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)Eil<:en moeten wijl<en voor molen
Ruim twintig eiken van
ongeveer veertig jaar oud
zullen worden omgehakt in
Deurne omdat ze Holten's
Molen hinderen. De bomen
aan de Veldweg houden de
wind tegen. Tot afgrijzen van
stichting Boombelijd.
Daphne Broers
d.broers@ed.nl
Deurne

ij Holten's Molen zijn
de mensen juist in een
jubelstemming. Na jaren wachten kwam het
verlossende woord: de
eiken die hun molen tegenwerken,
mogen worden gekapt. Molenvoorzitter Driek Berkers is erg blij.
De wind waait volgens hem vaak
niet bepaald gunstig rondom de
Molen aan de Veldstraat. Het gedrag van de wind ter plaatse is onderzocht door de Vereniging van
Hollandse Molens. ,,Bij oostenwind en als er blaadjes aan de takken zitten, maken de bomen samen een muur. Bij westenwind
ontstaat er .door de bomen turbulentie achter de molen, omdat de
wind niet goed weg kan."
In beide gevallen heeft de molen
er last van bij het slaan van olie en
malen van meel. ,,De molen slijt er
sneller door. De onregelmatigheid
van de wind zorgt er bijvoorbeeld
ook voor dat de kwaliteit van het
meel er niet beter op wordt."
Ofde molen niet veel meer hinder heeft van de hoge loodsen en
huizen in de omgeving? ,,Ja, dat
heeft ook invloed. Maar we hebben de aanvulling bij ons bestemmingsplan - die de omgeving va_n
de molen beschermt - pas gekregen nadat die er stonden."
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tegen het plan. .,Het zijn gezonde
eiken van veertig jaar oud en 15
meter hoog. Het zijn voor de gemeente officiële groene parels. Het
is volstrekt onduidelijk of het effect gaat hebben als je ze weghaalt.
Bovendien zijn er veel wijkbewoners tegen. We gaan dan ook bezwaar maken. De molen is mooi.
Maar dit offer is te groot."
Boombelijd kwam eerder ook
groot
Offer is te
een oplossing. .,Zet er een
met
leVan Hout en de andere zeven
oostenwind
den van de stichting zijn unaniem . hulpmotor bij als je
"Ongelofelijk", vindt Joop van
Hout van Stichting Boombelijd
het nieuws over de voorgenomen
kap. .,Ik neem de men~en van de
molen niks kwalijk. Maar van een
overheid mag je toch verwachten
dat ze dit grondig laten onderzoeken? Maar nee: laten we eerst maar
kappen en kijken of het werkt."

.l De veertig jaar oude eiken aan
hebt. Dat is maar 4 tot 8 procent
de Veldwe g moete n wijken voor
van de tijd het geval."
Driek Berkers weet zeker dat hij Holten's Molen (rechts achter de
blind kan varen op het oordeel van bomen). FOTODCIMEDIA
de onderzoekers en op de kennis
van zijn molenaars. ,,Ik snap de argumenten tegen wel. Daarom heb- dat kappen alleen kan bij zwaarwegende maatschappelijke belanben we in ons plan ook meegenogen . .,We vinden deze werkende
men dat er laagblijvende bomen
molen van groot belang. Daarom
voor in de plaats moeten komen ."
Die zouden dan maximaal 3,5 me- stemmen we in met het plan van
Holten's Molen", aldus een woordter hoog kunnen zijn.
De gemeente Deurne laat weten voerder.

