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I.

INLEIDING

Molens behoren tot het cultureel-historische erfgoed van ons land. Zo ook de Eschmolen,
die in 1734 gebouwd is als achtkantige korenmolen. De baron van Twickel was eigenaar van
de molen. In de molen werd het graan, dat op de Deldeneres verbouwd werd, gemalen tot
meel als basis voor brood. In de zomer van 1959 is de Eschmolen volledig uitgebrand.
De herbouwde molen wordt het ontmoetingspunt van het verleden, het heden en de
toekomst.
Het verleden in de vorm van: cultuurhistorische activiteiten, educatieve activiteiten,
stimulering van het buurtschapsgevoel/ het noaberschap van nu (ook met bewoners uit
Delden), verbouw van granen en organiseren van evenementen uit het verleden.
Het heden door: in te spelen op de decentralisatie van taken van het rijk naar de
gemeenten door rond vooral zorg, participatie en arbeidsmarkt arrangementen op te
zetten, vrijwilligerswerk te initiëren en door het stimuleren/verbreden van het toerisme
en de recreatie. Met verduurzaming willen we inspelen op de trend van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (M.V.O.).
De toekomst door: vergroten van de fysieke en sociale kwaliteit van de directe
omgeving en de blijvende borging van de functies van de molen. Ook zullen we nieuwe
functies initiëren, die inspelen op veranderingen in de lokale samenleving en waaraan
burgers uit onze gemeente behoefte hebben.
De functies worden verderop beschreven. Ze vormen een samenhangend geheel, dit
omdat ze elkaar wederzijds beïnvloeden en versterken.
Met de herbouw van de Eschmolen en de realisatie van de daarbij behorende
functies spelen we direct in op de doelen van het “Pact van Twickel”, zoals:
stimuleren van het toerisme en recreatie, verbeteren van de kwaliteit van de
stadsrand van Delden/Deldeneresch, bijdragen aan de verbreding van de
cultuurhistorie van Delden en Twickel, initiëren van activiteiten in de vorm van
kleinschalige economie (lokale producten, toerisme, e.d.) en opzetten van
educatieve initiatieven. Daarmee
worden ook verbanden gelegd naar
beleidsspeerpunten van de gemeente Hof van Twente en de provincie Overijssel.
Wij hebben voor de vorming van onze visie van belang zijnde literatuur bestudeerd en
geanalyseerd en een groot aantal molens bezocht, waaronder herbouwde en nieuw
gebouwde.
Zonder uitputtend te willen zijn hebben wij de volgende literatuur geraadpleegd:





Een toekomst voor molens, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2011).
Nevenbestemmingen van molens, Vereniging De Hollandse Molen (2015).
Een haalbaarheidsonderzoek naar de herbouw van de Purveense Molen in
Kootwijkerbroek, Horst. M / Cultuurland Advies (2010). Opdrachtgever: Stichting De
Purveense Molen.
Structuurvisie landelijk gebied Hof van Twente, Gemeente Hof van Twente (2010).
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Het Pact van Twickel, Provincie Overijssel, Stichting Twickel, gemeenten Hof van
Twente, Borne en Hengelo en Waterschap Regge en Dinkel (2009).
Twickel/Levend Landgoed (overzichtsnotitie ter visielegging project Stadsrand Delden),
Provincie Overijssel en de Gemeente Hof van Twente (2015).
Gastvrij Overijssel, programma Vrijetijdseconomie 2016-2020, Provincie Overijssel
(2016)

Dwarsdoorsnede
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II.

DOELSTELLINGEN

Het bestuur wil de volgende doelstellingen realiseren:
a. het herbouwen, beheren, in stand houden, in bedrijf stellen en houden van de
Eschmolen;
b. de molen bestemmen voor multifunctioneel gebruik (zie onder "realisatie van functies");
c. bijdragen aan de realisatie van het Pact van Twickel;
d. realisatie van de maatschappelijke relevantie van de molen door middel van de volgende
functies die uitgebreid terug komen in hoofdstuk V van deze nota:
 Toerisme en recreatie (vrijetijdseconomie);
 Cultuur en historie;
 Duurzaamheid;
 Leefbaarheid, sociale en ruimtelijke kwaliteit;
 Educatie;
 Zorg en welzijn;
 Arbeidsmarkt breed en vrijwilligerswerk;
 Kleinschalige economie en landbouw;
 Verhuur ruimte.
e. bijdragen aan de realisatie van gemeentelijke, regionale en provinciale (beleids)visies.
Deze zijn opgenomen in hoofdstuk VII van deze nota;
f. samenwerken met de in aanmerking komende instanties.
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III.

ORGANISATIE

De huidige Stichting Eschmolen Delden is de centrale organisatie bij de herbouw, de
exploitatie en het beheer van de molen (incl. gepachte terrein rond de molen). Maar ook blijft
de stichting de centrale organisatie voor de realisatie en de uitvoering van de in hoofdstuk V
genoemde functies.
De “Vrienden van de Eschmolen“ krijgen periodiek een nieuwsbrief en worden uitgenodigd
voor speciale vriendendagen in en om de molen.
Met de Stichting Twickel wil het bestuur tenminste drie keer per jaar overleggen.
Onderwerpen, die dan aan de orde moeten komen, zijn: de concrete invulling van de
samenwerking in het komende jaar, actuele ontwikkelingen die voor beide partijen van
belang zijn en die zich lenen voor samenwerking én bevindingen over de samenwerking in
de voorgaande periode.
Sponsoren worden jaarlijks uitgenodigd voor overleg. Het overleg is bedoeld om financieel
inzicht te geven in de besteding van de sponsorbijdragen en om informatie te geven over de
uitvoering van de activiteiten, die mede met de sponsorbijdragen zijn gerealiseerd.
Specifiek met onze buren van de molen in de buurtschap Deldeneresch zullen we naar
behoefte overleg voeren over hun wensen tot activiteiten en het gebruik van de molen.
Met de gebruikers, en samenwerkingspartners zoals onderwijsinstellingen, zorginstellingen
en het sociaal werkvoorzieningsbedrijf Midden Twente willen we in ieder geval jaarlijks
overleggen. Gespreksonderwerpen zijn: resultaten van de voorgaande periode, activiteiten
in de komende periode, frequentie gebruik van de molen (inclusief: de faciliteiten in en om
de molen), duur samenwerkingsovereenkomst, financiën en aantal deelnemers.
Met onze vrijwilligers, die voor ons van essentieel belang zijn, overleggen we jaarlijks over:
voortgang werk, trainingen, nieuwe activiteiten voor vrijwilligers, informatie over resultaten
(financieel en inhoudelijk), e.d.. Voor de vrijwilligers en hun gezinnen of naasten zullen we
specifieke dagen organiseren om onze waardering voor hen te tonen.
In hoofdstuk V hebben we aangegeven met welke instanties we in ieder geval graag willen
samenwerken en/of overleggen.
Wij overwegen om voor de functies een uitvoeringsorganisatie in te richten met
bevoegdheden en onder eindverantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur. Wij denken, dat
we zodoende de functies met meer slagvaardigheid kunnen uitvoeren en eventueel kunnen
bijstellen. Naast bestuursleden zullen vertegenwoordigers van de samenwerkende
instanties, de vrijwilligers, de Vrienden van de Eschmolen en de sponsoren in de
uitvoeringsorganisatie zitting hebben in deze organisatie. Het bestuur van de
uitvoeringsorganisatie bestaat uit maximaal 9 leden, van wie 3 uit het stichtingsbestuur.
Ook zouden we graag een vertegenwoordiger van Twickel in deze uitvoeringsorganisatie
verwelkomen.
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IV.

PLANOLOGISCHE EN TECHNISCHE ASPECTEN

De locatie van de molen is dichtbij zijn oorspronkelijke plaats gesitueerd: ten noorden van de
Rondweg om Delden en ten oosten van de Molenstraat. Voor deze plaats is samen met de
Stichting Twickel gekozen, omdat:
 De molenbiotoop er relatief gunstig is (molenbiotoop verwijst naar de positie van de
molen voor een goede windvang. Obstakels verminderen de windvang);
 Het zicht op de molen vanuit de verschillende toegangswegen zeer goed is;
 Het oorspronkelijke zicht op de kern Stad-Delden vanaf de hoge Deldeneresch hersteld
wordt;
 De locatie goed aansluit op al bestaande wandel- en fietsroutes;
 De molen op deze locatie de randfunctie van de stad en de landelijke omgeving
versterkt;
 Er voldoende ruimte is voor de aanleg van parkeerplaatsen;
 De locatie ook goed lopend en per fiets bereikbaar is.
Behalve de molen zal de terreininrichting bestaan uit: infrastructuur (w.o. wandel- en
fietspaden en een toegangsweg), parkeerplaatsen, groenvoorzieningen en ruimte voor
energiedemonstratieprojecten. Ook krijgt de afwatering en de infiltratie de noodzakelijke
aandacht. Bij de oostelijke uitgang van de bezoekersruimte komt een terras van ongeveer
60m 2.
Als het om de inrichting gaat dan is de Eschmolen te typeren als een grondzeiler met wieken
van 13 meter lang. In verband met de noodzakelijk windvang alsmede veiligheid wordt de
molen op een verhoging, i.c. terp, gebouwd. De onderste ruimte wordt benut als
expositieruimte en ontvangstruimte voor bezoekers van de molen, maar ook voor de aan- en
afvoer van graan / meel, kleinschalige horeca en voor de winkel.
De oorspronkelijke molen bestond uit stenen muren, een houten achtkantige bovenbouw
gedekt met verticale houten schaliën en een houten bovenas. Wij maken zoveel mogelijk
gebruik van duurzame en natuurlijke materialen, zoals dat ook gold voor de oorspronkelijke
molen. De gedachte is het kruiwerk van de kap en de bovenas volledig van ijzer / staal te
maken. Dit, omdat staal duurzamer is dan hout, staal minder onderhoud vraagt en het “naar
de wind zetten” dan door één persoon gedaan kan worden.
Voor de technische haalbaarheid spelen een aantal onderwerpen een essentiële rol.
De beoogde locatie ligt op de stuwwal van de kern Stad-Delden, die zich uitstrekt vanaf het
landgoed Twickel tot het gebied ten zuiden van het Twentekanaal.
Het terrein, waarop de molen wordt gebouwd bestaat uit zandgronden met een humus
houdende bovengrond. De ondergrond bestaat uit leemarm en zwak lemig fijn zand. De
ondergrond heeft een goede draagkracht. De doorlatendheid van de bodem is goed.
Uit de kaarten van de Provincie Overijssel blijkt, dat de locatie niet in een
grondwaterbeschermingsgebied, waterwingebied of intrekkingsgebied ligt.
Ook voor de riolering geldt, dat de goed doorlatende zandgrond en de lage
grondwaterstanden zich uitstekend lenen om vrijkomend dakwater en water van
terreinverhardingen te laten infiltreren. Het water kan afstromen naar bestaande sloten of
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nieuw aan te leggen bovengrondse infiltratievoorzieningen. Voor de vuilwaterafvoer van de
molen moet een afvoer worden aangelegd. Het vuilwater wordt eerst verzameld in een
pompput. Afhankelijk van de horecavoorziening is een vetafscheider achter de keukenafvoer
noodzakelijk.
Voor wat betreft de nutsvoorzieningen geldt, dat er op het terrein geen kabels en leidingen
liggen. De molen wordt voorzien van heteluchtverwarming. Door de afwezigheid van
gasleidingen in de buurt moet nader overwogen worden om met gas te verwarmen en te
koken dan wel dit elektrisch te doen. De aansluiting op het gasnet vraagt om een grote,
extra-investering. De voorkeur gaat uit het naar installeren van warmtepompen en af te zien
van een gasaansluiting voor verwarmingsdoeleinden. De aansluitingen op de overige
nutsvoorzieningen water, elektra (laag- of middenspanning) en telecom zijn goed te
realiseren, omdat voorzieningen daarvoor dichtbij de molenlocatie liggen.
Tenslotte de parkeervoorziening. Voor de auto’s komen er tientallen parkeerplaatsen (op
loopafstand) in de directe nabijheid van de Eschmolen ten zuiden van de rondweg en
minimaal 6 bij de molen. Bij de molen komt een fietsenstalling voor tenminste 40 fietsen. De
molen is bereikbaar voor vrachtwagens (40 tons), brandweer en ambulance.
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V.

DE ESCHMOLEN IN MAATSCHAPPELIJKE PERSPECTIEVEN

Zoals al verwoord is in de inleiding wil het bestuur met de herbouw van de Eschmolen het
verleden, heden en de toekomst met elkaar verbinden., Deze verbinding krijgt vorm en
inhoud door een negental te realiseren functies, die maatschappelijke van betekenis zijn.
Bij de uitvoering van deze functies wil het bestuur direct samenwerken en overleggen met
instanties die te maken hebben met deze functies.
Om de maatschappelijke betekenis van onze molen nog meer in te kleuren willen wij ons bij
de uitvoering van deze functies ook richten op specifieke doelgroepen, zoals ouderen.
In dit hoofdstuk gaan wij in op de te realiseren functies, de specifieke doelgroepen en de
instanties waarmee wij willen samenwerken en overleggen.
a. FUNCTIES
a. Toerisme en recreatie.
Wij willen met deze functie het toerisme in onze gemeente versterken en verbreden. Te
versterken door de aantrekkelijkheid te vergroten (molen, wandelen, fietsen, exposities,
e.d.). Verbreden door een divers aanbod met activiteiten, waarbij rekening wordt gehouden
met verschillende leeftijdsgroepen en mensen met beperkingen.
Wij zullen met name de volgende activiteiten opzetten en uitvoeren:
 Openstelling van de werkende molen met een deskundige, vrijwillige gids die uitleg
geeft over de molen en de omgeving, maar ook over de geschiedenis van Delden en
Twickel;
 Realisatie van start- en rustpunten van wandel- en fietsroutes. Deze routes worden
voor een deel verbonden met bestaande, maar voor een deel zijn ze nieuw. Voor de
grensoverschrijdende Molen-route met overnachtingsmogelijkheden betrekken wij de
Euregio en de Regio Twente bij het overleg. Op deze manier willen wij ook Duitse
toeristen uit de Euregio bereiken.
 Organiseren van exposities, die te maken hebben met de cultuur en de historie van
de streek;
 Samen met o.a. de V.V.V., de buurtschap, de Stichting Twickel en de Wendezoele
evenementen organiseren, zoals het jaarlijkse Oogstfeest en bijzondere aandacht de
open Molendag;
 Uitvoeren van een beperkte horecafunctie in samenwerking en overleg met het
Hoogspel en andere horecagelegenheden in Delden;
 Openen winkel voor de verkoop van molenaars- en streekproducten. Bij de verkoop
denken wij niet alleen aan de verkoop van diverse soorten brood maar ook aan:
pennen, kaarten en tegeltjes met de afbeelding van de Eschmolen en aan recepten
en oude jenever en/of kruidenbitter in een molenkruik, etc.;
 Opzetten van een Deldense wandelroute langs onze “noabers”, de Noordmolen, de
Zaagmolen, het Zoutmuseum, de Wendelzoele, Kasteel Twickel en historische
panden in Delden(oude Blasiskerk), de Noaberwandelroute;
 Plaatsen en onderhouden van een oplaadpunt voor elektrische fietsen, waarbij we
voor ogen hebben om de energie daarvoor op te wekken via de molen;
 Opzetten van kinderactiviteiten;
 Houden van rondleidingen niet alleen in de molen maar ook in de omgeving;
 Onderzoeken of de molen ook als trouwlocatie kan dienen.
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b. Duurzaamheid.
Duurzaamheid speelt een zeer belangrijke rol in en bij de molen. In de molen zullen we een
permanente expositie inrichten over duurzame energie. De nadruk komt daarbij te liggen op
de molen als energieleverancier in het verleden en de mogelijkheden voor duurzame
energieopwekking nu en in de toekomst. Er worden zonnepanelen en (helix) windturbines bij
de molen geplaatst. De onderbouw krijgt solartubes (flexibele lichtgeleiders op basis van
glasvezels). Bij de expositie staan meters waarop te zien is hoeveel energie wordt opgewekt
door de verschillende energiebronnen. Bij de realisatie van deze expositie wordt
samengewerkt met bedrijven en energieleveranciers. Bij de bouw van de molen worden
daarnaast nog de volgende duurzaamheidsmaatregelen getroffen: er wordt gebruik gemaakt
van o.a. hout met FSC-certificering; gebakken straatklinkers worden gebruikt; de
duurzaamheidscriteria van AgentschapNL worden toegepast; als isolatiemateriaal wordt
gedacht aan polymelkzuurschuim (wordt gemaakt uit suikers);het regenwater wordt
geïnfiltreerd in de bodem en het verwarmen en koelen gebeuren met een
warmtepompinstallatie.
c. Educatie.
In het begrip “ educatie “ komen de volgende activiteiten samen.
 Het opzetten en uitvoeren van educatieve programma’s voor leerlingen uit het basis - en
vervolgonderwijs. In de programma’s wordt aandacht besteed aan vooral: werking,
functie en historie van de molen, de natuur, het gebruik van de gronden voor de
productie van uiteindelijk voedsel, de geschiedenis van Twickel en die van Delden/Hof
van Twente en duurzaamheid.
 Leerlingen op L.B.O.- en M.B.O.-niveau krijgen de mogelijkheid praktijkervaring op te
doen op voor hen interessante onderdelen van ons plan.
 Ook zijn we van plan om workshops te organiseren en dat met deskundige begeleiding.
Onderwerpen voor de workshops moeten verband houden met de molen, Twickel, de
historie, de natuur of Delden.
d. Welzijn en zorg.
De wieken van de molen hebben een symbolische betekenis voor mensen die eenzaam zijn,
graag anderen willen ontmoeten of ondersteuning nodig hebben en overdag iets te doen
willen hebben. Zij worden gewenkt door de wieken om deel te nemen aan activiteiten in en
om de molen, maar ook om te komen om anderen te ontmoeten en elkaar te helpen.
Kortom, voor mensen in een kwetsbare positie in de Hof van Twente bieden wij
mogelijkheden om overdag actief te zijn en zodoende weer mee te doen in de samenleving.
Samen elkaar zo veel mogelijk helpen, na verloop zelf weer actief zijn en deelnemen aan
activiteiten om de dag goed te besteden vormen het doel van onze initiatieven en activiteiten
rond zorg en welzijn. Uiteraard betrekken wij hierbij de daarvoor in aanmerking komende
instanties, waarbij ons uitgangspunt is dat vrijwilligers de kern vormen van mensen, die deze
initiatieven en activiteiten opzetten en uitvoeren.
Activiteiten en initiatieven, waaraan wij denken, zijn:
 Dagbestedingsactiviteiten, die deelnemers/deelneemsters graag willen (structureel);
 Informatieverstrekking (zoals voorlichting over gezondheid, over voorzieningen, waarop
de deelnemers/deelneemsters eventueel een beroep kunnen doen en relatie overheidburger voor wat betreft informatie en communicatie);
 Ontspanningsactiviteiten, zoals wandelen onder begeleiding over de es, naar de
Wendelzoele, via de Umfassungsweg, e.d.
 Creatieve activiteiten, die betrekking hebben op de molen, de omgeving, de historie van
Twickel, e.d.
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Via de sponsoren willen wij proberen het vervoer van de deelnemers/neemsters naar en van
de molen te regelen.
Deelnemers/-neemsters, die dat willen en kunnen, zullen worden ingezet als vrijwilliger/-ster.
Indien nodig krijgen zij daarvoor een training. Ook kunnen ze altijd terugvallen op een
deskundige, die optreedt als vraagbaak, ondersteuner en begeleider.
e. Verhuur van ruimte.
Ruimte, die op dat moment niet benut wordt voor de andere functies kan worden verhuurd
aan bedrijven, organisaties of groepen mensen voor vergaderingen, bijeenkomsten en
presentaties. Wij bieden de ruimte, terwijl de catering wordt verzorgd door het Hoogspel of
andere Deldense horecaondernemers. Het verhuren is geen doel op zich, maar een middel
om inkomsten te krijgen voor de jaarlijkse exploitatie van de molen en voor de jaarlijkse
lasten van de andere functies. Wij denken dan vooral aan de functies “Zorg en Welzijn“,
“Leefbaarheid“ (met name voor de buurtschap) en “Arbeidsmarkt breed en vrijwilligerswerk“.
De ruimte is uiteraard ook bedoeld voor bestuursvergaderingen, vrijwilligersbijeenkomsten,
gesprekken/overleg met sponsoren en het gebruikersoverleg c.q het overleg met onze
samenwerkingspartners.
f. Leefbaarheid: Sociale en Ruimtelijke kwaliteit.
“Leefbaarheid“ in algemene zin zegt iets over de aantrekkelijkheid van een gebied om er te
wonen of te verblijven. Wij hebben bij de verdere invulling van deze functie gelet op de
fysiek/ruimtelijke en op de sociaal-maatschappelijke facetten van leefbaarheid. Een specifiek
onderdeel daarvan is de samenhang tussen landgoed Twickel en de kern Delden.
Concrete, fysieke facetten die wij willen realiseren, zijn o.a.:
 De herbouwde molen in de praktijk echt laten werken om het graan, dat op de essen in
de directe omgeving verbouwd wordt, te malen;
 De realisatie van Deldense wandelroutes met cultuurhistorische bezienswaardigheden
(zoals de molens), aantrekkelijke delen van het landgoed Twickel, de Wendelzoele, de
Noordmolen, de Zaagmolen, het Zoutmuseum, de oude Blasiuskerk etc.
Concrete, sociaal/maatschappelijke facetten, die wij willen verwezenlijken, zijn naast de
activiteiten die vermeld zijn bij functie d (“Welzijn en zorg “) de volgende.
 Buurtbijeenkomsten;
 Culturele bijeenkomsten;
 Vrijwilligerswerk ten gunste van de kwaliteit van de natuur;
 Maatschappelijke activering van doelgroepen
g. Kleinschalige economie en landbouw.
Bij “Kleinschalige economie en landbouw“ denken we in de eerste plaats aan de verbouw
van granen door de agrariërs in de directe omgeving, het malen daarvan in de Eschmolen
tot meel en het verkopen van het meel aan de plaatselijke bakkers voor de verkoop van
brood. Ook denken we hierbij aan maatregelen uit het Pact van Twickel, die alternatieven
kunnen bieden voor de landbouw op de Deldeneresch.
h. Cultuurhistorie.
De Eschmolen, de Deldeneresch, landgoed Twickel en de kern Delden met haar historische
gebouwen vormen een aaneenschakeling van cultuurhistorie. De Eschmolen neemt daarin
een geheel eigen plaats in, die in ieder geval teruggaat naar 1560 toen Jacob van Deventer
een kaart maakte van Delden, waarop twee molens te zien zijn.
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Wij willen met de functie “Cultuurhistorie“ in ieder geval de volgende activiteiten opzetten en
uitvoeren:
 Exposities houden over de cultuurhistorie van de streek;
 Historische evenementen organiseren;
 Educatieve activiteiten opzetten voor met name scholen (LBO en MBO);
 De molen in ieder geval op vooraf vastgestelde tijden in werking stellen, waarbij een
gediplomeerde molenaar (vrijwilliger) de werking van de molen toelicht;
 Ontwerpen van schriftelijk materiaal met cultuurhistorische onderwerpen.
i. Arbeidsmarkt breed en vrijwilligerswerk.
Bij “Arbeidsmarkt breed“ denken we aan het zo mogelijk beschikbaar stellen van stage- en
werkervaringsplaatsen voor leerlingen op LBO - en MBO- niveau op daarvoor in aanmerking
komende beroepsterreinen. Maar ook denken we aan werkzoekenden met een uitkering om
dagritme op te doen, op een praktische wijze kwalificaties te krijgen die hen verder helpt op
de arbeidsmarkt en om sociale vaardigheden aan te leren. En wij willen mensen met een
gemeentelijke uitkering, die geen kans op een betaalde hebben, de kans geven om met
behoud van uitkering te werken. Wellicht kan dit via gesubsidieerde banen als experiment.
Dit in navolging van bijv. de gemeente Den Haag.
Voor een aantal doelgroepen (zie hierna) willen we onze sponsoren vragen om betaalde
uren beschikbaar te stellen of om een jaarlijkse bijdrage te schenken aan onze stichting voor
vooral mensen met een uitkering, die bij ons vrijwilligers werk uitvoeren, en daarvoor een
onkostenvergoeding kunnen krijgen binnen de geldende belastinggrenzen en/of cursussen
kunnen volgen.
Bij vrijwilligerswerk gaat het niet alleen om de bedoelde doelgroepen en activiteiten. Maar
ook om mensen, die graag bij ons vrijwilligerswerk willen doen als vorm van dagbesteding
om zodoende maatschappelijk actief te blijven of te worden. Daarom willen we als bestuur
naast het overleg met de buurt (Deldeneresch) en sponsoren ook structureel overleg houden
met onze vrijwilligers.
Bij de herbouw van de molen hebben wij het voornemen om in het bestek op te nemen dat
(tijdelijk) werk voor mensen met een gemeentelijke uitkering beschikbaar komt,
werkervaringsplaatsen gerealiseerd worden en lokale ZZP-ers betrokken moeten worden.
Lukt dat niet bij de herbouw van de Eschmolen dan moet de aannemer zich verplichten om
deze voorwaarden bij andere werken te realiseren.
WAARDERING VAN DE FUNCTIES
De waarde van de functies voor onze molen verschillen van elkaar. Deze verschillen komen
naar voren in m.n. de publieke belangstelling, ruimtebeslag, financiën, aantal vrijwilligers,
frequentie van gebruik, versterkende werking naar andere functies, cultuurhistorische
betekenis en actualiteit. Wij hebben deze onderlinge verschillen als basis gebruikt bij de
toedeling van de investeringskosten voor de herbouw van de molen. Deze financiële
toedeling, die u aantreft in hoofdstuk VIII, hebben we gedaan omdat subsidiegevers en
fondsenverstrekkers vaak vanuit hun specifieke doelstellingen een bijdrage verstrekken voor
een bepaald beleidsterrein (bijv. toerisme, arbeidsmarkt en welzijn/zorg). De inhoudelijke
beschrijving van de waarden en de toedeling van de waarden aan de functies hebben we in
dit hoofdstuk verwoord. Allereerst hebben we de waarden benoemd en beschreven. Dan
hebben we een puntensysteem opgezet. Vervolgens hebben we de functies voorzien van
een score per waarde op basis van dit systeem. We hebben hierover literatuur
geraadpleegd, echter de informatie daaruit hebben we enigszins terughoudend gebruikt. Dit
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omdat geen enkele molen vergelijkbaar is met een andere qua te realiseren functies,
cultuurhistorische achtergrond, geografische ligging, inrichting van de directe omgeving en
voorzieningen in de nabijheid.
De waarden, die wij hebben benoemd en toegepast zijn de volgende.
 Sociaal-maatschappelijke waarde.
De sociaal-maatschappelijke waarde is de bijdrage van de functie aan de kwaliteit en het
functioneren van de (lokale) samenleving. Wij hebben daarbij het accent gelegd op de
eerder genoemde doelgroepen.
 Gebruikswaarde.
De gebruikswaarde geeft de mate aan, waarin de functie gebruik maakt van de
faciliteiten in en om de Eschmolen.
 Cultuurhistorische waarde.
De cultuurhistorische waarde heeft vooral betrekking op de bijdrage van de functie aan
de historie van Twickel, de Deldeneresch en Delden.
 Economische waarde.
De economische waarde verwijst naar de mate van belangstelling van bezoekers en/of
deelnemers. Maar ook met de opbrengst uit de molenwinkel, de horeca, de verkoop van
meel aan bakkers en uit de verhuur van de ruimte.
 Vernieuwingswaarde.
De vernieuwingswaarde hebben we geanalyseerd op basis van de toevoeging ervan aan
al bestaande voorzieningen en activiteiten.
Wij hebben de puntentoekenning van de waarden aan de te realiseren functies gebaseerd
op de volgende opzet:
Hoge waarde
= 3 punten;
Midden waarde
= 2 punten;
Lage waarde
= 1 punt.
Gehanteerde
waarden

Sociaal
maatschappelijke
waarde
Gebruikswaarde
Cultuurhistorische
waarde
Economische
waarde
Vernieuwings waarde
Totaalscore

FUNCTIES
Verhuur Welzijn
ruimte
en
zorg

Toerisme
en
recreatie

Duurzaamheid

Educatie

Cultuur
historie

Leefbaarheid

Kleinschalige
economie

Arbeidsmarkt en
vrijwilligers werk

2

2

2

2

2

3

2

1

3

3

2

1

2

1

3

1

2

3

3

1

3

3

-

2

2

2

1

3

1

-

1

2

2

2

2

3

2

2

1

2

-

3

2

1

3

13

8

7

10

5

13

9

8

13

b. DOELGROEPEN
Voor onze stichting staat de mens centraal. Wij willen daarom in ieder geval de volgende
doelgroepen bereiken:
 Buurtbewoners : versterking onderlinge saamhorigheid, noaberschapgevoel, actief zijn
naar elkaar en bij behoefte: opzet/uitvoering buurtactiviteiten;
 Toeristen: aanbod van een breed scala aan recreatieve activiteiten;
Pagina 12

 Ouderen: aanbod van activiteiten in de sfeer van ontspanning, dagbesteding, fit blijven,
ontmoeting, cultuur, historie, vrijwilligerswerk en kennis en vaardigheidsactiviteiten;
 Mensen in een met name langdurige uitkeringssituatie: vrijwilligerswerk, educatieve
activiteiten, opdoen van werkervaring en aanbod van betaalde uren via economische
activiteiten van onze stichting en sponsoren;
 Jongeren: educatie, ontspanning, werkervaring, dagbesteding en vrijwilligerswerk;
 Mensen met een beperking: ontspanning, dagbesteding, fit blijven, ontmoeting,
cultuurhistorie en vrijwilligerswerk;
 Leerlingen: educatie, werkervaring en cultuurhistorie;
 Kinderen tot en met het basisonderwijs: cultuurhistorie en workshops. Voor de jonge
kinderen: knutselen.

c. SAMENWERKING EN OVERLEG.
De stichting wil vooral met de volgende instanties samenwerken en/of overleggen.
 Stichting Twickel (uitvoering Pact van Twickel, vrijwilligers, inzet mensen in een met
name langdurige uitkeringssituatie voor onderhoud, evenementen met een
cultuurhistorisch karakter, wandel- en fietsroutes, verkoop producten door
landgoedwinkel/molen, e.d.);
 Wendezoele (vooral organiseren van cultuurhistorische evenementen en onderdeel
wandel -en fietsroutes);
 Middenstand in de omgeving, incl. de streekmarkt (afname producten molen, verkoop
producten en wederzijdse openingstijden);
 Buurtbewoners (opzet buurtactiviteiten en gebruik molen als buurtaccommodatie);
 Het Hoogspel en/of andere Deldense horeca bedrijven(horecafunctie);
 Scholen (educatieve activiteiten, opdrachten en tentoonstellingen);
Pagina 13

 Sponsoren (sponsoring en realisatie SROI-methode);
 Gemeente (raakvlakken functies Eschmolen en van belang zijnde gemeentelijke
beleidsvelden en ontwikkelingen daarop);
 VVV (recreatie en toerisme);
 De Reggehof (opvoeren historische evenementen);
 Collegae -molens (gezamenlijke activiteiten);
 Professionele instanties, die meewerken aan de uitvoering van de functies (contracten,
taakverdeling, gebruik faciliteiten van de Eschmolen, ons gebruik van de ruimte van
deze instanties). Bij professionele instanties denken we o.a. aan het Regionaal
Opleidingscentrum (R.O.C.), Sociaal Werkvoorzieningsbedrijf Midden Twente, e.d.;
 Voedselbank (kweken gewassen en beschikbaar stellen producten van de molen om
niet);
 Natuurvrienden (onderhoud natuur in de directe omgeving);
 De Noordmolen, de Zaagmolen, het Zoutmuseum en de Oude Blasius (gezamenlijke
toeristische en recreatieve activiteiten, inclusief afstemming);
 De streekmarkt in Delden (streekproducten);
 ANWB (aanleg en bewegwijzering en opname in routekaarten);
 Landgoedwinkel (afstemming te verkopen producten en openingstijden);
 Plaatselijke bakkers (verkoop brood en afname meel).
Met andere initiatiefnemers rond welzijn/zorg in de kern Stad Delden gaan we structureel
overleggen over afstemming en samenwerking voor wat betreft benutting van ruimte,
gezamenlijke activiteiten, benadering overeenkomstige doelgroepen, e.d. Wij zullen het
initiatief nemen om te overleggen over afstemming en samenwerking.
Wij willen structureel overleg initiëren met in ieder geval de Stichting Twickel, de vrijwilligers,
de VVV, de gemeente en de gebruikers.
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VI.

DRAAGVLAK, SLAAGKANSEN, EFFECTEN EN RESULTATEN

DRAAGVLAK
De herbouwde Eschmolen krijgt een breed fundament dat op een negental uiteenlopende
pijlers rust. Deze breedte vergroot het draagvlak qua belangstelling , financiën en
maatschappelijke betekenis. Daarnaast wordt het draagvlak vergroot en verstevigd door:
 Het grote aantal vrienden van de Eschmolen (500) dat naarmate de herbouw
concreet wordt zonder meer stijgt;
 De sponsoren die vanaf medio oktober 2017 actief en persoonlijk benaderd worden.
De basis voor deze actie en persoonlijke benadering is het sponsorboek van de
stichting, dat dan ook verschijnt. Ook de steun van de gemeente Hof van Twente, in
de vorm van een ondersteuningsbrief van de burgemeester in dit sponsorboek, geeft
een extra accent aan het draagvlak voor onze inspanningen. Overigens, de eerste
toezeggingen van sponsoren zijn al gedaan;
 De positieve reacties van de raadsfracties. Deze hebben wij in een eerder stadium
geïnformeerd over onze plannen;
 De vaststelling van het herziene bestemmingsplan waardoor de herbouw van de
Eschmolen planologisch mogelijk is
 Positieve reacties van individuele burgers, zowel in onze netwerken als op
evenementen, waarop wij met een informatiestand staan;
 Adhesiebetuigingen van Deldense ondernemers;
 De meerwaarde van de herbouwde molen in combinatie met de uit te voeren
functies.
Deze meerwaarde komt vooral tot uiting in:
a. Actualiteitswaarde.
De actualiteitswaarde hangt direct samen met de te realiseren functies.
b. Gebiedswaarde.
De gebiedswaarde houdt verband met de verdere inkleuring van het gebied, waarbij
bewoners uit de streek (Deldeneresch) en uit de kern Delden gebruik kunnen
maken van alle faciliteiten, die met de herbouw van de Eschmolen en de daarbij te
realiseren functies samenhangen. Uiteraard zijn de faciliteiten ook beschikbaar voor
bewoners van de andere kernen en buurtschappen van onze gemeente. Hierbij
moet ook niet worden vergeten, dat in onze gemeente het aantal oudere
huishoudens groeit en dat de gemiddelde leeftijd van mensen ouder dan 75 jaar
eveneens stijgt. Zij kunnen gebruik maken van onze faciliteiten;
c. Historische waarde.
De historische waarde van de molen als onderdeel van het landgoed Twickel is
groot. Zo zijn al op de kaart, die Jacob van Deventer rond 1560 van Delden heeft
gemaakt, twee molens te zien. De toenmalige eigenaar, Johan III van Twickelo had
als edelman het zogenaamde windrecht. Daaruit kreeg hij inkomsten, omdat zijn
pachters de plicht hadden om hun graan in zijn molen te laten malen (molendwang).
Ook heeft Delden als kern een historische uitstraling. De herbouwde Eschmolen en
een aantal functies geven deze uitstraling een extra accent.
Tenslotte wordt het draagvlak duidelijk vergroot door de steun van Twickel. Van Twickel
hebben wij inmiddels de volgende steun schriftelijk toegezegd gekregen:
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 de grond waarop de molen wordt gebouwd (inclusief direct omringend terrein)
stelt Twickel om niet beschikbaar;
 op het hout voor de bouw van de molen krijgen we een schenking van
€ 10.000,--;
 Twickel betaalt samen met ons de kosten voor klein en groot onderhoud.
SLAAGKANSEN
Bij slaagkansen hebben wij ons georiënteerd op relevante onderzoeken naar de
haalbaarheid van de herbouw of restauratie van molens, zoals het onderzoek naar de
kansen voor de te herbouwen Purveense molen in de Gelderse Vallei, de haalbaarheid van
de herbouw van de Thornsche molen in Groesbeek en het onderzoek naar
nevenbestemmingen van molens door de vereniging " De Hollandsche Molen ".
Uiteraard zijn er meer onderzoeken naar nevenfuncties van molens gehouden. (De Hoop in
Bunschoten, De Koe in Ermelo en De Zwaluw in Burdaard e.d.). De resultaten daarvan zijn
òf verwerkt in het onderzoek van de vereniging “De Hollandsche Molen” òf ze kwamen
overeen met die van de onderzoeken die we hiervoor bestudeerd hebben.
Uit onze oriëntatie blijkt, dat de herbouw van de molen te realiseren is, mits we in en om de
molen functies realiseren, die de aantrekkelijkheid vergroten. Deze functies, die wij in directe
samenhang met de herbouw gaan realiseren, zijn in hoofdstuk V van deze nota beschreven.
Naast de bedoelde functies, die een hoge maatschappelijke waarde hebben, worden de
slaagkansen voor de herbouw groot door de volgende aandachtspunten:
 De Eschmolen wordt een werkende molen. Wij hebben aanmeldingen van (aspirant)molenaars die als vrijwillige molenaar de molen willen laten draaien;
 Wij willen het initiatief nemen om alle bezienswaardigheden in en om Delden, waaronder
de Eschmolen, in samenhang te presenteren;
 Ons initiatief tot herbouw van de Eschmolen kan nu al rekenen op brede waardering;
 Met de functies wordt de maatschappelijke relevantie van de molen sterk verbreed en
vergroot;
 Met de molen krijgt het overgangsgebied Delden-Deldeneresch, maar vooral het
landgoed Twickel een extra identiteit er bij;
 De exploitatielasten worden gedekt uit de inkomsten.
EFFECTEN
De effecten zijn vooral:
 Vergroting van de landschapswaarde en –kwaliteit (wandel en fietsroutes, compleet
maken cultuurhistorie, overgang Delden – Deldeneres, aandacht voor natuur, e.d.)
 Vergroting van de maatschappelijke waarden door met name activiteiten in de sfeer van
educatie, duurzaamheid, arbeidsmarkt, zorg en welzijn;
 Toevoeging cultuurhistorisch element aan landgoed Twickel;
 Vergroting en verbreding van toeristische en recreatieve elementen in de gemeente Hof
van Twente;
 Leveren van een concrete bijdrage aan het Pact van Twickel;
 Versterking van de levendigheid van de Deldeneres en omstreken.
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RESULTATEN
Wij hebben de resultaten onderscheiden in kwalitatieve en kwantitatieve.
Allereerst de kwalitatieve resultaten die we willen behalen:
 Vergroten van de beleving en waardering van de omgeving met als eindresultaat: de
kwalitatieve versterking van de leefomgeving
 Vergroten van de zichtbare identiteit van Delen en de Deldeneres
 Opwaarderen cultuurhistorisch karakter van het gebied en het landgoed Twickel
De kwantitatieve resultaten die we willen boeken zijn:
 Opzetten van evenementen: gemiddeld 3 keer per jaar, waaronder deelname aan de
Nationale Molendag;
 Inrichten exposities:
o Een vaste expositie met als onderwerp Duurzaamheid en Energie;
o Gemiddeld twee tijdelijke exposities per jaar;
 Het geven van lezingen: gemiddeld 2 per jaar;
 Groei van het aantal vrienden van 500 nu naar 850 in 2020;
 Gemiddeld 25 vrijwilligers per jaar;
 Uitvoeren zorg- en welzijnsactiviteiten met de volgende streefcijfers per jaar:
o Dagbesteding voor 20 personen (2x per week à 4 uren per keer, 40 weken)
o Creatieve activiteiten voor 15 personen (1x per week à 4 uren per week, 30
weken);
o Ontspanningsactiviteiten voor 25 personen (2x per week à 4 uren per week, 30
weken);
 Openstellen molen: gemiddeld 3 dagen per week en daarnaast op verzoek van groepen
(20 personen of meer);
 Aantal maaldagen werkende molen): 75 dagen per jaar, exclusief voor eigen activiteiten
en op verzoek (15 personen of meer);
 Aantal toeristen per jaar:
o 2500 nieuwe toeristen van buiten onze gemeente;
o 2000 toeristen die al vaker in onze gemeente op bezoek zijn geweest (inclusief
vanuit onze gemeente);
 Bestedingen bezoekers gemiddeld per jaar:
o In de molen: winkel/horeca €3 x 3000 bezoekers = €9.000
o Vrijwillige bijdragen/giften bezoekers € 0,50 x 3000 bezoekers = € 1.500
o Bestedingen in Delden en omstreken, buiten de molen, € 15 x 2500 bezoekers =
€ 37.500 (minimale berekenign)
 Fiets- en wandelroutes:
o Ten minste drie nieuwe routes (molenroute Hof van Twente, een euregionale
molenroute en een Twentse molenroute
o Uitbreiding van bestaande routes
 Arbeidsmarkt breed:
o Reguliere banen via sponsoren en eventueel vrienden: PM
o Gesubsidieerde banen: maximaal 4 banen;
o Werkervaringsplaatsen voor mensen met een uitkering: 4 plaatsen;
o Werkervaringsplaatsen in combinatie met scholing: 4 plaatsen;
o Besparing gemeentelijke uitkeringen
 Educatie:
o In en om de molen: 15 schoolklassen per jaar;
o Op verzoek: informatie geven op scholen: maximaal 6 keren per jaar
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 Sponsoren:
o Wij verwachten uiteindelijk 50 sponsoren te werven die:
 Op basis van ons sponsorboek een financiële bijdrage leveren in de
investeringskosten c.a. en/of
 Betaald werk beschikbaar stellen voor m.n. onze deelnemers aan
arbeidsmarktactiviteiten
 Wij verwachten dat een aantal sponsoren een bijdrage (financieel op
materieel) beschikbaar stellen voor de exploitatie van de molen. Uiteraard
gaat het dan om een bijdrage zodra de molen herbouwd en open is.
Wij willen jaarlijks de effecten en resultaten laten meten door studenten van de Hogeschool
Saxion. Uiteraard leggen we daarvoor in overleg met Saxion wekelijks de benodigde
gegevens vast.

Het gaande werk.
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VII.

VERBINDINGEN MET HET VAN BELANG ZIJNDE BELEID VAN OVERHEDEN

A. VISIES
Centraal staan de van belang zijnde visies van de provincie Overijssel en de gemeente
Hof van Twente.
Ook hebben wij het “Manifest vrijetijdseconomie Twente” van Marketing Oost
meegenomen als van belang zijnd beleidsdocument. Het beleid m.b.t. de
vrijetijdseconomie maakt onderdeel uit van dat van de provincie Overijssel. Tenslotte
hebben we de Interregregeling 2014-2020 (Euregio) als beleidsnotitie meegenomen,
evenals de LEADER-regeling (POP3).
Bij de provinciale visies hebben vooral de volgende visies een verbinding met ons
voornemen tot herbouw van de Eschmolen, inclusief de daarbij behorende functies:
 Omgevingsvisie Overijssel 2017;
 Het Provinciaal coalitieakkoord: Overijssel werkt (verbinden, versterken en
vernieuwen) 2015-2019;
 Het Pact van Twickel
(Provincie Overijssel, de gemeenten Hof van Twente, Hengelo en Borne, de
Regio Twente, het Waterschap Regge en Dinkel (nu Waterschap Vechtstromen)
en de Stichting Twickel).
Bij de visies van de gemeente Hof van Twente zijn de volgende verbindingen met ons
plan te leggen:
 De Structuurvisie landelijk gebied Hof van Twente;
 Zicht op 2030 (juni 2010);
 Sociaal economische visie (juli 2015);
 Nota Recreatie en Toerisme Hof van Twente 2012 – 2017;
 Basis InfraStructuur (BIS) Hof van Twente 2018 – 2022,
B. CENTRALE ONDERWERPEN IN DE VISIES
In de genoemde visies staat een groot aantal onderwerpen centraal. In verbinding met
ons plan voor de herbouw van de Eschmolen met de daarbij behorende functies noemen
wij de volgende centrale onderwerpen (in willekeurige volgorde):
 Noaberschap (binden, verbinden en samen doen);
 Duurzaamheid en energie;
 Zorg, waaronder bewegen en gezondheid;
 Educatie;
 Versterken vrijetijdseconomie, met name toerisme en recreatie;
 Versterken en vergroten van de ruimtelijke kwaliteit, waaronder natuur en landschap;
 Vergroten van de leefbaarheid in het betrokken gebied, met name door herleving van
de cultuurhistorische achtergronden en het benutten van de potenties van het
gebied;
 Activering en participatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt;
 Vormgeven van een kwalitatief hoogwaardige en aantrekkelijke randzone tussen het
landgoed Twickel, Delden en de Deldeneresch;
 Verdere inkleuring van de aantrekkelijkheid van Twickel
 Cultuureducatie;
 Sociale kwaliteit versterken;
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Samenwerking (lokaal, regionaal, provinciaal en euregionaal)
Zelfredzaamheid stimuleren

C. VAN BELANG ZIJNDE WET- EN REGELGEVING
Bij de herbouw van de Eschmolen en bij de uitvoering van de meeste functies zijn
meerdere wetten en regels van toepassing. Wij noemen daarvan de volgende..
Het bestemmingsplan voor het gebied waarop de molen wordt herbouwd is inmiddels
vastgesteld door de gemeenteraad. Ook is het Bouwbesluit en de daarop gebaseerde
Gemeentelijke Bouwverordening uit 2012 van toepassing (nieuw gebouwde molens).
Met de bouwverordening wordt ook de omgevingsvergunning geregeld.
Het Gebruiksbesluit is van toepassing, omdat de molen de mogelijkheid biedt voor het
verblijf overdag van meerdere personen. De Gemeentelijke Gebruiksvergunning vermeldt
het aantal van 50 personen overdag.
Op grond van de Welstandsnota Hof van Twente uit 2012 moet er een welstandstoets
worden uitgevoerd.
Voor wat betreft de provinciale regelgeving geldt, dat onze plannen getoetst worden aan
de omgevingsvisie. Vanuit deze visie is de provinciale omgevingsverordening op – en
vastgesteld.
Voor een aantal functies gelden specifieke regels en voorschriften.
De openstelling van de molen voor bijv. toeristen betekent, dat de ARBO-wet van
toepassing is. De verkoop van eigen – en streekproducten betekent, dat de Warenwet en
de H.A.C.C.P.- voorschriften (voedingsveiligheidssystemen) van toepassing zijn. Bij de
voorgenomen horecafunctie geldt de Drank- en horecawet.
De vrijwilligers moeten via de stichting goed verzekerd worden. Wij hopen daarbij gebruik
te kunnen maken van de gemeentelijke vrijwilligersverzekering, en dat indien nodig in
combinatie met eventuele aanvullende verzekeringen. Voor de vrijwilligers willen we ook
een vrijwilligerscontract opstellen, waarin de volgende onderwerpen goed geregeld zijn:
inwerk- en proefperiode, begeleiding, verzekeringen, geheimhoudingsplicht, recht op
informatie, vertrouwelijke behandeling gegevens van de vrijwilliger indien van toepassing,
afspraken met de uitkeringsinstantie, evaluatiemomenten, vrijwilligers-werkzaamheden,
bevoegdheden, verantwoordelijkheden, arbeidsomstandigheden,
doorstroommogelijkheden (bijv. naar beschikbare uren van een sponsor), enz.
Ook zullen we een aantal verzekeringen moeten afsluiten en dan vooral:
aansprakelijkheden bestuur, inventaris-en voorraadverzekering en gebouwenverzekering.
Tenslotte. Subsidies en fondsen hebben algemene voorschriften, waaraan we moeten
voldoen zodra ze formeel toegezegd zijn. Hierbij denken we aan: accountantsverklaring,
bewaarplicht, verantwoordingstermijnen, achterliggende nota’s, contracten,
aanbestedingsvoorschriften, e.d. Ook kan het zijn, dat een subsidie of een fonds
daarnaast nog specifieke voorschriften heeft. Aan zowel de algemene als de specifieke
voorschriften moeten we voldoen.
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VIII.

FINANCIEN

De kosten voor de herbouw van de Eschmolen, inclusief de realisatie van de daarbij
behorende functies, zijn hierna geraamd. De ramingen zijn gebaseerd op offertes die we op
verzoek gekregen hebben en op kostenramingen van vergelijkbare, herbouwde molens met
functies.
De begroting is met de nodige zorgvuldigheid opgesteld. Wij hebben voor het vraagstuk rond
de BTW advies ingewonnen bij een accountant.
De investeringsopzet hebben wij opgedeeld in 4 jaren, die nodig zijn voor de volledige
realisatie van ons plan.
De INVESTERINGSOPZET ziet er als volgt uit:

Kostensoorten

Totaal
geraamde
uitgaven, in €

Uitsplitsing totaal geraamde uitgaven naar jaar
waarin de financiële middelen besteed worden,
in €
2017

2018

2019

300.000

500.000

Aanneemsom
Bouwvergunning gemeente
Inventaris winkel en horeca
Inventaris ruimte bijeenkomsten
Landelijke inpassing
Sanitaire voorzieningen
Nutvoorzieningen
Expositie: duurzame energie e.d.
Investering in overige functies
CAR verzekering 2%
Advieskosten
Accountantskosten
Kosten P.R.
Opleiding molenaars
Subtotaal 1

900.000
70.000
25.000
20.000
16.000
40.000
85.000
50.000
35.000
25.000
20.000
5.000
10.000
3.000
1.304.000

100.000
70.000

Onvoorzien 5%
Subtotaal 2
Btw 21%
Subtotaal 3

2020

25.000

15.000

50.000
15.000

25.000
10.000
1.500

10.000
1.500
2.500

221.500

65.200
1.369.200
287.532
1.656.732

Btw vrijstelling
Subtotaal 4

287.532
1.369.200

Bezuiniging door vrijwilligers
Totaal Generaal

33.200
1.336.000

20.000
16.000
40.000
20.000
50.000
20.000

3.500
3.500

379.000

2.500
3.000
671.500

32.000

11.075
232.575
48.841
281.416

18.950
397.950
83.570
481.520

33.575
705.075
148.066
853.141

1.600
33.600
7.056
40.656

48.841
232.575

83.570
397.950

148.066
705.075

7.056
33.600

232.575

20.000
377.950

13.200
691.875

33.600
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Een drietal opmerkingen bij de investeringsopzet:
1. Omdat de functies direct verbonden zijn met de herbouwde molen zijn de investeringen
daardoor opgenomen in de totale investeringsopzet;
2. De hoogte van de kosten voor de sanitaire voorzieningen wordt vooral bepaald door de
aanschaf en installatie van warmtepompen;
3. De hoogte van de uitgaven voor de nutsvoorzieningen wordt beïnvloed door de plaatsing
van zonnecollectoren.
Bij de opstelling van de CONCEPTFINANCIERING van de investeringsopzet hebben wij ook
gekeken naar de financiering van de investeringen van de herbouw van molens elders in
ons land. Uit deze gegevens, maar ook uit die van andersoortige cultuurhistorische projecten
met vergelijkbare maatschappelijke betekenis als onze molen, blijkt dat een groot deel van
de financiering moet komen van overheden. Maar niet alleen. Ook sponsoren en fondsen
zullen voor een duidelijke bijdrage moeten worden aangesproken.
Zoals al eerder aangegeven benaderen wij zelf actief zoveel mogelijk sponsoren.
Ongetwijfeld speelt de aanbevelingsbrief van onze burgemeester daarbij een belangrijke rol.
Zij heeft ook aangegeven bereid te zijn om met ons mee te gaan naar belangrijke
sponsoren.
Voor wat betreft fondsen hebben wij een groot aantal in beeld gebracht. Weliswaar hebben
we nog geen zekerheid over de bijdragen uit fondsen, maar gezien het potentiële aantal
moet het mogelijk zijn om zichtbare bijdragen uit fondsen te krijgen.
Omdat fondsen vaak een concreet doel nastreven, bijv. betrekken ouderen bij de
samenleving, hebben wij in hoofdstuk V de waarden van de functies voor onze molen
becijferd. Op grond van deze waarden bepalen wij de hoogte van de financiële verzoeken
aan fondsen. Bijv. de functie “zorg en welzijn” scoort hoog in punten, zodat wij van fondsen
voor deze beleidsterreinen meer vragen dan fondsen met een lage score.
Bij fondsen denken wij aan:
 Cogas Energie Cultuurfonds,
 Edwina van Heekstichting,
 ACHMEA,
 Gravin van Bijland Stichting,
 Van der Mandele Stichting,
 Oranje Fonds,
 RABO Bank,
 Twence,
 Nationaal Landschapsfonds,
 Heidemaatschappij,
 Stichting Doen/Bank Giroloterij
 Nationale Postcodeloterij/Vriendenloterij,
 Bouwfonds (onderdeel Cultuurfonds),
 VSB,
 A.N.W.B.,
 Kleinschalige projecten natuureducatie,
 Fundatie van den Santheuvel Sobbe,
 Prins Bernhard cultuurfonds.
Daarnaast willen wij graag gebruik maken van m.n. de Stichting Twentse Fondsen.
Wij hebben al spontaan toezeggingen binnen.
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Ook de Stichting Twickel heeft een drietal toezeggingen gedaan, niet alleen in de sfeer van
investeringen maar ook voor wat betreft de exploitatie.
Afsluitend hebben we de jaarlijkse exploitatie begroot. De exploitatieopzet vertoont een
sluitend en realistisch beeld.
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Jaarlijkse Exploitatie Eschmolen
Inkomsten
Opbrengsten functies
Toerisme en recreatie
Vrijwilligerswerk
Cultuurhistorie
Kleinschalige economie/landbouw
Duurzaamheid
Zorg en welzijn
Leefbaarheid
Educatie
Subtotaal
Activiteiten
Sponsoren
Donateurs
Vrienden van de Eschmolen
Giften en legaten
Verhuur ruimten
Aandeel MOP Twickel
Subtotaal

Totaal Inkomsten

Bedrag
6.000
2.000
2.000
1.000
2.000
3.000
1.000
3.000
20.000

5.000
1.500
6.500
1.000
3.000
9.000
26.000

46.000

Uitgaven
Uitgaven functies
Toerisme en recreatie
Vrijwilligerswerk
Cultuurhistorie
Kleinschalige economie/landbouw
Duurzaamheid
Zorg en welzijn
Leefbaarheid
Educatie
Subtotaal
Kostensoorten
Bestuurskosten
Kosten vrijwilligers
Contributies
Verzekeringen
Belastingen
Energie kosten
Telefoon/alarm/porti
Bankkosten
Nieuwsbrieven
OZB
Onderhoud
Reservering MOP
Onvoorzien

Bedrag
2.500
2.000
2.000
1.000
1.500
2.000
1.000
2.000
14.000

500
1.500
300
3.000
500
3.000
850
350
500
1.000
9.000
9.000
2.500

Subtotaal

32.000

Totaal Uitgaven

46.000
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IX.

REALISATIE EN PLANNING

Het proces rond de herbouw van de Eschmolen en de aan de molen verbonden functies
bevat de volgende fasen:
1. Voorbereidingsfase,
2. Externe Afstemmingsfase,
3. Interne Besluitvormingsfase,
4. Indieningsfase,
5. Toekenningsfase,
6. Offertefase,
7. Contractfase,
8. Uitvoeringsfase en
9. Afrondings-en Verantwoordingsfase.
Het proces op zich kent 3 deelprocessen, die direct met elkaar te maken hebben en
integraal moeten worden doorlopen:
I.
de herbouw van de molen.
II.
subsidies, sponsoring en fondsen,
III.
de realisatie van de aan de molen verbonden functies.
De VOORBEREIDINGSFASE.
In de voorbereidingsfase van deelproces I staat het bestemmingsplan centraal. Inmiddels is
het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Eschmolen Delden” door
de gemeenteraad vastgesteld. De relevante toetsen en onderzoeken hebben
plaatsgevonden.
Als het gaat om gemeentelijke vergunningen zijn de omgevings- en bouwvergunningen van
toepassing. We zullen voor deze vergunningen de nodige voorbereidingen moeten treffen.
Voor wat betreft de provincie Overijssel passen onze plannen in de “ Omgevingsvisie
Overijssel “.
We moeten met de Stichting Twickel overleggen over de landschappelijke inrichting van de
directe omgeving van de molen. Ook moeten we met de stichting van gedachten wisselen
over de te realiseren negen functies.
Met de nutsbedrijven moeten we overleggen over het gebruik van de bestaande
voorzieningen en de aanleg van noodzakelijke, nieuwe voorzieningen.
De voorbereidingsfase van deelproces II (subsidies, sponsoring, fondsen) omvat de
volgende stappen.
De subsidiemogelijkheden en die van de fondsen moeten geanalyseerd worden op basis
van: de inhoud, de toetsing op voorwaarden en de mate van kans rijkheid. Deze analyse
moet leiden tot een concept-prioriteitenlijst. De geselecteerde mogelijkheden op deze lijst
vormen de basis voor het opstellen van concept-projectbeschrijvingen, waarin de herbouw
van de Eschmolen en de bijbehorende functies inhoudelijk en financieel zijn verwerkt. Deze
concept-projectbeschrijvingen moeten worden omgezet in concept-subsidieaanvragen en
conceptaanvragen naar fondsen.
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Het sponsorboek van onze stichting is geactualiseerd.
Voor het deelproces III (functies) begint de voorbereidingsfase met een meer gedetailleerde
uitwerking van de negen functies. Deze uitwerking moet per functie vier onderdelen
omvatten: inhoud, financiën, organisatie en samenwerkingspartners. Ook moeten in de
voorbereidingsfase concept-samenwerkings- en/of uitvoeringscontracten worden opgesteld.
Voor zowel deelproces I als III moeten de eerste voorbereidingen getroffen worden voor de
te verwerven vrijwilligers: gevraagde kwaliteiten, noodzakelijke beschikbare tijd per week,
vrijwilligerscontracten en raming van het minimaal aantal benodigde vrijwilligers voor de
herbouw en de functies. We moeten als bestuur deze vereisten vastleggen in
vrijwilligersprofielen.
Tenslotte moeten we een PR-plan opstellen.
DE EXTERNE AFSTEMMINGSFASE.
In de afstemmingsfase hebben we te maken met een groot aantal belangrijke instanties. In
willekeurige volgorde gaat het daarbij om: de gemeente Hof van Twente, de Provincie
Overijssel, de Stichting Twickel, de lokale VVV, de ANWB, kansrijke
subsidiegevers/fondsen, het waterschap Vechtstromen, Rijkswaterstaat, nutsbedrijven,
mogelijke partners voor samenwerking en/of uitvoering, ’ t Hoogspel, de Wendelzoele, de
plaatselijke middenstand, de Noordmolen, de Zaagmolen, het Zoutmuseum , de Euregio,
enz. De gemeente, de stichting Twickel en de provincie zijn de eerste instanties, waarmee
we onze plannen afstemmen, omdat zij meerdere, essentiële betekenissen voor ons
hebben.
Onderwerpen voor externe afstemming zijn (tussen haakjes hebben we instanties genoemd,
waarmee we rond het desbetreffende onderwerp afstemming zoeken): ondersteuning van
onze plannen naar andere partijen (gemeente, stichting Twickel en provincie), nog
noodzakelijke onderzoeken, toetsen en vergunningen in het kader van m.n. de ruimtelijke
ordening (gemeente), realisatie functies en de daarbij behorende voorwaarden, contracten,
specifieke vergunningen(gemeente, provincie, Stichting Twickel, ’t Hoogspel, Wendelzoele,
de plaatselijke middenstand en diverse uitvoeringsinstanties, zoals het R.O.C. en het
Sociale Werkvoorzieningsbedrijf Midden Twente), prioritaire subsidiegevers en fondsen over
de conceptaanvragen (gemeente, provincie, e.d.), financiën (gemeente, provincie, e.d.),
bestekvoorwaarden (gemeente, provincie en andere subsidiegevers en fondsen),
oplaadpunt E-bikes (ANWB), aanleg parkeerplaatsen bij de molen en in de directe omgeving
op loopafstand (gemeente stichting Twickel en provincie), aanleg en onderhoud aanvullende
wandel- en fietsroutes met een specifiek daarvoor gemaakte schets (VVV, de Noordmolen,
de Zaagmolen, het Zoutmuseum de gemeente, de stichting Twickel, ANWB), reservering
ruimte buiten voor energiedemonstratieprojecten (stichting Twickel en gemeente), plaatsing
zitjes buiten (gemeente, stichting Twickel en ’t Hoogspel), plaatsen verkeers- en
informatieborden (gemeente, provincie, Rijkswaterstaat en stichting Twickel) en aansluiting
op het Pact van Twickel (stichting Twickel, provincie en gemeente).
In de INTERNE BESLUITVORMINGSFASE moet het bestuur besluiten nemen over de
volgende onderwerpen:


Al dan niet verder gaan met de plannen tot herbouw van de Eschmolen en de daarbij
behorende functies. Het bestuurlijk besluit om de plannen daadwerkelijk te realiseren
betekent, dat het bestuur de volgende vervolgbesluiten moet nemen.
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Het verwerken van de resultaten uit de Externe Afstemmingsfase in van belang
zijnde, schriftelijke stukken van de Stichting Eschmolen Delden.
Het definitief vaststellen van de begrotingen (investeringsbegroting herbouw,
exploitatiebegroting herbouwde molen voor de eerste drie jaren,
investeringsbegroting per te realiseren functie en exploitatiebegroting per functie voor
de eerste drie jaren).
Het opstellen van de noodzakelijke aanvragen voor vergunningen.
Het vaststellen van de concept-projectbeschrijvingen, de concept-subsidieaanvragen
en de lijst met subsidiegevers/fondsen naar kans-rijkheid.
Het vaststellen van de sponsoren lijst.
Het vaststellen van de totale planning, inclusief vastleggen financiële risico’s.
Het vaststellen van standaard-rapportageformulieren, die per drie maanden worden
ingevuld met in ieder geval inhoudelijke en financiële voortgangsgegevens. Bij de
financiële voortgang worden ook de financiële risico’s van het desbetreffende
moment vastgelegd.
Het vaststellen van de concept - contracten (eventueel na juridische toetsing).
Het bepalen van de communicatiestrategie en het vaststellen van het daarbij
behorende communicatieplan.
Het mede geven van opdrachten tot het uitvoeren van nog noodzakelijke toetsen en
onderzoeken.

In de INDIENINGSFASE moeten in ieder geval de volgende verzoeken/resultaten/contracten
bij de daarvoor bevoegde instanties worden ingediend.














De verzoeken tot het verlenen van de nog noodzakelijke vergunningen.
De subsidieverzoeken, c.q. de verzoeken tot het verlenen van een financiële bijdrage
uit de prioritaire fondsen.
De resultaten van de inmiddels uitgevoerde, aanvullende toetsen en onderzoeken in
het kader van de ruimtelijke ordening.
De contracten met uitvoerende instanties om de gemaakte afspraken rond
samenwerking en/of uitvoering schriftelijk vast te leggen.
Het verzoek om buiten structureel zitjes te mogen plaatsen.
Het verzoek om buiten energiedemonstratieprojecten te mogen realiseren.
Het verzoek tot het aanleggen van parkeerplaatsen voor auto’s (6 bij de molen en de
overige in de directe nabijheid van de molen, c.q. op loopafstand).
Het verzoek een fietsenstalling voor tenminste 40 fietsen bij de molen te mogen
plaatsen.
Het verzoek tot het aanleggen van een toegangsweg, die voldoet aan de vereisten
voor wat betreft de bereikbaarheid voor brandweer en ambulance.
Het verzoek om verkeers- en informatieborden te (mogen) plaatsen.
Het verzoek om wandel- en fietsroutes te mogen (laten) aanleggen conform de
daarbij gevoegde tekening.
Het verzoek tot de aanleg van een oplaadpunt voor elektrische fietsen.
De verzoeken tot het verlenen van een sponsor bijdrage (financieel en/of S.R.O.I.)

De TOEKENNINGSFASE omvat de schriftelijke reacties van de instanties, die in de
indieningsfase een of meerdere verzoeken hebben ontvangen. Mocht een instantie
afwijkend hebben gereageerd op een verzoek dan moeten we opnieuw met de betrokken
instantie gaan praten om gezamenlijk een oplossing te vinden of een alternatief vinden. Voor
subsidies en fondsen specifiek geldt, dat we dan andere subsidiegevers en fondsen ook
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moeten benaderen met een schriftelijk verzoek voor een financiële bijdrage. Aan het einde
van de toekenningsfase moet het bestuur besluiten, op welke wijze ze haar plannen wil
realiseren: ongewijzigd of aangepast. Het besluit moet gebaseerd worden op de
toekenningen van de aangeschreven instanties en sponsoren. Na het bestuursbesluit moet
actief vrijwilligers worden geworven op basis van de eerder vastgestelde
vrijwilligersprofielen. Ook moeten we als bestuur ons gezicht laten zien conform het
communicatieplan.
De OFFERTEFASE bestaat uit de volgende stappen. Het maken van het ontwerp en het
opstellen van het bestek, waarin de eventuele voorwaarden van de gemeente en de
provincie voor wat betreft de inschakeling van werkzoekenden (tenminste 5 % van de
loonsom) de beschikbaarheid van werkervaringsplaatsen en de inschakeling van lokale
Z.Z.P.-ers zijn opgenomen. Ook moet in het bestek concreet aangegeven worden, welke
werkzaamheden door vrijwilligers gedaan worden. Dan met de gemeente overleggen, welke
aanbestedingsprocedure we het beste kunnen volgen: een volledig openbare procedure of
een niet-openbare procedure met een voorselectie van aannemers. Niet alleen met de
gemeente moeten we overleggen over het ontwerp en het bestek. We moeten ook met de
stichting Twickel over beide onderwerpen van gedachten wisselen. Als de gemeente en/of
de stichting Twickel aanvullende opmerkingen heeft dan kunnen we in overleg deze al dan
niet verwerken in het ontwerp en/of het bestek. Vervolgens kan de offerteprocedure worden
gestart. Nadat de procedure afgelopen is moeten we de binnengekomen offertes beoordelen
op basis van: prijs, kwaliteit, de benodigde realisatietijd, mate van acceptatie specifieke
voorwaarden (inschakeling vrijwilligers, aantal beschikbare werkervaringsplaatsen en
inschakeling werkzoekenden). Bij de beoordeling van de offertes willen wij juristen op
vrijwillige basis vanuit onze vrienden van de molen betrekken.
Wij zijn van plan om ook in deze fase te onderzoeken, hoe het directe gebied om de molen
kan worden ingepast in het totale landschap. Het onderzoek moet uitmonden in een
inrichtings- en uitvoeringsplan voor de directe omgeving van de molen.
In de CONTRACTFASE sluiten we de contracten met de aannemer(s), die het werk gegund
wordt (worden) en met de instanties, waarmee we in de externe afstemmingsfase een
akkoord hebben bereikt over de samenwerking en/of uitvoering rond, resp. van de functies.
Ook moeten we met de individuele vrijwilligers de vrijwilligersovereenkomst ondertekenen.
Tenslotte zullen we met de subsidiegevers en de besturen van fondsen, die ons een
bijdrage hebben toegekend, de daarbij behorende overeenkomsten ondertekenen. Zodra
alle contracten getekend zijn willen we met de contractpartners naar buiten treden. Specifiek
zullen wij daarbij aandacht besteden aan: de vrijwilligers, de buurtbewoners, de bewoners
van Delden, de gemeente Hof van Twente, de Provincie Overijssel, de stichting Twickel en
uiteraard mogelijke deelnemers.
Centraal in de UITVOERINGSFASE staan de herbouw van de Eschmolen en de realisatie
van de negen functies. In ieder geval overleggen we met de stichting Twickel in deze fase
over de voortgang van de herbouw en van die functies, die we samen met de stichting willen
uitvoeren of die van belang zijn voor de stichting. We stellen schriftelijk periodieke
rapportages op over de voortgang van de herbouw en de realisatie van de functies, maar
ook over de inkomsten en uitgaven. Deze rapportages zijn bedoeld voor de subsidiegevers
en fondsen, die ons een bijdrage hebben verstrekt. Ook de gemeente en de provincie
ontvangen de rapportages. Met de daarvoor in aanmerking komende instanties overleggen
we in deze fase over de realisatieplanning van de fysieke infrastructuur en de
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nutsvoorzieningen. Deze realisatieplanning moet afgestemd worden op de voortgang van de
herbouw van de molen.
Het proces wordt afgesloten met de AFRONDINGS- EN VERANTWOORDINGSFASE,
waarin de oplevering van de herbouwde Eschmolen centraal staat. Alle instanties, die een
financiële bijdrage hebben verstrekt krijgen voorzien van een accountantsverklaring (voor
zover nodig en/of schriftelijk overeengekomen) de definitieve, financiële eindcijfers van de
investeringen. Daarbij ontvangen ze een inhoudelijke eindrapportage, waarin de geleverde
prestaties zijn beschreven. Ook de sponsoren krijgen een schriftelijke verantwoording van
hun bijdrage, tenzij met een sponsor andere, schriftelijke afspraken zijn gemaakt over de
verantwoording van de bijdrage.
De afronding zal bestaan uit een feestelijke opening van de molen.
Tijdsplanning van het hele proces.
De VOORBEREIDINGSFASE loopt al enige tijd en kan waarschijnlijk op 1 maart 2018
worden afgerond.
De EXTERNE AFSTEMMINGSFASE kan dan beginnen en zal inschattend 3 maanden
duren, zodat deze fase op 1 juni 2018 doorlopen is.
De INTERNE BESLUITVORMINGSFASE zal waarschijnlijk 1 maand vragen en kan daarom
per 1 juli 2018 worden afgesloten.
Vervolgens kan de INDIENINGSFASE van start gaan. Ook deze fase gaat
hoogstwaarschijnlijk 3 maanden tijd kosten en loopt dan van 1 juli tot 1 oktober 2018.
Daarna volgt de TOEKENNINGSFASE. Omdat we in de externe overlegfase en in de
indieningsfase al contact hebben gehad met subsidiegevers en besturen van fondsen kan
deze fase qua tijdsduur begrensd worden op 4 maanden. Dit betekent, dat per 1 februari
2019 deze fase kan worden afgesloten.
De OFFERTEFASE zal ongeveer 3 maanden duren en dus lopen van 1 februari 2019 tot
1 mei 2019.
Voor de CONTRACTFASE zijn in voorgaande fasen al voorbereidingen getroffen, zodat
naar inschatting deze fase in 2 maanden moet kunnen worden afgerond, i.c. per 1 juli 2019.
De UITVOERINGSFASE vraagt uiteraard de meeste tijd van alle fasen en wordt geschat op
18 maanden. Dit betekent, dat de uitvoering eind 2020/begin 2021 gereed kan zijn.
En tenslotte de AFRONDINGS- EN VERANTWOORDINGSFASE. Deze fase vraagt naar
raming 3 maanden tijd en kan afgesloten worden op 1 april 2021.

Pagina 29

X

TOEKOMSTPERSPECTIEVEN VOOR DE ESCHMOLEN

Wij hebben al eerder aangegeven, dat we voor de vorming van onze visie gebruik gemaakt
hebben van haalbaarheidsstudies en –onderzoeken en ander schriftelijk materiaal van
herbouwde molens in ons land. Ook hebben we molens bezocht en gesprekken gevoerd
met bestuurders van herbouwde molens.
Onze conclusie daaruit is, dat de herbouwde Eschmolen toekomstperspectief heeft, en dat
financieel (exploitatie) en qua belangstelling de molen maatschappelijke betekenis krijgt via
diverse activiteiten en initiatieven. De Eschmolen krijgt deze maatschappelijke betekenis
door de initiatieven en activiteiten die hierna worden genoemd.

 De Eschmolen wordt een werkende molen. Het meel wordt gebruikt voor consumptie via
plaatselijke bakkers, de lokale voedselbank en verkoop in de molenwinkel;
 Twickel steunt ons plan, ook voor wat betreft de exploitatie. En dat door gezamenlijk met
ons de kosten van klein en groot onderhoud te betalen, maar ook door de grond om niet
beschikbaar te stellen;
 De belangstelling om de molen te bezichtigen met deskundige uitleg over de werkwijze
en de geschiedenis is groot. Daarom wordt de molen voor het publiek zo vaak mogelijk
opengesteld. Op onze website worden de openingstijden actueel vermeld;
 Nu al heeft onze stichting 500 betalende vrienden,. Dit aantal stijgt naar mate de
realisatie zichtbaar wordt;
 De jaarlijkse exploitatie van de molen en de molenfuncties is sluitend door: entree,
winkelomzet, donaties, vrienden, sponsoren, inkomsten uit de functies (o.a. verhuur
ruimte) en Twickel;
 Wij willen op een breed front op een open wijze samenwerken met:
o Twickel;
o Instanties, die mede de functies uitvoeren;
o Overheden (gemeente, provincie en euregio);
o Sponsoren;
o Vrienden;
o Vrijwilligers;
o Deelnemers;
o Collega molens;
o V.V.V.;
o Toeristische voorzieningen in en om Delden.
 De inhoudelijke resultaten willen wij open presenteren door middel van objectief
onderzoek door Hbo-studenten;
 In en om de molen wordt een groot aantal voorzieningen gecreëerd:
o Plaatsen van banken en picknicktafels;
o Ruimte/rekken voor het plaatsen van fietsen;
o Parkeerplaatsen voor auto’s en touringcars;
o Rond de molen worden attributen geplaatst t.b.v. energie/duurzaamheid
(educatie);
o Realiseren van een dames- en herentoilet;
o Educatieve- en enige speelmogelijkheden voor kinderen;
o Realiseren van een molenwinkel;
 Realiseren van een kleine horecavoorziening met catering mogelijkheden vanuit
horecavoorzieningen in Delden;
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 De herbouwde molen wordt benut voor de volgende functies die op zich weer tal van
activiteiten omvatten:
o Toerisme en recreatie: wandel- en fietsroutes, Molendag, enz.;
o Cultuur en historie: tentoonstellingen, opvoeren historische toneelstukken, enz.;
o Duurzaamheid: m.n. permanente tentoonstelling;
o Kleinschalige economie en landbouw: streekproducten en graan;
o Leefbaarheid: versterken/verbreden sociale en ruimtelijke kwaliteit;
o Arbeidsmarkt breed en vrijwilligerswerk: werkervaringsplaatsen, gesubsidieerde
banen, enz.;
o Educatie: scholieren die praktijkkennis opdoen m.b.t. cultuurhistorie,
duurzaamheid, e.d.;
o Zorg en welzijn: dagbesteding voor ouderen en mensen met een beperking,
creatieve activiteiten, etc.;
o Verhuur ruimte: bijdrage aan de exploitatie van de molen.
 Wij (blijven) inspelen op maatschappelijke trends, zoals:
o Maatschappelijk verantwoord ondernemen, MVO;
o Duurzaamheid;
o Identiteit en herkenbaarheid;
o Toename vrije tijd;
o Samen doen;
o Noaberschap;
o Mensen actief betrekken bij de samenleving;
o Gezondheid
Onze eindconclusie is, dat de herbouwde Eschmolen met de aan hem verbonden functies
een verrijking voor de Hof van Twente is en een positief toekomstperspectief heeft. Met de
realisatie van ons plan krijgt de volgende teksten uit het Twents volkslied (1926) van J.J. van
Deinse naast een historische dimensie, ook een hedendaagse en toekomstige.
Waar Tw ickel zijn torens uit 't eikenloof heft
Daar golft op de essen het goudgele graan
Doet 't snelvlietend beekje het molenrad gaan
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