
 

‘Molenwieken' 
 
Wellicht gelooft u het niet, maar mijn bankje staat vandaag op het prachtige zandpad langs de A58 tussen 
Oirschot en Moergestel. "Wat is dat nou", zult u denken, "gaat de Groene Woudloper naar voorbijrazend 
verkeer zitten kijken? Is dat het nieuwe beleven van Het Groene Woud?" Ik snap uw gedachte, maar ik ben 
hier heel bewust naar toe gegaan om naar een nieuw fenomeen in Het Groene Woud te kijken: vier 
gigantische windmolens!  
Er is nogal wat te doen geweest over die molens. Tijdens de bouw ervan ontstonden op de A58 lange files en 
er waren zelfs wat kop-staartbotsingen. Er was dus blijkbaar veel te zien. Dit bleek ook uit het vele publiek 
tijdens  de kijkdagen bij de windmolens. 
Terwijl ik dit zit te overdenken komt er een oud boerke naast mij op het bankje zitten. "Hé Groene 
Woudloper, bende gij ook zo aan het genieten van die lelijke dingen?" vraagt hij, wijzend naar de 
dichtstbijzijnde windmolen. Voordat ik kan reageren vervolgt hij: "Wie dit verzonnen heeft, moet een klap 
van de molenwiek gehad hebben! Hier in ons prachtige Groene Woud van die afschuwelijke dingen 
plaatsen... Het past hier niet en ze leveren toch nauwelijks iets op, zeker niet als ze niet draaien!" Hij wijst 
met zijn wandelstok opnieuw naar de molens, waarvan er twee stilstaan en twee heel langzaam draaien. "Ik 
begrijp je", antwoord ik, "en ik ben het eigenlijk ook met je eens. Maar je moet je wel bedenken dat wij in 
Het Groene Woud niet alleen maar kunnen roepen dat wij tégen het winnen van alternatieve energie zijn. 
Dat we geen grootschalige velden met zonnepanelen willen, geen boortorens en geen watercentrales in onze 
meanderende stromen. Dat we niks van dat alles willen, vanwege onze prachtige natuur en ons bijzondere 
landschap. Sterker nog: wij zijn uitdrukkelijk voor alternatieve energie en wij zullen ons steentje bij moeten 
dragen in het winnen ervan! Ik ga er daarbij wel vanuit dat dit soort windmolens op den duur ook weer 
verdwijnen en er betere, meer passende oplossingen komen. Enne, die molenwieken zijn nog niet echt in 
bedrijf, dat gebeurt pas aan het einde van dit jaar!" "Dat wist ik allemaal niet", reageert het boerke. "Zo had 
ik er nog niet naar gekeken. Je verhaal maakt het voor mij begrijpelijker!"   
Een beetje gekscherend voeg ik nog toe: "Misschien dat deze windmolens ooit wel tot ons erfgoed gaan 
behoren. Kijk maar eens hoe mensen honderd jaar geleden op de eerste auto's reageerden. Die werden toen 
ook als afschuwelijke dingen gezien. Mensen waren er zelfs bang voor, maar nu worden ze 'heilige koeien' 
genoemd. Wat dat betreft is deze plek voor de vier windmolens goed gekozen, zo vlak langs de A58 (vol 
heilige koeien) die dwars door ons landschap snijdt." 
Het oude boerke en ik komen tot de conclusie de het goed is dat ons prachtige Groene Woud met het 
(hopelijk tijdelijke) 'molenwieken' ook een bijdrage levert aan de winning van Groene Stroom! 
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