
 

 
 
 

Van Stationsomgeving tot Waterboulevard 

Tentoonstelling over aantrekkelijk en toegankelijk Almelo 

 

 

In Almelo is flink geïnvesteerd in de toekomst van de stad. De stationsomgeving is 
toegankelijker, mooier en leefbaarder. Er is rust en kwaliteit gebracht in het 
kernwinkelgebied in de binnenstad en onderdelen van de Waterboulevard zijn 
gerealiseerd. De projecten zijn mogelijk gemaakt door Europese en regionale 
fondsen. Van dinsdag 29 november t/m dinsdag 20 december kunt u de projecten 
bekijken in beelden van ‘voor’ en ‘na’ de uitvoering. Dat kan in de bibliotheek aan 
Het Baken 3, tijdens openingstijden.  
 
Leefbaarheid en bereikbaarheid zijn belangrijk voor de toekomst van een stad. Want in 
een aantrekkelijk woon- en werkgebied investeren en vestigen bedrijven zich graag. Dat 
betekent extra werkgelegenheid voor de stad. In Almelo is tussen 2010 en 2014 een 
aantal grote projecten gerealiseerd, die de stad aantrekkelijker en toegankelijker hebben 
gemaakt. De tentoonstelling in de bibliotheek toont die projecten aan de hand van 
beelden: hoe een gebied eruit zag, hoe eraan gewerkt is en hoe het geworden is.  

 

De stationsomgeving 

Rond het station is de toegankelijkheid van voorzieningen, de bereikbaarheid en 
doorstroming van het verkeer verbeterd. Zo is de fietsenstaling aan de centrumkant van 
het station overdekt en zijn er 480 extra fietsparkeerplaatsen. Aan de westkant zijn 452 
extra fietsparkeerplaatsen. De Twentse Fietssnelweg is aangesloten op het stationsplein 
en dat plein is opnieuw ingericht.  
 
Kwaliteitsimpuls binnenstad 
Leegstand en verrommeling kenmerkte het straatbeeld in het kernwinkelgebied van de 
binnenstad. Nu is er nieuw straatmeubilair, er zijn lichtmasten op de Koornmarkt en in de 
Grotestraat-winkelgebied. Op de straat is met gietijzeren rondjes met het beeldmerk van 
Almelo aangegeven, waar standaard reclame borden in kunnen worden geplaatst. Dat 
zorgt voor een rustiger straatbeeld. Een mooiere binnenstad trekt tenslotte meer 
bezoekers.  
 

Waterboulevard 
Ook is gewerkt aan het terugbrengen van bevaarbaar water in de binnenstad. Er is nu 
een brug over de Egbert Gorterstraat, zodat hier kano’s, roeiboten en sloepen naar de 
binnenstad kunnen varen. De wegen eromheen zijn opnieuw ingericht. Langs een deel 
van het kanaal is de looproute opgeknapt. Een nieuw plein bij het nieuwe stadhuis heeft 
trappen en verlaagde kades aan ’t kanaal. 
 



De projecten zijn mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkelingen (EFRO), het Rijk en de provincies Gelderland en Overijssel (GO) en een 

aantal stedelijke netwerken. 
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Achtergrond 

 

Oost Nederland: innovatieregio 

De traditionele productie-economie verandert in een kenniseconomie. 

Innovatie is een drijvende kracht achter deze ontwikkeling. Oost-Nederland is aangemerkt 

als nationale innovatieregio. Er zijn drie sterke kennisconcentraties op het terrein van 

voeding, gezondheid en technologie: Food Valley, Health Valley en het High Tech Cluster 

Twente. Om de concurrentiepositie van Oost-Nederland te versterken, investeerde het 

Gelders-Overijsselse EFRO-programma ‘GO Gebundelde Innovatiekracht’ in deze 

kennisclusters.  

 

GO voor de toekomst 

Zo’n inspanning heeft echter vooral zin als ook wordt gewerkt aan de randvoorwaarden 

voor (innovatief) ondernemerschap. Het GO-EFRO programma heeft daarom ook 

geïnvesteerd in leefbaarheid en bereikbaarheid van woonwijken, stadsdelen en 

bedrijventerreinen. Er zijn wegen, gebouwen, voorzieningen en buitenterreinen 

gerealiseerd, verbeterd of vernieuwd. Er is extra bedrijvigheid en werkgelegenheid 

ontstaan.  

 

Over EFRO 

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de Europese 

structuurfondsen. Structuurfondsen zijn onder meer bedoeld om economische verschillen 

tussen Europese landen en regio’s te verkleinen en samenwerking tussen alle landen en 

regio’s in de EU te stimuleren.  

Voor meer ontwikkelde regio’s zoals Nederland, richt EFRO zich onder meer op het 

versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 


