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Eschmolen 1910, molenaar Derk Jan van den Berg staat ervoor, in de verte 
het stadje Delden, Almelosestraat, ansichtkaart van ‘erven J. Nijhuis’.



Samenvatting

Ruim vijftig jaar geleden is de Eschmolen in Delden afgebrand. 
Daarmee verloor de streek één van de mooiste en oudste indus-
triële gebouwen van Delden en Twickel. Stichting Eschmolen 
Delden wil de molen herbouwen dichtbij zijn oorspronkelijke plek 
en deze openstellen voor publiek.
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Herstel landschap en impuls toerisme
Met de terugkeer van de Eschmolen wordt een impuls 
gegeven aan het toerisme in de regio. Het landschap 
rondom Delden wordt weer compleet gemaakt. 
De Esch molen zal het oorspronkelijke silhouet van 
 Delden met de vier landmarks (de watertoren, de twee 
kerktorens en de Eschmolen) herstellen.

Activiteiten
De molen gaat weer graan malen en daarmee krijgt het 
oude ambacht van de molenaar een plek. Ten behoeve 
van scholen in de regio worden educatieve activiteiten 
ontwikkeld. Er komt een permanente tentoonstelling 
over duurzame energie, een winkel voor molenaars- en 
streekproducten en een kleinschalige horecagelegenheid. 
De molen biedt tevens ruimte voor vergaderingen en 
bijeenkomsten. Stichting Eschmolen Delden verhuurt 

deze ruimte en het nabijgelegen restaurant ’t Hoogspel 
verzorgt de catering. Het resultaat van de economische 
activiteiten wordt aangewend voor het onderhoud van 
de molen. 
Stichting Twickel stelt grond ter beschikking voor de 
bouw van de molen met daarnaast een (dubbele) 
 molenaarswoning. De erfpacht voor de grond van 

deze woning komt ten goede aan de onderhoudskosten 
van de Eschmolen. De bouw van de woning valt buiten 
dit plan van aanpak.

Pact van Twickel
De herbouw van de Eschmolen maakt het landgoed 
Twickel compleet en past binnen de doelstellingen van 
het Pact van Twickel. Om tot de realisatie van de molen 
te komen, wordt nauw samengewerkt met Stichting 
Twickel en de gemeente Hof van Twente. Deze samen-
werking is essentieel voor het slagen van het project.
Voor de herbouw van de Eschmolen te Delden is door 
Stichting Eschmolen Delden en Koninklijke Nederland-
sche Heidemaatschappij dit plan van aanpak opgesteld. 
In het plan staat hoe de stichting de herbouw van de 
molen wil realiseren, welke activiteiten zij wil ontplooi-
en en wat daarvoor nodig is.

De combinatie van historie, cultuur, educatie, 

recreatie en duurzaamheid maakt dit project 

bijzonder en zorgt er voor dat de Eschmolen 

een vooraanstaande, toeristische trekpleister 

wordt voor jong en oud.
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4   Inhoudsopgave

Molenstraat bij ‘t Kip met Eschmolen circa 1910.



1 Voorwoord

Vaak is één van de dierbaarste plekken daar waar we 
onze jeugd doorbrachten. In míjn jeugd woonde ik op 
de Deldeneres, even buiten het stadje Delden, aan de 
weg naar Almelo.

Ons speelterrein werd omzoomd door akkers en weiden, 
in meerdere richtingen hadden we wel een kilometer de 
ruimte. Middenin dat prachtige weidse gebied stond 
onze Lagere School, de Eschschool. Allemaal Twickel.

Maar het meest opvallende gebouw op de Deldeneres 
stond tussen ons huis en de stad in, dat was de Esch-
molen. Als een pauw stond hij trots op het hoogste punt. 
Maar omdat hij al tientallen jaren niet meer draaide en 
ook niet onderhouden werd, ging zijn toestand steeds 
verder achteruit. Kwajongens klommen vaak in de 
 molen en trokken riet uit het dak. In de droge zomer 
van 1959 ging het mis. Door brandstichting ging de 
molen volledig verloren. De restanten en de muur zijn 
afgevoerd. In de afgelopen 50 jaar heb ik steeds alle 
 foto’s en publicaties verzameld die ik kon vinden over 
de molen. Op een jubileumtentoonstelling van de ver-
eniging Vrienden van Twickel zag ik tot mijn verbazing 
een prachtig schilderij van de molen uit 1923. Uiteraard 
deed ik mijn uiterste best om dit schilderij te kopen, 
en het is gelukt.

Bij de vereniging Vrienden van Twickel ben ik de afge-
lopen jaren betrokken bij het organiseren van lezingen 
en zodoende dacht ik in 2009 een dialezing te moeten 

maken over de markante molen ter gelegenheid van 
zijn 50-jarige afwezigheid.

Mijn eerste lezing trok een grote opkomst, namelijk 170 
belangstellenden, hoofdzakelijk Deldenaren. Het bleek 
dat de meesten herbouw van de molen zeer op prijs 
stellen, enkelen boden spontaan een bedrag aan.

Vervolgens sloten meerdere Deldenaren zich aaneen 
tot een werkgroep om de mogelijkheden voor herbouw 
te onderzoeken. Koninklijke Nederlandsche Heidemaat-
schappij bood professionele ondersteuning aan bij de 
verdere voorbereidingen in de vorm van het maken van 
een plan van aanpak.

De leden van de werkgroep gingen over tot vorming 
van Stichting Eschmolen Delden.

Wat zou het mooi zijn als we vanaf Almelo de stad 
 naderen en weer verwelkomd worden door de 
prachtige Eschmolen. Vierhonderd jaar lang stond 
er een Esch molen op zijn hoge karakteristieke plek, 
ruim vijftig jaar missen we hem nu. Het wordt tijd 
om Twickel en Delden weer compleet te maken!

Derk Rouwhorst, 
Initiatiefnemer herbouw Eschmolen 
en voorzitter Stichting Eschmolen Delden

‘Avondnevel Delden’, 1923, door Gerard C. Krol
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2.1 Aanleiding

De Eschmolen, een wind-korenmolen stond aan de weg 
van Delden naar Almelo. Hiermee werd gedurende vier-
honderd jaar het graan van de Deldeneres vermalen tot 
meel voor het brood. De molen speelde eeuwenlang een 
belangrijke rol in de voedselvoorziening van Delden en 
omgeving. Ook was de Eschmolen een ontmoetings-
plaats voor de boeren, die veelal een pachtboerderij op 
het landgoed Twickel exploiteerden. Dat de molen in 
1959 is afgebrand, betekende voor velen uit Delden en 
omgeving een groot verlies. Stichting Eschmolen Delden 
ziet, met vele anderen, de molen graag terugkeren.

Dit plan laat zien hoe de stichting de herbouw 

van de molen wil realiseren, welke activiteiten 

zij wil ontplooien en wat daarvoor nodig is.

2.2 Doelstellingen

Stichting Eschmolen Delden is gevestigd in Delden, 
 gemeente Hof van Twente. De stichting is op 29 april 
2010 voor onbepaalde tijd opgericht en wil met dit plan 
de volgende doelstellingen realiseren:

1) Herbouw van de voormalige Eschmolen, gelegen 
aan de Almelosestraat te Ambt Delden, gemeente 
Hof van Twente.

2) De Eschmolen beheren, instandhouden en laten 
werken met gecertifi ceerde, vrijwillige molenaars.

3) De Eschmolen in bedrijf stellen en houden, alsmede 
de molen openstellen voor toeristische en educatieve 
doeleinden als monument van bedrijf en techniek.

4) Ontwikkelen van economische activiteiten, waarvan 
het fi nanciële resultaat wordt aangewend voor het 
onderhoud van de Eschmolen.

5) Het landgoed Twickel compleet maken.

De stichting wil met bovenstaande doelstellingen 
 tevens een impuls geven aan de verfraaiing van het 
landschap op de overgang van Delden naar het land-
goed Twickel, de historie van Twickel en de stad en 
aan het oude ambacht van windmolenaar.

2 Aanleiding en doelstellingen

Missie Stichting Eschmolen Delden

Naast de genoemde concrete doelstellingen die de 
stichting bij de oprichting voor ogen had, heeft zij 
de volgende missie geformuleerd:
1) De stichting toont de geschiedenis van de 

 Eschmolen; deze speelde eeuwenlang een 
hoofdrol in de productie van het dagelijks 
brood voor de inwoners van Delden en om-
geving. De landbouw was toen gericht op het 
verbouwen van rogge, koeien hield men tevens 
voor de bemesting.

2) Het tonen van de rol van molens in relatie tot 
de omgeving en die van de Eschmolen in het 
bijzonder.
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3.1 Doelgroepen

Stichting Eschmolen Delden richt zich op de volgende 
doelgroepen:
1) De geïnteresseerde toerist, jonge gezinnen en 

 personen in de leeftijdscategorie 50+.
2) Groepen (verenigingen, bedrijven, organisaties). 
3) Vrijwilligers.
4) Leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs.

3.2 Samenwerking

Om de herbouw van de Eschmolen te realiseren, werkt 
Stichting Eschmolen Delden samen met een aantal 
 organisaties in Twente, zoals Stichting Twickel,  gemeente 
Hof van Twente en de VVV Hof van Twente.

3 Betrokkenen

Stichting Twickel
Stichting Twickel staat positief tegenover de herbouw 
van de Eschmolen. 
De belangrijkste argumenten van Stichting Twickel om 
de herbouw te ondersteunen:
1) Het terugbrengen van een belangrijk element op 

het landgoed. Al zeker sinds de 16e eeuw was de 
Eschmolen verbonden aan landgoed Twickel.

2) De Eschmolen maakt het historisch samenhangende 
geheel compleet: de es met zijn graanvelden, 

 de korenmolen en het brood voor de bevolking van 
Delden.

3) Het herstellen van het prachtige zicht op Delden 
vanaf de Deldeneres.

4) Het benadrukken van de open ruimte van de es 
 hetgeen geheel past bij het plan om de Rondweg 
langs Delden beter in te passen in het landschap.

Stichting Twickel benadrukt dat de molen rendabel 
moet zijn en ziet een educatieve functie van de molen 
als een belangrijk voordeel.
Stichting Twickel stelt grond beschikbaar voor de 
 herbouw van de Eschmolen en voor het bouwen van 
een (dubbele) molenaarswoning naast de molen. Deze 
woning is bestemd voor particuliere bewoning en/of 
kleinschalige economische activiteiten met maximaal 
5 medewerkers. De inkomsten uit de erfpacht van de 
grond voor de woning gebruikt Stichting Eschmolen 
Delden als bijdrage in de dekking van de vaste en 
 variabele kosten en onderhoud van de molen.
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Stichting Twickel

Twickel is het grootste particuliere landgoed in 
Nederland. Tot 1953 waren kasteel en landgoed 
Twickel familiebezit. De laatste eigenaresse, 
 barones Van Heeckeren van Wassenaer, bracht 
het landgoed onder in Stichting Twickel. Voor het 
kasteel bepaalde zij dat het particulier bewoond 
moest blijven. Momenteel wordt het kasteel 
 bewoond door het gezin van haar achterneef 
Christian Graaf zu Castell-Rüdenhausen.
De stichting beheert ook de vroegere familie-
bezittingen. In totaal beheert Stichting Twickel 
zo’n 6500 hectare grond, waarvan ruim 4000 in 
de directe omgeving van Delden en omvat 150 
boerderijen met weilanden, afgewisseld met bos-
sen, heidevelden en vennen. Ruim de helft van de 
landgoederen bestaat uit landbouwgronden die 
in gebruik zijn gegeven aan pachters. De pachters 
spelen een belangrijke rol bij het beheer van de 
landgoederen en vormen ook een belangrijke eco-
nomische pijler. 

Belangrijkste doel van de stichting is het behoud 
van de landgoederen als natuurreservaat en cul-
tuurmonument. Centraal staat de instandhouding 
van het natuurschoon en het landschappelijk 
 karakter. Het kasteel is niet opengesteld voor 
 publiek, maar vormt wel het decor voor allerlei 
publieksactiviteiten. De tuinen zijn een deel van 
het jaar opgesteld. De stichting is een onafhan-
kelijke instelling en wordt bestuurd door het 
 ‘college van beheer’. De dagelijkse leiding berust 
bij de rentmeester van Twickel.
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Gemeente Hof van Twente
De gemeente Hof van Twente is positief over de 
 herbouw van de Eschmolen. Hierbij is voor de gemeente 
een belangrijk uitgangspunt dat de Eschmolen een goede 
economische drager heeft en een maatschappelijke 
functie vervult. De relatie met Stichting Twickel en de 
relatie met recreatie en toerisme zijn voor de gemeente 
van groot belang.

Pact van Twickel
Gemeente Hof van Twente heeft het Pact van Twickel 
met verschillende overheden en Stichting Twickel onder-
tekend. Hierin is afgesproken het landgoed verder te 
versterken. De herbouw van de Eschmolen zorgt voor 
verbetering van de kwaliteit van de stadsrand en ver-
sterking van de recreatieve betekenis van het gebied. 
Daarmee wordt de waarde van Twickel als groene hart 
van Twente versterkt. 

VVV Hof van Twente
De VVV Hof van Twente steunt, waar mogelijk, de her-
bouw van de Eschmolen. Uitgangspunt voor de VVV 
is dat de Eschmolen minimaal haar basistaak vervult: 
het malen van graan zoals rogge en tarwe van de es. 
 Belangrijk voor de VVV Hof van Twente zijn de toeristi-
sche en recreatieve kansen die de Eschmolen biedt voor 
Delden en Hof van Twente. Er wordt, door het in ere 
herstellen van de Eschmolen, een stukje cultuurhistorie 
teruggebracht in de maatschappij. De stadswandeling 
Delden kan uitgebreid worden, er kan een molenroute 
ontwikkeld worden, er kunnen rondleidingen georga-
niseerd worden en het aanbod streekproducten wordt 
groter. Daarnaast zijn Delden en Hof van Twente een 
bezienswaardigheid met een grote geschiedenis rijker.

Landgoed Twickel
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4.1 Historie

De Deldeneres, waar de molen heeft gestaan, is een 
 onderdeel van het 6500 ha grote landgoed Twickel. 
In 1347 verwerft Herman van Twickelo, een edelman 
uit het Duits-Nederlandse grensgebied, de havezate van 
zijn schoonvader. Aan deze boerderij plus het bijbeho-
rende land geeft hij de naam ‘Twickel’. In de loop der 
eeuwen is door huwelijken en aankopen de omvang van 
het landgoed enorm vergroot en is ook de invloed op het 
bestuur van Delden en Overijssel gegroeid. De Esch-
molen behoorde tevens tot het landgoed Twickel.

Al op de kaart die Jacob van Deventer rond 1560 van 
Delden maakte, zijn twee molens even ten westen van 
het stadje te zien. Beide molens waren toen standerd-
molens. Een standerdmolen is een houten windmolen, 
draaibaar op een zware paal. De toenmalige eigenaar 
Johan III van Twickelo had als edelman het zogenaamde 
windrecht. Op deze manier verwierf hij inkomsten, 
 omdat zijn pachters de plicht hadden om hun graan 
in zijn molen te laten malen (molendwang). 

Met het beleg van Delden in 1583 door de Spanjaarden 
moesten ook de molens het zwaar ontgelden. Een jaar 
later werd Delden weer in brand gestoken, nu door de 
Staatse troepen van Willem van Oranje. Daarbij kwamen 
veel Deldenaren om. Het doel was Twente onbruikbaar 
te maken voor de Spanjaarden. 

4 Historie, landschap 
 en toerisme

Rechts: Kaart van Delden, 
rond 1560 door Jacob van 
Deventer.

Rechtsonder: De molen 
verslechterde.

Er was een groot gebrek aan molens ontstaan, zodat
de stadhouder te Oldenzaal vergunning verleende om 
de vernielde molens in Twente weer op te bouwen. 
Pas in 1734 werd de achtkantige Eschmolen, die velen 
gekend hebben, gebouwd. De kosten voor de bouw van 
de Eschmolen waren toen 1300 gulden (600 euro). 

De laatste molenaar was Derk Jan van den Berg, hij 
 begon in 1907. Maar hij kreeg steeds minder te malen, 
want door de komst van de electriciteit waren in Delden 
enkele electrische maalderijen gekomen. De molenaar 
stopte in 1914 omdat hij geen werk meer had. Hierna 
verhuurde de baron van Twickel de molen voor opslag. 
Tijdens een zware storm in 1934 woeien de wieken eraf. 
De molen stond jaren stil en werd niet onderhouden, 
zodat de toestand verslechterde. Diverse instanties en 
particulieren maakten hierover aanmerkingen, maar 
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door de crisistijd en daarna de Tweede Wereldoorlog 
werd er niets aan gedaan.

In 1959 ging het mis: de molen vatte vlam, stortte in en 
verbrandde volledig. Dat was het dramatische einde van 
één van de mooiste en oudste industriële gebouwen van 
Delden en Twickel. Alleen staatnamen als ‘Molenstraat’ 
en ‘De Wieken’ en het appartementencomplex ‘De Esch-
molen’ herinneren nog aan dit stukje historisch Delden.

4.2 Het landschap van Landgoed 
 Twickel en de stad Delden

Het landgoed Twickel en het stadje Delden zijn tot de 
dag van vandaag onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Hun ontwikkeling loopt parallel. Beide liggen aan de 
zuidoost rand van de omvangrijke Deldeneres, op de 
overgang van de hoge en droge es naar het natte dal 
van de Oelerbeek.

Deze es is van oudsher een zeer open, lichtgolvend, 
bouwland op een stuwwal, waarvan de randen gemar-
keerd zijn door verspreide bebouwing met bijbehorende 
erven en beplantingen. Kasteel Twickel met zijn omvang-
rijke park vol opgaand geboomte is daarin een bijzonder 
element.

De Deldeneres is ter hoogte van het kasteel omgevormd 
tot een halfopen parklandschap. Westelijk van en 

 parallel aan de Oelerbeek ligt de, in de achttiende eeuw 
gegraven, Twickelervaart die eindigt bij de vroegere 
schippersherberg, nu hotel Carelshaven. De houtzagerij 
van het landgoed ligt achter hotel Carelshaven.

In de loop van de twintigse eeuw is Delden aanmerkelijk 
in omvang toegenomen. Alleen aan de kant van Twickel 
is de karakteristieke, compacte, ronde stadskern nog in 
zijn oorspronkijke vorm waarneembaar en sluit hier 
 direct aan op het parklandschap van Twickel.

De drie belangrijkste verticale oriëntatiepunten in het 
gebied zijn de twee kerken van Delden en de water-
toren van Twickel. De provinciale weg, de N346, is in 
1971 aangelegd en loopt door de Deldeneres en langs 
het park van Twickel dat een Rijksmonument is. 
De Eschmolen zal weer het vierde landmark van Delden 
worden.

4.3 Recreatie en toerisme

De recreatiedruk in Delden en op het landgoed Twickel 
is de laatste jaren sterk toegenomen en daarmee ook 
het economische belang van recreatie voor dit gebied. 
Vakantiegangers en andere recreanten verblijven vaak 
op campings en in hotels. Maar ook dagjesmensen 
 melden zich in grote getale. 

Links: In 1959 verbrandde 
de molen volledig.
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De Eschmolen wordt herbouwd in een gebied met veel 
wandel- en fi etsroutes, waaronder de in het Pact van 
Twickel genoemde ‘Umfassungsweg’. Wandelaars en 
fi etsers zullen ook de Eschmolen aandoen. De molen is 
een waardevolle aanvulling op de bestaande toeristische 
trekpleisters zoals Kasteel Twickel met tuinen en park, 
de museumboerderij de Wendezoele, de door water 
aangedreven Noordmolen (oliemolen), de oude hout-
zaagmolen, de Historische Wagenmakerij, het middel-
eeuws, historische stadscentrum omringd door Noorder- 
en Zuiderhagen en het Zoutmuseum.

Rechtsboven: Luchtfoto 
van Delden uit de jaren 
50 van de vorige eeuw.

Onder: Namen herinneren 
aan de Eschmolen van 
weleer.

De Eschmolen



12   Historie, landschap en toerisme

N346

N346

N741

Rondweg Delden
Rondweg Delden

Almelosestraat

Langestraat

D E L D E N
Eu

ro
pa

la
an

Twentekanaal

Bo
rns

est
raa

t

A35

A35

Carelshaven

Oeler watermolen

Het Hoogspel

Noordmolen

Museumboerderij
Wendezoele

Kasteel en park
Twickel

Wagenmakerij

Twickeler 
houtzaagmolen

Protestantse Kerk Zoutmuseum

Eschmolen

Apart Hotel
met golfbaan

R.K. Kerk

Toeristische trekpleisters rondom de Eschmolen



Activiteiten ten behoeve van de doelgroepen   13

5.1 Toerisme en educatie

Voor toeristen, scholieren en bedrijven biedt de Esch-
molen een excursiegelegenheid.
Met het openstellen van de molen presenteert Stichting 
Eschmolen Delden een stukje cultuurhistorisch erfgoed 
van Twente. Door het vertonen en mogelijk maken van 
een oud ambacht kan historische kennis worden over-
gedragen. De molen wordt niet enkel een decorstuk in 
het landschap en gaat niet enkel draaien ‘voor de prins’. 
De Eschmolen gaat graan malen, bij voorkeur graan 
 afkomstig van de es. Bezoekers van de molen krijgen 
via een rondleiding informatie over de functie van de 

molen in het verleden en heden, de plek van de molen 
in de voedsel- en handelsketen en het ambachtelijk 
werken met eenvoudige materialen, maar in uiterst 
 ingenieuze constructies.

De molen wordt in principe elk weekend opengesteld 
voor publiek. In vakanties ook op enkele dagen door de 
week. Nadat de molen een tijd in werking is, bekijkt de 
stichting de mogelijkheden om educatieve activiteiten 
op te zetten, naast de expositie over duurzame energie. 
Educatieve activeiten worden in eerste instantie ontwik-
keld voor leerlingen van het basis- en het voortgezet 
onderwijs.

5 Activiteiten ten behoeve 
 van de doelgroepen

De VVV zal in nieuw te ontwikkelen toeristische  
fi ets- en wandelroutes de molen opnemen als extra 
toeristische activiteit.

Expositie duurzame energie
Duurzaamheid speelt een belangrijke rol voor Stichting 
Eschmolen Delden. In de ruimte onder de molen wordt 
een permanente expositie over duurzame energie ge-
realiseerd. De molen als energieleverancier in het ver-
leden en de mogelijkheden voor duurzame energie-
opwekking in het heden. Er worden zonnepanelen en 
(helix) windturbines bij de molen geplaatst. De onder-
bouw krijgt solatubes (fl exibele lichtgeleiders op basis 
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van glasvezels). Op de kap van de molen komt een 
demo van fl exibele zonnepanelen. Bij de expositie staan 
meters waarop te zien is hoeveel energie wordt op-
gewekt door de verschillende energiebronnen. Bij de 
 realisatie van deze expositie wordt samengewerkt met 
bedrijven en energieleveranciers.

5.2 Rustplek en verkoop

De Eschmolen wordt een aangename plek om te pauze-
ren voor wandelaars en fi etsers. Er is een kleinschalige 
horecagelegenheid en een winkel waar molen- en 
streekproducten te koop zijn.

5.3 Vrijwilligerswerk

De Eschmolen draait volledig op basis van vrijwilligers-
werk. Vrijwillige, gecertifi ceerde molenaars houden de 
molen draaiend. Hierbij krijgen (toekomstige) molenaars 
de kans hun kennis in de praktijk te brengen. Vrijwilligers 
verzorgen de rondleidingen, schenken een kop koffi e 
of thee, verkopen streekproducten, organiseren evene-
menten en zetten zich in voor het onderhoud van de 
molen. Vanouds is de Eschmolen een verzamelplaats 
voor mensen. Vroeger waren dat de boeren, die hun 
graan lieten malen (“wie het eerst komt, wie het eerst 
maalt”), nu biedt de molen een ontmoetingsplaats voor 
vrijwilligers en andere geïnteresseerden.

5.4 Vergaderingen en bijeenkomsten

Bedrijven en organisaties kunnen een deel van de ruimte 
onder de molen huren voor bijeenkomsten, vergaderin-
gen en presentaties. Stichting Eschmolen Delden biedt 
hierbij de ruimte en het nabijgelegen restaurant ’t Hoog-
spel’ biedt professionele catering. De verhuur van de 
ruimte genereert inkomsten die bijdragen in de dekking 
van de exploitatiekosten van de molen.
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6 Locatie, inrichting en materiaalgebruik

6.1 Locatie van de molen

De Eschmolen wordt herbouwd dichtbij zijn oorspronke-
lijke plek, ten noorden van de Rondweg Delden en ten 
oosten van de Molenstraat.

De (dubbele) molenaarswoning wordt in de nabijheid 
van de molen gebouwd.

Stichting Eschmolen Delden heeft samen met Stichting 
Twickel gekozen voor deze locatie. De belangrijkste 
 argumenten:
– De molenbiotoop is hier relatief gunstig. De molen 

kan hier de wind uit zuid tot westelijke richting het 
beste vangen. 

– Vanuit de verschillende toegangswegen is het zicht 
op de molen zeer goed.

– Het oorspronkelijke gezicht op de stad Delden vanaf 
de hoge Deldeneres wordt hersteld.

– Deze locatie sluit goed aan op bestaande fi ets- en 
wandelroutes.

– De locatie heeft een rustige ligging, wat aantrek-
kelijk is voor de exploitatie van de molen.

– Op deze locatie wordt de randfunctie van de stad 
en omgeving versterkt door de molen.

– De locatie is te voet bereikbaar voor bezoekers 
 vanuit centrum Delden.

– Er is hier voldoende ruimte voor parkeergelegenheid.

6.2 Inrichting en materiaalgebruik

De Eschmolen is een grondzeiler met wieken van 
13 meter lang. In verband met veiligheid wordt de 
 molen op een verhoging (terp) gebouwd.

Inrichting molen
De ruimte onder de molen (in de terp) wordt ingezet 
voor de kleinschalige horeca en de winkel. Deze opper-
vlakte is evenals de molen achtkantig en heeft een 
 diameter van 8 meter. Voor de permanente expositie 
duurzame energie en verhuur van ruimte voor bijeen-
komsten is extra oppervlakte nodig. Deze extra opper-
vlakte wordt gecreëerd rondom de achtkantige terp 
 onder de molen.

Benodigde oppervlaktes:
– Permanente expositie duurzame energie: ca. 100 m2. 
– Verhuurruimte: minimaal: ca. 100 m2.

De totale lengte van een roede (twee wieken) en de 
diameter van de terp moet een verhouding hebben van 
ongeveer 1 op 1. De terp krijgt een, zoveel als praktisch 
mogelijk, ronde vorm.

Het is wenselijk een afstand van 40 meter rondom het 
gebouw vrij te houden.

Materiaalgebruik
Bij de herbouw van de Eschmolen wordt rekening 
 gehouden met het historische aanzicht van de molen. 
In principe wordt de buitenkant van de molen op de 
verhoging identiek opgebouwd als het oorspronkelijke 
model. Het enige verschil is dat de nieuwe Eschmolen 
uit veiligheidsoverwegingen op een terp wordt geplaatst. 

De oorspronkelijke molen bestond uit stenen muren, een 
houten achtkantige bovenbouw gedekt met verticale 

Eschmolen (in de zichtas)

schuurwoning met grote kelder

wandelpad met meidoornhaag

Z I C H T A S

uitzicht

N346
Rondweg Delden

Europalaan

parkeren

ingang

Locatie van 
de Eschmolen
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houten schaliën en een houten bovenas. Er wordt zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt van duurzame en natuurlijke 
materialen die ook bij het oorspronkelijke model zijn 
toegepast.

Duurzaamheid:
– Op de terp worden solatubes geplaatst en op de kap 

van de molen komt een demo van onopvallende, 
fl exibele zonnepanelen.

– Er zal gebruik worden gemaakt van onder andere 
hout met FSC-certifi cering, gebakken straatklinkers 
etc. 

– De duurzaamheidscriteria van AgentschapNL 
 worden toegepast door onder andere het hergebruik 
van  betongranulaat te stimuleren. 

– Als isolatiemateriaal wordt gedacht aan polymelk-
zuurschuim (wordt gemaakt uit suikers).

– Er wordt gestreefd naar het werken met een 
 gesloten grondbalans: vrijkomende grond uit bouw 
van de woning, cunets infrastructuur en infi ltratie-
voorzieningen wordt gebruikt in de terp van de 
 molen. 

– Het regenwater wordt geinfi ltreerd in de bodem.
– Verwarmen en koelen met een warmtepomp-

installatie.

De gedachte is het kruiwerk van de kap en de bovenas 
helemaal van staal te maken. Dit is duurzamer dan hout, 
vraagt minder onderhoud en het ‘naar de wind zetten’ 
kan zo door één persoon plaatsvinden. Artists impression locatie Eschmolen



7.1 Hoogteligging

De beoogde locatie ligt op de stuwwal van Delden 
die zich uitstrekt vanaf het landgoed Twickel en 
Deldener esch tot het gebied ten zuiden van het 
 Twentekanaal.
De stuwwal bereikt een hoogte van N.A.P. +30 m. 
Er zijn nog vrij veel houtwallen aanwezig en enkele 
bospercelen. Een es is een hooggelegen akker te vinden 
op de zandgronden in Nederland. Het bodemgebruik 
is bouwland.

De locatie ligt ten noordwesten van Delden en wordt 
ingesloten door de N741 (Delden-Almelo), de N346 
(Rondweg Delden) en de verbindingsweg tussen de 
N741 en N346 (toe- en afrit). In dit gebiedje varieert 
de hoogte van ca. +20.00 m aan de noorwestkant tot 
ca. +21.20 m aan de zuidoostkant. Het hele perceel 
is ca. 13.000 m2 groot.

7.2 Bodemopbouw

Van de bodemopbouw van het terrein zijn geen gegevens 
bekend. 
Om enigszins inzicht te krijgen in de bodemopbouw is 
de bodemkaart van Nederland geraadpleegd.
Het terrein waarop de molen is geprojecteerd behoort 
tot de kaarteenheid zwarte Enkeerdgronden (zEZ23) 
met een grondwatertrap VII*. 

Enkeerdgronden zijn zandgronden met een 70 à 140 cm 
dikke humushoudende bovengrond die ontstaan is door 
opmesting met zandrijke stalmest.
De ondergrond bestaat uit leemarm en zwak lemig fi jn 
zand, een goede draagkrachtige ondergrond.
De doorlatendheid van de bodem is goed.

7.3 Waterhuishouding

Zoals aangegeven heeft het gebied een grondwatertrap 
VII*. Dit houdt in dat de gemiddeld hoogste grondwater-
stand (GHG) zich op 2.30 m tot meer dan 4.00 m onder 
maaiveld bevindt en de gemiddeld laagste grondwater-
stand (GLG) op 1.40 m tot meer dan 3.00 m onder maai-
veld. Kort gezegd het gebied is relatief droog.
Dit soort gebieden kenmerkt zich door een niet zicht-
bare waterafvoer of het voorkomen van alleen zaksloten. 
Dit wordt bevestigd op de waterschapskaart van water-
schap Regge en Dinkel waarop blijkt dat in de buurt 
van de locatie zich geen A-watergangen bevinden.

Uit kaarten van de Provincie Overijssel blijkt dat de 
 locatie niet in een grondwaterbeschermingsgebied, 
 waterwingebied of intrekkingsgebied ligt.

7.4 Riolering

De goed doorlatende zandgrond en de lage grondwater-
standen lenen zich uitstekend om vrijkomend dakwater 
en water van terreinverhardingen te laten infi ltreren. 
Het water kan oppervlakkig afstromen naar bestaande 
(zak)sloten of nieuw aan te leggen bovengrondse infi l-
tratievoorzieningen. 

Voor de vuilwaterafvoer (DWA) van molen en de woning 
moet een afvoer aangelegd worden. In de directe om-
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Hoogteligging locatie Eschmolen
Bron: actueel hoogtebestand Nederland, www.ahn.nl
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geving van de locatie bevindt zich geen vrijverval riool-
stelsel van de gemeente. Ook het drukrioleringsstelsel 
van het buitengebied bevindt zich niet in de directe 
 nabijheid. 
Dit betekent dat het vuilwater verzameld dient te 
 worden in een pompput. Voor de verdere afvoer van het 
DWA bestaan een aantal mogelijkheden die in samen-
spraak met de gemeente nader onderzocht dienen te 
worden:
– Persleiding aanleggen naar de watertoren en daar 

aansluiten op de bestaande drukriolering
– Persleiding aanleggen naar de eerste boerderij aan 

de Rijssenseweg en daar aansluiten op de bestaande 
drukriolering

– Persleiding aanleggen naar Delden en daar aan-
sluiten op het vrijverval stelsel van Delden

Afhankelijk van de horecavoorzieningen is een vet-
afscheider achter de keukenafvoer noodzakelijk.

7.5 Nutsvoorzieningen

Bij het Kadaster (KLIC-online) is een orientatiemelding 
gedaan ten aanzien van de huidige ligging van kabels 
en leidingen. Hieruit blijkt:
– Vitens heeft een aantal transportwaterleidingen 

 liggen net ten noorden van de verbindingsweg 
N741-N346. Deze komen van het pompstation bij 
de watertoren. 

De Provincie Overijssel is bezig met planontwikkeling 
om de N741, de N346 en de aansluitingen op elkaar te 
reconstrueren. 
Deze plannen zijn in een vroeg stadium en nog zeer 
voorlopig, maar houden op dit moment in:
– Aanleg van een rotonde in N346 en in de N741 met 

een verbindingsweg daartussen, waarover in beide 
richtingen het verkeer afgewikkeld wordt aan de 
zuidkant van de rondweg om Delden.

– De Molenstraat wordt vanuit Delden deels omgelegd 
en sluit aan op de nieuwe rotonde in de N741.

– Het traject van de Molenstraat bestaande uit het 
deel over de rondweg en de aansluiting op/bij de 
N741 komt te vervallen.

– Het huidige viaduct in de Molenstraat wordt 
 bestemd voor fi etsers en wandelaars.

– Een nieuw pad over de vroegere Almelosestraat 
wordt aangelegd.

– De huidige verbindingsweg, toe- en afrit, tussen de 
rondweg N346 en de N741 direct grenzend aan de 
beoogde locatie komt te vervallen.

In het fi guur op de volgende pagina is de nieuwe, 
 voorlopige situatie weergegeven.

De termijn waarop de reconstructie van de rondweg 
plaatsvindt, is nog onbekend. Vooralsnog is de recon-
structie van de weg niet van invloed op de bouw van de 
molen.

– Er ligt laagspanning langs de Molenstraat, 
 middenspanning ligt langs de N346.

– KPN Telecom heeft kabels liggen langs de 
 Molenstraat.

– Er liggen geen gasleidingen in de nabijheid 
 van de locatie.
– Er ligt geen vrijverval riool of drukriolering 
 in de buurt van de locatie.
Op het terrein zelf liggen geen kabels en leidingen.

De molen wordt voorzien van heteluchtverwarming. 

Gezien de afwezigheid van gasleidingen in de buurt 
moet een nadere afweging gemaakt worden om met 
gas te verwarmen en te koken of dit electrisch te doen. 
De aansluiting op het gasnet zal een grote investering 
vergen. De aansluitingen op de overige nutsvoorzienin-
gen water, electra (laag- of middenspanning) en tele-
com zijn door de ligging van de voorzieningen in de 
 nabijheid van de locatie goed te realiseren.

7.6 Verkeer

In de huidige situatie kan de locatie ontsloten worden 
door de toegangsweg naar de molen aan te sluiten op 
de Molenstraat. De toegangsweg kan geprojecteerd 
worden op een zandpad aan de zuidwest zijde van het 
terrein. Hier liep vroeger de Almelosestraat.



In de nieuwe situatie zal de ontsluiting van de locatie 
door het afwaarderen van de Molenstraat wel aandacht 
nodig hebben.
In principe zijn er voor de ontsluiting twee mogelijk-
heden:
– Naar het zuiden via de bestaande Molenstraat 
 (en viaduct over de rondweg), dichtbij de rotonde 

komt dan een nieuwe  T-splitsing.
– Ontsluiting naar het noorden via het bestaande 

weggetje dat al een aansluiting op N741 heeft en 
deze doortrekken naar de molen.

Bijkomend voordeel van deze ontsluiting is dat er een 
verbinding met de Diepenweg komt. Dit is een zandpad 
ten noorden van de locatie dat de verbinding vormt met 
’t Hoogspel, de watertoren en kasteel en landgoed 
Twickel. De Diepenweg is ook onderdeel van een aantal 
wandelroutes.

7.7 Parkeervoorzieningen

Voor parkeervoorzieningen zal worden voldaan aan de 
wettelijke vereisten.

Er komt voldoende parkeergelegenheid (op loopafstand) 
in de directe nabijheid van de Eschmolen, ten zuiden 
van de rondweg.
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Nieuwe, voorlopige situatie
Bron: ‘Ruimtelijk onderzoek naar het herstel van de relatie Delden en Twickel’
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7.10 Terreininrichting

Naast de bebouwing zal de terreininrichting bestaan uit 
infrastructuur, parkeerplaatsen en groenvoorzieningen. 
De bovengrondse afwatering en infi ltratie zal de nodige 
aandacht krijgen.

Op pagina 20 is de complete terreininrichting weer-
gegeven door middel van een schets, een vogelvlucht-
impressie.

Bij de gekozen locatie van de Deldense Eschmolen is 
de bomengroep aan de zuidwestzijde een belemmering 
ten aanzien van de twee bovengenoemde aspecten. 
Stichting Twickel zal deze bomengroep en mogelijk 
ook de bomengroep aan de overzijde kappen.

7.8 Bezoekersaantallen

Er wordt uitgegaan van een minimum van 3000 
 bezoekers per jaar.

7.9 Molenbiotoop

De omgeving waarmee een molen in relatie staat 
 noemen we de molenbiotoop. 
Als de molen 10% minder wind krijgt door aanwezig-
heid van obstakels, dan levert de molen 25% minder 
energie. Obstakels op te korte afstand van de molen 
zorgen voor een onregelmatige windstroom wat een 
wisselende windtoevoer op de wieken geeft.

Bij de molenbiotoop is de ruimte die vrij wordt gehouden 
voor een goede windvang van cruciaal belang. De bio-
toopformule is een eenvoudige manier om de maximaal 
aanvaardbare hoogte van obstakels rond een molen te 
berekenen, dusdanig dat de molen hier geen onover-
komelijke hinder van ondervindt. De biotoopformule 
wordt dus vooral toegepast om te kunnen bepalen of 
een obstakel op een bepaalde afstand van de molen al 
dan niet ‘te hoog’ is. Minimaal de eerste 100 meter 
dient vrij te zijn van obstakels.
Daarnaast staat met name de zichtbaarheid van de 
 molen centraal.
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8 Beleid en planologische aspecten

De herbouw van de Eschmolen geeft invulling aan 
 verschillende beleidsnota’s en visies.

8.1 Het Pact van Twickel 

Het Pact van Twickel is een overeenkomst tussen de 
provincie Overijssel, de gemeenten Hof van Twente, 
Hengelo en Borne, de Regio Twente, het waterschap 
Regge en Dinkel en Stichting Twickel voor het behouden 
en versterken van de grote variatie aan waardevolle 
cultuurlandschappen in het gebied van Twickel. 
Daarnaast zetten ondertekenaars zich in om in de over-
gangszone tussen stad en landgoed onder de noemer 
Parkland te werken aan verbetering van de kwaliteit 
van de stadsranden en versterking van de recreatieve 
betekenis om daarmee de waarde van Twickel als 
 groene hart van Twente te versterken.

Bij ruimtelijke opgaven en de toekomstige ontwikkeling 
van het gebied worden behoud en versterking van de 
bijzondere kwaliteiten van het gebied centraal gesteld. 
Daarbij wordt op verschillende zaken ingezet. De her-
bouw van de Eschmolen geeft invulling aan het Pact 
van Twickel en sluit aan op:
- Versterken van de karakteristieken van de verschil-

lende cultuurlandschappen.
- Versterken van de recreatieve betekenis van het 

 gebied, met name in de stadsrandzone.
- Vormgeven van een kwalitatief hoogwaardige en 

recreatief aantrekkelijke randzone tussen stad en 
landgoed.

De herinrichting van de Rondweg N346 valt in het 
kader van het Pact van Twickel.

8.2 De Agenda van Twente

De 14 Twentse gemeenten, verenigd in Regio Twente, 
hebben met de provincie Overijssel in 2007 de De Agenda 
van Twente gelanceerd. Dit is een ambitieus, langjarig 
investeringsplan met als belangrijkste pijler het duur-
zaam en substantieel versterken van de sociaalecono-
mische structuur van Twente. De Regio Twente spant 
zich in voor een productieve en welvarende regio waar 
mensen prettig wonen en werken. 
Een van de speerpunten van de Agenda van Twente 
is het ontwikkelen van het toerisme. Uitgangspunt 
daarbij is een goede mix van trend en traditie. Recreëren 
moet mogelijk zijn in een mooi cultuurlandschap met 
bestaande en weer tot leven gewekte tradities en eve-
nementen. Een plaatje waarin de Deldener Eschmolen 
precies past.

8.3 Structuurvisie landelijk gebied 
 Hof van Twente

Bovenstaande wordt ook nog eens onderstreept in de 
Structuurvisie landelijk gebied Hof van Twente van de 

gemeente Hof van Twente vastgesteld op 6 juli 2010:
De culturele identiteit, de landgoederen, de klein-
schalige structuur van wegen, de wandel-, fi ets-, en 
ruiterpaden en de aanwezige ‘parels’ vormen samen 
met alle voorzieningen die ondernemers bieden een 
sterk toeristisch product.
Het beleid voor recreatie en toerisme is gericht op het 
borgen en verdiepen van de huidige recreatieve struc-
tuur. De aandacht richt zich op samenwerking, het 
 vergroten van de kwaliteit en de bestedingen.
De trends in recreatie en toerisme maken duidelijk dat de 
recreant of toerist steeds meer gericht is op het ervaren, 
op het beleven van gebieden. Dit ervaren of beleven be-
staat uit een scala aan verschillende activiteiten zoals 
wandelen, fi etsen, bedrijfsbezoeken, kunst en cultuur.

8.4 Laat je verleiden 
 in de Hof van Twente

De gemeente Hof van Twente heeft in 2007 de Nota 
Recreatie en Toerisme 2007-2012, met de titel ‘Laat je 
verleiden in de Hof van Twente’ vastgesteld. Een van de 
kernpunten van het beleid betreft het dagtoerisme.

In de Hof van Twente kunnen de culturele identiteit, 
de bestaande en nieuwe landmarks, de kleinschalige 
structuur van wegen, de wandel-, fi ets- en ruiterpaden 
en de aanwezige (kleinschalige) ‘parels’ verder benut 
worden. Voorgestaan wordt dat de dagrecreatieve 
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 mogelijkheden (kwantitatief en kwalitatief) worden 
versterkt. Dit kan door het toelaten van meerdere kleine 
en één of enkele middelgrote attractiepunten. Gestreefd 
wordt naar kwaliteit en een hoge belevingswaarde. 
 Differentiatie van het aanbod, zowel in verblijfs- als 
dagrecreatieve sfeer, betekent verhoging van de attrac-
tiviteit van het gebied en wordt waar mogelijk bevorderd: 
dit komt tot uiting in het planologische toelatings-
beleid. De herbouw van de Deldener Eschmolen sluit 
hier perfect aan op dit beleid.

8.5 Omgevingsvisie Overijssel

In juli 2009 heeft de provincie Overijssel zijn visie en 
uitvoeringsplan voor de ontwikkeling van de leef-
omgeving gepresenteerd. Publieke belangen van lokale 
 leefgemeenschappen worden door de gemeentes af-
gewogen. Waar het provinciaal belang aan de orde 
is zal de provincie aanwezig zijn. De omgevingsvisie 
 defi nieert wat van provinciaal belang geacht wordt.
Ten aanzien van cultureel erfgoed (monumenten, 
industrieel en agrarisch erfgoed) heeft de provincie 
de ambitie om dit te behouden én te versterken. Het 
cultuurhistorische erfgoed speelt een belangrijke rol 
in de identiteit en de leefkwaliteit van Overijssel. Dit 
erfgoed vertelt het verhaal van Overijssel, bepaalt voor 
een belangrijk deel het aanzien van steden, dorpen en 
platteland en is mede bepalend voor de aantrekkings-
kracht van de provincie als recreatiegebied, woon-
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8.7 Conclusies

De herbouw van de Deldener Eschmolen sluit prima 
aan op de door de provincie, gemeente en regionale 
belangengroepen geformuleerde visies en beleid.

De herbouw draagt in grote mate bij aan:

– Het versterken van de ruimtelijke kwaliteit 
door het versterken van de karakteristieken 

 van de verschillende cultuurlandschappen. 
 De beleving van het landschap wordt vergroot 

door toevoeging van cultureel erfgoed in het 
landschap.

– Het versterken van de recreatieve betekenis 
van het gebied. Het geeft toegevoegde waarde 
in het aanbod van dagrecreatie naast de reeds 
bestaande waardes in de omgeving en de 
 vrijetijdseconomie is een van belangrijkste 
groeisectoren in onze economie.

– Het vergroten van kennis over het cultureel 
erfgoed door het oude ambacht van de mole-
naar weer een plek te geven en door educatie. 
Kennis over cultureel erfgoed draagt bij aan 
het behoud ervan.

- De expositie duurzame energie voegt een 
 hedendaags aspect toe.

omgeving en vestigingsplaats voor bedrijven.
De Deldense Eschmolen draagt bij aan de versterking 
van het cultureel erfgoed in het landschap van de 
 provincie en met name in het landschap bij Delden.
De provincie stelt verder dat kennis over (de betekenis 
van) Overijsels erfgoed belangrijk is voor het behoud 
 ervan. De herbouw van de Eschmolen en de beoogde 
activiteiten sluiten prima op dit aspect aan.

8.6 Bestemmingsplan

De gemeente heeft het voornemen de bestemmings-
plannen voor het buitengebied integraal te herzien. 
Eind 2010 is dit proces in werking gezet. De huidige 
 bestemmingsplannen voor het buitengebied zijn ver-

ouderd en verschillen onderling. Het is wenselijk bij het 
opstellen van het bestemmingsplan de structuurvisie 
als een kaderstellende visie te gebruiken. De structuur-
visie voor het landelijk gebied van Hof van Twente is 
op 6 juli 2010 vastgesteld.

De molen komt in het buitengebied te liggen en voor 
de herbouw van de molen met molenwoning moet het 
bestemmingsplan eveneens worden herzien. De beoog-
de locatie heeft nu een agrarische bestemming.
De gemeente heeft aangegeven dat bij gebleken haal-
baarheid van het project alle medewerking verleend 
wordt bij de herziening van het bestemmingsplan.

Voor de bestemmingsplanwijziging moeten nog een 
aantal aspecten nader worden onderzocht of deze 
 belemmeringen opleveren:
– Bodemkwaliteit
– Archeologie
– Water
– Ecologie en Flora en Fauna
– Verkeer
– Geluid
– Luchtkwaliteit
– Milieuzorg/hindercirkels
– Externe veiligheid (denk aan brandstofl eiding 
 van Defensie)
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9.1 Investeringen

Om tot een betrouwbare schatting te komen van de 
 investeringskosten is bij de opstelling van de begroting 
gebruik gemaakt van ervaringscijfers van de herbouw 
van molens elders in Nederland.

De investeringskosten zijn begroot op € 1.603.525

Deze kosten zijn als volgt opgebouwd:

Herbouw molen aanneemsom € 1.000.000
Bouwvergunning gemeente 
Hof van Twente € 10.000
Inventaris winkel en horecagelegenheid € 25.000
Inventaris ruimte bijeenkomsten, etc. € 20.000
Landschappelijke inpassing 
(incl. parkeervoorziening) €  15.000
Sanitaire voorzieningen en keukens € 30.000
Nutsvoorzieningen 
(water, riool, gas, electra) € 85.000
Expositie duurzame energie en 
educatieve activiteiten € 40.000
Totaal €  1.225.000
Onvoorzien 10% € 122.500
Totaal €  1.347.500
BTW 19% € 256.025

Totaal incl. onvoorzien €  1.603.525

9.2 Exploitatie

De Eschmolen wordt in bedrijf gehouden door vrijwillige, 
gecertifi ceerde molenaars. Als de molen draait, moeten 
er minimaal twee vrijwilligers waaronder een gecertifi -
ceerde molenaar aanwezig zijn. Bij een niet draaiende 
molen kan volstaan worden met twee vrijwilligers.
Ook de winkel, de horeceagelegenheid en het verhuur 
van de ruimte worden onderhouden door vrijwilligers. 
De molen wordt in principe elk weekend opengesteld 
voor publiek. In vakanties zal de molen ook op enkele 
dagen door de week worden opengesteld. De openings-
tijden voor het verhuur van de ruimte onder de molen 
zijn afhankelijk van de behoeften van de vragende partij.

De stiching Eschmolen Delden maakt bij het werven 
van vrijwilligers gebruik van mensen in het bijzonder 
die met de Vut of met pensioen zijn gegaan. Zo kan de 
molen ook door de week geopend zijn. 

Om tot een betrouwbare schatting te komen van de 
 onderhoudskosten van de molen en het terrein is bij de 
opstelling van de exploitatiebegroting tevens gebruik ge-
maakt van ervaringscijfers van molens elders in  Nederland.

Voor groot onderhoud wordt jaarlijks een bedrag van 
€ 8.900 gereserveerd.

De inkomsten worden voor een belangrijk deel gegene-
reerd door de groep Vrienden van de molen die Stichting 

9 Investeringen en exploitatie
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Eschmolen Delden wil oprichten. Vrienden van de molen 
krijgen regelmatig een nieuwsbrief en worden uitge-
nodigd voor speciale ‘vriendendagen’ gehouden op de 
molen.
Sponsoren van de molen krijgen de gelegenheid de naam 
van hun bedrijf te plaatsen op een bord in de molen. De 
grootste inkomstenbron is de erfpacht van de grond van 
de (dubbele) molenaarswoning. Stichting Twickel biedt 
naast grond voor de molen ook grond voor het bouwen 
van deze molenaarswoning. Deze woning wordt gebouwd 
door Stichting Twickel of een particulier die tevens 
eige naar wordt. Het huis kan verdeeld worden in twee 
woningen of in een woning en een kleinschalig commer-
cieel bedrijf (bijvoorbeeld een  architecten- of advies-
bureau). Stichting Eschmolen Delden ontvangt uit de 
erfpacht jaarlijks een bedrag van circa € 12.000.

Juridische structuur en eigendomsverhoudingen
De grond van de molen en de woning is in eigendom van 
Stichting Twickel. De grond wordt door Stichting Twickel 
voor een symbolisch bedrag in erfpacht gegeven aan 
Stichting Eschmolen Delden. Stichting Eschmolen 
 Delden verpacht de grond van de woning aan de 
eigenaar van de woning.

De Eschmolen zal in eigendom zijn van Stichting 
Esch molen Delden. Het beheer van de molen en het 
aangrenzende terrein ligt in handen van Stichting 
 Eschmolen Delden. De (dubbele) molenaarswoning is 
in eigendom van een particulier.

Exploitatiebegroting

Posten Kosten  Activiteiten Opbrengsten

Bestuurskosten €  500 Sponsoren (bedrijven in en rond Delden) €  5.000
Kosten vrijwilligers €  2.000 Donateurs €  2.500
Contributies  €  150 Vrienden van de molen. Uitgangspunt is 
   400 vrienden die elk € 15 per jaar betalen. €  6.000
Verzekeringspremies €  3.000 Winkel en kleinschalige horecafunctie. €  5.000
Belastingen €  500 Evenementen €  1.000
Nutsvoorzieningen €  3.000 Giften en legaten €  1.000
Telefoon / alarm €  1.500 Erfpacht grond €  12.000
Bankkosten €  350 Verhuur ruimte onder de molen 
   (vergaderingen en bijeenkomsten) €  3.000
Nieuwsbrief €  3.000  
Accountant €  1.250  
OZB gemeente €  1.000  
Postbus en porto €  350  
Klein onderhoud €  10.000  
Reservering groot onderhoud €  8.900  

Totaal € 35.500  € 35.500
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Colofon 

Dit plan van aanpak is een gezamenlijke productie van Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij 
en Stichting Eschmolen Delden. Het plan is tot stand gekomen door Derk Rouwhorst, Jan Michiels en 
Jan Roerink (Stichting Eschmolen Delden), Lideke van Driel en Lonneke Vissers (KNHM)
Tekst en redactie: Ronald Jansen (ARCADIS) en Lonneke Vissers (KNHM)
Vormgeving: Ineke Oerlemans
Beeldmateriaal: o.a. Jan Brummer, Jeroen Brummer, iStockphoto, Wilfried Jansen of Lorkeers (ARCADIS), Ronald Jansen 
(ARCADIS), Douwe Kooistra,  Nationale Beeldbank, Ineke Oerlemans, Derk Rouwhorst en Rick Wildeman (RWCC)

Bronvermelding

- Ruimtelijk onderzoek naar het herstel van de relatie Delden en Twickel. 
 Stichting Twickel, provincie Overijssel en gemeente Hof van Twente, november 2003.
- Twickelblad, najaar 2009. Artikel ‘Statige korenmolen wordt gemist’.
- Eschmolen Delden, Locatieonderzoek. Bureau Greet Bierema, 2011.
- Website Stichting Twickel.
- Website VVV Hof van Twente.
- Huis Archief Twickel.
- Het Pact van Twickel, 19 maart 2009.
- De Agenda van Twente, eind juni 2007.
- Structuurvisie landelijk gebied Hof van Twente, 2010.
- Nota Recratie en Toerisme 2007-2012. Laat je verleiden in de Hof van Twente, 2007.
- Omgevingsvisie Overijssel, juli 2009.
- Bestemmingsplan Gemeente Hof van Twente.
- De Twentsche Courant Tubantia, 25 maart 2009. Artikel ‘Derk Rouwhorst ziet Eschmolen graag herrijzen.’

Contact

Meer informatie: www.eschmolendelden.nl 
of bij Derk Rouwhorst, Noorderhagen 56, 
7491 AS Delden, telefoon 074 3763600, 
e-mail info@eschmolendelden.nl


