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De molen in Geldrop. © 

Geldropse molenaars maken 
bezwaar tegen hoogbouw 
GELDROP - De molenaars van ’t Nupke tekenen bezwaar aan tegen de bouw van 
appartementen in Geldrop. 

 
,,De windbelemmering van de molen moet zeker niet slechter worden’’, zegt Frans 
Tullemans, een van de molenaars. Ze hebben dan ook een bezwaarschrift ingediend tegen 
het appartementsgebouw op de hoek Laarstraat/Bogardeind, waarvoor al vergunning is 
afgegeven. In het bestemmingsplan staat dat in een straal van 300 meter van de molen niet 
hoger mag worden gebouwd dan 6,40 meter, en het appartementsgebouw wordt hoger dan 
14 meter. ,,De gemeente mag daarvan afwijken als kan worden aangetoond dat ’t Nupke er 
geen hinder van ondervindt.’’  
 
Leek 
Bureau Croonen dat door de gemeente is ingeschakeld, beweert dat het gebouw in dezelfde 
windrichting komt te staan als het ziekenhuis, dat veel hoger is. ,,Dat is een fout in het 
onderzoek. Zelfs een leek kan op een hoogtekaart zien dat het appartement niet in dezelfde 
lijn komt te staan.’’  
 
Croonen beweert bovendien dat er tot 9 meter gebouwd mag worden, omdat de molen op 
een verhoging staat van 3 meter. ,,De belt is 3 meter hoog om beter bij de wieken te kunnen. 
De molen zelf staat op het maaiveld.’’ Een molen moet draaien, anders raakt hij uit balans en 
bij ongelijke belasting slijt hij snel. ,,We hebben hinder van het ziekenhuis en andere 
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bebouwing. Daardoor is de molen al slecht op de wind te zetten. Als de windvang nog 
slechter wordt, is dat vrijwel onmogelijk.’’  
 

Niet alleen de molen, ook het ambacht 
molenaar is cultureel erfgoed  
 
- Frans Tullemans, molenaar van ’t Nupke 
 
Als de molen niet meer kan draaien, kunnen de molenaars hun werk niet meer doen. ,,Niet 
alleen de molen, ook het ambacht molenaar is cultureel erfgoed.’’  
 
Vereniging De Hollandsche Molen heeft een eigen onderzoek gedaan met andere resultaten 
dan bureau Croonen en ook bezwaar aangetekend.  
 
Behalve de molenaars laten ook politieke partijen van zich horen. DGG heeft schriftelijke 
vragen gesteld. ,,Voor die beantwoord werden, heeft de gemeente vergunning verleend voor 
het appartementsgebouw’’, laat Frans Stravers van DGG weten. ,,We wachten nu het 
bezwaar van de molenaars af.’’  
 
De molenaars krijgen steun van de omwonenden van de Laarstraat en het Bogardeind die 
ook een bezwaarschrift gaan indienen. 
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