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Noordendorpmolen
aan Kottendijk maar
•
•••
•
rurm twmtrg Jaar In
gebruik
Willem Jan N oo rd endorp, bakker te
Enschede, diende op 12 februari 1891
een aan vraag in voor het o prichten
van een w in dm olen, een
stelling mo len van steen gebouwd, de
kap met planken gedekt. N a verkregen
verg unning werd de m olen gebouw d
op het Groo t W ageler en W alh of aan
de Kottendijk.
In 1894 werd in de m olen een
stoom ketel m et m achine gepl aatst ,
aangezien teveel tijd verloren ging
tij dens perioden van w indstilte.
Aan het Windm olenpad , zoa ls de
toegan gsweg tot de m olen sede rt
1899 werd ge no em d, bouwde
S.]. M enko en Zn. in 1903 een
sto omweverij. D oor uitbreidingen
van de fabriek w erd steeds m eer
terrein rondom de m olen in beslag
geno me n . H et m olenaarsbedrijf van
No ordendorp w erd dan ook in 1913
stilgeleg d. Via N ot aris H ooft
H asselaar heeft N oordendorp in 1911
getrach t de molen publiekelijk te
verko pen, het geen ech ter niet is
geluk t.
T ijdens de Eer ste Wereldoorlog is de
m olen nog een j aar in ge bru ik
ge wees t voor het malen van
steen zo ut do or de zou thandelaar
B . Bonvanie. H et Windmolenpad
we rd in 1918 aan het openbaa r
verkeer on trtro kken.
W .]. Noordendorp overleed in 19 19.
D e m olen we rd in 1928 door de
firm a Menko gekocht en later
gesloo pt. H et onde rstuk van de
molen heeft echter nog tot 1970
dien st gedaa n als opslagloo ds.
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Notari. Hooft Has8elaer
KDllchecie. zal op DID8

dag 31 Maart 1911 bij
Inzet en op Dinsdag 4 April
1911 bij toesla.R", telkens des
&Tonds 8 nar in bet HOtel ZWIJNENBERG aan de Molenatraat aldaar, in
het openbaar verkoopen:
VoordenHeerW.J.NOORDENDORP.
Een in volle werking zijnde goed
oDllerhoaden
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kamer. ke~elhuiLl, stalling en pakbuie,
en daarbü,tllolind

HUIS,

-

IR
Een bouwtekening van de
No ordendo rpmolen uit 189 1.

en bijgelegen grond, geLlchikt voor
Bouwterrein, op Roeden stand aan den
KolteDdijk te EDEchedt', kadaater Seotie
C nOB. 2159 en 2160, tezamen Kroot
15 aren, te nilen in één perceel,
De molen be8taat uit 4 zolders en
werkt met één 16der en ééa 17der
maalsteen, "oonienvanzuiver werkende
regulateurs, benefens een lader maalIlteen voor Btoomvermogen. 2 &tortIr.rreo, elk inhoudende 20 mud en
dobbelluiwerk voor wind en stoom.
De StfJommachine van 8 P.K. en
Btoomkehl van 5 atmosferen drulr,
fabrikaat Ledeboer te Borne, verlreeren
beide in zeer Roeden staal
Het woonhUÎll bevat beneden gang,
2 voorJramelI, 2 aohterkamers en
keuken, boren 2 slaapkamers enIlrooten
zolder en ia van gall- en waterleiding
voorzien. Een en ander iJl dagelijks
te bezichtigen.
AanYaardinr en betaling 1 September 1911.
Nadere inlichtinlJeD tea kantore na
'oorDoemclllll Notarii.

De advertentie in het dagblad Tubantia
van 4 maart 1911 , waarin de molen te
koop wordt aangeboden.

T ies Wiegmatl
De voorgaande artikelen in deze serie, gewij d
aan de R eud inkm olen en R ietmo len, zijn
respectiev elij k opgeno men in de num mers 13
en 14.

Verdwenen huiz en en N oordendorpmolen aan de Kottendiik. Op de voorgrond de
kruising Deurningerstraat met de vroegere spoorlijn naar O ldenzaal. (Gemeente-archief
Enschede)
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