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Textielroute

FIETSROUTE

28
km

Fiets langs de textielhistorie, het water en 
de groene longen van de stad



Goed om te weten
Start route Stadhuis Almelo

Parkeren Parkeergarage Java Park P12/P+R van Almelo,

  1e en 2e uur kost € 2,-. 3e en 4e uur € 1,-.

  50% korting voor OV Chipgebruikers

  Maximaal dagtarief is € 6,-

Fietsverhuur OV fiets Almelo, voor de voorwaarden en kosten kijk op

  www.ns.nl/deur-tot-deur/ov-fiets

  Harings Tweewielers, voor de voorwaarden en kosten kijk op

  www.haringstweewielers.com, ook voor fietsreparaties

Fietsenmaker Fietsenmaker Meulenkamp 

  Tusveld 5, 7627 NV Bornerbroek, tel. 074 384 16 96



Beste fietser,

“De meest veelzijdige fietsroute die jullie tot nu toe gemaakt hebben.” Dat kregen we te 

horen van de testfietsers die je voorgingen met deze route. Van de textielhistorische plekken 

naar de randen van de stad met haar groen. Overal in de stad zijn sporen te vinden van de 

industrie die Almelo tot bloei bracht. Namen als Smits, Hofkes, Ten Cate en Salomonson weven 

zich als rode draad door deze Textielroute, precies zoals vroeger de textielgebouwen. Er zijn 

gebouwen verdwenen maar de herinnering is gebleven. Sommige hebben gelukkig een nieuwe 

bestemming gekregen. En dan zijn er ook nog plekken die eerst verdwenen maar nu weer zijn 

teruggebracht om er opnieuw van te genieten, zoals de Havenkom. Deze route gaat u hopelijk 

verrassen.

Wij wensen u veel fietsplezier!

Met Almelose groet,

Het team van Almelo Promotie

PS. Overal waar stoplichten staat kunt u ook verkeerslichten lezen. Wij blijven trouw aan de benaming van Herman 

Finkers. ‘‘Het ene stoplicht springt op rood, het ander op groen, in Almelo is altijd wat te doen!’’

Textielroute
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Legenda textielroute
LA  Linksaf

RA  Rechtsaf

RD  Rechtdoor

FP  Fietspad

Splitsing  Een weg die splitst  
  in 2 of meer wegen

T-splitsing  Einde van een weg, je kunt  
  enkel links of rechts

3-sprong  3 wegen die samenkomen

4-sprong  4 wegen die samenkomen

Hotspots

1. Scholco fabriek & stakingen

2. Stoomspinnerij Twenthe

3. Koninklijke Ten Cate

4. NS station

5. Villa Ten Cate & Villa Kloosteres

6. Voormalige Smits Confectie

7. Yunus Emre moskee

8. Beeklustpark

9. Casa Cortina

10. Indië terrein

11. Kanaal Almelo-Nordhorn

12. Villa Hedeman & Ten Bos

13. De Ruinck, voormalig hoofdkantoor Hedeman

14. Heracles tribune

15. Landhuis Bendien

16. Ambachts- en textielschool

17. St. Elisabeth Ziekenhuis

18. Natuur- & Stoombleekerij Ten Brugge Cate

19. Wevershuisje

20. Doopsgezinde Kerk & Hofkeshuis

21. Bibliotheek en leeszaal

22. Oude havenkom

23. Bendien fabrieken

24. Stoomspinnerij Hofkes

25. Bankgebouw Ledeboer & de boekhouder  

van Salomonson

26. G. en H. Salomonson

27. Stadhuis Almelo
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Beschrijving Textielroute
1. Scholco fabriek & stakingen

 → Start met de rug naar de entree van het Stadhuis

 → Ga dan RA en steek de brug over

 → RA naar Haven Noordzijde

 → RA de brug over naar de Klara Zetkinstraat

2. Stoomspinnerij Twenthe
 → Eerste straat RA naar de Aletta Jacobsstraat en 

fietspad volgen tot T-splitsing 

3. Ten Cate panden
 → T-splitsing oversteken

 → Ga LA naar de Egbert Gorterstraat

4. NS station
 → Fietspad linksaf 

5. Villa Ten Cate & Villa Kloosteres 
 → Bij de stoplichten oversteken 

 → Ga LA naar de Wierdensestraat 

6. Voormalige Smits Confectie
 → Ga op de kruising rechts

 → Steek een klein stukje over

 → Volg het fietspad en over de weg het linker fietspad 

de tunnel in

 → Aan de rechterkant bevindt zich het ROC Almelo

7. Yunus Emre moskee
 → Na de tunnel LA Bellavistastraat

8. Beeklustpark
 → Tweede straat in de bocht RA Aastraat

 → T-splitsing LA Rohofstraat

 → Eerste RA Gijsbert Karel van Hogendorpstraat

 → T-splitsing LA Willem de Clerqstraat 

 → Voorbij de stoplichten in de bocht RA Willem de 

Clerqstraat (voorbij de begraafplaats)

 → Y-splitsing links aanhouden Nieuwe Gravenweg 

9. Casa Cortina 
 → Na de bocht RA Lage Dijk

 → Y-splitsing LA Oude Wierdenseweg

 → RA Bellinckhofdwarsweg (zandpad)

 → Op de t-splitsing rechts aanhouden

 → T-splitsing RA Wierdensestraat

 → Tweede stoplichten LA oversteken de 

Aalderinksingel 

 → Rotonde RD

 → Volg het fietspad LA de Aalderinkssingel over en 

fietspad vervolgen

 → Fietstunnel onder het spoor door 

 → Na de stoplichten RD (bij de oversteek) en RA de 

Kolthofsingel oversteken naar de Laan van Indië 

10. Indië terrein 
 → Tweede straat LA Van Wulfften Palthestraat

 → Kruising RA Kolthofstraat

 → T-splitsing RA Kalverstraat

 → Tweede LA Salomonsonstraat

11. Kanaal Almelo-Nordhorn
 → LA de Salomonsonstraat vervolgen

 → RA Laan van Indië

 → Steek de Burgemeester Schneiderssingel over en ga 

RA het fietspad op

 → LA Sluiskade Noordzijde

12. Villa Hedeman & Ten Bos
 → Tweede stoplichten LA Ootmarsumsestraat 

13. De Ruinck
 → T-splitsing RA Ootmarsumsestraat vervolgen

 → Na de stoplichten bij de derde straat RA 

Fabrieksstraat

14. Heracles tribune
 → Aan het einde RA Sluiskade Noordzijde

 → LA de witte brug over en weg vervolgen Tukkersdijk

 → Over de brug met de Loolee RA de weg vervolgen 

Tukkersdijk
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 → Y-splitsing links aanhouden en LA Gravenallee

 → Eerste RA Bolkshoeksweg

 → Brug bij Loolee over en RA Seeland

 → T-splitsing LA Jura

 → Fietspad RD

 → T-splitsing LA Oude Paradijsweg

 → Kruising LA Sportlaan

 → Vijfde RA verlengde Sportlaan

15. Landhuis Bendien
 → Einde van de weg LA Bornsestraat

 → Bij de kruising neem de tweede oversteek RA

 → LA de Drienemansweg

 → Met de bocht mee en RA Grote Bavenkelsweg

 → Na het spoor RA Maatkampsweg

 → Op de kruising (auto Zuithof) RA Tusveld

 → Weg vervolgen door het Nijreesbos

 → Fiets langs het spoor dan LA Leemplasweg

 → T-splitsing RA Nijreesweg

 → Weg vervolgen RD en twee keer een fietstunnel door

 → Over de brug RA Magnoliastraat 

 → T-splitsing LA Deldensestraat

 → Op het eind oversteken en LA Bornsestraat

 → Stoplichten RD oversteken Bornsestraat

16. Ambachts- en textielschool 
 → Eerste oversteek LA Deldensestraat (voor het 

zebrapad)

 → Eerste RA Biezenstraat

 → Eerste LA Pijlkruidstraat (daarna rechts aanhouden)

 → Kruising RA Rietstraat

17. St. Elisabeth Ziekenhuis
 → Bij het van Dronkelaarsplein rechts aanhouden 

 → Kruising LA Bornsestraat

 → Eerste straat RA Reggestraat

 → Einde van de weg bij de T-splitsing LA en gelijk RA 

Hofkampstraat/Canisiushof

18. Natuur- & Stoombleekerij Ten Brugge Cate
 → Neem het fietspad door het Hagenpark

 → Einde fietspad (bij de bolletjes) RA Hagenborgh

 → In de bocht LA Schouwburgplein

 → Voor het voetgangersgebied (Broekhuis Hilarius) RA 

Het Kolkje (blijf de weg zigzaggend volgen)

 → Fiets door het steegje richting het Grote Kerkplein

19. Wevershuisje
 → Voor het huis (nr. 8) op het Kerkplein links aanhouden 

Kerkengang

20. Doopsgezinde Kerk & Hofkeshuis
 → T-splitsing LA Grotestraat

21. Bibliotheek en leeszaal 
 → Bij de Kruidvat RA de Passage

22. Oude Havenkom 
 → Marktplein LA De Corridor

23. Bendien fabrieken 
 → LA een stukje lopen door de Galerij

 → RA de Grotestraat

 → Vijfde straat RA Holtjesstraat

24. Stoomspinnerij Hofkes
 → Vierde RA Marktstraat

25. Bankgebouw Ledeboer & de boekhouder 
van Salomonson 

 → Kruising LA De Waag

 → LA De Wierdensestraat

26. G. en H. Salomonson 
 → Kruising RA De Werf

27. Stadhuis Almelo 
 → Eerste LA Aletta Jacobsstraat 

 → Eerste RA Joke Smitstraat

 → Stadhuis einde punt



Op deze plek stond ooit de textielfabriek van Van Heek Scholco, die was ontstaan uit de ‘Katoenmaatschappij voorheen 

Gebroeders Scholten & Compagnie N.V.’. In de jaren ’70 van de 20ste eeuw kwam de textielindustrie in Almelo in zwaar 

weer terecht, de één na de andere fabriek moest de poorten sluiten. Van Heek Scholco was geen uitzondering. De fabriek 

werd gesloten, de fabrieksgebouwen ontmanteld en uiteindelijk in 1989 gesloopt. Alleen de fabriekspijp en de portiersloge 

mochten blijven staan als herinnering aan een belangrijk stuk Almelose textielhistorie. Er werd een stadsvijver om het pand 

gecreëerd die tegenwoordig weer onderdeel uitmaakt van het kanaal dat tot in de binnenstad van Almelo reikt. In het pand 

is nu Grieks restaurant Kreta gevestigd.

Stakingen

In de jaren 1880 begonnen de arbeiders zich te roeren. De lonen waren bijzonder laag, de werktijden veel te lang en de 

garens, waarmee geweven moest worden, waren van slechte kwaliteit. Op 9 januari 1888 brak de eerste grote staking in 

Nederland dan ook bij de firma Scholten uit. De woedende arbeiders leggen het werk spontaan neer. Ze gooien ruiten in bij 

Almelose notabelen en politieagenten slaan een demonstratie uiteen. Pas na drie maanden waren de fabrikanten bereid 

concessies te doen en wordt de tot dan toe langste staking in de Nederlandse geschiedenis beëindigd. De voorgenomen 

loonsverlaging van 10% bleef gelukkig uit.

Scholco fabriek & stakingen

1
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Routebeschrijving naar ‘Scholco fabriek & stakingen’
 → Start met de rug naar de entree van het Stadhuis

 → Ga dan RA en steek de brug over

 → RA naar Haven Noordzijde

 → RA de brug over naar de Klara Zetkinstraat
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De eerste poging door een samenwerking van protestantse Almelose ondernemers om na de sluiting van Hofkes een 

nieuwe spinnerij op te richten mislukt. Van de 400 aandelen worden slechts 70 ondergebracht bij Twentse investeerders. De 

oplossing werd gevonden in het Russisch kapitaal van Jan Jacob Engbers, één van de voormalige “Ruslui” uit Vriezenveen. 

Hij begint in 1863 een nieuwe stoomspinnerij. In 1872 wordt besloten samen te werken met twee kapitaalkrachtige 

doopsgezinde families: de familie Cardinaal en de familie Lamberts. Er wordt een contract aangegaan onder de naam N.V. 

Almelosche Stoomspinnerij, -weverij en -ververij.

In 1892 werd de spinnerij met meer dan 20.000 spoelen ontbonden. Het bedrijf werd overgenomen door Twenthe NV. 

Het fabrieksgebouw bleef niet lang staan, omdat het afbrandde op 31 maart 1914. Het enorme inferno werd veroorzaakt 

door oververhitting van een machine en 5 arbeiders stierven. Het hele gebouw lag in as. De beslissing om de fabriek te 

herbouwen werd genomen en de Nederlandse architect Arend G. Beltman bewees dat fabrieksgebouwen niet op een saaie 

verzameling bakstenen hoefden te lijken. Voor de veiligheid heeft hij een watertoren ingebouwd in het ontwerp. Het bedrijf 

floreerde en in 1945 waren er meer dan 72.000 spoelen. Toch moest ook dit bedrijf in de jaren 90 sluiten. Later in de 20e 

eeuw herbouwde het bedrijf het gebouw voor andere doeleinden, zoals kantoren en andere bedrijven. Dit is nog steeds het 

geval en het gebouw heet Twenthe Centrum.

Stoomspinnerij Twenthe

Routebeschrijving naar ‘Stoomspinnerij Twenthe’ 
 → Eerste straat RA naar de Aletta Jacobsstraat en fietspad volgen tot T-splitsing



Koninklijke Ten Cate

3
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Ten Cate, een naam die nog steeds bekend is. Het was ooit de grootste werkgever in Almelo met maar liefst vier 

fabriekshallen: Indië, Java, Tubantia en Holland. De geschiedenis van deze succesvolle textielfamilie begint al aan het 

eind van de 17e eeuw. De voorvaderen van Egbert ten Cate hielden zich al met de textielhandel bezig. Egbert ten Cate is 

ondernemend en voegt in 1841 een fabriek, een handweverij van J.P.Lorey toe aan de handelsfirma van zijn familie. Vlakbij 

het pas aangelegde Overijssels kanaal en het latere NS-station wordt in 1860 de splinternieuwe stoomweverij Holland 

gebouwd, met 120 door stoomkracht aangedreven weefgetouwen. Egbert ten Cate wordt in de jaren 1880 opgevolgd door 

zijn drie zoons Hendrik, Lambert en Egbert.

In 1891 wordt aan de overkant van de toenmalige Spoorstraat een nieuwe stoomweverij Tubantia met 320 weefgetouwen 

in gebruik genomen. Ten Cate gaat tot de grotere textielbedrijven behoren als het in 1898 de weverij Java van de eveneens 

succesvolle textielfabrikant Cardinaal overneemt. Java wordt in 1910 uitgebreid van 1000 naar 2200 weefmachines.In 1938 

ontstonden de eerste contacten tussen Ten Cate en de KSW Nijverdal, het bedrijf van de familie Salomonson. Uiteindelijk 

werd op 28 oktober 1952 de fusieovereenkomst getekend. De naam van het bedrijf was daarna Koninklijke Nijverdal-Ten 

Cate. In 2001 werd de productie in Almelo stopgezet en werden alle kunstvezelactiviteiten in Nijverdal geconcentreerd.

Routebeschrijving naar ‘Koninklijke Ten Cate’ 
 → T-splitsing oversteken 

 → Ga LA naar de Egbert Gorterstraat
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NS station
In Almelo kreeg de florerende textielindustrie meer en meer behoefte aan grote hoeveelheden steenkool voor de 

stoommachines. De Almelose fabrikanten zagen dan ook veel in de aanleg van een spoorlijn voor het vervoer van 

steenkolen. Zij lieten hun oog hierbij vallen op de regio rond het Duitse Salzbergen. Op 25 juni 1861 mocht er een spoorlijn 

worden aangelegd vanuit Almelo naar Salzbergen. Vier jaar later volgde de officiële opening van de spoorlijn door minister 

Thorbecke. Al in 1883 werd het oorspronkelijke gebouw vervangen door een nieuw stationsgebouw dat tot in de jaren 1960 

dienst heeft gedaan. In 1964 werd het derde stationsgebouw van Almelo in gebruik genomen. De perrongebouwen en de 

overkapping uit 1907 bleven gehandhaafd. Opvallend aan het ontwerp van K. van der Gaast en J.H. Baas is het grote dak 

van het stationsgebouw en een oversteek naar het stationsplein en busstation. De toren heeft een uurwerk met neon wijzers 

en uur tekens. Het dak wordt gedragen door een brede hoge balk die aan stationspleinzijde rust op een V-vormige kolom, 

zoals te zien is. Het gebouw is een gemeentelijk monument. 

Routebeschrijving naar ‘NS station’ 
 → Fietspad linksaf



Villa Ten Cate & Villa Kloosteres

5
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Villa Ten Cate

Textielfabrikant H.E. ten Cate gaf in 1892 opdracht tot de bouw van deze monumentale villa. De oorspronkelijke doorloop 

van de Wierdensestraat, met een spoorwegovergang Wierdensestraat, ooit de belangrijkste invalsweg vanuit het westen, 

is door de aanleg van de tunnel onder het spoor ernstig verstoord. Dit herenhuis herinnert aan de oorspronkelijke grandeur 

van de straat. Het interieur van het pand bevat nog enkele oorspronkelijke onderdelen.

Villa Kloosteres

Dit monumentale pand is in 1925 in “Um 1800” bouwstijl voor een telg uit de textielfamilie Doedes Breuning-Ten Cate 

ontworpen. De bouwstijl kenmerkt zich door een sobere klassieke vormgeving. Het voormalige woonhuis werd in 1947 

door eigenaar Doedes Breuning ten Cate aan de Gemeente Almelo geschonken onder de voorwaarde dat het een sociale 

bestemming zou krijgen. Het pand is toen tot in de jaren ’70 van de vorige eeuw in gebruik geweest als politiebureau. Het 

tuinhuis en de tuin werden omgebouwd tot een jeugdboerderij voor moeilijk opvoedbare jongeren: de Kleine Kloosteresch. 

In de loop der jaren heeft het pand altijd zijn sociale functie behouden. De laatste jaren is Tactus er gevestigd met een 

instelling voor verslavingszorg.

Routebeschrijving naar ‘Villa Ten Cate & Villa Kloosteres’ 
 → Bij de stoplichten oversteken 

 → Ga LA naar de Wierdensestraat 
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Voormalige Smits Confectie

Routebeschrijving naar ‘Voormalige Smits Confectie’
 → Ga op de kruising rechts

 → Steek een klein stukje over

 → Volg het fietspad en over de weg het linker fietspad de tunnel in

 → Aan de rechterkant bevindt zich het ROC Almelo

Daar waar nu een school staat, stond vroeger de fabriek van N.V. Smits & Co. 

De fa. Smits & Wisselink opende in 1878 een groothandel in manufacturen Herman Smits zette na een tijdje de zaak alleen 

voort onder de naam firma H. Smits & Co. In 1888 besloot hij gezamenlijk met Isaac Bendien een confectieafdeling te 

stichten in de Holtjesstraat. Nog hetzelfde jaar gingen de compagnons geheel vriendschappelijk uit elkaar en zetten ieder 

voor zich een confectiebedrijf voort. De zaken gingen goed bij Herman Smits en hij bouwde en woonhuis en atelier met 

magazijn. Het atelier groeide en er werd nóg een pakhuis aangekocht. 

In 1910 werd aan de Parallelweg een grotere moderne fabriek (2500 m²) in gebruik genomen. Deze ateliers werden in 1917 

met ca. 700 m² werkruimte en een ketelhuis uitgebreid. Behalve met de opbouw van een verdieping ter vergroting van 

de productieruimte werd er ook in 1939 een dokterskamer en een recreatiezaal toegevoegd. De laatste verbouwing vond 

plaats in 1954 met ateliers, uitbreiding en vernieuwing van kantoren en showroom. In Almelo werkte op het hoogtepunt 

ongeveer 700 man personeel. Helaas bleek ook Smits & Co niet concurrerend genoeg, zoals veel andere bedrijven 

in de textiel. Begin jaren 90 werd nog getracht een doorstart te maken, echter bleek het bedrijf na een paar jaar niet 

meer levensvatbaar. De fabriek werd gesloopt en er kwam een nieuwe bestemming: een plek om te leren en jezelf te 

ontwikkelen. Het ROC van Twente startte in 2004 met de bouw van dit schoolgebouw.



Yunus Emre moskee

7
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In het jaar 1800 was Almelo een klein Twents dorpje dat niet meer dan een paar honderd inwoners telde. Met de 

mechanisering van de textielindustrie begon ook de eerste arbeidsmigratie. In het midden van de vorige eeuw was er zo’n 

tekort aan arbeiders, dat de textielfabrikanten arbeiders in Zuid-Europese landen gingen werven. Het idee achter deze 

migratie was dat de arbeidsmigranten tijdelijk in Nederland zouden werken om vervolgens naar hun thuisland terug te 

keren. Vandaar de naam gastarbeiders. Omdat de economie in Turkije stagneerde, kozen veel Turken ervoor om in Almelo 

te blijven. Toen zij hun gezinnen naar Nederland haalden ontstond de behoefte aan een moskee. Die werd in 1974 gebouwd 

met financiële steun van de overheid en de textielfabrikant Ten Cate. De Yunus Emre moskee was de eerste moskee met 

een minaret in Nederland. 

Routebeschrijving naar ‘Yunus Emre moskee’ 
 → Na de tunnel LA Bellavistastraat 
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Beeklustpark
Door de textielindustrie veranderde het leefklimaat in de Almelose binnenstad. Het stonk er zo, dat de rijke burgers 

buitenaf tuincomplexen lieten bouwen, waar ze met familie en vrienden konden ontspannen. De voormalige buitenplaats 

Beeklust liet de fabrikeur Coster in de 18de eeuw aanleggen bij de samenvloeiing van de Weezebeek en de Nieuwe Graven. 

In opdracht van H. Ledeboer – de oprichter van de bank in de binnenstad van Almelo - werd omstreeks 1930 het park 

veranderd in zijn landschapsstijl. Het toegangshek heeft 18de-eeuwse zandstenen hekpijlers. Het oorspronkelijke paviljoen 

maakte in 1894 plaats voor een landhuis dat in 1975 werd gesloopt. Sinds 1960 is de buitenplaats als stadspark ingericht.

Routebeschrijving naar ‘Beeklustpark’ 
 → Tweede straat in de bocht RA Aastraat

 → T-splitsing LA Rohofstraat

 → Eerste RA Gijsbert Karel van Hogendorpstraat

 → T-splitsing LA Willem de Clerqstraat 

 → Voorbij de stoplichten in de bocht RA Willem de Clerqstraat (voorbij de begraafplaats)

 → Y-splitsing links aanhouden Nieuwe Gravenweg 



Casa Cortina

9
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Het allereerste Casa Cortina stond in de Brugstraat, aan de rand van de binnenstad. De plek waar je nu naar kijkt is de plek 

van de tweede Casa Cortina. Hier woonden tot het begin van de jaren ‘70 vooral Spaanse en Italiaanse gastarbeiders. Het 

werd gebouwd in opdracht van Ten Cate en bestond uit een barakkencomplex. Nieuw personeel vanuit Turkije werd van 

Schiphol opgehaald en hier ondergebracht. Dit gebeurde zo’n drie tot vier keer in de week(!). 

 

Het leven in zo´n woonoord was bepaald geen luxe: het was slechts een overnachtingsplaats met enkele voorzieningen. 

Zo sliepen er 4 bewoners in 2 stapelbedden op een kamer. De bewoners van een woonoord waren erg afhankelijk van hun 

baan; de huisbaas was namelijk ook de baas van het bedrijf waar je voor werkte. Dit hield in dat je alleen een woning had 

als je bij dat bedrijf werkte. Ontslag of een wisseling van baan betekende dat je je onderkomen kwijt was.

Routebeschrijving naar ‘Casa Cortina’ 
 → Na de bocht RA Lage Dijk

 → Y-splitsing LA Oude Wierdenseweg

 → RA Bellinckhofdwarsweg (zandpad)

 → Op de t-splitsing rechts aanhouden

 → T-splitsing RA Wierdensestraat

 → Tweede stoplichten LA oversteken de Aalderinksingel 

 → Rotonde RD

 → Volg het fietspad LA de Aalderinkssingel over en fietspad vervolgen

 → Fietstunnel onder het spoor door 

 → Na de stoplichten RD (bij de oversteek) en RA de Kolthofsingel oversteken naar de Laan van Indië
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Indië terrein
Egbert ten Cate ontwikkelde aan de kruising van het Overijssels Kanaal en het Almelo-Nordhornkanaal in 1916 het Indië 

terrein. Hier verrezen twee spinnerijen met in totaal ruim 135.000 spillen en een weverij met 860 weefgetouwen. 

De naam Indië dateert uit de tijd dat het in Almelo geproduceerde textiel geëxporteerd werd naar Indonesië. Daar kregen 

de lappen textiel met verf een decoratie. Het ging goed met het textielbedrijf van Ten Cate en het breidde uit op het Indië 

terrein. Zo werd het Indië terrein het grootste fabrieksterrein van heel Almelo. De laatste productiewerkzaamheden van Ten 

Cate zijn hier pas in 2012 opgehouden. Het gehele terrein wordt nu ontwikkeld tot een levendig en eigentijds woon-, werk-, 

en leefgebied. Daarbij wordt veel van het oorspronkelijke karakter van het terrein behouden. Zo vind je er bijvoorbeeld een 

unieke evenement- en vergaderlocatie in het voormalige laboratorium van de fabriek: het Stadslab.

Het werken in de textielfabrieken was zeker niet altijd een pretje. Mannen, vrouwen en zelfs kinderen werkten der zo´n 11 

uur per dag en dat zes dagen per week. Ze staan in slecht geventileerde kamers vol machines en verdienden nét genoeg 

om rond te komen. Het lawaai van de weefmachines was letterlijk oorverdovend. De werkzaamheden waren bovendien 

gevaarlijk en niet zelden ontstond er brand. Er werd immers met kolen gestookt om de machines Om die snel te kunnen 

blussen ontstonden er watertorens bij de fabrieken. Deze is nog blijven staan op het voormalige industrieterrein Indië van 

Ten Cate.

Routebeschrijving naar ‘Indië terrein’ 
 → Tweede straat LA Van Wulfften Palthestraat

 → Kruising RA Kolthofstraat

 → T-splitsing RA Kalverstraat

 → Tweede LA Salomonsonstraat



Kanaal Almelo-Nordhorn

11
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De textielindustrie was één van de voornaamste motoren achter het verbeteren van de waterwegen. Brede waterwegen 

leenden zich immers goed voor het vervoer van grote hoeveelheden textielproducten én voor de aanvoer van grondstoffen 

voor de vervaardiging van textiel. In 1855 werd begonnen met de aanleg van het Overijssels Kanaal. Almelo werd hierop 

aangesloten via het kanaal Almelo - De Haandrik. In 1886 kreeg de stad via het Almelo-Nordhorn-Kanaal een verbinding 

met Duitsland. Helaas bleek deze waterweg geen groot succes voor de textielindustrie, omdat de verbindingen over het 

spoor en de verbeterde wegen effectiever bleken. Meer succes had de bouw van het Twentekanaal in de jaren dertig van de 

vorige eeuw. In 1961 wordt het kanaal dan ook buiten werking gesteld. Het is tegenwoordig nog steeds in gebruik, maar wel 

alleen ter recreatie.

Routebeschrijving naar ‘Kanaal Almelo-Nordhorn’
 → LA de Salomonsonstraat vervolgen

 → RA Laan van Indië

 → Steek de Burgemeester Schneiderssingel over en ga RA het fietspad op

 → LA Sluiskade Noordzijde
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Villa Hedeman & Ten Bos
Villa Hedeman

De textielindustrie van de heer Hedeman ontwikkelde zich rond 1865 op het Sluitersveld. Dit terrein en de kleine blekerij en 

ververij erop werden gebouwd door A. G. Kamerling. Hertog Hedeman kocht het terrein met gebouwen in 1880 en vestigde 

er een kleine weverij en breidde de bestaande blekerij en ververij uit. De weverij telde in 1941 ongeveer 1100 mechanische 

weefgetouwen. De eigenaren van de fabriek bouwden huizen voor hun arbeiders dichtbij de fabriek. Het bedrijf werd later 

overgenomen door Ten Cate en breidde nog steeds uit. In de jaren zeventig nam de textielindustrie in Twente door de 

productie in lage-lonen-landen snel af en werd de fabriek van Hedeman stilgelegd en gesloopt. 

Villa Ten Bos

Dit grote vrijstaande herenhuis werd in 1910 voor de fabrikant J.L. ten Bos gebouwd. Het vrijwel in originele staat verkerende 

interieur is uitgevoerd in de stijl van de Art Nouveau- en Art Deco. Het pand is verkocht en wordt weer ingericht als 

woonhuis, staat in de bocht van de Ootmarsumsestraat bij het begin van de Vriezenveensestraat, naast twee andere 

herenhuizen in Art Nouveaustijl in dezelfde bouwstijl (Ootmarsumsestraat 85 en 83). Langs de straat staat een om de hoek 

lopend laag gemetseld muurtje als erfscheiding.

Routebeschrijving naar ‘Villa Hedeman & Ten Bos’ 
 → Tweede stoplichten LA Ootmarsumsestraat



De Ruinck, voormalig hoofdkantoor Hedeman

13
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De locatie De Ruinck waar we nu staan is een historisch pand. Het is het voormalig hoofdkantoor van de textielfabriek 

Hedeman. In de volksmond wordt het nog altijd het torentje van Hedeman genoemd. Als herinnering aan de textielindustrie 

werd het kantoor in 2004 in oorspronkelijke stijl gerestaureerd. Bij de ingang hangen de bronzen portretten van de heren 

Hedeman. Fabriekseigenaar Hertog Hedeman jr. en zijn twee zonen. De oorspronkelijke plek van de portretten was naast 

de toegangspoort naar het fabrieksterrein. Naar verluid werd van de textielarbeiders verwacht dat zij een beleefde knik 

maakten bij het passeren van de portretten.

Routebeschrijving naar ‘De Ruinck, voormalig hoofdkantoor Hedeman’ 
 → T-splitsing RA Ootmarsumsestraat vervolgen

 → Na de stoplichten bij de derde straat RA Fabrieksstraat
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Heracles tribune
In het voorjaar van 1903 kwam er een fusie tot stand tussen de clubs Inartie en Hollandia. Op 3 mei 1903 werd een nieuwe 

vereniging opgericht onder de naam Hercules. Omdat er een Enschedese club bestond met dezelfde naam, werd besloten 

de naam in Heracles te veranderen. Heracles vestigde zich in het seizoen 1913-1914 op het terrein aan de Bornsestraat waar 

het nog 85 jaar zou verblijven. Heracles mocht dan wel de club van het volk zijn, maar er was op de achtergrond wel een 

belangrijke weldoener, die de club ondersteunde. Doede Doedes Breuning ten Cate besefte het belang van vertier voor de 

textielarbeiders die zich de hele week in het zweet werkte. Hij maakte het mogelijk dat in 1920 de Engelse trainer Horace 

Colclough naar Almelo kwam. De 60 gulden weeksalaris voor de Britse coach werd waarschijnlijk uit eigen zak betaald door 

de textielbaron. De Bornsestraat wordt vanaf 1925 verrijkt met een houten zittribune geschonken door Ten Cate. Diens zoon 

‘meneer Berto’ zou de relatie met het familiebedrijf na de oorlog voortzetten en de financiële steun aanzienlijk uitbreiden 

tot aan het van de eind jaren 60. Vanaf het seizoen 1999-2000 kan de Almelose club gebruik maken van een nieuw stadion 

aan de Weezebeeksingel in Almelo. De monumentale houten tribune aan de Bornsestraat is gerestaureerd en staat nu als 

Rijksmonument geregistreerd.

Routebeschrijving naar ‘Heracles tribune’ 
 → Aan het einde RA Sluiskade Noordzijde

 → LA de witte brug over en weg vervolgen 

Tukkersdijk

 → Over de brug met de Loolee RA de weg 

vervolgen Tukkersdijk

 → Y-splitsing links aanhouden en LA Gravenallee

 → Eerste RA Bolkshoeksweg 

 → Brug bij Loolee over en RA Seeland

 → T-splitsing LA Jura

 → Fietspad RD

 → T-splitsing LA Oude Paradijsweg

 → Kruising LA Sportlaan

 → Vijfde RA verlengde Sportlaan
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Landhuis Bendien
Het landhuis aan de Bornsestraat 112 is ontworpen door de Blaricumse architect Th. Rueter in opdracht van textielfabrikant 

Bendien en werd in 1917 voltooid. Typerend voor het oeuvre van de architect is de combinatie van de Amsterdamse School 

bouwstijl met het rietgedekte dak waarin hij diverse kapvormen, waaronder het Indonesische Minang Kabau-dak, verwerkt. 

Routebeschrijving naar ‘Landhuis Bendien’ 
 → Einde van de weg LA Bornsestraat

 → Bij de kruising neem de tweede oversteek RA

 → LA de Drienemansweg

 → Met de bocht mee en RA Grote Bavenkelsweg

 → Na het spoor RA Maatkampsweg

 → Op de kruising (auto Zuithof) RA Tusveld

 → Weg vervolgen door het Nijreesbos

 → Fiets langs het spoor dan LA Leemplasweg

 → T-splitsing RA Nijreesweg

 → Weg vervolgen RD en twee keer een fietstunnel door

 → Over de brug RA Magnoliastraat 

 → T-splitsing LA Deldensestraat

 → Op het eind oversteken en LA Bornsestraat

 → Stoplichten RD oversteken Bornsestraat 



Ambachts- en textielschool
Nadat de Zuidelijke Nederlanden zich in 1830 hadden afgescheiden, werd het voor Nederland noodzakelijk om zelf linnen 

en katoen te weven. De nodige kennis werd door met name Belgische wevers overgedragen. Toen de Engelsman Thomas 

Ainsworth het snelweven bij de firma Hofkes introduceerde, ontstond behoefte aan een weefschool, die op 1 juni 1833 

in Goor werd geopend. In de daaropvolgende jaren werden er in het oosten van het land 15 weefscholen opgericht, één 

daarvan in Almelo. In 1915 gaf de gemeente in De Riet een terrein in erfpacht, zodat de bouw van de eerste Ambachtsschool 

in Twente kon beginnen. 

Door de tijden heen veranderde het soort onderwijs en werd de opleiding verbreed. De Ambachtsschool werd de Lagere 

Technische School (LTS) en later de Algemeen Technische School (ATS). Het gebouw werd daarna snel te klein en het was 

ontoereikend voor het moderne onderwijs. Maar in de plaats van nieuwbouw elders, werd de ATS in 1962 uitgebreid met een 

ruime aanbouw achter de school en een grondige restauratie van het bestaande gedeelte.

Eind vorige eeuw - rond 1994 - naderde het einde van de school aan de Veldkersstraat. In Almelo kwam een grote 

fusie voor het openbaar voortgezet onderwijs tot stand. Erasmus Lyceum, Bos mavo en ATS gingen samen op in de 

scholengemeenschap Erasmus. Het gebouw is tegenwoordig een appartementencomplex: De Rietpoort.

Routebeschrijving naar ‘Ambachts- en textielschool’ 
 → Eerste oversteek LA Deldensestraat (voor het zebrapad)

 → Eerste RA Biezenstraat

 → Eerste LA Pijlkruidstraat (daarna rechts aanhouden)

 → Kruising RA Rietstraat. Je ziet het pand na aan je linkerhand van de achterzijde. Het kenmerkende torentje 

geeft nog steeds de tijd aan.
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St. Elisabeth Ziekenhuis
De katholieke bewoners van de stad wilden een eigen ziekenhuis. Met financiële steun van de textielfabrikant Ten Bos kon 

dit ziekenhuis 1928 in gebruik worden genomen. De fabrikant schonk enkele jaren later ook nog de ziekenhuiskapel. Nadat 

het ruim 50 jaar in gebruik was, werd het in 1985 gesloten. Het huidige Twenteborg ziekenhuis werd geopend, waarmee 

het algemene ziekenhuis Prinses Irene en het katholieke St. Elisabeth Ziekenhuis onder één dak kwamen. Een deel van 

het voormalige ziekenhuis werd verbouwd tot appartementen en op het ziekenhuisterrein zijn sinds 1988 Theater Hof88, 

Kunsthal Hof 88 en Kaliber kunstenschool gevestigd.

Routebeschrijving naar ‘St. Elisabeth Ziekenhuis’ 
 → Bij het van Dronkelaarsplein rechts aanhouden 

 → Kruising LA Bornsestraat

 → Eerste straat RA Reggestraat

 → Einde van de weg bij de T-splitsing LA en gelijk RA Hofkampstraat/Canisiushof 



Natuur- en Stoombleekerij Ten Bruggencate 
 

  

1745 - begin 20e eeuw 

In Almelo heeft men bewust gebruik gemaakt van de waterrijke omgeving door er 
natuurbleken, leerlooierijen en wasserijen aan te leggen. Het bleken van geweven goed 
gebeurde oorspronkelijk door inwerking van zonlicht. Op grasvelden werd het geweekte 
linnengoed gespoeld en uitgespreid. Natgehouden met water uit de omringende sloten. Dit 
duurde 3 tot 6 maanden. 
Om het kostbare linnen te bewaken werd een wachter aangesteld, die in een bleekhuis 
(koepel) overnachtte. 

Rondom het Huis Almelo lagen bleekvelden die het bezit waren van de graaf. 
Harmen ten Bruggencate had - oogluikend toegestaan door de graaf - hierop een natuurbleek 
aangelegd. 

Harmen was geboren in 1721 in de Heerlijkheid Almelo en overleed tussen 1795 - 1802. Hij 
trouwde in 1745 met Fenneken Stromeijer. Beide waren 'bleekers'. 
Zij 'legateren' de blekerij, het bleekhuisje en de blekersgereedschappen aan hun zoon Thomas 
ten Bruggencate. 

In 1844 gaat kleinzoon Benjamin over tot een stoomblekerij. 

Het kunstbleekbedrijf van B. ten Bruggencate & Zn wordt rond 1850 verplaatst naar een 
nieuw terrein naast de oude natuurbleek van Kamerling op 't Sluitersveld. 
Ten Bruggencate is aan Kamerling gerelateerd. 

Tot begin 20e eeuw staat ten Bruggencate & Zn- inmiddels onder de naam W. ten 
Bruggencate & Zn - nog als blekerij bekend. 

Natuur- & Stoombleekerij Ten Brugge Cate
In Almelo heeft men bewust gebruik gemaakt van de waterrijke omgeving door er natuurbleken, leerlooierijen en wasserijen 

aan te leggen. Het bleken van geweven goed gebeurde oorspronkelijk door inwerking van zonlicht. Op grasvelden werd het 

geweekte linnengoed gespoeld en uitgespreid. Ze werden nat gehouden met water uit de omringende sloten. Dit duurde 

3 tot 6 maanden. Om het kostbare linnen te bewaken werd een wachter aangesteld, die in een bleekhuis overnachtte. 

Rondom het Huis Almelo lagen bleekvelden die het bezit waren van de graaf. Harmen ten Bruggencate had hierop een 

natuurbleek aangelegd. In 1844 ging kleinzoon Benjamin over tot een stoomblekerij waardoor de bleekvelden in de 

buitenlucht overbodig werden. Op dit terrein is nu het Hagen Doe Park te vinden, het riviertje de Aa loopt hier aan de zijkant 

nog langs.

Het kunstbleekbedrijf van B. ten Bruggencate & Zn wordt rond 1850 verplaatst naar een nieuw terrein naast het bedrijf van 

A.G. Kamerling op ’t Sluitersveld, aan de rand van Almelo. Beide bedrijven werkten nauw samen.

Routebeschrijving naar ‘Natuur- & Stoombleekerij Ten Brugge Cate’ 
 → Neem het fietspad door het Hagenpark

 → Einde fietspad (bij de bolletjes) RA Hagenborgh

 → In de bocht LA Schouwburgplein

 → Voor het voetgangersgebied (Broekhuis Hilarius) RA Het Kolkje (blijf de weg zigzaggend volgen)

 → Fiets door het steegje richting het Grote Kerkplein
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Wevershuisje
We staan nu voor het zogenaamde Wevershuisje. Het is van oorsprong een vakwerkboerderijtje uit de 17e eeuw. De 

achtergevel van het pand bezit nog de oude houten topgevel en vakwerk. Vroeger stonden er meer van dit soort kleine 

boerenhuisjes, waarin boeren weefstoffen in huisnijverheid produceerden. Tegenwoordig is hier een klein museum gevestigd 

waar aandacht wordt besteed aan oude handwerktechnieken zoals weven en kantklossen.

www.stadswandelingenalmelo.nl / www.wevershuisje.nl

Routebeschrijving naar ‘ Wevershuisje’ 
 → Voor het huis (nr. 8) op het Kerkplein links aanhouden Kerkengang



Doopsgezinde Kerk & Hofkeshuis
De doopsgezinde kerk 

De doopsgezinde geloofsgemeenschap vindt haar oorsprong in de 16e eeuw. Onder leiding van de Nederlandse 

reformator Menno Simons worden Doopsgezinden ook wel Mennisten of Mennonieten genoemd. Vrede, zelfstandigheid, 

gelijkwaardigheid en daadkracht zijn de belangrijkste streven. De kerk werd in 1684 in gebruik genomen. Het achterste 

deel van een woonhuis diende als plaats van samenkomst en pas in 1732 werd het voorste gedeelte bij de kerkruimte 

aangetrokken. De Doopsgezinde Gemeente te Almelo bestond tot dusver in de 19e eeuw hoofdzakelijk uit enkele families, 

zoals Bavink, Ten Cate, Coster en Hofkes. Zij hielden zich bezig met handel in en de vervaardiging van textiel.

In 1927 kreeg de kerk gebrandschilderde glas-in-loodramen en nieuwe stoelen. Aan de ramen aan de achterkant is invloed 

van de late Jugendstil af te lezen en de stoelen stammen herkenbaar uit de Art Deco-periode. Bijzonder is verder het orgel, 

dat in 1792 gebouwd werd. In de Doopsgezinde kerk worden zeer regelmatig orgelconcerten gehouden.

Hofkeshuis

Egbert Hofkes is geboren in 1738 en kwam oorspronkelijk uit Winterswijk. Hij handelde in linnen. In 1775 werd Hofkes 

eigenaar van dit huis. Hij liet het verbouwen in de monumentale classicistische stijl. Geen ander pand in Almelo had een 

dergelijke allure, op het kasteel van de Graaf van Almelo na. Het huis weerspiegelde daarmee zijn succes in zaken. In 1928 

werd de gevel ingrijpend verbouwd en etalages veranderden het aanzien van het statige pand.

Op de bovenverdieping bevindt zich de zogenaamde verborgen schat van Almelo. In 1778 gaf Hofkes de kunstschilder 

Andries Warmoes opdracht een wandschildering op linnen te maken van een Romeinse triomftocht met een totale lengte 

van bijna 20 meter. De schildering is uitgevoerd in grisaille, een schildertechniek waarbij door het gebruik van witte, 

grijze en zwarte verf, marmeren reliëfs werden geïmiteerd. Het Almelose kunstwerk is in ons land de enige overgebleven 

geschilderde wandbespanning in zijn soort en van uitzonderlijke kwaliteit. Het Hofkeshuis is helaas niet publiek 

toegankelijk.

Routebeschrijving naar ‘Doopsgezinde Kerk & Hofkeshuis’ 
 → T-splitsing LA Grotestraat
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De oude bibliotheek en leeszaal
De Stichting Openbare Bibliotheek Almelo werd 22 november 1916 opgericht door de heer Hendrik Salomonson, een 

Almelose textielfabrikant. De leeszaal was de eerste 47 jaar van haar bestaan gevestigd in een mooi oud pand aan de 

Grotestraat, dat inmiddels afgebroken is. Het bevond zich ter hoogte van de huidige passage naar het Marktplein. In 1965 

verhuisde de bibliotheek naar de Hofstraat, naast het daar toen gevestigde postkantoor. Dat was het eerste gebouw 

in Nederland dat speciaal als bibliotheek werd ontworpen. Zowel postkantoor als bibliotheek werden in de jaren 80 

afgebroken om plaats te maken voor appartementengebouwen. In augustus 1994 verhuisde de Bibliotheek Almelo naar het 

huidige nieuw gebouwde pand aan Het Baken. Koningin Beatrix opende het door Mecanoo Architecten ontworpen pand. Het 

geldt nog steeds als één van de mooiste Bibliotheken van Nederland.

Routebeschrijving naar ‘De oude bibliotheek en leeszaal’ 
 → Bij de Kruidvat RA de Passage



Oude havenkom
Tegenwoordig is het bijna niet meer voor te stellen hoe de situatie was in het begin van de 19e eeuw in het centrum van 

Stad Almelo. Almelo was een echte waterstad (en is dat gelukkig ook weer aan het worden). Vóór de aanleg van het 

Overijssels kanaal en de grotere haven op de Markt van Almelo gegraven rond 1850 - 1860, had Almelo twee havens: 

een haven en werf in eigendom van het Huis Almelo (de graaf) én een haven en werf in eigendom van Stad Almelo. Via 

deze oorspronkelijke oude havens en beken werd levendige handel gedreven met het rest van het land. Alle handel werd 

uitgevoerd met zompen (houten platbodems van 12 meter lengte met zeer weinig diepgang) en daardoor uitermate geschikt 

voor de ondiepe riviertjes en beken in onze omgeving.

 

In de loop van de jaren kregen de waterwegen meer en meer concurrentie van vervoer over het spoor en via snelwegen. 

Zo gebeurde het dat er steeds minder schepen van de waterwegen gebruik gingen maken. In juni 1953 werd de bijna 100 

jaar oude havenkom dicht gegooid. In de jaren zestig werd besloten om het Overijssels Kanaal tot aan het Kunsttorentje te 

dempen. Nieuwe inzichten hebben er toe geleid dat de oude situatie weer hersteld is. Waar water is, is leven. Er is nu een 

nieuwe havenkom, waar het gezellig toeven is. 

Routebeschrijving naar ‘Oude Havenkom’ 
 → Marktplein LA De Corridor
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Bendien fabrieken
Isaac Bendien was aanvankelijk handelaar en grossier in huisnijverheid. In 1888 besloot hij te stoppen met de handel en 

in zijn woonplaats Almelo zelf te beginnen met de fabricage van werkkleding, samen met medevennoot Smits. De firma 

Bendien & Smits werd geen succes en enige tijd later startte Isaac Bendien opnieuw, dit keer alleen. De zaken liepen deze 

keer beter. In 1893 kon Bendien al een groter pand betrekken in de Holtjesstraat. Hij en, vooral later, zijn zoons stonden 

voor innovatie. Hij liet bijvoorbeeld meteen al een gasmotor in zijn bedrijf installeren. Een motor om de naaimachines aan te 

drijven kwam enige tijd later. 

Al in 1906 was de firma begonnen met de bouw van een complex aan de Prinsenstraat. Door de uitbreidingen was 

de Holtjesstraat dwars door het complex van fabrieken heen komen te lopen. Om het vervoer van goederen te 

vergemakkelijken bouwde Bendien in 1932 een luchtbrug over de Holtjesstraat. Het bedrijf onder leiding van Isaac Bendien 

groeide uit tot de grootste kledingfabriek van Nederland in de jaren 30, met 1500 werknemers. In 1936 hadden de producten 

een zo hoog kwaliteitsniveau bereikt dat de firma Bendien voor het eerst een merknaam aan haar producten koppelde. De 

bekendste werd wel OXFORD, de merknaam voor herenkostuums, die ook op de luchtbrug werd geschreven (zie foto). 

De oorlogsjaren waren voor de toenmalige directeur, Albert Bendien, zeer moeilijk. Hij werd als jood niet gedeporteerd 

omdat hij met een niet Joodse vrouw getrouwd was. Maar hij moest zich wel door niet Joodse bestuurders laten vervangen. 

De fabriek werd in 1985 gesloten wegens concurrentie met lagelonenlanden en de fabrieksgebouwen werden afgebroken.

Routebeschrijving naar ‘Bendien fabrieken’ 
 → LA een stukje lopen door de Galerij

 → RA de Grotestraat

 → Vijfde straat RA Holtjesstraat



Stoomspinnerij Hofkes
Egbert Hofkes uit Winterswijk vestigde zich 1775 in Almelo. De linnenhandelaar begon als eerste de textielnijverheid om 

te zetten in een serieuze onderneming. In Almelo begon hij een bedrijf dat zich zou focussen op katoen in plaats van 

linnen. De drie zoons van Egbert Hofkes bouwden voort op het succes van hun vader. Een zoon, Herman Hofkes, bracht 

een bezoek aan Gent, waar de mechanische textielproductie in volle opkomst was. Hij was zo onder de indruk van het 

machinaal spinnen, dat hij besloot om te gaan investeren in een stoomspinnerij. Dit was de eerste stoomspinnerij van 

heel Noord-Nederland. De stoomspinnerij van Hofkes werd in 1829 gebouwd. Ervaren Belgische arbeiders werden naar 

Almelo gehaald en brachten veel kennis over het mechanisch spinnen. In 1855 verkocht Hofkes zijn onderneming aan de 

Enschedese Katoenspinnerij. Deze textielfabriek werd in 1890 wegens concurrentiedruk failliet verklaard. We staan nu voor 

het bakstenen opslaggebouw van de firma Hofkes. Kenmerkend zijn de kleine ronde ramen.

Almelo was de overslaghaven van Noord-Twente in het goederenvervoer tussen Holland, Zwolle en Twente. Tussen 1701 en 

1855 bevond de tweede haven in de historie van Almelo zich aan de Schuttenkolk tussen de Marktstraat en de Prinsenstraat. 

Deze haven was toen in handen van de stad Almelo. In deze haven was een ronde draaikolk uitgegraven, zodat de schepen 

er konden omkeren voor de terugreis richting Zwolle. De haven werd begrensd door een schutsluis die nodig was om de 

waterstand, met name in de zomer, te verhogen. Ook al werd er gevaren met platbodems, “zompen” of “potschuvers”, toch 

bleven op de vaarroute vele schutsluisjes nodig om een aanvaardbaar waterpeil te bereiken. Werd er in de 18e eeuw vooral 

veel linnen geëxporteerd, in de 19e eeuw kwam de nadruk op katoen te liggen. In 1855 kwam het kanaal Zwolle-Almelo 

gereed en in aansluiting hiermee werd een nieuwe havenkom gegraven op de plek van de huidige markt. Daarmee kwam 

een einde aan de professionele vaart over Aa, Regge en Vecht vanuit de Schuttenkolk. De schutsluis in de Aa werd in 1903 

twintig meter naar het zuiden verplaatst, op de huidige plek.

Routebeschrijving naar ‘Stoomspinnerij Hofkes’ 
 → Vierde RA Marktstraat
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Bankgebouw Ledeboer & de boekhouder van Salomonson
Bankgebouw Ledeboer & Co

Hier staat het voormalige bankgebouw van Ledeboer & Co. Bankiers uit 1909. Het kantoorgebouw werd ontworpen met de 

uitstraling van een statige 17e-eeuwse koopmanswoning. Dat was niet ongebruikelijk, nieuwe zakelijke panden werden in 

die tijd vaker in deze stijl gebouwd. Daarmee werd verwezen naar de Gouden Eeuw, een periode waarin de Nederlandse 

handel bloeide. De decoraties van natuursteen die het Ledeboer pand verfraaiden, benadrukten het gevoel van welvaart. 

De bank werd opgericht door Helmich Ledeboer, de zoon van een Twentse textielfabrikant en werd per 1 januari 1926 

voortgezet als kantoor van De Twentsche Bank N.V. In 1964 volgde de fusie tot Algemene Bank Nederland. Tegenwoordig is 

het niet meer als bankgebouw in gebruik. De naam van het Grand Café Ledeboer herinnert echter nog aan vroegere tijden.

De boekhouder van Salomonson

Dit pand, een einde verderop aan de Wierdensestraat, was een woonhuis van de boekhouder van de textielonderneming 

van Salomonson. Hij heette Lion Mesritz en mede dankzij hem is het bedrijf van Salomonson erg succesvol geworden. Hij 

bouwde hier een huis in 1850. De directeuren van de onderneming, Godfried en Hein Salomonson, hebben de eerste steen 

gelegd van dit pand. Deze is nog te vinden in de zijgevel van het gebouw.

Routebeschrijving naar ‘Bankgebouw Ledeboer & de boekhouder van Salomonson’ 
 → Kruising LA De Waag, fiets langs het Waagplein

 → LA De Wierdensestraat 



G. en H. Salomonson
In de late 18e eeuw was Mozes Salomonson uit Nordhorn een textielhandelaar die zich vestigde in Almelo. Zijn zoons 

Gotfried en Hein richtten het bedrijf G. en H. Salomonson op in 1830. Ze produceerden goedkope katoenen stof (calicot). 

Terwijl één van de broers aan het reizen was om het bedrijf uit te breiden, bleef de andere in Almelo en leidde het 

bedrijf. De onderneming ging erg goed en het nam een ander bedrijf in Nijverdal over en bouwde daar een grote fabriek 

aangedreven door stoom. Het bedrijf werd bekroond en kreeg de titel Koninklijke. Het bedrijf breidde uit in Nijverdal en daar 

waren op een gegeven moment wel 2000 mechanische weefgetouwen. De familie stond bekend om de goede behandeling 

van hun arbeiders. Ze stelden scholen, ziekenhuizen en postkantoren in en mensen waardeerden de goedheid van de 

Joodse familie.

Een leuk weetje is dat de huidige “bewoners” van het pand, Qredits, zich ook op een eerlijke manier inzetten om mensen te 

helpen hun ondernemersdroom te realiseren.

Routebeschrijving naar ‘G. en H. Salomonson’ 
 → Kruising RA De Werf 
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Stadhuis Almelo
Het nieuwe stadhuis, wat is opgeleverd in 2015, is maar liefst 49 meter hoog. Het gebouw is ontworpen door het 

architectenbureau Kraaijvanger en staat net als het oude stadhuis op een textielhistorische plaats. Vroeger was deze plek 

onderdeel van de Stoomspinnerij Twenthe, dat destijds ook direct aan het kanaal lag. Lange tijd is dit deel van het kanaal 

gedempt geweest, toen het zijn transportfunctie had verloren. In een hernieuwde waardering voor het water is dit deel van 

het kanaal voor het stadhuis weer opengemaakt zodat het water er weer langs kan stromen. Inmiddels is het volledige 

plan om het water te laten terugkeren tot in de binnenstad voltooid. De zijtak van het Overijssels Kanaal eindigt hier bij het 

Marktplein. Ideaal om te suppen en te kanoën. 

www.vareninalmelo.nl 

Routebeschrijving naar ‘Stadhuis Almelo’ 
 → Eerste LA Aletta Jacobsstraat 

 → Eerste RA Joke Smitstraat

 → Stadhuis einde punt



Haal je groene hart 
op in Almelo
Fietsers kunnen hun hart ophalen in de omgeving van 

Almelo. Overal in en om de stad is veel groen en water 

te vinden. Almelo hoort zelfs bij de groenste steden van 

Nederland. In de elfde eeuw is de stad ontstaan op een 

kruispunt van land- en waterwegen. Door de ligging aan 

het water ontwikkelde Almelo zich tot een bloeiende 

textielstad, met water tot in de binnenstad. Veel moois 

om te ontdekken tijdens een fietstocht. 

Kies bijvoorbeeld voor de Doorbraak, een prachtige 

route door een groen, waterrijk en zeer nuttig 

natuurgebied vlakbij de stad. Of voor de Heerlijkheid, 

een prachtige route langs de schoonheid en 

geschiedenis van Landgoed Huize Almelo.

Ontdek het centrum 
van Almelo
De Textielroute leid je maar door een klein deel van 

de binnenstad. Doe meer inspiratie op met de gratis 

verkrijgbare city guide. Met de beste 

plekken om te eten, drinken, winkelen 

én te kijken. 
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Liever wandelen in en om Almelo?
Kent u onze wandelroutes ook al? Almelo is niet alleen leuk om te fietsen, maar zeker ook om 

te wandelen! We hebben een kunst-, waterpad- en erfgoedroute, dus voor iedereen zit er

wel iets tussen. Wat Almelo zo uniek maakt, is hoe snel je vanuit de binnenstad midden in de 

prachtige natuur staat. Heb je liever een andere omgeving? Kies dan voor bijvoorbeeld de 

waterpadroute, waarbij je onder andere langs het altijd mooie kanaal wandelt. Met afstanden 

tussen 6,5 en 9 kilometer zijn deze routes vrijwel voor iedereen toegankelijk.

FOTOGRAFIE
Archief Almelo Promotie, Fotoarchief gemeente Almelo, Peter van Leeuwen en Rikkert Harink.

DESIGN
Bureau Peters

Deze fietsroute is een uitgave van Almelo Promotie, geproduceerd in 2021. 
De textielroute is ontstaan uit de textiel app Elastic, een uitvloeisel van een samenwerkingsproject 

tussen Het Erasmus in Almelo en onderwijsinstellingen in Polen, Tsjechië en Duitsland. 
Wij danken met name Wouter Büthker en Ivan Ouderkerk voor de input. Daarnaast speciale dank aan 

Historische Kring Stad en Ambt Almelo, het Wevershuisje en de ondersteuning van de testfietsers.

In deze fietsroute serie is ook verkrijgbaar: De Heerlijkheid, een route over het landgoed van Huize 
Almelo en De Doorbraak, een fietsroute door het natuurgebied tussen Bornerbroek en Almelo. 

Erfgoedroute
Een wandeling langs interessante 
panden en plekken in de binnenstad

Kunstroute 
Een wandeling langs inspirerende en
opmerkelijke kunstobjecten

2

Waterpadroute
Een wandeling langs beken, kanalen,
havens en stadsvijvers

3

1

Volg ons op


