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Al meer dan tweeduizend Eindhovenaren 
steunen molenaars Genneper Watermolen 
 
 
De Genneper Watermolen moet écht graan blijven malen en mag niet in handen vallen van een 
ondernemer die de molen gewoon als decoratieve winkel gebruikt. Dat vinden een heleboel 

inwoners van Eindhoven en omstreken. In één weekend is de online handtekeningenactie hierover 
al meer dan 2300 keer ondertekend. 
De handtekeningenactie is een initiatief van Hans Kalkhoven en Annemie Driessen. Samen hebben 
zij heel hun ziel en zaligheid in de molen zitten. Vanaf 2017 verwerkt het molenaarskoppel op 
vrijwillige basis het graan van o.a. de Genneper Hoeve door de korrels in de molensteen te 

vermalen. Maar daar komt nu een einde aan door een uitspraak van de rechter. Die zegt dat de 
ondernemer die daarvóór in de molen zat, weer terug mag komen. Deze ondernemer - zijn naam is 

Van Stekelenburg - verkocht vooral diervoeders in de Genneper Watermolen. "Hij liet het rad alleen 
draaien voor de show" zegt molenaar Hans Kalkhoven. "Van de maalstenen binnen maakte hij 
geen gebruik." 
 
“Hij liet het rad alleen draaien voor de show” 
Hans Kalkhoven, molenaar 
 

Dat was voor de gemeente Eindhoven destijds al aanleiding om ondernemer Van Stekelenburg uit 
de Genneper Watermolen te zetten, en vrijwillligers Hans en Annemie er te laten malen. Maar na 
lang procederen heeft de rechter de ondernemer toch in het gelijk gesteld. Er zijn nu dus geen 



juridische mogelijkheden meer om te voorkomen dat hij terugkeert naar de Genneper Watermolen. 
Officieel moet Kalkhoven de molen op 1 november leeg opleveren. 
 
Het molenaarskoppel heeft de laatste hoop gevestigd op de handtekeningenactie - en hoopt ook 

dat de gemeente overweegt om het op een akkoordje te gooien met de ondernemer. Wat het 
standpunt van de gemeente hierin nu is, is niet bekend.  
 
Lees meer 
Laat de Genneper Watermolen zichtbaar malen - Petities.nl 
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