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STATION GROTESTRAAT OOTMARSUM 

Waarom Ootmarsum geen spoorverbinding kreeg. 

Nu na een groot aantal jaren de kruising Grotestraat – Almelosestraat een ander aanzien heeft 

gekregen na het verdwijnen van Hotel Vos, is het best wel interessant je te realiseren dat vóór de 

bouw van het hotel met bakkerszaak op die plek, het heel anders had kunnen lopen en was er een 

station met een remise gebouwd voor de stoomtramverbinding tussen Almelo – Tubbergen en 

Ootmarsum. 

   

                      Voormalige Hotel Vos                                                                     Nieuwe bebouwing als woonlocatie 

In de tijd van de industrialisering, aan het eind van de 19e eeuw, was ook Ootmarsum in de race om een   

-zij het een bescheiden- regionale spoorlijn te krijgen. Een verbinding met een openbaar vervoersmiddel 

voor personen en goederen per spoor voor een stoomtram. Dat was in die tijd heel bijzonder. Lang niet 

alle wegen waren verhard en ook Ootmarsum was enkel via zandwegen te bereiken. Een artikel in de 

Provinciale Overijsselsche Courant  van 4 mei 1905 vermeld dat Provinciale Staten van Overijssel hadden 

besloten tot aankoop van gronden langs de weg Almelo-Ootmarsum en dat deze weg met veldkeien zal 

worden bestraat : een hele luxe !  Provinciale Straten van Overijssel oordeelde tijdens in een vergadering 

in 1903 nog dat de weg van Rossum naar Ootmarsum niet verhard hoefde te worden omdat er toch rails 

voor een stoomtram zou worden aangelegd….. 

 

                                                                         Zandwegen naar Oldenzaal en Almelo in 1900 



Vervoer per auto was natuurlijk een hele verbetering maar de wegen waren slecht. De eerste auto’s 

reden in Nederland in 1896 en dat wonder der techniek kwam pas veel later naar het platteland. 

Daardoor werd de aanleg van een spoor als de grote oplossing gezien. Daar het spoor kwam er een eind 

aan de tijden waar de mensen vaak vele uren moesten lopen naar het werk of dichtstbijzijnde stad. 

Bovendien kon je met de stoomtram ook efficiënt goederen vervoeren voor de industrie. 

Stoomtrammetjes reden op smalspoor en werden gestookt met kolen. Ze reden niet harder dan 45 KM 

per uur. Het was een symbool van de vooruitgang ; die rookpluim in het landschap en bij elk weggetje 

dat gekruist werd, het geluid van de stoomfluit. Dat de mensen niet gewend waren aan zo’n ijzeren 

monster met een ongekende snelheid, blijkt wel uit de vele krantenberichten over de vele ongelukken.  

 Stoomtram Den Haag Scheveningen 

 

Een eerste initiatief voor een spoorlijntje in Overijssel stamt uit 1847 en betrof een lijntje Raalte-Almelo. 

Dat kwam niet van de grond. Een spoorverbinding met Duitsland kwam in beeld. De Almeloër E.H.J.Dull 

kreeg toen de concessie voor een lijn van Zwolle via Almelo en Ootmarsum naar Duitsland. Hij kreeg het 

niet voor elkaar en verkocht zijn rechten in 1853 aan de fabrikanten Gelderman en Stork. Het gevaarlijke 

stoommonster zou dus ook naar Twente gehaald worden. Toen in 1904 de gemeentesecretaris van 

Ootmarsum dhr.Vos de Wael, ontslag nam, stond er in de krant te lezen dat op de Veluwe een reiziger in 

een stoomtram zijn hoofd uit het raam had gestoken en een telefoonpaal raakte uit de wagon werd 

geslingerd en zwaar gewond werd.  Dus toch nog even wennen aan de nieuwe tijd. De invoering van de 

stoomtram ging voor de begrippen in die tijd heel snel. In 1879 was er het eerste trammetje van Den 

Haag naar Scheveningen en in 1882 waren er door het hele land al 30 bedrijven die zich bezig hielden 

met de exploitatie van de stoomtramlijndiensten.  

 

 



    

In Twente kwam er een verbinding tussen Enschede en Glanerbrug en een vanuit Oldenzaal naar Gronau 

en Denekamp. Een verbinding vanuit Almelo via Tubbergen naar Ootmarsum was al in 1888 bijzonder 

actueel. De Nederlands-Westfaalse Stoomwegmaatschappij had het initiatief genomen en was in gesprek 

met de Hollandse IJzeren spoorweg Maatschappij en het Ministerie van Waterstaat over een dergelijke 

verbinding. Er moesten gronden worden aangekocht, rails worden gelegd en overgangen geregeld. De 

regering voorzag in een exploitatiebijdrage van 20 jaar.  

Voor Ootmarsum zijn verschillende trajecten in beeld geweest :  a. een lijn Zwolle-Almelo-Tubbergen 

Ootmarsum-Denekamp-Nordhorn, b. een aparte lijn Oldenzaal-Rossum-Ootmarsum. 

Er werd een traject voor de lijn Almelo-Tubbergen-Ootmarsum voorgesteld en het tracé werd in rood 

getekend op een kaart van 1860 van het Topografische Bureau. Vanuit Tubbergen zou de rails worden 

aangelegd langs het Vasserveld, - Het Lädderke – zuidelijk langs de Vasser Heide, langs de Molenberg, 

over de Kuiperberg, via de Almelosestraat tot aan de remise aan de Grotestraat. 

 
Het tracé van 30 kilometer 



  

Waar moet het station Ootmarsum komen ? 

In het schetsontwerp van 1888 ging men er van uit dat Ootmarsum het eindpunt zou zijn en het station 

het beste aan de ingang van het centrum aan de Grotestraat een plek zou kunnen krijgen. Bovendien 

was dit een goeie locatie wanneer de lijn uitgebreid zou worden met het traject Ootmarsum-Oldenzaal. 

Voor het traject met een doorgaande lijn naar Denekamp-Nordhorn, werd gedacht aan een locatie van 

een station bij de molen van Bökkers. De spoorlijn bleef een hot item in de gemeenteraad van 

Ootmarsum, nu onder voorzitterschap van burgemeester Cramer. Mede doordat de directie van de 

Twentse Damast als enige textielfabriek in het stadje, politieke druk zette.  

De gemeentebesturen van Oldenzaal en Denekamp hadden meer succes en werden het eens met de 

voorstellen voor de lijn Oldenzaal-Denekamp en gingen in zee met de Hollandse IJzeren Spoorweg 

Maatschappij en de Nederlands Westfaalse Stoomtram Maatschappij. In 1901 werd de lijn Oldenzaal-

Denekamp aangelegd en op 18 juli 1903 feestelijk geopend. De lijn werd overgenomen door de 

Nederlandse Spoorwegen in 1938. Personenvervoer stopte in 1936 en goederenvervoer liep door tot in 

de oorlog. In de tweede wereldoorlog werd de lijn opgeheven en moesten de Nederlandse Spoorwegen 

de ijzeren rails inleveren aan de bezetter om gebruikt te worden voor de productie van oorlogsmaterieel. 

 

Station Denekamp 



De Ootmarsumse inbreng bij het overleg over de stoomtramlijn Almelo-Tubbergen-Ootmarsum kent een 
lange (lijdens)weg : 
 
1878. Overleg oprichting van een maatschappij voor lokaalspoor in Apeldoorn. Burgemeester von 
Bönninghausen van Ootmarsum was aanwezig en benadrukte het grote belang van de aanleg. 
1883. Een brief van het stadbestuur rechtstreeks aan Koning Willem III. Een smeekbede te helpen met de 
groei van het stadje door aansluiting aan het spoor. Teruggang inwoneraantal was met 400 gedaald naar 
1544 personen. 
1899. De gemeenteraad van Ootmarsum verleend Hr. Stornebrink van het initiatief-comité de concessie 
voor de lijn mits hij binnen 1 jaar kan aantonen dat het de gemeente geen geld kost. 
1904. De gemeenteraad van Ootmarsum stelt een renteloos voorschot beschikbaar van Hfl. 1.000,- per 
jaar voor 20 jaar voor de totstandkoming van de lijn aan de Nederlands Westfaalse Stoomtram 
Maatschappij.  
1908. De heren Ledeboer, Almelo en Roesing Udink Denekamp van de NWSM delen het 
gemeentebestuur Ootmarsum mee dat een gewijzigd tracé Hfl. 50.000,- meerkosten met zich 
meebrengt. 
1908. Provinciale Staten Overijssel zegt de vaste 1/3 vergoeding toe als bijdrage in de kosten voor het 
traject Almelo-Ootmarsum voor een lengte van 39,45 KM. 
1910. De Nederlands Westfaalse Stoomtram Maatschappij deelt in haar aandeelhoudersvergadering 
mee dat er spoedig begonnen zal worden aan de aanleg van de lijn Almelo-Tubbergen-Ootmarsum. 
1912. De NWSM. De aanleg van de lijn gaat Hfl. 900.000,- kosten. Het Rijk neemt 1/3 van de kosten voor 
haar rekening en er worden aandelen uitgegeven ad. Hfl. 600,- per stuk. De gemeente neemt er 15 en de 
Twentse Damast neemt er 30 af. 
1914. De oorlog is uitgebroken. De plannen worden desondanks doorgezet. De Provincie wordt verzocht 
bij te springen. 
1917. Uitvoering van de lijn gaat over naar de nieuw opgerichte  Stoomtram Maatschappij Twente onder 
voorzitterschap van H. P. Gelderman. Hij verzoekt de gemeente Almelo deel te nemen in de investering 
met een bedrag van Hfl. 270.150,- 
1918. Een rumoerige aandeelhoudersvergadering van de Stoomtram Maatschappij Twente waarbij de 
voorzitter Gelderman beticht wordt van het tegenhouden van de lijn Almelo-Ootmarsum-Tubbergen. 
1921. De N.V. Twentsche Lokaalspoor Maatschappij wordt opgericht en neemt de initiatieven over. De 
kosten voor de lijn worden nu begroot op Hfl. 825.000,-. 
1923. De gemeenteraad Ootmarsum besluit over Hfl.1.000,- jaarlijkse subsidie te verstrekken aan de Fa. 
Frederiks uit Zwolle voor de exploitatie van een autobusdienst. Aanleg spoor is geen thema meer. 
 

De N.V. Twentse Lokaalspoor Maatschappij  drong er bij de gemeenten op aan om actie te ondernemen 

het geld bijeen te krijgen. Op 29 september 1921 werd door de gemeenteraadsfractie ‘Vereniging 

Gemeentebelang Ootmarsum’ de stoomtramlijn nog eens fors onder de aandacht gebracht met het doel 

Ootmarsum uit haar isolement te verlossen. Gedeputeerden van de Provincie Overijssel en maar liefst 35 

leden van de Provinciale Staten plus de enkele leden van de Tweede Kamer en de gemeentebesturen van 

Almelo, Tubbergen en Ootmarsum maakten op uitnodiging een excursie langs het traject. Een uitgewerkt 

tracé met begroting lag op tafel.  De hoofdingenieur van Provinciale Waterstaat had echter zonder 

overleg een eigen tracé ontworpen en presenteerde dit. Hierdoor was niet duidelijk wat het 

totaalproject zou gaan kosten en moest er weer nieuw overleg komen met alle partners. 



Dit schreef Tubantia op 29-9-1921 

Het tracé Almelo-Tubbergen-Ootmarsum was een onderdeel van het netwerk dat door de TLM 

aangelegd zou worden. Er waren dus meerdere opties en de voorzitters van de TLM,  de grote 

industriëlen Gelderman en Stork hadden geen zin in de aftakking naar Ootmarsum omdat er maar maar 

1 textielfabriek stond en het goederenvervoer blijkbaar niet rendabel gemaakt zou kunnen worden. De 

lijn Almelo-Tubbergen-Ootmarsum-Denekamp-Nordhorn werd later helemaal afgeschreven omdat ze 

meer zagen in de lijn Hengelo-Oldenzaal- Denekamp- Salzbergen. Een lijn die er ook inderdaad is 

gekomen. Ook speelde mee dat het opkomende vervoer met autobussen het personenvervoer voor de 

stoomtram meer en meer ging vervangen. 

In ieder geval viel het doek voor een aansluiting van Ootmarsum aan het spoorwegennet en is een 

stationnetje nooit een deel van het straatbeeld geworden. De vraag is of we daar achteraf rouwig om 

moeten zijn. 

Vandaag de dag zien we toch af en toe een “ Bello” door Ootmarsum rijden. Uitspanning De Molenberg 

heeft een treintje ingezet om de toeristen een nostalgisch tochtje te bezorgen in de omgeving.  

 



 Bello van De Molenberg 

De rails met smalspoor van de stoomtramlijnen werden in Nederland vervangen door rails met de 

huidige afmetingen en de spoorwegen werden in het hele land aangelegd. Wanneer het 

stoomtrammetje Almelo-Ootmarsum er was gekomen, was er misschien ook wel een echte 

treinverbinding gekomen met Ootmarsum en een echt station…. wie weet.  

Het blijft bij mijmeren en gissen of het dan allemaal beter zou zijn gegaan en de grote welvaart zou 

hebben toegeslagen. Zaten we toen op het goeie spoor door niet door te zetten ? Hebben we de trein 

gemist ?  Achteraf denk ik dat we er goed aan gedaan hebben en dat mede daardoor Ootmarsum zichzelf 

is gebleven.  Even stoom afblazen over de mogelijke misser van 100 jaar geleden en je neerleggen bij de 

feiten en dan gewoon tevreden zijn over hoe het gelopen is. Laten we genieten van al datgene wat ons in 

onze huidige  tijd allemaal ten deel valt. 

 

Bronnen : Trammen door Twente – Kokhuis / Oldenzaal spoorwegstad - Martin Meierink /Eerste spoorlijn in Twente - Cees Hoogendijk / 

Ootmarsum in de 19e eeuw – Ben Morshuis / Delpher – Prov. Overijsselse Courant / Dagblad Tubantia / Archief Nederlandse Spoorwegen 

Utrecht/  


