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Rustpunt voor wandelaars en fietsers op landgoed Twickel

In de lommerrijke bossen van landgoed Twickel tussen Borne en Delden 
in Overijssel ligt op een rustieke plek oliemolen de Noordmolen. Het 
eeuwenoude industriële monument, ooit met graanmolen, is anno 
2016 een rustpunt voor wandelaars en fietsers, maar was in vroeger 
tijden trefpunt van lokale boeren en herkenningspunt voor reizigers en 
marskramers.

Noordmolen maakt
jeugd erfgoedbewust

WATERRAD VAN DE NOORDMOLEN.

Bij grootonderhoud in 2006 verwierf de Noordmolen subsi-
die voor een erfgoededucatieproject. Daartoe zijn indertijd 
lesbrieven ontwikkeld, die aan tal van scholieren zijn uitge-
reikt. Nu de stroom jeugdige bezoekers geleidelijk opdroogt, 
wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden jongeren te 
interesseren voor het ambacht van olieslager. 

Basisscholen in de omtrek spelen daar op in. Zij hebben het 
initiatief genomen om leerlingen met moderne middelen 
betekenis, werking en nut van het erfgoed bij te brengen. 
Gedacht wordt aan app ’s en mogelijk ook 3D filmpjes, waar-
bij de sfeer en werkomstandigheden van vroeger in beeld 
worden gebracht. 
Behalve de Noordmolen doen nabijgelegen erfgoederen als 
de watertoren, museumboerderij Wendezoele en de histori-
sche houtzaagmolen mee aan het project.

Ligging
De Noordmolen pronkt op een voormalig ‘verkeersknoop-
punt’. Over de oude postweg trokken verse paarden de post-
koets langs de Noordmolen op weg naar Borne, Oldenzaal en 
Hannover.
Van de route maakten ook Kiepenkerle, Tödden/marskra-
mers en Hollandgänger gebruik. De weg naar Almelo ligt in 
de buurt, evenals de oude waterwegen Twickelervaart en 
Oelerbeek. 

Geschiedenis
De Noordmolen staat al vermeld in het Utrechts bisschop-
pelijk register van 1325 – 1336 en wordt geduid in de akte 
gedateerd 1347 waarmee Herman van Twickelo het huis 
Eijsinc, het latere Twickel koopt. Er zijn aanwijzingen dat de 
molen zelfs meer dan een eeuw ouder is.
Van de Noordmolen is ook een oudere bronvermelding 
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DE NOORDMOLEN IN LOMMERIJK TWICKEL.
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KIJKJE OP DE MOLEN VANAF 
ERVE OLIESLAGER.
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bekend in verband met het huis Norde, waaraan het bouw-
werk zijn naam zou danken. Vanwege de ouderdom van 

enkele erven nabij de Noordmolen 
wordt aangenomen dat de olie- en 
graanmolen al voor de 12e eeuw 
zijn  opgericht. 
Hoe het ook zij, de Noordmolen 
maakt deel uit van een oude 
cultuur en was lange tijd onmis-
baar werktuig voor de vroegere 
landbouwers in de naoberschap. 
Langs de noordkant van Delden 
(al genoemd in 1035) rond de 
Deldeneres liggen eeuwenoude 
boerderijen.  Wateraangedreven 
molens werden door de Romeinen 
geïntroduceerd en hebben gelei-
delijk verspreiding verkregen naar 
onze streken. Omdat de oprichting 
kostbaar was, waren veelal adel-
lijke grondeigenaren en kloosters 
financiers van de waterwerken. Een 
deel van de opbrengst kwam de 
eigenaar ten goede. 

Twickel, ook nu nog eigenaar 
van de watermolen, verhuurt het 
bouwwerk tegen een vriendelijke 

prijs aan de Stichting Noordmolen onder de verplichting het 
gebouw open te stellen voor publiek.

Bewoners
Vroege bewoners van Twente vestigden zich circa 4000 jaar 
voor Christus op hoger gelegen gronden in de nabijheid van 
stromend water. Op kleine akkers op de es verbouwden zij 
oude graansoorten en gewassen en op nattere gebieden 
bedreven zij veeteelt. 

Niet ver van de Noordmolen liggen enkele grafheuvels, waar 
latere bewoners in de bronstijd hun doden begroeven. 
Lange tijd waren boerderijen - veelal een lös hoes - in hoofd-
zaak zelfvoorzienende gemeenschappen van hardwerkende 
gezinnen van twee of drie bij elkaar inwonende generaties 
en eveneens inwonende knechten en meiden. Eigen graan, 
boekweit, vlas, groenten en slachtvee voorzagen in de 
levensbehoeften. Zelf gemaakt linnen en wol van eigen scha-
pen werden gebruikt voor kleren. Het graan werd ter plekke 
tot meel gemalen en watermolens namen het handwerk van 
maalsteen, vijzel en rosmolen over.

Van vlas maakte men linnen, het zaad was grondstof voor 
het winnen van lijnolie, gebruikt om gebruiksgoederen te 
conserveren. Ook werden andere zaden geperst, bijvoor-
beeld raapolie, om boekweitpannenkoeken te bakken en 
voor olielampen.

Watermanagement
De Noordmolen draait op water uit de Oelerbeek, een ri-
viertje met oorspronkelijk weinig verval. Om het waterrad in 
beweging te zetten en zeker te zijn van voldoende waterpeil 
werd de bedding van de Oelerbeek naar hoger terrein ver-
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legd en meer verval verkregen. 
Door gebruik van een onderslagrad kon voldoende vermo-
gen worden opgewekt om de zware molenstenen te laten 
draaien. De oude bedding bleef bestaan en gebruikt als 
omvloed, later voor de Twickelervaart. 
Aan de Oelerbeek ligt stroomopwaarts de Oldemeule, in het 
verleden ook een dubbele watermolen; stroomafwaarts bij 
het middeleeuwse erve Graes heeft een kleinere watermolen 
gestaan. Ooit telde Oost-Nederland circa 100 watermolens; 
elke buurtschap had er wel een en sommige boerderijen een 
voor uitsluitend eigen gebruik. Nu is Twente er niet meer dan 
negen rijk.

Verval en renovatie
Geleidelijk verloor de Noordmolen zijn functies. De graan-
molen die tegenover de huidige Noordmolen heeft gestaan 
werd steeds minder gebruikt en is in de 19e eeuw afgebro-
ken.  Sinds met stoommachine en elektromotor efficiënter 
olie kon worden geperst, was olieslaan met een watermolen 
niet langer lonend. 
De ene watermolen na de andere verdween en in 1825 is de 
Noordmolen buiten gebruik gesteld. 
Wat niet gebruikt wordt, raakt in verval. Zo ook de oliemolen 
ondanks restauratie in 1917. Gedurende de Tweede Wereld-
oorlog diende het  gebouw als munitieopslagplaats voor 
Duitse troepen. Gelukkig wisten de Canadese bevrijders dat 
niet en bleef de molen gespaard. 
In de periode 1976-1978 is de molen opnieuw gerestaureerd 
in opdracht van de Stichting Twickel; in eerste aanleg zonder 
het schoepenrad, dat medio jaren tachtig door Rotaryclub 

Delden-Borne is geschonken. In 1989 werd vervolgens het 
binnenwerk heringericht, veelal met oorspronkelijk materiaal 
dat lag opgeslagen bij Twickel. In 
2006 waren molenrad, kademuren 
en brug aan renovatie toe; een 
zeer omvangrijk project dat mede 
dankzij Leader+ door Twickel werd 
verwezenlijkt. 

Zondag vrij entree
Sinds mei 1990 houden vrijwilligers 
de molen in bedrijf. Elke zondag is 
het vrij entree.
Tijdens de jaarlijkse werkdag 
worden onderdelen van het olie-
winningsproces met mysterieuze 
namen als kollergang, koningsspil, 
vuister en oliebank door alle 30 
vrijwillige molenaars onderhouden 
met ‘oude’ middelen zoals bijenwas 
en reuze.

De Noordmolen in werking toont 
een prachtig beeld van de oude 
techniek van oliewinning uit zaden. 
Bij de draaiende molen wordt 
uitleg gegeven over vlas, lijnolie, 
historie, Handelsweg, Hollandgän-
ger en de nabijgelegen erven Olieslager, Möllink en Möllink-
woner. www.noordmolen-twickel.nl

EEN MOLENAAR AAN 
HET WERK.


