
vrijdag, 18 januari 2013

Meerdaagse trip met molenprachtMeerdaagse trip met molenp
FIETSROUTE Gemeente Leudal en Stadt Wegberg lanceren gezamenlijk toeristisch molenproject

door Jule Peeters

E

Met een samenwerking wil-
len de gemeente Leudal en
het Duitse Stadt Wegberg
profiteren van elkaars mo-
lentoerisme en promotiekos-
ten delen.

E igenlijk zag de gemeente
Leudal geen heil meer in
deelname aan Euregio
Rhein-Maas-Nord. Leudal

betaalde al jaren flink geld voor
deelname aan het euregionale sa-
menwerkingsverband, maar tot
een lucratieve samenwerking met
een gemeente aan de andere kant
van de grens was het al in tijden
niet meer gekomen. Totdat het
Duitse Wegberg toetrad tot het ge-
zelschap en een partner zocht om
een toeristisch molenproject mee
op poten te zetten. Daar had ‘mo-
lengemeente’ Leudal wel oren naar.
Gisteren presenteerden de gemeen-
ten samen hun plannen.
Een bedrag van 50.000 euro is er
nodig om de komende drie jaar
een fietsroute en bijbehorende pro-
motie te ontwikkelen die liefheb-
bers langs de 23 wind- en watermo-
lens brengt die Leudal en de Duitse
grensplaats Wegberg rijk zijn.
De helft van het bedrag wordt ge-
subsidieerd via het Interreg 4 pro-
ject, dat internationale samenwer-
kingen financieel ondersteunt.
Geografisch ligt een samenwerking
niet meteen voor de hand. De twee
gemeenten zijn meer dan dertig ki-
lometer van elkaar verwijderd en
worden gescheiden door Roer-
mond en Roerdalen. Een route
langs alleen al de elf molens in Leu-
dal is tientallen kilometers lang.
„De molenliefhebbers moeten reke-
nen op een meerdaagse trip”, geeft
wethouder Joeri Minses van Leudal
toe. Tussenliggende gemeenten
worden opgenomen in de fietsrou-
te, maar hun molens niet.
Molenarrangementen met een ho-
telovernachting moeten de trip

voor de toerist aantrekkelijk ma-
ken. Want volgens de wethouder
zijn liefhebbers wel degelijk bereid
de afstand af te leggen.
„Sinds er sprake is van een mogelij-
ke samenwerking zijn er al drie
groepen van tig personen geweest
die de Leudalse molens hebben be-
zocht.”
Het molentoerisme is bij de ooster-
buren dan ook beduidend verder
ontwikkeld. Er bestaan in Wegberg
al verschillende fiets- en wandel-
routes, de jaarlijkse molendag

wordt door zesduizend mensen be-
zocht en de molens hebben binnen-
in veelal een eigen horecagelegen-
heid die veel mensen trekt. Is dat
waar het met de Leu-, Friedesse of
Uffelse molen ook naartoe gaat?
„Geen sprake van”, zegt Minses.
„Onze molens zijn van binnen nog
helemaal intact, bezoekers kunnen
zien hoe het meel tussen de molen-
stenen kan worden vermalen, hoe
de mensen hier vroeger leefden. Ze
hebben een educatieve functie. In
Duitsland zijn de molens van bin-

nen meestal compleet gestript.
Juist dat contrast maakt het voor
de bezoeker interessant.”
De vijf windmolens in Leudal zijn
eigendom van de gemeente en wor-
den veelal beheerd door vrijwillige
molenaren. Het grootste deel van
de zeven watermolens is particulier
eigendom. Toch komt in alle mo-
lens regelmatig publiek en worden
de monumenten wel vaker openge-
steld voor bewonderaars. De in de-
cember opgerichte Molenstichting
Leudal moet ervoor gaan zorgen

dat de toeristen niet voor een dich-
te deur komen te staan. De stich-
ting gaat ook de openstellingen van
de molens op elkaar afstemmen.

Een gezamenlijke drietalige websi-
te, een 52 pagina’s tellende brochu-
re met fiets- en wandelroutes en
een eigen logo moeten molenbe-
minnend Nederland en Duitsland
naar de regio trekken.
Op 8 september houden Leudal en
Wegberg hun eerste gezamenlijke
molendag.

De Friedesse Molen in Neer wordt onderdeel van een route langs 23 wind- en watermolens in Leudal en het Duitse Wegberg.  foto Jeroen Kuit


