Informatie over het project Stadspoorten Almelo

1. Mr. G.J. ter Kuile Sr. :”De opkomst van Almelo en omgeving”
Tweede geheel herziene en sterk vermeerderde druk, Tijl Zwolle, 1947.
(het kleine boekje)
p.48 item dat die poerteners ….. wanneer die poorte ghesloeten is.
Geciteerd uit “Wilkeuren der stad Almelo”uit 1489.

2. “Almelo, Water en de Kaart van Jacobus van Deventer”
Door Hanschristiaan Krol, verschenen in Stad en Ambt juli 2020
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
De plattegrond van “Almeloo”
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.
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 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 Catharina klooster. 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 (noot 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 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.
(noot 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.

De bijkaart van Jacobus van Deventer bij de plattegrond van Almelo
Belangrijke (stenen?) gebouwen:
Porta, templum, castellum, mola 2x, sorores (zusters/klooster), porta.

De volledige plattegrond van Almelo door Jacobus van Deventer

3. Stadspoorten in Almelo
Door Theo van Rijmenam, artikel in Blad Stad en Ambt. oktober 2020

Aanleiding.
In nogal wat historische steden in Nederland word je op een of andere manier geconfronteerd met
de aanwezigheid van stadspoorten, hetzij omdat ze er nog fysiek zijn, hetzij omdat ze op een andere
wijze in het straatbeeld zijn opgenomen. Dat dit interessant kan zijn voor inwoners en bezoekers van
een gemeente spreekt eigenlijk voor zich.
Deze gedachte was voor de Historische Kring Stad en Ambt Almelo aanleiding om na te gaan of
Almelo ook stadspoorten heeft gehad. Een tekening van Jacobus van Deventer uit ca. 1560 leverde
het bewijs dat het stedeken Almelo in de 16e eeuw beschikte over een tweetal stadspoorten.
Hoewel verdwenen, maken ze toch deel uit van de lokale geschiedenis en het is daarom belangrijk ze
in deze tijd weer tot leven te brengen. Echter niet in de oorspronkelijke vorm, want we weten niet
hoe deze poorten er ooit uit hebben gezien. Het gaat erom op een eigentijdse manier de 2 poorten
te visualiseren en wel zodanig dat verbinding wordt gemaakt met de betekenis die ze hebben gehad.
Het idee van de Historische Kring heeft het groene licht gekregen van het Platform Cultuur Erfgoed
Almelo en van de gemeente Almelo die eveneens zeer enthousiast is. Een projectplan is inmiddels
gereed en er is door een extern bureau een schetsontwerp opgesteld, dat positief is ontvangen.
Hoewel er nog veel werk verzet moet worden, kan hopelijk in 2021 tot realisatie worden overgegaan.
De stadspoorten toen en nu.
In de middeleeuwen werden de steden beschermd door stadsmuren. Ze gaven veiligheid en status
aan een stad. Stadspoorten, als onderdeel daarvan, waren nodig om toegang naar en vertrek uit de
stad mogelijk te maken. In Almelo waren geen stadsmuren aanwezig omdat het stadje omringd was
door grachten. Wel waren er twee poorten, voorzien van een bruggetje over de gracht, om
ongewenste bezoekers tegen te kunnen houden.
De hiervoor genoemde tekening geeft nauwkeurig aan waar de beide stadspoorten zich hebben
bevonden: aan de noordzijde van de Grotestraat, ter hoogte van de Hagengracht en de Götte, ging
het om de Espoort en aan de zuidzijde betrof het de Nijstadspoort, ter hoogte van de Schuttenbeek
(nu Schuttenstraat). De vraag hoe lang beide poorten fysiek onderdeel zijn geweest van de
Grotestraat kan helaas niet beantwoord worden. Wel weten we dat op een plattegrond van de Stad
Almelo van de provincie Overijssel uit 1817 op de genoemde locaties alleen 2 bruggen aanwezig zijn.
In de 19e eeuw zijn nogal wat stadsmuren/stadspoorten in steden verdwenen. Niet alleen omdat de
beschermende functie ervan was komen te vervallen door de introductie van andere wapens, maar
ook omdat veel steden, vanwege een sterke groei van de bevolking, behoefte hadden aan
stadsuitbreiding. De muren werden als een knellend korset ervaren en werden dan vaak gesloopt.

Vanaf de 2e helft van de 20e eeuw is er sprake van een toenemende aandacht voor de geschiedenis
van steden en dat uit zich, in het geval van verdwenen stadspoorten, in het herkenbaar maken van
poorten op de locaties waar deze hebben gestaan. Afhankelijk van waar en de wijze waarop dit
gebeurt, vraagt dit om een zorgvuldig proces en dat speelt in Almelo ook.
Het project stadspoorten in Almelo tot nu toe in vogelvlucht .
In het najaar van 2019 is door de Historische Kring Stad en Ambt Almelo het verbeelden van de 2
stadspoorten voorgelegd aan het Platform Cultureel Erfgoed Almelo, als een van de vele
erfgoedinitiatieven, die bijdragen aan de doelstellingen van de gemeentelijke erfgoednota “Zichtbaar
verleden”. Nadat hier een positieve reactie van was ontvangen is samenwerking met de gemeente
Almelo gezocht en verkregen.
Vervolgens is er een projectplan opgesteld, mede in verband met een subsidieaanvraag bij de
provincie Overijssel in het kader van erfgoed “Het verhaal van Overijssel”. Helaas bleek dat het
beschikbare budget al was bereikt, maar in 2021 zal de aanvraag opnieuw worden ingediend.
Samen met Maarten Visscher, adviseur subsidies van de gemeente Almelo, zijn inmiddels andere
fondsen verkend en zullen aanvragen worden ingediend.
In de afgelopen drie maanden heeft het door de gemeente Almelo ingeschakelde externe bureau
Poelmans Reesink een schetsontwerp opgesteld. Eerst zijn door het bureau een viertal scenario’s
benoemd, waarbij uiteindelijk gekozen is de grens/stadsrand van de binnenstad als vertrekpunt te
nemen. Hierdoor ontstaan mogelijkheden om op langere termijn straten rondom, inclusief de diverse
gangen, aan te pakken met inachtneming van de context van de historische binnenstad van Almelo.
Kernbegrippen in het ruimtelijk concept zijn aandacht voor groen en water, maar gelet op de titel
van dit artikel voert het te ver om daar nu dieper op in te gaan. Volstaan wordt met de opmerking
dat beide elementen wel een plek verdienen bij het realiseren van het project.
Realisatie van het project is om meerdere reden complex te noemen. Naast de noodzaak van
voldoende budget, zijn ingrepen in de openbare ruimte vaak ingewikkeld en is draagvlak van de
omgeving en medewerking van betrokken pandeigenaren essentieel voor het welslagen van het
project. In de komende maanden zullen deze zaken nader hun beslag moeten gaan krijgen.

Wat staat er als het project gerealiseerd is?
Zoals gezegd een waardevol ruimtelijk concept voor de historische binnenstad, dat kan worden
gezien als sluitstuk van de herwaarderingsopgave van de historische binnenstad van Almelo.
En heel concreet: twee eyecatchers die de twee voormalige stadspoorten op een moderne manier
verbeelden en daarmee bijdragen aan de aantrekkelijkheid van diezelfde binnenstad voor inwoners
en bezoekers van buitenaf.

