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GRAUWE BEER Brief naar gemeenteraad

‘Verplaatsen
molen Beesel
onzinnig plan’
door Kitty Borghouts
BEESEL – De Beeselse 17de-eeuwse

molen de Grauwe Beer moet blijven staan waar hij staat. De molen verplaatsen is niet alleen
duur, maar ook onnodig. Dat
vindt een groep Beeselnaren. Zij
hebben zich verenigd in de
Vrienden van de Beeselse molen.
In een uitgebreide brief aan de gemeenteraad zet de groep uiteen
waarom de gemeente geen twee
ton moet uitgeven om de molen
zestig meter te verplaatsen, zoals
het plan is. De raad vergadert daar
in december over.
De verplaatsing van de uit 1604
daterende korenmolen, een rijksmonument, wordt al drie jaar voorbereid. Onlangs is duidelijk geworden dat de verplaatsing komend
voorjaar kan plaatsvinden. De molen, die in de jaren tachtig ook al
van plek wisselde, staat nu dichtbij
de Maas, zodat er vaak water naar
binnen loopt.
De Vrienden van de Beeselse molen noemen dat een drogreden om
de Grauwe Beer nu opnieuw te laten verkassen. De echte reden is
volgens de groep dat de molen op
de nieuwe plek en met een aangepaste constructie beter commercieel te exploiteren valt. „Sinds
1980 heeft de Maas vijfmaal een
peil bereikt waarbij de molen natte

voeten heeft gekregen. Het water
kon toen vrij naar binnen stromen,
waardoor van druk op de constructie geen sprake was”, concludeert
de vriendengroep na diverse rapporten te hebben bestudeerd. Als
wateroverlast echt de reden is, stelt
de groep, zou het goedkoper zijn
een waterkering rondom de molen
te bouwen.
Verplaatsing brengt, stelt de
vriendengroep, schade toe aan de
molen. Er komt een nieuwe onderbouw, waarbij historische bouwmethoden en -materialen worden losgelaten. En met de bouw van wc’s
en een keukenblok wordt de verschijningsvorm ingrijpend gewijzigd. Beter is het, stellen de briefschrijvers, om de molen te laten
staan waar hij staat en de twee ton
te gebruiken om de Grauwe Beer
historisch correct te herstellen. In
de toekomst, vindt de groep, kunnen dan rondleidingen in een werkende molen plaatsvinden.
De molen is eigendom van de gemeente Beesel; de Stichting korenmolen Grauwe Beer beheert hem.
In opdracht van de stichting heeft
de Vereniging De Hollandse Molen
in juli bekeken welke commerciële
functies de molen kan krijgen na
verplaatsing. De Hollandse Molen
acht horeca niet rendabel. Wel is
het volgens de organisatie haalbaar
de molen te verhuren als kantoor
of atelier of als plek voor exposities.

