
Wandel door de geschiedenis van Nijverdal

Hellendoornse
Berg route
De Nijvere
   Loper 6,2 km

Looptijd 1:30 uur



Routebeschrijving
Startpunt Tourist Info/VVV / Huis voor Cultuur en Bestuur

1 Vanuit het Huis voor Cultuur en Bestuur RA

2 Einde weg ‹‹ LA (Maximastraat) 

3 Einde weg ›› RA (Grotestraat) (A) 

4 Eerste weg RA (Amaliastraat) en links van de Markt volgen

5 Drukke weg oversteken (Constantijnstraat) 

6 Linksaf de stoep voor de appartementen vervolgen

7 Voor de Albert Heyn RA (Spoelerstraat) (B)

8 Einde weg RA (Salomonsonstraat) 

9 T-splitsing linksaf en weg vervolgen

10 Bij kruising RA* (Kerkstraat) en voorrangsweg oversteken;

 *Om de route te verkorten gaat u bij de kruising ‹‹ LA (Kerkstraat) en bij  

 de volgende kruising(Hoge Dijkje) weer linksaf. Route vervolgen bij   

 punt 18

11 Eerste weg ‹‹ LA (Banninksweg)

12 Einde weg ‹‹ LA (Mensinkweg)

13 Einde weg RA (Godfried Bomansstraat) 

14 Weg naar links vervolgen, gaat over in P.C. Stamstraat. (Genoemd naar  

 een directeur van de Nederlandse Stroom Bleekerij N.S.B.) (C) 

15 Eerste weg ‹‹ LA (Wilhelminastraat)

16 Deze weg alsmaar vervolgen (D) 

17 De weg gaat over in Hoge Dijkje (E). Aan het eind links op de hoek staat  

 het monument van Thomas Ainsworth, de grondlegger van de   

 katoenindustrie in Twente. 

18 Einde weg RA (Grotestraat), fietspad volgen. U passeert de Regge (F)

19 Loop nu terug en steek het Hoge Dijkje over en volg de Grotestraat (G) 

(H)

20 Bij de kruising RA (Van der Muelenweg) (Genoemd naar een directeur 

van   de Koninklijke Stoom Weverij. Vroeger heette deze weg de Spinnerij-

weg.)   (I) U passeert hier de in 2015 geopende Salland-Twente combitunnel.  

 Nijverdal was de laatste plaats in Nederland waar nog een rijksweg door  

 een winkelstraat ging.

21 Bij de rotonde gaat u LA, de Koersendijk op (J) 

22 Kruising oversteken (Oranjestraat)

23 Eerste weg LA (Julianastraat)

24 Bij het perkje LA en direct weer RA (Willem de Zwijgerstraat)

25 Bij de T-kruising LA (Bouwmeesterstraat) (Genoemd naar één van onze  

 burgemeesters)

 U kunt ook de weg oversteken en over het pad in het park op het  

 tunneldak lopen

26 Einde weg RA (Meyboomstraat) (Ook genoemd naar één van onze   

 burgemeesters) 

27 Bij de Grotestraat LA

28 Bij de voetgangersoversteekplaats oversteken

29 Het plein oversteken

Einde route: u bent weer terug bij het Huis voor Cultuur en Bestuur 

Beschrijving van bezienswaardigheden onderweg

A
 Bij de stichting van 

 Nijverdal stonden er in 

het bevolkingsregister acht  

rooms-katholieke gezinnen inge-

schreven. Door de import van 

katholieke arbeiders ontstond er 

eind 19e eeuw behoefte aan een 

eigen kerk. 

Het oude schaftlokaal van de Koninklijke Stoom Weverij (K.S.W.) was niet 

meer in gebruik. De oude heer Salomonson verkocht het en op 14 juni 1905 

werd de kerk ingewijd. 

De H. Antonius van Padua werd gekozen als patroon. De behoefte groeide naar 

een echte kerk en met financiële hulp van de K.S.W., de Nederlandse Stoom 

Bleekerij en een zestigtal andere parochies werd dit gerealiseerd, en kon op 13 

juni 1921 de huidige kerk aan de Grotestraat in gebruik worden genomen. 



B
 Deze rij huizen is in de jaren zestig van de vorige eeuw speciaal   

 gebouwd voor de Ambonezen, die uit de kampen uit voormalig Neder-

lands-Indië kwamen. Nijverdal kent nog steeds een grote, hechte Molukse 

gemeenschap. 

C
 In het hertenkamp stond   

 vroeger de villa “Bergzicht” 

en werd bewoond door de familie 

Stork, eigenaar van de Neder-

landse Stoombleekerij (N.S.B.) 

De N.S.B. pompte haar eigen 

water op. De watertoren staat er 

nog steeds. De watertoren met 

sproei-installatie is sinds 1999 

een rijksmonument. Aan de over-

kant van de weg staat de stoomblekerij. De eerste steen werd gelegd op 17 mei 

1861. Het kunstwerk op de gevel van de bekende kunstenaar Gierveld werd 

bij het honderdjarig bestaan door het personeel aangeboden.  De watertoren 

wordt nu door de Wilgenweard gebruikt voor teambuildingsactiviteiten. 

D
 De Wilhelminastraat was 

de eerste winkelstraat van 

Nijverdal. Voor de   

Tweede Wereldoorlog waren er 

meer dan zestig winkels en 

bedrijfjes gevestigd. Bij de 

kruising met de Kerkstraat staat 

op de hoek links nog een karak-

teristiek pand. Op de andere hoek 

staat de Nederlands Hervormde 

kerk en de karakteristieke pastorie. In 1903 werd hier een houten noodkerk 

gebouwd, nadat een aantal gemeenteleden ui de Gereformeerde Kerk waren 

gestapt. Daarna volgde de bouw van de kerk. Deze werd de “grote kerk” 

genoemd. In de jaren zestig van de vorige eeuw werden de torentjes afgebro-

ken en kreeg de kerk de stijl die het nu nog heeft.

E
 

U loopt langs het voormalige complex van 

de K.S.W., nu Koninklijke Ten  Cate NV. Het 

eerste gebouw wordt nu “de Smidse” genoemd. 

Het is het voormalige ketelhuis, waar stoom 

voor het bedrijf werd opgewekt. Daarna komt 

het kantoorgebouw. Beide in prachtige Jugend-

stil gebouwd. Aan de overkant van de weg ligt 

het spaarbekken, waaruit water gepompt werd 

voor de stoommachines. In het perkje staat het 

beeld van “Naatje”. Dit werd door het personeel 

van de K.S.W. geschonken aan de heer Salo-

monson, bij zijn 50 jarig jubileum in 1909. De 

Smidse wordt nu regelmatig gebruikt voor 

verschillende cultuurdoeleinden. 

 

F
 

De Regge is van 

 beslissende invloed 

geweest op het ontstaan van 

Nijverdal. Immers, vanwege het 

feit dat de straatweg Zwolle-

Almelo hier de Regge kruist, is 

dit punt gekozen om een nieuwe 

nederzetting te stichten: Nijver-

dal. Vlak achter de brug bouwde 

de N.H.M. een magazijn waar de 

calicots (fijne katoenen weefsels) die in huisweverijen gemaakt waren, 

werden verzameld en via de Regge naar Zwolle en vervolgens naar 

Amsterdam werden vervoerd. 

G
 De gemeente Hellendoorn heeft er een nieuwe paradijsvogel bij. Op de  

 plek waar het borstbeeld van koning Willem III jaren stond, is nu een 

mysterieus standbeeld van een korhoen opgedoken. De gemeente Hellen-

doorn zegt zelf niets te maken te hebben met het plaatsen van de korhoen en 

weet niets over wie de vogel dan wel heeft neergezet. 



H
 U loopt langs het Memory   

 Oorlogs- en Vredesmuse-

um. Dit museum is   

zeker een bezoek waard. In het 

oorlogsmuseum kunt u de  

periode 1935–1945, vanaf de 

opkomst van het Nationaal-Soci-

alisme tot en met de bevrijding 

van Europa, stap voor stap 

beleven. Het hart van het muse-

um wordt gevormd door levensechte diorama’s, waar u met alle zintuigen de 

oorlog kunnen ervaren.

I
 Rechts is de pijp van de Koninklijke Stoomblekerij te zien. Deze pijp  

 werd in 1999 rijksmonument. In 1888 kocht de heer Salomonson de 

pakhuizen van de N.H.M. en in 1889 kwam de bleekerij in bedrijf en in 1890 

mocht het zich al “Koninklijk” noemen. De Nederlandse Stoomblekerij aan de 

P.C. Stamstraat werd toen in de volksmond de “ Oale Bleke” genoemd. Dit pand 

kreeg de naam de “Nieje Bleke”. Het complex rechts van de weg is de spinnerij. 

Hier kwam de ruwe katoen binnen en werden de balen gebroken, waarna het 

gesponnen werd. Links van de weg is een zandpad. Dit is het oude tracé van 

het fabrieksspoor. Via dit spoor werd vanaf het rangeerterrein met een zoge-

noemde sik ruwe katoen en kolen naar het bedrijf vervoerd. Naast de woning 

links van de weg staat het standbeeld, dat in 1952 door de werknemers ter 

gelegenheid van het honderd jarig jubileum aan de directie is geschonken. De 

betekenis van het beeld is “samenwerking” gesymboliseerd door drie mannen 

die de Spinnerij, Weverij en Bleekerij uitbeelden. De hal aan de linkerkant van 

de weg is gebouwd in 1953 en werd de “Nieje Weaverieje” genoemd. 

J
 Dit is de Wilhelminawijk. In de volksmond “Het Rooie Dorp”, vanwege de  

 rode dakpannen. Dit is de eerste wijk van Nijverdal, opgezet als tuin-

dorp. Aan het begin van de vorige eeuw is met de bouw begonnen. Op dit 

moment is deze wijk erg gewild om te wonen. 




