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Molens Tungelroy en Stramproy in de steigers
OPLEVERING Na de restauratie worden de monumenten op de Nationale Molendag opgeleverd

De renovatie van de molens
in Tungelroy en Stramproy
is deze week van start
gegaan. Op zaterdag 9 mei
worden de opgeknapte
molens opgeleverd.

door Vincent van den Berg

D e Sint-Annamolen in
Tungelroy en molen De
Nijverheid in
Stramproy staan sinds

enkele dagen helemaal in de stei-
gers. Beide molens worden de ko-
mende maanden in opdracht van
de gemeente Weert grondig geres-
taureerd. Het is de bedoeling dat de
twee bergmolens op 9 mei 2010,
Nationale Molendag, worden opge-
leverd.
Begonnen is deze week met het
herstel van het metsel- en voeg-
werk van de rompen van de twee
windmolens. Deze klus zal waar-
schijnlijk tot eind van 2009 vergen.
Bovendien moet bij de uit 1903 da-
terende molen De Nijverheid in
Stramproy ook het stucwerk in de
molen grotendeels vervangen wor-
den en de molen krijgt nieuwe roe-
den.
Bij de uit 1875 daterende Sint An-
namolen in Tungelroy is speciale
aandacht nodig voor het behande-
len van betonrot bij de entree en
voor reparatie van de staart en het
kruiwerk. Ook krijgen de twee mo-
lens een houtwormbehandeling,
schilderbeurt en nieuwe bedekking
op de molenkap.
De totale kosten van de restauratie
van beide molens worden op ruim

200.000 euro geraamd. Daarvan be-
taalt het Rijk via een speciale subsi-
dieregeling 183.500 euro.
In het kader van de restauratie van

alle vier gemeentelijke molens in
Weert wordt dit jaar ook nog be-
gonnen met het opknappen van de
bijna 100 jaar oude Sint Annamo-

len in Keent. De inmiddels geres-
taureerde Sint Jansmolen in
Stramproy wordt op 8 mei feeste-
lijk heropend.

De St. Annamolen in Tungelroy en molen De Nijverheid in Stramproy staan sinds deze week helemaal in de steigers.  foto’s John Peters


