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VOORWOORD 

Sponlane sledenbouw en organische groei van steden, als reactie op de grootschalige planvorming van de vorige eeuw en de gevolgen van de economische 
crisis, komen sleeds meer cenlraal te staan. 
Veel groolschalige, opportunislische ontwikkelingen zijn slop gezet vanwege financiele tekorten en er moet worden overgestapl naar andere 
samenwerkingsvormen en een kleinschalige benadering, waarbij stedenbouwers, architecten en de gebruikers integraal werken aan de stad. 
Nederland zal de komende decennia Ie maken krijgt mel een gedifferentieerde bevolkingsgroei, die in sommige gebieden zalleiden tot krimp en slagnatie, 
lerwijl andere regio's blijven groeien. Vooral provinciesteden zullen hierdoor een ander beleid moeten gaan voeren. Daarnaasl is hel lo dal demografische 
veranderingen, lOa Is vergrijzing en nieuwe gezinssamenstellingen zullen leiden 101 nieuwe woonwensen. 
Deze ontwikkelingen vormen de basis voor het slarlen van een zoektocht naar nieuwe vormen van sladsontwikkeling, waarin flexibilileit, duurzaamheid 
en parlicipatie centraal staan en het initialief meer bij de burger gelegd word!. Door een andere aanpak, kan de overheid de regie blijven voeren over het 
stadsontwikkelingsproces, lOnder da! alles wordt vastgelegd in een compleet eindproduc!. Er zal een nieuwe balans gevonden moe len worden lussen de 
organische groei van het stedelijk weefsel en overheidsgesluurde sladsontwikkeling. Dit onderzoek levert een bijdrage aan de zoektocht naar deze nieuwe 
balans. 
Lintstructuren kenmerken zich door autonome groei en vormen de basis van het stedelijk weefse!. De linlenstrucluur van Almelo word! in dit onderzoek 
gebruikl als basis voor een loekomstvisie, waarbij sluring door de overheid en aulonome groei worden samengevoegd in een inlegrale lintvisie, die de 
aanzel kan vormen voor een ontwikkelingsvisie voor de provinciestad Almelo. 

Mede door het krilische oordeel en de vernieuwende inzichten van mijn begeleiders. Bruno De Meulder. Michiel Dehaene en Sophie Rousseau, is 
dil onderzoek 101 sland gekomen. Ik wil hen bedanken voor de tijd en moeite die ze genomen hebben, om mij gedurende he! hele afstudeerproces Ie 
begeleiden. Mel veel enlhousiasme heb ik aan dil onderzoek gewerkt. Toen ik aan dit onderzoek begon waren aulonome groei en de sponlane stad, relalief 
onbekende onderwerpen voor mij. Ze omvatten veel verschillende schaalniveaus, die lOwel in de analyse als in de uitwerking van dil onderzoek 101 uiling 
komen. In he! afgelopen jaar heb ik voortdurend nieuwe inzichten verkregen en naarmate het onderzoek vorderde, ging ik de werking van het lint in de slad 
steeds beter begrijpen, wal uileindelijk heefl geleid tot deze Lintvisie. 

Met vriendelijke grae!, 

Janne Scharenborg 



SAMENVATIING 
De lintenstructuur vormt de basis van de stad Almelo. Deze structuur gaat relaties aan met andere dragers, die ontstaan zijn in verschillende periodes van 
stadsontwikkeling en die samen hebben geleid tot de hedendaagse verschijningsvorm van de stad. 
De onderzoeksvraag die in dit onderzoek centraal staat is: 
'Hoe kan de organische lintenstructuur van Almelo gebruikt worden als basis voor een toekomstvisie, die de ruimtelijke kwaliteiten van de stad 
versterkt, een bijdrage levert aan de fysieke bouwopgave van de stad en waarin gezocht wordt naar een nieuwe balans tussen de autonome 
groei van het lint en overheidsgestuurde stadsontwikkeling?' 

Een van de basiskenmerken van de lintenstructuur is de organische groei. De groei van het lint wordt oorspronkelijk niet door de overheid gestuurd, 
maar wordt vormgegeven door particulier grondeigendom en bijbehorende autonome groei. Het stukje bij beetje opbouwen en aanpassen, zonder totale 
sloop en nieuwbouw vormt de basis van deze vorm van stadsontwikkeling. In de hedendaagse stad moet gezocht worden naar een duurzame vorm van 
stadsontwikkeling, waarbij met kleinschalige projecten verder wordt gebouwd aan de stad, waardoor ook in crisistijd de stadsontwikkeling kan worden 
voortgezet. 
Door terug te grijpen naar de lintenstructuur als basis van stadsontwikkeling, waarbij de bestaande relaties tussen de dragende elementen in de stad 
gebruikt worden om kleinschalige ingrepen in te bedden in een overkoepelende visie, kan een nieuwe vorm van stadsontwikkeling in gang worden gezet. 
Het onderzoek gaat in op de verbindende rol van de historische lintenstructuur en de transformatieprocessen van de stad, die de rol van deze organische 
structuur veranderd hebben. Met dit onderzoek wordt er gezocht naar aanknopingspunten voor een toekomstvisie, waarin de organische lintenstructuur de 
basis vormt voor de ontwikkeling van Almelo. 
In het onderzoek staan twee contrasterende cases centraal. Deze cases brengen de verschillende kwaliteiten en problemen, die ontstaan zijn door 
grootschalige herstructurering en autonome ontwikkeling van het lint, aan het licht. De verkregen inzichten kunnen de basis vormen voor een nieuw soort 
planvorming, waarbij herstel van samenhang in het stedelijk weefsel vanuit de bestaande stadsstructuur centraal staat. De oorspronkelijke verbindende en 
structurerende werking die het lint in zich heeft, kan gebruikt worden om een nieuwe vorm van verbinding en samenhang in de stad te creëren. 

Case 1: de Grotestraat 
De nederzetting Almelo is ontstaan op een dekzandrug in een smeltwaterdal in Twente en bestond enkel uit de Grotestraat Aan de Oostkant van deze 
straat lag het landgoed van de heren van Almelo, het Graafschap. Via smalle stegen tussen de kleinschalige bebouwing, werden de achtergebieden van 
de nederzetting ontsloten. Daarnaast werd het stadsbeeld voor een groot deel bepaald door de vele waterlopen die langs en door de stad liepen. De stad 
groeide in deze periode nauwelijks. 
Aan het eind van de 19e eeuw kwam de textielindustrie op. In deze periode werd aan de westkant van de Grotestraat het kanaal met havenkom en het 
spoor aangelegd. Grootschalige fabrieksterreinen en kleinschalige arbeiderswijken werden gebouwd en de stad ontwikkelde zich langs de uitvalswegen, 
die gevormd werden door de linten van Almelo. Boeren en immigranten kwamen naar de stad, om te werken in de textielindustrie. Deze lintenstructuur 
is lange tijd de hoofdontsluiting van de stad geweest, maar door de groei van de stad en de opkomst van de auto werd er een rondweg aangelegd die de 
hoofdontsluiting van de stad werd. Deze rondweg doorsnijdt de lintenstructuur, waardoor de rol van de linten in stad veranderde en de lineaire richting werd 
onderbroken. Hierdoor transformeerden de linten van de hoofdontsluiting van de stad naar wijkontsluitingswegen. 
Na de ondergang van de textielindustrie eind jaren '60, ging de samenhang tussen de kleinschalige historische elementen aan de oostzijde van de 
binnenstad en de grootschalige elementen van de textielindustrie aan de westzijde, verloren. Een groot deel van de haven en de havenkom in de binnenstad 
werden gedempt en fabrieken werden gesloopt, waardoor er grote open ruimtes ontstonden. Waar vroeger de havenactiviteit zorgde voor een levendige 
sfeer, was er na de textielindustrie vooral nog de leegte die de sfeer bepaalde aan de westkant van de Grotestraat Sinds die tijd zijn er voor de stad tal van 
nieuwe plannen gemaakt, die het centrum weer tot een levendig geheel moesten maken. In de jaren '60 wilde men vooral door moderne en grootschalige 
bebouwing de binnenstad stad nieuw leven in blazen, terwijl de gemeente nu door herstel van de historische elementen de binnenstad wil aanpakken. 
De lintenstructuur in de binnenstad heeft zich door de vele transformaties steeds moeten herschikken naar de verschillende ontwikkelingen in de stad als 
gevolg van de textielindustrie en de daaropvolgende stedenbouwkundige plannen. Door de vele transformatieprocessen, zijn er veel van de oorspronkelijk 



lintkwaliteiten van de Grotestraat verloren gegaan. De diepte is op veel plekken gedeeltelijk of helemaal verdwenen en van de directe relatie met de 
achtergebieden en de dynamiek die dit met zich mee bracht, is in de hedendaagse stad nog maar weinig terug te vinden. 
Het stadscentrum is door de textielindustrie uitgebreid richting de haven en het station. Na de ondergang van de industrie, is de schaal van de binnenstad 
zo gebleven, terwijl de functie van de binnenstad veranderde door het verdwijnen van de industrie. Het is dus de vraag of de huidige schaal van het centrum 
wel past bij de rol van de binnenstad in de hedendaagse stad. Daarnaast moet gezocht worden naar een manier om een nieuwe vorm van samenhang te 
creëren tussen de verschillende dragende elementen, die samenkomen in de binnenstad. 

Case 2: de Nieuwstraat 
De Nieuwstraat was lange tijd een van de ontsluitingswegen van de stad, die omringd werd door landgoederen en agrarisch gebied. De ontwikkeling van de 
wijk Nieuwstraatkwartier is begonnen rond 1930, toen de textielindustrie was uitgegroeid tot een bloeiende sector. Enkele fabriek vestigden zich in de wijk 
en arbeiderswoningen werden gebouwd om de fabrieksarbeiders te kunnen huisvesten. De wijk ligt aan de westkant van het spoor en wordt hierdoor van 
de stad afgesneden. Aan de andere zijden wordt de wijk ingesloten door de rondweg en het beekdal van de Aa. De wijk heeft dus een geïsoleerde ligging, 
midden in de stad. De Nieuwstraat is het centrum van de wijk en vormt de belangrijkste verbinding naar de rest van de stad. De straat werd gekenmerkt 
door een grote mate van diversiteit in vorm en functie. Veel ambachtslieden hadden een woning aan de Nieuwstraat, met daarachter een werkplaats en 
soms een winkel. 
Na de ondergang van de textielindustrie waren de veelal Turkse immigranten opzoek naar een nieuwe invulling van hun bestaan. Veel van hen vonden een 
onderkomen in de wijk Nieuwstraatkwartier. De Nieuwstraat bood, mede door de beperkte sturing van de overheid, veel mogelijkheden voor herontwikkeling 
van percelen en ondernemerschap langs het lint. De hedendaagse Nieuwstraat kent een mix van vele soorten en maten van particuliere woningen en 
ondernemingen, die het resultaat zijn van de autonome groei van het lint. Door deze 'spontane' ontwikkeling illustreert het de organische groei, de 
verbindende kracht en de herschikkingcapaciteiten van de lintenstructuur, waarbij de transformatie zich vooral op de percelen heeft afgespeeld. 
In de Grotestraat zijn de problemen vooral ontstaan door en een gecompliceerde samenkomst van uiteenlopende vormen van stadsontwikkeling en 
grootschalige herstructureringsprojecten, terwijl in de Nieuwstraat de problemen vooral gerelateerd zijn aan de minimale beleidsvoering en sturing in 
de wijk. De wijk wordt gekenmerkt door een hoog werkeloosheidspercentage, een laag gemiddeld opleidingsniveau en een laag gemiddeld inkomen. 
Achterstallig onderhoud, verloedering en toenemende parkeerdruk zijn van grote invloed op het straatbeeld en leefbaarheid van de wijk. 

Raamwerk voor ontwikkelingen 
Gestreeld moet worden naar het behouden en herstellen van het lint als belangrijke lineaire structuur in de stad, die als ruggengraat van de stad fungeert 
en de relatie aangaat met de andere dragers van het stedelijk weefsel. Door de ontwikkeling van de stad vanuit het lint, kan de samenhang van het stedelijk 
weefsel worden versterkt en kan het de basis zijn voor verschillende netwerken in de stad. Het lint vormt in de hele stad een belangrijke openbare ruimte, 
die qua inrichting en beeldvorming op veel plekken een kwaliteitsslag nodig heeft. De problemen in de openbare ruimte van het lint, moeten door de 
gemeente worden aangepakt. De openbare ruimte rondom de voorzieningenclusters vormt vaak de belangrijkste ontmoetingsplek in de wijk. Het verblijf, 
de samenhang en de inrichting van deze ruimte moet worden verbeterd, zodat de bestaande ontmoetingsplekken, aan en langs de lintenstructuur de 
samenhang en binding van de wijken kunnen bevorderen en de positie van het lint in de stad verstevigd kan worden. 
De uitwerking van de wijk Nieuwstraatkwartier illustreert de wijkaanpak voor het lint en de kwaliteitsslag die hiermee gemaakt kan worden. In de 
Nieuwstraatkwartier staat het oplossen van het parkeerprobleem en het ontwikkelen van een hoogwaardige verblijfsruimte centraal. 
In de binnenstad moet nieuwe samenhang worden gecreëerd tussen de verschillende dragende structuren, die in de binnenstad samen komen. Vanuit de 
lintenstructuur kan een begin worden gemaakt met de opzet van een nieuw centrumplan, waarbij de ontwikkeling van deze nieuwe samenhang centraal 
staat. De dieptewerking van het lint kan worden gebruikt om nieuwe verbindingen te leggen, waarbij de Grotestraat weer het hart van het winkelgebied 
moet worden en de overige elementen dit functioneel moeten ondersteunen. Voor de vormgeving van de ruimte worden aanknopingspunten gezocht in de 
overgebleven kwaliteiten van de verschillende structurerende elementen en het ruimtegebruik in de stad, zodat de inrichting aansluit bij de ontsluiting en 
routing in de binnenstad en de identiteit van de organische stad en de textielstad samen tot uiting komen in de openbare ruimte. 



Strategische ingrepen 
Behalve het gemis aan samenhang en centraliteit in het stadscentrum en de leefbaarheidsproblemen op wijkniveau, heeft de stad te kampen met veel 
braakliggende terreinen, 'de prairies van Almelo'. Deze prairies hebben een negatieve invloed op het stadsbeeld en het imago van de stad en zijn vooral 
langs de lintenstructuur te vinden. Deze terreinen zijn een uitgelezen kans om de negatieve spiraal van de stad te doorbreken en ze bieden tal van 
ontwikkelingsmogelijkheden langs de linten, verspreid in de stad. De ontwikkelingen kunnen aan de lintenstructuur gekoppeld worden en zo samen met 
het lint als een sterk toekomstplan naar buiten treden. Door het toevoegen van nieuwe dieptewerking op verschillende schaalniveaus kunnen de ingrepen 
een bijdrage leveren aan het verstevigen van de bindende rol van de lintenstructuur in de stad. 
De oorspronkelijke lintenstructuur heeft veel kwaliteiten op het gebied van flexibil iteit en opnamecapaciteit, maar heeft ook te maken met overbebouwing 
op de percelen, parkeerdruk in de straat en achterstallig onderhoud van het particulier eigendom. De strategische ingrepen kunnen doormiddel van 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap ontwikkeld worden, waardoor een kwaliteitslag mogelijk is en er gezocht kan worden naar integrale oplossingen 
voor parkeren, opslag en bedrijvigheid. Door de participatie van toekomstige bewoners en gebruikers kan antwoord worden geboden op de fysieke 
bouwopgave van de stad en ontwikkelingen kunnen naadloos aansluiten op de woonvraag in Almelo, wat bijdraagt aan duurzame stadsontwikkeling. 
Randvoorwaarden zorgen voor behoud van de dieptewerking en dynamiek van de oorspronkelijke lintenstructuur, zodat lintkwaliteiten behouden blijven en 
de ingrepen een bijdrage leveren aan de verankering van het lint in de stad. Verschillende fragmenten, met ieder hun eigen inbedding en invulling, vormen 
samen de lineaire, bindende stadsstructuur, die de basis vormt van het stedelijk weefsel. 
Vanuit de gemeente moet langs de lintenstructuur een leegstandsbeleid en prairiebeleid worden gevoerd, waarin langdurige leegstand en moeilijk te 
ontwikkelen terreinen door de gemeente worden aangepakt, om de leefbaarheid in de stad en de kwaliteit van de openbare ruimte van het lint te waarborgen. 
Eventuele renovatiepremies voor particulieren kunnen worden ingezet om de huidige lintbebouwing op te knappen. 

Herposiüonering van het lint 
Een integrale benadering van de verschillende lagen en schalen, waarbij architectuur en stedenbouw een sterk samenspel vertonen, kan leiden tot 
een betere verankering en samenhang tussen kleinschalige ontwikkelingen en de overkoepelende visie, welke samen de toekomstvisie voor de stad 
vormen. Deze toekomstvisie leidt tot herpositionering van het historische lint in de hedendaagse stad en is representatief voor een nieuwe balans tussen 
overheidsgestuurde stadsontwikkeling en autonome stadsontwikkeling. Door kleinschalige locatiespecifieke ontwikkelingen te koppelen aan een basis 
raamwerk in de stad, wordt een meer organische, spontane stedenbouw in gang gezet, zonder dat de overheid alle regie uit handen geeft. 
Door enkel het raamwerk vast te leggen, met daaraan gekoppeld een aantal randvoorwaarden, biedt het plan voldoende ruimte om mee te groeien met de 
stad, de veranderende economie en de demografische veranderingen, zodat toekomstwaarde en kwaliteit gewaarborgd zijn. 
Het raamwerk voor de lintvisie wordt gevormd door de lintenstructuur in de stad, die een doorlopende openbare ruimte vormt, alle verschillende 
stadsfragmenten met elkaar verbindt en relaties aangaat met andere structurerende elementen in de stad. De hoogwaardige openbare ruimte van het lint, 
die een centrale ligging kent in de verschillende wijken, vormt in elke wijk een belangrijk centrum voor ontmoeting en verblijf, waardoor het bijdraagt aan 
de sociale samenhang in wijken en buurten. 
Strategische ontwikkelingen, die gekoppeld zijn aan de lintenstructuur, leveren een bijdrage aan de openbare ruimte en geven invulling aan de fysieke 
bouwopgave in de stad, waarbij burgerparticipatie gestimuleerd wordt. Hierdoor kan worden ingespeeld op de demografische veranderingen en kan een 
duurzame stadsontwikkeling, waarbij kwaliteit centraal staat, in gang worden gezet. 
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10 

1. ONDERZOEKSOPZET 

1.1 Aanleiding van het onderzoek 
Almelo is een kleinschalige provinciestad, waar men op zoek is naar het 
juiste ontwikkelingsmodel voor de stad. Een ontwikkelingsmodel wat 
aansluit bij de wensen, mogelijkheden en financiële middelen van de 
stad en dat antwoord biedt op het imagoprobleem en het binden van de 
bevolking aan de stad. 
De stad heeft na de ondergang van de textielindustrie verschillende 
grootschalige herstructureringsplannen uitgevoerd, waardoor veel van de 
oorspronkelijke samenhang in de binnenstad verloren is gegaan. 
De complexe situatie in de binnenstad, in combinatie met het slechte 
imago van de stad, heeft in 2004 geleid tot een nieuw Masterplan. Dit plan 
moest antwoordt bieden op de problemen en Almelo ontwikkelen tot een 
hoogstedelijke stad, met een belangrijke plaats binnen Twente. Door de 
crisis zijn financiële tekorten ontstaan, waardoor veel van de plannen niet 
meer haalbaar zijn er dus gezocht moet worden naar andere alternatieven. 
Een nieuw masterplan waarin Almelo zich vooral richt op haar eigen 
kwaliteiten, zonder de concurrentie aan te gaan met de andere Twentse 
steden, zou beter passen bij de schaal van de stad. Een minder vastgelegd 
plan, dat vooral een richtinggevend element is voor de herstructurering van 
de stad, zou het antwoord kunnen zijn voor de invulling van het alternatieve 
masterplan. Door meer ruimte te laten voor de veranderingen binnen de 
bouwsector en demografische veranderingen die de komende decennia 
gaan plaatsvinden, kan een duurzame toekomstvisie worden ontwikkeld. 

1.2 Inhoud van het onderzoek 
Dit onderzoek gaat terug naar de basis van de stad, om vanuit hier te 
bouwen aan een duurzame toekomstvisie voor Almelo. 
De stad is ontstaan vanuit het lint van de Grotestraat met haar uitlopers naar 
de regio. Doormiddel van de lintenstructuur was Almelo met haar omgeving 
verbonden en stadsontwikkeling heeft lange tijd op een organische wijze 
plaatsgevonden vanuit deze structuur. De linten vormen dus de basis van 
de stad, waarnaar zal worden teruggegrepen in dit onderzoek. 
Het autonome ontwikkelingsproces van de linten zal worden ingepast in een 
moderne vorm van stadsontwikkeling. Een proces waarin het bouwen aan de 
stad, vanuit particuliere initiatieven een grote rol speelt. De oorspronkelijke 
verbindende en structurerende werking die het lint in zich heeft, kan 
gebruikt worden om een nieuwe vorm van verbinding en samenhang in de 
stad te creëren. 
Het algemene doel van dit onderzoek is het in goede banen leiden van de 
ontwikkeling van de stad Almelo, zonder alles planmatig, tot in de details 
vast te leggen. Het onderzoek en de gevormde toekomstvisie moeten de 
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randvoorwaarden geven voor een meer spontane ontwikkeling van de 
stedelijke ruimte.Daarmee sluit hel onderzoek aan bij een actuele discussie 
binnen hel vakgebied, die gaat over de maakbaarheid van de stad en hel 
spanningsveld tussen planvorming en de autonome ontwikkeling van de 
stad. 
Door uit te gaan van strategische ingrepen en ook ruimte te bieden aan 
kleinschalige initiatieven kan er met dil onderzoek een bijdrage worden 
geleverd aan de zoektocht naar nieuwe ontwikkelingsmodellen, die in 
crisislijd de stadsontwikkeling weer op gang kunnen brengen. 

De hoofdvraag die het startpunt vormt voor dit onderzoek is: 
'Hoe kan de organische lintenstructuur van Almelo gebruikt worden als 
basis voor een toekomstvisie, die de ruimtelijke kwaliteiten van de stad 
versterkt, een bijdrage levert aan de fysieke bouwopgave van de stad 
en waarin gezocht wordt naar een nieuwe balans tussen de autonome 
groei van het lint en de overheidsgestuurde stadsontwikkeling?' 

De visie wordt ontwikkeld vanuit een gedetailleerde analyse van de 
lintenstructuur in de stad. De uitkomsten van deze analyse zijn de basis 
voor hel vormen van een raamwerk, waaraan strategische ontwikkelingen 
gekoppeld kunnen worden. 
Deze visie vormt het begin van een nieuwe fase van herstructurering in 
Almelo, waarbij samenwerking tussen planners, ontwerpers en gebruikers 
centraal staat, zodat de plannen worden ondersteund door alle betrokken 
actoren. De toekomstvisie zal dus de drager zijn van verschillende type 
ontwikkelingen, waarin ruimte is voor grootschalige en kleinschalige 
initiatieven. 
De rol van de gemeente is hel faciliteren van deze initiatieven door hel 
scheppen van de juiste randvoorwaarden die moeten leiden tol een 
goed vestigings- en ontwikkelingsklimaat in de stad. De gemeente is 
verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de openbare ruimte en het in goede 
banen leiden van de initiatieven, binnen het overkoepelende raamwerk. 

1.3 Opbouw van het onderzoek 
In hel onderzoek staan twee contrasterende cases centraal, de Grotestraat 
en de Nieuwstraat 
De analyse van de cases moetleiden tot nieuwe inzichten over de kwaliteiten 
en problemen van het lint en het lint in haar omgeving. De uitkomsten 
kunnen gebruikt worden als basis voor een nieuwe toekomstvisie, waarin 
gezocht wordt naar herstel van samenhang van hel stedelijk weefsel en de 
balans tussen autonomegroei en sturing vanuit de overheid. 

Het onderzoek is opgebouwd uit twee delen, die samen een toekomstvisie 
voor het lint vormen. Deel A: Het onderzoek. begint met een inleiding 
op het ontstaan van de stad Almelo. Hier wordt de ontwikkeling van de 
stad en de invloed van verschi llende plannen op deze ontwikkeling 
besproken. Daarna komt de hedendaagse verschijningsvorm van de stad 
aan bod, waarin de dragers van het stedelijk weefsel besproken zullen 
worden. Vervolgens wordt vanuit de casestudie de lintenstructuur op 
verschillende schaalniveaus geanalyseerd. Dit heeft geleid tot inzicht in de 
kwaliteiten van het lint op verschillende plekken in de stad. De mate van 
planvorming en sturing en de ligging van de linten, heeft grote invloed 
gehad op de ontwikkeling van de verschillende delen van het lint. Door 
een analyse op verschillende schaalniveaus, waarin ook de relaties met 
andere dragende elementen van de stad beschreven worden, komen de 
kwaliteiten en problemen van het lint als geheel aan het licht en komen ook 
de locatiespecifieke lintkenmerken naar voren. 
In Deel 8: Uitwerking van de lintvisie, wordt vanuit de verkregen inzichten 
de lintvisie uitgewerkt in de vorm van een raamwerk voor ontwikkelingen, 
waarbij er randvoorwaarden zijn opgesteld voor de strategische ingrepen 
langs het lint. De visie gaat in op de kwaliteiten en problemen van het lint, 
waarbij verschillende schaalniveaus te onderscheiden zijn. In dit deel komt 
ook de uitwerking van een aantal strategische ingrepen aan bod, ingebed in 
het raamwerk op wijkniveau, dat gevormd wordt door de wijkprogramma's. 
De analyse en het ontwerp zijn dus als integraal project aangepakt en 
vormen samen een toekomstvisie voor de stad. De toekomstvise gaat in 
op een overkoepelend beleid voor de stad, die het raamwerk vormt voor 
strategische ingrepen op verschillende schaal niveaus. 

11 



Luchtfotogemaaktrond 1970 
Vanuit het zuiden genomen 
Bron: http://www.archiefalmelo.nf 
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DEEL A: HET ONDERZOEK 

2. 1NLEIDING ALMELO 

2.1 Ontwikkeling van de stad 
2.1.1 Het ontstaan de van de stad 
Almelo is ontwikkeld ter plaatse van een smeltwaterdal, ter hoogte van een 
stuwwal in het Twentse landschap. De eerste bebouwing, de Grotestraat, 
werd ontwikkeld op een lage begroeide rug, ook wel een loo genoemd. 
Deze straat werd ingesloten door verschillende waterlopen. Aan de westkant 
lagen enkele steegjes tussen de bebouwing, die de Grotestraat verbond met 
de percelen achter de bebouwing. In de steegjes, die in de huidige stad nog 
aanwezig zijn, kan nog steeds het hoogteverschil tussen de Grotestraat en 
de lager gelegen Hagengracht ervaren worden. 
Aan de Oostkant van de straat lag het landgoed van de heren van Almelo, 
het Graafschap. Dit groengebied is nog steeds een opvallend element in de 
binnenstad van Almelo. 
In het buitengebied van Almelo zijn nog enkele essen terug te vinden, 
die verhogingen vormen in het landschap, waarbij de onregelmatige 
verkavelingsstructuur rondom deze op essen duiden op een oud agrarisch 
landschap. 
De dekzandrug is altijd een cruciale factor geweest in de waterhuishouding 
van de regio. Door de stuwwalcomplexen ten noorden en oosten van Almelo 
kwam een groot deel van het water samen op deze plek, met slechts enkele 
openingen naar het achtergelegen land. Mede door deze waterophoping 
en de hieraan gerelateerde begroeiing was dit beschutte gebied een 
uitstekende plaats voor bewoning. De oude handelsweg van Deventer naar 
Hannover liep hier doorheen, deze verbinding startte in de vorm van een 
veerdienst, later werd dit een verhoogde weg, waarop Almelo alleenrecht 
op tolheffing kreeg. De bovengenoemde punten zijn waarschijnlijk de 
belangrijkste redenen geweest voor de vestiging van de adel in het gebied. 
Almelo bestond lange tijd alleen uit de Grotestraat op de dekzandrug. 
De stadswording van Almelo bracht de ontwikkeling van een betere 
verdedigingslinie met zich meer, daarom werd Almelo in de 14e eeuw 
omgracht en voorzien van defensief groen zoals doornhagen. Behalve de 
omgrachting werd de bebouwde kom gekenmerkt voor vele waterlopen die 
de Grotestraat kruisten en insloten. 

Afbeeldingen van de Grotestraat rond 1900 
De afbeeldingen illustreren de relatie met de belangrijkste gebouwen en het water 
in de stad. Linkerpagina: rechtsboven de kerk en daaronder de watermolen . Op de 
onderste rij zijn het armengesticht en het graafschap met de Gravenallee te zien. 
De foto's geven het kleinschalige karakter van het lint weer. De primarire ruimte 
van Grotestraat (rechterpagina) en de secundaire ruimte tussen en achter de 
lintbebouwing (inkerpagina in het midden) wordt hier ook weergegeven. 

15 

Historische kaart van Almelo in 1560, gemaakr i.lao.r Jacob van Deventer 
Op deze kaart is duidelijk te zien, dat de hoofdstructuur van Almelo bepaald werd 
door de Grotestraat, die ingesloten was door defensief groen en het water. Het 
Graafschap vormt een tweede element die de stad vormgeeft. Daarnaast zijn de kerk 
in het noorden, de watermolen in het midden en het klooster aan de westkant van de 
Grotestraat, opvallende gebouwen in de stad. 

Bronnen: kaart: http:/ I www.kaartenatlassen.nl; Impressies: http://www.archiefalmelo.nl en http://www.oudalmelo.nl 
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Ontwikkeling van de Binnenstad 

1817 1882 

Deze kaarten geven een overzicht van de ontwikkeling van de binnenstad 
van Almelo. De ontwikkeling van de binnenstad geeft een goed beeld van 
de verschillende periodes die de stad gekent heeft. Ook is de invloed van de 
verschillende stedenbouwkundige stromingen te herkennen. 
Aan het eind van de !9e eeuw kwam de textielindustrie op, wat 
schaalvergroting met zich mee bracht. Er werd een haven aangelegd, die 
eindigde in een havenkom aan de westkant van de Grotestraat Het spoor 
werd ook aan deze kant aangelegd en grootschalige fabrieken vestigden 

: .·· . 

• 

zich aan de nieuwe infrastructurele elementen. Door de opbloeiende 
textielindustriegroeide de stad in deze periode snel. Vanuit de lintenstructuur 
werd de stad in 4 verschillende richtingen uitgebreid. 
Eind jaren '60 ging het slechter met de textielindustrie. De havenkom 
werd gedempt en fabrieken werden gesloopt. Hierdoor ontstonden er 
grootschalige vlaktes in de binnenstad die een nieuwe invulling moesten 
krijgen. 
Modernistische stadsplannen vormden de bosis voor de ontwikkeling 
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van de vernieuwde binnenstad. Nieuwe wegen dwars door de stad, met 
grootschalige bebouwing, dieantwoord moesten bieden op de toenemende 
mobiliteit, waren hiervan het gevolg. 
Eind jaren '80 wilde men terug naar de menselijke maat. De Grotestraat 
werd afgesloten voor het autoverkeer, de grootschalige doorbrekingen die 
in de jaren '60 gedaan waren, werden weer dichtgebouwd en het huidige 
Centrumplein werd aangelegd. Door deze ontwikkeling ontstond er een 
centrum met twee parallel lopende structuren en een overmaat aan 
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openbare ruimte. De historische lintenstructuur en het nieuwe Centrumplein 
zijn twee apart fundionerende ruimtes, met een contrasteren schaaL die 
enkel met elkaar verbonden zijn doormiddel van twee smalle doorgangen. 
De as die gevormd wordt door de voormalige haven, wordt afgesneden 
door de bebouwing van de havenpassage, waardoor de zichtlijn naar het 
centrum is geblokkeerd. 





DEEL A: HET ONDERZOEK 

2.1.2 De Textielindustrie 
In 1830 werd de eerste stoomspinnerij in Almelo geopend en de 
textielindustrie kwam langzaam op gang. Dit bracht veranderingen in het 
stadsbeeld met zich mee. 
In deze periode werd aan de westkant van de Grotestraat het kanaal met 
havenkom en het spoor aangelegd. Grootschalige fabrieksterreinen en 
kleinschalige arbeiderswijken werden gebouwd en de stad ontwikkelde zich 
langs de uitvalswegen naar de omliggende kernen, de linten van Almelo. 
In de periode tot1900 vond er vooral verdichting plaats tussen bestaande 
wegen. Belangrijke linten in de stad waren de Grotestraat, de Bornesestraat, 
Bornerbroeksestraat, de Nieuwstraat Wierdensestraat, Ootmarsumsestraat 
en Vriezenveenseweg. 
De ontwikkeling van kanalen en spoorwegen bevorderde de textielindustrie 
in Almelo. Vervoersproblemen in Overijssel, als gevolg van de industriële 
ontwikkelingen, leidden tot kanalisatieplannen. Rond 1855 werd het 
Overijssels kanaal gegraven. Dit kanaalloopt vanaf het centrum van Almelo 
richting Zwolle. Aan het eind van de 19e eeuw werd het kanaal Almelo
Nordhorn gegraven. 
In 1865 werd de spoorlijn naar Salzbergen aangelegd. In 1888 kwam 
een enkelsporige verbinding met Deventer tot stand door de Koninklijke 
Nederlandsche Locaalspoorweg-Maatschappij. Hierdoor werd Almelo met 
Amsterdam verbonden. Na 1900 werd de stad verder verdicht tussen de 
linten, wat resulteerde in een compacte, industriële stad. In 1904 werd het 
kanaal verbonden met het Duitse kanalen stelsel, waardoor de industrie 
geïntensiveerd kon worden. 
Als gevolg van de industrialisatie werd de Grotestraat verdicht en ontstonden 
onder andere de Hagengracht, Schalderoi, Tuinstraat, Marktstraat en 
Schokland. Ook tussen de woonbebouwing, op de achter terreinen, stonden 
fabrieken. Deze fabrieken groeiden uit tot grote fabriekscomplexen. 
Er werden buurten met arbeiderswoningen gebouwd, om alle arbeiders te 
huisvesten. Deze bebouwing werd clusterbebouwing genoemd en bestond 
uit dicht op elkaar gepakte kleine rijtjes woningen. In de jaren '20 en '30 
ontstonden tuindorpachtige buurten zoals de Riet, Boomsplaats, Beeklust 
en Rosarium. 
In de jaren '30 werd begonnen met de aanleg van het TwentekanaaL 
Doormiddel van een zijtak werden de haven van Almelo en het Overijssels 
kanaal in 1953 met het Twentekanaal verbonden. Hierdoor werd een betere 
aanvoer van grondstoffen voor de Twentse textielindustrie mogelijk en kon 
voor steenkool uit de mijnen in Limburg naar Almelo worden vervoerd. 

Bronnen: http://www.archiefalmelo.nl en http://www.oudalmelo.nl, kaart: Structuurplan Binnenstad 7988 
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Komter 

~ 
Hazewinkel .... 

De plannen die na de ondergang van de textielindustrie ontwikkeld zijn 
vertonen veel overeenkomsten. Grootschalige moderne bebouwing en \ 
nieuwe wegen waren kenmerken voor de stadsantwikkeling in deze periode. 
Een van de ontwerpen was van de architect Komter. Dit plan ging uit 
van de aanleg van een plein in het centrum van de stad. Over dit plein 
zou een verbinding tussen de Wierdensestraat en de Hofstraat worden 
aangelegd en het stadhuis zou aan dit plein gerealiseerd worden, maar er 
was veel tegenstand voor het doorbreken van de winkelbebouwing van de 
Grotestraat Een tweede ontwerp wos van de architect Froger. Hij heeft in zijn 
plannen afstand gedaan van het historische stadsbeeld. Representatieve 
grootschalige bebouwing en het autoverkeer staan centraal in zijn plannen. 
Een derde plan werd ontwikkeld door de architect Hazewinkel. Het stadhuis 
was toen al ontwikkeld op het voormalige Palthe-terrein. In plaats van het 
stadhuis ontwierp hij een grootschalig bebouwingse/uster aan een groot, 
centraal plein. Heldere straat- en pleinwanden zijn op veel plekken afwezig 
in zijn ontwerp, waardoor er ongedefinieerde ruimtes overbleven. 
Van deze plannen is maar weinig uitgevoerd. Aan de handvan het marktplan 
werd wel het winkelcentrum gemoderniseerd en werden de HEMA en de 
V&D gevestigd aan de oude markt. Ook de C&A en de Kloosterhofflat zijn 
aan de hand van deze plannen ontwikkeld. Dit zijn nu nog steeds bepalende 
gebouwen in de binnenstad van Almelo. 
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2.1.3 Modernisatie en herstructurering 
Na de oorlog werden er veel nieuwe woonwijken gebouwd, omdat de 
arbeidskrachten die nodig waren voor de snel groeiende textielindustrie, 
gehuisvest moesten worden. De wijken Kerkelanden, Nieuwland, 
Sluisterveld en Rumerslanden werden gebouwd. Voor de ontsluiting van 
de snelgroeiende stad en toenemende mobiliteit werd in 1951 de rondweg 
aangelegd. De eerste plannen voor deze weg werden in 1936 al gemaakt in 
het eerste uitbreidingsplan voor de stad. 
De nieuwe rondweg doorsnijdt de lintenstructuur, waardoor de rol van de 
linten in stad veranderde. Ze transformeerden van hoofdontsluitingswegen 
naar wijkontsluitingswegen en de directe verbinding naar de binnenstad 
werd onderbroken door de grootschalige wegenstructuur. 
De stad groeide tot de ondergang van de textielindustrie, eind jaren '60. Een 
groot deel van de haven en de havenkom in de binnenstad werden gedempt 
en fabrieken werden gesloopt, waardoor er grote open ruimtes ontstonden. 
Waar vroeger de havenactiviteit zorgde voor een levendige sfeer, was er 
na de textielindustrie vooral nog de leegte die de sfeer bepaalde aan de 
westkant van de Grotestraat Dit had grote invloed op de samenhang tussen 
de kleinschalige historische elementen aan de oostzijde van de Grotestraat 
en de grootschalige structuren aan de westzijde. Sinds die tijd zijn er voor 
de stad tal van nieuwe plannen gemaakt, die antwoord moesten bieden 
op deze problemen en het centrum weer tot een levendig geheel moesten 
maken 

Recht is de Koornmarkt te zien. De bovenste foto is een weergave van het 
plein voor de herstructurering, de onderste is een foto die genomen is na de 
herstructurering. De foto's zijn vanuit een verschillende hoeken genomen. De 
bovenste is vanaf de straat vanuit het marktplein genomen en de onderste is 
vanuit het zuiden in de richting van de Grotestraat genomen. 

Bronnen: http://www.archiefalmelo.nl en http://www.oudalme/o.nt kaart: Structuurplan Binnenstad 1988 
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Het wegenplan van Goudappel en Coffeng uit 1965 en de discussienota 
van Abma en Hazewinkel uil1970 gaan in op de ontwikkeling van een 
ringstructuur om de stad en de kwaliteit van het stadscentrum van Almelo. 
In 1973 wordt de Grotestraat-Noord afgesloten voor autoverkeer. Dit deel 
van de Grotestraat wordt de City Promenade genoemd. In de plannen van 
Goudappel en Coffeng was de Oost-West verbinding, die de Grotestraat 
doorsneed, nog aanwezig. In de discussienota is deze dwarsverbinding 
verdwenen, om zo een doorlopend voetgangersdomein te kunnen creëren. 
Door het verplaatsen van de bedrijvigheid naar industriegebieden buiten 
het centrum en de ontwikkeling van de grote woonwijken Schelfhorst en 
Windmolenbroek in de periode die volgde, ontstond er een wiggenstructuur 
in de stad. 
De structuurnota van Almelo uit197 4 besteed voor het eerst aandacht aan 
de kwaliteit van de groene wiggen in de stad. De groene longen en het 
contrasttussen rood en groen werden als te behouden kwaliteiten van de 
stad benoemd. 
In 1978 is de Grotestraat Zuid omgebouwd tot winkelerf. In deze 
periode ontstaat er veel ruimte in de binnenstad door de sloop van oude 
fabriekspanden. In de volgende periode zal een nieuwe invulling worden 
gegeven aan deze vrijgekomen gebieden. De herontwikkeling van Schalderoi 
en de Hagengracht zijn hier voorbeelden van. De herstructurering van dit 
gebied werd in 1983 voltooid. 
In 1988 werd het structuurplan Binnenstad ontwikkeld. Dit plan is gericht op 
het revitaliseren van het stadscentrum. De laatste fabriek aan de haven-zuid 
werd afgebroken en de Oude Markt en het Centrumplein zijn aan de hand van 
dit plan geherstructureerd. Het enige wat nog over is van de fabrieken aan 
de haven-zuid in het centrum, is de oude schoorsteenpijp. Het havengebied 
wordt in 1992 voltooid, waarna men start met de herstructurering van het 
stationsgebied. Het structuurplan van Almelo uit 1996 richtte zich vooral 
op de opbouw van de stad. De groene wiggen moesten meer in relatie 
worden gebracht met de stedelijke gebieden. Het stadscentrum vormt een 
zwaartepunt, waar het karakter van de stad versterkt moet worden. Ook is de 
beleving van het water van belang. 
In 2005 wordt begonnen met de bouw van de hoogste kantoortoren 
van de stad: de Javatoren. In 2006 wordt het huidige ROC gebouw aan 
de Wierdensestraat ontwikkeld en worden de voorbereidingen getroffen 
voor het verdiepen van het spoor. Deze ingrepen zijn onderdeel van het 
Masterplan dat in 2004 werd ontwikkeld. 

Afbeeldingen linkerpagina: 
Unkerkant: weergave van de uitvoering van een combinatie van de verschillende 
marktplannen. 
Rechterkant: Aanpassingen van de markt aan de hand van het Structuurplan 
Binnenstad 1988. 

Structuurnota 1974 

Hoofdstructuur volgens het 
Structuurplan Binnenstad uit 1988 

Bronnen: http://www.archiefalmelo.nl en http://www.oudalmelo.nl, kaarten: Afstudeerverslag 'Almelo Anders' 
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Groei van het wegennetwerk 

De ontwikkeling van het wegennetwerk in de stad geeft een overzicht van 
de groei van de stad en de verschuiving van de hoofdontsluiting van de stad. 
Vroeger was de lintenstructuur de belangrijkste ontsluiting van de stad, 
maar toen het autogebruik toenam werden er rondwegen aangelegd, zodat 
het lintennetwerk niet overbelast zou roken en de toegankelijkheid van de 
stad met de auto zou verbeteren. Door deze verschuiving kregen de linten 
een andere functie in de stad. 

1955 

De stad bestond in 7882 uit een lintenstructuur met daartussen enkele 
verbindingswegen. Door de opkomst van de textielindustrie groeide de stad 
en werd er langs en tussen de linten verdicht. De stad werd verder uitgebreid 
in de ontwikkelingsrichtingen die door de linten waren bepaald. Hierdoor 
ontstond de lobbenstructuur van de stad. 
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Naast de verbindindende functie van de rondwegen, vormen ze op veel 
plekken ook de grens van het stedelijk weefsel, waardoor de ze een barrière 
zijn tussen de stad en het omliggende Twentse landschap. 

Bron: Analyse verslag M2 project, gemaakt door W. van Delft 

2010 

De ontsluitingswegen vormen in de hedendaagse stad barrières tussen 
verschillende stadsdelen, doordat de stad verder is uitgebreid buiten de 
rondwegen. 
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De marktrond 1950 

De markt in 2010 
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2.1.4 Herwaardering van voorgaande perioden 
In het Masterplan van 2004 zijn 5 grote opgaven bepaald, van waaruit de 
verschillende deelplannen zijn ontwikkeld. Het deelplan:'De binnenstad 
als het brandpunt,' vormt de basis voor het verbeteren van de structuur 
in de binnenstad. In 2007 is vanuit dit Masterplan 'Het Binnenstadsplan' 
ontwikkeld. Het opvallende van dit plan is dat de binnenstad opnieuw 
grootschalige herstructurering zal ondergaan, waarbij ze met sloop, 
grootschalige ingrepen en grote investeringen de binnenstad willen laten 
herleven. Veel oude elementen van de textielperiode worden teruggebracht, 
om zo de identiteit van de stad weer tot uiting te laten komen in het 
stadsbeeld. 
Men gaat uit van de kwaliteiten van de stad van 1950, maar wat waren die 
kwaliteiten nu eigenlijk? Wat is de meerwaarde van hetterug brengen van 
het plein met de havenkom, zonder de activiteit van de industrie? De vorm 
van het plein is grootschalig en vloeit weg via de Waag en de Havenkom. De 
binding en samenhang tussen de grotestraat en de haven ontstond vroeger 
vooral door de handel en nijverheid, die hoorde bij de industrie. Deze 
activiteiten zijn er nu niet meer, waardoor de grootschalige pleinruimte een 
lege aanblik zal hebben. Alleen tijdens de markt, op zaterdag, zal het plein 
weer iets van haar oude allure hebben. Ook blijft de parallelle richting van 
het Centrumplein aanwezig, waardoor de twee structuren in plaats van met 
elkaar de stad te vormen, naast elkaar zullen blijven functioneren. 

Masterplan Almelo, Binnenstadsplan 

Bron: Binnenstadsplan Almelo 2007 
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2.2 De hedendaagse stad 
2.2. 1 Inleiding 
De stad Almelo ligt in het oosten van Nederland, midden in het Twentse 
landschap. De directe overgang tussen de stad en het landschap is dan 
ook een belangrijk kenmerk van de stad, dat wordt versterkt door de groene 
longen die de gebouwde ruimte van de stad binnendringen. Het beekdal 
waarin Almelo ligt vormt een belangrijk onderdeel van de stad en haar 
omgeving. Daarnaast lopen er verschil lende watersystemen langs en door 
de stad. 
Almelo wordt doormiddel van de A35 verbonden en met de andere 
Twentse steden. Ook vormt de A35 de aansluiting met de A 1, die Twente 
verbindt met de rest van Nederland en de aansluiting vormt naar het Duitse 
snelwegennet Deze kenmerken vormen de belangrijkste structurerende 
elementen van de stad en worden in de volgende paragrafen uitgebreid 
besproken en weergegeven in kaarten. 

Noaberschap en arbeidsethos zijn begrippen die passen bij de inwoners 
van Almelo. De Twentse boeren die tijdens de industrialisatie werk zochten 
in de stad namen een sterk arbeidsethos met zich mee. Na de tweede 
wereld oorlog kwam er een tweede golf van laag opgeleide arbeiders naar 
de stad. Veel van deze arbeiders kwamen vanuit het buitenland om aan het 
werk te gaan in de Twentse Textielindustrie. Vooral vanuit Turkije kwamen er 
veel mensen naar Almelo. 
Almelo is nog steeds een echte werkstad en daarmee een goede 
vestigingsplaats voor grote bedrijven en industrieën. Metaal, 
assemblage en toelevering zijn de belangrijkste sectoren van de stad. 
De bevolkinssamenstelling van Almelo, als werkstad en arbeidersstad, 
brengen problemen met zich mee die direct verband hebben met de 
imagoproblemen van de stad. Een groot deel van de bevolking is laag 
opgeleid en heeft een laag inkomen, waardoor Almelo tot de armste steden 
van Nederland behoort. Door de eenzijdigheid van de sectoren en het 
slechte imago vestigen weinig hogeropgeleiden zich in de stad en weet de 
stad jongeren niet aan zich te binden. 

Almelo vormt samen met de gemeenten Hengelo, Enschede, Borne 
en Oldenzaal het samenwerkingsverband Netwerkstad Twente. Door de 
verstedelijking van Twente ontstond er geleidelijk één arbeidsmarkt, één 
verkeers- en verveersmarkt en één woningmarkt, wat de aanleiding was 
voor het ontwikkelen van dit samenwerkingsverband. Door de krachten te 
bundelen wil Netwerkstad Twente de economische motor voor heel Twente 
zijn. De rol van Almelo in dit samenwerkingsverband is beperkt. Binnen dit 

samenwerkingsverband richt Almelo zich vooral op het bijdragen aan het 
ontwikkelen van een gevarieerde, Twentse woningmarkt en het ontwikkelen 
van een nieuw bedrijventerrein aan de rand van de stad. Daarnaast 
hoopt de stad met dit samenwerkingsverband de aantrekkingskracht en 
het vestigingsklimaat van de stad te verbeteren, met een evenwichtige 
bevolkingssamenstelling als doel. 

Pieken in de Delta 
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De gebouwde ruimte 

2.2.2 Dragers van de stad 

Lobbenstructuur 
De lintenstructuur vormt de basis van 
het stedelijk weefsel van Almelo. Door 
de groei van de stad langs de linten is 
de kenmerkende lobbenstructuur van 
de stad ontstaan. De linten vormen dus 
het middelpunt van het stedelijk weefsel, 
waardoor ze een belangrijke drager zijn 
van de gebauwde ruimte. Door de groei 
langs de linten in verschillende richtingen, 
zijn de groene longen ontstaan tussen 
bebouwingslobben van de stad. 

De primaire ruimte van het lint 
wordt benadrukt door de compacte 
bebouwingswand langs de straat. 
Door dit contrast is de lineaire structuur 
erg helder en duidelijk aanwezig in de 
bebouwde ruimte binnen de rondweg. 
Door het slopen van grote delen van 
het lintweefsel in de afgelopen jaren, is 
de coherente structuur op een aantal 
plekken niet meer aanwezig, waardoor 
de lineaire richting van het lint wordt 
aangetast. 
De latere uitbreidingswijken in het 
zuiden van de stad, buiten de structuur 
van de rondweg, zijn minder compact 
gebouwd, waardoor het contrast tussen 
de lintenstructuur en de overige stedelijke 
ruimte minder sterk naar voren komt. 
De wegen zijn hier ruimer opgezet en er 
zijn meer open plekken in de gebouwde 
ruimte . 
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Prairies 
Almelo heeft veel braakliggende 
bouwgronden, waarvan een groot deel 
te vinden is langs de lintenstructuur. De 
woningbouwcorporaties hebben voor 
de crisis veel verouderde ponden langs 
de lintenstructuur opgekocht en hebben 
de bestaande bebouwing gesloopt om 
er in de toekomst te gaan ontwikkelen. 
Door de crisis is echter geen geld voor 
deze ontwikkelingen, waardoor de 
grootschalige open vlaktes, ook wel 'de 
prairies van Almelo' genoemd, op veel 
plekken langs het lint, het stadsbeeld 
bepalen. De prairies hebben een negatieve 
invloed op de kwaliteit van de openbare 
ruimte en het imago van de stad. Door 
deze uitstraling wordt in de omgeving 
van de prairies vaak weinig gedaan aan 
onderhoud en vernieuwing en vertrekken 
er steeds meer ondernemers, waardoor 
er rondom de prairies veel panden leeg 
staan. Hierdoor komen ook de gebieden er 

om heen in een negatieve spiraal terecht. 
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De groene ruimte 

Groenelongen 
De belangrijkste groenstructuur van de 
stad wordt gevormd door de Groene 
langen. Deze groene longen dringen 
door tot ver in de stad, waardoor het 
landschappelijke groen altijd dichtbij 
is. Deze longen zijn het resultaat van de 
ontwikkeling van de bebouwing langs 
de linten. De lintenstructuren lopen via 
de lobbenstructuur en doorkruisen de 
langen niet. De linten vormen echter wel 
een stedelijk netwerk dat de verbinding 
vormt tussen de verschillende groene 
langen. 
In het centrum eindigt de Oostelijke 
groene long in het Graafschap. Dit 
Graafschap heeft vanuit de historie 
een nauwe relatie met de Grotestroot 
Deze relatie is een grote kwaliteit van de 
stad en van de Grotestraat, omdat de 
achterkant van het lint hier grenst aan het 
Graafschap. Het gebied waar dit contrast 
ervaarbaar is wordt 't Kolkje genoemd. 
Via de smalle stegen en openingen tussen 
de bebouwing, is dit gebied vanuit de 
Grotestraat direct toegankelijk. Deze 
rood-groene ruimte is van belangrijke 
recreatieve waarde voor de binnenstad. 
Het graafschap zelf vormt echter 
een barrière in de overgang naar het 
landschap, omdat dit privé-terrein is. Vla 
de Gravenallee is echter veel van dit groen 
wel vanaf de randen te ervaren en wordt 
een verbinding gemaakt met het Twentse 
landschap. 



DEEL A: HET ONDERZOEK 

Groene plekken 
De groene ruimte van Almelo bestaat 
behalve de groene longen en de Aa
vallei uit een aantal stadsparken, 
kleinschalig speelgroen en hier en daar 
wat inrichtingsgroen. Opvallend is 
dat er weinig groene verblijfspiekken 
zijn naast de grote parken die in de 
stad aanwezig zijn. Er zijn veel groene 
trapveldjes en speelplaatsen aanwezig, 
maar die zijn niet ingericht als 
hoogwaardige verblijfsruimte. 
Aan het lint zelfzijn geen groene plekken 
aanwezig en vanuit de lintenstructuur 
zijn de groene ruimtes ook niet 
ervaarbaar of zichtbaar, waardoor het 
straatbeeld van het lint enkel wordt 
bepaald door gebouwde ruimte en de 
inrichting hiervan. 
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De blauwe ruimte 

Waterstructuur 

Beken 
De dekzandrug is altijd een cruciale factor 
geweest in de waterhuishouding van 
de regio Almelo. Een groot deel van het 
water kwam samen bij de dekzandrug, 
omdat de stuwwalcomplexen ten 
noorden en oosten van Almelo lagen. 
Deze Stuwwallen hadden slechts enkele 
openingen naar het achtergelegen land. 
Van de vele waterlopen die vroeger door 
de stad liepen, zijn de meeste verdwenen 
uit het stadsbeeld. 
Door de groene longen lopen nog 
een aantal beken, waarvan de Aa de 
binnenstad doorkruist en de westelijke 
groene long met de oostelijke groene 
long verbindt. De bebouwingsstructuur 
langs de Aa vormt een lint in het 
stedelijk weefset die in het zuiden van 
de binnenstad parallelloopt aan het lint. 
De overgang van het Aa-dal en de diepte 
van het lint roept een spanningsveld op, 
dat samenkomt bij het waagplein en de 
kruising van de A a met de Grotestraat 
De Aa wordt gezien als grote kwaliteit van 
de stad en de Aa-route is een belangrijk 
onderdeel van het recreatienetwerk van 
Almelo. 
Doordat de Aa het lint in de binnenstad 
kruist, heeft het de potentie om een 
positieve bijdrage te leveren aan de 
omgevingskwaliteit van de binnenstad en 
het water van de stad zichtboor te maken 

aan het publiek. 
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~ • Kanaal als basis van vierde bebouwingslob 

Kanaal 
De Noordwestelijke bebouwingslob is 
ontstaan rondom het kanaal in de stad 
en vormt dus een uitzondering qua 
ontwikkeling. Hiervormt niet het lint de 
bosis van de bebouwing, maar wordt de 
bebouwingslob gevormd met het kanaal 
als bosis Het kanaal vormt niet het hart 
van een woonwijk, maar vormt de basis van 
bedrijvigheid en industriële ontwikkelingen. 
De zijtak van het Twentekanaal komt vanaf 
het Noorden de stad binnen en dringt zo de 
binnenstad binnen. Hier sluit het aan op het 
kanaal Almelo-Nordhorn, dat in horizontale 
richting in de stad ligt en de bovengrens 
vormt van de binnenstad. 
Het kanaal liep vroeger tot aan de 
achterkant van de Grotestraat, waar het 
eindigde in een havenkom. In de huidige 
stad is de havenkom en een deel van het 
kanaal gedempt waardoor het geen 
nauwe relatie meer heeft met de historische 
lintenstructuur in de stad. Wel zijn er nog 
restanten van het havenprofiel aanwezig, 
op de plek waar het kanaal al gedempt 
is. Dit havenprofiel vormt een belangrijke 
as van het station naar het centrum van 
Almelo. 

" 
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Voorzieningen langs het lint 

Voorzieningen aan het lint 
In de binnenstadwordt het lint gekenmerktdoorvoorzieningen op de begane 
grond en opslag, kantoorruimte of bovenwoningen op verdiepingsniveau. 
In de uitlopers van het lint komen tussen de voorzieningen ook woningen 
voor op de begane grond. Het lint op wijkniveau wordt gekenmerkt door een 
mix van woningen en voorzieningen op straatniveau. 
De achtergebieden van hetlintworden overalgekenmerlctdoorwoonmilieus, 
die allemaal een eigen identiteit en schaal hebben. In de binnenstad wordt 
de westkant gedomineerd door appartementencomplexen, terwijl de 
oostkant juist kleinschalige woonmilieus en woonstraten laat zien. Op 
wijkniveau zijn de appartementencomplexen nog ondergeschikt, daar 
komen vooral eengezinswoningen in de koop- en huursector voor. 
Het lint in de binnenstad vormt de kern van het voorzieningen gebied, dat 
zich richt op de stad en de omliggende dorpen. 
Behalve de voorzieningen langs het lint in de binnenstad zijn er in de 
wijken clusters van wijkvoorzieningen te vinden langs het lint. Samen met 
de wijkwinkelcentra zorgen ze voor de dekking van de wijkvoorzieningen 
verdeeld over de stad. 
De clusters langs het lint kenmerken zich door een grote diversiteit aan 
winkels. Particulier ondernemerschap staat hier centraal waardoor er 
een keur aan verschillende winkels te vinden is, waar de verschillende 
culturen van de stad in terug te vinden zijn. Langs de linten zijn er, behalve 
de supermarken, weinig winkelketens te vinden en worden er dus geen 
winkelformules toegepast om 'ideale' wijkcentra te vormen. Hierdoor zijn 
de verschillende clusters allemaal verschillend en hebben ze ieder hun eigen 
identiteit. 

Collectieve ruimte aan het lint 
De binnenstad, met de Grotestraat als belangrijkste winkelstraat, vormt 
een belangrijkste collectieve ruimte van de stad. Door de voorzieningen die 
aanwezig zijn in de binnenstad, is het niet alleen een belangrijke plek voor 
de inwoners van de stad, maar ook voor de omliggende dorpskernen. 
Voor de bezoekers van de stad, is het lint in de binnenstad een belangrijke 
ontmoetingsruimte, waaraan verschillende verblijfsruimten gekoppeld zijn. 

Door de ligging van de linten, in het hart van iedere wijk en door de 
voorzieningenclusters, die zich langs het lint bevinden, is de lintenstructuur 
een belangrijk onderdeel in het sociale netwerk van de stad, waar veel van 
de dagelijkse activiteiten plaatsvinden. De linten op wijkniveau hebben een 
belangrijke ontmoetingsfunctie in de wijk. Veel ondernemers, winkeliers 
en klanten kennen elkaar goed, waardoor er een stevige sociale structuur 
gekoppeld is aan de linten. De openbare ruimte van de lintenstructuur in de 
stad, is dus een belangrijke onderdeel van de collectieve ruimte van Almelo. 

Fietsnetwerk 
De lintenstructuur is een belangrijke drager voor het fietsnetwerk in de 
stad. Het fietsnetwerk is een belangrijke schakel voor het behouden van 
de lineairiteit van de lintenstructuur in de stad, omdat dit netwerk nog de 
lineaire richting van de lintenstructuur in de stad gebruikt. In de binnenstad 
ontbreekt er een klein deel van het fietsnetwerk via de /intenstructuur, 
omdat een deel van de Grotestraat is afgesloten voor fietsers. Een goede 
parallelle verbinding is niet aanwezig, waardoor fietsers om de binnenstad 
heen moeten. Deze ontbrekende schakel moet in de ontwikkelingsvisie 
worden ingevuld. 
Behalve de ontsluiting in de stad zelf, is de lintenstructuur ook en belangrijk 
verbindend element in de regio. Vanuit de verschillende dorpskernen wordt 
er via de linten een directe fietsverbinding mogelijk gemaakt naar alle delen 
van de stad. De oorspronkelijke verbinding tussen de verschillende kernen in 
de regio wordt dus door het fietsnetwerk behouden. 
Het fietsnetwerk verbindt de verschillende wijken met elkaar en moalet 
een directe verbinding met de binnenstad mogelijk. Het verbindt de 
verschillende collectieve wijkruimtes met elkaar, waardoor de verschillende 
onderdelen van het collectieve netwerk niet alleen in ruimtelijke zin een 
netwerk vormen, maar ook echt met elkaar verbonden worden door de 
fietsroutes over de linten. 
De linten en wijkvoorzieningen hebben baat bij de ligging op de 
fietsverbinding, omdat ze door de passanten stromen meer bekendheid 
krijgen buiten hun eigen wijk. 
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Fietsnetwerk 

Wegenstructuur 
De lintenstructuur verbindt de stad met de 
omliggende dorpen. Uit de ontwikkeling van 
de wegenstructuur bleek dat deze verbinding 
al aanwezig was. voordat de nederzetting 
zich ontwikkelde tot stad. De linten zijn lange 
tijd de hoofdontsluiting van de stad geweest. 
Door de toenemende mobiliteit konden -----t------------r---J.~~-J-~ 
mensen grotere afstanden, waardoor steden 
voor een grotere regio van belang werden. De 
rondwegen en de N35 werden in deze periode 
aangelegd. De aanleg van de A35 zorgde voor 
een directe verbinding met het snelwegennet 
Vanaf de A35, de N35 en de N36 zijn er drie 
belangrijke stadsentrees van waar men de 
stad binnenkomt rijden. De Noordallee, de 
Wierdensestraat en de Nijreessingel vormen de 
drie hoofdtangenten die de stadsentrees van 
Almelo vormen. Deze tangenten vormen ook 
de aansluiting met de parkeergarages rondom 
het centrum/int. De Wierdensestraat is het 
enige historische lint, die nog onderdeel is van 
de hoofdontsluiting van de stad. 
Vanuit deze stadsentrees komt het autoverkeer 
op de stadsring en de binnenstadsring. Deze 
rondwegen vormen ook de hoofdontsluiting 
van de verschillende lobben van Almelo. 
Ondanks de groei van de stad en de aanleg van 
nieuwe ontsluitingswegen, bleven de linten 
aanwezig in het stedelijk weefsel en vormen 
ze nog steeds belangrijke verbindingen naar 
de dorpen in de directe omgeving van de stad. 

Schaal1:20000 
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Het spoor 
In de stad heeft het spoor vooral een 
barriérewerking tussen zuidwest Almelo 
en noordoost Almelo, waarbij de 
lintenstructuur in het zuiden van de stad 
wordt doorsneden. 
De gemeente heeft getracht deze 
barrièrewerking te verbeteren, door het 
spoor half te verdiepen. De overgangen, 
waar het spoor de linten doorsnijdt, zijn 
hierdoor veiliger geworden, maar door 
de half-verdieping is de barrièrewerking 
niet opgeheven en op veel plekken zelfs 
versterkt. Door de bult, die er ontstaat 
om over het spoor te komen, wordt de 
lintenstructuur niet alleen als doorgaande 
route onderbroken, maar wordt ook 
de visuele lineaire richting van het lint 
aangetast, omdat het lint aan de andere 
zijde van het spoor niet te zien is. 
Veel van de randen van verschillende 
wijken in de stad warden bepaald door de 
ligging van het spoor en de aangrenzende 
bebouwing is vaak op het spoor gericht. 
Door de halfverdieping van het spoor is de 
omgevingskwaliteit van deze bebouwing 
erg achteruit gegaan. Nu loopt er niet alleen 
een spoor langs de huizen, maar wordt het 
straatbeeld mede bepaald door hoge muren 
en hekwerken die langs het spoortraject zijn 
geplaatst. 
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2.2.3 Conclusie 
Almelo is lang de straat op de dekzandrug gebleven, die nauw verbonden 
was met zijn omgeving en een sterke relatie had met het Graafschap en de 
heren van Almelo. 
Vanuit de lintenstructuur heeft het stedelijk weefsel zich uitgebreid en heeft 
de stad zich ontwikkeld tot de huidige lobbenstructuur. De lintenstructuur 
vormt de basis van de gebouwde ruimte, die tevens de verbindende drager 
is, die de stad tot een geheel maakt. 
Na de ondergang van de textielindustrie eind jaren '60, ging door sloop 
en herstructurering de samenhang tussen de kleinschalige historische 
elementen van de stad Almelo aan de oostzijde en de grootschalige 
elementen van de textielindustrie aan de westzijde verloren. Waar vroeger 
de havenactiviteit zorgde voor een levendige sfeer aan de westkant van de 
Grotestraat, was er na de textielindustrie vooral nog de leegte die de sfeer 
bepaalde aan de westkant van de Grotestraat De grote hoeveelheid plannen 
voor de binnenstad en de verschillende herstructureringsprojecten hebben 
niet geleid tot een heldere stadsstructuur en een vitaal centrum. 
De lintenstructuur in de Binnenstad, heeft zich gedurende de transformatie 
van de stad steeds heruitgevonden, maar heeft op een bepaald moment 
te veel transformaties te verduren gehad, waardoor de bindende werking 
op sommige plekken verloren is gegaan. Het stadscentrum is door de 
textielindustrie uitgebreid richting de haven en het station. Na de ondergang 
van de industrie, is de schaal van de binnenstad zo gebleven, terwijl de 
functie van de binnenstad juist kleiner werd door het verdwijnen van de 
textielindustrie rondom de haven en het station. Het is dus de vraag of 
de huidige schaal van het centrum wel past bij de hedendaagse functie 
van de binnenstad. Daarnaast moet gezocht worden naar een manier om 
de verschillende elementen, met verschillende schaalgroottes, samen te 
brengen, waardoor de samenhang van de binnenstad kan worden versterkt 
en de identiteit van de stad uitgedragen kan worden in de openbare ruimte. 
Het herstellen van de historische waarde kan een goed uitgangspunt zijn, 
maar behalve het herstellen van historische elementen, zal er ook gekeken 
moeten worden naar de hedendaagse functie van de binnenstad. 
De lintenstructuur heeft in de stad een andere functie gekregen. De 
grootschalige infrastructuur doorsnijdt de linten, wat versnippering van 
de lineaire structuur tot gevolg had. De nieuwe rondwegen zijn nu de 
hoofdontsluitingswegen van de stad, waardoor de linten vooral nog een 
wijkonsluitingsfunctie hebben voor het autoverkeer. 
Door de economische crisis zijn de ontwikkelingen van het masterplan 
2004 stilgelegd, omdat veel projecten financieel niet meer haalbaar zijn. De 
gemeente is momenteel bezig met het herzien van het masterplan, waarbij 

ze uitgaan van de eerder bepaalde ontwikkelingsrichtingen en waarbij 
vooral gekeken wordt naar mogelijke bezuinigingen op het Masterplan van 
2004. Dit heeft tot gevolg dat er ingeleverd zal worden op kwaliteit, doordat 
de eerder gemaakte plannen niet meer volledig kunnen worden uitgevoerd. 
Door al vanaf de planvorming rekening te houden met de financiële 
beperkingen, waarbij er gekozen wordt voor een kleinschalige aanpak 
aan de hand van strategische ingrepen. kan er een alternatief geboden 
worden voor de grootschalige ontwikkelingen die in het masterplan worden 
aangedragen, zonder dat de kwaliteit van de plannen er onder lijdt. 

Op het niveau van de stad heeft het lint twee belangrijke kenmerken, die 
gebruikt kunnen worden bij de ontwikkeling van de ontwikkelingsvisie. Het 
eerste punt is het raamwerk van belangrijke plekken, dat gevormd wordt 
door het samenspel van de verschillende structurerende elementen in de 
stad. Deze elementen zijn bepalend voor de vorm en het gebruik van de stad 
en zijn de dragers van de ruimtelijke identiteit van Almelo. Ook hebben ze 
een bepalende rol voor de vormgeving van de openbare ruimte. De relatie 
van de lintenstructuur met de andere dragers kan dus worden benut om de 
identiteit van de stad tot uiting te brengen. 
Daarnaast heeft het lint een belangrijke netwerkfunctie. Het verbindt 
plekken, functies en mensen en het vormt de basis voor het fietsnetwerk. Dit 
netwerk kan gebruikt worden om strategische ingrepen toch als collectief 
te laten functioneren, waardoor ingrepen een positieve bijdrage kunnen 
leveren aan de kwaliteit van de ruimte op alle schaalniveaus. De prairies 
zijn de plekken in de stad waar direct ingrijpen noodzakelijk is. Veel van 
de prairies liggen aan de lintenstructuren, waardoor de lintenstructuur een 
netwerk van strategische ingrepen kan vormen in de stad. 
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3. CASESTUDIE GROTESTRAAT-NIEUWSTRAAT 

3.1 Inleiding casestudy 
Het lint is ingebed in verschillende delen van de stad met ieder hun eigen 
omgevingskenmerken. 
Doormiddel van doorsnedes wordt inzicht verkregen in de diepte van het lint 
en de inbedding van de lintstructuur in de stad. Hierbij zijn de plotselingen 
schaalveranderingen in de binnenstad en de wisselende perceelsdiepte op 
de verschillende plekken in de stad opvallend. 
Deze overgangen worden medeveroorzaakt door de relatie die het lint heeft 
met de andere belangrijke dragers in de stad. 
In deze paragraaf worden ook de ligging en de verdeling van functies 
geanalyseerd en de ontsluiting en routing in het centrum worden besproken. 
Prairies en leegstand zijn factoren die het stadsbeeld negatief beïnvloeden. 
In dit hoofdstuk zal worden gezocht naar mogelijke verklaringen voor de 
ligging van de probleemgebieden in de stad. 
Het belangrijkste kenmerk van de lintenstructuur is de autonome groei. 
Door particuliere initiatieven wordt er steeds verder gebouwd aan de stad. 
Nieuwe functies komen en gaan en door nieuwe eigenaren worden de 
kavels heringericht. Er wordt gesloopt en aangebouwd, tot men tevreden is 
over de plek die men voor zichzelf gecreëerd heeft. 
Lintstructuren hebben een aantal kenmerken die deze zelfregulering 
mogelijk maken, maar die er ook voor zorgen dat de lineaire richting van 
het lint behouden blijft. 
Deze casestudie heeft als doel om beter zicht te krijgen op de belangrijkste 
kenmerken, die het lint maken tot wat het is. Niet alleen de kwaliteiten van 
deze zelfregulering staan centraal, maar ook de overontwikkeling van de 
percelen zal worden belicht. 
Een beter inzicht in de zelfregulerende eigenschappen, moet er toe leiden dat 
de prairies en leegstaande panden door middel van strategische ingrepen 
opnieuw het lint vorm kunnen geven, waarbij niet gezocht wordt naar het 

herstellen van de voormalige vorm, maar waarbij de kwaliteiten van het 
autonome ontwikkelingsproces en de dieptewerking van de linten centraal 
staan. Hiermee kan tegenwicht worden geboden aan de grootschalige 
appartementen bouw van de gemeente en woningcorporaties, zodat de 
lintidentiteit van de stad niet verloren zal gaan. 
De eerste case is de Grotestraat Hierbij komt de Grotestraat in 1882 aan bod 
en de hedendaagse verschijningsvorm van de Grotestraat De Grotestraat in 
1882 is de lintstructuur in haar puurste vorm. Het lint is nog niet ingebed 
in een gebouwde omgeving, maar vormt een opzichzelfstaande structuur 
in het Twentse landschap. Deze structuur is ontstaan zonder grootschalige 
planvorming of visie, maar kende een autonome groei van particulier 
eigendom. De Grotestraat vormde in die tijd nog de basis van de stad, die 
enkel een relatie aan ging met de organische waterlopen en het Graafschap. 
In Deel A is duidelijk geworden dat de schaalvergroting door de 
Textielindustrie en de grootschalige herstructurering aan het eind van de 
20e eeuw. de lintstructuur op veel plekken is uitgedund. Op een aantal 
plekken is de kleinschalige kavelstructuur vervangen door grootschalige 
bebouwingsblokken en door de sloop van de bebouwing op aaneengesloten 
percelen wordt de coherente lineaire richting van het lint onderbroken door 
de prairies in de stad. 
De tweede case is de Nieuwstraat De Nieuwstraat is een deel van het lint 
op wijkniveau, wat door de ontwikkeling van het spoor en de rondwegen 
in de stad, de hoofdontsluitingsstraat van de wijk Nieuwstraatkwartier is 
geworden. Mede door de komst van de immigranten in de wijk, heeft de 
Nieuwstraat zich ontwikkeld tot een voorzieningencluster, dat het hart van 
de wijk Nieuwstraatkwartier is. Kenmerkend van dit stuk lint is de nog 
steeds aanwezige autonome ontwikkeling van de kleinschalige particuliere 
percelen. 
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In deze analyse zal eerst de Grotestraat in 1882 besproken worden, waarbij 
een aantal belangrijke lintkenmerken geïntroduceerd zullen worden. Daarna 
komt het verschil in planvorming voor de verschillende delen van het lint en 
de inbedding van de casestudies in het stedelijk weefsel aan bod. 
Vervolgens worden de huidige verschijningsvormen van de Grotestraat en 
de Nieuwstraat vergeleken met de oorspronkelijke situatie. Op deze manier 
kan worden onderzocht wat de invloed is van grootschalige planvorming op 
de lintenstructuur en wat het verschil is tussen het lint als hart van de stad 
en het later gevormde lint op wijkniveau. 
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Doormiddel van een aantal microstories in de Nieuwstraat zal verder 
worden Dit moet inzicht geven in het zelfregulerend vermogen en het 
aanpassingsvermogen van het lint en de kwaliteiten en problemen die deze 
met zich mee brengen. 
De uitkomst van deze analyse is een overzicht van de belangrijkste 
kwaliteiten en problemen die het lint op de verschillende locaties kent. 
Vervolgens kunnen deze uitkomsten gebruikt worden voor het formuleren 
van randvoorwaarden, die de basis vormen voor de strategische ingrepen 
langs het lint. 

'"k•• .. "'""wl..t, lc~v., .... 
--·~oat- ".,K,lct..:-+ OMII.}C:· 

s+taat 

Afbeeldingen linkerpagina 
Van boven naar onder: omstreeks 7 900- omstreeks 1955- omstreeks 20 7 0 
De foto's op de linkerpagina geven een beeld van de ontwikkeling van beide cases. 
Rond 1900 was de Grotestraat al verhard en ingericht als doorgaande weg, terwijl 
de Nieuwstraat een zandweg was met kleinschalige ambachtswoningen. In 1955 
zien we dat beide straten gericht zijn op het verkeer en dat luifels weergeven waar 
voorzieningen gehuisvest zijn. In de Nieuwstraat zijn er nog overwegend woningen, 
terwijl de grotestraat vooral een grote hoeveelheid winkels laat zien. 
De huidige situatie in de Nieuwstraat is niet veel veranderd. De straten en panden zijn 
wat gemoderniseerd, maar het straatbeeld wordt nog steeds gedomineerd door het 
particuliere eigendom. 
De Grotestraat is wel veranderd. De doorgaande weg heeft plaatsgemaakt voor een 
voetgangersgebied en de luifels zijn ingeruild voor grote hoeveelheden reclame van 
winkelketens. 
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Bronnen: http:Jiwww.archiefalmelo.nl/ en http://www.oudalmelo.nl, afbeeldingen bebouwingshoogte: De Grotestraat in Almelo 1995 
9. 
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Lange smalle percelen en kleinschalige bebouwing. 
Door de percelen smal te houden, konden veel mensen 
een voorgevel hebben aan de Grotestraat De diepte 
van de percelen bood voldoende gebruiksruimte 

Verhoudingen tussen primaire bebouwing en 
achterbebouwing op de percelen. Ook zijn hier de 
smalle openingen tussen de gebouwen te zien. 

Oriëntatie van de bebouwing. De Grotestraat wordt 
door de bebouwing geaccentueerd en zijstraatjes 
zijn ondergeschikt. Opvallend zijn de vloeiende 
overgangen naar het Graafschap en de kerk. 
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De Grotestraat in 1882 
De Grotestraat bestond in 1882 uit een fijnmazige kavelstructuur. Langs 
het hele lint lagen langwerpige, smalle kavels, met daarop kleinschalige, 
losstaande bebouwing. De gebouwen vormden een doorlopend lint, maar 
zijn wel apart van elkaar gebouwd. 
Door de ligging op de dekzandrug en de waterlopen rondom de stad, zijn er 
in en rondom de Grotestraat een aantal hoogte verschillen die deze ligging 
accentueren. Zo ligt het Graafschap hoger dan de Hagengracht, dit komt 
overeen met het alwateringssysteem dat achter de percelen langs liep, 'de 
Hagengracht'. In de verticale richting ligt het hoogste punt ter hoogte van 
het kasteel van de Graaf. Het hart van de Grotestraat midden tussen de 
Korenmarkt en het Kerkplein, is de 'top' van de straat. Het laagste punt 
van de Grotestraat ligt ter hoogte van de Holtjesstraat Dit was in 1880 ook 
het eindpunt van de lintbebouwing. Dit verloop is ook terug te zien in de 
bouwhoogtes langs de straat. Het lusvormige deel van de Grotestraat, dat 
het hart van het voorzieningen gebied vormt, ligt op het hoogste punt en 
heeft ook de hoogste bebouwing. De uitlopers van de Grotestraat hebben 
een lagere bebouwingshoogte. Hierdoor ligt het accent bij het lensvormige 
gedeelte van de straat. 
De voorkanten van de bebouwing waren op de Grotestraat georiënteerd en 
vormden een lineair lint, terwijl de achterkanten rafelig en onregelmatig 
waren. De bebouwing had een wisselende diepte en sommige kavels 
hadden achterbebouwing in de vorm van schuren en werkplaatsen op het 
erf. 
Door het water waren de kavels vaak niet via de achterzijde toegankelijk, 
waardoor ontsluiting van de achterterreinen, via smalle stegen tussen de 
bebouwing plaatsvond. 
Het lint vormde een doorlopende structuur, waar geen gaten vielen in 
de lineaire richting. De openingen tussen de bebouwing, werden enkel 
gevormd door zijstraten, stegen of spleten. De afmetingen van deze 
openingen stonden in verhouding tot de bebouwingshoogte, waardoor de 
lineaire richting van het lint altijd primair was. 
Verder is het opvallend dat alle bebouwing een eenzijdige oriëntatie 

Afbeeldingen: 
ünks: Weergave van de primaire ruimte van het lint. De diversiteit van gevels. puien 
en functies is op deze historische foto's goed te zien. In het midden is de overgang van 
Grotestraat naar het Graafschap te zien, die gevormd wordt door de Koornmarkt. 
ünks vooraan is het hekwerk van de Molenstreng te zien. 
Rechts: De Grotestraat ter hoogte van de Kerkstraat In het midden van de foto is te 
zien hoe de bebouwing de overgang naar het Kerkplein en de kerk accentueert. 

Bronnen: http://www.archiefalmelo.nl/ en http://www.oudalmelo.nl 

had, waardoor de Grotestraat geaccentueerd werd. De zijstraat begon 
dus steeds bij het eerste perceel achter de Grotestraat Een uitzondering 
hierop werd gevormd door de hoekpercelen bij belangrijke zijstraten. Veel 
hoekgebouwen hadden een bijzondere architectuur met een tweede etalage 
in de zijruit, waardoor ook de zijstraat geaccentueerd werd. 
In deze heldere structuur is er nog een opvallend punt. Belangrijke plaatsen 
aan het lint werden opgenomen in de lintstructuur. Deze plekken werden 
niet ontsloten via zijstraten, maar de lintstructuur maakt hier een vloeiende 
beweging, zodat deze plekken werden geaccentueerd en onderdeel waren 
van de lintstructuur. Dit was het geval bij de kerk en het Graafschap. 
De woongebieden achter de Grotestraat werden gekenmerkt door 
kleinschalige bebouwing, die vaak ongeordend in de ruimte leek te staan. 
De smalle zijstraten en stegen die deze gebieden ontsloten werden wel 
geaccentueerd, maar de achter ruimtes werden willekeurig volgebouwd. 
ledere grondeigenaar besloot zelf wat hij op zijn achtergebied bouwde, 
waardoor woningen, werkplaatsen en schuurtjes door elkaar stonden. 
Door de autonome ontwikkeling van het lint en de particuliere percelen aan 
dat lint, ontstond er een divers straatbeeld. Het straatbeeld werd bepaald 
door de wisselwerking tussen woningen en voorzieningen en iedere gevel 
had een eigen identiteit. De openbare ruimte en de ontmoetingsruimte in 
de stad werd gevormd door de primaire ruimte van de Grotestraat en het 
plein rondom de kerk. De Graaf was belangrijk voor de stad. Dit is terug te 
zien in de plek van het Graafschap in de stad en de vloeiende overgang van 
de primaire ruimte met het Graafschap, die de relatie tussen beiden fysiek 
benadrukte. 
De heldere verhouding tussen voor- en achterkanten door de gevormde 
straatwand, maakte vrije invulling van de percelen mogelijk, zonder dat dit 
de kwaliteit van het straatbeeld van de Grotestraat aantastte. 
De ontwikkeling van het stedelijk weefsel werd bepaald door het particuliere 
eigendom, waardoor de stad een spontane, organische groeide kende, die 
aansloot bij de behoeftes van de inwoners. 
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3.2 Inbedding van het lint 
3.2.1 Inbeddingstructuren 
Het lint gaat op verschillende manieren een relatie aan met haar directe 
omgeving. De diepte en invloed van het lint op haar omgeving wordt bepaald 
door het type bebouwing waar het lint onderdeel van is. Voor de inbedding 
in het weefsel, van het lint van de Grotestraat tot aan de Nieuwstraat zijn er 
3 verschillende types te onderscheiden. Het hele lint is in te delen bij een 
van deze types. De inbedding in het stedelijk weefsel heeft invloed op de 
verschijningsvorm en diepte van het lint. Het type inbedding biedt houvast 
voor het ontwikkelen van de prairies in de stad. Elk type biedt andere 
mogelijkheden voor invulling van percelen, ontsluiting van de percelen en 
het gebruik van achtergebieden. Een overzicht van de verschillende types 
is hieronder te zien. 

Luchtfoto: Genomen vanuit het noorden. Links van de Grotestraat zijn vooral 
kamstructuren te vinden, terwijl aan de rechterkant de lintbebouwing wordt 
opgenomen in blokstructuren. 

Enkele structuur Parallelstructuur 

Bronnen: http://www.bing.com/maps 

Bij de enkele stuctuur wordt de achterkant gevormd door een secundaire 
straat achter het lint. Het lint wordt hierdoor ingesloten en de achterzijden 
van de percelen sluiten aan op deze straat. De percelen lopen helemaal 
door tot de achterstraat. 
De parallelstructuur wordt gekenmerkt door de insluiting van een 
achterstraat, waarbij een nieuwe rij percelen aan deze straat grenst en 
op deze straat georiënteerd is. De lintpercelen hebben dus alleen een 
ontsluiting aan de voorkant en worden aan de achterzijde ingesloten door 
een rij percelen. Er is geen bebouwing die op de zijstraten van het lint 
georiënteerd is. 
De kamstructuur wordt gekenmerkt door zijstraten, waar percelen aan 
liggen. De percelen liggen in de lengterichting tegen de achterkanten van 
de lintpercelen. Verbindingen van deze zijstraten vormen geen gesloten 
blokstructuur met het lint. 
De blokstructuur wordt gevormd door een lus aan de lintstructuur. Aan 
alle straten van deze lus liggen percelen met bebouwing die op de straat 
georiënteerd zijn en de straat accentueren. De binnenruimte van het blok 
is soms helemaal dicht gebouw met percelen en soms wordt deze ruimte 
ingevuld als (semi-)openbare ruimte. 

Kamstructuur Blokstructuur 
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Op deze kaarten is te zien waar de verschillende vormen van inbedding 
terug zijn te vinden langs het lint. De verschillende structuren komen door 
elkaar voor in de stad. Deze relatie van het lint met de directe omgeving is 
een belangrijk aanknopingspunt bij het ontwikkelen van de prairies in de 
stad. 
De enkele structuur en de parallelstructuur zijn samengevoegd in een kaart, 
omdat deze vaak gecombineerd voorkomen. 

- Primaire lintbebouwing 
• Bouwblokken waarin het lint Is ingebed 
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3.2.2 Inbedding van het lint 
Omgevingskenmerken lintenstructuur Grotestraat 
Hetlint vormt in de stad één van de belangrijkste oriëntatiepunten en is één 
van de richtinggevende ruimtelijke structuren. De directe verbinding van 
deze structuur met andere dragende structuren van de stad is in de loop der 
jaren zwakker geworden en op sommige plekken zelfs verdwenen, waardoor 
er gaten ontstaan in de routing en oriëntatie in de Binnenstad. 
De overgang met het lint van de Wierdensestraat is in de loop der jaren 
verdwenen en het havenprofielloopt niet meer door tot de secundaire ruimte 
van hetlint zoals vroeger, maar wordt door de havenpassage afgesneden. 
Mede door de schaalvergroting die in de binnenstad heeft plaatsgevonden 
is de lintstructuur op veel plekken uitgedund. Op een aantal plekken 
is de kleinschalige kavelstructuur vervangen door grootschalige 
bebouwingsblokken en door de sloop van bebouwing van een reeks 
aaneengesloten percelen wordt de coherente lineaire richting van het lint 
onderbroken door de prairies in de stad. 
De Grotestraat is ingebed in verschillende soorten omgeving, waarbij er 
een duidelijk verschil is tussen noord en zuid maar ook tussen west en 
oost. De noordkant van de Grotestraat is het voorzieningengebied van de 
stad. Dit is het hart van de binnenstad waar de meeste activiteit te vinden 
is. De westkant wordt gekenmerkt door de grootschalige bebouwing van 
het stationsgebied en het centrumplein, terwijl de oostkant de relatie aan 
gaat met de natuur van het Graafschap, waarbij de kleinschalige structuur 
van 'I Kolkje een belangrijke bindende factor is tussen beide. Er wordt een 
knooppunt van dragers gevormd in het hart van de binnenstad, ter hoogte 
van de Koornmarkt. 
De zuidkantvan de Grotestraatwordt gekenmerkt doorwisselende particuliere 
voorzieningen, ingebed in rustige woonmilieus. Het wordt aan de westkant 
ingesloten door het dal van de Aa, met de verschillende wooncomplexen 
en woontypologieën, die zich vooral in de huursector bevinden, terwijl de 
oostkant niet begrensd wordt. De secundaire lintstructuur gaat hier over in 
de verschillende woonwijken, met grote jaren '30 koopwoningen die aan 
deze kant van de stad liggen. 

Bronnen: http://www.bing.com/maps 

Luchtfoto's van de binnenstad van Almelo 
Boven: Samenkomst van de structuren in de binnenstad. 
gezien vanuit het westen. Het grote bouwblok in het midden 
is de havenpassage met de Kloosterhofflat, die samen met de 
achterkanten van de Grotestraat het Centrumplein vormen. 
Het grote L-vormige gebouw sluit de Aa in, waardoor deze apart 
van de andere elementen is komen te liggen. 

Unks: Para/Iele structuren in de stad, gezien vanuit het noorden. Van 
links naar rechtszijn 't Kolkje, de Grotestroaten de Hagengracht die 
overloopt in het Centrumplein, te zien. 
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Schaall :20 000 
Relatie met het Graafschap 

Hagenstraat 

Relatie met het Graatschap 
De Grotestraat gaat een directe relatie aan met het Graafschap. De lensvorm 
van het lint op deze plek zorgt ervoor dat de lintstructuur een vloeiende 
overgang maakt naar het groen van het Graafschap. Hiermee wordt de 
nauwe band die de Graaf heeft met de stad direct geuit in het verloop van 
de ruimte. 
Het contrast tussen het groen van het Graafschap en de dichte bebouwing 
van de binnenstad komt bij 't Kolkje tot uiting. De filterstructuur tussen de 
bebouwing, verbindt 't Kolkje met de Grotestraat 
't Kolkje geeft zicht op de diepte van het lint en de oorspronkelijke rafelige 
structuur van de achterbebouwing. Deze rafelige achterzijde is hier nog 
steeds aanwezig en maakt 't Kolk je divers en informeel van karakter. 
Deze zone, ingeklemd tussen de Grotestraat en het Graafschap, heeft een 
grote recreatieve waarde voor binnenstad. 

Hagengracht 
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Lintdiepte Het Graafschap 
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Twentheplein 

Schaa/7:20000 
Relatie met het kanaal: Havenprofiel in de binnenstad 

Klara Zetkinstraat 

Relatie met het Centrumplein 
In de doorsneden is duidelijk te zien dat op veel plekken de kleinschalige, 
smalle lintstructuur is ingebed in een grootschalige. ruim opgezette 
omgeving. 
De westkant van het lint wordt ingebed in een omgeving die ontwikkeld is 
onder invloed van de grootschalige planvorming van de vorige eeuw. Deze 
relatie is complex en er is geen duidelijke hiërarchie. Qua schaal en grootte 
zou het Centrumplein als hart van de stad kunnen functioneren, maar de 
kracht van de compacte lintstructuur, met het diverse straatbeeld en de 
verborgen plekken, heeft een grote aantrekkingskracht op het winkelpubliek. 
Verder is het opvallend dat de Grotestraat de sterke relatie met het 
Graafschap heeft behouden, maar nog nauwelijks een relatie aan gaat met 
de westkant van de binnenstad. Oe assen vanaf het station lopen niet door 
tot in de primaire ruimte en het Centrumplein en de Hagengracht vanmen 
eigenlijk een op zichzelf staande parallelle structuur, die in de luwte van 
de Grotestraat liggen en een minimale verbinding hebben met de primaire 
ruimte van het lint. 
Hierdoor is er een stad ontstaan die twee contrasterende, parallelle centra 
heeft. Een grootschalige moderne en een kleinschalige historische. 

Centrumplein I Marktplein 
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Adadwarsstraat I Aa-route Tuinstraat 

Schaa/1:20000 
Relatie met de Aa 

De Kolk 

Relatie met de Aa 
De Grotestraat-zuid heeft een interessante relatie met het water. Vroeger 
was het water de achterkant van de lintstructuur en liepen de waterlopen 
vooral aan de achterzijden van de percelen. In de hedendaagse stad is deze 
rol niet meer zo helder. Sommige bebouwing is op het water georiënteerd, 
terwijl andere bebouwing nog met de achterkanten naar het water staat. 
Het is goed te zien dat deze blokken onafhankelijk van elkaar ontwikkeld 
zijn. Dit komt tot uiting in het individuele karakter van de verschillende 
bouwblokken. 
De Grotestraat lag op een dekzandrug, die afliep richting het water. De relatie 
tussen het lint van de Grotestraat en het Aa-lint, is een belangrijke drager 
van de identiteit van de stad. Door een integrale visie en aanpak, kunnen de 
beide linten elkaar versterken en kunnen interessante karakteristieken van 
de stad beter worden uitgelicht. De kruising in de binnenstad kan gebruikt 
worden om de beide linten een speciale rol te geven in de fysieke ruimte 
van stad. 
De diepte werking die ontstaat tussen de Grotestraat en de Aa, kan een 
aanknopingspunt zijn voor de ontwikkeling van de nieuwe bebouwing aan 
de Grotestraat 
De Nieuwstraat ligt verder van de Aa al. De Aa vormt de begrenzing van de 
wijk Nieuwstraatkwartier en de Rohofstraat vormt een directe verbindingsas 
tussen het lint en de Aa-vallei. 

De Kolk I Mennistenhoek 
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Omgevingskenmerken Nieuwstraat 
De wijk Nieuwstraatkwartier ligt in het zuidwesten tegen de binnenstad 
aan, maar wordt door het spoor hiervan gescheiden. Aan de andere kant 
wordt de Nieuwstraat beëindigd door de rondweg die de lintenstructuur hier 
doorsnijdt. 
De Nieuwstraat ligt midden in de wijk Nieuwstraatkwartier en vormt de 
scheiding tussen het noorden en zuiden van de wijk. De straat loopt als 
hoofdas door de wijk en sluit in het westen aan op de Rondweg en gaat daar 
over in de Maardijk. Aan de oostkant gaat de Nieuwstraat aan de andere 
kant van het spoor verder als luiderstraat Het lint is de hoofddrager van de 
wijk die verschillende buurten met elkaar verbindt. De straat is ingebed in 
een compact stedelijk weefsel, waar primaire en secundaire ruimte nog een 
belangrijke rol speelt. 
Behalve een fysieke scheiding, lijkt het lint ook een sociale scheiding te 
vormen in de wijk. Het zuiden van de wijk is al voor een groot deel opgeknapt. 
De Goessenmaat is de collectieve ruimte van Nieuwstraatkwartier-zuid en 
is onlangs helemaal vernieuwd. De nieuwe collectieve voorzieningen en 
een hoogwaardige verblijfsplek, hebben het zuiden van de wijk een impuls 
gegeven. 
Het noorden van de wijk heeft echter geen echte collectieve verblijfsruimte 
en heeft te kampen met veel achterstallig onderhoud en een slecht imago. 
De verbinding tussen de noordzijde van de wijk en de Goessenmaat aan de 
zuidzijde, is zeer gering, waardoor het noorden niet kan profiteren van de 
opgaande lijn die is ingezet aan de zuidkant. 
In het noorden van de wijk liggen voornamelijk kleinschalige, naoorlogse 
eengezinswoningen in de sociale huursector. Het westelijk deel van de 
noordzijde is ingericht als bedrijventerrein. 
De Aa vormt de begrenzing van de wijk en heeft eigenlijk nauwelijks een 
functie. Deze loopt tussen twee wijken in en wordt omgeven door gras en 
braakliggend terrein. 

Luchtfoto van de wijk Nieuwstraatkwartier, 
richting het noorden. Hierop is duidelijk te 
zien hoe de straten aan de zuidkant van de 
Nieuwstraat parallel langs het lint lopen, 
met een beperkt aantal verbindingsstraten. 

Bron van de foto: http:lwww.bing.com/maps 
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' " Het lint als scheiding in de wijk. Het vormt de scheidslijn tussen het noorden en 
zuiden. De twee helften worden met elkaar verbonden door de Nieuwstraat Alle 
ontsluitingswegen sluiten aan op de Nieuwstraat, waarbij de verbinding tussen noord 
en zuid beperkt is, doordat de meeste straten in horizontale richting lopen. 
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Veldkampsweg 
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Inbedding van de Nieuwstraat 
De doorsnede en weergave van de straatprofielen geven een duidelijk beeld 
van de parallellopende straten in de wijk. Tussen de verschillende straten 
zijn maar weinig verbindingen aanwezig. 
De relatie tussen voorkanten en achterkanten speelt hier een grote rol. 
Een wisselend straatbeeld, met naast elkaar voorkomende voorgevels 
en achtergevels, is kenmerkend voor de Prinsenkampsweg, de 
Goossenmaatsweg en Achter de Molen. De dieptewerking van het lint komt 
hier dus directtot uiting in het straatbeeld. 

Achter de Molen Nieuwstraat 
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3.3 Hedendaagse verschijningsvorm van de cases 

3.3.1 Problemen langs het lint 
Leegstand en prairies 
De Grotestraat heeft te kompen met leegstand in de uitlopers, waar 
verschillende redenen voor aan te dragen zijn. 
Door de vaste indeling van de panden zijn de gebruiksmogelijkheden vaak 
beperkt. Voor een andere invulling is meestal een grootschalige en kostbare 
verbouwing nodig, waardoor veel winkelpanden in de uitlopers leeg blijven 
staan. Een andere reden is de negatieve spiraal in de stad. De braakliggende 
terreinen, het achterstallig onderhoud en de leegstaande panden hebben 
een negatieve invloed en veroorzaken een negatieve spiraal in de stad, 
waardoor ondernemers niet worden aangetrokken om een nieuwe winkel 
te beginnen. De ondernemers die gevestigd zijn in de uitlopers van de linten, 
trekken weg door de toenemende verloedering van de buurt. Dit probleem is 
ook terug te zien in de verschillende delen van het lint op wijkniveau. 
In de volgende reeks kaarten komen nog enkele onderwerpen aan bod, die 
mogelijk van invloed zijn op de problemen in de stad. 

,.,. J ;o .... ,. ..... r"' .. Ut 

t: 

.. . , 

Leegstàande panden en braakliggende terreinen aan het lint 

Voorzieningen 
In onderstaande kaart zijn de voorzieningen in de binnenstad weergegeven 
en de voorzieningen in de directe nabijheid van de Nieuwstraat In deze 
categorie vallen winkels en horeca, maar ook dienstverlenende instanties. 
De Grotestraat wordt gekenmerkt door winkels en horeca op straat niveau. 
Deze voorzieningen vormen samen de straatwand van de Grotestraat 
Op wijkniveau zijn de voorzieningen langs het lint minder dominant. 
Hier is een mix te zien van woningen en voorzieningen op straatniveau, 
die bepaald worden door het particuliere eigendom in de straat. Ook zijn 
er in de straten parallel aan het lint een aantal kleinschalige particuliere 
winkeltjes en bedrijfjes te vinden. 
Aan de westkant van de Grotestraat liggen ook een groot aantal 
voorzieningen. Door de uitbreiding van het winkelgebied in de 
breedterichting, in de vorm van het Centrumplein worden de uitlopers 
van de Grotestraat minder intensief bezocht. Hierdoor komen steeds meer 
panden in de uitlopers leeg te staan. 
De overige voorzieningen, die in de binnenstad liggen, zijn vooral 
dienstverlenend. 
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Verdeling van de voorzieningen 
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Ontsluiting 
De ligging van het voetgangersgebied in het centrum van Almelo, 
onderbreekt de doorlopende fietsverbinding via de lintenstructuur. Door 
deze onderbreking wordt de verbinding tussen noord en zuid bemoeilijkt. 
De verblijfsruimte van het Centrumplein wordt hierdoor vooral gebruikt als 
fietsruimte en doorgangsgebied. 
Het voetgangersgebied wordt vanuit de horizontale richting ontsloten door 
de steegjes tussen de bebouwing en de zijstraten, de filterstructuur van het 
lint. 
De openbare ruimte van de Grotestraat is in de verschillende zones anders 
ingericht. Hierdoor lijkt het winkelgebied te stoppen bij het eind van de 
autovrijezone. Hettype winkels buiten deze zone is ook anders. In de uitlopers 
is er nog veel particulier eigendom, dit staat in contrast met de winkelketens 
in de Grotestraat Door de oprekking van het voorzieningengebied, in 
combinatie met de beperkte behoefte aan particuliere winkels, is er een 
overschot aan winkelpanden ontstaan in de uitlopers van het lint. 

----........ 11 ''wty:ec9*'110' .. 

Fietsroutes en Voetgangerszone 

Horeca voorzieningen 
De verblijfspiekken aan de lint worden allen gekenmerkt door de 
aanwezigheid van horeca, wat de verblijfsmogelijkheden op de pleinen ten 
goede komt. 
De verdeling van de horeca in de binnenstad, zorgt voor een prettig 
winkelmilieu, waarin winkelen en ontspannen elkaar kunnen afwisselen en 
aanvullen. 
In de Grotestraat-zuid is een cluster van horeca te zien. Dit vormt een 
kantelpunt in de Grotestraat Het cluster zorgt voor een doodse aanblik 
overdag. Veel van de restaurants en cafés zijn overdag gesloten, waardoor 
het er erg stil en verlaten is, wat doorlopen naar de nog zuidelijker delen van 
de Grotestraat tegen gaat. 
Dit cluster is te koppelen aan de leegstand en de ligging van de prairies in de 
Grotestraat, die bijna allemaalten zuiden van dit punt liggen. Dit kantelpunt 
valt samen met het beëindigen van de voetgangerszone, waardoor de 
overgang versterkt wordt. 

Horeca (paars) aan het lint 
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Parkeren in de binnenstad 
De parkeervoorzieningen in de binnenstad liggen allemaal rondom het 
middelpunt van de Grotestraat en de Koommarkt, waardoor dit het drukste 
gedeelte van de binnenstad is. 
Ook de openbaarvervoerhaltes en de aanlooproute vanaf het station 

,. ............. . 
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p ~cenll\llll 

· ~ 

komen op deze zone van de Grotestraat uit. 
Door deze clustering komen alle bezoekers van het Centrum aan via de 
zijstraten van de Grotestraat en wordt het middelste deel van de straat het 
drukst bezocht. De grote winkelketens hebben zich dus in dit gedeelte van 
de stad gevestigd. 
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Routing in de binnenstad 
De overgang van het stationsgebied naar het Centrumplein en van 
het Centrumplein naar de Grotestraat is onduidelijk. De entrees naar 
de Grotestraat zijn slecht onopvallend aanwezig op het grootschalige 
centrumplein. 

I_ ',...----- ' ........ 

' 
Relatie tussen routing en oriëntatie 

Doordat de assen van de Haven en de Wierdemestraat niet doorlopen 
tot de primaire structuur van de Grotestraat, wordt de routing naar de 
winkelstraat onduidelijk. Aan de hand van de routing zou het Centrumplein 
het bruisende Centrum van de stad moeten zijn, maar dit is niet het geval. 
De Grotestraat vormt de hoofdstraat van de binnenstad, maar aan de 
oriëntatie en routing in de binnenstad is dit niet af te leiden. 
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Binnenstad vanuit de lucht Nieuwstraat vanuit de lucht 
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3.3.2 Planningsgeschiedenis 
Planningsgeschiedenis Grotestraat 
Voor de Grotestraat zijn er twee dingen planmatig vastgelegd. De bestemming 
voor de binnenstad is vastgelegd in de vorm van een bouwverordening die 
is opgesteld in 1946 en is herzien in 1948. De belangrijkste regels hieruit, 
die betrekking hebben op de Grotestraat, zijn de volgende: 

"De gebouwen opgericht op de kadastrale percelen, onmiddellijk grenzende 
aan de volgende straten: de Grotestraat .. . ,.. • mogen niet anders 
worden gebezigd don als woning, winkel, kantoor, school, kerk, gesticht, 
schouwburg, bioscoop, hotel, caf~, magazijn en voor zover niet zichtbaar 
vanaf de openbare wegen- als werkplaats: 

"De onbebouwde percelen, onmiddellijk grenzende aan de in het eerste lid 
genoemde straten, mogen voor zoveel de bauwverordening zulks toelaat, 
worden bebouwd met de in dat lid genoemde gebouwen, of moeten worden 
bestemd tot tuin en als zodanig worden onderhouden, waarbij het verbaden 
is deze te gebruiken voor het opslaan van goederen en het plaatsen van 
hokken, schuren en dergelijke: 

(Bron: Bebouwingsvoorschiften Stadskern, gemeenteblad van Almelo, 
gemeente Almelo) 

Voor de Grotestraat is er in 1995 en beeldkwaliteitplan opgesteld door 
'Het Oversticht'. In dit plan is een analyse gedaan van de Grotestraat en 
worden uitspraken gedaan over de gebouwen aan de Grotestraat en het 
gewenste uiterlijk en gebruik van deze panden en het uiterlijk en gebruik 
van de Grotestraat als geheel. Dit plan is het laatste plan dat gemaakt is 
voor de Grotestraat en wordt als gemeente als leidraad gebruikt voor het 
ontwikkelen van de Grotestraat 

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het beeldkwaliteitplan: 
De Grotestroot is een eenheid, waarbij het gebied aan het zuidelijk 
eind een inleiding tot het eigenlijke winkelgebied is. 
Er is een gelijkmatige spreiding van monumenten en beeldbepalende 
ponden aan de hele straat, waarbij veel bovenverdiepingen 
interessant zijn, de meeste onderponden verminkt. De aanwezigheid 
van te veel reclame werkt daarbij verstorend. 
Het stedenbauwkundige patroon van de stroaten de directe omgeving 
met daarop reagerende bebouwing is waardevol en interessant: de 
bochten, spleten, kruisingen, de lensvorm, pleinen, hoogteverschillen. 
Dit wordt bij verbouwing of nieuwbouw, in de inrichting en bestroting 
veelol niet ondersteund of zelf ontkend. 

Bron van afbeeldingen: http://www.archiefolmelo.nl 

Het kolkje met omgeving heeft een hoge beeldkwaliteit door het 
contrast tussen stad en natuur. Daarentegen heeft de Hagengracht 
geen hoge beeldkwaliteit, maar wel een heldere structuur van voor
en achterkanten. 

Voor Almelo kan gelden dat: 
7. 7. De totale Grotestraat een sterke historische structuur is, die 

als eenheid gezien moet blijven worden, met naar het centrum 
(Koornmarkt) toe een grotere concentratie winkels. De diversiteit aan 
domeinen moet echter versterkt worden. 

2. 2. Er zouden drie verblijfspiekken te maken zijn die moeten voldoen 
aan de eis van fysieke beschutting en ruimtelijke beslotenheid. 
•Kerkplein~ Koornmorkt, Pleintje Krikkenstraat 

3. Streef naar integriteit van de vormgeving: een vormgeving die niet de 
distributie, de consumptie of het toerisme orkestreert, maar die een 
verbinding weet te leggen tussen de individuele emotie, het collectieve 
geheugen en de uitgestrektheid van ruimte en tijd. 

(De Grotestroot in Almelo, Het Oversticht, 7 995) 

Planningsgeschiedenis Nieuwstraat 
De enige regulering voor de Nieuwstraat is vastgelegd in het 
bestemmingsplan voor de wijk. De wisselwerking tussen woningen 
en voorzieningen is hiervoor een belangrijk uitgangspunt geweest. De 
hedendaagse verschijningsvorm van de Nieuwstraat komt echter op veel 
punten niet overeen met de bestemming van de percelen. Vooral de 
bedrijvigheid aan de achterzijde van het lint valt niet binnen de door het 
bestemmingsplan gestelde kaders. Hieruit blijkt dat de gemeente weinig 
controles uitvoert op het gebruik van de percelen in de Nieuwstraat, 
waardoor de spontane ontwikkeling van de wijk heeft kunnen plaatsvinden. 
Oorspronkelijk waren de straten achter het lint gepland als woonstraten. 
maar door onduidelijke aanduiding van bebouwing in het bestemmingsplan, 
hebben de percelen nu een dubbele functie toegekend gekregen, waardoor 
verschillende soorten van gebruik werden toegelaten. 
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3.3.3 Hedendaagse verschijningsvorm Grotestraat 
De hedendaagse verschijningsvorm van de Grotestraat komt voor een groot 
deel overeen met de oorspronkelijke vorm van de straat, maar toch heeft het 
lint ook veel veranderingen ondergaan. Grootschalige planvorming en de 
toename van grote winkelketens in de binnenstad, hebben er voor gezorgd 
dat de uitstraling en de functie van de straat erg veranderd is. 
De fijnmazige kavelstructuur is op een aantal plekken ingeruild voor 
grootschalige percelen, met grootschalige bebouwing. Veel van deze 
bebouwing heeft een meerzijdige oriëntatie, waardoor het onderscheid 
tussen voor- en achterkanten niet altijd duidelijk is. Dit heeft gezorgd voor 
een verschuiving in de hiërarchie van de openbare ruimte in de binnenstad. 
Het overgrote deel van het stedelijk weefsel in de hedendaagse stad groeit 
niet meer organisch zoals vroeger, maar word planmatig tot stand gebracht 
door projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. 
De meeste panden in de grotestraat worden aan grote winkelketens verhuurd 
door makelaars, waardoor de autonome groei, die hoorde bij het particuliere 
eigendom verloren is gegaan. 
Een voorbeeld van vernieuwing aan het lint is te zien in de Grotestraat
zuid. Hier zijn appartementencomplexen gebouwd, op een rij van 
aaneengeschakelde percelen. Aan de plint is een commerciële functie 
toegekend en opplakgevels zorgen voor een divers straatbeeld. De 
appartementen worden aan de achterkant ontsloten via galerijen en het 
achterterrein wordt gevormd door de parkeerplaats. De nieuwbouw is niet 
binnen het oorspronkelijke hoogteverloop gebouwd, waardoor er een nieuw 
accent is gelegd aan de zuidkant van de Grotestraat, door de bouw van 3 à 
4 en soms zelfs 5 bouwlagen. 
De achtergebieden van het lint zijn niet meer de rommelige terreinen 
van de vroeger. De diepte van het lint wordt vaak ingeperkt, zodat hogere 
dichtheden gehaald kunnen worden. Ook worden achtergebieden vaak 
gebruikt als parkeerterrein. Deze ingrepen maken dat het lint als losstaande 
structuur in de stad komt te staan, waarbij de oorspronkelijke dynamiek 
van voor- en achterkanten, met secundaire ontsluitingsstegen verloren gaat. 
De overkoepelende, grootschalige aanpak geeft een ander straatbeeld 
en andere kwaliteit dan de perceelsgewijze aanpak. Functies worden 
hierdoor meer georganiseerd en gebouwen minder flexibel, waardoor het 
hedendaagse lint in de binnenstad, minder flexibiliteit herbergt dan vroeger. 
Het diverse karakteristieke straatbeeld heeft plaatsgemaakt voor een 
voorzieningengebied, ingevuld met bekende merken, grote winkelketens 
en bijbehorend reclame borden, die we in elke stad tegen komen. In de 
Grotestraat wordt nog nauwelijks gewoond en particuliere ondernemers zijn 
alleen nog in de uitlopers van de Grotestraat terug te vinden. 

De oorspronkelijke relatie met het Graafschap en het Kerkplein is wel nog 
steeds aanwezig, maar de invloed van de kerk en de Graaf in de stad is 
minder geworden. 
Door al deze veranderingen is ook de schaal van de openbare ruimte 
veranderd. De stad heeft een meer open structuur gekregen, met veel open 
plekken en verblijfsruimte in het stedelijk weefsel. Door de schijnbare 
overmaat aan open plekken en openbare ruimte, is de hiërarchie tussen de 
plekken zoek geraakt en lijkt eigenlijk geen enkele plek echt van belang. Dit 
heeft mogelijk ook invloed op de verloedering en achteruitgang van de stad. 
De belangrijkste openbare ruimtes die onderdeel zijn van de lintenstructuur 
en een directe relatie hebben met de lintstructuur zijn, van noord naar zuid: 
het Kerkplein, de Koornmarkt, Schokland, Prinses Catharina-Amaliaplein, 
Holtjesstraat en de oude Veemarkt. Deze verblijfsruimten zijn opgenomen 
in de lintstructuur en liggen op kruisingen met (water)zijstraten van het 
lint, waardoor de overgang van de zijstraat op de lintstructuur extra wordt 
benadrukt. 
De Koornmarkt is groter van schaal dan de andere ruimtes, dit komt omdat 
op dit punt de grootschalige gebouwen ontwikkeld zijn in de jaren '60. Bij 
het doorbreken van hetlint is de oorspronkelijke ruimte van de Koornmarkt 
vergroot, die na het dichtbouwen van de doorbraak omgevormd is tot een 
driehoekig plein. 
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3.3.4 Hedendaagse verschijningsvorm Nieuwstraat 
De opkomst van de textielindustrie was de belangrijkste de reden voor de 
ontwikkeling van de wijk Nieuwstraatkwartier. Nieuwe woningen werden 
gebouwd, om de textielarbeiders te huisvesten. In 1932 is de basis gelegd 
voor de huidige perceelsverdeling van de Nieuwstraat en omgeving. Dit 
gebied was daarvoor vooral landbouw gebied en een aantal Heren hadden 
hier hun landgoed. De percelen in de Nieuwstraat zijn smaller dan de 
percelen in de Grotestraat en de bebouwing is kleinschaliger. 
Door de geisoleerde ligging van de wijk, is de Nieuwstraat behalve een 
scheidslijn tussen noord en zuid ook de straat die de wijk met de rest van 
de stad verbindt. 
De Nieuwstraat is een deel van het lint waar grootschalige planvorming nog 
nauwelijks invloed heeft gehad. De wijk heeft min of meer een spontane 
transformatie kunnen ondergaan, waarbij de invulling van de percelen 
bepaald werd door organische groei, die aangestuurd werd door het 
particuliere eigendom. De straat bestond in de jaren '30, voornamelijk uit 
een lint van particuliere woonpercelen, waarvan een deel van de percelen in 
hele breedte van de Nieuwstraat tot de Prinsenkampsweg liep en een deel 
van de percelen was opgesplitst. De achtergebieden waren in gebruik als 
tuin of erf. 
Winkels, werkplaatsen en kleinschalige bedrijvigheid hebben zich in de 
afgelopen eeuw gemengd met de woningen en de percelen werden steeds 
verder volgebouwd, waardoor de vrije ruimte op de percelen steeds kleiner 
werd. 
Een deel van de lange percelen is in de loop der jaren gesplitst en een 
aantal smalle percelen zijn samengevoegd. Bebouwing op diverse 
percelen is gesloopt, vernieuwd, verbouwd of samengevoegd en tuinen 
zijn volgebouwd met schuurtjes, opslagruimte en garageboxen. De 
hedendaagse verschijningsvorm van het bouwblok is minder rechtlijnig. De 
straatwand van het lint kent meer en grotere onderbrekingen en entrees zijn 
op enkele plekken verder van de straat komen te I iggen. 
De bebouwing aan de straat accentueert de primaire ruimte en smalle steegjes 
tussen de bebouwing zorgen voor ontsluiting van de achtergebieden. Waar 
de diepte van het perceel het toeliet is op veel plekken het lint opgesplitst, 
zodat er aan de achterzijde nieuwe percelen ontstonden. 
De Nieuwstraat kent, net als de Grotestraat in 1882, een divers straatbeeld 
met wisselende invullingen. Woningen, particuliere winkels en restaurants 
bepalen samen met de overgebleven ambachtsen het straatbeeld, waarin 
ook de invloed van de immigranten uit de jaren '60 terug is te zien. Na de 
ondergang van de textielindustrie heeft de Nieuwstraat zich dus ontwikkeld 
tot multicultureel stadshart van de wijk Nieuwstraatkwartier. 
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Op een enkele plek langs het lint zijn ook hier de eerste grootschalige 
bouwprojecten te zien. Woningbouwcorporatie Beter Wonen heeft een reeks 
smalle percelen samengevoegd om een appartementencomplex te kunnen 
ontwikkelen aan het lint. De nieuwe bebouwing gaat slechts een minimale 
relatie aan met de straat, waardoor het niet past binnen de ruimtelijke en 
sociale omgeving van de Nieuwstraat 
De autonome groei en het niet voeren van een beleid voor de wijk heeft 
ook negatieve gevolgen voor de wijk. De Nieuwstraat heeft te maken met 
veel achterstallig onderhoud en verloedering, die een grote invloed hebben 
op het straatbeeld. In de wijk wonen veel laag opgeleide burgers en het 
gemiddelde inkomen is er laag wat van invloed is op de investeringen in het 
particuliere eigendom en de kwaliteit hiervan. Het gebrek aan regulering in 
de wijk geeft de bewoners veel vrijheid, die ze volop benutten, op positieve 
en negatieve manier. 
De diversiteit in functies komt direct tot uiting in de vormgeving van de 
bebouwing. 
De menging van de verschillende soorten functies en voorzieningen en de 
steeds wisselende invulling van percelen vraagt een hoge opnamecapaciteit 
en flexibiliteit van de lintstructuur. Door de oorspronkelijke diepte die het 
lint op deze plek heeft, is er veel variatie mogelijk door het splitsen en 
samenvoegen van percelen, in de breedte, maar dus ook in de lengte. 
Ondanks de wisselende functies en het wisselende uiterlijk, heeft de 
lintbebouwing ook een aantal overeenkomsten. De bebouwing accentueert 
de primaire ruimte van het lint, doordat de bebouwing de harde grens vormt 
tussen de openbare lintruimte en de private tuinen. Alle voorkanten van de 
woningen zijn op het lint gericht en elk perceel wordt met minimaal één 
entree ontsloten vanaf het lint. 
De komst van meer winkels in de straat en de toegenomen mobiliteit sinds 
de jaren '30 hebben geleid tot verkeersproblemen in de straat. Doordat het 
straatprofiel sinds het ontstaan van de linten even breed is gebleven, is er 
maar net genoeg ruimte om al het verkeer een plek te geven. De voortuinen 
zijn begin jaren '60 opgekocht door de gemeente, om zo de Nieuwstraat te 
kunnen verbreden. 
Waar de diversiteit aan functies een positieve invloed heeft op de 
leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte van de straat, zorgt het 
parkeerprobleem in de straat juist voor een negatief straatbeeld en onveilige 
situaties, door foutgeparkeerde auto's. 
Door de splitsingen en samenvoegingen van lint percelen zijn de 
achterzijden rafelig en heeft de Prinsenkampsweg die aan de achterkant 
loopt, geen helder straatprofieL De achterkanten van de lintpercelen heeft 
een grote variatie aan entrees, tuinen, hekwerken en schuren, die samen 

met de woningen aan de overkant de straat vormen. Vroeger keken deze 
woningen uit op de tuinen van de Nieuwstraat, maar door het volbouwen 
van de percelen, is het straatprofiel veranderd in een dichtbebouwde straat, 
waar auto's het straatbeeld bepalen 
De transformatie van de Nieuwstraat heeft zich dus vooral afgespeeld 
op de percelen. De straat is in de afgelopen eeuw wel gemoderniseerd, 
maar het straatbeeld is niet veel veranderd. Op de percelen is er wel veel 
veranderd. De particulieren hebben de percelen steeds verder volgebouwd. 
De kleinschalige woningen werden uitgebreid en nieuwe bebouwing en 
functies worden toegevoegd in de diepte van het lint. 
Behalve de variatie in functies is er ook een grote variatie in de bewoners en 
gebruikers van de percelen. De wijk huisvest veel verschillende culturen, 
waarbij de Turkse etniciteit dominant is naast de Nederlandse. Dit komt 
omdat veel van de Turkse textielarbeiders een nieuw handelsbestaan hebben 
opgebouwd in de Nieuwstraat en aan andere delen van de lintstructuren in 
de stad. 
Deze verscheidenheid aan culturen heeft ook zijn weerslag op de 
vormgeving, het gebruik en het onderhoud van de lintpercelen en komt 
bijvoorbeeld tot uiting in de verschillende voorzieningen en de invulling 
van de tuinen. 
De openbare ruimte van de wijk is het lint. Hier wordt gewerkt, gewoond en 
worden contacten gelegd. Er is echter weinig ruimte voor verblijf in de wijk 
en de bijzondere open plek bij de Oude Molen wordt niet geaccentueerd 
door de bebouwingsstructuur en de inrichting, maar het beeld van deze plek 
wordt vooral bepaald door de geparkeerde auto's. 

In de volgende paragraaf worden door middel van drie microstories 
het zelfregulerend vermogen en de opnamecapaciteit van de percelen 
geïllustreerd. 
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De percelen geven verschillende invullingen van ondernemerschap 
en wonen aan het lint weer. De bedrijven en woningen verschillen in 
typologie en schaal van elkaar, maar vormen toch allemaal een onderdeel 
van het lint, waardoor ze ondanks de grote diversiteit toch verbonden 
zijn met elkaar. De geschiedenis van de percelen laat de overgang van 
autochtone wijk naar gemixte wijk zien en is een goede weergave van 
de hedendaagse culturen in de wijk. De percelen dragen allemaal op een 
andere manier bij aan de diversiteit en de collectieve functie van het lint. 
Ze laten het aanpassingsvermogen van de lintenstructuur zien en geven de 
opnamecapaciteit van het lint weer. 
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3.4 Microstories 
Nieuwstraat 120 
Nieuwstraat 120 staat momenteel leeg. Het is een lang perceel met een 
winkelfunctie. De secundaire ruimte van het perceel wordt ingevuld met 
opslagruimte en garageboxen. Het perceel heeft geen woonfunctie meer. 

In 1965 was het perceel in handen van de Almelosche Coöperatieve 
Melkinrichting. Ze hebben het overgenomen van de heer J.H. Abbink, die 
van beroep winkelier/koopman was en woonde op het perceel. Toen de 
coöperatieve melkinrichting het overnam was het perceel bebouwd met een 
huis en een werkplaats. Het perceel hoorde toen bij de melkfabriek die 
lag aan de Melkstraat een straat achter de Nieuwstraat In 1969 werd het 
overgenomen door de firma Kobes bakkerijen, dit was het eerste bedrijf dat 
op het perceel gesticht werd. 
Het huidige perceel is ontstaan uit twee verschillende percelen, Nieuwstraat 
120 en Nieuwstraat 122, die in 1972 zijn samengevoegd tot een perceel 
met huisnummer 120. De overname door een grootschalige firma, vroeg 
om een vergroting van het perceel, voor de huisvesting van de nieuwe 
houthandel door de firma ten Dam. Deze firma heeft behalve de bouw 
van het bedrijf het perceel ingericht met autoboxen. De woonkavel werd 
getransformeerd tot een bedrijfskavel met winkel. 
In 2004 heeft Sinan Gelici, het perceel overgenomen. Sinan is van Turkse 
afkomst en heeft de houthandel omgebouwd tot levensmiddelen winkel. In 
2007 is het pand overgenomen door Van Schut beleggingen en sindsdien 
heeft het nog geen nieuwe functie gehad. 

Kenmerkend aan de transformatie van dit perceel is de overgang van 
woonperceel naar bedrijfsfunctie, waarbij de samenvoeging van twee 
lange smalle percelen ruimte bood voor de ontwikkeling van voldoende 
opslagruimte en werkruimte. Het huidige perceel is bijna helemaal 
volgebouwd, waardoor de porositeit van de kavellaag is en mogelijkheden 
tot verdere uitbouw beperkt. 
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Nieuwstraat 86/86a/94 
Nieuwstraat 86, 86a zijn de percelen van hetautobedrijf Leus en Nieuwstraat 
94 is de woning met tuin van de heer Leus en zijn vrouw. Ze hebben de 
bedrijfspercelen in 1996 gekocht en de woning op nummer 94 in 2000. 
Het auto bedrijf bestaat uit een bedrijfspand en garageboxen. Geen enkel 
perceel van de heer Leus reikt van de Nieuwstraat tot de Prinsenkamp weg, 
maar door de combinatie van percelen heeft het bedrijf toegangen aan de 
Nieuwstraat en aan de Prinsenkampsweg. De woning van de heer Leus 
ligt aan de Nieuwstraat en de tuin is van het bedrijf gescheiden door een 
schutting, waardoor er een harde scheiding is tussen het woonterrein en 
het bedrijfsterrein. 

Nieuwstraat 86, en 86a vormden, voor de stichting van het autobedrijf, het 
terrein van de Baptisten gemeente in Almelo. Op het perceel van Nieuwstraat 
86 stonden twee woningen die bij het Kerkgebouw op het achterliggende 
perceel hoorden. In 1972 zijn de gebouwen gesloopt en is er een nieuwe 
hal opgezet. 
In 1986 zijn alle percelen, die nu eigendom zijn van de heer Leus, verenigd 
door Gerda Piening, die de weduwe was de van de broer van de heer Leus. 

Het bedrijf van de heer Leus is het voorbeeld van een van de familiebedrijven 
aan de Nieuwstraat Halverwege de vorige eeuw waren de eerste percelen 
eigendom van de familie, waarna ze steeds meer percelen hebben 
opgekocht in het gebied. De heer Leus heeft al deze percelen overgenomen 
en heeft zijn eigenbedrijf gesticht op een aantal van deze percelen. De 
percelen die hij zelf niet nodig heeft verhuurt hij. 
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Nieuwstraat 76 
Nieuwstraat 76 is een klein perceel. Op het perceel bevindt zich een winkel 
met een bovenwoning. Het perceel grenst alleen aan de Nieuwstraat en 
wordt vanaf hier ontsloten. Het volledige oppervlak van het perceel is 
volgebouwd, waardoor er geen tuin of garage is. 
Op dit perceel bevindt zich een van de horeca gelegenheden van de 
Nieuwstraat Het is een klein Akdeniz Grill- en Afhaalrestaurant met de naam 
Akdeniz. De huidige eigenaren van het pand zijn Kwong Sing Wu en Aixiao 
Sun, beiden geboren in China, zij hebben hier zelf een chinees restaurant 
gehad, maar gezien aan de huidige naam, hebben ze het pand nu verhuurd 
aan andere ondernemers. Zij hebben het pand in 2001 gekocht. 
In 1957 woonde de heer Huiskes op dit perceel. Het was toen nog niet 
helemaal volgebouwd, waardoor hij behalve een huis, nog een schuur 
en een erf had. De heer Huiskes was grossier in kaas en vleeswaren van 
beroep. In 1975 heeft Fuck Kwoon Yau het pand overgenomen en in 1980 
is de heer Kwok-Hing Lan hier een restaurant begonnen. Dit restaurant is 
in 1996 overgenomen door Eddy Prajinto, kok van beroep en van Javaanse 
afkomst. 
Opvallend is dat de horeca gelegenheid sinds de oprichting altijd als 
zodanig in gebruik is geweest. De verschillende culturen die de wijk rijk is 
komen ook terug in de geschiedenis van dit perceel. 
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3.5 Conclusie 
De verschillende dragende stadstructuren gaan elk een andere relatie aan 
met het lint en bieden verschillende mogelijkheden voor ontwikkeling van 
nieuwe samenhang in de stad. 
De lintenstructuur in de binnenstad heeft zich door de vele transformaties 
steeds moeten herschikken naar de verschillende ontwikkelingen in de stad, 
als gevolg van de textielindustrie en de daaropvolgende stedenbouwkundige 
plannen. Door de vele transformatieprocessen, zijn er veel van de 
oorspronkelijk lintkwaliteiten van de Grotestraat verloren gegaan. De diepte 
is op veel plekken gedeeltelijk of helemaal verdwenen en van de directe 
relatie met de achtergebieden en de dynamiek die dit met zich mee bracht, 
is in de hedendaagse stad nog maar weinig van terug te vinden. 
Door de uitbreiding van het winkelgebied richting het Centrumplein, de 
verschuiving van particuliere ondernemers naar grote winkelketens en de 
centrale ligging van de parkeervoorzieningen, wordt de zuidelijke uitloper 
van de Grotestraat minder bezocht. Dit vormen de belangrijkste redenen 
voor het ontstaan van de overmaat aan winkelpanden in dit gebied, wat zich 
uit in leegstand. De overgang naar deze zuidelijke uitloper wordt versterkt 
door de ligging van een horecacluster aan het lint en de ligging van grens 
van de citypromenade. 
Het opkopen en slopen van aaneensluitende panden langs de linten, door 
projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, hebben gaten in de 
coherente lintstructuur veroorzaakt. Deze prairies en leegstand veroorzaken 
samen een negatieve spiraal op verschillende plekken langs het lint. 

De Nieuwstraat laat zien dat ook in de hedendaagse stad, het lint nog een 
belangrijk element is, dat voor een groot deel nog steeds kan functioneren 
vanuit het zelfregulerende vermogen. De autonome groei, zonder regels of 
beleid, heeft geleid tot veel ontwikkelingsvrijheid, wat tot uiting komt in het 
diverse straatbeeld. Het lint vormt de belangrijkste ontmoetingsplek van 
de wijk Nieuwstraatkwartier. waar alle verschillende culturen samenkomen. 
Het lint is in staat om de basis te zijn voor verschillende soorten mensen, 
verschillende functies en verschillende levensstijlen. De inrichting van 
de lintpercelen kan veel veranderingen doorstaan, zonder dat het zijn 
lintfunctie verliest, doordat de primaire structuur van het lint en de lineaire 
richting vast staan. 
De autonome ontwikkeling van het lint brengt naast positieve aspecten, 
ook negatieve aspecten met zich mee. De beperkte controle door de 
gemeente is zichtbaar in de openbare ruimte in de vorm van verloedering 
van de straten en achterstallig onderhoud aan panden. Daarnaast vormt de 
toenemende parkeerdruk een groot probleem voor de omgevingskwaliteit 

en de veiligheid in de straat. 
Door de grote mate van vrijheid en het volbouwen van de percelen, raken 
de binnen gebieden steeds verder volgebouwd. Vooral garageboxen en 
opslagruimte nemen veel ruimte in beslag en zorgen voor achteruitgang 
van het straatbeeld, vooral in de achterstraten van het lint. 
Hoewel de smalle perceelsmaal een belangrijk kenmerk is van het lint, 
is er ook vraag naar grotere percelen, zodat winkels en bedrijven kunnen 
voldoen aan de hedendaagse standaard. De gewenste schaalvergroting 
wordt geïllustreerd door de microstories, waar elk stukje perceel in gebruik 
is en waar samenvoegingen van meerdere percelen oplossingen hebben 
geboden voor de gewenste uitbreidingen. 
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Met deze visie wordt er een ontwikkelingsrichting geschetst, waarmee de 
samenhang tussen de lintenstructuur en de andere structurerende elementen 
zal worden versterkt en de verankering van het lint in het stedeli jk weefsel 
moet worden hersteld. Dit moet samen leiden tot de herpositionering van 
het lint in de hedendaagse stad en de stad van de toekomst, waardoor een 
hoogwaardige stedelijk ruimte en een goed vestigingsklimaat tot stand kan 
komen. 

De lintvisie is opgebouwd uit twee delen. 
In het eerste deel wordt een raamwerk gevormd voor ontwikkelingen in de 
stad. Dit raamwerk bestaat uit een algemene visie voor het lint in de stad, 
die op basis van de analyse tot stand is gekomen. Binnen dit raamwerk 
wordt de relatie met de andere dragers beschreven en wordt een strategie 
gegeven voor het ontwikkelingen van een hoogwaardige openbare ruimte 
door de gemeente. Dit wordt aangevuld met randvoorwaarden voor 
strategische ingrepen langs het lint, die de kwaliteit en inbedding van de 
ingrepen binnen dit raamwerk, moeten waarborgen. 

Het tweede deel wordt gevormd door wijkprogramma's voor de Binnenstad 
en de wijk Nieuwstraatkwartier. Aan de hand van het gevormde raamwerk 
kunnen doelstellingen voor de verschillende wijken worden opgesteld, 
die vervolgens in een wijkprogramma verwerkt kunnen worden. Vanuit de 
wi jkprogramma's worden vervolgens voorstellen gedaan voor strategische 
ingrepen langs de linten. In deze visie worden de cases uit de analyse 
gebruikt voor de uitwerking van een aantal strategische ingrepen. 
Met de strategische ingrepen in het Centrum, wordt de aanzet gegeven voor 
een nieuw Centrumplan voor Almelo. 
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4. RAAMWERK VOOR ONTWIKKELINGEN 

4.1 Inleiding 
Het lint zal samen met de andere structurerende elementen in de stad 
een netwerk vormen, waarmee de samenhang tussen de elementen wordt 
versterkt. 
Een hoogwaardig netwerk kan alleen tot stand komen als de openbare ruimte 
van de dragers van goede kwaliteit is en een zekere mate van coherentie 
vertoont. De aanpak van de openbare ruimte speelt dus een belangrijke rol 
binnen dit raamwerk. 
Strategische ingrepen langs het lint, moeten zorgen voor de directe 
verankering van het lint in het stedelijk weefsel. Vanuit de gevormde 
wijkprogramma's krijgen een aantal prairies in de stad een nieuwe invulling, 
die de nieuwe verankering van het lint in de stad weergeven en hiermee een 
bijdrage leveren aan de kwaliteit van de openbare ruimte. 

4.1.1 De relatie met de andere dragers 
De lintenstructuur in de stad vormt samen met het Graafschap en de Aa, de 
basis voor de historische identiteitvan de stad en de organische ontwikkeling 
die daar bij hoorde. Daarnaast zijn de grootschalige industriële dragers van 
belang, omdat deze representatief zijn voor het textielverleden van Almelo 
en de schaalvergroting die de stad heeft ondergaan. Het benutten van de 
relatie van de lintenstructuur met de verschillende dragers in de stad vormt 
dus een belangrijk uitgangspunt voor het vormen van het raamwerk. Door 
de dragers wordt een netwerk van routes en ruimtes gevormd die een grote 
rol spelen bij het uitdragen van de identiteit van de stad. Dit netwerk moet 
door verschillende ingrepen op meerdere schaalniveaus worden versterkt, 
zodat vernieuwde samenhang tussen het lint en de andere dragers een 
bijdrage kan leveren aan de herpositionering van het lint. 

4.1.2 Aanpak van de openbare ruimte 
De linten vormen de centrale verbindingsassen in de stad en in de wijk. 
Het verbindt de verschillende fragmenten van de stad met elkaar en vormt 
een doorlopende openbare ruimte in de stad. Door strategische ingrepen 
te koppelen aan de lintenstructuur, wordt er een netwerk van ingrepen 
gevormd, die de verschillende stadsfragmenten met de bijbehorende 
ingrepen tot een collectief maakt. 
Een generieke aanpak van de lintenstructuur kan zorgen voor een impuls 
voor de hele stad. Door een kwaliteitsslag te maken, met de aanpak van 
de problemen in de openbare ruimte van het lint, wordt de stad als geheel 
aangepakt. Door met het raamwerk de lineaire richting van de linten te 
waarborgen en deze te versterken door een heldere routing en een hoge 
inrichtingskwaliteit, kan het oorspronkelijke organische systeem de 

identiteit van de stad versterken. Hiermee wordt dan een kwaliteitsimpuls 
meegeven aan de gehele stad en aan de verschillende wijken afzonderlijk. 
De verantwoordelijkheid voor deze kwaliteitsslag ligt bij de gemeente. 

4.1.3 Randvoorwaarden voor de strategische ingrepen 
De prairies langs de linten zijn van grote invloed op de omgevingskwaliteit 
en de leefbaarheid in de stad. Nu de woningcorporaties geen geld hebben 
om de terreinen een nieuwe invulling te geven, blijven de terreinen als 
verwaarloosde ruimtes in de stad liggen. 
In de binnenstad speelt dit probleem vooral in de uitlopers. Door de 
grootschalige herstructurering en uitbreiding van het centrum, heeft het lint 
in de binnenstad veel van haar oorspronkelijke identiteit verloren en zijn er 
in de uitlopers van de Grotestraat problemen ontstaan. 
Een belangrijke verantwoordelijkheid voor het waarborgen van de kwaliteit 
van de publieke ruimte ligt bij de gemeente. Zij moeten verantwoordelijkheid 
nemen voor het herontwikkelen van de verouderde, langdurig leegstaande 
panden en moeilijk te ontwikkelen percelen in de stad. 
Daarnaast moet er gezocht worden naar een oplossing voor het invullen van 
de prairies van de Woningbouwcorporaties. Nu de corporaties geen geld 
hebben om de terreinen op korte termijn een nieuwe invulling te geven, 
wordt het tijd dat er gekeken wordt naar alternatieve ontwikkelingsmethoden 
en nieuwe vormen van samenwerking. Hierbij kan het initiatief meer bij 
particulieren worden gelegd, zodat kosten en risico's kunnen worden 
gedeeld en de ontwikkelingen naadloos kunnen aansluiten bij de 
veranderende behoeftes van de toekomstige gebruikers, waardoor nieuwe 
woonwensen ingevuld kunnen worden. Ook zal dit leiden tot vernieuwende 
kleinschalige woonmilieus in de stad. die elk hun eigen identiteit hebben. 

85 



4.2 uitwerking van het raamwerk 
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Unt als onderdeel van het recreatienetwerk 
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4.2.1 Het recreatienetwerk 
Het netwerk van de linten kruist de verschillende assen in de stad en kan 
worden ingezet als verbindende factor tussen de verschillende recreatieve 
zones en de groene longen, waardoor er een recreatienetwerk wordt 
gevormd door de linten, de beken en de kanalen. Via de recreatieroutes 
wordt de lintenstructuur dan direct toegankelijk vanuit de groene longen 
en andersom. 
Door de richting van het kanaal te benutten als routing naar de binnenstad, 
kan er vanuit het landschap een directe en hoogwaardige verbinding worden 
gemaakt naar de binnenstad. 
De lintenstructuur vormt een directe verbinding met het Twentse landschap. 
De stadsranden hebben een grote invloed op de ervaring van deze overgang 
van rood naar groen, die benut kan worden in de beleving van de stad door 
haar inwoners en bezoekers. 
Voor het functioneren van de lintenstructuur als onderdeel van de recreatieve 
netwerken moet er gestreefd worden naar een eenduidige en hoogwaardige 
inrichting van de routes. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan 
de kruispunten van de verschillende routes, zodat de overgang naar andere 
structuren en identiteiten van de stad bewust wordt meegemaakt, waardoor 
het een grotere rol kan spelen bij de beleving van de stad. 
Behalve het vormen van een netwerk op stadsniveau, kunnen de 
waterstructuren ook een belangrijke rol spelen in de wijk. De aanwezigheid 
van de Aa in het centrum kan een bijdrage leveren aan de identiteit van de 
stad. Verblijfspiekken aan het water moeten een duidelijke relatie krijgen 
met het lint en een hoogwaardige inrichting krijgen. De dynamiek van de 
Grotestraat en het lint van de Aa, kan in de diepte van het lint tot uiting 
komen. 
In de binnenstad is de relatie met het Graafschap ook een belangrijk punt 
van aandacht. Deze structuur heeft altijd een nauwe band gehad met het 
lint en de ruimte tussen de Grotestraat en het Graafschap heeft een hoge 
recreatiewaarde in de binnenstad, die nog beter tot zijn recht zou kunnen 
komen. 

4.2.2 Voorzieningen aan het lint 
De lintenstructuur vormt de verbinding tussen verschil lende voorzieningen 
clusters in de stad. Hierdoor wordt er dus een netwerk van voorzieningen 
gevormd door het lint. De Grotestraat is een belangrijk onderdeel van 
het Centrum van de stad, waar de stadsvoorzieningen zich bevinden. 
Daarnaast liggen er verschillende clusters van wijkvoorzieningen langs de 
lintenstructuur verdeeld in de stad. 
De voorzieningenclusters op wijkniveau moeten behouden blijven en 

kunnen een grotere rol gaan spelen in het verbeteren van de verbinding 
en de samenhang in de wijk. De particuliere voorzieningen langs de linten 
vormen een goede aanvullig op het winkelaanbod in de binnenstad, dat 
vooral bestaat uit grote winkelketens. De linten op wijkniveau, waar 
autonome groei nog aanwezig is, bieden interessante mogelijkheden voor 
particuliere ondernemers, die door de gemeente gebruikt kunnen worden 
om wijken weer positief op de kaart te zetten. 
De collectieve functie van het lint op wijkniveau kan worden vergroot 
door het toevoegen van meer verblijfsruimte en het verhogen van de 
inrichtingskwaliteit. 
De sociale ontmoetingswaarde is al aanwezig door de ligging in het hart 
van de wijken en de voorzieningen langs het lint, maar door de beperkte 
kwaliteit van bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte is 
de verblijfskwaliteit op de meeste plekken gering. De toevoeging van 
kleinschalige verblijfspiekken langs de linten en verbetering van de kwaliteit 
van de ruimte, kan er voor zorgen dat de linten naast de ontmoetingsfunctie 
ook een verblijfsfunctie kunnen hebben voor de wijken, waardoor de 
collectieve waarde van het lint in de wijken verder zal toenemen. 
Door de omgevingsfactoren van deze wijkcentra te verbeteren, zullen 
mensen zich eerder verantwoordelijk voelen voor het uiterlijk en de 
uitstraling van hun onderneming. Hierbij kan door het tijdelijk aanbieden 
van kennis en renovatiepremies het onderhoud van particulier bezit verder 
gestimuleerd worden, waardoor het verbeteren van het vestigingsklimaat 
van de wijk verbeterd. 
Door het aanpakken van de omgevingskwaliteit kunnen starters worden 
aangetrokken. 
De gemeente moet een actieve rol gaan voeren bij het verbeteren van het 
imago van wijken. De sterke punten van een wijk moeten worden benadrukt 
en uitgebuit, om zo een aantrekkelijker beeld te creêren. Door de verbetering 
van de openbare ruimte is de eerste impuls voor nieuwe ontwikkelingen 
gegeven en zal de beeldvorming van de wijk verbeteren. 

Het fietsnetwerk 
Het hoofdfietsnetwerk in de stad loopt grotendeels via de lintenstructuur. Als 
fietser op weg naar de binnenstad passeer je de verschillende collectieve 
ruimtes in de wijken, waardoor deze van grote invloed zijn op het imago van 
de verschillende wijken en buurten. 
Vanuit de Grotestraat, zijn er uitlopers in alle richtingen, die sterk verankerd 
zijn in de wijken. De uitlopers zorgen dus voor de binding van de binnenstad 
aan de verschillende wijken en de Grotestraat is de plaats waar het karakter. 
de identiteit en haar schoonheid aan het licht komen. De binnenstad wordt 
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gevoed met mensen vanuit de wijken en de regio, die gebruik maken van 
de binnenstad. Alleen als de binnenstad aantrekkelijk is voor de inwoners, 
zal dit een bloeiend stadshart vormen. De uitlopers van het lint, vormen dus 
voor veel fietsers de hoofdentrees naar de binnenstad. In de binnenstad 
ontbreekt er een klein deel van het fietsnetwerk via de lintenstructuur, 
omdat een deel van de Grotestraat is afgesloten voor fietsers. Een goede 
parallelle verbinding is niet aanwezig, waardoor fietsers om de binnenstad 
heen moeten. Deze ontbrekende schakel moet in het wijkprogramma voor 
de Binnenstad worden ingevuld. 
De lintenstructuur speelt nu vooral een rol bij het benaderen van de 
binnenstad vanuit de verschillende wijken van de stad, maar het vormt 
ook een belangrijke route naar de omliggende dorpen. De linten zijn van 
oorsprong de verbinding naar de omliggende dorpen. Door het fietsnetwerk 
tussen de dorpen en de stad te verbeteren, kunnen de linten dienst doen 
als snelle fietsverbinding naar de stad, maar ook vanuit de stad naar de 
buitengebieden. De diversiteit en dynamiek van de linten biedt een 
interessante route en mensen kunnen zo kennis maken met gebieden waar 
ze normaal niet zouden komen. 
Deze lagere ontsluiting is dus van groot belang, omdat hier veel winst te 
behalen is voor de verbetering van het imago van de stad. Door de linten 
als eenheid in te richten en een hoogwaardige verbinding te maken met de 
stad en de binnenstad, kunnen de linten zorgen voor een nieuwe impuls 
op wijkniveau. Wanneer deze een kwaliteitsverbetering hebben ondergaan, 
zal de wijk bij de vele passanten een positieve indruk maken. Door nieuwe 
aantrekkingskracht van de routes zal het gebruik ervan worden vergroot, wat 
dus zorgt voor toestroom vanuit alle richtingen. Hierdoor wordt de lineaire 
routing van het lint behouden en meer passage kan zorgen voor meer 
bekendheid van de voorzieningen aan het lint in de wijk. Het Lintennetwerk 
als hoofdfietsnetwerk in de stad kan ervoor zorgen dat alle inwoners kunnen 
meegenieten van de verschillende plekken en identiteiten die de stad 
rijk is en laat mensen kennis maken met andere culturen en particuliere 
initiatieven. 
Als alle delen van lintenstructuur generiek worden aangepakt en goed 
op elkaar aansluiten, kan een netwerk van bijzondere plekken in de stad 
gevormd worden. Niet alleen de doorgang moet worden gewaarborgd, 
maar er moet ook zorg worden gedragen voor goede fietsenstallingen langs 
het netwerk en het netwerk moet direct gekoppeld worden aan de diverse 
verblijfspiekken aan het lint. De verantwoordelijkheid voor de verbetering 
van dit netwerk ligt bij de gemeente. De kwaliteit van de fietspaden en de 
inrichting van de openbare ruimte is het speerpunt voor de lintenstructuur 
als netwerk van collectiviteit en ontmoeting. 

Vernieuwde parkeerring 
De rondwegen en de tangenten vormen de hoofdontsluiting van en naar de 
stad. Vanaf de A35 en de N36 is er een directe verbinding met de rondweg 
van Almelo, van waaruit de tangenten de stad insteken. De westelijke 
tangenten en parkeergarages in de stad zijn echter veel drukker bezet 
dan de oostelijke. Hier moet verandering in komen, om onderbezetting 
van de oostelijke parkeergarages tegen te gaan. Door vanaf de afrit van 
de A35 en de rondweg, de parkeerroutes al aan te geven en mensen te 
laten kiezen tussen parkeerring-west en parkeerring-oost, zal het verkeer 
zich hier al opsplitsen. Op deze manier kan een deel van het verkeer van de 
hoofdentree van de stad, via de rondweg naar de oostelijke parkeergarages 
worden geleid, waardoor deze beter worden benut en de zuid-oostkant van 
het centrum weer drukker bezocht zal worden. 

4.2.3 Aanpak van de prairies 
Door in te spelen op de woonbehoefte van Almelo, kan er een bijdrage 
worden geleverd aan de fysieke bouwopgave van de stad. De prairies langs 
het lint zijn de ideale plek voor het ontwikkelen van nieuwe woonmilieus, 
die aansluiten op de woonbehoefte en tegelijkertijd een bijdrage leveren 
aan de verankering van het lint in het stedelijk weefsel. 

Verder bouwen aan de stad 
Een belangrijke randvoorwaarde voor de visie is dat herstructurering plaats 
moet vinden vanuit het bestaande weefsel. Sloop is alleen toegestaan als 
het de verankering van het lint in het stedelijk weefsel tegengaat en er geen 
oplossing gevonden kan worden. Een slechte staat van bebouwing kan 
tevens een reden zijn om over te gaan tot sloop. 
Gestreeft moet worden naar hergebruik en het geven van nieuwe functies en 
gebruiksvormen aan de bestaande bebouwing, om vanuit hier een duurzame 
stedenbouw in gang te zetten. Dit sluit tevens aan bij de organische groei 
van het lint, waarbij er steeds verder wordt gebouwd aan het bestaande 
weefsel en er slechts kleinschalige aanpassingen worden gedaan. 

Woonbehoefte van Almelo 
Uit de woningbouwopgave voor Almelo blijkt dat er behoefte is aan een 
grote verscheidenheid aan woonmilieus, waarbij er de meestevraag is naar 
grondgebonden woningen. Er is veel vraag naar suburbane woonmilieus, 
maar het stedelijk wonen vormt nog steeds de grootste groep aan de 
vraagzijde. Levensloopbestendige (grondgebonden) of traploze woningen 
(appartementen) worden ook steeds meer gevraagd. 
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Wanneer we kijken naar de reeds geplande ontwikkelingen in het centrum en 
de vraag naar appartementen en andere woonvormen op centrumstedelijke 
locaties, dan zien we dat dit ongeveer met elkaar overeen komt. Een 
belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de prairies die nog ontwikkeld 
moeten worden. 
Daarnaast is het opvallend dat er een groot tekort aan grondgebonden 
woningen (en een overschot aan appartementen) lijkt te ontstaan in de rest 
van het stedelijk gebied. 
Nieuwe uitleglocaties moeten antwoord bieden op de suburbane woonvraag. 
Vervolgonderzoek moet uitwijzen waarom mensen kiezen voor suburbane 
milieus. Wil men echt niet in de stad wonen of wil men vooral graag een 
ruimere woning met meer kwaliteiten en meer groen dan de standaard 
rijhuizen in de stad en ziet men suburbaan wonen als de enige mogelijkheid 
tot het ontwikkelen van deze woonwensen. Voordat meer uitleglocaties 
worden aangewezen, moet hier eerst verder onderzoek naar worden gedaan. 
Behoeftes vertaald in een bouwprogramma: 

Ca ....... - ....... a-tg otodollkl --· ....... k-
Starten 70 170 180 
......._tat55jur 140 700 580 
OWw cMn 55 jHr 850 170 880 

T-1 1080 1040 1400 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

Definitie van CPO volgens VROM: 
"Een groep consumenten, georganiseerd als rechtspersoon zonder 
winstoogmerk. Deze groep heeft de volledige juridische zeggenschap over 
en draagt verantwoordelijkheid voor het gebnlik van de grond, het ontwerp 

en de bouw van de woning. " 

Collectief particulieropdrachtgeverschap (CPO) kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan alternatieve methoden voor stadsontwikkeling. De prairies 
zijn ontstaan door het opkopen en slopen van een reeks aaneengesloten 
lintbebouwing,door projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Het 
opnieuw uitgeven van individuele percelen is niet realistisch, maar het is 
wel mogelijk om particulieren inspraak te geven in de ontwikkeling door 
middel van CPO. Door deze inspraak kan direct worden ingespeeld op de 
woonbehoefte in de stad, waardoor de nieuwbouw naadloos aansluit op de 
woonwensen. 
De gemeente heeft als uitgangspunten dat ze wil aansluiten bij de tendens 

voor gemeenschappelijkheid en duurzaamheid en ze wil een breed palet 
aan kleinschalige woonmilieus ontwikkelen. De huidige plannen richten 
zich vooral op standaard appartementen bouw, in navolging van wat er 
al ontwikkeld is langs de linten. Dit levert niet de kwaliteiten op die de 
gemeente als doelstelling heeft. Daarnaast is het zo dat de lintenstructuren 
oorspronkelijk bestaan uit particuliere ontwikkelingen. 
Met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap kunnen kleinschalige 
woonmilieus ontwikkeld worden met een divers woningaanbod. 

Door de terreinen langs de lintenstructuur met CPO te ontwikkelen, zal er 
kwaliteit worden toegevoegd aan de lintenstructuur. Bebouwing kan op 
maat worden aangeleverd en er zal meer binding ontstaan met de buurt en 
de stad, door de directe betrokkenheid van bewoners bij de ontwikkeling 
van hun huis, winkel of werkplek. Door de grote mate van participatie 
van bewoners, zullen zij zich ook meer verantwoordelijk voelen voor hun 
leefomgeving en de kwaliteit van hun woning. 
Collectieve ontwikkelingen kunnen samengaan met collectieve 
voorzieningen, die zorgen voor verbinding binnen de bouwblokken, maar 
die mogelijk ook een toevoeging kunnen zijn in wijken en buurt, wanneer ze 
toegankelijk worden gemaakt voor een groter publiek. Per buurVwijk moet 
er gekeken worden voor welke doelgroepen onder CPO kunnen ontwikkelen 
op de verschillende locaties. Dit hangt af van de ruimtelijke kwaliteiten, de 
ligging in stad en wijk en de samenstelling van de wijk. 
Door integrale voorzieningen kan overbebouwing en verrommeling op 
percelen langs de linten worden tegengegaan en kan er gestreefd worden 
naar de gewenste bebouwingsdichtheden in de binnenstad, zonder kwaliteit 
te hoeven inleveren. 

De provincie Overijssel stimuleert collectief particulier opdrachtgeverschap 
Hiervoor hebben ze een handboek opgesteld en subsidies beschikbaar 
gesteld. Deze subsidies worden verstrekt aan groepen particulieren, maar 
ook aan gemeenten. 

"Voor particulieren: 2.500,- euro per woning met een maximum van 
25.()()(},- euro voor het hele CPO project. 
Voor gemeenten: Maximaal 50"/6 van de subsidiabele kosten met een 

maximum van 10.000,- euro." 
Bron: http://www.overijssel.nflfoket/subsidies 

"In Twente is er een rijke traditie in particulier opdrachtgeverschap. Dit 
gebeurt echter meestal op vrije kavels. Een nieuwe aanpalc, om verdere 
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verstedelijking van het landschap te voorkomen, is binnenstedelijke 
bouwopgaven, die ontwikkeld kunnen worden met CPO. CPO lijkt ook 
goed te passen in het 'Noaberschap' idee van 1Wente. En de daarbij 

horende plicht om een goede buur te zijn. " 

Bron: bouwen met burgers, Handboek CPO voor gemeenten in de provincie 
Overijssel, 2008 

'In aansluiting op initiatieven vanuit het ministerie van VROM wil de 
provincie het CollectiefParticulier Opdrachtgeverschap (CPO) stimuleren. 
De daarvoor bestemde rijksmiddelen worden beschikbaar gesteld voor 
initiatieven van georganiseerde groepen huishoudens die gezamenlijk 
de bouw van hun toekomstige woningen ter hand nemen. Daarnaast 
kunnen gemeenten uit door de provincie beschikbaar gestelde middelen 
een subsidie krijgen het vergroten van interne deskundigheid, voor het 
geven van voorlichting en voor het stimuleren van initiatieven binnen de 
gemeente. Gedeputeerde Staten willen in aansluiting op initiatieven vanuit 
het ministerie van VROM- het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
sterker dan voorheen stimuleren. De daarvoor bestemde rijksmiddelen 
worden via deze paragraaf beschikbaar gesteld voor initiatieven van 
georganiseerde groepen huishoude11v die gezamenlijk de bouw van hun 
toekomstige woningen ter hand nemen. De CPO houdt in dat een groep 
particulieren, georganiseerd in een vereniging of stichting, in eigen beheer 
met zelf gekozen partners zonder winstoogmerk een (woning) bouwproject 
ontwikkelt en realiseert. Om particulieren in de opstartfase te ondersteunen 
zijn twee verschillende subsidies beschikbaar: 

Aan groepen particulieren georganiseerd in een rechtspersoon zoals 
een vereniging ofstichting 
Aan gemeenten die particulieren willen ondersteunen. 

De subsidie aan particulieren kan bijvoorbeeld worden aangevraagd voor 
het inschakelen van deskundige procesondersteuning, en bijvoorbeeld een 
architect, ter voorbereiding van hun woningbouwplan. De subsidie aan 
gemeenten is bedoeld voor enerzijds het stimuleren van CPO binnen de 
eigen gemeente en anderzijds het vergroten van de eigen kennis over CPO' 
Bron: http://www.overijssel.nl/loket/subsidies 

Voor het ontwikkelen van de verschillende prairies in de stad is het van 
belang dat CPO past binnen het beleid en de regelgeving van de gemeente. 
Hiervoor zijn de volgende punten van belang: 

Het maken van een passend stimuleringsbeleid. CPO moet 
een plaats krijgen in de woonvisie, de bouwpmgrammering, in 
bestemmingsplannen en grondbeleid. 
Stem de organisatie af op CPO en maak een loket voor CPO 
Wees vooraf helder over de randvoorwaarden (geld, tijd en kwaliteit) 
en rem het tempo niet af 

Stimuleer corporaties om CPO ruimte te geven bij hun nieuwbouw en 
verbouw. vooral bij stedelijk vernieuwing. 
Geef rol aan bouwers, betrek deze in een vroeg stadium bij het proces 
(mede voor inbreng, kennis o~·er mogelijkheden en onmogelijkheden) 
Maak markt CPO transparant, bijvoorbeeld door een periodieke 
markt waarbij ook bouwondernemers zich kunnen presenteren. 

Collectief Particulier opdrachtgeverschap inpassen in het gemeente beleid 
kan de volgende voordelen opleveren: 

Vergroten van keuzevrijheid 
Vitaliteit en verscheidenheid in een ongedeelde stad (functiemenging, 
variatie in woonmilieus en woningtypen) 
Middel om voorzieningen te realiseren 
Vergroten van toegankelijkheid voor (lcoop)starters, attractiefwonen 
creëren voor hogere inkomens 
Stimuleren doorstroming en voorwaarden creëren waardoor meer 
mensen hun gewenste woning kunnen bewonen 
Versterken van kwaliteit van de woningvoorraad 
Vergroten verbondenheid van bewoners met stad, buurt en elkaar 
Zelfredzaamheid vergroten (senioren en zorg) 
Behouden van (monumentale) gebouwen 

Bovenstaande punten zijn overgenomen uit: Collectief particulier 
opdrachtgeverschap: markt voor bouwers, RIGO 20 7 0 

De projecten kunnen een bijdrage leveren aan de fysieke bouwopgave 
voor de stad door in te spelen op de woningbehoefte en doelstellingen die 
gesteld zijn door de gemeente en de provincie. 
De gemeente heeft prestatie afspraken gemaakt met de provincie en heeft 
een eigen woonvisie opgesteld. De lintvisie zal doormiddel van de prairies 
een bijdrage kunnen leveren aan deze bouwopgave. De woonbehoefte van 
Almelo en de inpassen van de behoefte binnen de linttypologieën wordt 
besproken in het beleid op bouwblok niveau. Hier zal de woonbehoefte 
voor de stad worden besproken, waarbij de vraag per leeftijdsgroep, 
inkomensklasse en woningtype zal worden beschreven. 

Prestatieafspraken provincie en woonvisie van de gemeente: 
Vanuit de provincie en de gemeente is er een raming gemaakt voor de 
woningbehoefte in Almelo tot 2015. Deze behoefte is gebaseerd op 
woningbehoeftecijfers van Primos 2007. In 2012 wordt de tussentijdse 
balans opgemaakt. De bouwopgave van Almelo is gesteld op 1200 
woningen tot 2012. Dit komt neer op de bouw van ca.350 woningen per jaar. 
Hierbij komen ook nog 500-750 woningen die gebouwd moeten worden als 
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het gevolg van het sloopprogramma voor de stad. (Verstedelijkingsopgave 
van Almelo van binnen naar buiten. gemeente Almelo, juni 2010, 
Men streeft naar binnenstedelijke ontwikkeling en streeft er naar om 60% 
van de bouwopgave te realiseren binnen de bebouwingscontouren van de 
stad. 

Toelichting bouwprogramma 
MGeprognosticeerde groei op basis van Primos van 2010 tot 2015: 1210 

Bouwprogramma op basis van Primos 2007 
Netto toevoeging aan de woningvoorraad: 1210 
Opgave sloop I vervangende nieuwbouw: 500 
Bijzondere doelgroepen: 150 
Totaalbrutoprogramma2010-2015: 1860 
Waarvan binnenstedelijk: 1116 
Waarvan uitleg (40%): 744" 

Bron: Prestatieafspraken Wonen gemeente Almelo, januari 2010, provincie 
Overijssel 

Deze lintvisie heeft als uitgangspunt om de prairies in de stad te ontwikkelen 
samen met haar burgers, waardoor een nieuwe balans gevonden kan worden 
tussen standaard projectontwikkeling en autonome groei van het lint. 
Voor het mogelijk maken van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
zal er een omslag gemaakt moeten worden in de beleidsvoering van de 
gemeente en corporaties. 
Door het betrekken van particulieren bij de ontwikkeling van de 
toekomstige woonomgeving, kan er worden ingespeeld op hun wensen 
en behoeftes. zonder dat alle regie uit handen wordt gegeven, waardoor 
de omgevingskwaliteit gewaarborgd kan worden. Elk project zal een 
andere uitstraling en identiteit meekrijgen, wat zal leiden tot een grote 
verscheidenheid aan woonmilieus in de stad. 
Door een collectieve aanpak wordt een meer duurzame stadsontwikkeling in 
gang gezet. die gedragen wordt door alle verschillende actoren. 

Leegstandsbeleid 
Voor moeilijk te ontwikkelen terreinen en leegstaande panden is een apart 
beleid nodig, waarbij de gemeente een actieve rol moet gaan spelen in 
het oplossen van de leegstandsproblemen en de aanpak van langdurige 
braakliggende terreinen in de stad. Ze kan panden opkopen en zelf 
opknappen, waardoor deze daarna eenvoudiger verhuurd of verkocht kunnen 
worden. Ook kunnen lastig te ontwikkelen terreien door de gemeente worden 

opgekocht en bebouwd, om zo de coherentie van de lintenstructuur te 
waarborgen. Een andere optie is om panden uit te geven als kluswoningent 
kluswinkels, om zo starters een kans te geven om voor een lage prijs een 
woning of winkel aan te kopen. Aan het opknappen van de panden moet dan 
een aantal randvoorwaarden worden gekoppeld, zodat de kwaliteit van de 
panden gewaarborgd is. 

Op de website van de stad Antwerpen wordt het grond- en pandenbeleid 
als volgt beschreven: 
"AG VESPA I'Oert het stedelijk grond- en pandenbeleid uit. Het heeft tot 

doel zichtbaar in te grijpen in lii'OOnwijlcen waar men te kampen heeft met 
verloedering en leegstand. Verwaarloosde panden, die niet interessant zijn 
VQQr private investeerders, worden door het bedrijf aangelwcht. Ze worden 
volledig gerenoveerd of gesloopt en vervangen door een nieuwbouw. 
Daarna worden de (ver)nieuw(d)e woningen aan marletconforme prijzen 
verlwcht aan particulieren. De opbrengsten komen in het 'rollend fonds' 
waarmee opnieuw geïm<esteerd wordt in het grond- en pandenbeleid. 
Het spreelct \'OOr zich dat deze projecten een belangnjlce meerwaarde 
betekenen qua leefbaarheid en loeifraaiing van het straatbeeld in bepaalde 
o,voonwijlcen. " 
Bron: http://www.Antwerpen.be/ 

Ook de klushuizen in Rotterdam zijn een effectieve manier om leegstand en 
verpaupering van wijken tegen te gaan: 
"Projecten waarbij de gemeente losse of geschakelde en veelal sterk 
verwaarloosde panden in slechte buurten aanbiedt tegen een gereduceerde 
verkoopprijs. Voorwaarde is wel dat kopers de panden grondig opknappen 
en er minstens 2 jaar zelf gaan wonen. 
Klushuizen worden gezien als een nieuw instrument in de strijd tegen 
verpaupering in achterstandswijken. Het Sociaal Cultureel Planbureau 
noemde de Klushuizen als één van de echt lll'erlcende projecten om 
de eenzijdige sociaal economische bevolkingssamenste//ing van 
achterstandswijken positief te doorbreken. 
Bij collectieve projecten van enige omvang, waarbij een Kopersvereniging 
worrit opgericht, zoekt Urbannerdam altijd naar een partner die als 
risicodragende partij betrokken wil worden. In de praktijk zijn dat vaak 
woningcorporaties die in het betreffende gebied veel eigendom hebben. 
Een collectief Klushuizenproject biedt namelijk een positieve impuls aan 
de betreffende buurt. " 
Bron: http:/ !www.urbonnerdam.nl/ 

Beide werkwijzen bieden een duurzame aanpak voor leegstaande en 
verouderde panden. Op deze manier kan voorkomen worden dat alle 
verloederde panden en bouwblokken in de stad gesloopt worden, waardoor 



DEEL B: DE UITWERKING 

de identiteit van een buurt behouden kan blijven. Daarnaast kan deze 
aanpak de negatieve uitstral ing van de panden worden tegengegaan, zodat 
de negatieve spiraal kan worden doorbroken. 
Kluswoningen bieden goede mogelijkheden voor starters, terwijl het grond
en pandenbeleid naast herstructurering van oude panden, ook zorg draagt 
voor moeilijk te ontwikkelen panden en bouwterreinen die liggen te wachten 
op een nieuw invulling en bepalend zijn voor het stadsbeeld. 

4.3 Randvoorwaarden voor strategische ingrepen 
Ondanks de collectieve aanpak van de bouwterreinen is het van belang dat 
positieve kenmerken, die horen bij de oorspronkelijke autonome groei van 
het lint in stand worden gehouden, zodat de kwaliteiten van de lintenstructuur 
gewaarborgd worden. Hieronder zijn een aantal randvoorwaarden gegeven 
voor de ontwikkeling van de prairies met CPO. Deze randvoorwaarden zijn 
gebaseerd op de conclusies van de analyse van de cases. 

Inbedding en dieptewerking van lint 
Voor de verankering van het lint in de stad is het van belang dat de nieuwe 
bebouwing een directe relatie aangaat met de omliggende structuren en 
weefsels en het bouwblok waar het onderdeel van is, waardoor nieuwe 
samenhang in de stad tot stand kan komen. Deze inbedding wordt 
opgebouwd vanuit de primaire ruimte van het lint. Deze relaties in de stad 
kunnen op verschillende manieren geuit worden, afhankelijk van de plek in 
de stad. 

Smalle zijstraten en stegen 
Het straatprofiel van het lint is breder dan de zijstraten en achterstraten, 
zodat er een duidelijk contrast tussen de hoofdstraat en de ondergeschikte 
zijstraten en stegen. Hoekbebouwing geeft aan of een zijstraat belangrijk is 
of niet. Een etalage in de zijruit accentueert de zijstraat. 

Afwijkende straatwand 
Bijzondere ruimtes langs en in de diepte van het lint kunnen worden 
benadrukt, door een terugvallende of missende straatwand, zodat de ruimte 
in de diepte van het lint zichtbaar wordt of de relatie van de lintenstructuur 
met andere elementen in de stad naar voren komt. 

De lineaire richting van het lint 
Straatwand 
Om de lineairiteit van het lint te waarborgen moet het lint zoveel mogelijk 
een aaneengesloten wand vormen. Openingen ten behoeve van zijstraten en 

stegen moeten een beperkte breedte hebben en openingen ten behoeve van 
verblijfspiekken en pleinen mogen maar beperkt aanwezig zijn. De diepte 
van het plein moet gering zijn en moet passen bij de schaal van het lint, 
zodat de lineaire richting van het lint niet wordt onderbroken. 

Oriëntatie 
Lintbebouwing heeft een eenzijdige oriëntatie, die op het lint gericht is. 
De lineaire richting wordt benadrukt door de gevelwand die de bebouwing 
aan de straat vormt. De ontsluiting van lintbebouwing vindt plaats op 
straatniveau aan de lintzijde. Wanneer een lintperceel is opgesplitst in 
twee percelen die met de achterkanten tegen elkaar liggen, dan is ook de 
ontsluiting van de tuin aangesloten op het lint. Elk perceel dient een eigen 
toegang te hebben vanaf het lint. 

Overgang privé-openbaar 
De bebouwing grenst aan de straat en vormt de barrière tussen de openbare 
ruimte van het lint en de private ruimte van de percelen. Hierdoor wordt 
er aan de voorkant van de percelen, door de bebouwing een harde grens 
gevormd tussen de primaire straatruimte en de secundaire ruimte achter 
de lintbebouwing. 

Behouden van een divers straatbeeld 
Perceelsmaal 
Om het gevarieerde straatbeeld te behouden of terug te brengen is het van 
belang dat de percelen smal zijn, waarbij de hedendaagse beukmaten het 
uitgangspunt zijn voor de minimale perceelsbreedte. 

Kleine korrelmaat 
De bebouwing, die grenst aan de lintenstructuur wordt gekenmerkt door 
een kleine korrel maat, waardoor de kleinschaligheid van de lintenstructuur 
behouden blijft. De breedte en hoogte van de bebouwing moet in relatie 
staan tot haar omgeving. 

Plint 
De plint van de bebouwing moet voldoende hoogte hebben, om flexibiliteit 
in functie te waarborgen. Woningen moeten omgebouwd kunnen worden 
tot kleinschalige particuliere ondernemingen en vica versa. Met deze 
randvoorwaarde wordt de levensloopbestendigheid van de bebouwing 
gewaarborgd. 
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S.Wijkprogramma's 
5.11nleiding 
Op wijkniveau wordt een invulling gegeven aan het raamwerk doormiddel 
van strategisch programma's. In de wijkprogramma's worden voorstellen 
gedaan voor strategische ingrepen, die oplossingen moeten bieden voor 
problemen op wijkniveau. Het lint kan tevens een bijdrage leveren aan het 
versterken van de samenhang en het verbeteren van de leefbaarheid op 
wijkniveau. De invulling van de strategische ingrepen langs het lint moeten 
zorgen voor verankering van het lint in haar omgeving. 
In dit rapport komen de wijkprogramma's voor de wijk Binnenstad en de 
wijk Nieuwstraatkwartier aan bod. 
De vitaliteit en omgevingskwaliteit van de binnenstad heeft een belangrijke 
invloed op het imago en de beeldvorming van de stad Almelo. 
Het wijkprogramma voor de wijk Nieuwstraatkwartier dient als 
uitwerkingsvoorbeeld voor de andere wijken in de stad, waarbij de openbare 
ruimte van het lint een belangrijke rol speelt voor de binding en samenhang 
in de wijk. 

Aanpak van de Prairies 
De prairies vormen strategische projecten in de stad die gekoppeld zijn 
aan het lintennetwerk. De ontwikkeling van deze terreinen moet de basis 
zijn voor een impuls voor het bouwblok, de buurt en misschien zelfs de 
wijk of de stad, waarbij de diepte werking van het lint en het zoeken naar 
verankering met de omgeving belangrijke randvoorwaarden zijn. 
De meeste van deze terreinen zijn al bouwrijp gemaakt en ontwikkeling 
dient op korte termijn te gebeuren, om verdere achtergang van de buurten 
te voorkomen. 
Centrumstedelijke locaties vragen om een andere invulling dan 
ontwikkelingen in de wijk. Het verschil zit vooral in de gewenste schaal 
en de dichtheid van de nieuwe bebouwing, waarbij ook de grondprijs van 
de verschillende locaties een rol speelt. In het centrum zal de ontwikkeling 
van centrumstedelijke woonmilieus centraal staan, terwijl in de Nieuwstraat 
juist lage dichtheden gewenst zijn. 
In het verleden hebben er al verschillende nieuwe ontwikkelingen 
plaatsgevonden langs het lint, maar een groot deel hiervan mist flexibiliteit. 
Dit is niet alleen in de primaire ruimte is van belang, maar juist ook in de 
secundaire ruimte, waar het leven van de bewoners zich voor het grootste 
deel afspeelt. 
In het gevormde raamwerk wordt Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
aangedragen als oplossing voor het ontwikkelen van de prairies in de 
stad. Door grote betrokkenheid bij ontwikkeling, nauwe aansluiting bij 
woonwensen en mogelijke ontwikkeling van voorzieningen voor wijk en stad 

zal een sterkere sociale en fysieke samenhang verkregen kunnen worden. 
De gemeente wil aansluiten bij de tendens voor gemeenschappelijkheid 
en duurzaamheid en wil een breed palet aan kleinschalige woonmil ieus 
ontwikkelen. In tegenstelling tot de geplande appartementencomplexen, 
kunnen er, door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, 
kleinschalige woonmilieus ontwikkeld worden met een duurzaam karakter, 
die tevens aansluiten bij de geplande dichtheden op de verschillende 
bouwlocaties. 
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5.2 Strategische programma Binnenstad 
5.2.1 inleiding 
Het strategische programma voor de binnenstad wordt gevormd door 
verschillende deelprogramma's die samen het doel hebben om een vitale, 
levendige binnenstad te ontwikkelen, waar de identiteit en sfeer van de 
stad weer voelbaar is. Om vanuit de lintenstructuur weer tot een vitaal 
stadscentrum te komen zijn er een aantal ingrepen nodig, die de hiërarchie 
van de openbare ruimte verhelderen en het accent terugbrengen naar de 
Grotestraat Deze vormt samen met de aangrenzende verblijfspiekken de 
belangrijkste ruimte in het centrum van de stad. 
Er moet weer een eenheid worden gecreëerd tussen de verschillende 
dragende structuren. Vanuit de lintenstructuur kan een begin worden 
gemaakt met de opzet van een nieuw centrumplan, waarbij de ontwikkeling 
van nieuwe samenhang tussen de verschillende elementen centraal staat. 
De dieptewerking van het lint kan worden gebruikt om nieuwe verbindingen 
te leggen, waarbij de Grotestraat weer het hart van het winkelgebied moet 
worden en de overige elementen dit functioneel moeten ondersteunen. 
Voor de vormgeving van de ruimte worden aanknopingspunten gezocht in de 
overgebleven kwaliteiten van de verschillende structurerende elementen en 
het ruimtegebruik in de stad, zodat de inrichting aansluit bij de ontsluiting 
en routing in de binnenstad en de identiteit van de organische stad en de 
textielstad samen tot uiting kunnen komen in de openbare ruimte. 
Daarnaast vormt de zuidelijke uitloper van de Grotestraat een belangrijk 
aandachtpunt In de analyse is er gezocht naar oorzaken voor de leegstand 
en de prairies in dit deel van de stad. De conclusies van deze analyse zullen 
de basis vormen voor de herpositionering van het zuidelijke deel van het 
lint in de Binnenstad. 

Basiskenmerken: 
Binnenstad: voorzieningen voor stad en de regio (vooral omliggende 
dorpskernen) 
Veel eenpersoonshuishoudens en ouderen (65+) in verhouding tot 
de rest van de stad 
Woningaanbod: 36% sociale huur en 21% koop (stad: 28% sociale 
huur en 39% koop) 
91% van de bewoners voelt zich verantwoordelijk voor de buurt, dit 
is gemiddeld ten opzichte van de rest van de stad. 
73% van de bewoners is gehecht aan de binnenstad, dit ligt onder 
het stadsgemiddelde 

• Stijging in oordeel achteruitgang van de buurt en daling in 
tevredenheid over voorzieningen in de binnenstad 
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5.2.2 De Grotestraat 
De identiteit van het winkelgebied van Almelo wordt bepaald door de 
kleinschaligheid van voorzieningen door de smalle kavelmaat van de 
percelen. Dit brengt met zich mee dat de straat een divers en levendig 
straatbeeld heeft. Deze lintkwaliteit vormt samen met de kwaliteiten van 
de andere dragende structuren, die samenkomen in de binnenstad, het 
visite kaartje van de stad. Het ontwikkelen van een vitale Grotestraat is het 
startpunt van de herstructurering. Het verkleinen van het centrumgebied, 
moet leiden tot een compact stadscentrum, waarin de Grotestraat de basis 
vormt en waarbij de diepte van het lint kan zorgen voor nieuwe samenhang 
in de binnenstad. 
Het centrumlint zal worden opgedeeld in een harde kern, het stadshart, met 
een flexibel groei- en krimpgebied in de uitlopers. De harde kern van het 
voorzieningengebied zal lopen van de kruising met de Doelenstraat in het 
noorden tot de Krikkenstraat in het zuiden, waarbij de panden binnen deze 
zone op de begane grond een openbare- of winkelfunctie moeten hebben. 
Het stadshart wordt ingericht als winkel- en verblijfszone, waar zowel 
functioneel winkelen als recreatief winkelen mogelijk moet zijn. 
Het horecacluster rondom de bioscoop vormt dus in het zuiden het einde 
van het centrumhart en de overgang naar het Graafschap vormt het einde 
van het hart in het noorden. Deze grenzen zijn bepaald aan de hand van de 
analyse van leegstand in de stad. Hierbij kwam naar voren dat de meeste 
leegstand te vinden was in de gebieden net buiten deze grenzen. 
De uitlopers van het stadshart, zullen gaan fungeren als groei- en 
krimpgebieden voor het voorzieningengebied. Nieuwe bebouwing op 
de prairies in de uitlopers van het lint moeten dus dynamisch zijn en zo 
ontworpen zijn dat ze een flexibele begane grondindeling hebben, zodat ze 
garant kunnen staan voor duurzame stadsontwikkeling. 
Wonen boven winkels moet waar mogelijk bevorderd worden ten behoeve 
van de activiteit in de straat na sluitingstijd. In het stadshart zijn de 
bovenverdiepingen nu vooral in gebruik als opslag en kantoorruimte. 
Onderzocht moet worden wat de mogelijkheden zijn om bovenverdiepingen 
weer bewoonbaar te maken. 
De kleinschalige kavelstructuur van de Grotestraat moet behouden blijven 
en grootschalige, eenzijdige nieuwbouw langs het lint moet worden 
voorkomen, zodat de kwaliteiten van het lint behouden blijven. 

Accenten 
De hoogte verschillen tussen de Grotestraat en haar omgeving en in de 
Grotestraat zelf, geven vanuit de ligging al aan waar het accent van de stad 
ligt en wat van oorsprong de belangrijkste ruimte van de stad is. Het belang 

van de Graaf en de lusvormige ruimte van de stad komt hierbij vooral tot 
uiting. Ook de natuurlijke afwatering van de stad wordt duidelijk door de 
hoogteverschillen tussen de voor- en achterkanten van de percelen en de 
ligging van de hagengracht aan de achterzijde van de Grotestraat 
De hoogte verschillen in de Grotestraat kunnen sterker worden 
geaccentueerd, waardoor het gebruik en het accent in de straat benadrukt 
worden. Door de hoogteverschillen sterker aan te zetten wordt de ligging op 
de dekzandrug en het historische systeem van afwatering en filterwerking 
van het lint ervaarbaar gemaakt. Hierbij kan de Aa een nieuwe rol in de stad 
krijgen. 
De relatie met de Aa op de verschillende plekken langs het lint kan worden 
geaccentueerd door het hoogte verschil niet vloeiend te laten verlopen, 
maar door een ervaarbare overgang te maken, bijvoorbeeld doormiddel van 
traptreden in de publieke ruimte. Het dal van de Aa wordt zo fysiek tot uiting 
gebracht, waardoor de basiskenmerken van de geologische ligging van de 
stad aan het licht komen. 
Ook het verloop in bouwhoogte langs de Grotestraat legt het accent op de 
lusvormige ruimte van de stad. Hiermee wordt nog maar eens bevestigd 
dat dit echt het hart van de Grotestraat is vanuit de historie van de stad. 
Deze vloeiende beweging van de lintbebouwing is een interessant kenmerk 
dat meegenomen kan worden bij de herontwikkeling van de verschillende 
lintpercelen. 
Het verloop in bouwhoogtes draagt bij aan het accentueren van de 
hoofdruimte van de straat. Door dit verloop te behouden en toe te passen 
bij de ontwikkeling van de prairies zal het onderscheid tussen het hart van 
de stad en het verloop naar de groei-/krimpzones ook in de bouwhoogte 
naar voren komen. 

Verblijfsroimte 
In de Grotestraat zijn een aantal kleinschalige pleinen opgenomen die 
een eenheid vormen met het lint. Deze pleinen moeten beter worden 
geaccentueerd en de inrichting moet worden geoptimaliseerd, zodat de 
verblijfskwaliteit wordt verbetert en ze intensiever gebruikt kunnen worden. 
De Koornmarkt vormt het hart van het winkelgebied en is een belangrijke 
verblijfspiek aan het lint. Deze plek vormt het kruispunt van alle 
aanlooprichtingen naar de binnenstad en heeft een relatie met alle 
verschillende dragende structuren van de stad. 
Het Kerkplein is van grote historische waarde voor de stad en benadrukt 
de relatie met de kerk en het Graafschap. Het gat in de lintbebouwing ter 
hoogte van de Kerkstraat moet worden ingevuld, zodat de lineairiteit hier 
hersteld wordt en de omgevingskwaliteit van het plein verbeterd wordt. 
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Ontsluiting 
Het stationsgebied en het Centrumplein moeten worden ontwikkeld tot een 
integraal entreegebied van de stad, die een direct verband heeft met de 
lintenstructuur. 
Het stationsgebied is de plek waar de eerste indruk gemaakt wordt op mensen 
van buiten Almelo. Het is de plek waar mensen met het openbaarvervoer 
aankomen en waar een groot deel van de parkeergarages gevestigd zijn . Dit 
gebied moet een hoogwaardige entree vormen naar de Grotestraat 
Het stationsgebied wordt ingesloten door de Haven Noordzijde en de 
Wierdensestraat. Deze assen vormen de twee hoofdroutes die het Centrum 
aan de westkant gaan ontsluiten. 
De Haven Noordzijde zal de belangrijkste aanlooproute naar de Grotestraat 
vormen. Het kanaal zal wordt doorgetrokken in de richting van de Grotestraat, 
waar het uitkomt op een nieuw vormgegeven marktplein in de diepte van 
het lint, waarbij de vorm en richting van de eindbebouwing verwijst naar de 
voormalige havenkom. 
De Wierdensestraat vormt de hoofdentree voor de bussen. Het bestaande 
busplein wordt verplaatst naar de ruimte direct achter het lint, zodat vanaf 
de bushaltes een directe overgang gevormd wordt naar de Grotestraat 
Het gebied tussen de twee assen wordt omgevormd tot stadstuin. Het 
bestaande groen van de kloosterhofflat zal hierin worden opgenomen. Door 
de ontwikkeling van groen tussen de twee assen, met alleen een dienstweg 
en een fietsroute, zal de parallelstructuur van het voormalige Centrumplein 
worden opgeheven en wordt met het groen de nieuwe diepte van het lint 
vormgegeven, waarbij de twee assen deze samenhang versterken. 
Langs de nieuwe entrees kunnen instanties en diensten zich vestigen op 
de beganegrond. De Haven Noordzijde is door de gunstige locatie op de 
routing naar het Centrum, vanaf het station en de parkeergarages en door 
de ligging bij horeca en aan het water, een aantrekkelijke vestigingsplaats. 
Samen met het nieuwe stadhuis en andere voorzieningen in de haven kan 
zo de inleiding gevormd worden naar het stadshart. Aan het plein kunnen 
de huidige winkels blijven bestaan. 
Langs de Wierdensestraat zitten nu al veel instanties en kantoren, de 
ligging aan de hoofdroute van de bussen zorgt voor een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat. 

Centrum schaal: 1:2000 

Op dit moment wordt de binnenstad vanuit de parkeergarages benaderd 
vanuit de achterkanten van het lint 
De routes vanuit de parkeergarages zouden uit moeten komen op de 
aanlooproute naar de Grotestraat waardoor de bezoekers de stad betreden 
via de primaire ruimtes van de stad. 
De ontsluitingstructuur vanaf het station moet aansluiten op de Havenentree. 
Hierbij is het van belang dat het straatprofiel van de Egbert Gorterstraat 
wordt versterkt door het nieuwe stadhuis. Een secundaire route kan gevormd 
worden op het terrein van het Twenthegebouw en het nieuwe stadhuis. 
Langs het stadshart, de voetgangerszone van de stad, moet een fietsroute 
komen die hier parallel aan loopt. De route vormt een directe verbinding 
tussen noord en zuid, zodat het fietsnetwerk hier niet onderbroken wordt. 
Deze route zal aan de Westzijde langs het lint lopen, over het Waagplein, 
via de stadstuin over het marktplein, naar de Hagengracht 
De fietsenstallingen bevinden zich langs deze fietsroute, waarbij de 
filterstructuur gebruikt kan worden om de Grotestraat te betreden. 
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5.2.3 Strategische ingrepen Centrum 
Marktplein 
Het marktplein zal het einde vormen van de aanlooproute naar de Grotestraat 
Het water van het kanaal wordt doorgetrokken tot het begin van het plein, 
waarbij een nieuw gebouw het einde markeert van de Haven. Het richting en 
vormgeving van het gebouw verwijzen naar de voormalige havenkom in het 
centrum. Het water van het kanaal hoeft niet diep te zijn, maar dient vooral 
als richtinggevend element dat verwijst naar de textielindustrie. 
Nieuwe appartementen, op de bestaande passage moet het profiel van 
de haven versterken en kunnen een bijdrage leveren in de vraag naar 
binnenstedelijk wonen. Oe gezamenlijk plint van het nieuwe gebouw 
aan het plein en de kloosterhofflat zorgt voor samenhang tussen de 
bestaande bebouwing en de nieuwe bebouwing en kan een collectieve 
buitenruimtevormen, die directe aansluiting heeft op de stadstuin. De 
weekmarkt kan plaatsvinden op dit nieuwe plein, waarbij ook de haven 
gebruikt kan worden. De bestaande groene inrichtingselementen van 
de huidige stadsentree kunnen behouden blijven en de bomen op het 
Centrumplein vormen de scheiding tussen het marktplein en de stadstuin. 
Het nieuwe stadhuis zal ontwikkeld worden op het braakliggende terrein 
voor het Twenthegebouw. Door de ligging vormt het de kop van de entree
as naar het stadshart. Het stadhuis moet het havenprofiel versterken, maar 
zal tegelijkertijd er voor moeten zorgen dat het Twenthegebouw haar allure 
behoud en een uitstraling heeft op het gebied. 

Busplein 
Oe Wierdensestraat vormt de hoofdentree voor de bussen. Het 
bestaande busplein wordt verplaatst naar de ruimte direct achter het 
lint, zodat vanaf de bussen een directe overgang gevormd wordt naar de 
Grotestraat De bestaande grootschalige bebouwing wordt behouden en 
de tussenbebouwing die de Galerij vormt, moet plaats maken voor het 
nieuwe busplein. Dor draaihoek die bussen nodig hebben om te keren, 
kan gecreêerd worden door een deel van de plint van de aangrenzende 
bebouwing open te maken. Oe hoogte van de plint biedt genoeg ruimte voor 
de bussen om er onder door te rijden. De ingang van de Hema komt weer 
aan de Koornmarkt te liggen en het busplein biedt mogelijkheden voor het 
ontwikkelen van een tweede ingang. Naast de Hema is ruimte om de H&M 
een nieuwe plek te geven. De overige winkels die nu in de galerij gevestigd 
zijn, kunnen in het andere grootschalige gebouw blijven of komen te zitten. 
Ook biedt de Hagenborgh nog veel vrije winkelruimte. Door het stimuleren 
van het gebruik van deze parkeergarage, zal de leegstaande winkelruimte 
weer een nieuwe invulling kunnen krijgen. 

Entreegebled schaal: 1:1000 
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Stadstuin 
De stadstuin die ingesloten wordt door twee hoofdassen, biedt ruimte 
voor ontspanning en verblijf in de binnenstad. Het vormt een tuin voor 
de omliggende woningen, maar kan tegelijktijd dienen als openbare 
groenvoorziening in de stad. Door de locatie bij de diensten en kantoren, 
kan het ook door het personeel gebruikt worden als verblijfsruimte tijdens 
de lunch. 
De vorm van de bebouwing versterkt de assen, maar gaat tegelijkertijd een 
relatie aan met de Kloosterhofflat, zodat deze wordt opgenomen in de nieuwe 
structuur. Voorkomen moet worden dat de stadstuin wordt ingesloten door 
achterkanten van de aangrenzende plinten. In de plint langs het voormalige 
Centrumplein staat veel winkelruimte leeg. Deze ruimte werd hierdoor 
vooral gebruikt als expositie plek. De plintruimte van de nieuwe bebouwing 
aan de kant van de stadstuin, kan ingevuld worden met deze exposties 
en biedt tevens ruimte voor tentoonstellingen. Daarnaast kan het groene 

park een interessante vestigingspiek zijn voor een restaurant of koffiehuis, 
waarbij het recreatieve groene karakter van de stadstuin voorop moet staan. 
De groene ruimte moet samen met de aangrenzende bebouwing het park 
vormen, waarbij de sfeer niet moet worden bepaald door de grootschalige 
stenen gebouwen, maar waar groen de overhand moet hebben, zodat het 
echt een contrast vormt met de omliggende pleinen en stedelijk ruimtes. 
De bebouwing aan dit park vormt samen met de groene ruimte de stadstuin. 
Door het verloop in hoogte en de plateaus die daarmee gecreëerd worden, 
wordt een vloeiende overgang gemaakt in schaal. De plateaus kunnen 
vervolgens dienen tot collectieve groene ruimte voor de appartementen, 
waardoor het samen met het park als groene eenheid fungeert. Er moet 
gestreefd worden naar zo veel mogelijk groenelementen op de gevels en 
daken van nieuwe en bestaande bebouwing, zodat de bebouwing en de 
groene tuin samen de groene ruimte vormen. 
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DeAa 
De Werf is de ideale plek om de relatie met de M te versterken en te 
gebruiken bij de belevingswaarde van de binnenstad. Het huidige plein is al 
op de M gericht, maar de inrichting van de ruimte en de vorm van het plein 
laten nog te wensen over. 
De verblijfsfunctie langs het water moet worden verbeterd. Op het huidige 
plein is er al een terras op het niveau van het water, dit zou verder uitgebreid 
kunnen worden, waarbij een trap vanaf de Grotestraat directe toegang tot 
deze ruimte aan het water kan bieden. 
Door op enkele plekken in de plint van de grootschalige bebouwing 
een doorbraak te creëren kan er tussen de Werf en het Waagplein een 
filterstructuur worden gecreêerd, die de plekken met elkaar verbindt. De 
noordzijde van de M is vanwege de ligging op het zuiden een ideale 
locatie voor terrasjes. Door het weghalen van de lage aanbouw, kan er 
ruimte worden gecreëerd. Een extra doorgang vanuit de Koornmarkt, kan het 
gebruik van deze ruimte intensiveren. 
Het theaterplein aan de andere kant van de Grotestraat moet meer openbaar 
worden. De route langs het water moet hier doorlopen en de nieuwe 
fietsroute loopt hier ook langs. Een fietsenstalling op dit punt, bevordert de 
belevingswaarde van de M vanaf het fietsnetwerk. Het terras wat nu op deze 
plek ligt, zou deels verlaagd kunnen worden. 
Langs de uitlopers van het lint moeten de zijwegen, die naar de M-route 
leiden worden geaccentueerd. Deze plekken vormen de overgang van het 
stedelijke netwerk naar de recreatieve netwerken van de stad. 
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't Kolkje 
De Grotestraat gaat een directe relatie aan met het Graafschap. De lensvorm 
van het lint op deze plek zorgt ervoor dat de lintstructuur een vloeiende 
overgang maakt naar het groen van het Graafschap. Hiermee wordt de 
nauwe band die de Graaf heeft met de stad direct geuit in het verloop van 
de ruimte. 
Deze relatie kan sterker worden aangezet vanaf de Grotestraat, zodat deze 
identiteit van de stad direct tot uiting komt in de binnenstad. 
Het gebied ligt in de luwte van het lint en vormt de secundaire ruimte van 
de lintstructuur ter hoogte van de kern van de binnenstad. Dit gebied wordt 
al sinds het ontstaan van de stad gekenmerkt door een onregelmatige 
kavelstructuur en een wisselwerking tussen woningen en achterkanten en 
schuren. Het gebied grenst direct aan de gracht van het Graafschap en heeft 
een groen karakter. Er zijn recentelijk een aantal nieuwe grondgebonden 
woningen ontwikkeld, die gericht zijn op de groene oase van het Graafschap. 
De kwaliteiten van het groen, het water en de directie nabijheid van de 
voorzieningen, maakt dit gebied bijzonder en zeer geschikt voor het 
ontwikkelen van een recreatieve zone, waarin gewoond kan worden en de 
directe relatie met het winkelend publiek gezocht kan worden. 
Vrije kavels, wisselend van grootte waarop vrije woningen of kleinschalige 
woonblokken ontwikkeld kunnen worden in combinatie met een route voor 
langzaamverkeer en de doorgangen van de filterstructuur kunnen de 
kwaliteiten van dit gebied versterken. Wonen, winkelen en recreëren, kunnen 
zo worden samengevoegd in dit gebied. Kleinschalige verblij fspiekken 
versterken de belevingswaarde van het gebied. 
Het accentueren van de filterstructuur door middel van de inrichting en het 
plaatsen van fietsenstallingen aan de fietsroute, kunnen het gebruik van 'I 
Kolkje bevorderen. 
'I Kolkje kan tevens een alternatieve route vormen langs de Grotestraat, 
zodat het winkelende publiek niet dezelfde route terug hoeft te lopen door 
de Grotestraat Bij hettheater moet er gekeken worden naar de mogelijkheid 
om de recreatieroute door te trekken. Door de route tussen de bebouwing 
door de laten lopen, kan de route worden uitgebreid. Het Aa-plein wat bij het 
theater hoort kan zo een openbare functie krijgen en als verblijfspiek langs 
de recreatieroute gebruikt worden, waardoor het gebruik en de zichtbaarheid 
van de Aa in de stad zal worden verbeterd. 

Foto's van 't Kolkje. Boven een foto van de particuliere huizen die ol ontwikkeld zijn 
en waarbij aangesloten kon worden qua vormgeving en stijl. De tweede foto geeft de 
kwaliteit van de groene ruimte weer. 
Daaronder twee foto's van gebieden waar de ingrepen zullen moeten plaatsvinden. De 
onderste foto is de Molens teeg, die 't Kolkje verbindt met de Koornmarkt. 
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5.2.4 Prairies in de Grotestraat-Zuid 
In dit hoofdstuk worden voorstellen gedaan voor de ontwikkeling van twee 
braakliggende terreinen langs het lint, die een hoge ontwikkelingsprioriteit 
hebben. 
Het eerste terrein is het hoekpunt van de Grotestraat met de Bavinkstraat. 
Door de missende bebouwing op deze hoek, wordt de lineaire richting van het 
lint hier onderbroken. Door de lastige perceelsvorm en de beperkte grootte 
is dit geen aantrekkelijk perceel voor projectontwikkelaars, corporaties op 
particuliere ontwikkelaars. De gemeente moet dit perceel gaan ontwikkelen, 
zodat er gestreefd kan worden naar coherentie van hetlint in de binnenstad. 
De braakliggende ruimte in de diepte van hetlint kan gebruikt worden voor 
het creëren van nieuwe samenhang met het achterliggende gebied. 

Het tweede terrein is de Grotestraat-Zuid. Ditterrein vormt de overgang van 
de luiderstraat naar de Grotestraat Dit hoekpunt vormt de entree naar de 
binnenstad en was vroeger in gebruik als Veemarkt. 
Door de grootschalige prairie wordt de lintstructuur hier onderbroken. De 
negatieve uitstraling van de prairie heeft ook zijn weerslag op de omgeving, 
waardoor hier veel panden leegstaan en dreigen te vervallen. 
De gemeente heeft op ditterreien 30 appartementen gepland, die ontwikkeld 
zouden moeten worden door Woningbouwcorporatie Beter Wonen. Waarbij 
het herstellen van straatwand en verdichting van de bebouwing, met 
bijzondere aandacht voor de omgeving en passende architectuur, de 
gestelde randvoorwaarden zijn. 
In het bouwblok waar de prairie zich bevindt, is al een dergelijk grootschalige 
appartementencomplexen ontwikkeld, die aan de straatzijde van het lint 
door middel van opplakgevels aansluit bij het diverse straatbeeld, maar 
waarin de diepte de dynamiek en samenhang met de omgeving ontbreekt 
en de achterruimte wordt gekenmerkt door parkeerplaatsen. Daarnaast heeft 
het gebouw een afwijkende bebouwingshoogte. 
De ontwikkeling van de prairie moet zorgen voor verankering van hetlint 
in de bestaande omgeving, waarbij de relatie in de diepte gezocht kan 
worden met de Aa. De aangrenzende bebouwing kan worden betrokken bij 
de collectieve ruimtes van het nieuwe bouwblok. 

Uitwerking van het hoekpunt 
Rechts is te zien hoe het nieuwe hoekpunt er uit zou kunnen zien. 
De nieuwe bebouwing sluit met de schuine hoek en de terugliggende plint en 
de schuine wand aan bij de nieuwe bebouwing aan de overzijde van het lint 
en legt hiermee de nadruk op de lineaire richting van het lint. Door de logere 
hoogte aan de Bavinkstraat wordt deze ondergeschikt gemaakt aan het lint. 
De terugliggende plint met pilaren geeft de richting naar de groene ruimte 
aan. Rechts kan een glimp worden opgevangen van de groene ruimte in de 
diepte van het lint. 

Hoekpunt Bavinkstraat 
Bij de ontwikkeling van dit hoekpunt staat het herstel van de lineaire 
richting van het lint centraal, waarbij gezocht moet worden naar 
samenhang met kleinschalige lintbebouwing en nieuwe grootschalige 
appartementencomplexen. De braakliggende ruimte achter het lint, kan 
worden ingericht als groene verblijfsruimte. Vanaf het lint kan er zicht 
worden geboden op deze plek, waardoor een extra dimensie kan worden 
toegevoegd aan de beleving van de stad vanuit het lint, wat zorgt voor 
nieuwe samenhang van het lint in de stad. Nieuwe bebouwing kan deze 
relatie accentueren, maar moet wel primair op hetlint gericht zijn. 
In de tuinen die grenzen aan deze groene ruimte staan veel historische 
bomen, die de groene achterwand van de groene ruimte kunnen vormen. 
Groene gevel elementen, zoals klimop en heggen kunnen de schuttingen en 
schuren een groen karakter geven. 
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Prairie Grotestraat-zuid 
Concept 
Het bouwblok op deze locatie kan op verschillende manier worden 
gedefinieerd. Vanuit de historie loopt het bouwblok van de Grotestraat tot 
het lint wat gevormd wordt door de A:a. Door de diepte van het bouwblok 
zijn er in het binnengebied secundaire straten ontwikkeld met nieuwe 
bebouwing. Deze bebouwing is gericht op een nieuwe, besloten openbare 
ruimte. Hierdoor is er binnen het bouwblok een splitsing ontstaan in twee 
delen. 
Het braakliggende terrein zal een nieuwe straatwand vormen aan de 
lintzijde, die aansluit bij de kleinschaligheid van het lint, maar zal ook aan 
de achterzijde en nieuwe wand vormen, die de overgang vormt naar de 
grootschalige binnenbebouwing. De bestaande ontsluitingsstraat zal het 
bouwblok ontsluiten. 
Tussen de twee bebouwingswanden wordt een collectieve buitenruimte 
gevormd, die ook voor direct aangrenzende bebouwing een toevoeging kan 
zijn. 
Door terug te grijpen naar de secundaire anisluiting van de lintenstructuur. 
die zorgde voor een verbinding naar de gehele diepte van het lint via 
stegen tussen de bebouwing, kan in de diepte de overgang naar het water 
en het passeren van de verschillende lagen van het lint gebruikt worden. 
Deze dieptewerking zal zorgen voor verankering in het lint, waarbij nieuwe 
samenhang gecreêerd wordt met het omliggende weefsel. 
De individuele lintpercelen worden minder diep, maar de lintpercelen 
samen behouden hun oorspronkelijke diepte, doordat ze aansluiten op een 
collectieve buitenruimte die aan de achterzijde grenst aan de percelen. 

Uitwerking 
De bebouwing aan het lint is grondgebonden enheeft een maximale 
bouwhoogte van 3 lagen. De bebouwing van het bouwblok heeft een 
woonfunctie, waarbij mogelijkheid geboden moet worden voor het 
ontwikkelen van werkruimte of kleinschalige bedrijvigheid op de begane 
grond. Dit is een variant op de autonome groei van de lintpercelen, 
waarbij ook vaak in de diepte werk- of bedrijfsruimte werd ontwikkeld. 
Op de lintkavels zijn behalve deze functies ook kleinschalige particuliere 
voorzieningen toegestaan. Deze kavels hebben een vaste diepte, die vrij in 
te vullen is met bebouwing. De diepte van de bebouwing en dus de grootte 
van de tuin/buitenruimte kan zelf worden bepaald. Ook is het mogelijk om 
enkele percelen te gebruiken als collectieve voorziening met uitstraling 
naar het lint, waardoor voorzieningen ook een functie kunnen hebben voor 

Grotestraat-Zuid schaal van plattegrond: 7:2000, schaal van doorsnede: 1:500 

de wijk en de stad. Te denken is aan cursusruimte, expositieruimte, of bij 
een zorgcomplex bijvoorbeeld een gehandicaptenwinkeL 
De bebouwingswand aan de achterzijde van het lint heeft een hogere 
dichtheid en kan ingevuld worden met grondgebonden rijwoningen, 
etagewoningen of appartementen, waarbij de bouwhoogte 4 lagen boven 
de parkeervoorziening is en verschillende woonvormen in een blok 
gecombineerd kunnen worden. Met dit blok wordt de overgang van het 
kleinschalige lint, naar de appartementencomplexen in het tussengebied 
gemaakt. 
De woningen die aan de zijstraten/stegen grenzen. hebben een maximale 
hoogte van 3 lagen boven op de parkeervoorzieningen. 
De buitenruimte ligt boven op de collectieve parkeergarage, die half
verdiept wordt aangelegd. Halfverdieping is goedkoper dan helemaal 
verdiepen en de verhoging van de collectieve buitenruimte zorgt voor een 
meer privaatkarakter. Alle woningen en bedrijfjes in de diepte van het lint, 
worden ontsloten vanaf deze collectieve ruimte. 
De buitenruimte wordt door kleinschalige gebouwen in de dwarsrichting 
verkleind. In deze gebouwen kunnen kleine bedrijven een plek hebben of er 
kunnen collectieve voorzieningen in ontwikkeld worden. 

Relatie met aangrenzende bebouwing 
De appartementen aan de noordzijde van het bouwblok zijn ook in het bezit 
van Beter Wonen. Deze appartementen kunnen worden opgenomen in het 
collectieve initiatief. Ze krijgen dan een parkeerplek in de parkeergarage, 
waardoor de buitenruimte achter deze appartementen kan worden ingericht 
als collectieve tuin. 
Door de parkeerboxen van de tussenliggende lintbebouwing op te kopen 
kan de collectieve buitenruimte verbonden worden met de tuin. De 
eigenaren krijgen een parkeerplek in de garage en kunnen mee doen in het 
collectieve initiatief, waardoor ze kunnen profiteren van de buitenruimte en 
voorzieningen in het bouwblok. . 
A:an de zuidzijde liggen een aantal oude winkelpanden, waarvan er een 
aantal leegstaan. De gemeente moet zorg dragen voor de ontwikkeling 
van deze panden. Ze kunnen worden uitgegeven als kluswoningen, door 
de gemeente worden opgeknapt en verkocht, of omgebouwd worden 
tot wijkvoorziening. Het aanwezig wijkgebouw krijgt aansluiting op 
een wijkplein, dat in verbinding staat met de collectieve ruimte van hel 
nieuwe bouwblok, maar ook een directe verbinding heeft met het lint en 
de achtergelegen bouwblokken. A:an dit plein kunnen eventueel andere 
kleinschalige initiatieven, die een meerwaarde zijn voor de activiteit op hel 
plein, een plek krijgen. 
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Concept: 
3 ruimtes, van links naar rechts: wijkplein, collectieve"' 
buitenruimte op het parkeerdek, collectieve tuin. 
In Oranje de mogelijke locaties voor gemeenschappelijke 
voorzieningen. Het bestaande wijkcentrum wordt opgenomen 
in het wijkplein. 

Concept: 
Drie ruimtes in de diepte van het lint. Directe verbinding met 
de bestaande doorgangen naar de Aa. De filterstructuur van 
het lint komt terug in de secundaireonsluiting naar het gebied
achter het lint. 
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5.3 Strategisch Programma Nieuwstraatkwartier 
5.3.1 Inleiding Nieuwstraatkwartier 
De wijk Nieuwstraatkwartier ligt binnen de contouren van de binnenstad, 
tegen het stadscentrum aan. De wijk wordt ingesloten door de 
verschillende dragers van de stad, waardoor het een geïsoleerde ligging 
kent. Het stratenpatroon versterkt de isolatie, doordat het maar op enkele 
plekken aansluit op het wegennet van de omliggende wijken. Het lint, de 
Nieuwstraat, vormt de belangrijkste as van de wijk. Het vormt de verbinding 
naar de zuidwestelijke bebouwingslob en het centrum van de stad. 
De particuliere autonome groei van de Nieuwstraat maakt de wijk llexibel en 
dynamisch, waardoor het een interessante broedplaats is voor particuliere 
ondernemers. 
De buurt wordt al sinds het ontstaan van de wijk gekenmerkt door 
kleinschalig ondernemerschap, kleinschalige bedrijvigheid in garages en 
schuren en werkplaatsen aan de achterzijde van de percelen. 
De verschillende culturen die de stad rijk is, komen hier tot uiting in de 
verscheidenheid aan particuliere voorzieningen, wat een divers en levendig 
straatbeeld met zich mee brengt. 
Door de minimale regelgeving en sturing vanuit de overheid, is een wijk 
ontstaan met een eigen identiteit. De ontwikkelingsvrijheid in combinatie 
met de komst van de vele immigranten en het lage opleidings- en 
inkomensniveau van de bewoners in de wijk heeft geleid tot problemen in 
de wijk, die vooral betrekking hebben op de openbare ruimte. 
Achterstallig onderhoud aan de straat en de particuliere bebouwing en 
de hoge parkeerdruk in de straten, zijn van grote invloed op de kwaliteit 
van openbare ruimte en de leefbaarheid in de wijk, waardoor veel mensen 
ontevreden zijn over hun woonomgeving. Daarnaast is het zo dat de 
braakliggende terreinen op enkele hoekpunten de omgevingskwaliteit ook 
negatief beïnvloeden. 
De ligging van het lint in de wijk, in combinatie met de diversiteit en 
levendigheid, maakt het lint het hart van de wijk. Behalve het voorzien in 
de dagelijkse levensbehoeften, hebben deze plekken ook een hoge sociale 
ontmoetingswaarde. 
Door het lint als collectieve ruimte te beschouwen en ook de inrichting 
hierbij aan te laten sluiten, ontstaat er een centrale plek in de wijk. 
Aangezien er nu al veel voorzieningen aan hetlint zijn gevestigd, is dit al 
deels het geval, maar voor de sociale kwaliteit en het functioneren van het 
lint als ontmoetingsruimte is er een kwaliteitsslag van de openbare ruimte 
noodzakelijk. 

Basiskenmerken: 

"Slechtste wijk van Almelo" 
• Laag opleidingsniveau, 56,7% laag opgeleid 

Laag inkomen, 41 ,7% laag inkomen, 0,9% hoog inkomen, armste wijk 
van Almelo 
Minst goede uitkomsten bij buurtmonitor Almelo ( diefstal fietsen, 
oordeel wijk, veiligheid, oordeel voorzieningen, winkels wel goed! ... ) 
24,6% Turkse etniciteit, 14,1% andere etniciteit (stad 8,3% Turks) 
Woningen: 57% sociale huur en 43% koop (stad: 28% sociale huur 
en 39% koop) 

5.3.2 De Nieuwstraat 
De opgave in deze wijk is het verbeteren van de samenhang in de wijk, 
zowel sociaal als fysiek en het verbeteren van de omgevingskwaliteit door 
de aanpak van de openbare ruimte en het invullen van de braakliggende 
terreinen langs het lint. De identiteit van de wijk, de diversiteit en dynamiek 
moet zoveel mogelijk behouden blijven. 
Het verbeteren van de openbare ruimte is het eerste punt van aanpak. Door 
de openbare ruimte van de Nieuwstraat om te vormen tot een hoogwaardige 
ontmoetings- en verblijfsruimte in het hart van de wijk, kan de Nieuwstraat 
een grote bijdrage leveren aan het verbeteren van de samenhang in de wijk. 
Door het verlagen van de parkeerdruk in de Nieuwstraat en strengere 
beboeting van foutparkeren kunnen de parkeerproblemen in de wijk worden 
aangepakt. Door het creëren van nieuwe parkeerplaatsen in de diepte van 
het lint, kan er in de Nieuwstraat meer ruimte worden vrijgemaakt voor de 
inrichting van de straat. 
Door groen toe te voegen aan het lint, zal de belevingswaarde worden 
vergroot en kan het tegenwicht bieden aan de negatieve invloed van het 
parkeren langs de straat. 
Langdurig leegstaande panden en verloederde, verouderde panden moeten 
worden opgekocht door de gemeente, om verloedering en achteruitgang 
van de wijk tegen te gaan . . 
Door het investeren in de openbare ruimte door de overheid kan de wijk 
weer in een opwaartse spiraal gebracht worden. hierdoor worden eigenaren 
in de straat mogelijk aangezet tot het investeren in hun eigendommen. Het 
aanbieden van kennis voor de renovatie van de woningen en hettijdelijk 
aanbieden van renovatiepremies kan de huidige bewoners stimuleren om 
te investeren in hun bezit, waardoor verloedering en verdere achteruitgang 
wordttegengegaan en er weer een goed vestigingsklimaat kan ontstaan. 

Het lint in de wijk, de Nieuwstraat is de belangrijkste as. die aansluit 
op de rondweg en de overgang vormt naar de binnenstad. Behalve een 
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verbindingsas, is het ook de scheidslijn tussen het noorden en zuiden van 
de wijk. Niet alleen de aansluiting van het wegennetwerk op het netwerk van 
de omliggende wijken is beperkt, ook de verbinding tussen het noorden en 
zuiden van de wijk is minimaal. 
Er bestaat een kwaliteitsverschil tussen de buurten aan de noordkant 
van de Nieuwstraat en de zuidkant van de Nieuwstraat De zuidkant is 
recentelijk helemaal opgeknapt, waarbij het Goossenmaatpark de centrale 
groene ruimte in de wijk vormt. Kinderen gaan hier naar school, spelen 
hier na schooltijd, de hond wordt uitgelaten en er wordt genoten van 
de waterpartijen. Rondom het park zijn de rijwoningen opgeknapt en 
gemoderniseerd. 
Aan de noordkant heeft er nog nauwelijks herstructurering plaatsgevonden. 
Veel van de woningen in deze buurt voldoen niet meer aan de eisen van 
deze tijd. De buurt wordt gekenmerkt door kleinschalige naoorlogse 
woningen. Door de lage huurprijzen en grootte van de woningen, wonen er 
vooral mensen uit de lagere sociale klassen. 
De wijk wordt vooral in verticale richting maar op enkele plekken 
verbonden. Vooral voor het langzame verkeer is dit problematisch. De 
aanleg van nieuwe paden tussen de bestaande bebouwing, moet leiden tot 
een verbeterd netwerk, zodat er een directe secundaire verbinding ontstaat, 
waardoor het noorden kan profiteren van de impuls die het zuiden al heeft 
gehad. Het Goossenmaatpark krijgt zo een belangrijkere plek in de wijk. 
Na de aanpak van de openbare ruimte door de gemeente kunnen de prairies 
in de wijk worden ontwikkeld tot wijkimpulsen. 
De totale kwaliteitsslag zal zorgen voor hernieuwde interesse voor de wijk, 
waardoor mensen uit andere sociale klassen kunnen worden aangetrokken 
en de woningbouwcorporaties in samenwerking met deze geïnteresseerden 
kleinschalige woningbouwtrajecten op kunnen zetten. 
Parkeerplaatsen voor de nieuwe bebouwing moeten in de diepte van het lint 
worden gerealiseerd en secundaire ontsluiting moet leiden tot verankering 
van het lint in het omliggende weefsel. 
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5.3.3 Relatie met andere dragers 
Aa-vallei 
De Aa loopt aan de noordzijde langs de wijk. De inrichting van de oevers en 
het industrieterrein waar het langs loopt, geven de Aa niet de waarde die het 
zou kunnen hebben voor de wijk en voor de stad. 
Er zijn al plannen gemaakt voor dit terrein, maar die zijn stil komen te 
liggen door de crisis. De Aa-vallei zou tijdelijk of permanent kunnen worden 
ingericht als landschapspark, die een impuls kan vormen voor het Noorden 
van de wijk Nieuwstraatkwartier, het zuiden van de wijk Wierdensehoek en 
tegelijkertijd een stadspark kan zijn, die door de Aa-route met de hele stad 
wordt verbonden. Hierdoor wordt de wijk weer belangrijker voor de stad, 
waardoor het ook een positieve invloed kan hebben op het imago van de 
wijk. De inrichting van dit park moet opgenomen worden in de watervisie 
en het beleid voor de Aa. Nieuwe secundaire routes in verticale richting, 
moeten het park vanaf de Nieuwstraat makkelijke toegankelijk maken. Voor 
het vormen van zo'n park zijn maar enkele ingrepen noodzakelijk, omdat de 
meeste ingrediënten al aanwezig zijn. 

Spoorzone 
De veiligheid van de overgang van de Nieuwstraat naar de luiderstraat is 
verbeterd door het half verdiepen van het spoor. De omgevingskwaliteit 
van de straten aan het spoor is echter drastisch achtergegaan door de 
haltverdieping. Daarnaast zorgt de bult die ontstaan is voor een blokkade 
van de zichtlijn, die de lineaire richting van lintenstructuur benadrukt, 
waardoor de heldere routing van het fietsnetwerk via de linten daar wordt 
onderbroken. De nieuwe fietsbrug kan als herkenningspunt dienen, waarbij 
de braakliggende terreinen bij de overgang zodanig kunnen worden 
ingericht dat ze dit herkenningspunt versterken. 
De zone langs het spoor moet worden voorzien van hoogwaardig hekwerk. 
Mogelijk kunnen ook kunstobjecten hierbij een rol spelen.Kiimgroen zou 
een oplossing kunnen zijn voor de aankleding van de hekwerken langs 
het spoor. Mogelijk zouden buurtprojecten een rol kunnen spelen bij het 
verbeteren van de uitstraling van de spoorzone. Door mensen samen te 
laten werken aan de aankleding van de hekken en borders van het spoor kan 
er gewerkt worden aan sociale samenhang van de wijk en kan tegelijkertijd 
de kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd worden. 
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Nieuwstraat 120 
Het perceel van Nieuwstraat 120 
kan gebruikt worden om een nieuwe 
verbinding te creëren vanaf het lint 
naar de zuidkant van de wijk. Het 
bedijfspand op dit perceel staat leeg en 
het ligt op de perfecte locatie voor een 
nieuwe verbinding. Deze verbinding sluit 
direct aan de op de Rohofstraat, wat de 
hoofdverbinding is naar de Noordkant 
van de wijk. 
Het perceel is breed genoeg om behalve 
een verbinding ook nog openbare 
parkeerplaatsen te ontwikkelen en het 
biedt mogelijkheden voor kleinschalige 
bedrijvigheid of garageboxen. 

Schaallinks 1:1000, boven: 1:2000 
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5.3.4 Strategische Ingrepen Nieuwstraat 
Molen de Hoop 
Oe ruimte bij 'Molen de Hoop' is de ideale plek voor het creëren van een 
hoogwaardige ontmoeting- en verblijfsruimte langs het lint. Tegelijkertijd 
kan dit zorgen voor het versterken van de positie van de molen en het uiten 
van de historische waarde ervan. 
Oe parkeervoorzieningen die nu aanwezig zijn kunnen worden verplaatst in 
de diepte van het lint en ontsloten worden via de straat 'Achter de Molen'. 
Deze ruimte kan door herinrichting benut worden voor het toevoegen van 
meer parkeerplaatsen in de wijk, die via een verbindingsas tussen de 
Nieuwstraat en Achter de Molen, directe toegang bieden tot het lint en de 
nieuwe verblijfsruimte. 
Hierbij moet er gestreefd worden naar het behoud van de bedrijven, die aan 
de achterzijde liggen en de garageboxen moeten een nieuwe plek krijgen 
op de parkeerlocatie. 
Aan de noordkant van de openbare ruimte kunnen kleinschalige befrijfjes 
of wijkfuncties worden ontwikkeld. Ook biedt het aangrenzende leegstaande 
restaurant mogelijkheid voor het ontwikkelen van een nieuw wijkcentrum of 
wijkcafé aan de verblijfsruimte. 
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Nieuwstraat-Oost 
Het braakliggende terrein aan de west-kant van de nieuwstraat, ligt op het 
hoekpunt van de Nieuwstraat met de Knoopshöfte en vormt de overgang van 
het lint naar straat 'Achter de Molen', waar kleinschalige industrie gevestigd 
is. 

Uitgangspunten: 
• De straatwand moet de primaire ruimte van het lint benadrukken en 

aansluiten bij de bebouwing in de Knoopshöfte. 
Inpassen van ontwikkeling in bestaande structuur (Kerkgebouw+ Vos 
Hengelsport) 
De plint moet ruimte bieden voor kleinschalige detailhandel, maar 
hoeft geen bedrijf- of winkelfunctie te hebben. 
Volledige diepte van het lint benutten 
Parkeervoorzieningen moeten integraal ontwikkeld worden, ten 
behoeve van het verminderen van de parkeerdruk in de Nieuwstraat 

• Het bieden van mogelijkheden tot het ontwikkelen van collectieve 
voorzieningen 
Maximale bouwhoogte: 2 verdiepingen met schuin dak of 
terugliggende derde verdieping. 
Maximale bebouwing van de percelen: 2/3 

Concept 
Het ontwikkelen van grondgebonden woningen op aparte percelen met een 
collectieve parkeervoorziening en kleinschalige collectieve ruimte in de 
diepte van het lint. 
De Nieuwstraat wordt op dit punt iets verbreed, door de percelen wat 
verder terug te leggen. Hierdoor wordt het mogelijk om kleinschalig 
inrichtingsgroen of een bankje toe te voegen aan de openbare lintruimte. 

Uitwerking 
De leegstaande delen van de het voormalige lichtbedrijf AGI worden 
gesloopt en een klein deel van de hal waar nu 'Hengelsport Vos' gehuisvest 
is, wordt gesloopt om een verbinding naar het achterliggende perceel 
mogelijk te maken. Hierdoor kan de gezamenlijke parkeervoorziening 
worden ontsloten vanaf de achterzijde. 
Tussen de nieuwe percelen komen twee smalle stegen te liggen, die de 
verbinding maken met een kleinschalige collectieve tussenruimte. Aan deze 
stegen kunnen kleine bedrijven of een praktijk aan huis worden gehuisvest. 
De kleinschalige tussenruimte biedt mogelijkheden voor een collectieve 

functie. Deze plek ligt ingesloten tussen de parkeervoorzieningen en 
de private percelen. Via de parkeervoorzieningen wordt de collectieve 
ruimte altijd gepasseerd, waardoor ontmoeting en sociale controle wordt 
bevorderd. Op deze plek kan bijvoorbeeld een kleine verblijfsruimte 
of moestuin worden ontwikkeld. Ook is er een mogelijkheid voor een 
collectieve binnenruimte, bijvoorbeeld een kas of een werkplaats. 

Relatie met aangrenzen bebouwing 
Hengelsport Vos kan in ruil voor het deel van de hal, een lintperceel 
benutten om meer uitstraling te hebben aan het lint. Er kan directe een 
verbinding worden gemaakt met de collectieve ruimte bij de molen, door 
een smalle steeg aan de achterzijde van de percelen door te laten lopen. 
De tussenliggende woningen kunnen worden meegenomen bij de 
collectieve ontwikkelingen. 
De Kerk ligt nu ingesloten tussen de verschillende percelen. Door de 
perceelsgrens in de Knoopshöfte iets terug te leggen, wordt de entree van 
het kerkgebouw zichtbaar vanuit de Nieuwstraat en kan er een entreegevormd 
worden in de openbare ruimte. 
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Nieuwstraat-West 
Het braakliggende terrein op de hoek van de Nieuwstraat met de 
Rohofstraat, grenst aan de achterzijde aan de openbare groenvoorzieningen 
van de gemeente. Bij deze groenvoorziening ligt ook een deel braak en 
de inrichting en gebruikskwaliteit van deze grote groene ruimte is beperkt. 
Door een intergale aanpak van het hele gebied, waarbij de dieptewerking 
van het gebruikt kan worden om samenhang te creëren tussen het lint en 
de achterliggende buurt, wordt positie van het lint in de wijk verstevigd en 
kan de toegankelijkheid van het groen het noorden van de wijk een impuls 
geven. 
Uitgangspunten: 

Vormen van een straatwand die primaire richting van het lint benadrukt 
en de aansluit bij de straatwand van de Rohofstraat 
Inpassen van ontwikkeling in bestaande structuur (Atatürk vereniging 
en speelruimte) 
Plint moet ruimte bieden voor kleinschalige detailhandel 
(verdiepingshoogte), maar hoeft geen bedrijf- of winkelfunctie te 
hebben. 
Volledige diepte van het lint benutten 

• Parkeervoorzieningen moeten integraal ontwikkeld worden, ten 
behoeve van het verminderen van de parkeerdruk in de Nieuwstraat 
Het bieden van mogelijkheden tot het ontwikkelen van collectieve 
voorzieningen 

• Maximale bouwhoogte: 2 verdiepingen met schuin dak of 
terugliggende derde verdieping. 
Maximale bebouwing van de percelen: 2/3 

Concept 
Grondgebonden woningen die aan sluiten bij de aangrenzende bebouwing 
en in de diepte mogelijkheid bieden tot het ontwikkelen van collectieve 
voorzieningen. Door nieuwe bebouwing kan de openbare ruimte in de 
diepte van het lint beter worden gedefinieerd en vormgegeven, waarbij 
uitgegaan moet worden van de bestaande structuur en groene elementen. 
Secundaire routes moeten de groenvoorzieningen van alle kanten ontsluiten 
en kunnen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de verbinding in 
verticale richting. 

Uitwerking 
Nieuwe bebouwing op de lintpercelen en een bouwblok dat insteekt in de 
openbare groenvoorzieningen, moeten de groene ruimte vanaf de zuidkant 
definiëren. Zichtbaarheid van de groene ruimte vanuit het lint, zorgt voor 

een vergroting van de belevingswaarde van de wijk, vanuit het lint. Door 
de insteek van een nieuw bebouwingsblok kan richting worden gegeven 
aan de groene ruimte. De bestaande parkeerboxen worden integraal 
ontwikkeld tot collectieve parkeervoorziening. Een smalle steeg tussen 
de bebouwing verbindt het lint met de achterruimte Tussen de nieuwe 
bouwblokken, de parkeervoorzieningen en de openbare groene ruimte 
wordt een mogelijkheid gecreëerd voor het ontwikkelen van een collectieve 
voorziening en buitenruimte/ontmoetingsruimte. Deze voorzieningen 
liggen ingesloten tussen de parkeervoorzieningen en de private percelen. 
Via de parkeervoorzieningen wordt de collectieve ruimte altijd gepasseerd, 
waardoor ontmoeting en sociale controle wordt bevorderd. 
In de openbare speelruimte en groenvoorzieningen rondom de Atatürk 
vereniging, die gehuisvest is in het schoolgebouw, wordt een nieuwe 
verbinding tussen de Gravenstraat en de Zwaluwenstraat Door deze 
verbinding wordt het langwerpige, grote bouwblok in tweeën gesplitst, 
waardoor de ontsluiting in de wijk wordt verbeterd. Het bestaande groen 
moet zo veel mogelijk behouden worden en wordenopgenomen in het 
ontwerp. 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
6.1 Conclusies 
Dit onderzoek vormt een toekomstvisie, die vanuit de oorspronkelijk 
lintenstructuur van de stad, antwoord kan bieden op de hedendaagse 
vraagstukken van de stad Almelo en ruimte biedt voor het ontwikkelen van 
de stad van de toekomst. 
Door particuliere initiatieven in te bedden in een overkoepelend raamwerk 
voor de strategische ingrepen, wordt een nieuwe balans gezocht tussen 
autonome groei en overheidsgestuurde stadsontwikkeling. Het raamwerk 
vormt een overkoepeld beleid voor het in goede banen leiden van een 
vorm van autonome ontwikkeling van de stad, wat moet leiden tot de 
herpositionering van het historische lint in de hedendaagse stad. 
Met deze toekomstvisie wordt de sturing vanuit de overheid teruggebracht 
naar de 'basics' die nodig zijn voor het waarborgen van een leefbare stad 
voor iedereen. 

De basis van het raamwerk wordt gevormd door de lintenstructuur in 
de stad, die alle verschillende stadsfragmenten met elkaar verbindt, 
een doorlopende openbare ruimte vormt en relaties aangaat met andere 
belangrijke structurerende elementen in de stad. 
De hoogwaardige openbare ruimte van het lint, die een centrale ligging kent 
in de verschillende wijken, vormt in elke wijk een belangrijk centrum voor 
ontmoeting en verblijf, waardoor het een bijdrage levert aan het tot stand 
brengen van samenhang in wijken en buurten. Strategische ontwikkelingen 
leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van een hoogwaardige openbare 
ruimte en bieden antwoord op de fysieke bouwopgave in de stad. De in 
het raamwerk gestelde randvoorwaarden waarborgen de inbedding in het 
raamwerk en zorgen ervoor dat de kwaliteiten van de lintenstructuur in 
de stad behouden blijven. Burgparticipatie wordt gestimuleerd, waardoor 
kan worden ingespeeld op de demografische veranderingen, die nieuwe 
behoeftes met zich meebrengen en kan een duurzame stadsontwikkeling, 
waarbij kwaliteit centraal staat, in gang worden gezet. 

Een integrale benadering van de verschillende lagen en schalen, waarbij 
architectuur en stedenbouw een sterk samenspel vertonen, leidt tot 
verankering en samenhang tussen kleinschalige ontwikkelingen en een 
overkoepelende visie, welke samen de toekomstvisie voor de stad vormen. 
Dat maakt deze toekomstvisie representatief voor een integrale aanpak 
waarmee een nieuwe balans tussen overheidsgestuurde stadsontwikkeling 
en autonome stadsontwikkeling gevormd wordt. 
Door kleinschalige locatiespecifieke ontwikkelingen te koppelen aan 
een basis raamwerk in de stad, wordt een meer organische, spontane 

stedenbouw in gang gezet, zonder dat de overheid alle regie uit handen 
geeft. Door alleen het raamwerk van te voren vast te leggen, kan het plan 
zich eenvoudig aanpassen aan de veranderende stad en kan het sturing 
geven aan de organische ontwikkeling van het stedelijk weefsel. 



EPILOOG 

6.2 Aanbevelingen vervolgonderzoek 
Met dit onderzoek is een basis gevormd, die de aanzet is voor een 
ontwikkelingsvisie voor de stad Almelo. Vanuit deze 'back to basics' 
benadering, worden vanuit de lintenstructuur de relaties gelegd met andere 
belangrijke ruimtelijke elementen van de stad. Voor het vormen van een 
ontwikkelingsvisie is het noodzakelijk dat er vervolgonderzoek wordt gedaan 
naar de andere dragers van de stad, wat kan leiden tot visies voor deze 
dragers, die samen met de lintvisie de ontwikkelingsvisie kunnen vormen. 
In de lintvisie is de eerste aanzet is gedaan voor de ontwikkeling van de 
strategische wijkprogramma's. Hierbij staat de uitwerking vanuit het 
lint centraal. Binnen de wijkprogramma's kunnen ook de andere dragers 
nog een grotere rol spelen. Ook voor de andere wijken in de stad dienen 
dergelijke programma's te worden opgesteld, die de randvoorwaarden 
vormen voor de ontwikkelingen binnen de verschillende wijken, om zo de 
lintenstructuur te verankeren in haar omgeving en de strategische ingrepen 
in te kunnen bedden in de wijk en buurt. 
Een aantal strategische ingrepen zijn gedaan om aan te tonen dat 
herpositionering met strategische ingrepen mogelijk is, binnen het gestelde 
raamwerk. Deze uitwerkingen illustreren mogelijke invullingen van de 
prairies, verder uitwerking is nodig om tot een compleet ontwerp te komen. 

6.3 Evaluatie van het project 
Het eindresultaat van het afstudeerproject biedt een inzicht in de mogelijke 
stadsontwikkeling vanuit het lint, waarin alle schaalniveaus tot uiting komen 
en de ingrepen worden opgebouwd vanuit een gedetailleerde analyse van 
de lintenstructuur in de stad. 
Door de bekendheid met de stad vanuit het M2 project kon er een snelle 
start gemaakt worden en was een eerste oriënterende analyse al gedaan. 
Hierdoor werd een uitgebreide analyse mogelijk en kon er gezocht worden 
naar een visie die zowel op grote schaal als kleine schaal een betekenis 
kon hebben. Het nadeel van de bekendheid met de stad was dat er zo veel 
informatie en kennis ter beschikking was, zodat het moeilijk was om de 
analyse in te kaderen en te focussen op het lint. Voor alle dragers is er 
genoeg informatie beschikbaar voor het vormen van visies voor alle dragers 
in de stad om zo de ontwikkelingsvisie compleet te maken. 
Het vormen van een visie voor het ontwikkelen van de prairies van 
oorspronkelijk het startpunt van het onderzoek, maar door de complexe 
relaties van de lintenstructuren in de stad en grote hoeveelheid analyse 
materiaal, kostte het veel tijd om tot een goede visie te komen en goede 
randvoorwaarden te formuleren. Hierdoor is het ontwerpend onderzoek voor 
de strategische ingrepen later van start gegaan dan gewenst. Een eerder 

begin was al gemaakt, maar al snel bleek dat verder uitdiepen van de 
lintenstructuur in de wijk, het bouwblok en het perceel, noodzakelijk was 
om tot gedegen randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de ingrepen te 
kunnen komen. 
In de laatste weken van het project stond vooral het aanscherpen van de 
conclusies en het op de juiste manier formuleren van de gevormde visie 
centraal, zodat de hoofdzaken van het onderzoek meer naar de voorgrond 
zouden treden. 
Mede hierdoor is er ook tot het laatste moment doorgewerkt aan de 
uitwerkingen, zodat alle verkregen inzichten tot uiting zouden komen in 
de strategische ingrepen. Ik had genoeg inspiratie om hier nog verder 
aan te werken, om zo de ingrepen nog te verbeteren en de verankering te 
versterken. De ingrepen, zoals ze er nu liggen, bieden genoeg inzicht in de 
mogelijkheden voor herpositionering van het lint, waardoor ze representatief 
zijn voor de gevormde toekomstvisie voor de lintenstructuren in de stad. 
Er is veelliteratuuronderzoek gedaan voor dit onderzoek, waarvan niet alles 
een nauwe relatie had tot het uiteindelijke resultaat. Door de relatie van 
het lint met alle verschillende plekken in de stad en de vele gedaantes die 
het lint heeft in de stad, waren er veel ontwikkelingsrichtingen mogelijk. 
Het literatuuronderzoek was echter wel van grote waarde om tot nieuwe 
inzichten te komen over de rol die verschillende ruimtes en netwerken 
kunnen hebben in de stad, binnenstedelijke ontwikkelingen en buurtbinding 
en samenhang van wijken. 
Tijdens het veldwerk heb ik regelmatig contact gezocht met de bewoners en 
gebruikers van de stad, om zo te achterhalen wat er leeft in de buurt. Vooral 
in de Nieuwstraat heeft dit geleid tot inzicht in de samenleving en perceptie 
van problemen in de wijk. 
Gesprekken met mensen van de gemeente en de Woningbouw Corporaties 
gaven inzicht in het beleid dat in de stad gevoerd wordt en de geplande 
ontwikkelingen in de stad, waarbij het opvallend was de Gemeente en 
Woningbouwcorporaties niet altijd op een lijn zitten en de problemen in de 
stad niet allemaal worden onderkend en opgenomen in het beleid van de 
overheid en de corporaties. Hieruit blijkt dus dat er nog veel moet gebeuren 
om tot een nieuwe vorm van stadsontwikkeling te komen. Er moet eerst 
een grote omslag in het denken en plannen plaatsvinden, die vanuit de 
gemeente geïnitieerd zal moeten worden. 

133 



134 

7. BIBLIOGRAFIE 
Boeken 
Apostel, K., Janssen, D. & Pittillion, F. Bouwblokkenboek, Over het 
bouwblokkenweefsel in Antwerpen. theorie en praktijk. Antwerpen UPA, 
2008 
Busquets, J. Barcelona, the urban evafution of a compact city, Nicolodi 
Editore, ltalia 2005 
Dammers E., Palsdottir, H.L., van den Broek, L., Klemm, W., nsma, A. & 
Bijlsm, L. Particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw, NAi uitgevers 
i.s.m. het Ruimtelijk Planbureau, Den Haag 2007 
Gemeente Almelo: Structuurplan voor de binnenstad. Almelo, 1987 
Herck, K. Van & Meulder, B. De, Wonen in meervoud: groepswoningbouw in 
Vlaanderen 2000-2010. Uitgeverij SUN en auteurs, Amsterdam 2009 
Klein Elhorst, A. Almelo anders: studie naar ruimtelijke ontwikkeling van 
Almelo. Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven 2004 
Kuenzli, P. & Lengkeek, A. Urban Jazz, pleidooi voor de zelfgebouwde stad. 
Uitgeverij 010, Rotterdam 2004 
Lengkeek, A.Stedelijkheid als rendement, privaat initiatief voor publieke 
ruimte. AIR Uitgever: Trancity, Haarlem, 2007 
Secchi, B. & ViganO, P. Antwerp, Territory of a new modernity, explorations 
#02. Uitgeverij SUN en auteurs, Amsterdam 2009 
Urhahn Urban Design. De spontane stad. BIS Publishers, Amsterdam 201 0 

Artikelen 
Analyseverslag Masterproject 2: Almelo, de provinciestad heruitgevonden. 
afdeling stedenbouw , april2010 
Baal man, D.H., Bierema, G.J.De Grotestraat in Almelo, aanbevelingen voor 
beeldkwaliteit. Zwolle: Het Oversticht 1995 
Bortel, G. van & van Overmeeren, A. Verre vriend of goede buur. Rotterdam, 
2011 
College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, Prestatieafspraak wonen 
gemeente Almelo 2010-2015. Provincie Overijssel, 2010. 
DC NOISE lnnovative housing, Toekomstgerichte woonconcepten. Regio 
Twente, 2009 
Gemeente Almelo, Stad in balans. Almelo, 2008 
Gemeente Almelo: Masterplan Almelo (2004). Almelo 
Gemeente Almelo: Binnenstadsplan ( 2006). Almelo 
lersel, J. van., Giesbers, I. Twents Woningmarktonderzoek 2070. 
Amsterdam: RIGO, 2010 
Ham, M. van den & Keers, G. Collectief particulier opdracht-geverschap: 
markt voor bouwers. Amsterdam: RIGO, 2010 
Kleinhans, R. & Bolt, G. Vertrouwen houden in de buurt, NICIS lnstitute, 

2010 
Laan, F. van der, Ros, J. & Vreeling, J. De verstedelijkinsopgave van Almelo 
van binnen naar buiten. Gemeente Almelo, 2010 
Ministerie van VROM, Woningbouwafspraken 2005 tot 2010, Regio Twente, 
2004 
Ministerie van VROM, Winkelstraten en pleinen. IPSV 7356. Den Haag, 
2007 
Ministerie van VROM, Wonen boven winkels; praktijkervaringen in 
Nederland. IPSV 5129. Den Haag, 2005 
Ministerie van VROM, Particulier opdrachtgeverschap en stedelijke 
vernieuwing; Voorbeeldplannen en - projecten, RIGO Amsterdam 2003 
Ministerie van VROM, Beter leven in betere wijken. IPSV 6224, Den Haag, 
2006 
Ministerie van VROM. Prachtig compact NL. Den Haag 2009 
SEV, Handboek CPO voor gemeenten in de provincie Overijssel, Zwolle 
provincie Overijssel, 2008 
Stuurgroep Gebiedsdocument Twente, Gebiedsdocument twente 2010-
2020. Regio Twente, 201 0 
VROM-raad, Duurzame verstedelijking.Advies 076, Den Haag" 2010 
VROM-raad, Toezicht vergt afstand. Advies 069, Den Haag, 2009. 
VROM-raad, Stap voor stap; Naar hervorming van het woningmarktbeleid. 
Advies 077, Den Haag, 2010 
VROM-raad, Stad en Wijk verweven; schakelen, verbinden en verankeren in 
de stad. Advies 074, Den Haag 2009 
VROM-raad, Maak ruimte voor vernieuwing. Den Haag, 2010 
VROM-raad, Grond voor kwaliteit; Voorstellen voor verbetering van 
overheidsregie op (binnen)stedelijke ontwikkelingen. Advies 070, Den Haag 
2009 
VROM-raad, Publieke ruimte; Naar een nieuwe balans tussen beeld. belang 
en beheer. Advies 073, Den Haag, 2009 
Wal, J. van der, Experimenten met wijkbeheer en leefbaarheid. Rotterdam: 
SEV, 2004 
WRR, Vertrouwen in de buurt. Amsterdam Univarsity Press, Den Haag/ 
Amsterdam 2005 



EPILOOG 

Websites 
Referenties in tekst: 
Ag Vespa Antwerpen: http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/80/30/320. 
Y29udGV4dD04MDMOMDg2.html. Geraadpleegd op maart 2011 
Klushuizen urbannerdam: http://www.urbannerdam.nl/nl/9/urbannerdam
--project en-( cpo--kJ ushu ize n-vve s-en -stedelijke-vernieuwing) I 
projectgroep/3/klushuizen. Geraadpleegd op maart 2011 

Bronnen van afbeeldingen en algemeen gebruik: 
hUp:/ /www.almelo.net/historie 
http:/ /www. watwaswaar.nl 
http:/ /www. winke/stada/melo.nl/ 
http://www.google.nl/maps 
http://www.bing.com/maps 
http:/ /www. overijsse/.nl 
http:/ /www.almelo.nl 
http://www.archiefalmelo.nl 
http:/ /www.oudalmelo.nl 
http://www.oud-almelo.com 
http:/ /www.regiotwente. nl 
http:/ /www.palficulieropdrachtgeverschap.nl 
http://nieuwstraatkwartier.isonzewijk.nl/ 
http:/ /centrum.isonzewijk.nl/ 
http:/ /almelo.buurtmonitor.nl/ 
http:/ /www.sev.nl 
http:/ /www. vrom.nl 
http://www.pbl.nl/ 
http://gisopenbaar.overijssel.nl/website/omgevingsvisie/omgevingsvisie. 
html 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening/nota-ruimte 

Kaarten 
Bestemmingsplan, 'Gemeente ambt Almelo sectie Co 1949 
Bestemmingsplan, 'Gemeente ambt Almelo sectie H'. 
Bebouwingsvoorschriften stadskern 1943, archief stadsontwikkeling Almelo 
Topografische kaart Almelo 1560 
Topografische kaart Almelo 1894 schaal1 :25.000 
Topografische kaart Almelo 1933 schaal1 :25.000 
Topografische kaart Almelo 1955 schaal1 :25.000 
Topografische kaart Almelo 1976 schaal1 :25.000 
Kadastrale kaan gemeente Almelo (ontvangen in 201 0) 
Eigen onderzoek kadastrale aktes ambt-Aimelo sectie H : kadastrale 
leggers: 1832, 1880, 1932, 201 0 Historisch Centrum Overijssel 
Kadastraal onderzoek Nieuwstraat 76, 86a, 94. 120, Dienst voor het 
Kadaster en Openbare registers, 29 maart 2011 
I.JJchfoto Nieuwstraatkwartier schaal 1:1000, gemeente almelo, verkregen 
op 5 april 2011-06-05 
Kadastrale kaart Nieuwstraatkwartier schaal 1 :1000, gemeente Almelo 
verkregen op 5 april 2011 

Conversaties 
Ir. K. Korten, senior stedenbouwkundige, gemeente Almelo, afdeling 
stedenbouw 
Ir. E. Storm van leeuwen, stedenbouwkundige, AWS Beter Wonen, Almelo 
B.M.G. Asteleijner. stedenbouwkundig medewerker gemeente Almelo, 
afdeling stedenbouw 
G.A. Wils, adjuct-derecteur, Woningsstichting St. Joseph Almelo 
De gesprekken hebben plaatsgevonden in februari en mart 2011 

135 




