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Visie fietsverkeer Almelo Centrum 
 
 

 

1. Inleiding 

Voor inwoners van Almelo en nabije omgeving is het wezenlijk dat ze alle bestemmingen in 
het centrum per fiets snel en veilig kunnen bereiken, met name winkels, horeca, theater, 
stadhuis, station en kerken. 
Tevens zou het centrum geen barrière moeten vormen voor fietsers op weg naar een 
bestemming elders in Almelo. Deze moeten er makkelijk doorheen of omheen kunnen. 
  
Stallen van fietsen vraagt om een vraaggestuurd beleid. Fietsers willen graag daar parkeren 
waar ze de stad binnenkomen en tevens zo dicht mogelijk bij winkels. Die mogelijkheid 
bepaalt vaak de keuze tussen auto en fiets. 
Een optie is om stallingen te realiseren in leegstaande winkelpanden. 
  
Vooral doorgaande auto’s in de binnenstad zijn een bron van conflicten met fietsers. 
Voorkom dat door zo nodig een knip te maken, snelheidsbeperkende maatregelen te nemen 
en waar mogelijk eenrichtingsverkeer te realiseren. 
  
De bewegwijzering door en rond Almelo vraagt om verbetering. Vooral voor fietsers van 
buiten is onduidelijk hoe ze hun bestemming kunnen bereiken. 
  
Hieronder gaan we concreet in op routes en knelpunten rond het centrum, naar het centrum 
toe en binnen het centrum en werken we ook de andere punten wat verder uit.  
 
Beschrijvingen beginnen in het noorden en gaan dan met klok mee. 
  

2. Ring voor fietsers 

Omdat het centrum voor fietsers niet alleen een doel op zich is, maar tevens de kortste weg 
naar locaties aan de andere kant van centrum of stad is het belangrijk dat mensen op de 
fiets zonder al te veel belemmeringen om binnenstad en centrum heen kunnen. Daartoe 
definiëren we twee ringen. Zie ook de bijgevoegde kaart. 
 
een binnenring 
Hagengracht, De Götte, Kerkplein, Hof van Gülick, het Kolkje (Kolkje), Schouwburgplein, 
Hagenborgh, Schuttenstraat, De Waag, Wierdensestraat, De Werf, Klara Zetkinstraat. Haven 
Noordzijde, Het Baken, Stadhuisplein en Hagengracht. 
 
opmerkingen 
Een knelpunt is de Götte, die is voor een deel te smal voor fietsers. Een alternatief kan gaan 
over Grotestraat, Doelenstraat en Doelengang, maar dat maakt de route nog kronkeliger en 
onoverzichtelijker. Bovendien wordt de Doelengang ook door auto’s gebruikt en is daarom 
eveneens te smal. 
In de route over het kerkplein naar de Hof van Gülick zit een vreemde en onduidelijke 
kronkel, maar verderop langs het Kolkje is het heel aantrekkelijke om te fietsen. 
Schouwburgplein en Hagenborgh is voor fietsers een onlogische omweg. Op die locatie 
vormt het Theaterhotel een barrière, ook voor wandelaars. 
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een buitenring 
Oranjestraat, Ootmarsumsestraat, Sluiskade Zuidzijde, Van Rechteren Limpurgsingel, 
Hofstraat, Hanzelaan, Hofkampstraat, Bavinkstraat, Holtjesstraat, Adadwarsstraat, 
Poulinkstraat, F35, Egbert Gorterstraat, Brugstraat, Boddenstraat. 
 
opmerkingen: 
Veel fietsers hebben de neiging het kruispunt Ootmarsumsestraat-Sluiskade Zuidzijde te 
mijden en kiezen bijvoorbeeld voor een route via het Winkelsteeg en eventueel de Oosteres. 
Een goed befietsbare noord-zuid route via Kerkepad en Gravenallee naar Hanzelaan zou 
deze fietsers helemaal onafhankelijk maken van de Van Rechteren Limpurgsingel. 
 

3. Toegangswegen 

De bereikbaarheid van de binnenstad van Almelo uit alle windstreken valt of staat met een 
goed fietsnetwerk op basis van dragers. De beschrijving daarvan valt buiten die document, 
vraag om een herziening van de fietsnota.  
Hier kijken we alleen naar de situaties op wegen waar fietsers van buiten het centrum 
naderen. Fietsers moeten veilig en zonder oponthoud kunnen afslaan of oversteken naar het 
centrum. Tevens moet het duidelijk zijn hoe en waar ze kunnen fietsen. 
 
fietsers uit het noorden 
Deze komen vanaf de Noordikslaan of de Ootmarsumsestraat. Voor beide alternatieven 
betekent dat momenteel lang wachten en onveilig oversteken bij de Sluiskades. Die situatie 
zou veel overzichtelijker worden als op beide Sluiskades voor auto’s eenrichtingsverkeer 
wordt gerealiseerd. In de fietsnota 2010 is een mogelijkheid beschreven over de Tijhofslaan. 
 
fietsers uit het noordoosten en oosten 
Herstel van de aanrijdroute over de Gravenallee zou ideaal zijn. Momenteel zijn fietsers 
aangewezen of op beide sluiskades of op de Van Rechteren Limpurgsingel. De 
parallelwegen aan beide zijden van de singel zijn onveilig voor fietsers vanwege de smalle 
rijbaan en de hoge snelheid van auto’s. De fietspaden langs de singel in de buurt van het 
centrum zijn eveneens te smal. Daar rijden veel hinderlijke scooters en het is onduidelijk in 
hoeverre de paden zijn ingericht voor één of twee richtingen fietsverkeer.  
 
fietsers vanuit het zuidoosten  
Deze zullen de binnenstad over de Bornsestraat benaderen. Deze weg mist 
fietsvoorzieningen en waar wel fietsstroken zijn, zijn deze veel te smal.  
 
fietsers vanuit het zuiden en zuidwesten. 
Zij moeten of de Bornsestraat of de Zuiderstraat oversteken. Hoe en waar is onduidelijk en 
onlogisch. Vanaf de Ambstraat (F35) kunnen ze kiezen tussen Zuiderstraat, Poulinkstraat, of 
Adastraat. Dit brengt een oversteek van de Burgemeester Raveslootsingel met zich mee. 
 
fietsers vanuit het zuidwesten en westen 
Voor hen is de tunnel van de Wierdensestraat de route naar het centrum. De kruising aan de 
uitgang van de tunnel met Westerstraat en De Werf is heel lastig voor fietsers. Het 
autoverkeer komt daar van alle kanten, ook van achter hun rug vanaf de Adastraat. 
Eenrichtingsverkeer op Adastraat en Wierdensestraat langs de tunnel is gewenst. 
 
fietsers vanuit het noordwesten. 
Tenzij ze de liften bij de stationstunnel gebruiken zijn ze vanwege het ontbreken van een 
onderdoorgang bij het station aangewezen op de tunnel onder de Wierdensestraat.  De 
spoortunnel bij de Aalderinkssingel is ver van het centrum. Voor fietsers die van de andere 
kant van het spoor komen is een veilige route over de Haven Noordzijde belangrijk.  
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Bij het station zorgt de toekomstige F35 voor een goede route vanuit de meeste richtingen. 
 

4. Doorkruisen centrum 

Fietsers bezoeken graag meerdere wat verder uit elkaar gelegen locaties in het centrum. 
Zeker mensen die niet genoeg energie hebben om ver te lopen of zware tassen te dragen 
zijn aangewezen op de fiets. Daarom is het van belang dat ze - naast de routes van beide 
ringen - de binnenstad op meer plekken kunnen doorkruisen. Dat kan desnoods voor een 
klein stukje met de fiets aan de hand zijn.  
 
oost –west  
Naast de verbinding over Hagenborgh-Schuttenstraat is een route over Koornmarkt en 
Werfstraat gewenst. 
De route over de Jan Muldersgang en Hof van Gülick wordt door oost-west fietsers veel 
gebruikt, maar is eigenlijk een voetpad. Het blijkt wel een verbinding te zijn waar veel 
behoefte aan is, dus op zijn minst tolereren. 
Wat meer zuidelijk nemen fietsers vaak de verbinding Prinsenstraat, Grotestraat,  
Hofkampstraat (of Krikkenstraat).  
 
noord-zuid 
De route over de Markt en de Marktstraat is belangrijk. Lastig op marktdagen! 
De Grotestraat zou ten noorden van de Hagengracht voor fietsers opengesteld moeten 
worden. In de rest van de Grotestraat liefst ‘fiets te gast.’ 
In het oosten van de binnenstad is de route door het Hagenpark aantrekkelijk voor fietsers. 
Die moet zeker behouden blijven als het Naturhus er komt.  
 

5. Fietsen stallen 

Het beleid rond stallingen moet meer vraagvolgend worden. Mensen willen hun fiets nabij de 
winkels parkeren. Je fiets is immers ook je boodschappentas! Dichterbij verschillende 
winkels kunnen komen is een belangrijke reden waarom mensen de fiets pakken in plaats 
van de auto.        
 
Wij vinden dat er in het centrum, nabij winkels en uitgaansgelegenheden, meer verspreide 
clusters moeten komen van fietsparkeervoorzieningen. Die clusters moeten vooral gezocht 
worden op logische plekken bij invalswegen voor fietsers uit de verschillende richtingen. 
Grootschalig fietsparkeren ondergronds voorziet niet in een behoefte van mensen, zeker niet 
in geval van een kort en heel gericht bezoek aan de binnenstad.  
 
Bekijk of leegstaande winkelpanden ingericht kunnen worden als fietsparkeergarages. Zoek 
bijvoorbeeld in de buurt van het Amaliaplein. Het pand van de Wereldwinkel is een optie. 
Ook in de Grotestraat Noord is wel een leegstaand pand te vinden. 
Buurtbewoners kunnen hier eveneens van profiteren. Het bevordert in hoge mate te 
leefbaarheid van de buurt. 
 
Fietsparkeervoorzieningen moet van het keurmerk “FietsParKeur” zijn; gebruiksvriendelijk en 
vandalisme bestendig. Liefst ook overdekt.  
 
Fietsen stallen moet overal gratis zijn. In de meeste steden is dat gebruikelijk. 
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6. Binnenstad autovrij. 

Auto’s die de binnenstad doorkruisen zijn een bron van conflicten met fietsers. Ze maken het 
centrum onveilig voor voetgangers en fietsers. Er zijn nu nog teveel mogelijkheden voor het 
autoverkeer om doorsteekjes te maken door de binnenstad. 
 
Er is te veel doorgaand autoverkeer via De Werf, Rosa Luxemburgstraat en Klara 
Zetkinstraat. Dit moet onmogelijk gemaakt worden door deze route door te knippen. Winkels 
moeten wel bereikbaar blijven voor leveranciers. Het overige verkeer kan gebruik maken van 
de route via de Egbert Gorterstraat en de Brugstraat. 
Het is niet nodig dat er een verbinding blijft bestaan tussen de parkeergarages boven AH en 
die bij het stadhuis.  
 
Er moet zeker geen autoverkeer toegestaan worden op Grotestraat en Grotestraat Zuid. 
 
In het hele centrum zou 30 km per uur de maximumsnelheid moeten zijn. 
 
7. Bewegwijzering 

De bewegwijzering in het centrum kan beter. Vooral doorgaande fietsers zouden baat 
hebben bij een duidelijke bewegwijzering hoe ze om en door het centrum heen kunnen. Maar 
ook voor fietsers die hun weg zoeken naar een locatie die aan de andere kant van het 
centrum ligt is dat van belang. 
Een mogelijke optie is bewegwijzering van de gedefinieerde ringroutes.  
 
Tevens moet er een bewegwijzering van en naar de F35 komen. 


