

Het spoor dat hier de straat doorsnijdt was vroeger niet verdiept. Omdat het een
drukbezet spoortraject is, zat de spoorwegovergang hier meer dan de helft van de
tijd dicht. Om de verkeersveiligheid te vergroten werd tussen 2006 en 2009 over en
traject van een kilometer het spoor verdiept.
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Station NS

Voormalige Stoomspinnerij Twenthe

Almelo is al lange tijd een belangrijk spoorwegknooppunt. Het eerste station werd
in 1865 in gebruik genomen. Al in 1883 werd het gebouw vervangen door een nieuw
stationsgebouw dat tot in de jaren zestig van de vorige eeuw heeft dienst gedaan. In
1964 kwam het derde stationsgebouw van Almelo gereed. De perrongebouwen en de
overkapping uit 1907 bleven gehandhaafd. Opvallend aan het ontwerp is het grote
dak van het stationsgebouw met oversteek naar het stationsplein en busstation. De uit
gewapend beton gemaakte toren heeft een uurwerk met neon wijzers en uurtekens.
Het dak wordt gedragen door een brede hoge balk die aan stationspleinzijde rust op
een V-vormige kolom. Het gebouw is ontworpen door K. van der Gaast en J.H. Baas en
is een gemeentelijk monument.

Het monumentale Twenthe Centrum is een van de meest in het oog springende
herinneringen aan de periode dat Almelo nog een belangrijke textielstad was. De uit
1915 stammende stoomspinnerij is een ontwerp van architect Arend G. Beltman (18691934). Hij liet zich hierbij inspireren door de in Engeland gangbare fabrieksbouw. Niet
verwonderlijk, want er bestonden goede relaties tussen de Twentse textielfabrikanten
en die in de Engelse regio Lancashire. Het heeft een voor die tijd kenmerkende vorm
van een blokkendoos. De watertoren diende voor de opslag van bluswater en was
verbonden met een sprinklerinstallatie. Dit om te zorgen dat het pand eenzelfde lot
als de in 1914 afgebrande textielfabriek, die voorheen op deze plek stond, bespaard
zou blijven. In de jaren ’70 sloot de textielfabriek zijn deuren en sindsdien is het pand
twee keer verbouwd. Sinds de laatste verbouwing in 2011 is het een multifunctioneel
bedrijfspand.
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Stadhuis Almelo

Rechtbank & Kunsttorentje

Dit nieuwe stadhuis, opgeleverd in 2015, dient ter vervanging van het voormalige
stadhuis aan het begin van deze wandelroute. Het 49 meter hoge gebouw is
ontworpen door het architectenbureau Kraaijvanger en staat net als het oude
stadhuis op een textielhistorische plaats. Vroeger was deze plek onderdeel van de
Stoomspinnerij Twenthe, dat destijds ook direct aan het kanaal lag. Lange tijd is dit
deel van het kanaal gedempt geweest, toen het zijn transportfunctie had verloren.
In een hernieuwde waardering voor het water is dit deel van het kanaal voor het
stadhuis de eerste fase in de plannen om het water weer door te laten lopen tot het
Marktplein.

Het blauwe gerechtsgebouw, door Cor Kalsbeek ontworpen op de plaats waar
ooit de Ten Cate fabriek stond, ademt een sfeer van geslotenheid dat past bij een
gerechtsgebouw. Het voormalige torentje van weverij Nijverdal ten Cate is visueel
met het gerechtsgebouw verbonden door een lange half overkapte passage naar
de entree. Verleden en toekomst lijken hier samen te komen. De geschiedenis van
Almelo is getekend door de textielindustrie, waar nu nog slechts flarden van zichtbaar
zijn. Wat rest van de Nijverdal ten Cate weverijen is het torentje dat ooit aan de
directie werd geschonken door het personeel. Bij de sloop van de fabriek werd het
gespaard, als een aandenken aan het industriële verleden van Almelo. Stichting
Het Kunsttorentje promoot sinds 1995 de beeldende kunst in Almelo door de ruimte
aan te bieden als expositieplek voor gerenommeerde en veelbelovende beeldende
kunstenaars.
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Houtstek / Jachthaven

Indië-terrein

Oorspronkelijk stond deze houtstek tussen de Oranjestraat en de Doelenstraat en
was het een schuur die dienstdeed als houtzagerij, één van de negen zagerijen die
Almelo rijk was. Het gebouw was halverwege de jaren ’90 aardig vervallen en aan
renovatie toe. Dit was echter niet mogelijk op de plaats waar hij stond. In februari
1997 is het daarom zorgvuldig afgebroken door de aannemer ter Horst, waarbij het
maximum aantal oude bestanddelen, zoals balken, spanten, stenen, etc., gespaard
bleven. In 1998 is de Houtstek op zijn huidige plek herbouwd, in nagenoeg originele
staat. Het gebouw fungeert sindsdien als havengebouw waarin alle faciliteiten van de
jachthaven zijn ondergebracht.

Het voormalige fabrieksterrein van textielbedrijf Koninklijk Ten Cate is al honderden
jaren bekend onder de naam Indië. De naam dateert uit de tijd dat het in Almelo
geproduceerde textiel geëxporteerd werd naar Indonesië om daar te laten batikken.
De laatste productiewerkzaamheden van Ten Cate zijn hier pas in 2012 opgehouden.
Het gehele terrein wordt nu ontwikkeld tot een levendig en eigentijds woon-, werken leefgebied. Daarbij wordt veel van het oorspronkelijke karakter van het terrein
behouden. Een gedeelte van de huizen is gebouwd met een knipoog naar de orginele
sheddaken boven de fabriekshallen. Dit zijn daken die aan de noordzijde licht
doorlaten waardoor er beter zicht is op de voormalige fabriekshal. Tegenwoordig vind
je er een unieke grote evenementenlocatie, de Wevershal, en een vergaderlocatie in
het voormalige laboratorium van de fabriek: het Stadslab.
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Voormalig portiersloge met
fabrieksschoorsteen
Op deze plek stond ooit de textielfabriek van Van Heek Scholco, die was ontstaan
uit de ‘Katoenmaatschappij voorheen Gebroeders Scholten & Compagnie N.V.’. In
de jaren ’70 van de 20ste eeuw kwam de textielindustrie in Almelo in zwaar weer
terecht, de een na de andere fabriek moest de poorten sluiten. Van Heek Scholco
was geen uitzondering. De fabriek werd gesloten, de fabrieksgebouwen ontmanteld
en uiteindelijk in 1989 gesloopt. Alleen de fabriekspijp en de portiersloge mochten
blijven staan als herinnering aan een belangrijk stuk Almelose textielhistorie. Er werd
een stadsvijver om het pand gecreëerd die tegenwoordig weer onderdeel uitmaakt
van het kanaal dat tot in de binnenstad van Almelo reikt. In het pand is nu Grieks
restaurant Kreta gevestigd.

38

Blijf op de hoogte op uitinalmelo.nl

In dezelfde serie te verkrijgen...

Deze wandelroute is een uitgave van Stichting Almelo
Promotie en is tot stand gekomen in samenwerking
met de gemeente Almelo en de Stichting Historische
Kring Stad en Ambt Almelo. Speciale dank aan Het
Wevershuisje Historische kring Hans Krol en Harry Koop.
FOTOGRAFIE
Rob Nijhuis / Rikkert Harink / Archief Almelo Promotie
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