
































vernieuwing van het totale 
centrumgebied in de komende 
vijftien jaar. Een nieuwe 
stadhuis aan de "Grote Markt", 
een grote ondergrondse 
parkeergarage, herstel van het 
water van het kanaal Almelo-De 
Haandrik en de havenkom 
omringd door woningen en 
winkels. Dat moet naast de 
residentie aan de oostelijke 
kant van het centrum de 
grandeur van Almelo 
terugbrengen. 

Water 

Het was dus alles water wat de 
klok sloeg: Westerdok; wonen 
in het water, Hagengracht weer 
gedeeltelijk open, Kolkje met 
historisch water als achterkant 
van het kasteel en als rustig 
gebied aan de randen van de 
binnenstad, de Molenstreng zal 
weer vanaf het landgoed en het 
Kolkje gaan stromen, via de 
Koornmarkt naar de "Grote 

Markt" om op het Waagplein 
weer uit te monden in de Aa. 
Voor de binnenstedelijke 
plannen is het gemeentebestuur 
in zee gegaan met de 
combinatie Dura Vermeer Bouw 
/ Kondor Wessels Projecten. 
Samen met hen heeft het 
gemeentebestuur aan Rein 
Geurtsen & Partners uit Delft 
de opdracht gegeven voor het 
stedenbouwkundige plan. 
De toehoorders kenschetsten 
de plannen als ambitieus, maar 
de uitvoering riep ook veel 
vragen op. De ontnuchterende 
vraag van de pecunia werd 
simpel afgedaan met "we 
schatten een l met negen 
nullen". Prijsbewuste 
ondernemers en huisvrouwen in 
de zaal konden na enig 
nadenken het bedrag van 1 
miljard euro uitspreken en 
vervielen vervolgens in een 
diepe stilte. Hun opbloeiende, 
historisch gevoede 
enthousiasme voor de 
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residentie en waterstad Almelo 
sloegen om in hun berustend 
flegmatisme, dat uitmondde in 
de vraag: "Wie zal dat ...... ?" 
Natuurlijk is het een goed 
uitgangspunt om dromen om te 
zetten in plannen, maar enig 
inzicht in de kosten was niet 
verkeerd geweest. Ook in de 
mondelinge presentatie van de 
stedenbouwkundige en de 
schriftelijke presentatie 
ontbrak het aan cijfermateriaal. 
De miskleunen uit het verleden 
passeerden bij het vragenuurtje 
nog eens de revue. Zo waren er 
vraagtekens bij de 
urbanisatiegraad van de 
binnenstad met ouderen, 
studenten en yuppen langs de 
grachtengordels en werd er 
gehamerd op de motor voor alle 
plannen: de werkgelegenheid. 
Ook was er aandacht voor 
historie en cultuurhistorische 
monumenten, die geen prooi 
mogen worden van de 
slopershamers maar inpasbare 
parels uit het verleden moeten 
blijven. 

Al met al was het een 
informatieve avond, waarmee de 
Historische Kring weer eens 
bewezen heeft mee te willen 
denken over de toekomst van 
deze stad. Avondvoorzitter 
Kroese dankte de inleidster 
voor haar betoog en de gastheer 
van het Informatiecentrum voor 
onderdak, drankje en hapje en 
kon niet nalaten zijn dankwoord 
af te sluiten met een pleidooi 
voor een regionaal archeoloog 
in Twente, die goed werk zou 
kunnen doen bij alle 
ontgravingen die de stad in de 
plannen te wachten staan. 

Hans Kobes 


















