De molens van de gemeenten
Enschede en Lonneker (2)

DE RIETMOLEN
OF HEUSINKVELDMOLEN
Het eerste anikei van de serie "De mo lens van oud En schede en Lonnek er" verscheen in "n Sliepsteen ". nr. 13
(Voorjaar 1988),

De Rietmolen. ook wel Heusinkveldmolen genoemd, naar het molena arsgeslacht Heusinkveld dat door
de jaren heen de molen heeft geëxpl oiteerd, werd omstreeks 1842 gebouwd
door Johannes Teunis Roessingh
Udink, burgemeester te Denekamp.
De molen, gebouwd op het erve Spelberg op het Hoogeland in de Eschmarke, stond op de hoek van de
Brinkstraat en de Spelbergweg. In
1846 werd de windkorenmolen. een
stellingmolen op een belt, gekocht door
de molenaar Da vid Heusinkveld! uit
Bredevoort. In 1867 werd zij n neef
Hendrik Heusinkveld Berendzoonevene en s uit Bredevoort. mede-eigenaar van de molen. De zoon van
David, met de namen Andries G errit
Will em Albert Da vid Laurens. werd in
1874 evenee ns med e-eigen aar.
In 1882 werd de Firma H eusinkveld &
Comp. opgericht waarin de exploitatie
van de Zuidmolen en de Rietmolen
werd opgenomen. Deze vennootscha p

werd in 1892 ontbonden. David en
Andries Gerrit Willem Albert Da vid
Laurens vertrokken met hun familie
op 12 januari 1892 naar Zelhem.

1De Rietm olen of Heusinkveldmolen.

Hendrik (hij overleed in 1934) bleef
molenaar van de Rietmolen en verbouwde en verb eterde de molen met
bijgelegen woningen in 1897. De molen raakte na de eerste wereldoorlog
echter in verval. Na het stopzetten van
het muldersbedrijf werd de toestand
va n de eens zo prachtige molen met

zijn mooie rieten dak zo bo uwvallig,
dat hij op last van de Dienst Gemeentewerken moest verdwij nen. Om de
molen te behouden zouden ingrijpende
restauratiewerkzaamheden
noodzakelijk zijn. De pogingen tot het
behoud van de molen hebben ech ter
geen suc ces gehad. In 1939 was nog
slechts een hal ve wiek aanwez ig en zat
de romp vol ga ten. Het geraamte
begon gevaar op te leveren voor de
omge ving, een reden waa rom tot afbraak werd beslot en . Bij een bombardem ent in 1943 werden de laatste
resten getroffen en verwoest. De ruïne
werd bij de wederopbouw va n de stad
in 1947 opge ruimd.
Ties Wiegman
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De reeds gehavende Heusinkveldmolen aan de Brinkstraat. hoek Spelbergweg. Nu staat op deze
plek de Renatakerk.

I. David Heusink veld, zoo n va n Garri r W illem H cusi n kvcld.
molenaar te Aa lten e n Aaltjen Are nd sen. werd geboren te
Aalten (Brcdcvoo n) op 22 septembe r 18 14. H ij was geh uwd
met Rana S tem-ers IC Lonn ckcr o p 11oktober IR44. l!cb urcn te
En schede o p I se ptembe r 1xl O. ove rlede n te Lonn;kcr. op 15
december 187 1. Hu n zoo n
Andr ies Gerrit Willcm Alb en Durf" Laurens Heusink veld. werd
geb o ren te Lon nekc r o p 4 juni 184Re n h uwd e Ie Enschede op
8 ap ril IR74 met Jo han na Hcnd ri ka Volkers. gebo ren te
Ensc hede o p 16 ju li 1848Het gezin vertro k op 12 j an ua ri 1892 n aar Zel he m.
2. Hendr ik Hcusinkveld . zoo n va n Be re nd Heu sin kvcld en Ja nn a
Sik. werd ge bo ren te Aalten (Brede voort ) op 24 apri l 1846,
ove rled en te En schede op9 j uni 1934. G eh uwd te Lon nekerop
19 november lSD met Wi lhelmina Heusink veld. doc h ter van
Lauren s He usin kvcld e n l l c nd rika Re kers. gebo re n te Lcnnckcr op 12 januari IR4X, overleden te Ensch ede op 12
oktob er 1926.
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