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Voorwoord
Het water heeft Almelo in het verleden regelmatig tot de lippen 

gestaan. Soms letterlijk, vaak figuurlijk. ‘s Winters stonden landerijen 
rond de stad onder water. Loolee, Aa en Weezebeek stroomden over 
in 1891, 1926 en 1946. Die laatste watersnood kwam extra hard aan, 
minder dan een jaar na de oorlog. Nu 74 jaar later lijkt de stad, 13 
meter boven NAP, redelijk veilig door de bouw van het Banisgemaal, de 
aanleg van het Lateraalkanaal en de Doorbraak.

Water kwam en werd geweerd. Almelo kreeg als eerste Twentse 
stad een echte haven met de komst van het Overijsselskanaal in 1855. 
In de binnenstad werd vervolgens de stinkende Götte, Hagengracht 
en Molenstreng dichtgegooid. Na een eeuw werd de haven gedempt, 
overbodig geworden door de concurrentie van truck en trein. Almelo 
kreeg er de grootste parkeerplaats van Twente voor in de plaats. Met 
het faillissement van de textiel woei vervolgens een schrale wind 
door de lege fabriekshallen en langs de geparkeerde auto’s. Maar 
Almelo worstelde en kwam boven en kreeg in 1992 de Bronzen Bever 
voor stedelijke vernieuwing. Het plan van de werkgroep: ”Water 
Weg Terug” uit 1985 kwam echter voor de bestuurders te vroeg. Wel 
rekende de stad zich daarna te rijk aan het plan “Waterrijk” en ging 
financieel opnieuw bijna kopje onder. Een nieuw binnenstadsplan in 
samenwerking met “Beter Wonen”, projectontwikkelaars en geld van 
de provincie heeft het water nu teruggebracht naar de plek waar ooit 
de haven lag. 

Hanschristiaan Krol
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Wanneer je de hoogtekaart van Twente ziet is 
het direct duidelijk. Almelo ligt op het laagste 
punt. Hoewel ver landinwaarts, ook de strijd 

tegen het water hoort bij Almelo. Niet de zee, maar de 
afstromende beken vanuit het zuidwesten en oosten 
zorgden herhaalde malen voor forse problemen in 
Almelo. De laatste keer met de watersnood in 1946, 
maar ook eerder in 1891 en 1926. Men kan zich er 
over verbazen dat Almelo juist op deze plek ontstaan 
is, omdat nederzettingen in het verleden juist vaak op 
hoger gelegen plekken tot stand kwamen. Waren de 
verbindingen ook over datzelfde water zo aantrekkelijk 
voor de handel, dat Almelo in de kom van Twente een 
plaats van betekenis werd? Hoe dan ook, de strijd tegen 
het water zit in de genen van de Almeloër.

Hoe nu de waterhuishouding en het waterbeheer 
in en rond Almelo er uit ziet lijkt vanzelfsprekend, 
maar dat is het niet. Het is de vrucht van ondervonden 
problemen, burgerinitiatieven avant la lettre, vrijwel 
eindeloze discussies, oprichten van waterschappen en na 
lang talmen doorpakken. Is dat de Twentse mentaliteit? 
Misschien, maar toch is veel tot stand gekomen conform 
het poldermodel, dat mogelijk teveel tijd vraagt maar 
toch tot oplossingen leidt met draagvlak.

M.J. IJzerman, dijkgraaf van waterschap de Regge, 
schrijft met betrokkenheid en distantie over het 
waterbeheer in Almelo en omstreken in de jaren 1860-
1934. Eerst beschrijft hij de nu onvoorstelbare hinder die 
inwoners van het landelijk gebied in het stroomgebied 
van de Regge en de landbouw hebben ervaren door 
regelmatig terugkerende wateroverlast. In de winter was 
het regelmatig een onafzienbare ijsvlakte. De waterafvoer 
was niet geregeld. De landbouw werd hier er in ernstige 
mate door belemmerd.

Na petities en adressen (vanuit het gebied) hebben 
Gedeputeerde Staten van Overijssel een onderzoek 
laten uitvoeren door W. Staring, militair, luitenant van 
de artillerie en zijn collega, de later zeer invloedrijke T.J. 
Stieltjes. Zij leverden de bevindingen van hun onderzoek 
aan in 1847. In opdracht van de Staten hebben zij daarna 
kaarten en begrotingen opgesteld m.b.t. wenselijke 
verbeteringen. Dit leidde in de twintig jaar daarna echter 
niet tot enige actie, althans niet in Twente. Het was een 
burgercomité onder leiding van de Almelose fabrikant 
J.H.W. Lamberts die vervolgens bij de Koning aandrong 
op daadwerkelijke aanpak van de problemen. Stieltjes, 
opnieuw ingeschakeld door Gedeputeerde Staten, 
adviseerde in 1847 tot de oprichting van een waterschap. 
Hoe doortastend de petitie werd ingediend en daarna 
Gedeputeerde Staten in actie kwam, hoe langzaam en 

stroperig het vervolg was. Voordat het waterschap tot 
stand kwam stroomde er veel water door de Regge, 
de Loolee en de Almelose Aa. Geruime tijd werd 
genomen voor de samenstelling van het waterschap. Het 
stroomgebied van de Regge leek een logische afbakening. 
Hier waren het echter de vertegenwoordigers van de 
hoger gelegen gronden die voor grote vertraging zorgden. 
Hun stellingname was overzichtelijk, hogere gronden 
hadden geen belang bij het waterschap, zij hadden 
geen problemen met wateroverlast. De bestuurlijke 
verwikkelingen die hierop volgden duurden vele jaren. 

Uiteindelijk werd onder druk van Gedeputeerde Staten 
de knoop doorgehakt, de hogere gelegen gronden 
zouden wel deel uitmaken van het waterschap, zij 
het met een lagere bijdrage. Toen het waterschap 
daadwerkelijk van start ging in 1884 betekende dit nog 
niet dat er ook echt iets aan maatregelen ging gebeuren. 
De tegenstelling hoger en lager gelegen gronden bleef 
doorzeuren, de financiering was onvoldoende geregeld 
en de planvorming voor een betere afwatering van bijv. 

Almelo en water

     Door Hans Gerritsen
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de Regge nam geruime tijd in beslag. De eerste dijkgraaf 
was L.E. Hofkes. (1884-1894). Er waren aanvankelijk 18 
afdelingen. De voorzitters daarvan maakten deel uit van 
het dagelijks bestuur. 

Toch ging op een gegeven moment de schop de 
grond in. Allereerst kwam het begin van de Boven Regge 
bij Landgoed Westerflier bij Diepenheim aan snee. Dat 
gebeurde met de zgn. Oortjessluis. De waterstroom 
vanuit de Buurserbeek, die als Schipbeek uitmondt boven 
Deventer in de IJssel, moest geregeld worden, in die zin 
dat het water in de zomer niet in de Regge belandde maar 
afgevoerd werd in de Schipbeek. De plannen voor de loop 
van de Regge zelf omvatten een groot aantal afsnijdingen 
van de sterk meanderende rivier en veel verbeteringen 

aan bodem en oevers. De uitvoering van het plan leverde 
uiteindelijk een aanzienlijke betere afwatering van de 
Regge in de Vecht op. Daarmee werd het beoogde doel 
gehaald om in het zomerseizoen geen overstromingen 
te hebben. De werkzaamheden waren nog niet afgerond 
of de discussie ontbrandde in het waterschap over de 
winterafvoer. Dit hing samen met ontwikkelingen in de 
landbouw waaronder de introductie van kunstmest. De 
nieuwe discussie over de winterafvoer heeft eveneens 
geleid tot een aanpak van verbreding en stroomlijning 
waardoor de Regge meer water kon afvoeren. 

Een bijzondere positie in het Waterschap de Regge 
heeft de stad Almelo. Kort gezegd komt de opgave er op 
neer dat het afvloeiende water vanuit het zuidoosten, 
Loolee, Bornsche Beek, Fleringer Molenbeek en 

Azelerbeek en in het oosten Schipsloot en Markgraven 
om de stad geleid moesten worden. Zoals hierboven 
al aangegeven ging het nu en dan behoorlijk mis door 
overvloedige regenval en een te beperkte capaciteit van 
omliggende watergangen. Op diverse plekken is gewerkt 
aan verbetering van de afwatering. In willekeurige 
volgorde en niet compleet: de Weezebeek is aan de 
oostkant aangesloten op de Loolee waardoor deze 
meer capaciteit kreeg om af te wateren op de Nieuwe 
Graven (de verbinding naar de Regge), aan de noordkant 
is door aansluiting op het Overijssels kanaal/ Almelo 
Coevorden (de Haandrik) en Veeneleiding ervoor gezorgd 
dat de oostelijke beken niet langer afwaterden op het 
Reggegebied. 

Na de dramatische overstroming van februari 1946 
werden het Banisgemaal en het Lateraalkanaal aangelegd. 
Sluitstuk voorlopig is de zgn. Doorbraak aan de zuidkant 
van Almelo. Had aanvankelijk het voorkomen van 
wateroverlast de meeste nadruk, later zijn doelstellingen 
van waterkwaliteit en natuurbeheer in beeld gekomen. 
In 1970 kwam de wet op het oppervlaktewater tot stand. 
In Almelo was voordien het water van de Weezebeek 
en de Almelose Aa sterk vervuild, was zwart en er 
was veel schuimvorming. In later dagen kwam ook 
het natuurbeheer aan de orde. Een goed voorbeeld 
daarvan is de Doorbraak. Hier werden diverse functies 
gecombineerd, waterbeheer, waterkwaliteit en natuur. 

Zonder slag of stoot ging dit allemaal niet. De 
planvorming (vaak diverse varianten) en uitvoering 



nam door belangentegenstellingen en financiering veel 
discussie en tijd in beslag. Daarnaast was er sprake van 
mogelijke doorkruisende ontwikkelingen die omgeven 
waren met (veel) onzekerheden. Voorbeelden daarvan 
zijn de wijziging van het Overijssels kanaal en de 
planvorming van het 
Twentekanaal, die reeds 
in de jaren twintig startte 
(zijtak naar Almelo werd 
pas in 1951 aangelegd). 
Daarbij ging het om 
het tracé en ook om de 
vraag of deze kanalen 
benut konden worden 
voor de afwatering 
en niet alleen voor de 
scheepvaart. Bovendien 
werd niet altijd dezelfde 
kant op gewerkt. Zo 
is de verbetering van 
de Weezebeek pas 
later op gang gekomen 
dan het Waterschap 
oorspronkelijk beoogde 
doordat de stad Almelo 
de voorkeur gaf aan 
het verbeteren en 
stroomlijnen van de 
zijstromen van de Almelose Aa, die in vroeger tijd o.a over 
de Markt en Marktstraat liep. Citaat uit IJzerman: “Welke 
oude Almelo’er denkt niet met weemoed terug aan de 
oude sloot, die haar oorsprong vond in de gracht van het 
“Gravenhuis” achter de Hervormde Kerk, aan de Götte de 
Grootestraat kruiste, langs Hagengracht over de Markt 
en door de Marktstraat liep, om zich bij de Boompjes te 
verenigen met de Almelo’se Aa.” 

In dit nummer veel aandacht voor Almelo en het 
water. Niet met een concrete aanleiding, wel met 
de gedachte dat de geschiedenis van Almelo mede 
geschreven is door het water. Handel, landbouw en de 
strijd tegen wateroverlast. Veel verschillende aspecten 
worden belicht om de prominente rol van het water in 
Almelo te memoreren. 

Ir. M.J. IJzerman. Waterschap “de Regge” Erven J.J. Tijl, 
Zwolle, 1934
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De oudste stadsplattegrond van Almelo is van de 
hand van Jacobus van Deventer. De kaart geeft het 
stadje Almelo weer rond 1570. Voor lezingen en 

artikelen over de geschiedenis van onze stad wordt deze 
kaart vaak gebruikt als illustratie. Opmerkelijk is echter dat 
in Stad en Ambt nooit een artikel is verschenen over de 
kaartenmaker en zijn plattegrond van “Almeloo”.

Jacobus van Deventer (1505?-1575) Koninklijk 
kaartenmaker

Over het eerste deel van het leven van Van Deventer is 
weinig bekend. Hij werd geboren in het begin van de 16de 
eeuw. Zijn achternaam doet vermoeden dat hij geboren 
werd en/of opgroeide in de Hanzestad Deventer, waar hij 
de Latijnse school zou hebben bezocht. In de archieven 
van Deventer is echter niets over hem te vinden. Hij 
stierf in 1575 in Keulen waar hij naar uitweek om aan 
het oorlogsgeweld in de Lage Landen te ontsnappen. 
Aan de universiteit van Leuven, waar hij in 1520 stond 
ingeschreven, werd hij opgeleid tot wiskundige, geograaf 

en landmeter. Als landmeter en kaartenmaker maakte 
hij vervolgens naam, dankzij het feit dat hij als één der 
weinigen in de Lage Landen de driehoeksmeting beheerste 
waarmee voor het eerst betrouwbare kaarten en 
plattegronden konden worden geproduceerd. In opdracht 
van de gewesten Friesland, Groningen, Holland en Zeeland 
maakte hij kaarten van die zelfde gewesten. In 1558 trad 
hij in dienst van Philips II, Koning van Spanje en Heer der 
Nederlanden. Hij krijgt de titel Koninklijke Geograficus, 
een vrijgeleide en een aanzienlijk jaargeld dat als zo vaak 
bij Philips II onregelmatig werd uitbetaald. Zijn opdracht 
was helder. Met behulp van zijn driehoeksmetingen moest 
Van Deventer stadsplattegronden van de steden en stadjes 
in de Lage Landen produceren. Straten, muren, poorten 
en overige belangrijke gebouwen moesten duidelijk 
ingetekend worden. Samen zouden deze kaarten voor 
Philips II van grote strategische en militaire waarde zijn. 
Van Deventer werkte meer dan 12 jaar aan zijn opdracht 
en produceerde meer dan 250 stadsplattegronden.

In 1574 dringt Viglius van Ayta, voorzitter van de Raad 
van State in Brussel, er bij Van Deventer op aan om naar 
Brussel te reizen om het resultaat van 12 jaar werk te 
overhandigen. In zijn brief benadrukte Viglius de kosten 
die gemaakt zijn door Philips II plus de waarde van de 
plattegronden. Van Deventer ziet echter tegen de reis op. 
Het jaar daarop sterft hij in Keulen. Viglius wendde zich 
vervolgens tot het stadsbestuur van Keulen, die het werk 
van de ambtenaar in Spaanse dienst veilig stelde. Een 
drietal boeken bereikte Viglius in Brussel. Twee daarvan 
worden nu bewaard in de “Biblioteca Nacional de España” 
en zijn digitaal te bekijken via ”Biblioteca Digital Hispánica, 
Buscar Jacob van Deventer”. In “Planos de ciudades de 
los Países Bajos, Parte III“ is op p.75 Goor links en Almelo 
rechts te bekijken. Delden en Enschede zijn te vinden op 
p.76. Oldenzaal en Ootmarsum op p.77 

In de 12 jaar dat Van Deventer stad en land afreisde 
als kaartenmaker in dienst van Philips II woonde hij in 
Mechelen. Zo systematisch als hij werkte zo zal hij ook zijn 
reizen naar het Noorden gepland hebben. Voor zijn werk 
in Twente is hij misschien eerst per schip naar Deventer 
gereisd om daar een huifkar te huren om vervolgens met 
zijn assistent op de bok de Twentse stadjes af te reizen. 
Zijn meetwerk zal zich afgespeeld hebben tussen voor- 
en najaar, wanneer de temperatuur acceptabel was en 
de zandwegen berijdbaar. In Twente bracht hij Almelo, 
Ootmarsum, Oldenzaal, Enschede, Delden en Goor in 
kaart. Misschien werkte hij met de klok mee en verliet 
hij Twente weer via Goor op weg naar de IJssel met een 
ransel vol schetsen om thuis in Mechelen uit te werken. 
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Almelo, Water en de Kaart van Jacobus van Deventer 
  Door Hanschristiaan Krol
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In de hoofdkaart van Almelo schreef hij: ”Meridies, 
Occidens, Septentrio en Oriens “. De vier windstreken, 
het noorden boven. In de kaart “Almeloo”, maar het 
wapen van de stad blijft leeg. In de bijkaart geeft 
hij de belangrijkste gebouwen een naam. Bij het 
Catharinaklooster staat: ”Sorores” (zusters). Bij de beide 
stadspoorten schrijft hij: ”Porta”. De voorganger van de 
Grote Kerk krijgt de benaming: ”Templum”. Bij het kasteel 
vermeldt hij: ”Castrum”, terwijl bij de beide watermolens 
het woord “Mola” geschreven is.

De kaart van Almelo is net als zijn andere kaarten 
ingekleurd: de huizen rood, belangrijke gebouwen in rood 
met een blauw dak, de wallen, poorten en versterkingen 
in sienna, het land buiten de steden in diverse tinten 
groen en water in blauw. De wegen zijn in een tint bruin 
aangegeven en van puntjes voorzien die een afstandsmaat 
weergeven. De kleuren in de kaarten zijn nu jammer 
genoeg wat flets.

Wie op zondag te paard, per kar of lopend in 
Almelo ter kerke wilde gaan, uit de richting Zenderen of 
Bornerbroek, kwam elkaar tegen bij de splitsing waar nu 
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de Veemarkt is. Vandaar leidt de zandweg naar de splitsing 
bij de “Holtjesstraat“. Daar kon je over een bruggetje 
de Almelose Aa oversteken naar het Catharinaklooster. 
Rechtdoor liep de weg langs de eerste bebouwing. Dan 
over een brug, de Zuiderpoort onderdoor naar de markt. 
Die tak van de Aa is gedempt. Het is nu de Schuttenstraat. 
We wandelen door naar de “Koornmarkt” over weer 
een bruggetje, nu bij het Schokland. Deze tak van de Aa 
stroomt nog. Daar kunnen we rechtsaf de “Hofstraat” 
in naar Huize Almelo. Van Deventer tekent het kasteel 
met een binnenplaats en een aantal bijgebouwen. De 
verdediging van het huis zelf bestaat uit een dubbele 
gracht. Het water van de grachten wordt gevoed door de 
Loolee. (1)

Lopend over veldkeitjes komen we op de 
“Koornmarkt”, waar de Molenstreng liep die het water 
leverde voor de graan- en oliemolens van de Heer van 
Almelo. In de Molenstreng werd het water van de Aa 
opgestuwd om de molenraderen te laten draaien. Achter 
de molens in de molenkolk was het haventje van Almelo 
waar kleine zompen werden in- en uitgeladen, want 
dankzij de Aa was Almelo het enige Twentse stadje over 
water verbonden met Zwolle via Regge en Vecht en dus 
over de Zuiderzee met Amsterdam. Na het bruggetje 
over de Molenstreng passeren we aan de rechterhand 
de voorganger van het oude raadhuis, het huidige 
Wetshuys, waar de burgemeesters bijeen kwamen en 
recht gesproken werd. Aan de Grotestraat Oude Eind 
stond een aantal grote huizen van de rijke inwoners van 
het stadje dat toen zo’n 800 inwoners telde (2). Rutger 
Tork, de richter, woonde er. Zijn huis zal gebouwd zijn op 
een fundament van Bentheimer zandsteen, daarop de 
begane grond en 1ste verdieping opgetrokken uit vakwerk. 

Ramen met luiken en een zadeldak. Onder de kap zwart 
geteerde planken. Achter de huizen aan de oostkant van 
de Grotestraat wat bleekvelden. Pas in de 17de eeuw zal 
de linnenproductie echt op gang komen. In 1592 telde 
de stad 7 of 8 bierbrouwers (3). Een smid en een aantal 
bakkers zullen hun bedrijfjes aan de straat hebben gehad. 
Op straat scharrelen wat kippen. Wie te paard ter kerke 
gaat laat dampende paardenpoep op de keitjes achter. 
Almelo is eind 16de eeuw nog katholiek. De bewoners van 
het kasteel staan aan Spaanse kant. De kerk is wat kleiner 
dan de huidige Hervormde kerk. 

We lopen onder de Noordpoort door over het 
bruggetje waar de Götte overgaat in de Hagengracht. 
Samen vormen ze een gracht rondom de stad gevoed 
door het water van de Aa. Rechts passeren we de 
huidige Doelenstraat en de laatste bebouwing. We 
verlaten Almelo. Rechtsaf kronkelt het zandpad richting 
Ootmarsum. Linksaf loopt de weg met diepe karresporen 
richting Rijssen en Nijverdal. Jacob van Deventer tekende 
daar net buiten de bebouwde kom een stenderkast 
(windmolen) die niet in de archieven is terug te vinden
Tot diep in de 17de eeuw blijft Almelo een stadje. Pas 
in de 2de helft van die eeuw, door de opkomst van de 
linnenindustrie, gaat Almelo groeien en wordt de grootste 
stad van Twente totdat de spoorlijnen worden aangelegd 
en de voorsprong die het water gaf verdween.

1)  C. Trompetter: ”Leven aan de rand van de Republiek”,
     2006. Op p.6 een plattegrond als die van J. van Deventer met 
     derde poort bij kasteel.
2)  Trompetter p. 63 en 69.
3)  Trompetter p. 162.



In Almelo en omgeving heeft lange tijd de strijd tegen 
de wateroverlast centraal gestaan. Regelmatig liep 
het buitengebied onder. In de stad vond in die jaren 

een aantal grote overstromingen plaats. Dit leidde tot 
oprichting van een Waterschap en daarna maatregelen om 
de wateroverlast onder controle te krijgen. Toen deze na 
geruime tijd van planvorming gerealiseerd waren ontstond 
er ruimte voor andere doelen in het waterbeheer zoals 
waterzuivering en natuurbeheer. In dit artikel gaan we in 
op deze ontwikkelingen. 

Wateroverlast

In zowel het stedelijk als het landelijk gebied van 
midden Twente kwamen regelmatig overstromingen voor. 
De overstromingen in 1891, 1926 en 1946 in Almelo zijn 
daar getuige van. In de zuidelijke binnenstad stond het 
water in de huizen en straten van Almelo soms een meter 
hoog. Mede door de lage en vlakke ligging van het gebied 
rondom Almelo, waar diverse beken vanuit heel Twente 
samenkomen was wateroverlast schering en inslag. In het 
buitengebied stond zelfs vrijwel jaarlijks landbouwgrond 
onder water. 

Het Banisgemaal

In 1959 werd het Banisgemaal gebouwd, als eerste 
verbetering in de afwatering. Dit gemaal is vernoemd naar 
J. Banis, oud-bestuurslid van het toenmalige Waterschap 
De Regge. De afwatering kon nu ook plaatsvinden via 
dit nieuwe gemaal dat uitmaalde op het kanaal Almelo-

Nordhorn. Door de inzet van het Banisgemaal hoefde 
niet alle water meer via de Weezebeek en Almelose 
Aa afgevoerd te worden. In 1968 concludeerde een 
Studiecommissie voor de afwatering in het Reggegebied, 
dat door de sterke urbanisatie van o.a. Hengelo en 
Enschede, ruilverkavelingen en nieuwe inzichten in 
afvoernormen, de waterafvoer zou toenemen. Dit vroeg 
om het voorbereiden van nieuwe maatregelen. 

Uit: Blankesteijn, M. L. (2011). Tussen wetten en weten: de 
rol van kennis in waterbeheer in transitie.

De Commissie bestempelde de aanleg van het 
Lateraalkanaal hiermee als een verlate oplossing voor de 
in de ogen van Vink in 1923 en de leden van de Commissie 
in 1968 onlogische, zij het min of meer natuurlijke situatie. 
Deze als zonderling getypeerde situatie kan worden 
opgeheven door verruiming van de genoemde beken en 
leidingen. Met de aanleg van het Lateraalkanaal zou er 
tevens een oplossing komen voor de te grote lozingen op 
het Twentekanaal uit het gebied ten oosten van de stad 
Almelo. Het teveel aan water kon op ‘natuurlijke’ wijze via 
het Lateraalkanaal worden afgevoerd.
Daarvoor diende het Lateraalkanaal echter wel zodanig te 
worden gedimensioneerd, dat het zulke afvoeren ook in de 
toekomst kon verwerken.

Het bovenstaand citaat uit het proefschrift van 
Blankesteijn illustreert dat er in het begin van de 
20e eeuw al een grondplan was voor grootschalige 
afwatering, opgesteld door ir. W.M. Vink in 1923, die al 
voorzag dat een kortere route om Almelo te realiseren 
viel. De natuurlijke route via het Exoo werd door de 
studiecommissie net als door Vink als te lang beschouwd 
om de hogere afvoeren door urbanisatie snel te kunnen 
verwerken.

Aanleg van het Lateraalkanaal 

Het Lateraalkanaal is pas in de jaren ‘80 van de vorige 
eeuw gegraven als onderdeel van dat grootschalige 
afwateringsplan. Het doel was om de toegenomen afvoer 
vanuit het stroomgebied van de Loolee en Bornsebeek als 
het ware om Almelo te leiden. De naam van het kanaal 
‘lateraal’, duidt op de parallelschakeling in waterafvoer om 
zo het water sneller af te voeren richting de Overijsselse 
Vecht. Om het water verder richting de Vecht te leiden 
werden de bestaande grote waterlopen ten noorden van 
Almelo ook verruimd.
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Van bestrijden wateroverlast naar integraal waterbeheer
   Door Martijn Heuvelmans, Waterschap Vechtstromen 
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Al vrij snel na de aanleg van het Lateraalkanaal, nam 
de hoeveelheid water die er door moest inderdaad 
toe. Door de beplanting aan te passen werden de 
oevers beschermd. Maar die oplossing was eind jaren 
‘90 uitgewerkt. Er heeft de afgelopen decennia veel 
uitslijting plaatsgevonden waardoor je veel afkalvingen en 
verzakkingen zag. Daartoe is in 2011 het Lateraalkanaal 
ter hoogte van de Schelfhorst aangepast. De taluds langs 
de buitenbochten zijn steil en die langs de binnenbochten 
een stuk flauwer gemaakt. Dit doet meer recht aan een 
natuurlijker beeld en daardoor wordt een groenblauwe 
zoom gecreëerd langs de Schelfhorst en Almelo Noord 
Oost. Voor de verbinding en ontsluiting zijn toen ook twee 
nieuwe bruggen aangelegd.

De Doorbraak 

De Doorbraak is in 2016 gerealiseerd om een 
ecologische verbindingszone tot stand te brengen tussen 
Twente en Salland. Nevendoelen van de Doorbraak zijn 
een scheiding van waterstromen en afvoer van overtollig 
water in tijden van veel neerslag. 

Het water speelt nog steeds een belangrijke rol in het 
landschap in en rondom Almelo voor de mensen, planten 
en dieren die er leven. Rivieren en beken vormen natte 
verbindingen tussen verschillende leefgebieden waarlangs 
dieren en planten zich kunnen verspreiden. Voor de mens 
vormt het een mooi nat groen lint waarlangs gefietst en 
gewandeld kan worden. Ook staan er zeven kunstwerken 
(kunstenaar Rinus Roelofs) langs de beek. Een speciaal 
gemaakte kunstkaart vertelt alles over deze kunstwerken 
en je kunt ze van dichtbij bekijken op herkenbare punten. 
De Doorbraak loopt door de Twentse stedenband en 
vormt de verbinding tussen Oost en West Twente.

De Doorbraak is een recentelijk gegraven beek ten 
zuiden van Almelo en is in totaal 13 km lang. De beek 

en omliggend gebied is 75 tot 100 meter breed. Qua 
dwarsdoorsnede (accoladeprofiel) bestaat de Doorbraak 
uit een watergeul voor de basisafvoer en zogenaamde 
banketten, die bij extreme afvoeren inunderen. Dit 
gebeurt pas in extreme situaties die 1 keer per 10 tot 1 
keer per 100 jaar voorkomen. De Doorbraak begint bij de 
Loolee en mondt uit in de Exosche Aa bij Ypelo. 
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Om de doorstroming op de banketten te kunnen 
garanderen worden deze vrijgehouden van een intensieve 
opslag van bomen. De inzet van grote grazers (paarden en 
koeien) helpt om jonge scheuten tijdig af te grazen.

Recent uitgevoerde projecten

Diegenen die wel eens langs het Kanaal Almelo-
Nordhorn fietsen of wandelen, zal het niet ontgaan zijn, 
dat vlak na de zomer het tracé van het kanaal, vanaf Frans 
Marie (Albergen) tot aan de wijk Markgraven (Almelo), 
is uitgebaggerd. Sinds de aanleg van het kanaal, is dit 
tracé voor zover bekend nog nooit structureel gebaggerd. 
Als gevolg daarvan is er een (te) dikke sliblaag ontstaan, 
hetgeen de waterkwaliteit en onderwaterstructuur niet 
ten goede kwam. Nu het kanaal gebaggerd is, is het kanaal 
dieper en biedt zo betere leefomstandigheden voor de 
waterflora en -fauna. 

Rondom Almelo wordt op dit moment gewerkt aan 
de voorbereiding van een project ter optimalisatie van 
de waterbeleving in de Almelose Aa en Weezebeek. Zo 
werkt het Waterschap samen met de gemeente Almelo 
aan een stuk herinrichting van de Almelose Aa ter hoogte 
van het Hagenpark. Het Waterschap baggert dit jaar 

nog de Almelose Aa vanaf de inlaat Loolee tot aan de 
Bleekkerk. In de kanoroute vanaf de Bornse beek - Loolee 
- Almelose Aa (Proeflokaal België) wordt gezorgd voor 
een verbetering van de passeerbaarheid van een tweetal 
kunstwerken, te weten de inlaat Loolee- Almelose Aa en 
de in de Loolee gelegen Mariastuw (Wateregge).

Langs de Weezebeek ter hoogte van het Beeklustpark 
gaat het Waterschap samen met gemeente Almelo aan de 
slag met een project om een bijdrage te leveren aan een 
aantrekkelijke openbare leefomgeving in dit gebied.   





De Weezebeek toont de ontwikkeling van het 
waterbeheer in en rond Almelo. Van een stroompje 
dat door vijf kleine waterlopen werd gevoed naar 

een beek met capaciteit om wateroverlast te beperken. 
Van een functie voor vervuild water naar een beek met 
potentie voor flora en fauna. 

De Weidebeekjuffer terug in Almelo

In de jaren negentig van de vorige eeuw kanode ik 
voor het eerst, als import in Twente, over de Dinkel. In 
het rijke groen op dat meanderende riviertje kwamen 
we ook langs het Lutterzand, waar ik voor het eerst die 
grote blauwe libelle zag. De Weidebeekjuffer. Ik waande 
me in de Amazone, zo mooi vond ik dat. Ik heb ze nu ook 
langs de Almelose Aa gezien, bij de Hagen. Nu zijn er 
ook ideeën om de Weidebeekjuffer bij de Horst langs de 
Weezebeek te introduceren. De beek die in het verleden, 
voordat de waterzuiveringsinstallaties tot stand kwamen, 
gereserveerd werd om het afvalwater van de Twentse 
industriesteden, langs de stad Almelo, af te voeren naar de 
Regge. Het zuiveren heeft veel middelen en menskracht 
gekost. Maar het beloonde ons met een oeverterras bij 
café België en de Weidebeekjuffer aan het Almelose water. 
Want deze libelle stelt kwaliteitseisen aan het water, zijn 
oevers en het groen. 

De Weezebeek, zoals het was 

De Weezebeek, vroeger een natuurlijke weidebeek, 
stroomde door allerlei broekgronden en was een geheel 
Almelose beek die dienstbaar werd gemaakt om het 
vuile Twentse water snel om Almelo heen af te voeren. 
De stad Almelo ontstond langs de Grotestraat, dwars 
op de waterstromen in het Aa-dal. Kleine waterloopjes, 
watermolens en kasteelgrachten remden het afvoeren 
van het overtollige water. Bij de hoge winterwaterstanden 
stond er soms wel een meter water met een ijsvloer in de 
huizen. De Hollander Graven en de Weezebeek moesten 
de binnenstad ontlasten. Het vele water van de Loolee 
(een bosbeek) dat van het twintig meter hoger gelegen 
Oldenzaal, Enschede en Tubbergen snel toestroomde 
zocht een weg over en door de lage landrug waarop de 
Bornsestraat ligt, naar het gebied van de Weezebeek. Als 
een vijfvingerige vangarm verzamelde het bovenstroomse 
deel van de Weezebeek het water in de “grondeloze” 
Sumpel. Een 5 ha groot moerasgat achter de Maardijk 
waar nu, achter dijken en een pompgemaal, vele 
voetbalvelden liggen. De vijf vingers van het bekensysteem 
bevatte: het slootwater vanaf de Goossenmaat, de 
wetering van de Windshoek, de Kieftsbeek van het 
Kollenveld, de Schreeuwersbeek vanaf het oude 
Heraclesveld en de Koldegraven vanaf het Bavinkel. Samen 
stroomde ze via de bovenloop van de Weezebeek naar 
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Weezebeek en de Weidebeekjuffer
  Door Henk Jansen

Bron: Libellengids.nl
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de Sumpel, een zgn pingoruïne, ontstaan door grote 
ijsmassa’s in de ijstijd. Het slib in het aangevoerde water 
zorgde voor een dikke sliblaag op de grove zandlaagte. In 
dit relatieve diepe meer was er geen harde bodem meer, 
maar veel slib. Vandaar de term “grondeloze” Sumpel. 
Ook nu nog zijn wellen en drassigheid waarneembaar. 
Vanaf de Sumpel is de oude en kleine benedenloop van 
de Weezebeek in het hedendaagse stedelijke landschap 
bijna verdwenen. Vier oude boerderijen, die op de oevers 
stonden, een gat in de grote ontginningswal met zware 
eiken destijds aangelegd door de Graaf en enkele sloten 
resten ons van de oude benedenloop in de huidige wijk 
Windmolenbroek. En al gooi je zo’n oude waterloop dicht, 
ondergronds blijft hij vaak toch werken. 

Gebrekkige afwatering 

Waar het grondgebied van Almelo eindigde, tussen 
de boerderijen Beverdam en Barvoorde, mondde de 
Weezebeek uit via de Nieuwe Graven en Exose Aa in 
de Regge. In datzelfde gebied gold dat ook voor de 
Wendelgoorse beek en de Wierdense Aa. Door het 
geringe verval van Almelo naar de Zuiderzee, tien meter 
hoogte over 40 km afstand, wilde het water niet echt 
weg. De Almelose- en Twentse laaglandbewoners waren 
met name de langdurige hoge winterwaterstanden 
meer dan beu. Kou en water maakten de mensen ziek. 
Op den duur namen de rijkere grootgrondbezitters het 
initiatief en investeerden om hun landerijen en gewassen 
droog te krijgen. Ook gezond en sterk werkvolk was in 
hun belang. Voor grond- en graafwerk zijn sterke rug en 
armen, wilskracht en conditie immers hard nodig. Na 
veel politiek-maatschappelijk geharrewar gaan grote en 
kleine grondeigenaren toch aan de slag. De benodigde 
investeringen moesten wel terugverdiend worden, vaak 
via de scheepvaart en handel. Zoals de Graaf van Almelo 
die in 1475 opdracht gaf tot de aanleg van de Nieuwe 
Graven. Een rechtstreeks kanaal tussen Almelo en de 
Regge, waarna de oude Almelose Aa, richting Wierden in 

onbruik raakte. Of de heer van het Deldense Twickel die 
in 1771 tussen Delden en de Regge de Twickelervaart liet 
graven.

Een vernieuwde waterweg 

Na het graven van de Nieuwe Graven kon de 
gemeenschap, daartoe gemachtigd, er op inhaken. Het 
water van de Loolee en de Bornse beek werd afgevoerd 
via een stevige vernieuwde waterweg, door het tracé 
van de Bavinksbeek, Koldegraven, de bovenloop van 
de Weezebeek, de Sumpel, de Molenbeek (nu aan de 
achterzijde van het Beeklustpark) en de Nieuwe Graven. 
Dit geheel noemen we nu Weezebeek. 

Het droge land heeft ons veel gebracht. Onze voeten, 
fietsen, auto’s en trekkers komen niet vast te zitten in de 
blubber. Onze huizen en vloeren gaan veel langer mee. 

Onze akkers en weiden zijn voor ons voedselrijker. 
Niet door het bemestende slib maar door de kunstmest. 
De belangen van natuur, milieu en landschap hebben 
echter beslist niet vooraan gestaan. Het leefmilieu van het 
natuurlijke land- en waterleven werd dienstbaar gesteld 
aan de belangen om het teveel aan water en de vervuiling 
weg te krijgen.

Op de plek waar de hoger gelegen Loolee zich in de 
laagte van de Weezebeek stort liggen een grote stuw, 
gebouwd rond 1900, en twee kleine stuwen. Voorheen 
gebeurde dit door opwerpen van tijdelijke aarden 
dammen. Mede bedoeld om water in de Loolee op hoogte 
te houden voor de Enterse zompen en de houtvlotten en 
om de verdroging van hoge zandgronden tegen te gaan. 

Een droom? 

Is het tijd om onze natuurlijke medebewoners ook 
weer een betere plek te gunnen? Het zou de eigen 
Weezebeek en al de andere Twentse beken plezieriger 
maken en verrijken. Want de weidebeekjuffer hoort thuis 
aan de beek die zijn naam aan de weiden rondom heeft 
ontleend: de Weezebeek. 

Op deze kaart is goed te zien hoe Almelo het ‘afvoerputje’ van 
Twente was door de toevoerstromen vanuit 

de hogere delen in het oosten Twente.
Kaart uit G.J. Schutten, ‘Varen waar een water is’. Hengelo 1981
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Je zou het niet verwachten dat er zo in het Oosten van 
het land watersport mogelijk is, maar toch gaat dat 
dankzij het Twentekanaal. Daarover gaat dit stukje. 
Met dank aan de ‘gravers’ in de dertiger jaren.

Het Twentekanaal - oorspronkelijk Twenthe-Rijn 
kanaal geheten - werd gegraven in de crisisjaren tussen 
1932 en 1936, waarbij het uitgraven gedeeltelijk ook als 
werkverschaffing diende. De zijtak naar Almelo was klaar 
in 1938. Het kanaal eindigde vóór de Wierdensestraat 
en de huidige Wierdensebrug bestond nog niet. Deze 
situatie veranderde in 1952 bij de doortrekking van het 
Twentekanaal naar het kanaal Almelo-Zwolle, nu kanaal 
Almelo-de Haandrik. Het aanvankelijke eindpunt tot 
1952 was de ‘Buitenhaven’ en bestond uit een lange 
kademuur met een enorme loods van ‘van Tol’ en een 
apart ‘oliehaventje’ aan de Oude Wierdenseweg. Voor 
het eindpunt 
was een ruim 
bemeten zwaaikom 
gegraven en in de 
zwaaikom koos 
de net opgerichte 
Almelose Watersport 
Vereniging (AWV) 
haar domicilie. 
Eén van de (mede-
) oprichters was 
Dhr. H. Ledeboer, 
die 20 jaar (1956) 
later nog hoorde 
tot de oprichters 
van het zwembad 
‘het Wendelgoor’. 
In de houten loods 
van de AWV lagen 
twee wherry’s (2-3 
persoons roeiboten) 
op een ereplaats vlak 
bij de steiger waar 
ze te water werden 
gelaten en een paar 
Larken (één persoons 
houten zeilboot).

Aan het eind van WO II werd er op 4 en 5 april 1945 
hevig gevochten tussen de Canadezen en de zich naar 
het westen (!) terugtrekkende Duitsers. De botenloods 
werd met kogels doorzeefd en de resten van een 
kapotgeschoten ‘Lark’ lagen nog vele jaren bij de helling, 
achterop het terrein van de AWV.

Zeilen

In de beginjaren, de ’40er en 50’er jaren, van de 
vereniging overheersten de zeilboten, vooral de ‘Larken’ 
die voorzien waren van een zo hoog zeil dat het boven 
de kanaaldijken uitstak. Deze boten waren zeer populair 
in Almelo en Hengelo. Er was één motorboot, voor zover 
ik weet en wel de “Reiger” van de familie Bellinga. Deze 
motorboot was voor de vereniging van groot belang, 
omdat ze jaarlijks in de vakantietijd de zeilers in hun 
‘Larken’ ‘Pluisjes’ en ’12-voets-jollen’ (verschillende typen 
zeilboten) naar de wedstrijden van de “Sneekweek” 
trokken. Wij zeilden indertijd in de vakantie ’s zomers 
in Friesland en, gelegen aan het Starteiland in het 
Sneekermeer, zag je dan over het water de sleep van 
de AWV aankomen, van verre zichtbaar door de vele 
dansende mastjes in een lange rij.

Op het 
Twentekanaal, 
bij de AWV zelf, 
werden onderlinge 
zeilwedstrijden 
gehouden met Flitsjes 
(jeugdzeilboot), Larken 
en 16 kwadraten op 
een parcours naar het 
Dollegoor en terug. 
Een hoogtepunt 
was in 1956 het 
demonstratiezeilen 
van twee zgn. Flying 
Dutchman’s, in die tijd 
een ultra moderne 
boot die voorzien 
was van een ‘trapeze’, 
een lijn vanuit de 
mast waarmee je 
buiten de boot kon 
hangen om daarmee 
de door de wind 
scheef hangende boot 
overeind te houden. 
Bij flinke wind was 

dat een spectaculair gezicht. De ‘Larken’ werden eerst 
vooral vervangen door ‘Finnjollen’ (ook 1-mans boten ) 
en eind zestiger jaren verdwenen - door de opkomst van 
boottrailertjes - bijna alle zeilboten naar de meren in NW 
Overijssel.

Verheugend is het dat er de laatste jaren een ‘revival’ 
bestaat van de ‘Larkenklasse’ (1-mans boten ) in Almelo en 

Watersport op het Twentekanaal in Almelo
  Door Miel Westenberg
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in Friesland. Tijdens de huidige ‘Sneekweek’ wordt erop 
het scherpst van de snede gezeild en bijzonder is het dat 
in september elk jaar voor het AWV clubgebouw bijna 20 
zeilen op het Twente kanaal te zien zijn van de Twente - 
Friesland wedstrijd. Deze nu klassieke boten worden door 
de eigenaren buitengewoon goed onderhouden.

Roeien

Wat het roeien betreft, de twee wherry’s lagen op 
een riante plaats in de houten loods. Als de wherry 
‘Stern’ uitvoer, ging dat nooit zonder de juiste vlaggen: 
voorop de verenigingsvaan van de AWV en achterop de 
nationale driekleur. Dit naar de traditie, dat je aan de 
vlagvoering kunt zien waar een schip vandaan komt. Bij 
het te water laten over een in de kade-rand aangebrachte 
ronddraaiende rol riep mijn vader voor het tilwerk de hulp 
in van enkele krachtige zeilers, die zich tevergeefs hadden 
geprobeerd te verstoppen.

In 1974, bij mijn terugkeer vanuit Groningen naar 
Almelo, bleken bijna alle zeilboten verdwenen te zijn en 
vervangen te zijn door motorboten. In 1975 kwam het 
idee op om vanuit 
Almelo mee te 
doen aan de ‘Head 
of The River”, een 
roeiwedstrijd van acht 
kilometer over de 
Amstel van Ouderkerk 
naar Amsterdam. Dit 
gebeurt in een boot 
met acht roeiers en 
een stuurman en het 
is indrukwekkend 
een lange sliert van 
deze boten - ‘achten’ 
genaamd - richting 
Amsterdam te zien 
roeien. Zelf had ik 
meerdere keren 
met redelijk succes 
deelgenomen met 
een studenten 
ploeg aan deze in de 
roeiwereld bekende 
roeiwedstrijd.

Daarbij ontmoette 
ik, in 1978 door de AWV naar mij verwezen, Wicher 
Timan die in Enter was komen wonen en op zoek was 
naar een roeivereniging. Dit werd gecombineerd - het 
idee van het meedoen aan de ’Head‘ en een aparte 
roeivereniging - en er werden door ons in totaal 11 
personen bereid gevonden ƒ 250,00 per persoon bij te 
dragen aan het startkapitaal. Voor dit bedrag werd een 
overnaadse 4 (houten boot voor 4 personen + stuurman), 
de ‘Olivier’ en de wherry ‘Hans Adam’, later de ‘Fuut’ 

geheten, aangeschaft. Beiden kwamen van ‘Daventria’, 
de roeivereniging in Deventer. De toenmalige voorzitter 
van de AWV, Henry Veldhuis, vroeg mij om in het bestuur 
van de AWV te komen om daarmee de beginnende 
roeiafdeling te vertegenwoordigen. In het bestuur van de 
AWV zat ik als roeicommissaris van 1978 tot 1984 (het 
voltallige bestuur van de AWV trad in 1984 af voor iets wat 
niets met het roeien te maken had).

In deze jaren kwamen er veel roeiboten bij, zoals de 
oefenskiffs met de namen ‘Lek‘ en ‘IJssel’, een dubbeltwee 
(voor twee personen met riemen = lange peddels aan 
beide kanten) de ‘Jan Boezeroen’ geheten en nog een 
overnaadse vier. In 1982 werden we met de ‘roeiafdeling 
AWV’ tot de wedstrijden van de Roeibond toegelaten. Tot 
die tijd organiseerden we roeiwedstrijden tegen ‘Tubantia‘ 
Hengelo en de ook net opgerichte ‘ARC’, Asser Roei 
Club. De prijzen werden door ons zelf gemaakt van oude 
roeibootonderdelen, zoals ‘dollen’ en ‘vinnetjes’. 

De voorzitter van de Roeibond kon zich overigens niet 
voorstellen, dat er in Twente roeiwater zou zijn. Hij kwam 
in 1985 persoonlijk inspecteren of hier mogelijkheden 
voor een roeivereniging bestonden. Bij het zien van het 

Twentekanaal was hij 
snel overtuigd van het 
geschikte roeiwater. 
In de wintermaanden 
werden door zo’n 
15 leden de boten 
opgeknapt o.a. in 
een schuur bij Fred 
van der Horst. Ook 
lagen de boten 
eens twee weken 
bij de Hengelose 
roeivereniging 
‘Tubantia’, die 
een verwarmde 
werkplaats bezat 
(wat een luxe) waar 
we volgens schema 
in ploegverband 
heen gingen. Een 
bijzondere kunst was 
het de scheuren in 
de houten boten te 
repareren.

Roeibond

De KNRB (roeibond) had een actief programma voor 
startende roeiverenigingen en via de NORB (Noord-
Oostelijk-Roeibond) kregen wij professionele hulp van 
Jan van Delden, die coachte en roei-instructie gaf. Ook 
de conditie training, die ik aanvankelijk gaf in de school 
aan het Acaciaplein, werd later door gymleraar Jan van 
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Delden gegeven. Dit was mogelijk door het STK project, 
gesubsidieerd Sport Technisch Kader, waarbij Jan naast 
instructie en coaching, de verbindende schakel vormde 
tussen de roeiverenigingen in Noord Oost Nederland.

Deelname aan de ‘Head’ - traditiegetrouw de eerste 
roeiwedstrijd van het seizoen- geschiedde voor het 
eerst in 1988 in een van ‘Aegir’ - Groninger studenten 
roeivereniging - geleende boot, de ‘Boelo‘, waarin ik 20 
jaar daarvoor met een succesvolle ploeg wedstrijden 
roeide.

Eigen vereniging

Het groeiend aantal roeiboten gaf ruimteproblemen 
bij de AWV en we gingen op zoek naar een plaats aan het 
kanaal, waar we konden uitbreiden. Dat we een eigen 
acht van 20 meter (!) lang wensten, speelde ook een 
belangrijke rol. In 1986 kon via Jan Kortman van Urenco 
gratis een volledige zgn. Romny loods verkregen worden, 
mits de loods binnen het jaar geplaatst werd. Wij hadden 
contact met Philips op het Dollegoor terrein en hoopten 
daar de loods te kunnen plaatsen. Helaas werd dat 
afgewezen door de 
veiligheidsfunctionaris 
van Philips Almelo. Wij 
moesten de loods aan 
Urenco terug geven en 
de oprichting van een 
eigen vereniging werd 
een jaar uitgesteld.

In 1987 kwam het 
tot oprichting van een 
aparte roeivereniging, 
met als clubteken de 
drie wybertjes van het 
Almelose Stadswapen. 
Joop Stiggelbout wist 
de gekozen naam 
‘Amycus’ in een fraai 
embleem te verwerken. 
In die tijd werd het 
duidelijk dat zwembad 
het Wendelgoor zou 
gaan sluiten. Hoewel 
de Sportraad de 
roeiafdeling van de 
AWV aanvankelijk 
te klein vond - 50 
volwassenen en 50 (!) jeugdleden kregen we toch het 
vroegere zwembadterrein op voorspraak van het jongste 
lid van de Sportraad Jan Hammink. Met dit vooruitzicht 
werd op 19 november 1987 de Twentse roeivereniging 
‘Amycus’ opgericht, genoemd naar een watergod uit de 
klassieke oudheid met een knipoog naar de naam ‘Amicus’ 
(vriend).

Joop Stiggelbout, die mijn plaats in het AWV bestuur 
had overgenomen, nam de plaatsing en de indeling van 
de botenloods op zich en Tjebbe van Drooge regelde 
naast het clubhuis de juridische kanten van het geheel. 
De jeugdafdeling bloeide onder leiding van Ellen Lipper, 
Fenny Scholz en Dinian Scholtens. De laatste had ook het 
‘aangepast roeien’ voor mensen met een handicap onder 
haar hoede. 

Toch duurde het nog 3 jaar voordat we in 1991 van 
de AWV naar het ‘Wendelgoor’ konden verhuizen. Al die 
tijd genoten we, ook als aparte vereniging, gastvrijheid 
van de AWV. In die tijd werden de eerste twee nieuwe 
boten aangeschaft - tot die tijd tweedehandsjes - de 
‘Tom Poes’ en de ‘Ollie B’. Niet alleen waren zij de eerste 
nieuw aangeschafte boten, maar ook de eerste kunststof 
(polyester) boten van de vereniging. In die tijd waren alle 
wedstrijdroeiboten nog van hout.

In september 1991 was het zover: we verhuisden 
definitief naar ons nieuwe onderkomen, waar het 
voorgaande jaar hard was gewerkt aan clubhuis en 
botenloods. Ook het vroegere zwembad moest gedempt 
worden. Veel overleg met de buren, de rugbyclub en de 

toen daar zetelende 
schietvereniging.

Opvallend was in 
die jaren het grote 
aantal jeugdleden, 
zij vormden de helft 
van het aantal leden. 
Jarenlang bestond er 
dan ook een apart 
jeugdbestuur. Uit 
deze jeugdleden 
zijn veel succesvolle 
roeiers en roeisters 
voortgekomen, niet 
alleen op nationaal 
niveau, maar 
sommigen ook op 
internationaal niveau 
bij de ‘Coup de la 
Jeunesse’, wereld-
kampioenschap 
onder 23 jaar.

In 1996 werd 
de eerste Cottwich-
Almelo Regatta 

verroeid met als doel de ‘Amycus’ leden vertrouwd te 
maken met het wedstrijd roeien. Tenslotte zaten we toch 
te ver van het Nederlandse roeicentrum, de ‘Bosbaan’ 
in Amsterdam. Een tweede reden was een activiteit te 
organiseren die de inzet van zoveel mogelijk leden vergde. 
De winnaar van de eerste Cottwich-Almelo Regatta, een 
achtervolgingsrace over 5 KM, was ‘Euros’ roeier Joris 
Loeff (coach Roëll). Deze student-roeier uit Enschede werd 
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dat jaar ook skiffkampioen (een 1-mans roeiboot) van 
Nederland.

Deze Cottwich-Almelo Regatta, genoemd naar de aan 
het kanaal gelegen buurtschap “Cottwich” bij Delden 
en gekozen om zijn Engels klinkende naam, is sindsdien 
gegroeid naar een jaarlijks festijn met wedstrijden voor 
verschillende boottypen, waarbij ons grote clubterrein 
een belangrijk aandeel heeft in de ‘gezelligheid ‘ van de 
wedstrijd. Sinds 2000 is het grote aandeel van de jeugd bij 
‘Amycus’ wat afgenomen, hoewel de laatste jaren er weer 
fanatiek door de jeugd wordt geroeid, niet in het minst 
door de enthousiaste coaches.

In de afgelopen 20 jaar is het toerroeien fors 
toegenomen en zijn vele wateren in binnen- en buiten 
land door ‘Amycusleden’ verkend.

In 2007 is er door ‘Amycus’ een fiets-roeitocht - 

afwisselend fietsen en roeien  - georganiseerd over de 
rivier de Regge richting Ommen.

Deze charmante rivier wordt steeds aantrekkelijker 
doordat het Waterschap de vroegere meanders terug 
brengt. Toerroeiende Amycusleden’ varen steeds vaker op 
deze rivier.

Toekomst Twentekanaal

Ook andere (studenten-) verenigingen hebben het 
mooie roeiwater van het Twentekanaal in Almelo ontdekt 
en komen dan hier hun trainingsstages houden. De 
voordelen van het roeiwater op het Twentekanaal zijn 
dan ook evident: langs het 14 kilometer kanaal loopt 
een voor mee- fietsende coaches begaanbare weg, 
het kanaal is omzoomd door riet, dat behalve een fraai 
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aanzicht een zeer goede golfdemping heeft, ‘glad’ water 
is belangrijk voor roeiers. Het kanaal loopt Noord-Zuid 
waardoor je onder de wal goed beschut bent tegen de 
overheersende westenwind. Deze voordelen hebben tot 
gevolg dat gastverenigingen hier graag komen roeien, als 
de omstandigheden elders, zoals bijvoorbeeld in Deventer 
bij hoog water van de IJssel, het roeien daar onmogelijk 
maken.

Over een paar jaar zal het Twentekanaal verdiept 
worden en wordt een grote zwaaikom aangelegd bij 
het XL-business park. De steeds groter wordende 
binnenvaartschepen kunnen dan daar draaien en hoeven 
dan niet meer langs AWV en Amycus.

Volgens de tekeningen zal de natuurlijke 
oeverbescherming, het riet, langs de oevers bij de ‘AWV’ 
en ‘Amycus’ blijven bestaan.

Te hopen is dat zeilers en roeiers nog lang van dit 
kanaal gebruik kunnen maken en dat ze van het mooie 
uitzicht tegenover het clubhuis van ‘Amycus’ kunnen 
genieten. Daar stond immers in de Middeleeuwen op de 
lichte glooiingen het ‘’Mottekasteel’ de Schuilenburg’. 

De watersport, het zeilen en het roeien, bloeide en 
bloeit op de ‘zijtak Twentekanaal’. 
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Almelo ligt op 13 m. NAP. Hengelo op 22 m. Borne op 19 m. 
Wanneer het veel en langdurig regende kwam daar het water 
vandaan, zoals in februari 1891. Dit is de Wierdenstraat.

Het is februari 1926. Opnieuw de Wierdensestraat. Loolee en 
Weezebeek zijn buiten hun oevers getreden. Fietsers en de 
passagiers op de dubbele kar getrokken door twee paarden 
houden droge voeten. Ook de jongen links.

Dit is de Vriezeveenseweg in februari 1926. De huizen bleven 
droog. Alleen de straat stond onder water. De jongen springend 
over de zandzakken gebruikt de zwembadpas net als Kees de 
Jongen.

5 februari brak een dijk van de Weezebeek. Maardijk, 
Windmolenbroek en Paradijs liepen onder. Daarna 
overstroomden Loolee en de Aa. Dit is de Aa bij de Willem de 
Clercqstraat.

Begin februari 1946 regende het hard en langdurig. Op 7 en 8 
februari stortregende het. Er viel meer dan 50 mm. Dinkel en 
Vecht stroomden over. Rondom Almelo liepen de landerijen 
onder.

Zondag de 10de februari liep het water langzaam de stad in. 
Tot aan het Almelo-Nordhornkanaal stond de stad blank soms 
meer dan een 1 meter. Het noorden bleef gespaard. Dit is de 
Bornerbroeksestraat. 

Watersnood in Almelo door Hanschristiaan Krol
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Ook de Geraniumstraat was enkel bevaarbaar. Al punterend kon 
men zich van de noodzakelijke boodschappen voorzien.

Politieagent vertrekt van het politiebureau aan de 
Wierdensestraat.

Voorraden raakten op. Het leger bracht stookolie en brood uit 
Enschede. Burgemeester Ravesloot liet laarzen confisqueren. 
Giethoorn leverde punters. 

Het crisiscomité o.l.v. Ravesloot liet een sleuf graven op de 
Markt om het water versneld af te voeren naar de haven en het 
Overijsselskanaal. Almeloërs “hielpen” een handje.

Op de bovenverdieping werd geleefd, geslapen en de po
’s ochtends geleegd door hem leeg te kieperen over de dakgoot. 
Toen het water begon te zakken moest die smurrie ook worden 
opgeruimd.

Ondanks alle ellende zag een fotograaf, met gevoel voor 
schoonheid, de weerspiegeling in het windstille water dat de 
Anjelierstraat trof. Later zou Bert Haanstra er een korte film 
mee maken: Spiegel van Holland (1950). 

met dank aan Coen Cornelissen: Watersnood Almelo, februari 1946, 2012
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Van het bestuur

Beste donateurs, adverteerders en andere lezers,

In deze bijdrage wil ik eerst stilstaan bij het coronavirus (COVID-19) dat de wereld heeft getroffen en waar 
we ook in onze gemeente niet van zijn gevrijwaard.
Dan gaat het zowel om de ernstige gezondheidsproblemen waarmee mensen te maken hebben gekregen, als 
om de gevolgen van de lockdown die ook velen heeft geraakt. Laten we hopen dat de ingezette daling van het 
aantal zieken zich voortzet en dat de nu afgesproken versoepelingen goed uitpakken voor de samenleving. 
Bijzondere aandacht wil ik hier ook vragen voor al degenen die zich momenteel eenzaam voelen en die zich 
afvragen hoe het nu verder moet. De uiteindelijke oplossing zal moeten komen van een combinatie van een 
effectief vaccin en een goed werkend medicijn en hopelijk zal dat in 2021 het geval zijn.

Veel activiteiten in het kader van de bevrijding van Almelo in de maand april zijn door het virus on hold 
gezet. Dat is natuurlijk logisch, maar tegelijkertijd ook jammer, omdat ze specifiek gelinkt waren aan 75 jaar 
vrijheid. 
Hopelijk kan een aantal ervan, al dan niet in aangepaste vorm, op een later moment plaatsvinden. Dat zal, voor 
wat betreft onze Historische Kring, zeker gelden voor de herdenking bij de Vriezebrug, de excursie naar het 
vernieuwde Airborne museum en de bijeenkomst in samenwerking met de bibliotheek. Voor nadere informatie 
hierover kunt u te zijner tijd terecht op onze website www.historischekringalmelo.nl .

Gelukkig zijn er ook zaken die nog wel worden opgepakt. Een daarvan die ik wil noemen, is de vorming van 
een nieuw comité dat zich gaat bezighouden met de organisatie van de Open Monumenten Dagen, die worden 
gehouden in het weekend van 12 en 13 september. De voorbereiding rond het thema “Leermonument” is 
inmiddels gestart, maar de wijze waarop het gaat plaatsvinden, is natuurlijk mede afhankelijk van situatie rond 
het coronavirus. Als kartrekker fungeert Jeroen Ongering en vanuit het Stadsmuseum en onze Historische Kring 
nemen respectievelijk Jeannette van Ditzhuijzen en Loes Heij hieraan deel.
Almelo Promotie levert ondersteuning en ook de gemeente Almelo is hierbij betrokken.

Een idee waarop we op dit moment nog broeden, is om de Almeloquiz, die voorheen door Hans Holtmann 
werd georganiseerd, in het komende najaar voort te zetten. Als dit lukt, dan zullen we u daarover uiteraard 
tijdig nader informeren. Sowieso is stilzitten voor ons bestuur geen optie en juist nu moeten we, met 
inachtneming van overheidsregels, kijken naar wat wel kan.

Namens het bestuur wens ik u allen in deze bijzondere tijd een goede gezondheid toe en hopelijk kunnen 
we elkaar vanaf september weer gaan ontmoeten.

Met hartelijke groet,

Theo van Rijmenam, voorzitter

     Nieuws  van Stad & Ambt


