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Behoud de Genneper Watermolen als levend erfgoed 
 

Rond de Genneper watermolen is volgens onze stichting Vrienden Levend Erfgoed Gennep een 

onwenselijke situatie ontstaan door de uitspraak in hoger beroep door de rechter op 13 september 

2022. De rechter in hoger beroep herroept de uitspraak van de kantonrechter uit 2017, waardoor de 

toenmalige gebruiker van de watermolen nu weer terug kan keren om zijn winkel in diervoeder voort te 

zetten. Onze stichting maakt zich daar ernstige zorgen over, omdat de huidige molenaars het rijksmonument 

precies zo gebruiken als wij het graag zien: als levend erfgoed. 

 

Het meningsverschil tussen de eigenaar van de watermolen (de gemeente Eindhoven) en de 

voormalige gebruiker is uitgelopen op een juridisch geschil over de vraag of die voormalige 

gebruiker minimaal twee keer per week met waterkracht maalde, zoals in het gebruikerscontract staat. Dat 

malen is namelijk van belang om de molen in goede conditie te houden. Maar er was natuurlijk meer aan de 

hand om de gemeente die stap naar de rechter te laten maken. Er was onvrede over de wijze waarop de 

voormalige gebruiker de historische watermolen gebruikte, nl. als winkel. Het mechaniek van de molen ging 

schuil achter stellages, de binnenruimte werd gedomineerd door voedsel voor huisdieren en de voorlichting 

over historie en werking van deze molen was beperkt. 

 

Hoe anders is dat met de molenaars die na de uitspraak in 2017 de molen zijn gaan beheren. De molen maalt 

nu drie dagen per week, het raderwerk binnen is volledig zichtbaar, een tweede stel molenstenen is 

toegevoegd (waarmee een oude situatie in ere is hersteld), en de molenaars leiden enthousiast bezoekers 

rond. En voor de overdracht van het ambacht dragen de molenaars ook zorg met hun stageplaatsen voor 

molenaars in opleiding; uiteraard van belang voor de continuïteit van dit vakmanschap. De Genneper 

Watermolen is daarmee niet langer een decor voor een winkel, maar een levend museum. 

 

Verder is voor Vrienden Levend Erfgoed Gennep van belang dat Genneper Watermolen en 

Genneper Hoeve elkaar versterken in dit deel van Genneper Parken. Het graan dat de hoeve teelt wordt door 

de watermolen gemalen, waarmee twee Eindhovense bakkers vervolgens dagelijks brood bakken. De 

samenwerking tussen boerderij en molen draagt op deze wijze bij aan een levendig behoud van de 

cultuurhistorische waarde van dit unieke gebied in de stad. Met 20.000 bezoekers per jaar is de watermolen 

een belangrijke plek voor een grote groep scholieren en stadsbewoners. De werkwijze van de huidige 

molenaars geeft veel bezoekers een helder inzicht hoe een oude watermolen werkt, en hoe graan via meel 

uiteindelijk brood wordt. 

 

De stichting Vrienden Levend Erfgoed Gennep pleit daarom voor het behoud van de sinds 2017 succesvolle 

formule van malen en museale functie. Een terugkeer naar een winkel vol stellages die het zicht op het 

binnenwerk ontnemen en een minimale aandacht voor de oorspronkelijke functie van dit bijzondere 

rijksmonument, is volgens ons niet in het belang van een daadwerkelijk levend erfgoed. Wij roepen daarom 

de gemeente én de voormalige gebruiker op dit belang voor de stadbewoners voorop te stellen en te zoeken 

naar een manier om de winkel voor diervoeder elders onder te brengen. 
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