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De Rabobank Groep en de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland hebben in 2000 een overeenkomst gesloten met als
doel het verder professionaliseren van het ondernemerschap in Nederland door het delen van kennis. Hiertoe zijn in het
jaar 2001 verschillende projecten van start gegaan, waaronder het project Lokale Economie waarvan het hier volgende
rapport een onderdeel is.
Het project Lokale Economie is erop gericht de lokale ondernemersverenigingen te ondersteunen bij hun beleidsbepaling en hun belangenbehartiging van het mkb door de sociaal economische omgeving in kaart te brengen.
Door de ondernemersvereniging goed te informeren over de ontwikkelingen op lokaal-economisch terrein kan de
beleidsbeïnvloeding door deze vereniging effectiever plaatsvinden. Het project heeft een looptijd van vier jaar. Per jaar
wordt in een viertal gemeenten een onderzoek verricht. Tot op heden zijn er in totaal twaalf gemeenten onderzocht,
verspreid door heel Nederland. Het onderzoek in Almelo is het eerste van 2004.
Voor meer informatie over de overige samenwerkingsprojecten kunt u contact opnemen met de bovengenoemde
contactadressen.
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VOORWOORD
Almelo is een stad in beweging. De gemeente heeft
recentelijk haar toekomstvisie vastgelegd in het
Masterplan, waarin de plannen rond de thema’s werken,
wonen en recreëren zijn beschreven. In dit onderzoeksrapport wordt aangegeven op welke wijze de ondernemers
naar deze thema’s kijken en welke keuzes zij willen maken
om een stimulerend ondernemersklimaat te behouden.
Specifiek wordt daarbij gekeken naar de bijzondere
ligging van de stad in de regio Twente. De gemeente en
de ondernemersvereniging staan voor de gezamenlijke
opdracht om invulling te geven aan de economische
ontwikkeling.
Rabobank Nederland en MKB-Nederland hebben het
initiatief genomen om in verschillende gemeenten in ons
land de lokale economie voor mkb-ondernemers beter in
beeld te brengen. Zo ook in de gemeente Almelo.
Om de huidige situatie te beschrijven en een toekomstbeeld te schetsen zijn gesprekken gevoerd met
aansprekende personen uit het bedrijfsleven en de
overheid. Deze informatie is aangevuld met beschikbare
onderzoeksgegevens. De studie geeft op een heldere en
zeer toegankelijke manier een weergave van wat er op
sociaal-economisch gebied aan de hand is.

ir. R. Bakker
Rabobank Noordwest Twente
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De studie wil een bijdrage leveren aan de discussie over
het toekomstig sociaal-economisch profiel van de
gemeente. De Rabobank Noordwest Twente en
MKB-Almelo, ondersteund door MKB Oost-Nederland,
zullen de uitdagingen oppakken en trachten in daden om
te zetten.
Onze dank gaat dan ook uit naar de initiatiefnemers van
dit project. Verder bedanken wij de gemeente en de
ondernemers, die aan de totstandkoming van het rapport
hebben meegewerkt, voor hun betrokkenheid en inzet.
In het bijzonder gaat onze dank uit naar de leden van de
onderzoeksbegeleidingscommissie, te weten
B.J.P. Heijveldt, G.H. van Woudenbergh, E.J.H. Timmer,
M.J.J. Westerhof, H.H.J. Eggengoor-Schipper,
H.M. Bakker, M. Molkenboer en onderzoeker
W. van der Velden.

G.H. van Woudenbergh
MKB-Almelo
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Inleiding

1.1 Doorstart naar de toekomst
Evenals de andere grote steden in Twente heeft Almelo
een roerig verleden achter en een uitdagende toekomst
voor zich. Na de neergang van de dominante textielindustrie zijn er goede resultaten geboekt met het
– vaak ook letterlijk – dichten van de gaten die hierdoor
zijn ontstaan. Hoewel het oosten van ons land traditioneel
in economisch opzicht een iets dunnere economie kent
dan bijvoorbeeld het centrum en westen van het land,
kan zeker niet langer meer van een achterstandsregio
gesproken worden. De realiteit leert echter, dat Almelo
er nog niet helemaal is. De stedebouwkundige gaten
mogen dan wel goeddeels zijn gedicht, in het sociaaleconomisch profiel van de gemeente zijn nog zwakke
plekken zichtbaar. Hieraan wordt voortvarend gewerkt,
maar het is wel een zaak van lange adem.
De gemeentelijke overheid erkent de noodzaak om aan de
zwakke plekken te werken en neemt haar verantwoordelijkheid. Er staat dan ook al veel op de rails.
Goed geadviseerd door externe deskundigen heeft de
gemeente een ambitieus maar wel reëel Masterplan
opgesteld, waarin in de breedte, maar tegelijkertijd ook
doelgericht een langetermijnvisie wordt uitgedragen,
aangevuld met – in dit stadium – steeds concretere
actiepunten.
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Naast een actieve en
visionaire overheid is ook
inzet van burgers, ondernemers en andere betrokkenen,
waaronder de Rabobank,
onontbeerlijk. Enerzijds vanwege het draagvlak dat nodig
is bij het opstellen van toekomstplannen en anderzijds voor
concrete bijdragen bij de uitvoering ervan. Deze studie
onderstreept, dat (in dit geval) het bedrijfsleven verenigd in
MKB-Almelo en Rabobank Noordwest Twente mee willen
denken, sturen en bovenal mee willen werken om de lokale
economie van Almelo te versterken. Daarbij haken de
initiatiefnemers graag aan bij het uitstekende voorwerk
dat reeds is verricht. Aansluitend willen zij vanuit ondernemersperspectief, met kennis van zaken en bovenal een
‘Almeloos hart’ accenten leggen en aanbevelingen doen
om Almelo zo sterk mogelijk te maken.
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Figuur 1.1 Kaart Almelo in Twente en netwerkstad
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1.2 Perspectief en leeswijzer
Het palet van eigenschappen van Almelo krijgt pas kleur
als het gebied in perspectief wordt geplaatst. Dit gebeurt
door de gemeente te vergelijken met het beeld voor twee
andere grote gemeenten in Twente (Enschede en
Hengelo), of door de gemeente waar mogelijk of relevant
af te zetten tegen de regionale en landelijke ontwikkeling.
In hoofdstuk 2 wordt een beknopte ‘SWOT-analyse’
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) van
Almelo gegeven. Hierin komen sterkten, zwakten, kansen
en bedreigingen aan de orde. In feite bevat dit hoofdstuk
tevens de belangrijkste conclusies. Het hoofdstuk sluit af
met een aantal puntsgewijs geformuleerde adviezen.
Het aansluitende hoofdstuk behandelt het actueel
economisch presteren van de regio. Daarbij wordt
ondermeer ingegaan op de werkgelegenheidsontwikkeling
en de economische structuur. Tevens wordt inzicht
gegeven in de factoren die ertoe hebben geleid, dat het
groeipad van de Almelose economie afwijkt van dat van
de regio en het landelijke beeld. Daarnaast bevat
hoofdstuk 3 een eerste indicatie van de gang van zaken in
het Almelose bedrijfsleven in het jaar 2003.
De problematiek van de binnenstad vormt de hoofdmoot
van hoofdstuk 4. Daarbinnen staat de detailhandel
centraal, omdat deze een belangrijke vormgever van de
binnenstad is, en de detailhandelssituatie van de
binnenstad niet zonder zorgen is. De problematiek van
de bedrijventerreinen komt in hoofdstuk 5 kort aan de
orde. Groeimogelijkheden voor het bedrijfsleven (met
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name in ruimtevragende sectoren, zoals de industrie en
logistiek) worden in belangrijke mate bepaald door nog
beschikbare bedrijventerreinen. Op zich liggen de
kaarten voor Almelo er op dit punt goed bij, maar de
definitieve besluitvorming is nog niet helemaal rond.
Omdat de ontwikkeling van bedrijventerreinen in
toenemende mate (ook in Twente) een regionale aangelegenheid is, bevat hoofdstuk 5 ook enkele passages over
de ‘Netwerkstad Twente’, het (hernieuwde) regionale
samenwerkingsverband. Op zoek naar verbreding van de
basis onder de lokale economie worden toerisme en
recreatie vaak genoemd. Ook in de op tafel liggende
plannen van de gemeente Almelo, zijn op meerdere
plaatsen toeristisch-recreatieve aspecten opgenomen.
Voldoende reden om in deze studie (hoofdstuk 6) ook
naar toerisme en recreatie te kijken.

1.3 Verantwoording
Project Lokale economie
Deze studie over Almelo verschijnt in een reeks onderzoeken die plaatsvinden in het kader van het project ‘Lokale
Economie’. Dit project is één van de activiteiten in het
kader van de samenwerking tussen de Rabobank en
MKB-Nederland ten behoeve van de versterking van de
positie van het midden- en kleinbedrijf in ons land.
Doel van dit project is het ‘informeren van de lokale
ondernemersverenigingen over de ontwikkelingen die zich
in de lokale economie voordoen, waardoor de beleidsbeïnvloeding door deze vereniging effectiever kan plaatsvinden’.
Het onderzoek dat hiervoor nodig is, wordt door de

Stafgroep Economisch Onderzoek van Rabobank
Nederland uitgevoerd. Deze onderzoeken hebben allen
een vergelijkbare opzet, waarbij de relevante thema’s
uiteraard kunnen verschillen. Deze benadering heeft een
belangrijk pluspunt. Nu het project enkele jaren loopt,
kunnen dwarsverbanden worden gelegd en kan geleerd
worden van ervaringen die elders zijn opgedaan, zowel in
inhoudelijk opzicht, als voor wat betreft de processen die
noodzakelijk zijn om tot een daadwerkelijke versterking
van de lokale economie te komen.
Strekking rapport
In dit rapport wordt de ontwikkeling in Almelo in kaart
gebracht en in een breder regionaal en tijdskader geplaatst.
Uiteraard nemen de diverse beleidsvisies en -nota’s van de
gemeente en regio daarbinnen een belangrijke plaats in.
Bronnen daarvoor zijn allerlei openbare statistieken,
studies en beleidsstukken en interviews. Het rapport bevat
geen diepgaande analyse van de achtergrond en samenhang van ontwikkelingen in de lokale context.
Zo’n onderzoek zou voorbijgaan aan het doel van het
project ‘Lokale Economie’ en bovendien een herhaling
vormen van het uitstekende werk dat door diverse
instanties reeds is verricht. Evenmin is het rapport een
actieprogramma, plan van aanpak of stappenplan.
Daarvoor is de afstand tussen het bureau van de onderzoeker en de dagelijkse praktijk te groot. Niettemin leert
de ervaring dat dit rapport inzicht, richting, enige
relativering en bovenal een ‘sense of urgence’ biedt voor
alle partijen – privaat en publiek – die nu de kans hebben
om gezamenlijk Almelo uitzicht op een gezonde
toekomst te geven. Voor de onderzoekers is dit rapport de
afronding van een proces, voor de initiatiefnemers echter
slechts een volgende stap in het niet gemakkelijke maar
uitdagende proces om Almelo definitief op de kaart te
zetten.
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Dankwoord
De initiatiefnemers en onderzoekers danken tot slot de
volgende personen die hun medewerking hebben
verleend bij het tot stand komen van dit rapport.
de heer Bolk - Bolk Transport
de heer De Vries - Split Level Mode
de heer Elbrink - Eringa Mode
de heer Hammink - Theater Hotel
de heer Melsen - Gemeente Almelo
de heer Resink - Resink Wonen
de heer Schiphorst - Cogas
de heer Sjoers - Gemeente Almelo
de heer Smink - De Twentsche Courant Tubantia
de heer Smit - Kees Smit Tuinmeubelen
de heer Van Broekhoven - Gemeente Almelo
de heer Weda - Meulenbelt Zorgcentrum
de heer Wild - Gemeente Almelo
de heer Timmer - Rabobank Noordwest Twente
de heer Westerhof - Rabobank Noordwest Twente
de heer Van Woudenbergh - MKB-Almelo
de heer Heijveldt - MKB-Almelo
de heer Bakker - MKB-Oost Nederland
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SWOT-analyse en aanbevelingen

2.1 Inleiding
Om een goed inzicht te hebben in de problematiek en een
gezamenlijk vertrekpunt te hebben bij alle betrokkenen en
degenen die een bijdrage kunnen leveren aan verbetering
van de situatie en vooruitzichten van Almelo, is het goed
om te beginnen met een overzicht van de sterke en
zwakke punten van de gemeente, aangevuld met kansen
en bedreigingen. Hiertoe hanteren we het model van de
zogenoemde SWOT-analyse, waarbij in brede zin (dat wil
zeggen zowel kwantitatief als kwalitatief onderbouwd) de
sterke en zwakke punten worden genoemd. Indien we op
basis hiervan èn algemene trends de ontwikkelingen in de
toekomst proberen in te schatten, ontstaat zicht op
kansen en bedreigingen. Deze staan tevens in het schema
vermeld.
Dit hoofdstuk begint met een puntsgewijs
overzicht van de SWOT in telegramstijl. Aansluitend
wordt deels met behulp van grafieken inzicht gegeven in
en toelichting gegeven bij de achterliggende factoren.
Diverse punten komen ook nog in de aansluitende
hoofdstukken aan de orde.
Bij de samenstelling is gebruik gemaakt van de bij de
Stafgroep Economisch Onderzoek beschikbare bronnen,
en andere informatie die speciaal hiertoe in het veld is
verzameld. Overigens moet hierbij opgemerkt worden,
dat er al veel heldere en scherpe analyses zijn gemaakt die
hierin goed inpasbaar waren. Daarmee zal het overzicht
niet altijd nieuwe feiten en inzichten verschaffen, maar is
het wel een goed middel om de beelden weer scherp te
krijgen en de neuzen in dezelfde richting te zetten.
Nog positiever geformuleerd: er is al veel werk gedaan,
inclusief bruikbare verbeteringsvoorstellen!
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Samenvatting
SWOT-analyse

2

A. Sterke punten
A1 Ruimte voor groei,
zowel voor wonen als voor bedrijvigheid.
A2 Kwaliteit overheidsbestuur; laagdrempelig met oog
en oor voor problematiek en ondernemers; goed
samenspel van de verschillende actoren; aanwezigheid van trekkers, ondernemers met visie.
A3 Arbeidsethos beroepsbevolking; aanpakkers,
plichtsgetrouw.
A4 Hoge werkgelegenheidsfunctie; gerelateerd aan de
beroepsbevolking veel banen.
A5 Kleinschaligheid stad; ‘provinciaal’ karakter
(in de goede zin van het woord), veiligheidsbeleving.
A6 Aantrekkelijke omgeving; water en natuur,
de ‘groene longen’ tot in het centrum van de stad.
A7 Wijkherstel; er is zichtbaar veel aan
wijkvernieuwing gedaan.
A8 Gunstige ligging en bereikbaarheid, zowel per weg
als per spoor (bezien vanuit landelijke optiek,
in oost-west richting).
B. Zwakke punten
B1 Zwak imago, het ‘Herman Finkers-effect’; geen
duidelijk ‘landmark’, c.q. landelijk aansprekende
evenementen.
B2 Nasleep verleden; relatief laag opgeleide
beroepsbevolking, lagere inkomens, hogere
werkloosheid en concentraties van kansarmen in
bepaalde wijken. Oververtegenwoordiging van
werkgelegenheid in de industrie en kwartaire
dienstverlening, ondervertegenwoordiging van
zakelijke dienstverlening.
B3 Arbeidsethos beroepsbevolking; volgend, minder
ondernemend.

B4 Eenzijdige woningmarkt; oververtegenwoordiging
van het eenvoudiger segment.
B5 Geringe aantrekkelijkheid binnenstad; onvoldoende
voorzieningen, steeds minder aantrekkelijke winkels,
weinig horeca, zwakke ruimtelijke ordening en
indeling, gaten in de voorzieningen en bebouwing;
kwalitatief zwak detailhandelsaanbod met een
oververtegenwoordiging aan de onderkant van de
markt; niet-optimale lokale bereikbaarheid en
onduidelijke routing; parkeerknelpunten bij piekvraag.
B6 Verbinding station-stad; het spoor doorsnijdt de
stad, het spooremplacement komt de uitstraling van
de stad niet ten goede.
B7 Slechte wegverbinding naar noorden via RW 36
(Zwolle).
B8 (Te) bescheiden profilering, zowel vanuit de
gemeente als organisaties (bijvoorbeeld het VVV).
B9 ‘We zijn één, maar ieder op zijn eigen erf ’; geen
daadwerkelijke eenheid; zwakke samenwerking
tussen ondernemers.
C. Kansen
C1 Upgrade (ook kwantitatief ) van woon- en werkprofiel bij goede keuzes voor uitbreidingen ruimte
voor wonen en werken; hoger opgeleiden en hogere
woonsegmenten aantrekken.
C2 Tien voor twaalf gevoel en geen last van de
remmende voorsprong; er is breed begrip voor de
omvang en aard van de problematiek en de meest
voor de hand liggende oplossingsrichtingen;
ambitieus en tegelijkertijd haalbaar Masterplan.
C3 Mogelijkheid aan te haken bij enkele reeds
aanwezige grote trekkers (cultuur, ontspanning,
winkelen), waardoor de bekendheid en waardering
van de stad zal toenemen en er meer ‘loop’ komt.
C4 Een succesvolle (door)start van de Netwerkstad kan
de regio een boost geven en de wederzijdse versterking stimuleren; mogelijkheden om met het
MBO-onderwijscluster en lokale bedrijven aan te
haken bij de kennisstructuur in Twente.
C5 Versterking van Almelo als studentenstad als gevolg
van aandacht voor uitbouw MBO-onderwijs;
versterking door een goede verbinding tussen
onderwijs en bedrijfsleven.
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D. Bedreigingen
D1 Dreigend verder terreinverlies binnenstad, ten
opzichte van perifere vestigingen en omliggende,
kleinere en succesvolle kernen; vermindering van de
diversiteit van de binnenstad, grotere eenvormigheid
en eentonigheid.
D2 Ontbrekend geloof in eigen kunnen en kwaliteiten;
doelstellingen van Masterplan niet kunnen
waarmaken, waardoor het zelfvertrouwen een deuk
kan oplopen.
D3 Negatieve of vertraagde besluitvorming RBT
(Regionaal Bedrijventerrein Twente).
D4 Beslissingen op afstand; gaan projectontwikkelaars
de richting en uitwerking van Almeloos toekomst
bepalen? Gevoeligheid voor (delen van) grote bedrijven waar beslissingen op afstand genomen worden.
Afbreukrisico bij lokale vestigingen van grote
(internationale) bedrijven.
D5 Ontluikend (nieuw) RO-beleid: meer ruimte
(letterlijk) voor werken en wonen in kleine kernen,
terwijl het vigerende beleid nog steeds gericht is op
grotere kernen en knooppunten, zoals Almelo.
D6 Net te klein; neiging van bedrijven en organisaties
om bij opschaling of fusering voor grotere kernen te
kiezen.
D7 Relatief sterke vergrijzing bevolking kan het draagvlak onder voorzieningen en de lokale economie
aantasten.

2.2 Achtergronden en toelichting
Bij de in de SWOT-analyse genoemde punten kan de
volgende toelichting worden gegeven.
Sterke punten
A1. Ruimte
Voor Almelo is een maximale groei voorzien tot circa
90.000 inwoners tot 2030 (nu ca 71.000 inwoners),
deels te bereiken door de ontwikkeling van nieuwe
wijken, waaronder zogenoemde Vinex-locaties.
Daarnaast zal herstructurering van bestaande wijken de
woningbouwambities ondersteunen. Met de bouw van
maximaal 9.000 woningen kan Almelo als woonplaats
een nieuwe impuls krijgen, zeker indien ook in het
duurdere segment wordt gebouwd en kapitaalkrachtigen
beter aan de gemeente kunnen worden gebonden.
Bij een dergelijke groei zou Almelo vrijwel de gehele
regionale groei absorberen, alsmede een substantieel deel
van de groei binnen de Netwerkstad (zie ook later in
deze rapportage).
Ten tijde van het samenstellen van dit rapport bestaat
nog steeds onduidelijkheid over de gewenste locatie van
het RBT (Regionaal Bedrijventerrein Twente).
Aangenomen mag worden, dat de definitieve locatiekeuze
geen invloed heeft op de voorziene uitbreiding van het
areaal bedrijventerreinen, die ca 120 hectare omvat.
Ook indien onverhoopt niet in het verband van de
Netwerkstad spoedig gekozen zal worden voor de
definitieve locatie en ontwikkeling, is de verwachting dat
de uitbreiding desondanks zal plaatsvinden, maar dan op
initiatief en onder auspiciën van de gemeente Almelo zelf.

A2. Kwaliteit bestuur, ondernemers met visie
Hoewel het moeilijk objectief is te meten, bestaat de
overtuiging dat een kwalitatief sterk en open overheidsbestuur bijdraagt aan een vitale lokale economie.
Uit diverse bronnen en gesprekken en op basis van de
wordingsgeschiedenis van verschillende nota’s (waaronder
het actuele Masterplan), ontstaat de stellige indruk dat
het overheidsbestuur daadwerkelijk en actief gericht is op
een versterking van de sociaal-economische situatie en
daarbij goede contacten onderhoudt met de diverse
groeperingen, waaronder het Almelose bedrijfsleven.
In het kader van het onderzoek is duidelijk naar voren
gekomen dat de drempels laag zijn en men open ten
opzichte van elkaar staat. Ervaringen uit eerdere gelijksoortig lokale onderzoeken tonen nog wel eens een ander
beeld, reden waarom in het geval van Almelo dit aspect
positief wordt gewaardeerd.
Aan de ‘andere’ kant onderscheidt ‘institutioneel’ Almelo
zich ook door het feit dat onder de ondernemers
duidelijk trekkers aanwezig zijn, die met energie en visie
werken aan de kracht van Almelo.
A3. Arbeidsethos (beroeps)bevolking
In het algemeen heerst de opvatting dat het arbeidsethos
van de beroepsbevolking van Almelo goed is.
Dit zou mede zijn oorsprong vinden in het textielverleden
van Almelo, dat gekenmerkt werd door trouw aan het
gezag en een goede inzet. Aspecten die in het moderne
Almelo nog terug te vinden zijn en van waarde zijn bij de
verdere ontplooiing en ontwikkeling van de stad en lokale
gemeenschap.

Figuur 2.1 Werkgelegenheidsfunctie, 2002
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A4. Hoge werkgelegenheidsfunctie
Gerelateerd aan de omvang van de beroepsbevolking telt
Almelo relatief veel banen: voor iedere 100 werkers zijn
er 135 banen. Dit is de hoogste score in Twente.
Dit duidt op een verzorgende functie van Almelo op de
regionale arbeidsmarkt, hetgeen gepaard gaat met een
relatief grote inkomende pendel, gezien het feit dat de
lokale werkloosheid bovengemiddeld is. Overigens
(zie ook hoofdstuk 4 en 6 van deze rapportage) is de
verzorgende functie van (de binnenstad van) Almelo op
het vlak van winkelen en ontspannen veel minder groot.
Kennelijk zijn de inkomende arbeidskrachten niet bereid
om (ook) voor hun bestedingen naar de binnenstad van
Almelo te gaan.

A8. Ligging en bereikbaarheid
Almelo is gunstig gelegen aan de doorgaande transportassen vanuit west- en midden-Nederland naar Duitsland.
De bereikbaarheid langs deze as via snelweg (A1) en
spoor is goed. Ruimtelijk-economisch gezien verschuift
het zwaartepunt van ons land steeds meer van het westen
en midden van het land naar (o.a.) het oosten. Almelo is
bovendien de eerste grote (Twentse) stad nadat men,
vanuit het westen komend, de IJssel is overgestoken.
Hoewel de uitgangspunten uiteraard niet vergelijkbaar
zijn, kan de voorspoedige ontwikkeling in Rijssen worden
gezien als een voorbeeld, waartoe een gunstige ligging en
ruimte voor expansie kunnen leiden.
Zwakke punten

A5. ‘Dorps’ karakter
Qua oppervlakte (gemeentelijk en bebouwde kom) kent
Almelo een bescheiden schaal. De (binnen)stad is overzichtelijk en heeft een rustige sfeer. In Almelo vinden in
vergelijking met Nederland, maar ook in vergelijking met
Hengelo en Enschede veel geweldsmisdrijven plaats.
Toch voelt de Almeloër zich relatief veilig: Almelo scoort
met 13% in vergelijking met andere GSB steden het
laagst op het onveiligheidsgevoel in de buurt en de stad
ademt ook die sfeer.
A6. Aantrekkelijke omgeving
De landschappelijke kwaliteiten van Twente zijn alom
bekend. Dankzij de open en groene structuur van de
bebouwde kom van Almelo komt de natuur (groen en
water) bovendien dicht in de stad, de zogenoemde
‘groene longen’. Vanuit ruimtelijke optiek is Almelo
daarmee een gevarieerde en leefbare stad. Gezien de
bescheiden ruimtelijke schaal van Twente zou Almelo
zich gemakkelijk aan de waarden van de omliggende
kleinere en landelijke kernen en het ommeland kunnen
verbinden.
A7. Wijkherstel
Almelo heeft in het recente verleden fors geïnvesteerd in
wijkvernieuwing en voorzieningen om de participatie van
kansarmen te vergroten, zowel op de arbeidsmarkt, als in
sociaal-cultureel opzicht. Hoewel Almelo nog enkele
zwakkere wijken kent, hebben de inspanningen er wel
degelijk toe geleid dat in sociaal-cultureel/economisch
opzicht vooruitgang is geboekt. De inwoners ervaren dat
er daadwerkelijk verbeteringen worden gerealiseerd.
Een plezierige woonomgeving is belangrijk vanuit
oogpunt van trots en eigenwaarde.
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B1. Zwakke beeldvorming
Almelo heeft geen sterk imago. Het ondervindt evenals
Enschede en Hengelo last van de in het verleden ontstane
negatieve beelden, die mede hun oorsprong vinden in het
nog niet geheel verwerkte (textiel)industrieverleden.
De parodie van cabaretier Herman Finkers heeft zeker
hieraan bijgedragen. Ook de Almeloër zelf heeft geen
sterk beeld van de eigen gemeente. Mede dankzij de aanwezigheid van de universiteit (en de daaraangekoppelde
levendigheid) weet Enschede zich van Hengelo en Almelo
te onderscheiden. Almelo ontbeert een eigen ‘landmark’
of een opvallend landelijk aansprekend evenement.
De succesvolle evenementen (bijvoorbeeld op sportgebied)
die er zijn, hebben vooral een regionale betekenis.
B2. Nasleep van het verleden
Van de bevolking van Almelo is 12% van allochtone
afkomst (landelijk 8,9%). Slechts 14% van de beroepsbevolking is hoog opgeleid. Dit is 13% lager dan het
landelijke gemiddelde. Ook het aantal huishoudens met
een laag inkomen is in Almelo relatief hoog.
Het bedraagt 20%, terwijl het gemiddelde in Nederland
13,7% bedraagt. Het gemiddeld huishoudinkomen in
Almelo bedroeg in 2000 (meest recente cijfer) 23.300 euro,
tegenover 25.900 euro landelijk. Almelo scoort op dit punt
hoger dan Enschede, hetgeen mede veroorzaakt wordt door
de studentenpopulatie in deze stad, die zich vertaalt in lage
inkomens en relatief veel eenpersoonshuishoudens.
Het werkgelegenheidsprofiel van Almelo is ongunstig.
Het wordt gekenmerkt door een oververtegenwoordiging
van werkgelegenheid in de industrie en kwartaire sector,
terwijl de expansieve zakelijke dienstverlening onderver-

Figuur 2.2 Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden, 1998-2000
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tegenwoordigd is. Accentverschuivingen in het werkgelegenheidsprofiel zijn onontbeerlijk om Almelo op een
gemiddeld autonoom groeipad te brengen, maar vergen
tegelijkertijd een lange adem.
B3. Arbeidsethos, ondernemerschap
Bij de sterke punten is het arbeidsethos van de beroepsbevolking genoemd, verbonden aan het industriële verleden
van de stad. De keerzijde hiervan is dat de beroepsbevolking
ook wel eens volgend en minder ondernemend wordt
genoemd. Hoewel daaraan in het kader van dit onderzoek
geen specifieke aandacht is geschonken, bestaat de indruk
dat het ondernemerschap in Almelo, vooral in de kleinschaliger bedrijven, versterking kan gebruiken.

B4. Eenzijdig samengestelde woningmarkt
De Almelose woningmarkt vertoont (vanzelfsprekend)
congruentie met het sociaal-economisch profiel.
De Almelose woningmarkt wordt (vergeleken met de
situatie in geheel Twente) gekenmerkt door een oververtegenwoordiging van het aantal huurwoningen
(met name in de sociale huursector) en dientengevolge
een ondervertegenwoordiging van koopwoningen.
Ook het aandeel meergezinswoningen (i.t.t. eengezinswoningen) is bovengemiddeld. De WOZ-waarde van
woningen ligt in Almelo op 94.800 euro, aanzienlijk
minder dan in geheel Twente (116.600 euro).

Almelo

Bron: CBS
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Figuur 2.3 Kenmerken van de woningmarkt, 2002

Twente

B5. Druk op de aantrekkelijkheid van de binnenstad
In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de problematiek
van de binnenstad, met name vanuit de optiek van de
detailhandel. Niet zonder reden, want de binnenstad van
Almelo ziet zich voor verschillende uitdagingen gesteld.
In ruimtelijk opzicht is de routing niet optimaal.
De voorzieningen zijn geconcentreerd langs enkele
langgerekte winkelstraten, wat niet meer tegemoet komt
aan de wens van de consument, die ‘circuits’ zoekt.
De aanleg van de woonboulevard aan de rand van de stad
heeft de concurrentiepositie van de binnenstad aangetast.
De bereikbaarheid van de binnenstad per fiets is beter
dan per auto. De parkeervoorzieningen zijn in het
algemeen op niveau, maar vertonen op piekmomenten
krapten. In het algemeen bestaat de indruk dat de
kwaliteit van het winkelapparaat onder druk staat.
Er zou een toenemend aanbod zijn van winkels in het
lagere segment. Een relatief groot deel van de ondernemers
in de Almelose binnenstad is sterk op zichzelf gericht,
waardoor de motivatie om gezamenlijk te werken aan de
aantrekkelijkheid niet sterk is.
Er is een ondervertegenwoordiging van horecavoorzieningen
en uitgaansgelegenheden voor de jeugd en er is geen aansprekende bioscoop. Hoewel de stad zeker de potentie heeft
voor gezellige pleinen en terrassen, zijn die nu nog
onvoldoende aanwezig.
B6. Het spoor
De spoorlijn ondersteunt de goede bereikbaarheid van
Almelo, maar kent op lokaal niveau ook nadelen.
Zo snijdt het spoor de bebouwde kom doormidden,
waardoor de verbinding tussen de zuidelijke wijken
(inclusief de woonboulevard) en noordelijke wijken
(waaronder de binnenstad) te wensen overlaat.
Ook het spooremplacement aan het westelijk deel van de
stad versterkt de aantrekkelijkheid van Almelo niet.
Hoewel het station slechts enkele honderden meters van
de binnenstad gelegen is, nodigt de directe omgeving niet
uit voor een wandelingetje naar de stad.
B7. Bereikbaarheid per auto
De (noord-zuid) wegverbinding tussen Almelo en Zwolle
via de N36 is niet optimaal en kent o.a. knelpunten bij
Nijverdal. Momenteel wordt hard gewerkt aan de
voorbereiding van de doortrekking van de rijksweg A35
naar Wierden, waar deze wordt aangesloten op de huidige
Rijksweg 835 (N35). Het streven is om met de uitvoering
in 2005 te beginnen. Het werk moet gereed zijn in 2008.
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B8. Zwakke profilering
Al eerder is gesproken over het zwakke imago van
Almelo. De profilering en de verkoop van het ‘product
Almelo’ is evenmin sterk ontwikkeld. Dit geldt zowel
voor publieke (gemeente) als private (VVV) initiatieven.
B9. ‘We zijn één, maar ieder op zijn op zijn eigen erf ’
Vanuit de agrarische gemeenschap kent Twente van
origine een sterke onderlinge betrokkenheid. De basis
daarvoor licht in het ‘noaberschap’ (burenhulp) dat
vroeger het bindmiddel vormde in de Twentse gemeenschap. Hiervan is – althans in de stedelijke gebieden van
Twente – niet veel meer over. Dit speelt ook in de
binnenstad, waar het moeilijk blijft om gezamenlijk
initiatieven te ontwikkelen.
Kansen
C1. Upgrade woon en werkklimaat
Ondanks de tijdelijke stagnatie op de woningmarkt, zal ons
land een grote vraag blijven kennen naar (locaties voor)
goede woningen in het duurdere segment. De praktijk leert
dat deze steeds moeilijker te vinden zijn. Vanwege de
beschikbare ruimte, de goede bereikbaarheid en de niet al te
‘extreme’ ligging van de regio (vanuit Randstaddenken …)
ligt hier voor Almelo een duidelijke kans. Meer aandacht in
het woningbouwprogramma voor het betere segment zal
leiden tot een sterker sociaal-economisch profiel
(o.a. door een betere koopkrachtbinding), een versterking
van het imago van Almelo en het vergroten van de kansen
van Almelo op nieuwe vormen van bedrijvigheid aan te
trekken. Zo is het bekend, dat veel zakelijke dienstverleners
zich bij het kiezen van hun vestigingsplaats (ook) laten
leiden door een aantrekkelijk woonklimaat met dito
werkmogelijkheden.
C2. ‘Tien voor twaalf gevoel’
Almelo is goed bezig met haar voorbereidingen op een
welvarende toekomst. Het nu op tafel liggende
Masterplan combineert in een gezonde verhouding
ambitie, realiteitszin, een zekere gedurfdheid en visie,
zowel op sociaal-economisch als ruimtelijk terrein.
Het gevoel dat nu de kans gegrepen kan worden om
Almelo definitief op de kaart te zetten en het verleden het
verleden te laten, wordt vrij algemeen gedeeld.
Bovendien is er feitelijk weinig meningsverschil over de te
maken keuzen en de beschikbare opties. De analyses en
voorstel die daaruit voortkomen, worden breed

onderschreven. Er is een gezamenlijk ‘tien voor twaalf
gevoel’. Almelo heeft geen last van de remmende voorsprong: de verleiding om onder gunstige omstandigheden
zaken te laten zoals ze zijn, waarmee de feitelijke vooruitgang wordt gefrustreerd.
C3. Aanhaken bij reeds aanwezige trekkers
Hoewel eerder is gezegd dat Almelo geen duidelijk ‘landmark’ heeft, beschikt de stad wel degelijk over enkele
trekkers, die bij een goede ondersteuning nog meer aan
kracht zouden kunnen winnen. Daarbij kan gedacht
worden aan het Theaterhotel en Preston Palace, maar ook
de woonboulevard is een locatie die veel mensen op de
been brengt en aantrekkingskracht heeft. Het sleutelwoord daarbij is, ‘verbinding’, zowel in letterlijke zin
(hetgeen gemakkelijker zal zijn voor het Theaterhotel dan
de Woonboulevard en Preston Palace) als in figuurlijke
zin, in de profilering. Bijvoorbeeld: Almelo is niet alleen
de woonboulevard, of unieke uitgaansgelegenheid, maar
ook de aantrekkelijke binnenstad.
C4. De kansen van de Netwerkstad
De bestuurlijke samenwerking in Twente kent een roerige
geschiedenis. De nu bestaande configuratie,
de Netwerkstad bestaande uit de gemeenten Almelo,
Borne, Enschede en Hengelo kent minder onevenwichtigheden dan voorgaande constellaties. Tevens is het inzicht
gegroeid dat gezonde samenwerking tussen de grote
kernen in de regio een absolute voorwaarde is om de
uitdagingen aan te kunnen pakken. Vanuit deze optiek
kan de vorming van de Netwerkstad (ook) voor Almelo als
een kans worden gezien, vanwege de kracht van
samenwerking, een goede coördinatie en afstemming van
initiatieven en voorzieningen en het vermijden van
ongezonde onderlinge concurrentie. Binnen de kaders van
de Netwerkstad heeft Almelo een gunstige startpositie,
onder andere vanwege de ruimte voor bedrijvigheid
(Regionaal Bedrijventerrein Twente, zie ook verder in dit
rapport) en woningbouw die is voorzien.
C5. Studentenstad
Hoewel Almelo niet gemakkelijk de uitstraling van studentensteden zoals Enschede zal krijgen, biedt de concentratie
van beroepsopleidingen in de stad wel degelijk kansen.
Een dergelijke beweging zal de levendigheid van de stad ten
goede komen, onder andere in de omgeving van het station
is dit gewenst. Een gezonde wisselwerking tussen het lokale
onderwijs en bedrijfsleven (bijvoorbeeld in de vorm van
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uitwisselingsprojecten, stages, vormen van begeleiding etc.)
geeft een versterking van het profiel van de beroepsbevolking, en verbreedt de basis onder het bedrijfsleven.
Bedreigingen
D1. Problematiek binnenstad
In medische termen gesproken is de ‘patiënt binnenstad’
nog niet gestabiliseerd. Er zijn goede (maar tegelijkertijd
ingrijpende) plannen ter verbetering, maar deze zullen
wel moeten worden doorgevoerd om effect te hebben.
De concentratie van voorzieningen in een compacter
gebied vraagt moeilijke beslissingen, met name voor
ondernemers die hun bedrijf zullen moeten verplaatsen.
Versterking van het ondernemerschap, een betere onderlinge samenwerking en een kwalitatieve verhoging van
het assortiment zijn niet afdwingbaar, maar moeten met
overtuiging en enthousiasme op gang geholpen worden.
In de tussentijd zitten de concurrenten ook niet stil.
Vooral de kleinere kernen in Twente (zoals bijvoorbeeld
Rijssen en Vriezenveen) hebben zich sterk geprofileerd en
weten kennelijk een product te bieden dat de consument
aanspreekt. Hetzelfde geldt voor de woonboulevard.
Anders geformuleerd: als men er niet in slaagt om
voortvarend te werk te gaan en eerste successen te
boeken, zou het gat met de (regionale) concurrent wel
eens moeilijk dicht te rijden zijn.
Een bijkomende bedreiging is, dat op weg naar
versterking van de binnenstad, ogenschijnlijk eerst nog
een verdere verzwakking zal plaatsvinden, bijvoorbeeld
door de bouwkundige activiteiten die daarvoor moeten
worden uitgevoerd. Het zal belangrijk zijn om te blijven
benadrukken dat ‘tijdens de verbouwing de verkoop
evengoed doorgaat’.

D2. Ontbrekend zelfvertrouwen en te weinig trekkers
Voorkomen moet worden dat in Almelo een gevoel
beklijft dat de gemeente altijd op achterstand zal staan.
De uitspraak ‘het was niets, is niets en zal nooit wat
worden’ is niet alleen voor Drenten gereserveerd!
Het is in dat opzicht van belang om een visionair en
tegelijkertijd ook haalbaar ambitieniveau te hanteren.
Het huidige Masterplan ademt zeker die sfeer, maar het is
niet ondenkbaar dat op deelgebieden (zie bijvoorbeeld de
opmerkingen in het hoofdstuk toerisme en recreatie in
deze rapportage) ambities bijgesteld moeten worden.
Op diverse plaatsen in de Almelose gemeenschap zijn
momenteel enthousiaste personen bezig om Almelo weer
op de kaart te zetten. Er moet voor worden gewaakt, dat
deze personen een ‘uitstervend ras’ worden, die na
verloop van tijd vermoeid afhaken. Dat kan voorkomen
worden door verjonging en het tijdig overbrengen van
visie, gedrevenheid en ambitie op de jongere generaties.
Almeloërs moeten weer trots kunnen zijn op hun eigen
stad. De behaalde resultaten op het gebied van de wijkvernieuwing zijn daartoe aanleiding, maar ook een breed
gedragen afronding van de planfase van het Masterplan
en de ‘eerste spade in de grond’ ter uitvoering ervan zijn
reden voor een feestje.
D3. Besluitvorming over RBT
(Regionaal Bedrijven Terrein)
De besluitvorming over de aanleg van het RBT kan
gezien worden als een typisch voorbeeld van de spagaat
waarin Nederland (bestuurders, burgers, ondernemers,
belangenverenigingen) zichzelf manoeuvreert als er
belangrijke beslissingen over de inrichting van ons land
genomen moeten worden. Niet alleen de locatie is
(ten tijde van het schrijven van deze notitie) een blijvend
punt van discussie (ten zuiden of ten noorden van de stad),
maar ook het vrijkomen van het voormalige NATOterrein en de vliegbasis Twente (gemeente Enschede)
zouden nog roet in het eten kunnen gooien, ondanks het
feit dat over de realisatie van het RBT in Netwerkstadverband afspraken zijn gemaakt. Daarbij moet gerealiseerd
worden dat de toekomstige ruimte voor bedrijvigheid die
op het RBT voorzien is, een aanmerkelijke versterking van
de regionale, maar bovenal lokale economie zal zijn, niet
alleen in conjunctureel, maar ook structureel opzicht.
Het is te hopen, dat als een ‘regionaal RBT’ niet van de
grond komt, de gemeente Almelo de moed en de mogelijkheden bezit om een ‘lokaal RBT’ te ontwikkelen.
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D4. Beslissingen op afstand
In ons land worden beslissingen vaak op afstand
genomen. Nevenvestigingen van grote, internationale
bedrijven kunnen met een enkele pennenstreek gesloten
worden, terwijl de vestiging zelf rendabel draait.
Bij de herontwikkeling van gebieden spelen projectontwikkelaars vaak een rol, die geen oog hebben voor
(alleen) de lokale belangen. Beide verschijnselen zijn ook
in Almelo actueel. Zo zijn in het verleden ogenschijnlijk
zonder directe (bedrijfseconomische) aanleiding
vestigingen gesloten. Bij de noodzakelijke revitalisering
van de binnenstad spelen ook beslissingen op afstand een
rol. Bijvoorbeeld waar het gaat om de Havenpassage, die
zowel ruimtelijk als qua bestemming moeilijk in een
nieuwe binnenstad inpasbaar is. Deze situatie kan, indien
onvoldoende het gezamenlijk belang van (des)investeringsbeslissingen wordt gewogen, vertragend werken op
de revitalisering van de lokale economie van Almelo.
D5. Ontluikend nieuw RO-beleid?
Het vigerende ruimtelijk-ordenings (RO) beleid
(grotendeels gebaseerd op de Vierde en Vijfde Nota
Ruimtelijke Ordening) is gebaseerd op de uitgangspunten
van groeikernen, knooppunten en een vrij stringente
bescherming (afsluiting) van het landelijk gebied.
Dat vertaalt zich tot nu toe in een sterke scheiding tussen
plaatsen mèt mogelijkheden (vooral de grotere steden) en
plaatsen waar weinig ruimte voor dynamiek is
(bijvoorbeeld het platteland). Dergelijk beleid is gunstig
voor Almelo, getuige de extra ruimte die is toegewezen
voor wonen en werken.
Er zijn sterke aanwijzingen, dat de aankomende
‘Nota Ruimte’ deze uitgangspunten loslaat.
Dat zou kunnen betekenen dat de kleinere kernen in
Twente meer ruimte krijgen om te bouwen, hetgeen ten
koste kan gaan van de positie van de huidige groeikernen,
waaronder Almelo. Of dit een reëel gevaar is, zal pas
blijken als de inhoud van de nieuwe nota bekend is en
de discussies over de beleidswijzigingen zijn gevoerd.
D6. Net te klein
Op veel terreinen zien we concentratiebewegingen.
Dat geldt voor het bedrijfsleven, waar vestigingen worden
gesloten ten gunste van een centrale locatie.
Hetzelfde zien we bij de overheid, bijvoorbeeld waar het
gaat om onderwijs, gezondheidszorg of de uitvoering van
sociale voorzieningen.

Tabel 2.1 Toekomstige bevolkingsopbouw
Bevolkingsopbouw 2002, 2020 en mutaties 2002-2020
2002
0-14
Almelo
19,0%
Enschede
17,1%
Hengelo (O.)
18,6%
Nederland
18,6%

15-29
19,1%
22,7%
18,8%
18,5%

30-64
47,9%
46,5%
47,9%
49,2%

>65
14,0%
13,8%
14,8%
13,7%

2020
Almelo
Enschede
Hengelo (O.)
Nederland

0-14
17,1%
16,0%
17,3%
16,5%

15-29
18,2%
23,8%
18,0%
18,8%

30-64
46,2%
44,4%
46,8%
46,2%

>65
18,5%
15,8%
17,8%
18,5%

2002-2020
Almelo
Enschede
Hengelo (O.)
Nederland
Bron: Primos prognoses

0-14
-9,9%
-6,2%
-6,9%
-11,5%

15-29
-4,8%
4,7%
-4,0%
1,6%

30-64
-3,4%
-4,4%
-2,2%
-6,2%

>65
31,5%
14,8%
20,8%
35,7%

Tot nu toe is zichtbaar dat men daarbij kiest voor een
locatie in een grote gemeente, waar alle voorzieningen
aanwezig zijn. Het verlies van diverse bedrijven en instanties leert dat Almelo in menig opzicht net te klein is om
dan de uitgekozen locatie te zijn, vaak ten gunste van
(in Twents verband) Enschede. Het is niet ondenkbaar dat
deze trend zich ook in de toekomst doorzet, waarmee
derhalve het gevaar bestaat dat Almelo verder werkgelegenheid en functies gaat verliezen. Dit risico wordt versterkt
door de huidige overcapaciteit op de kantorenmarkt,
waardoor men uit een groot aantal locaties kan kiezen.
D7. Sterke vergrijzing bevolking
Op grond van de huidige leeftijdsopbouw van de
Almelose bevolking zal Almelo relatief (dat wil zeggen
afgezet tegen de twee andere grote steden in Twente)
sterk vergrijzen. Daarmee zal de lokale dynamiek en het
draagvlak onder de lokale economie (denk aan
voorzieningen, koopkracht, de lokale arbeidsmarkt) ook
verminderen.
Opgemerkt moet worden, dat in de ramingen geen
rekening is gehouden met het ‘verjongingseffect’ dat kan
voortkomen uit de omvangrijke woningbouwprogramma’s
die voor Almelo voorzien zijn. Anders geformuleerd: juist
voor Almelo kan daadwerkelijke uitvoering van het
woningbouwprogramma tegenwicht bieden voor de
autonome vergrijzingstrend.
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Acht aanbevelingen van ondernemend Almelo
1. Almelo heeft geen keus en moet aan de slag om weer
sterk te worden. Het op tafel liggend Masterplan is goed
onderbouwd, kiest de goede richting, maar zal op enkele
punten nog verder moeten uitgewerkt. Maar laat de
uitwerking het zicht op de grote lijnen niet belemmeren.
2. Trots en zelfvertrouwen zijn sleutelwoorden op de weg
naar een sterk Almelo. Er moet nog veel gebeuren maar
er is ook al veel vooruitgang geboekt, kijk bijvoorbeeld
naar het wijkherstel. Laat zien dat ook in de nabije
toekomst veel zal verbeteren. Vier en communiceer de
successen, ook al zijn het vaak kleine stapjes op een lange
weg. Almelo heeft de potentie om een ‘gave’ (wonen,
werken, ontspannen) stad worden. Versterk de profilering,
zowel vanuit publieke als private hoek.
3. Verbinden, verbinden, verbinden en nog eens verbinden.
Verbind de toekomst aan het heden en verleden door
wegen te kiezen die recht doen aan het karakter van de stad
en die niet ‘lichaamsvreemd’ zijn. Verbind partijen nog
meer aan elkaar, ondernemers en overheid, overheid en
burgers, bedrijven onderling samen met kennisinstituten en
onderwijsinstellingen. Verbind ruimtelijk gezien de verschillende wijken, centra (bijvoorbeeld woonboulevard en
binnenstad) en economische trekkers met elkaar. Blijf
werken aan de onderlinge verbondenheid in Twente, tussen
de grote steden, maar ook tussen de steden, de kleinere
kernen en het platteland. Twente is immers een sterk merk.

4. Blijf werken aan verbreding van de basis onder de lokale
economie. Uitgaande van het huidige werkgelegenheidsprofiel is de structuur van de Almelose economie niet sterk.
De combinatie kennis-vernieuwing-productie vindt in
Almelo een goede voedingsbodem. Een sterkere zakelijke
dienstverlening, mede aanhakend bij het reeds aanwezige
‘juridische cluster’ maakt de basis onder de Almelose economie breder en minder conjunctuurgevoelig. Onderschat de
woningmarkt niet (zie ook hieronder), als het gaat om
aantrekkelijker te worden voor de zakelijke dienstverlening
en verbreding van de basis onder de Almelose economie.
5. Onderschat de kracht van een sterke woonfunctie niet.
Door ook/meer ruimte te bieden voor het hogere woonsegment (grotere kavels) kan Almelo zich als goede woongemeente profileren. Dit komt niet alleen het totaalbeeld
van Almelo ten goede, maar versterkt ook het koopkrachtpotentieel en de aantrekkelijkheid van Almelo als
vestigingsplaats voor bepaalde vormen van bedrijvigheid,
waaronder de zakelijke dienstverlening. De inmiddels in
deze richting gemaakte beleidsaanzetten zijn een goede
stap vooruit.
6. Werk aan kwaliteit en ondernemerschap. In de op tafel
liggende plannen ligt het accent (begrijpelijkerwijs) nog
op de economische ‘hardware’ van de stad, de ruimtelijke
inrichting in al haar aspecten. Aanvullend zou – en daar
ligt meer een taak voor private partijen dan voor de
overheid – aandacht besteed moeten worden aan de
‘software’, het ondernemerschap. Daarbij kan gedacht
worden aan verbetering van de onderlinge samenwerking en
afstemming van acties, het beter gebruik maken van reeds
aanwezige kennis (o.a. in het onderwijscluster), bijvoorbeeld
in de vorm van bijscholing, mentorschap, stageplaatsen etc.,
kwaliteitsverbetering (presentatie, uitstraling, klantenbinding), projecten ter verbetering van het bedrijfsrendement
(verkoopbevordering, kostenreductie) en terugdringing van
het aantal bedrijfsbeëindigingen, een goede monitoring van
de gang van zaken: de patiënt ligt zeker niet op de intensive
care, maar een vinger aan de pols, bijvoorbeeld bij omzet en
klanten is geen overbodige luxe, etc.
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7. Expansie èn consolidatie. Traditioneel hebben veel
verbeterprojecten, waartoe ook het Masterplan behoort,
sterk de neiging visionair naar voren te blikken, hetgeen
uiteraard ook een belangrijke functie ervan is. Naast
expansie en vernieuwing behoort echter ook oog voor en
zo mogelijk verbetering van het bestaande in de ‘toekomstgereedschapskist’. Een van de punten waarop dit
van toepassing is, is de voorgenomen uitbreiding van het
areaal bedrijventerreinen in Almelo. Het aantrekken van
nieuwe bedrijven is zeer belangrijk, met name als deze
niet alleen leiden tot meer werkgelegenheid maar ook bijdragen aan een verbreding en geringere conjunctuurgevoeligheid van de Almelose economie. Maar daarmee
mogen de soms minder spectaculaire ruimtevragen van
het zittende bedrijfsleven, de kurk waarop de Almelose
economie nog steeds drijft, niet vergeten worden.
8. Het Masterplan is in deze fase sterk visionair, overigens
zonder zweverig te worden. Op een aantal punten zal het
de komende tijd ook in praktische zin moeten worden
uitgewerkt. Het Masterplan verdient pas haar waarde als
de plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Voor zover
het de herstructurering van de binnenstad betreft, zal
men zich moeten realiseren dat met het uitvoeren van de
plannen (en met name het compacter maken van de
binnenstad) lastige besluiten moeten worden genomen
over de verplaatsing of zelfs sluiting van bedrijven, die
soms al meerdere generaties lang op de betreffende locatie
zijn gevestigd. Het is goed als op dat moment enige
‘smeerolie’ beschikbaar is, bijvoorbeeld in de vorm van
soepele overgangsregelingen of ondersteuningsfondsen.
Het is raadzaam om reeds in deze fase daarvoor
voorbereidingen te treffen.

Economische kracht en presteren

Samenvatting en conclusies
• In de periode 1996-2002 is de werkgelegenheidsgroei
in Almelo achtergebleven t.o.v. het landelijke beeld.
Het is slechts een schrale troost dat Hengelo het nog
veel slechter heeft gedaan.
• De achterblijvende werkgelegenheidsgroei is een trend
die zich vanaf 1998 heeft voorgedaan. 2001 is een
uitzondering op de zwakke reeks. De werkgelegenheid
in Almelo is in 2002 licht gedaald, waar landelijk nog
van een bescheiden stijging sprake was.
• In deze periode heeft de groei in de ‘verkeerde’, niet
stuwende sectoren gezeten, waarvan in het algemeen in
de toekomst geen grote dynamiek wordt verwacht,
zoals diverse overheidsdiensten. Almelo heeft derhalve
niet kunnen profiteren van de sterke groei van de
zakelijke dienstverlening die we in het algemeen
hebben gezien.
• De verklaring voor de achterblijvende werkgelegenheidsgroei moet vooral worden gezocht in de
ongunstige sectorstructuur: een oververtegenwoordiging
in sectoren die in het algemeen minder expansief zijn
geweest. Ook voor de toekomst speelt de oververtegenwoordiging van industrie, quartaire dienstverlening en
de ondervertegenwoordiging van de zakelijke
dienstverlening Almelo parten, althans in termen van
werkgelegenheid.
• Hoewel de werkgelegenheidsgroei is achtergebleven, is
er in Almelo wel een hoge bedrijvendynamiek
zichtbaar. Dat geldt zowel voor de interne dynamiek
(starters, oprichtingen als opheffingen) als voor de
externe dynamiek (met name vestiging en vertrek van
bedrijven). Er zijn duidelijk meer starters, maar ook
meer opheffingen dan gemiddeld in ons land. Per saldo
is het aantal vestigingen relatief sterk toegenomen.
In combinatie met de achterblijvende werkgelegenheidsgroei kan dan ook worden geconcludeerd, dat het
Almelose bedrijfsleven per saldo iets kleinschaliger
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wordt, mogelijk doordat
grotere bedrijven de deuren
sluiten en het vooral kleinere bedrijven zijn die erbij
komen.
• Indicaties op basis van
eigen cijfers van de Rabobank over 2003 tonen een
tamelijk somber beeld van Almelo. Vooral in het
tweede en derde kwartaal van 2003 is van een
aanzienlijke groeivertraging sprake. Maar ook het eerste
en vierde kwartaal zijn niet sterk geweest. Uit een
globale verkenning van de sectorale verschillen komt
wederom de zakelijke dienstverlening naar voren met
tegenvallende groeicijfers. Ook de Almelose industrie
heeft het in 2003 (vergeleken met de landelijke cijfers)
niet goed gedaan. De handel (groot- en detailhandel)
heeft zich min of meer conform de landelijke cijfers
ontwikkeld.

3

3.1 Inleiding
Een goede analyse begint met een verkenning van de
huidige situatie, inclusief inzicht in de ontwikkelingen in
de tijd. Dit hoofdstuk analyseert de lokale economie op
hoofdlijnen, waarbij een accent ligt op de ontwikkeling in
het bedrijfsleven, waaronder de werkgelegenheid en sectorstructuur. Daarbij wordt tevens een verklaring gegeven
voor de verschillen in groei, die zijn te constateren tussen
enerzijds Almelo en anderzijds de twee andere grote
Twentse steden en geheel Nederland. Het hoofdstuk sluit
met een eerste actueel beeld van de gang van zaken in
2003, gebaseerd op interne cijfers van de Rabobank.

Tabel 3.1 Werkgelegenheidsontwikkeling 1996-2002
1996
6.435.355
33.200
64.346
38.441

Nederland
Almelo
Enschede
Hengelo (O.)
Bron: LISA

2002
7.618.350
38.329
76.252
43.582

3.2 Ontwikkeling werkgelegenheid
Er is slechts een beperkt aantal bronnen dat op lokaal
niveau een actueel beeld geeft van de economische gang
van zaken. Een redelijk actuele en betrouwbare indicator
voor de ontwikkeling van een regio of gemeente is de
werkgelegenheidsontwikkeling. Daarom opent dit hoofdstuk met een werkgelegenheidsanalyse.
De periode 1996-2002 kan als geheel worden gekenmerkt
als een periode van hoogconjunctuur en sterke groei, die
mede tot uiting komt in mooie werkgelegenheidscijfers.
Landelijk is de aanzienlijke werkgelegenheidsgroei vooral
te danken geweest aan een toename van de arbeidsparticipatie, doordat vooral veel meer vrouwen op de arbeidsmarkt actief konden zijn. Wel is binnen deze periode een
dalende trend zichtbaar, die uiteindelijk (over 2003)
resulteert in een lichte krimp van de werkgelegenheid.
Tabel 3.1 geeft een eerste indicatie van de ontwikkeling
in Almelo, afgezet tegen het landelijke beeld en de twee
andere grote steden in Twente. Het daaruit naar voren
komend beeld voor Almelo is wat tweeslachtig: in de
beschouwde periode heeft de werkgelegenheid in Almelo
zich positief ontwikkeld, maar niet in dezelfde mate als

96-02
18,4%
15,4%
18,5%
13,4%

landelijk het geval was. Zou de werkgelegenheid in
Almelo in deze periode in dezelfde mate zijn gestegen als
landelijk, dan zou sprake zijn geweest van een toename
met ca 1.000 extra arbeidsplaatsen. Overigens heeft
Hengelo het in deze periode aanmerkelijk slechter gedaan,
maar dat is binnen het kader van de problematiek van
Almelo slechts een schrale troost.
Als verbijzondering op de voorgaande cijfers toont figuur
3.1 de jaar-op-jaar ontwikkeling van de verschillende
gemeenten. Op een laag (lokaal) niveau vertonen deze
lijnen soms wat uitschieters, bijvoorbeeld veroorzaakt
door de opening of sluiting van een groot bedrijf, of het
opleveren van een bedrijventerrein. Hieruit blijkt dat
reeds vanaf 1999 sprake is van een lager groeitempo in
Almelo (afgezet tegen de nationale ontwikkeling), met
2001 als uitzondering. In 2002 is de werkgelegenheid in
Almelo zelfs afgenomen, waar landelijk nog een geringe
toename zichtbaar was.
De laatste figuur in dit verkennende overzicht betreft de
sectorale werkgelegenheidsontwikkeling in Almelo in de
periode 1996-2002. Daarbij is de lokale ontwikkeling
afgezet tegen het landelijke profiel.

Figuur 3.1 Jaar-op-jaargroei werkgelegenheid
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Figuur 3.2 Sectorale werkgelegenheid 1996-2002
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Figuur 3.2 toont dat in Almelo sprake is geweest van een
zekere onevenwichtigheid in sectorale groei. De agrarische sector in Almelo is relatief sterk gegroeid, maar dit
beeld is enigszins geflatteerd door de geringe omvang van
deze sector (262 banen in 1996, 501 in 2002). Ook de
procentueel forse krimp bij de nutsbedrijven wordt
vertekend door de geringe absolute omvang en het feit
dat in Almelo het regionale nutsbedrijf is gevestigd.
Voorts valt op dat een aanzienlijk deel van de groei te
vinden is in de quartaire sector (overheidsdiensten,
gezondheidszorg, onderwijs etc.), terwijl landelijk juist
de zakelijke dienstverlening sterk is gegroeid.
Deze constatering roept de vraag op, of de afwijkende
sectorstructuur een verklaring is voor het afwijkende
groeipatroon in Almelo.

3.3 Verklaring van de groeiverschillen
Bij het constateren van groeiverschillen in werkgelegenheid
kan de vraag worden gesteld, of de relatief achterblijvende
werkgelegenheidsontwikkeling in Almelo te wijten is aan
de sectorstructuur (bijvoorbeeld door een oververtegenwoordiging van slecht presterende sectoren), of dat de
oorzaak ligt in het feit dat de aanwezige sectoren het in
Almelo slechter hebben gedaan dan elders in het land.
Deze vraag kan beantwoord worden met de zogenaamde
shift-share-analyse.
Een shift-shareanalyse verdeelt de groei van het aantal
bedrijven in een gebied over een sectorale en een
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regionale factor. De sectorale factor is gebaseerd op de
sectorstructuur, de aard van de regionale economie die
ten grondslag ligt aan de ontwikkeling. De economische
structuur in een gebied is bijvoorbeeld zwak als sectoren
die landelijk slecht presteren er sterk vertegenwoordigd
zijn. De regionale factor is het verschil tussen de groei
van sectoren in een gebied en de landelijke groei van die
sectoren. Als sectoren in een regio sterker groeien dan
landelijk, duidt dit op een gunstig ondernemingsklimaat
in die regio. De economie groeit dan harder dan op
grond van de structuur verwacht mocht worden.
Beide factoren zijn in figuur 3.3 weergegeven. Gekozen is
voor een assenkruis, waarbij de gemiddelde groei van
Nederland zich in het kruispunt bevindt (niet weergegeven).
Een positie links van de verticale as duidt op een negatieve
invloed van de sectorstructuur, een positie onder de horizontale as betekent dat in de betreffende gemeente de diverse
sectoren het slechter hebben gedaan dan elders in het land,
hetgeen mede te wijten is aan het (niet nader uitgewerkte)
gemeentelijke productiemilieu. De grootte van de ‘bol’ toont
het groeiverschil van de werkgelegenheid met Nederland,
waarbij geldt: hoe groter de bol, hoe groter de achterstand.
Alle drie grote Twentse steden hebben een ongunstige
sectorstructuur, maar er zijn duidelijk onderlinge verschillen
zichtbaar. In Enschede doen de sectoren het relatief
(dat wil zeggen afgezet tegen het landelijke beeld) goed,
hetgeen tot uiting komt in een gunstige waardering van
het productiemilieu, waarmee de banengroei in Enschede
uiteindelijk iets boven het landelijke cijfer uitkomt.

invloed productiemilieu

Figuur 3.3 Verklaring voor werkgelegenheidsgroeiverschillen
afwijking van de verwachte groei (bolgrootte)
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De sectorstructuur van Almelo is van de drie genoemde
steden duidelijk het meest ongunstig. In het algemeen
volgen de sectoren in Almelo echter het landelijke beeld,
getuige het feit dat de ‘bol’ van Almelo dicht tegen de as
van het productiemilieu aanzit. Op dit punt onderscheidt
Almelo zich in gunstige zin van Hengelo. Overigens
toont de figuur tevens, dat de ongunstige sectorstructuur
op geheel Twente van toepassing is.

3.4 Bedrijvendynamiek
Een alternatieve manier om de economische prestatie te
meten, is door te kijken naar de zogenoemde bedrijvendynamiek. Deze toont de ontwikkeling van het aantal
bedrijfsvestigingen, verdeeld naar de onderliggende
factoren. Een nadeel van deze invalshoek kan zijn, dat de
bestanden waarop de gegevens zijn gebaseerd, soms enige
vervuiling kennen.
De bedrijvendynamiek toont een aanmerkelijk ander
beeld dan de ontwikkeling van de werkgelegenheid.
Het aantal vestigingen is juist sterker toegenomen dan de
werkgelegenheid. Deze constateringen behoeven overigens
niet noodzakelijkerwijs strijdig te zijn. Vaak zijn nieuwe

bedrijven kleiner (gemeten in werkgelegenheid) dan
bedrijven die verdwijnen, waardoor de verschillen
verklaarbaar zijn.
De bedrijvendynamiek kan weer verdeeld worden in
enerzijds de interne dynamiek (starters, oprichtingen
(nevenvestigingen) en opheffingen) en anderzijds de
externe dynamiek (migratie en verplaatsing).
De verkenningen van de bedrijvendynamiek tonen aan,
dat er een behoorlijke ‘beweging’ in het Almelose
bedrijfsleven zit. De daarachter liggende vraag is natuurlijk hoe dat te duiden is. Zo kan het een aanwijzing zijn
voor positieve ondernemersverwachtingen, maar onderzoek toont ook aan, dat in tijden van laagconjunctuur
werknemers (soms noodgedwongen) voor zichzelf
beginnen. Een daarmee samenhangende vraag is, in welke
sectoren de nieuwe ondernemers actief zijn.
Sommige typen starters, bijvoorbeeld in de detailhandel
in voedingsmiddelen, hebben een aanmerkelijk bescheidener groeiperspectief dan anderen. Uit een eerste
verkenning van de sectorale verdeling van de starters
blijkt evenwel dat het Almelose patroon op dit punt niet
noemenswaardig van het landelijke afwijkt.

Tabel 3.2: Jaarlijkse groei aantal vestigingen 1996-2002
1996
1997
Almelo
4,3%
5,6%
Enschede
4,1%
3,7%
Hengelo (O.)
5,0%
2,4%
Nederland
4,4%
4,9%
Bron: VVK, bewerking Rabobank Nederland
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1998
4,3%
2,5%
4,1%
3,7%

1999
4,8%
3,3%
4,7%
3,8%

2000
3,2%
3,2%
3,0%
4,6%

2001
4,2%
2,0%
3,8%
3,2%

2002
1,3%
2,5%
1,2%
1,9%

1996-2002
38,6%
23,4%
26,8%
29,5%

Figuur 3.4 Interne dynamiek (gemiddeld over 1996-2002)
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Figuur 3.5 Externe dynamiek (gemiddeld 1996-2002)
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3.5 Actueel presteren (2003)
Een goede analyse en sturing vragen om zo actueel mogelijke cijfers die bij voorkeur ook nog in een regionaal of
landelijk perspectief kunnen worden geplaatst. De reeds
geanalyseerde werkgelegenheidscijfers voldoen hieraan, maar
zijn bij beschikbaar komen toch één à anderhalf jaar oud.
Op basis van interne Rabobankbronnen zijn actuelere
cijfers beschikbaar, die voldoen aan de wens ‘lokaal’ en
‘vergelijkbaar’. De Rabobank Monitor Bedrijfsactiviteit
meet de omvang van de financiële mutaties op de rekeningcourant van de zakelijke klanten van de Rabobank.
Uit onderzoek blijkt dat dit financiële activiteitenniveau in
grote mate samenhangt met het investeringsvolume en de
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omzetindices per bedrijfstak van het CBS. Wel varieert het
financiële activiteitenniveau sterker dan de omzetindices,
doordat het volume van de financiële transacties veel groter
is dan het volume in de reële economie. Het financiële
activiteiten-niveau is al twee maanden na afloop van een
periode beschikbaar en daardoor zeer actueel. In de analyse
voor Almelo zijn bijna 500 bedrijven betrokken, landelijk
200.000. Bij de analyse van de uitkomsten is gecorrigeerd
voor (de groei van) het marktaandeel van de lokale
Rabobank. Gezien het relatief kleine aantal waarnemingen
in Almelo, moeten de uitkomsten vooral als indicatie
worden gezien.

Figuur 3.6 Ontwikkeling Monitor bedrijfsactiviteit
(2003 t.o.v. 2002, per kwartaal, Almelo en landelijk)
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Het betrekkelijk geringe aantal waarnemingen maakt het
lastig om een sectorale specificatie te geven. Daarom
heeft onderstaande tabel slechts een indicatieve waarde.
Ter observatie en aanvulling (inzake 2003) kunnen de
volgende opmerkingen worden gemaakt, gebaseerd op de
eveneens per maand en kwartaal beschikbare cijfers.
• De industrie zit alle kwartalen diep in de min, met een
dieptepunt in het 3e kwartaal van 2003.
• De bouwnijverheid kende een goed 1e en 2e kwartaal,
maar dook aansluitend in de min.
• De handel zat in het 2e en 3e kwartaal licht in de min,
de detailhandel non-food doet het in Almelo
aanmerkelijk beter dan de detailhandel food.
De detailhandel non-food zat maandelijks redelijk

constant boven de landelijke lijn. In de detailhandel
food was november 2002 relatief sterk, waardoor
november 2003 sterk achterblijft (de analyse is immers
gebaseerd op een periode op periode vergelijking).
• De lokale horeca en recreatie zakt na een goed eerste
halfjaar in het derde kwartaal diep in de min.
Juli en augustus 2002 waren sterk, in 2003
(welhaast dientengevolge) minder.
• De commerciële dienstverlening zat de eerste drie
kwartalen diep in de min, het vierde kwartaal kende
een lichte plus. Dit is opvallend, omdat landelijk de
commerciële dienstverlening – op deze wijze gemeten nog steeds een redelijk constante groeier is.

Tabel 3.3 Indicatie sectorale verschillen
Agrarisch
Industrie
Bouwnijverheid
Handel
Horeca en recreatie
Transport
Commerciële dienstverlening
Overige dienstverlening
Totaal
Bron: Rabobank Nederland
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Almelo
21
-17
11
0
5
13
-12
-1
-10

Nederland
4
0
-1
-1
2
3
8
9
6

Almelo-Nederland
17
-17
12
1
3
10
-21
-10
-15

bedrijven Almelo
47
35
51
184
24
14
90
46
491

3.6 Economische kracht en het Masterplan
Het Masterplan besteedt enige aandacht aan de versterking
van de economische kracht van Almelo. Naast een aantal
voorwaardenscheppende aspecten (ruimte en bereikbaarheid, impuls woningmarkt, aanpak binnenstad – zie ook
elders in deze rapportage) zijn er ook sectorgerichte ideeën.
De belangrijkste daarbij zijn:
• versterking van de landbouw (ook als beheerder van het
groene gebied), inclusief aansluiting bij andere
economische functies, zoals recreatie en toerisme;
• aandacht voor de innovatieve ‘kennis-/maakindustrie’,
aansluitend op de wetenschappelijke kennis in de
Netwerkstad, gecombineerd met de kennis van
productie en uitvoering; daarbij kan aansluiting
worden gezocht bij het MBO-onderwijs in Almelo.
Gegeven het feit dat in deze analyse de zwakke
sectorstructuur als belangrijkste oorzaak wordt
genoemd voor het achterblijvend economisch presteren
van Almelo, lijken deze genoemde ideeën in deze fase
nog weinig kracht te kunnen ontwikkelen om Almelo
de noodzakelijke inhaalslag te kunnen laten maken.
Genoemde sectoren (zie voor toerisme en recreatie ook
later in deze rapportage) hebben in het algemeen
weliswaar het predikaat ‘groeisector’, maar dat betekent
nog niet dat in de lokale of regionale situatie groei
vanzelfsprekend is. Voor wat betreft de kennisintensieve
industrie is bekend, dat de onderlinge nabijheid van
kennisontwikkelaars en –toepassers een gunstige
uitgangspositie is, maar dat daarmee nog niet van
daadwerkelijke van succesvolle vermarkting van de
kennis sprake is.
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Detailhandel

Samenvatting en conclusies
• Binnen Twente is Enschede de belangrijkste
winkelkern. Almelo behoort ‘nog maar net’ tot de
belangrijke winkelkernen van Nederland. In landelijk
perspectief hebben de Twentse winkelkernen een
beperkte verzorgingsfunctie naar andere gemeenten.
• Het verkoopvloeroppervlak van de detailhandel in
Almelo is in de periode 2000-2003 gedaald met 2,3%
tot ca 160.000 m2. Ook Borne vertoonde een krimp
(-1,3%), terwijl Hengelo (+0,5%) en Enschede
(+7,6%) juist een toename van het winkeloppervlak te
zien gaven. De worsteling van de Almelose binnenstad
komt ook tot uiting in de krimp van de typisch
stedelijke segmenten ‘mode en luxe’ en ‘vrije tijd’.
• De filialiseringsgraad in Almelo ligt iets boven het
landelijke gemiddelde, maar is lager dan in Enschede
en Hengelo. Vergeleken met de landelijke cijfers zien
we een relatief hoge filialiseringsgraad in de segmenten
‘mode en luxe artikelen’ en ‘in en om huis’.
• Tentatieve berekeningen op basis van de werkgelegenheid (over 2000) duiden op een overcapaciteit
(ten opzichte van landelijk gemiddelde cijfers) van de
Almelose detailhandel van ca 40.000 m2, ofwel 28%
van het bestaande aanbod. Op basis van indicatieve
koopstromen is 15% van het detailhandelsaanbod
gerelateerd aan de verzorgingsfunctie van Almelo voor de
omliggende regio. Indien daarvoor wordt gecorrigeerd,
bedraagt de theoretische overcapaciteit van het Almelose
winkelareaal 10 à 15%, ofwel 15.000 à 20.000 m2.
Een verkenning van de kooporiëntatie laat het volgende
zien:
• De uitgaven van Almeloërs komen voor 72% in
Almelo zelf terecht. Andere bestemmingen van
Almelose bestedingen zijn Hengelo, Tubbergen,
Twenterand en Wierden, ieder met ongeveer 3% van
de markt. Enschede (68%) en vooral Hengelo (62%)
hebben een lagere koopkrachtbinding van de eigen
bevolking.
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• De regionale verzorgingspositie van Almelo staat
onder druk. Vooral voor
de niet-dagelijkse goederen
is sprake van een dalende
binding en toevloeiing. De woningbranche krijgt in
Almelo een steeds meer regionale oriëntatie, dankzij de
woningboulevard.
Ten aanzien van de ruimtelijke problematiek en de in
het Masterplan voorgestelde aanpak kunnen de volgende
conclusies worden getrokken:
• Er bestaat bij de verschillende betrokken partijen
(ondernemers, organisaties, overheid) nauwelijks
verschil van inzicht over de zorgwekkende situatie
waarin de Almelose binnenstad qua ontwikkeling van
de detailhandel en de voorzieningen verkeert.
De hoofdlijnen van de voorgestelde oplossingen
worden onderschreven, inclusief het compacter maken
van de binnenstad en het transformeren van enkele
winkelstraten tot aanlooproutes. Wel moet worden
bedacht, dat deze eendrachtigheid getest zal worden op
het moment dat daadwerkelijk de spade in de grond zal
gaan ter uitvoering van de plannen.

4

4.1 Inleiding
Evenals in andere grote steden vervult de binnenstad van
Almelo een belangrijke economische en verzorgende
functie. Hier is een belangrijk deel van de commerciële
en niet-commerciële voorzieningen geconcentreerd, en
met haar straten, pleinen, bebouwing, groen en
waterpartijen bepaalt de binnenstad voor een groot deel
het aanzien van de gemeente Almelo.
Almelo past in de kleine groep steden, die in de afgelopen
decennia een grote metamorfose hebben ondergaan door
het verdwijnen van een dominante bedrijfstak - in dit
geval de industrie – uit de binnenstad of uit de gehele
regio.

Een min of meer zelfde beeld hebben we gezien in
bijvoorbeeld Eindhoven (waar de Philipsfabrieken uit het
centrum verdwenen), Helmond (gesaneerde metaalindustrie),
Tilburg (als gevolg van de teloorgang van de wolindustrie),
en Hengelo, waar de dominante metaalindustrie ingrijpend
gesaneerd is. Door de wat dunne en eenzijdige economie
hebben Almelo (en Hengelo) zich minder snel van de
terugslag kunnen herstellen dan bijvoorbeeld de steden in het
zuiden van het land. Inmiddels zijn de stedebouwkundige
gaten in de binnenstad van Almelo letterlijk gedicht,
maar de binnenstad kampt nog duidelijk met de gevolgen
van de grote veranderingen die hebben plaatsgevonden en
heeft nog onvoldoende krachtig de keer volledig ten
goede kunnen maken. Er zijn aanwijzingen, dat de
ontwikkeling van de buiten het centrum gelegen
woonboulevard (met een omvangrijk aanbod van
inmiddels ook niet specifiek op de woninginrichting
gerichte zaken) de ontwikkeling van de binnenstad geen
goed heeft gedaan. De gemeente Almelo heeft in haar
Masterplan ‘De Vijf Grote Opgaven’ een ambitieus, maar
tegelijkertijd realistisch plan opgesteld om Almelo (en met
name de binnenstad) de hernieuwde kracht te geven die het
verdient (zie ook later in dit hoofdstuk). Omdat de detail-

handel de belangrijkste vormgever en economische drager
van de binnenstad is, gaat dit hoofdstuk dieper in op de
detailhandelssituatie, waarbij grof gezegd zowel aanbod- als
vraagfactoren (de laatste in de vorm van een analyse van de
kooporiëntatie van de consument) aan de orde komen.
Tevens is er enige aandacht voor het genoemde Masterplan
van de gemeente, voor zover het de detailhandelsfunctie van
de binnenstad betreft.

4.2 Regionale aanbodanalyse
Het winkelaanbod kan op hoofdlijnen verdeeld worden
in het aanbod van dagelijkse goederen (vooral in de sfeer
van de voedings- en genotmiddelen) en het niet-dagelijks
aanbod (doorgaans non-food en mode & luxe artikelen.)
Hoewel er in toenemende mate sprake is van schaalvergroting en daarmee ruimtelijke concentratie van aanbod
van dagelijkse goederen, volgen deze winkels redelijk het
spreidingspatroon van de Nederlandse bevolking.
Dat is logisch, gezien het feit dat men doorgaans voor de
dagelijkse levensbehoeften niet ver wil of kan reizen.
Als het gaat om de niet-dagelijkse artikelen vertonen de
Nederlandse gemeenten grotere verschillen qua
winkelaanbod. Er is sprake van een duidelijke hiërarchie

Figuur 4.1 De top-64 van de Nederlandse gemeenten qua verkoopvloeroppervlakte
mode en luxe-artikelen

meer dan 225.000 m2
125.000 tot 225.000 m2
100.000 tot 125.000 m2
75.000 tot 100.000 m2
60.000 tot 75.000 m2
40.000 tot 60.000 m2
20.000 tot 40.000 m2
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Tabel 4.1 Belangrijkste winkelkernen in Twente
verkooppunten
groei 2000-2003
1.901
1.237
1.124
621
517
290
266

Enschede
Hengelo (O.)
Almelo
Oldenzaal
Rijssen
Wierden
Borne
Bron: Locatus

verkoopvloeroppervlak
groei 2000-2003
254.413
155.856
149.701
88.740
76.062
35.777
32.101

in winkelaanbod, zie figuur 4.1. Daarbij zijn winkels in
dagelijkse artikelen zoals gezegd sterk bevolkingsvolgend.
Winkels in niet-dagelijkse artikelen (mode & luxe, vrije tijd)
vestigen zich daarentegen in grote, goed bereikbare centra.
Winkels in niet-dagelijkse goederen zijn dan ook een stedelijk fenomeen. Het aantal winkels en het verkoopvloeroppervlak per 10.000 inwoners voor niet-dagelijkse artikelen
neemt toe met de verstedelijkingsgraad van een gemeente
(figuur 4.1).
In Twente is Enschede de belangrijkste winkelkern.
De stad neemt de negende plaats in op de landelijke
ranglijst van gemeenten naar verkoopvloeroppervlak
totaal. Qua mode & luxe is Enschede minder van belang.
Hier staat de stad op de dertiende plaats. Almelo neemt
respectievelijk de dertigste en de eenenveertigste plaats in.
Almelo telt ruim 1.100 winkels die in totaal een oppervlakte van bijna 160.000 m2 hebben. Dit verschil tussen

positie in winkelaanbod totaal en mode & luxe kan er op
duiden dat de Twentse steden een beperkte verzorgingsfunctie naar andere gemeenten (lees: de rest van het land)
hebben. De plaats in de winkelhiërarchie wordt sterk
bepaald door het aanbod van bevolkingsgerelateerde
dagelijkse artikelen, maar ook de decentrale ligging van
Twente (ten opzichte van het centrum van ons land en de
Randstad) is hierop van invloed.
De top hiërarchie winkelkernen in Twente is te herleiden
uit tabel 4.1 (hierboven). De matig stedelijke kernen in
Twente, Almelo, Rijssen en Oldenzaal, hebben een opvallend groot winkelaanbod (figuur 4.3). Dat geldt voor alle
categorieën winkels: dagelijks, mode & luxe, vrije tijd en
in & om huis. Dit grote aanbod duidt er op dat de
Twentse kernen juist wel een flinke centrumfunctie
vertonen, dan wel met enige overcapaciteit kampen.

Figuur 4.2 Winkelaanbod naar verstedelingsgraad (dagelijks aanbod en mode &
luxe en vrije tijd; vvo per 10.000 inwoners, NL= 1; 2003)
1,4
gemiddelde
Nederland = 1

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

aantal verkooppunten

Zeer sterk stedelijk
Weinig stedelijk

Bron: Locatus
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Sterk stedelijk
Niet stedelijk

verkoopvloeroppervlak

Matig stedelijk

Figuur 4.3 Winkelaanbod naar verstedelingsgraad in Twente (mode & luxe en
vrije tijd; vvo per 10.000 inwoners, NL= 1; 2003)
1,6

gemiddelde
Nederland = 1
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Enschede
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Figuur 4.4 Verdeling verkooppunten naar branches
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In de voorgaande passages is al even de branchering van
het winkelaanbod aan de orde geweest, zij het op een
algemeen niveau. Ter afronding hiervan geven we nog een
meer gedetailleerd branchebeeld in absolute termen
(aantal verkooppunten).
Door de aard van de goederen komt de verhouding van
het aanbod in de branche ‘dagelijks aanbod’ het meest
overeen met die van de bevolkingsomvang.
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Enkele opvallende verschillen zitten bij ‘in & om huis’,
waar de aanwezigheid van de woonboulevard en enkele
grote op dit segment gerichte bedrijven in Almelo zichtbaar is. De detailhandel ‘leisure’ (vrijetijdsartikelen) is in
Almelo ondervertegenwoordigd. Dit komt overeen met
de bevindingen later in dit rapport (hoofdstuk 6), die er op
duiden dat Almelo een minder sterk toeristisch-recreatief
profiel heeft dan (in dit geval) Enschede en Hengelo.

Tabel 4.2 Mutatie verkooppunten en verkoopoppervlak 2000-2003

Enschede
Hengelo (O.)
Almelo
Oldenzaal
Rijssen
Wierden
Borne
Nederland

verkooppunten 2003
groei 2000-2003
35
-3,7
-3,8
16,1
13,1
39,4
37,1
19,5

verkoopvloeroppervlak 2003
groei 2000-2003
28,3
-3,0
-2,2
-5,1
-3,5
64,8
1,1
7,8

12,4
17,8

2,8
8,0

Sterk stedelijk
Matig stedelijk
Bron: Locatus

Naast de situatie ‘per heden’ (2003), kan een analyse van
de ontwikkeling in de tijd aanvullende inzichten geven.
Qua groei (verkooppunten en verkoopoppervlakte)
vertoonde van de drie grote Twentse steden alleen
Enschede een gunstig beeld. In praktisch alle categorieën
lag de toename van het aantal verkooppunten en de
verkoopvloeroppervlakte in de afgelopen jaren ver boven
het landelijk gemiddelde. In de andere kernen, met uitzondering van Wierden, was de groei minder sterk dan

gemiddeld, dan wel was sprake van krimp van het winkelaanbod. In Almelo kromp in de periode 2000-2003 het aantal
winkels met bijna 4% en het vloeroppervlak met ruim 2%.
Deze krimp in Almelo gold de ‘typisch stedelijke’
winkelcategorieën mode & luxe en vrije tijd. Het aanbod
van dagelijkse artikelen en artikelen voor in & om huis
nam wel toe.

Figuur 4.5 Mutatie verkoopvloeroppervlakte winkels naar branches 2000-2003
70

300

groeipercentage

60
50
40
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20
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0
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mode en luxe
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detailhandel

Nederland

Figuur 4.6 Mutatie verkoopvloeroppervlakte winkels per gemeente 2000-2003
< 0.00
0.00 -< 15.00
15.00 -< 30.00
30.00 -< 45.00
>= 45.00

50.93

37.53
23.11
129.71

3.14

28.64

21.37

4.37
127.93

24.14

11.41
12.28
28.07

-0.96

Bron: Locatus

Ter afronding geeft figuur 4.6 een beeld van de regionale
ontwikkelingen binnen Twente. Ruimtelijk gezien is sprake van een duidelijke groeiconcentratie in het noordelijk en
oostelijk deel van de regio. Het valt op, dat (afgezien van
Enschede) de groei zich vooral in de kleinere kernen heeft
voorgedaan. Deels kan dit te maken hebben met statistische
verschijnselen (bij kleine waarden is relatieve groei al snel
aanzienlijk), maar het vindt ook zijn verklaring in het feit
dat kleinere winkelcentra de laatste tijd aan aantrekkelijkheid gewonnen hebben, o.a. vanwege bereikbaarheid en
parkeergelegenheid, maar ook vanwege het onderscheidend
vermogen dat kleinere winkelkernen kunnen hebben, deels

doordat de filialisering hier minder ver gevorderd is.
De voorgaande analyses hadden betrekking op de kwantitatieve aspecten van het winkelaanbod (verkooppunten
en –vloeroppervlak). In feite zou dit aangevuld moeten
worden met een meer kwalitatieve beschouwing.
De zogenoemde filialiseringsgraad is daarvoor een
bruikbare indicator. Deze geeft aan welk deel van de
detailhandelsvestigingen (in verkooppunten of verkoopoppervlakte) tot een filiaalbedrijf behoort. Een hoge
filialiseringsgraad is vaak een indicatie voor een
standaard, doorsnee aanbod, hetgeen overigens nog niets
over de kwaliteit van het aanbod behoeft te zeggen.

32

tij
d
ta ov
ilh er
a ig
in nde e
& l
om
tra huis
n
br spor
an t
ds en
to
f
le
isu
re
di
en
st
en

ije

de

vr

en

bo
m
od
e

aa
n

ta

ks

to
lij
ge
da

Almelo

Bron: Locatus

lu
xe

d

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

al

% verkooppunten

Figuur 4.7 Filialiseringsgraad (verkooppunten)

Enschede

Hengelo (O.)

Nederland

Wel kan een lage filialiseringsgraad duiden op een
aantrekkelijk winkelaanbod met een eigen karakter.
Vergeleken met Enschede en Hengelo is de filialisering
van de detailhandel (afgemeten aan het aantal verkooppunten) minder ver gevorderd. Hoewel de filialisering
verschilt per branche, is deze in vergelijking met de
nationale cijfers wel wat sterker. Dit versterkt de (deels
subjectieve, mede op gesprekken en waarnemingen
gestoelde) indruk dat het doorsnee winkelaanbod in
Almelo een gering onderscheidend vermogen heeft.

4.3 Raming van de overcapaciteit
Uit diverse gesprekken en analyses (waaronder het
Masterplan), komt duidelijk naar voren dat het winkelaanbod in Almelo met overcapaciteit kampt.
In deze paragraaf wordt een poging gedaan om dit
binnen zekere marges te kwantificeren.
De berekeningen nemen het personeelsbestand als
vertrekpunt. De basisgedachte daarbij is, dat de
ondernemer bereid en in staat is om zijn personeelsbestand op korte termijn aan de vraag af te stemmen,
terwijl het afstoten (of verwerven) van vierkante meters
veel omslachtiger en tijdrovender is.
Vanwege de beschikbaarheid van data zijn de berekeningen
uitgevoerd voor het jaar 2000, maar dat heeft weinig
invloed op de richting en orde van grootte van de
overcapaciteit op dat moment. Tevens veronderstelt de
methodiek een gemiddelde branchering, dat wil zeggen een
gelijke verdeling van het aantal vierkante meters over de
verschillende branches. Dit is van belang, omdat
bijvoorbeeld een meubeltoonzaal een geheel andere verhouding m2/personeel heeft dan een kledingspeciaalzaak.
De berekeningen luiden als volgt.
Als eerste bepalen we hoeveel vierkante meter verkoopoppervlakte landelijk per medewerker beschikbaar is in de
detailhandel (30,6 m2 per personeelslid). Als we deze

norm vervolgens loslaten op het aantal medewerkers in
Almelo (Enschede, Hengelo), krijgen we een (vanuit het
personeelsbestand) ‘genormeerd’ aantal vierkante meters
verkoopoppervlakte. Afgezet tegen het werkelijk aantal
meters komen we tot een rekenkundige raming van de
over-, c.q. ondercapaciteit van het detailhandelsaanbod.
Volgens deze berekeningen zou de detailhandel in
Almelo (in 2000) een overcapaciteit hebben gehad van
ca 40.000 m2, ofwel 28% van het totale areaal.
Deze uitkomsten moeten nog worden gecorrigeerd voor
het regionaal-verzorgend karakter van Almelo (zie ook
de volgende paragraaf ). Voorts moet worden aangetekend dat sinds 2000 een krimp van het Almelose
winkelareaal met ruim 2% heeft plaatsgevonden.

4.4 Kooporiëntatie
De problematiek van de Almelose binnenstad, onder
andere tot uiting komend in druk op regionale
concurrentiepositie en stagnerende bezoekersaantallen,
vraagt om een nadere verkenning van de kooporiëntatie
van de lokale en regionale consument.
Er zijn twee bronnen beschikbaar die hierin meer inzicht
geven, te weten interne cijfers van de Rabobank over de
betaalstromen tussen particuliere en zakelijke bankrelaties
en een in 2000 uitgevoerd consumentenonderzoek.
De analyse van de Rabobank-betaalstromen heeft
vooralsnog een indicatieve betekenis, omdat de methode
voor dit onderzoek voor de eerste maal is toegepast en er
nog geen betrouwbaarheidsberekeningen of een check
met andere bronnen hebben kunnen plaatsvinden.
Evenmin weten we in hoeverre de uitkomsten vertekend
zijn doordat alleen Rabo-relaties in het onderzoek zijn
betrokken en alleen de betaalautomaat-transacties zijn
geteld. Voorts vereist de aanpak de veronderstelling, dat
‘Rabo-consumenten’ zich qua kooporiëntatie hetzelfde
gedragen als andere consumenten. Desondanks menen

Tabel 4.3 Indicatieve ramingen van de detailhandelcapaciteit in Almelo, Enschede en Hengelo (O.)
o.b.v. werkgelegenheidscijfers (2000)
Nederland
m2 vvo
21.195.746
pers.dh
693.177
m2/pers
30,6
norm m2
21.195.746
norm-werkelijk abs
0
norm-werkelijk %
0%
Bron: Rabobank Nederland o.b.v. o.a. Locatus en Lisa (2000)
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Almelo
145.138
3.407
42,6
104.178
-40.960
-28%

Enschede
198.655
6.836
29,1
209.029
10.374
5%

Hengelo (O.)
139.893
4.317
32,4
132.004
-7.889
-6%

Tabel 4.4 Uitgaande geldstroom (uitgaven van Twentse/Almelose consumenten in bedrijven), derde kwartaal 2003
Waar besteden de inwoners?

Overig

Wierden

Twenterand

Tubbergen

Rijssen

Oldenzaal

Losser

Hof Van Twente

Hengelo (O.)

Hellendoorn

Haaksbergen

Enschede

Dinkelland

Borne

consumentengemeente (van)
Almelo
Borne
Dinkelland
Enschede
Haaksbergen
Hellendoorn
Hengelo (O.)
Hof Van Twente
Losser
Oldenzaal
Rijssen
Tubbergen
Twenterand
Wierden
Overig
Bron: Rabobank Nederland

Almelo

bestedingsgemeente (naar)

72% 2% 2% 1% 0% 1% 3% 2% 0% 0% 1% 3% 3% 3% 7%
5% 55% 7% 2% 1% 0% 12% 4% 0% 1% 1% 2% 0% 2% 8%
3% 3% 60% 2% 0% 0% 6% 1% 1% 14% 0% 5% 0% 0% 5%
2% 0% 2% 68% 5% 0% 4% 1% 2% 2% 0% 0% 0% 1% 11%
1% 0% 1% 6% 79% 0% 3% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 7%
4% 0% 1% 1% 0% 62% 1% 0% 0% 0% 6% 0% 5% 3% 17%
3% 3% 8% 5% 2% 0% 62% 4% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 8%
2% 2% 1% 2% 3% 0% 5% 65% 0% 0% 7% 0% 0% 3% 10%
1% 0% 11% 10% 1% 0% 3% 0% 52% 13% 0% 1% 0% 1% 6%
2% 0% 12% 4% 1% 0% 5% 1% 2% 64% 0% 1% 0% 1% 7%
2% 0% 0% 1% 0% 3% 1% 1% 0% 0% 74% 0% 1% 4% 12%
13% 1% 11% 1% 0% 0% 2% 0% 0% 2% 0% 56% 7% 1% 5%
8% 0% 1% 1% 0% 3% 1% 0% 0% 0% 2% 2% 62% 3% 16%
7% 0% 1% 4% 0% 3% 2% 2% 0% 0% 14% 1% 4% 54% 7%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 99%

> Leeshulp: lees de tabel horizontaal: van de consumenten(euro) uit Almelo wordt 72% besteed in Almelo zelf,
2% in Borne, 2% in Dinkelland etc.

we dat we op basis van de geldstromen in de
betalingssystemen van de Rabobank een indicatie kunnen
geven van de kooporiëntatie van de Almelose, c.q.
Twentse inwoners (waar zijn betalingen verricht),
alsmede de herkomst van de klanten van de Almelose
bedrijven. In deze presentatie beperken we ons tot de
eerste invalshoek, omdat daarop verschillen in marktaandeel (van de Rabobank, zowel in de particuliere hoek
– consumenten die een betaalrekening bij de Rabobank
hebben, als in de zakelijke hoek – ondernemers met een
zakelijke rekening bij de Rabobank) minder invloed
hebben. Als uitgangspunt hebben de geldstromen gediend
van particuliere naar zakelijk klanten over wederzijds een
Rabobankrekening en met behulp van een betaalautomaat
(‘pinnen’). Girale en contante betalingen zijn derhalve niet
meegenomen. Aangenomen mag worden, dat deze betaalstromen vooral consumptieve bestedingen in de lokale
detailhandel en persoonlijke dienstverlening betreffen.
De beschikbare ruimtelijke schaal in de database is de
gemeente. Almelo wordt dus als geheel gemeten, een
verdeling tussen bijvoorbeeld de binnenstad en de
woonboulevard kan op grond van dit materiaal niet
gemaakt worden. De analyse is gebaseerd op transacties
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die hebben plaatsgevonden in het derde kwartaal van
2003. Daardoor is mogelijk van seizsoensvertekening
sprake. De uitkomsten van deze analyse staan in tabel 4.4
en figuur 4.8.
De gearceerde cellen geven aan, welk deel van de
koopstroom binnen de eigen (woon)gemeente blijft.
In het algemeen mag worden verondersteld, dat naarmate
een gemeente groter is (meer voorzieningen heeft, als
centrumgemeente fungeert), een groter deel van het
kooppotentieel binnen de eigen gemeente blijft.
Anderzijds zal een grote gemeente met veel voorzieningen
ook een duidelijke aantrekkingskracht op de omgeving
uitoefenen. De relatief hoge koopkrachtbinding van
Almelo (72%) kan op twee manieren worden uitgelegd.
Of de Almeloërs zijn relatief honkvast (besteden vooral in
de eigen gemeente), òf de instroom van consumenteneuro’s vanuit omliggende gemeenten is verhoudingsgewijs
gering. Als de eerste verklaring verworpen wordt vanuit
het uitgangspunt dat de Almelose consument niet wezenlijk zal verschillen van de gemiddelde consument (vanuit
de veronderstelling dat een lagere koopkracht niet tot
andere koopstroompatronen leidt), resteert de indicatie

Figuur 4.8 Belangrijkste herkomstgemeenten van in Almelo ontvangen consumentenbestedingen
(aandeel per gemeente in de inkomende geldstroom)
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dat de inkomende geldstroom in Almelo wat mager is.
Dit zou dan een bevestiging zijn van de geschetste detailhandelsproblematiek van Almelo.
Afgezien van de omvang van de inkomende geldstromen,
kunnen we ook kijken naar de herkomst ervan. Tabel 4.4
geeft daarin wel inzicht, maar figuur 4.8 toont het wat
duidelijker. Daarin zijn de belangrijkste herkomstgemeenten van de inkomende geldstroom van de Almelose
bedrijven getoond.
Uit deze figuur blijkt, dat de gemeenten Tubbergen en
Twenterand samen meer dan de helft van de inkomende
geldstroom van de Almelose bedrijven voor hun rekening
nemen. Wierden is in dit opzicht ‘goede derde’.
Indien we een zelfde analyse uitvoeren voor de twee
andere grote steden in Twente, dan blijkt dat iedere grote
gemeente zijn eigen nabijgelegen ‘verzorgingssatellieten’
heeft. Zo komt bijna de helft van de inkomende
geldstroom in Enschede uit Haaksbergen en Losser.
Voor Hengelo zijn Borne (27%), Haaksbergen (16%),
Dinkelland en Hof van Twente (beiden met 15%) de
belangrijkste ‘toeleveranciers’. Hieruit blijkt, dat
‘lange-afstandskoopstromen’ relatief gezien betrekkelijk
gering zijn, zeker in dit deel van het land.
Een tweede beeld over de kooporiëntatie kan verkregen
worden uit een in 2000 gehouden koopstromenonderzoek,
een herhaling van gelijksoortig onderzoek uit 1995. Deze
onderzoeken zijn gebaseerd op consumenteninterviews.
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De belangrijkste conclusies van dit onderzoek luiden als
volgt.
• Almelo neemt als centrale kern in noordwest-Overijssel
een sterke positie in, maar concurrerende kernen als
Hengelo en in mindere mate Oldenzaal en Rijssen
bevinden zich in de nabijheid. De regionale positie van
Almelo staat wel onder druk. Een aantal branches laat
vergeleken met het voorgaande onderzoek in 1995 een
afname van het draagvlak zien, andere daarentegen een
toename van het draagvlak.
• Voor Almeloërs is nabijheid een belangrijk argument
voor het doen van inkopen in Almelo. Voor bezoekers
van Almelo zijn daarnaast het uitgebreide winkelaanbod
en de sfeer in het centrum van Almelo belangrijke
bezoekredenen.
• De dagelijkse sector is qua reikwijdte de minst regionaal
gerichte Almelose detailhandel. De binding aan het eigen
apparaat is zelfs toegenomen. Ook de toevloeiing naar
Almelo neemt in dit segment toe.
• De kledingbranche laat ten opzichten van 1995 een
dalende binding en toevloeiing zien. De gemiddelde
consument waardeert de binnenstad van Almelo voor
dit segment minder dan Hengelo en Enschede.
• De woningbranche in Almelo krijgt een steeds meer
regionale oriëntatie. De binding en vooral de
toevloeiing nemen in Almelo sterk toe.
• De binnenstad verliest draagvlak in de kleding en
schoeiselbranches. De woonboulevard voorziet Almelo
van additionele koopkracht in met name de
woninginrichtingsbranche.

4.5 De binnenstad in het Masterplan van de
gemeente Almelo
De gemeente Almelo besteedt in haar Masterplan
‘De Vijf Grote Opgaven’ ruim aandacht aan de problematiek van de binnenstad. De analyse wordt in het
Masterplan als volgt samengevat.
‘De lage koopkrachtbinding heeft alles te maken met de
ruimtelijke kwaliteit, het ontbreken van aantrekkelijke
looproutes en combinaties met andere functies.
Het zwaartepunt van de passantenstromen ligt nu rond
de Koornmarkt en het Centrumplein. In de uitlopers van
het winkelgebied wordt het aantal bezoekers snel minder.
De huidige winkelstructuur is te wijdlopig en mist
gesloten circuits. Het winkelgebied is bovendien onaantrekkelijk, onherkenbaar, matig bereikbaar en heeft geen
aansluiting op andere vrijetijds- en recreatieve functies die
bij winkelen horen. Hoewel Almelo met de woonboulevard een regionale winkelfunctie heeft weten te
behouden, zijn er ook winkels vanuit de binnenstad naar
de woonboulevard vertrokken. Er is dus alle reden voor
een ingrijpende vernieuwing van de binnenstad.
Een kwaliteitsverbetering draagt bij aan de groei van de
bestedingen in de binnenstad. Zonder ingrijpende
vernieuwing van de binnenstad is groei uitgesloten en is
een verdere uitstroom te vrezen. De stad moet uit die
neergaande spiraal gehaald worden’.
Deze analyse laat niets aan duidelijkheid te wensen over
en wordt bevestigd door de in het kader van dit
onderzoek verkregen inzichten. De problematiek spitst
zich toe op drie thema’s:
• Routing, bereikbaarheid en parkeergelegenheid.
• De compleetheid van de binnenstad, met alle
functies van dien.
• De ruimtelijke inrichting van de binnenstad, met name
de geringe concentratie van voorzieningen, c.q. de
langgerektheid van de winkelstraten.
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Het Masterplan noemt de volgende aanbevelingen om de
binnenstad van Almelo weer aantrekkelijk te maken.
‘Er is een ingrijpende structuurwijziging nodig om de
binnenstad weer ‘leesbaar’ en aantrekkelijk te maken.
Het wijdlopende winkelgebied kan compacter.
Een winkelrouting zou dan opgespannen kunnen worden
tussen een aantal trekkers die herkenbare plekken in het
winkelgebied vormen: de kop van de haven, de noordzijde
van de Grotestraat en het Centrumplein. Daarnaast kan
een aantal bestaande winkelstraten worden omgevormd tot
aanloopstraten, zoals de Oranjestraat, Haven Noordzijde,
Grotestraat Zuid en Hagenborgh. In aanvulling met een
horecacircuit zouden dan verschillende sferen kunnen
ontstaan. Toevoeging van veel centrumstedelijk wonen
levert bovendien een positieve bijdrage aan het druktebeeld en de verdeling daarvan over de dag en de avond.’
Vanuit de bevindingen van dit onderzoek kunnen de
volgende kanttekeningen bij het Masterplan worden
gemaakt.
De analyse raakt de daadwerkelijke knelpunten, waarover
feitelijk weinig verschil van mening kan bestaan.
Wel moet gewaakt worden voor een al te grote nadruk op
de aspecten bereikbaarheid en parkeergelegenheid.
Weliswaar is de situatie voor verbetering vatbaar, maar
ook in andere, succesvol concurrerende steden is deze niet
optimaal. Bedacht moet worden, dat bereikbaarheid en
parkeren vooral belangrijk zijn voor locaties waar men
‘de boodschappen doet’ (lees: de winkelwagen vol laadt),

daar waar voor ‘winkelen’ (waarbij het doen van inkopen
tevens een vorm van vermaak of ontspanning is)
bereikbaarheid (met de auto) en parkeren minder leidend
is. Anders geformuleerd: bereikbaarheid en parkeren
blijven uiteraard punten van aandacht, maar als de
binnenstad Almelo er in slaagt om zich ook in kwalitatief
opzicht meer als winkelcentrum te ontwikkelen, is de
gevoeligheid hiervan per saldo geringer. In aanvulling op
het voorgaande is het grootste risico van het Masterplan
(voor wat betreft het op de detailhandel in de binnenstad
gerichte deel) dat het niet, of sterk afgezwakt wordt uitgevoerd. In feite heeft Almelo geen andere optie dan het
– zo voortvarend mogelijk – uitvoeren van het op tafel
liggende plan. Men zal zich bewust moeten zijn dat de
brede steun die het Masterplan nu heeft, op de proef
wordt gesteld op het moment dat de implicaties van de
uitvoering in de volle breedte voelbaar worden. Dat zal
onder andere spelen op het moment dat vanwege de
concentratiebeweging bedrijven moeten verhuizen of zelfs
hun deuren moeten sluiten. Het is denkbaar dat op dat
moment nog enige ‘smeerolie’ (fondsen of soepele regelingen) nodig zijn om het proces in beweging te houden.
Tenslotte moet worden opgemerkt, dat het Masterplan
vooral de ‘hardware’ van de binnenstad raakt.
De ‘software’, het ondernemerschap, blijft in het plan
buiten beschouwing. Binnen de kaders van dit onderzoek
is niet systematisch naar de kwaliteit van het ondernemerschap gekeken, al was het maar omdat hiervoor geen
eenduidige instrumenten ter beschikking staan.
Uit diverse gesprekken is evenwel de indruk ontstaan, dat
in algemene zin het ondernemerschap in de binnenstad
versterking kan gebruiken, onder andere daar waar het
gaat om de gezamenlijke profilering (acties, aanzicht en
uitstraling van de winkelgebieden, ook buiten de winkelopeningstijden) en het besef dat de kracht van een winkelgebied ten minste zou moeten bestaan uit de som van de
afzonderlijke delen, en liever nog meer dan dat.
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Bedrijventerreinen

Samenvatting en conclusies
• Binnen Twente beschikt Almelo met 490 hectare,
na Enschede (504 ha), over het grootste areaal
bedrijventerreinen. Op enkele hectaren na is dit
volledig uitgegeven. Een verdere versterking van
Almelo als centrum voor werken (voor zover gebonden
aan bedrijventerreinen) komt hiermee in het gedrang.
• De verhouding oppervlakte netto-bruto ligt op de
bedrijventerreinen in Almelo ongunstiger dan landelijk
en in Enschede en Hengelo. In principe duidt dit er
op, dat met revitalisering van oude terreinen, resp.
inbreiding nog ruimte is te winnen, uiteraard voor
zover een en ander ter plekke technisch mogelijk is.
Een goede revitalisering van bestaande terreinen is ook
in het belang van de zittende ondernemers, zeker voor
degenen voor wie de minimale kavelgrootte op het
RBT aan de ruime kant is.
• De aarzelende besluitvorming over het RBT ten
noorden van de stad komt de kracht onder de lokale
(Almelo) en regionale (Twente) economie niet ten
goede. Het zou jammer zijn als onder invloed van het
vrijkomen van het NATO-terrein en de terreinen van
de vliegbasis Twente de besluitvorming over het RBT
nog verder wordt vertraagd.

5.1 Inleiding
Ruimte voor het bedrijfsleven is een belangrijke groeivoorwaarde voor de lokale en regionale economie.
In dit hoofdstuk wordt een beknopt beeld geschetst van
de voorraad en het gebruik van bedrijventerreinen.
Meer dan in hoofdstuk 4, dat de detailhandel centraal
stelt, kiezen we hier voor een regionale benadering,
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omdat de ontwikkeling en
het gebruik van bedrijventerreinen het lokale niveau
overstijgt. Te behandelen
onderwerpen zijn ondermeer
de nog beschikbare ruimte op de regionale bedrijventerreinen en bovenal de plannen die op tafel liggen om in
Almelo een omvangrijk regionaal bedrijventerrein te
ontwikkelen, waarvan de definitieve locatie ten tijde van
het samenstellen van dit rapport nog niet bekend was.

5

5.2 Voorraad en uitgifte
Bedrijventerreinen zijn bij uitstek een regionale
problematiek, zeker nu volgens de nieuwste inzichten de
ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen binnen de
regio wordt afgestemd en gecoördineerd.
Volgens de bodemstatistiek van het CBS telt Twente bijna
4.000 ha ruimte met een werkgelegenheidsbestemming,
waarvan 836 ha in Enschede, 613 ha in Almelo en 590 ha
in Hengelo. Het totaal oppervlakte bedrijventerreinen in
Twente bedraagt 3624 ha, waarmee dus kan worden
geconcludeerd, dat het allergrootste deel van de ruimte
die voor werken is bestemd ook als bedrijventerrein te
boek staat.
Tabel 5.1 geeft een overzicht hoe het areaal
bedrijventerrein over de verschillende gemeenten in
Twente is verdeeld. Daarbij is tevens het nog uitgeefbaar
deel getoond. De gepresenteerde cijfers betreffen de
situatie ultimo 2002. De praktijk leert dat door uitgifte
de situatie snel kan veranderen.

Tabel 5.1 Voorraad bedrijventerrein Twente 2002
netto reeds uitgegeven
490
37
57
504
133
110
419
187
55
152
226
47
103
59
2581

Almelo
Borne
Dinkelland
Enschede
Haaksbergen
Hellendoorn
Hengelo (O.)
Hof van Twente
Losser
Oldenzaal
Rijssen
Tubbergen
Twenterand
Wierden
totaal
Bron: VROM, IBIS

Door de voortdurende uitgifte van bedrijventerrein,
gecombineerd met een lager toevoegingsniveau, is de nog
uitgeefbare voorraad geleidelijk teruggelopen, waardoor
per saldo (ultimo 2002) in Almelo nog maar enkele
hectaren voor uitgifte beschikbaar waren.
De voortdurend dalende trend voor Almelo in figuur 5.1
verraadt dat er in deze periode substantieel geen nieuwe
bedrijventerreinen voor uitgifte gereed zijn gekomen.
Binnen de regio is de restcapaciteit in Hengelo en
Enschede nog aanmerkelijk groter.

nog uitgeefbaar
4
0
14
33
14
22
44
37
0
40
7
9
13
0
246

%
0,8
0,0
24,6
6,5
10,5
20,0
10,5
19,8
0,0
26,3
3,1
19,1
12,6
16,9
9,5

Een alternatieve manier om naar bedrijventerreinen te
kijken, is door de verhouding tussen het netto- en brutooppervlakte onder de loep te nemen. Het verschil tussen
netto en bruto wordt gevormd door andersoortig gebruik
van het bedrijventerrein, zoals bijvoorbeeld voor wegen,
parkeren, groenvoorziening en incidenteel wonen.
Vaak kennen verouderde bedrijventerreinen een slechte
netto-brutoverhouding. Dat kan er op duiden dat er via
herinrichting van de bedrijventerreinen nog ruimte te
winnen valt, uiteraard voor zover dit technisch mogelijk is.

Figuur 5.1 Uitgeefbare voorraad bedrijventerreinen, 1996-2002
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Figuur 5.2 Verhouding netto/bruto oppervlakte bedrijventerreinen en percentage
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Op basis van deze eerste indicatie, zou Almelo nog
ruimte kunnen creëren door een betere benutting van de
bestaande bedrijventerreinen. Indien Almelo een zelfde
ruimterendement op de bedrijventerreinen zou weten te
realiseren als Enschede en Hengelo, ontstaat een extra
rekenkundig inverdieneffect van ca 60 ha, een aanmerkelijk
winst ten opzichte van de huidige restcapaciteit. Inmiddels
zijn – mede in het kader van het Masterplan – besluiten
genomen om bestaande verouderde bedrijventerreinen,
zoals Dollegoor en Turfkade Oost en West te vernieuwen.

5.3 Langetermijn perspectief
De ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen kent een
lange doorlooptijd, mede door de ruimtelijke ordeningsprocedures. Op dezelfde lange termijn kan het economisch
perspectief (ook sectoraal) aanzienlijk wijzigen, wat
gevolgen heeft voor de vraag naar bedrijfsruimte.
Daarmee is het ramen van de toekomstige vraag- en aanbodverhoudingen onontbeerlijk, maar tegelijkertijd met
zekere marges omgeven.
Een vergelijking van het aanbod en de vraag naar
bedrijventerreinen voor de middellange termijn
(tot 2010) toont voor Twente een tekort van ongeveer
100 ha. De voorspelde vraag bedraagt 749 ha.[1]
Het wegvallen van de vliegbasis Twente zou verandering
kunnen brengen in het vraagoverschot; hierover zijn nu
geen nadere gegevens beschikbaar.

[1]
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gegevens TIPP-visie 1 1998-2010

Het huidige aanbod van bedrijventerreinen is volgens
opgave van de diverse gemeenten in de periode 2001-2010:
• Almelo
320 ha.
• Hengelo
73 ha.
• Enschede
120 ha.
• Oldenzaal
50 ha.
• overig Twente 85 ha.
• totaal
648 ha.
De verdeling van het nieuwe aanbod over de verschillende
gemeenten weerspiegelt het voornemen (van o.a. de
provincie Overijssel en het samenwerkingsverband
Netwerkstad) om een relatief groot deel van het aantal
nieuwe hectaren binnen de grenzen van de gemeente
Almelo te ontwikkelen, het Regionale Bedrijventerrein
Twente (RBT, zie ook de volgende paragraaf van dit
hoofdstuk).

In omgeving van Almelo zijn de volgende (grotere,
terreinen van meer dan 20 ha) bedrijventerreinen
voorzien:
Enschede:
* Kennispark bij Universiteit Twente: 80 ha
* Usseler Es: geen oppervlakte bekend (vanaf 2006)
* Zuiderval: 100.000 m2 kantoorruimte (vanaf 2003)
Hengelo en Borne:
* Westermaat Campus: 27 ha (vanaf 2003)
* Westermaat Plein: 22 ha (jaar uitgifte onbekend)
* Boeldershoek: 50 ha (realisatie niet voor 2006)
* Borne: volgens het structuurplan Uitbreiding Borne
komen aan de zuidwestelijke en westelijke rand van
Borne nieuwe bedrijventerreinen. Het betreft hier de
gebieden Veldkamp, de Kluft, ´t Oldhof en een rand
van de Zenderensche Esch. Dit is een gebied van circa
100 hectare.
Oldenzaal
* Hazewinkel (uitbreiding)
* Ontwikkeling van Hanzepoort-Oost is in december
2002 door het college van B& W stopgezet, na
problemen met de grondaankoop.
Rijssen:
* locatie Plaagslagen 35 ha
(geen jaar van uitgifte bekend)
Haaksbergen:
* Stepelo 2: 30 ha bruto
Hellendoorn/Nijverdal:
* uitbreiding van ‘t Lochter en een bedrijvenpark
ten zuiden van de Kruidenwijk.

5.4 Regionaal Bedrijventerrein Twente
De gemeenten Almelo, Borne, Enschede en Hengelo en
de provincie Overijssel willen ten zuiden van Almelo
gezamenlijk het Regionaal Bedrijventerrein Twente
(RBT) ontwikkelen, exploiteren en beheren. Het moet
een grootschalig terrein worden van ongeveer 180 hectare
(netto uitgeefbaar terrein 120 hectare) voor bedrijven in
de logistiek, transport, distributie en industrie. Met dit
terrein willen de gemeenten en de provincie een impuls
geven aan de werkgelegenheid in Twente. Tevens biedt
het de mogelijkheid om grote ruimtevragers in Twente te
houden of naar Twente te halen. Met het RBT wordt de
concurrentiepositie van de regio versterkt en ontstaat een
samenhangend, gedifferentieerd en hoogwaardig aanbod
aan bedrijventerreinen en bedrijvenmilieus in de regio.
Ten tijde van het samenstellen van deze rapportage was
het nog niet duidelijk of en waar het RBT aangelegd zou
worden. De oorspronkelijk geplande locatie nabij
Bornerbroek viel o.a. vanwege milieubezwaren en
vormfouten af, maar werd aansluitend weer als eerste
optie genoemd.
Het voorgenomen regionaal bedrijventerrein (RBT) van
(bruto) 130 ha ten zuiden van Almelo, één van de
projecten van Netwerkstad Twente, ondervindt dientengevolge vertraging. Netwerkstad Twente wil de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein wel voortzetten
door aan bezwaren van de Raad van State tegemoet te
komen. Het voorgenomen terrein kent een minimumafname van 2 ha per kavel en is gericht op grootschalige
productie- en distributiebedrijven.

5.5 Problematiek vanuit Almeloos
ondernemersperspectief
Ter completering van deze verkenning op hoofdlijnen
kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt.
Bovenal staat de verwachting, dat met het uitvoeren van
de plannen een belangrijke impuls kan worden gegeven
aan de regionale en zeker ook lokale economie.
Vanuit landelijk perspectief gezien is er menige regio die
met enige jaloezie naar het ruimtepotentieel zal kijken.
Door ruimte te scheppen voor nieuwe bedrijvigheid kan
de regio, c.q. Almelo blijven werken aan de noodzakelijke
structuurversterking van de economie, met name indien
deze ruimte wordt bestemd voor moderne en toekomstvaste vormen van bedrijvigheid, zoals bijvoorbeeld de
innovatieve ‘kennis- en maakindustrie’. Een belangrijke
onzekerheid is daarbij het langetermijn macro-economisch
perspectief, inclusief de inschattingen ten aanzien van de
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internationale concurrentiepositie van ons land voor wat
betreft kennisintensieve vormen van industrie. Binnen alle
onzekerheden is één ding echter duidelijk: de kracht van
Nederland op het vlak van kennisindustrie is niet vanzelfsprekend en vraagt een goede samenwerking tussen
enerzijds de kennisinstituten en anderzijds de industrie
die de kennis kan vermarkten. Twente beschikt met haar
kennisinstituten en bedrijven over alle hiervoor
noodzakelijke ingrediënten, maar zal deze wel op een
goede en afgewogen manier moeten blijven inzetten,
waarbij het collectieve belang het individuele soms kan
overstijgen. Dit basisprincipe raakt ook de ontwikkeling
en inrichting van nieuwe bedrijventerreinen.
De belangenafweging collectief – individueel is niet
geheel naar de achtergrond verdwenen daar waar het om
de ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein gaat.
Hoewel formeel binnen de kaders van het samenwerkingsverband Netwerkstad geen discussie bestaat om het
RBT binnen de grenzen van Almelo te ontwikkelen,
draagt de vertraging over de definitieve locatie van het
terrein zeker niet bij aan een voorspoedige en eensgezinde
besluitvorming. Het zou spijtig zijn als door deze vertraging ruimte ontstaat voor alternatieve plannen, mogelijk
mede gevoed door veranderende inzichten, gewijzigde
macro-economische of budgettaire omstandigheden of de
noodzaak om elders vrijkomende ruimte (bijvoorbeeld op
de vliegbasis Twente of het voormalige NATO-terrein) te
benutten. Voortvarende besluitvorming over het RBT is
daarmee niet alleen een proeve van bekwaamheid voor
het lokale en provinciale bestuur, maar ook voor de
hechtheid van het samenwerkingsverband ‘Netwerkstad’.
Ten slotte moet gepleit worden voor de belangen van de
zittende ondernemers bij de ontwikkeling van nieuwe
ruimte voor bedrijvigheid. De voorwaarde om een ondergrens van 2 ha te hanteren bij de uitgifte van kavels op
het RBT is verdedigbaar vanuit ruimtelijke inrichtingsoptiek van het nieuwe terrein, maar sluit wel de deur
voor kleinere, reeds gevestigde ondernemers die op zoek
zijn naar nieuwe bedrijfsruimte. Het verdient aanbeveling
om voor deze ondernemers, die de kurk vormen waarop
de lokale economie drijft, ruimtealternatieven te blijven
bieden, hetzij op de nieuwe, hetzij op de te herstructureren bedrijventerreinen.
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Netwerkstad Twente is meer dan het RBT
Netwerkstad Twente is het samenwerkingsverband van de
gemeenten Almelo, Borne, Enschede en Hengelo.
Het samenwerkingsverband is de invulling van het
Kaderwetgebied Twente. Dit kaderwetgebied heeft als
wettelijke basis de kaderwet ‘Bestuur in Verandering’ die
dateert uit 1995. Met deze wet wil de Nederlandse
regering de band verstevigen tussen gemeenten binnen
stedelijke gebieden in niet- vrijblijvende samenwerkingsverbanden.
Wonen, werken en regionale voorzieningen worden
geconcentreerd in de Netwerkstad Twente. Hier woont
ruim de helft van de Twentse bevolking. Het vormt de
grootste stedelijke concentratie in Nederland buiten de
randstad.
Netwerkstad Twente, dat uit de drie genoemde steden
plus Borne bestaat, heeft naast de ontwikkeling van het
Regionale Bedrijven Terrein nog vier ‘boegbeeldprojecten’
opgestart:
1.Hart van Zuid
Transformeren van het zuidelijk stationsgebied van
Hengelo tot een nieuw terrein voor zakelijke dienstverlening, wonen en vrijetijdsbesteding.
2.Kennispark Twente
Ontwikkeling van een bedrijvenpark voor kennis- en
technologiebedrijven rondom de Universiteit Twente en
andere randvoorwaardelijke investeringen voor vestiging
van high-tech bedrijven.
3.‘Hart van Twente’ (gebied tussen Almelo en Borne)
Aanleg van landschapspark Zenderensche Esch door
reconstructie van agrarische zandgebieden en aanleg van
een regionaal bedrijventerrein ten zuiden van Almelo.
4.Agglolijn
Realisatie van snel en comfortabel openbaar vervoer
binnen de Netwerkstad. In de eerste fase zijn een aantal
‘doorstroomassen’ voor snelle busverbindingen reeds gerealiseerd. Er is nog geen financiering voor het realiseren
van light-rail verbindingen, zoals die in de vervolgfase van
de Agglolijn zijn voorgesteld. De realisatie van deze
vervolgfase is daarmee onzeker.
De Provincie Overijssel richt zich op de groei en verbreding van de werkgelegenheid in de Netwerkstad Twente
(Almelo-Borne-Hengelo-Enschede). Buiten dit gebied ligt
het accent op de natuurlijke omstandigheden als leidraad
voor de ontwikkeling en zijn de uitbreidingsmogelijkheden beperkt.
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Toerisme en recreatie

Samenvatting en conclusies
• Overijssel is geen uitgesproken toeristische regio.
Het toerisme is vooral geconcentreerd in
Noordwest-Overijssel, dat in de afgelopen jaren ook
een relatief sterke groei heeft gekend. Gemeten naar
banen en vestigingen scoort Twente iets lager dan
landelijk, maar even goed als bijvoorbeeld de Veluwe.
De betekenis van toerisme en recreatie voor de
regionale economie is in de afgelopen jaren wel licht
toegenomen.
• Toerisme en recreatie (in de brede zin van het woord:
inclusief cultuur, personenvervoer, detailhandel in
vrijetijdsartikelen etc.) is in Almelo in 2001 goed voor
bijna 2000 banen (1996: ruim 1200 banen) en is
daarmee een betrekkelijk bescheiden sector.
Het economische belang van toerisme en recreatie
(gemeten in vestigingen en banen) is in Almelo lager
dan landelijk en regionaal gemiddeld, maar dat hangt
deels samen met het grootstedelijk karakter van de
gemeente.
• Ook in regionaal perspectief is het toeristisch-recreatief
profiel van Almelo tamelijk bescheiden.
• In aansluiting op het voorgaande: het horeca-aanbod
(gerelateerd aan de bevolkingsomvang) is eveneens
bescheiden van omvang, zowel vergeleken met het
landelijke cijfer als met de twee andere grote steden in
Twente. Vergeleken met Enschede valt vooral het
geringe aantal cafés en bars op.
• Het aanbod van monumenten in Almelo is laag.
Gemeten naar het absolute aantal monumenten staat
Almelo op de 213e plaats van alle (488) Nederlandse
gemeenten; de gemeenten Hof van Twente (81) en
Enschede (94) doen het aanmerkelijk beter.
Gerelateerd aan het aantal inwoners staat Almelo nog
veel lager (399).
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• Min of meer tussen de
regels door (toerisme en
recreatie behoort niet tot
één van de vijf ‘Grote
Opgaven’ in het plan) is
toerisme en recreatie duidelijk in het Masterplan
aanwezig, maar de plannen en vergezichten bevinden
zich nog sterk in de voorwaardenscheppende en
conceptuele sfeer. Er is in dit stadium nog geen
concreet ‘Actieplan Toerisme en Recreatie’.

6

6.1 Inleiding
Toerisme en recreatie staan sterk in de belangstelling,
ook als economische drager onder de lokale en regionale
economie. Deze trend is vanuit meerdere invalshoeken
verklaarbaar. Op de eerste plaats leiden de toenemende
hoeveelheid vrije tijd (denk ook aan de vergrijzing),
de - zeker op lange termijn - gunstige koopkrachtontwikkeling, de waardering voor natuur, cultuur en
authenticiteit, gezondheidsinzichten en zeker niet op de
laatste plaats de emancipatie van de wereldburger tot een
toenemende vraag naar uiteenlopende toeristischrecreatieve producten. Ook de constatering dat toerisme
en recreatie niet ten koste behoeven te gaan van bestaande
waarden en deze zelfs kunnen versterken, onderstrepen het
aantrekkelijke duurzaamheidkarakter van de sector.
En niet op de laatste plaats omvatten toerisme en recreatie
diverse uiteenlopende sectoren, waarin velen, ongeacht leeftijd of opleiding een goede boterham kunnen verdienen.
Het is dan ook begrijpelijk dat toerisme en recreatie een
plaats hebben in menig ondernemingsplan, beleidsstuk
(met name in de sfeer van de ruimtelijke ordening, de
problematiek van het platteland en de lokale economie in
het algemeen) en specifiek in het geval van Almelo, het
Masterplan.

Misschien wel door de gezellige uitstraling en diversiteit
zijn toerisme en recreatie ook wel eens wat ‘roze’ sectoren,
waarop niet iedereen voldoende kijk heeft. Dit hoofdstuk
tracht via een aantal objectieve criteria de kracht en het
(potentiële) perspectief van de sector in kaart te brengen,
vanuit lokaal en regionaal perspectief. Ook de positie van
toerisme en recreatie in het Masterplan komt aan de
orde.

6.2 Economische betekenis van toerisme
en recreatie (T&R)

Nederland telt ruim 473.000 banen in T&R, waarmee de
sector 6,5 procent van de totale werkgelegenheid levert
(LISA, 2001). De werkgelegenheid in T&R is in 5 jaar
tijd met 23 procent gegroeid, terwijl de totale werkgelegenheid in Nederland in deze periode groeide met
16 procent. De toeristische sector is dus één van de
sterkst groeiende sectoren in onze economie. Het belang
en de groei van deze sector verschillen echter sterk tussen
de verschillende regio’s in Nederland. Het belang ofwel
de positie van de toeristische sector in een regio hebben
we bepaald door de locatiecoëfficiënt te berekenen (zie
kader).

Toerisme en recreatie (T&R) worden in de volksmond
vaak aangeduid als één economische sector, maar in feite
is dat onjuist. T&R-activiteiten spreiden zich uit over
meerdere economische sectoren.
Voor het bepalen van de economische
Toelichting berekening locatiecoëfficiënten
waarde van deze sector kunnen we kiezen
voor een vraag- en aanbodbenadering.
De positiebepaling van de T&R-sector in een regio of provincie ten
Een indicatie van de economische betekenis
opzichte van Nederland gebeurt door berekening van locatiecoëfficiënten.
vanuit de vraagzijde ontstaat door de
Dit kan zowel voor banen als voor bedrijfsvestigingen. In onze analyses
bestedingen van toeristen en recreanten in
concentreren we ons op banen, omdat dit het meeste zegt over het belang
beeld te brengen. De vraagzijde benadering
van de sector in de economie.
kan hier echter niet verder worden uitgeDe formule voor de toeristische locatiequotiënt luidt als volgt:
diept, omdat cijfers over bestedingen van
toeristen helaas slechts beperkt regionaal
(a / b)/(x / y)
beschikbaar zijn. Daarom kiezen we hier
voor de aanbodbenadering. Deze gaat in op
waarbij
het aantal personen dat werkzaam is in
a = banen in T&R in regio
T&R. Met behulp van de standaard bedrijfsb = banen in T&R in Nederland
klasse-indeling (SBI) van het CBS is het
x
= totaal banen in regio
mogelijk de typisch T&R-bedrijfsklassen te
y = totaal banen in Nederland
selecteren en daarbij de beschikbare data te
verzamelen. Concreet rekenen we in deze
Ter illustratie is hieronder de berekening van de locatiecoëfficiënt van
analyse de volgende sectoren en bedrijfsklassen
banen in T&R in Groningen weergegeven.
tot de toeristisch-recreatieve sector:
In de provincie Groningen werken 13.300 mensen in T&R. In Nederland zijn
• Horeca en logies.
dat er 473.400. Het aandeel van Groningen in Nederland is 2,8 procent.
• Cultuur, recreatie, sport en amusement.
Het aandeel van de provincie Groningen in Nederland voor alle banen is
• Personenvervoer, reisorganisatie en
groter, namelijk 3,3 procent.
huurgoederen.
De locatiecoëfficiënt wordt berekend door deze percentages op elkaar te
• Detailhandel in recreatiegoederen.
delen: 2,8 / 3,3. De uitkomst is 0,85. Voor Nederland als geheel is de
Een nadeel van deze benadering is dat de
uitkomst altijd 1. Scoort een regio lager dan 1, dan is T&R van relatief
geselecteerde bedrijfsklassen ook goederen en
minder
belang voor de werkgelegenheid in de regio en dus ook voor de
diensten leveren aan niet-toeristen/recreanten.
regionale economie. Scoort een regio hoger dan 1, dan geldt uiteraard het
Ondanks deze beperking geeft deze methode
omgekeerde. De locatiecoëfficiënt voor Groningen van 0,85 betekent dus
een bruikbare indicatie van de regionaaldat het belang van de T&R-sector voor de Groningse economie betrekkelijk
economische betekenis van de T&R-sector,
gering is.
ook in vergelijkende zin met andere regio’s.

46

Tabel 6.1 Positie en ontwikkeling van T&R in de regio’s
locatiecoëfficiënt banen ‘96
Noord-Overijssel
0,88
Zuidwest-Overijssel
0,77
Twente
0,89
Veluwe
0,96
Achterhoek
0,85
Bron: LISA, bewerking Rabobank Nederland

locatiecoëfficiënt banen ‘01
0,92
0,73
0,91
0,91
0,84

6.3 Toerisme en recreatie in Overijssel
Indien de in de vorige paragraaf toegelichte methodiek
wordt toegepast op Twente en de omliggende regio’s,
ontstaat een eerste indruk van de betekenis van T&R
voor de regionale economie (zie tabel 6.1).
Deze eerste verkenning van het belang van de toeristischrecreatieve sector voor de regionale economie levert voor
velen een wellicht enigszins teleurstellend beeld op. Zelfs
in traditioneel als ‘toeristisch-recreatief ’ geduide regio’s,
zoals Noord-Overijssel (waarbinnen het merengebied) en
de Veluwe is de bijdrage van de T&R-sector in termen
van werkgelegenheid lager dan landelijk gemiddeld. Voor
deze opvallende uitkomst zijn drie verklaringen te geven.
• Op de eerste plaats moet gewezen worden naar de
gehanteerde definitie van T&R. Deze is zoals gezegd
inclusief de sectoren personenvervoer en detailhandel
in recreatiegoederen.
• Ten tweede tonen de uitkomsten de relatieve positie
van T&R binnen de regio. De aanwezigheid van andere
grote sectoren binnen de regio ‘drukt’ daarmee de rol
van T&R in de regionale economie enigszins ‘weg’.
• Voorts zal men zich moeten realiseren, dat deze
benadering gebaseerd is op werkgelegenheid.
Met andere woorden, als veel groen en natuur niet via
extra werkgelegenheid kunnen worden ‘vermarkt’, dan
levert de berekende coëfficiënt toch nog lage
waarden op.
Een positieve bevinding voor Noord-Overijssel (en in
mindere mate Twente) is, dat in de onderzochte periode
1996-2001 de betekenis van T&R voor de regionale
economie is toegenomen.
Het toenemend economisch belang van de toeristischrecreatieve sector is voor de provinciale overheid reden
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groei coëfficiënt ‘96 - ‘01
4,9%
-4,9%
1,9%
-4,9%
-1,4%

om het toeristisch beleid nadrukkelijk op de politieke
agenda te zetten. Uit de cijfers omtrent werkgelegenheid
in de toeristisch-recreatieve sector in Overijssel blijkt dat
zo’n beleid wenselijk is. De werkgelegenheid in deze
sector bedraagt in 2001 ongeveer 27 duizend banen,
oftewel 5,8 procent van de totale provinciale werkgelegenheid. Het landelijk gemiddelde ligt op 6,5 procent.
Ten opzichte van landelijke cijfers is het economisch
belang van de toeristisch-recreatieve sector in Overijssel
wat betreft werkgelegenheid dus geringer.
De werkgelegenheid in deze sector is tussen 1996 en
2001 met 25,7 procent toegenomen. Dit is ver boven de
totale werkgelegenheidsgroei in de provincie Overijssel
(+ 16,4 procent) en ook hoger dan de landelijke groei van
de toeristische werkgelegenheid (+22,8 procent).
Deze cijfers duiden niet op een enorm toeristisch
potentieel in Overijssel, maar laten wel zien dat het
belang van de toeristisch-recreatieve sector groeit.
De sterke werkgelegenheidsgroei in de Overijsselse
toeristensector staat in schril contrast met de
ontwikkeling van het aanbod van en de vraag naar zowel
verblijfs- als dagrecreatie (tabel 6.2).
Samen met de provincie Flevoland is Overijssel de enige
provincie die in de periode 1996-2001 het aantal overnachtingen zag afnemen. Nederland kende een stijging
van 31 procent, Overijssel zag een daling van 12,5
procent (TRN, 2002). Vooral de periode 2000 - 2001
is debet aan het dalend aantal overnachtingen in de
provincie Overijssel. De bedbezettingsgraad van hotels
in Overijssel ligt met 41 procent ook onder het landelijk
gemiddelde.

Tabel 6.2 Sterkte-zwakte analyse toerisme en recreatie per provincie

Economische
betekenis

Dagrecreatie

Verblijfsrecreatie

aanbod
vraag
ontwikkeling aanbod
ontwikkeling vraag
aanbod
vraag
ontwikkeling aanbod
ontwikkeling vraag
positie banen in t&r
positie vestigingen in t&r
ontwikkeling banen in t&r
ontwikkeling vestigingen t&r
Bron: Rabobank Nederland (2003)

Gro
+
+
0
0
-

Ook het aantal dagtochten liet over de periode 1996 - 2002
een daling zien in Overijssel, terwijl landelijk sprake was
van een stijging. Het zijn vooral dagtochten met betrekking
tot sport en sportieve recreatie en recreatief winkelen die
aan populariteit hebben ingeboet. De activiteiten ‘zonnen’,
dagkamperen en vooral het bezoeken van film en toneel
zijn toegenomen in Overijssel.
Ondanks het tegenvallend belang van toerisme en recreatie
voor de Overijsselse economie, geeft de provincie aan dat
de sector een volwaardige plaats inneemt bij de integrale
ontwikkeling van het provinciaal beleid. Het beleid is
gericht op het versterken van de groene ruimte. Natuur- en
landschapsschoon zijn in Overijssel zeer gevarieerd en in
ruime mate voorhanden. Cultuur-historisch interessante
steden en stadjes vullen deze kwaliteiten aan. Door middel
van gebiedsgericht beleid wordt gewerkt aan het behoud van
deze karakteristieke gebieden en de economische ontwikkeling van het platteland. Daarnaast wil de provincie met
behulp van landinrichting en projecten in het kader van
plattelandsvernieuwing op zoek naar nieuwe economische
bronnen op het platteland en wil ze de leefbaarheid in deze
gebieden bevorderen.
Vergeleken met het landelijk gemiddelde valt de economische betekenis van de toeristische sector in de provincie
Overijssel tegen. Dit is opvallend gezien het feit dat
Overijssel wel degelijk veel te bieden heeft aan toeristen en
recreanten. Daarnaast is de afname van het aantal overnachtingen in Overijssel een zorgwekkende ontwikkeling. Er zijn
ook positieve ontwikkelingen, zoals de sterke toename van
de werkgelegenheid in de sector. Toch is het van belang dat
de partijen die betrokken zijn bij toerisme en recreatie, zoals
overheden, ondernemers en belangenorganisaties, de ontwikkelingen in de sector nauw in de gaten blijven houden.
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Fri
+
+
+
+
+
-

Dre
0
+
0
+
+
-

Ove
+
0
0
+
+

Gel
+
+
+
+
0
+
0
-

Utr N-H
+
+
+
+
+
+
+
0
0
+
+
+
+
+
+
+
+

Z-H
+
+
+
+
0
+
+
-

Zee N-B
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
-

Lim
+
+
+
0
+
+

Fle
+
+
+
+
0
-

6.4 Toerisme en recreatie in Almelo
Waar de vorige paragraaf op een wat algemener, regionaal
niveau naar de betekenis van toerisme en recreatie heeft
gekeken, zoomen we hier meer in op de Almelose
situatie. Voor een deel kunnen we dezelfde werkwijze
volgen, vanwege het ontbreken van onderliggende cijfers
is dat echter niet voor alle invalshoeken mogelijk.
Daar staat tegenover dat we van bepaalde voorzieningen
(horeca-aanbod, monumenten) wel een lokaal beeld
kunnen laten zien.
Via de methodiek van de locatiecoëfficiënten toont figuur
6.2 de betekenis van T&R (in brede zin) voor de
Almelose economie. Daarbij kijken we zowel naar het
aantal banen als het aantal bedrijfsvestigingen en wordt
het Almelose beeld vergeleken met de landelijke situatie.
Figuur 6.2 toont de belangrijkste uitkomsten.
Ter toelichting het volgende.
In de berekeningen is Almelo vergeleken met Nederland.
De waarde van Nederland per sector (niet weergegeven) is
daarbij op 1 gesteld en bevindt zich daarmee in het
snijpunt van het assenkruis.
Door de uitkomsten voor banen en vestigingen in één
diagram te zetten, ontstaan kwadranten. Sectoren die zich
in het kwadrant rechtsboven bevinden, zijn zowel in termen van werkgelegenheid als vestigingen oververtegenwoordigd. De positie binnen het kwadrant zegt iets over
de schaalgrootte. Uit het feit dat de industrie-locatiecoëfficiënt van Almelo voor banen groter is dan voor vestigingen,
kan worden afgeleid dat de Almelose industriële bedrijven
relatief groot zijn, veel banen tellen.
De grootte van de bol in de diagram is een maat voor het
absolute belang van de sector voor de lokale economie
(in banen).

Figuur 6.1 Mutaties economische betekenis toerisme en recreatie in de Nederlandse regio’s, 1996-2001
zeer sterke groei
sterke groei
achterblijvende groei
sterk achterblijvende groei

(6)
(13)
(15)
(6)

Bron: LISA, bewerking Rabobank Nederland

De figuur geeft duidelijk aan, dat de betekenis van toerisme en recreatie voor de lokale economie van Almelo
gering is. Zowel gemeten naar vestigingen als banen is er
sprake van een lager dan (landelijk) gemiddelde vertegenwoordiging en ook in absolute zin (grootte van de bol)
is de omvang van de sector tamelijk bescheiden.
Volgens de gehanteerde definitie telt Almelo (in 2001)
bijna 2.000 T&R-banen (ruim 1.200 banen in 1996),
verdeeld over horeca & logies (819), cultuur, recreatie,
sport en amusement (136), personenvervoer, reisorganisatie en huurgoederen (155) en detailhandel in recreatiegoederen (123).

De tweede analyse heeft dezelfde benaderingswijze, maar
kiest net een andere invalshoek. In figuur 6.3 is het
belang van T&R voor de Overijsselse gemeenten weergegeven. De gehanteerde berekenings- en presentatietechniek is gelijk aan die van figuur 6.2.
De uitkomsten leveren een belangrijke nuancering op de
eerdere conclusies. Het geringe belang van T&R voor de
Almelose economie heeft mede een grootstedelijke
oorzaak, mede gezien de scores van Enschede en Hengelo.
Door fysieke aspecten en door de dominantie van andere
sectoren in de steden, neigen de grote steden naar een
geringe betekenis voor T&R. Overigens zit Almelo wel in

locatiecoëfficient bedrijfsvestigingen

Figuur 6.2 Het belang van toerisme en recreatie in Almelo (locatiecoëfficiënten),
voor banen en bedrijfsvestigingen
2

Handel en reparatie

Industrie

1,5
1
Gezondheidszorg
0,5

Toerisme en Recreatie
Financiële diensten

0
0

0,5

Bron: LISA, bewerking Rabobank Nederland
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Figuur 6.3 Toeristisch-recreatieve positie van Almelo in Twente o.b.v. locatiecoëficiënten
banen en werkgelegenheid
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Bron: LISA, bewerking Rabobank Nederland

dezelfde hoek als Enschede en Hengelo, maar op het punt
van bedrijfsvestigingen is er toch achterstand zichtbaar.
Op deze wijze gemeten zijn Denekamp, Losser en
Hellendoorn relatief toeristische gemeenten.
Voor Hellendoorn wordt dit veroorzaakt door de aanwezigheid van het Avonturenpark Hellendoorn. Zoals reeds
aangegeven, is het toeristisch-recreatief aanbod in gemeente
of regio samengesteld uit meerdere aanbieders.

Voor horecavoorzieningen en monumenten kunnen we
meer inzicht geven in de positie van Almelo.
Figuur 6.4 laat zien dat Almelo geen uitgesproken
‘horecastad’ (in algemene zin) is. Gerelateerd aan het
aantal inwoners scoort Almelo duidelijk lager, zowel
afgezet tegen de landelijke cijfers, als vergeleken met de
situatie in Enschede en Hengelo.

Figuur 6.4 Aantal horecabedrijven per 10.000 inwoners, 1999-2002
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Figuur 6.5 Horeca aanbod, 2002
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Figuur 6.5 laat het absolute aantal horecabedrijven zien.
Natuurlijk moeten de uitkomsten worden afgezet tegen
de (bevolkings)omvang van de gemeenten (Almelo 72.000,
Enschede 152.000 en Hengelo 81.000). Als we dat bij de
interpretatie laten meewegen scoort Almelo vooral wat
mager in de drankensector (cafés en dergelijke). In de hoge
‘drankwaarde’ van Enschede is de studentenstad terug te
vinden. Hoewel het per individu anders kan liggen,
associëren velen de aanwezigheid van veel cafés met
gezelligheid.
Het laatste overzichtje in het aanbodbeeld betreft het
aantal monumenten (gemeentelijke en rijksmonumenten).
De basisgedachte daarbij is dat monumenten bijdragen
aan een aantrekkelijk toeristisch-recreatief profiel,
uiteraard is dat afhankelijk van meerdere factoren
(concentratie, ligging, bereikbaarheid, aard van de
monumenten etc.).
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Tabel 6.3 toont het absolute aantal monumenten in de
Twentse gemeenten, alsmede het aantal monumenten
per 10.000 inwoners, dat staat voor een zekere mate van
‘monumentendichtheid’. Daarnaast is de rangorde van de
gemeenten weergegeven (positie op de lijst van alle ca 500
gemeenten, waarbij 1 het hoogste is). Monumenten dragen
bij aan het T&R-profiel, met name van stedelijke gebieden.
In absolute zin zit Almelo in de middenmoot van alle
Nederlandse gemeenten en moet het Enschede en vooral
Hof van Twente voor laten gaan. Relatief (dat wil zeggen
afgezet tegen het aantal inwoners) zit Almelo in de onderste
regionen. Uiteraard zeggen deze scores niets over de wijze
waarop de monumenten onderdeel kunnen zijn van een
toeristisch-recreatief product. Wel zal een lage waarde er op
duiden dat de bijdrage van monumenten aan het toeristisch
recreatief waarschijnlijk betrekkelijk bescheiden zal zijn.

Tabel 6.3 Monumenten, 2001
monumenten per 10.000 inwoners

absoluut aantal monumenten

gemeente
aantal
rangorde
Hof van Twente
37,6
138
Losser
25,1
194
Tubbergen
24,3
198
Haaksbergen
20,2
222
Denekamp
15,3
283
Borne
13,0
307
Wierden
10,7
341
Enschede
7,6
386
Twenterand
7,5
388
Almelo
6,9
393
Rijssen
6,7
398
Hengelo (O.)
5,8
417
Bron: Rijksdienst voor de Monumentenzorg

gemeente
Hof van Twente
Enschede
Tubbergen
Haaksbergen
Almelo
Hengelo (O.)
Denekamp
Borne
Wierden
Twenterand
Rijssen
Oldenzaal

6.5 Toerisme en recreatie in het Masterplan
Hoewel toerisme en recreatie geen specifiek genoemd
thema is in het momenteel op tafel liggende Masterplan,
zit het wel verweven in de verschillende ‘opgaven’.
De volgende plannen zullen het toeristisch-recreatieve
profiel van Almelo ten goede komen.
• Een aantrekkelijker en compacter winkelgebied; dat
vergroot het ‘funshopgehalte’ en kan de verblijfsduur in
de binnenstad doen toenemen.
• Verrijking van de stadscultuur (bioscoop, poppodium,
kunst in de openbare ruimte); inrichting van
themapleinen en verschillende ‘sferen’.
Naar verwachting zal dit de binnenstad van Almelo
aantrekkelijker maken voor horecaondernemers,
het vliegwieleffect.
• Herstel van de waterfunctie in de stad en de Aa als
recreatieve route.
• Goede sportvoorzieningen.
• Groenzones en water in en rond de stad. Versterken
van de reeds aanwezige ‘groene en blauwe
structuurdragers’ en aanleg van recreatieve routes.
Verbinden van voorzieningen waardoor een rondje
recreatie Almelo weer mogelijk wordt.
Het sterke punt van deze accenten is dat ze aansluiten bij
reeds aanwezige waarden van Almelo, dan wel bij andere
aandachtspunten. Wel moet geconstateerd worden dat ze
vooralsnog in de voorwaardenscheppende sfeer zitten.
Ze vergroten een aantal basiswaarden, die een goed
beginpunt vormen voor meer specifieke plannen en
ondernemersinitiatieven.
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aantal
132
115
49
49
49
47
40
27
25
25
24
17

rangorde
81
94
211
212
213
220
252
315
329
331
339
388

Geraadpleegde bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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