


- 1 -

MOLENS
uit

de ZEMSTSE DEELGEMEENTEN
Roger De Broeck

Herziene uitgave 2016



- 2 -

Molens in Groot-Zemst
Auteur: Roger De Broeck
Lay-out: Joris Desaeger
<ĂŌ͗��ǆĞů�EĞĞƐ
ISBN D/2016/27982/1
© 2016 de Semse



- 3 -

Inhoud

Inhoud......................................................................................................................3

Voorwoord...............................................................................................................5

Overzicht van het vroegere molenbestand
van Groot-Zemst ......................................................................................................6

Watermolens .........................................................................................................10

Windmolens...........................................................................................................12

I. Molens te Elewijt .............................................................................14

1. De watermolen van de Dijk (Molenveld) .....................14

2. De watermolen van Het Steen.....................................17

3. De windmolen van het Molenveld...............................24

4. De Vuurmolen ..............................................................27

II. Molens te Eppegem ........................................................................28

1. De Oude molen ............................................................28

2. De Nieuwe molen.........................................................32

3. De stoommaalderij Janssens-De Keyser ......................34

III. Molens te Hofstade........................................................................34

Voorafgaande opmerking ................................................34

1. De Hevermolen ............................................................35

2. De molen Drijbunders ..................................................40

3. De Bordekensmolen.....................................................43

4. De maalderij Van Steenwinckel ...................................47

IV. De molen van Weerde ...................................................................49

V. Molens te Zemst .............................................................................53

1. ‘s Gravenmolen of Molen van Releghem.....................53

2. De Laeremolen .............................................................58

3. De Moertlaermolen......................................................64

4. De nieuwe Kaaskantmolen ..........................................65

5. De (nieuwe) Laeremolen..............................................65

Tot slot ………………………. ........................................................................................68



- 5 -

Over de meeste water- en windmolens die ooit bestaan
hebben in Groot-Zemst – en waarvan op vandaag nog enkel
ĚĞ�ƌƵŢŶĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǁĂƚĞƌŵŽůĞŶ�ǀĂŶ�tĞĞƌĚĞ�ŽǀĞƌďůŝũŌ� - werden
ŚĞƌ�ĞŶ�ĚĞƌ�Ăů�ĂƌƟŬĞůƐ�ŐĞƉƵďůŝĐĞĞƌĚ�ĚŝĞ�ĞĞƌĚĞƌ�ĨƌĂŐŵĞŶƚĂƌŝƐĐŚ�
ǌŝũŶ͕� ŵĞƚ� ŽŶǀŽůůĞĚŝŐĞ� ŽĨ� ƐŽŵƐ� ŽŶũƵŝƐƚĞ� ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͘� ^ŽŵŵŝŐĞ�
molens kwamen helemaal niet aan bod en het is een hele op-
gave voor diegenen die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn
Žŵ�ĚĞ�ŶŽĚŝŐĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟĞ�ƚĞ�ǀĞƌǌĂŵĞůĞŶ͘��

KŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚ�ĂƌƟŬĞů� ƐƚƌĞĞŌ�Ğƌ�ŶĂĂƌ�ĞĞŶ�ǀŽůůĞĚŝŐ�ĞŶ�ĐŽƌƌĞĐƚ�
ŽǀĞƌǌŝĐŚƚ� ǀĂŶ� Ěŝƚ� ŽŶĚĞƌǁĞƌƉ� ƚĞ� ǀĞƌƐĐŚĂīĞŶ͕� ĞŶĞƌǌŝũĚƐ� ĚŽŽƌ�
ŐĞĐŽŶƚƌŽůĞĞƌĚĞ� ŐĞŐĞǀĞŶƐ� Ƶŝƚ� ďĞƐƚĂĂŶĚĞ� ĂƌƟŬĞůƐ� ŽǀĞƌ� ƚĞ� ŶĞͲ
men, anderzijds door ze aan te vullen met de resultaten van
nieuwe opzoekingen.

sŽůůĞĚŝŐŚĞŝĚƐŚĂůǀĞ�ǁŽƌĚƚ�ĞǀĞŶĞĞŶƐ�ĚĞ�ůĂƚĞƌĞ�ŐĞŶĞƌĂƟĞ�ǀĂŶ�
graanmolens besproken die vanaf het begin van de 20ste
eeuw de water- ĞŶ�ǁŝŶĚŵŽůĞŶƐ�ŚĞĞŌ�ŽƉŐĞǀŽůŐĚ͘

Roger De Broeck
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OVERZICHT VAN
HET VROEGERE MOLENBESTAND

VAN GROOT-ZEMST

Watermolens en windmolens hebben in onze gewesten, zoals overal in Europa en Azië,
ĞĞŶ�ĞĞƵǁĞŶůĂŶŐĞ�ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ�ĂĐŚƚĞƌ�ĚĞ�ƌƵŐ͘� �dŽƚ�ĚĞ�ĚĞĮŶŝƟĞǀĞ�ĚŽŽƌďƌĂĂŬ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƐƚŽŽŵͲ
machine (±1780) waren water en wind zo wat de enige energiebronnen voor allerlei toepas-
ƐŝŶŐĞŶ͕�ŝŶ�ĞĞƌƐƚĞ�ŝŶƐƚĂŶƟĞ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�ŵĂůĞŶ�ǀĂŶ�ŐƌĂĂŶ�ĞŶ�ǌĞ�ƐƉĞĞůĚĞŶ�ĂůĚƵƐ�ĞĞŶ�ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ�ƌŽů�
in de voedselvoorziening.

De oudste vermelding van een molen op het grondgebied van Groot-Zemst komt voor in
een akte van de Abdij vanTerkameren die dateert van juli 1259 waarin sprake is van een wa-
termolen te Elewijt (zie meer details bij de bespreking van die molen).

Een aantekening uit 1374(1) maakt eveneens melding van die molen en noemt ook de mo-
len van Weerde die zou gebouwd zijn rond 1242/1259 (geen bronvermelding).

Tijdens opzoekingen op het Rijksarchief te Brussel vond Karel Lemmens(2) in de dossiers
van de Rekenkamer nummer 676 “20e penning van 10 oktober 1686 van het hoofdgebied
Brussel” met de volgende gegevens:

____________________
1 Parochiearchief Sint-Hubertus – map T4
2 Karel Lemmens. De molens te Zemst en omstreken. De Semse kroniek 10e jaargang, nrs. 3 en 4 (1995)

Meyery Kapelle op de Bosch.

Kapelle op de Bosch 330 bunder 1 windmolen 290 gd
Ramsdonk 283 bunder 1 windmolen 200 gd
Ophumbeeck 343 bunder geen windmolen
Humbeek 518 bunder 1 windmolen 200 gd
Semps 1463 bunder 1 windmolen 200 gd
Weerde 247 bunder 1 watermolen 500 gd

1 volmolen
beide eigendom van de stad Brussel

Meyery Kampenhout

Elewijt 501 bunder geen molen

Meyery Grimbergen

Eppegem 599 bunder 1 windmolen 60 gd
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KƉ�ĚĞ�<ĂďŝŶĞƚƐŬĂĂƌƚ�ǀĂŶ�ĚĞ�KŽƐƚĞŶƌŝũŬƐĞ�EĞĚĞƌůĂŶĚĞŶ͕�ĚŝĞ�ŽƉ�ŝŶŝƟĂƟĞĨ�ǀĂŶ�ŐƌĂĂĨ�ĚĞ�&ĞƌƌĂƌŝƐ�
van 1771 tot 1778 werd vervaardigd, vinden we voor Groot-Zemst de volgende molens te-
rug:

Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden-Ferrariskaart
1 = Watermolen van Weerde
2 = Oude molen te Eppegem

Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden-Ferrariskaart
1 = Hevermolen te Hofstade
2 = ’s Gravenmolen of Releghemmolen te Zemst
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Volgens de gegevens vermeld door Alphonse Wauters in zijn boek “Histoire des environs de
Bruxelles”(3) gepubliceerd in 1855 waren er de volgende molens in Groot-Zemst:

Elewijt: 1 watermolen (Steen), 1 windmolen (Molenveld)
Eppegem: 2 windmolens: de Oude Molen en de Nieuwe Molen
Weerde: 2 watermolens (op de Zenne)
Zemst: 2 windmolens: 's Gravenmolen en de Laeremolen.

Op de militaire kaart van 1864 staan dezelfde molens vermeld, naast de Drijbundermolen
van Hofstade. Daarnaast werd in Zemst in 1851 een derde windmolen gebouwd (de Moert-
leermolen in de Leopoldstraat).

____________________

3tĂƵƚĞƌƐ��ůƉŚŽŶƐĞ͘�,ŝƐƚŽŝƌĞ�ĚĞƐ�ĞŶǀŝƌŽŶƐ�ĚĞ��ƌƵǆĞůůĞƐ͘��dŽŵĞ�ĚĞƵǆŝğŵĞ͘���ĚŝƟŽŶ�sĂŶ�ĚĞƌ��ƵǁĞƌĂ�ϭϴϱϱ͕��ƌƵǆĞůůĞƐ͘

Militaire kaart van 1864
1 . Elewijt - watermolen van het Steen

2. Weerde - watermolen
3. Eppegem - De Oude molen
4. Eppegem - De Nieuwe molen
5. Zemst - De Releghem molen

5

3
2

4

1
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Militaire kaart van 1864
1. Windmolen van Elewijt
2. Hevermolen te Hofstade

3. Drijbundersmolen te Hofstade

3

2

1
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'ĞĞŶ�ĞŶŬĞůĞ�ǀĂŶ�ĚĞǌĞ�ǁŝŶĚŵŽůĞŶƐ�ŚĞĞŌ�
de eerste maanden van Wereldoorlog I
overleefd omdat er in onze streek zwaar
werd gevochten tussen Belgische en Duitse
troepen. Een windmolen werd beschouwd
als een ideale uitkijkpost en om die reden
ǁĞƌĚĞŶ�ǌĞ�ǀĞƌŶŝĞƟŐĚ͘

Het gaat hier allemaal om graanmolens
(met uitzondering van 1 watermolen te
Weerde) die aanvankelijk in handen waren
van de heersende klassen: kloosters, ste-
ĚĞŶ͕� ĞĚĞůĞŶ͕� ŐƌŽŽƚŐƌŽŶĚďĞǌŝƩĞƌƐ͕� ĚŝĞ� Ğƌ�
angstvallig over waakten dat ze voor hun
ŵŽůĞŶ� ŐĞĞŶ� ĐŽŶĐƵƌƌĞŶƟĞ� ŬƌĞŐĞŶ� ;Ğƌ� ǌŝũŶ�
verschillende rechtspraken over deze mate-
rie) om zo hun inkomsten veilig te stellen.
De boeren waren immers verplicht hun
graan te laten malen op een banmolen.

Vanaf de 19e eeuw werden ook welge-
stelde burgers eigenaar van molens die
ŽǀĞƌ�ŚĞƚ�ĂůŐĞŵĞĞŶ� ŝŶ�ƵŝƚďĂƟŶŐ�ǁĞƌĚĞŶ�ŐĞͲ
ŐĞǀĞŶ� ĂĂŶ� ŵŽůĞŶĂĂƌƐ� ĚŝĞ� ƐŽŵƐ� ŐĞŶĞƌĂƟĞƐ�
lang op dezelfde molen bleven. Huwelijken
tussen molenaarsfamilies uit verschillende
dorpen kwamen veelvuldig voor.

Bij het begin van de 20ste eeuw kwamen
er nog vijf molens bij die met “gaz pauvre”
of stoom werden aangedreven, later met
diesel en elektriciteit:

x� Elewijt: de Vuurmolen (Tervuurse
steenweg);

x� Eppegem: stoommaalderij Jans-
sens-De Keyser;

x� Hofstade: Van Steenwinckel
(Zemstse steenweg);

x� Zemst: gemotoriseerde maalderij
van Johannes Jacobs (op de plaats
van de Laeremolen)
Kaaskantmolen.

Ook deze molens zijn nu allemaal buiten
gebruik.

Alvorens al deze molens te bespreken,
ůŝũŬƚ� ŚĞƚ� ŶƵƫŐ�ŶĂĚĞƌ� ŬĞŶŶŝƐ� ƚĞ�ŵĂŬĞŶ�ŵĞƚ�
de geschiedenis en enkele technische as-
pecten van de water- en windmolens die
werden gebruikt voor het malen van graan.

WATERMOLENS.

Volgende gegevens ontleenden we aan
“De Geschiedenis van de WatermoIens”
van Wilfried Nijs.(4)

Met een watermolen wordt de energie,
die water krijgt door zijn beweging of ge-
wicht, omgezet in een energievorm die
bruikbaar is voor de mens. Zo kan de in
het water aanwezige energie omgezet
worden in een draaiende beweging die op
haar beurt kan omgezet worden om mo-
lenstenen en andere werktuigen aan te
drijven.

Geschiedenis.

De oudste Europese vermelding van een
watermolen is terug te vinden bij de Grie-
ken en dit in de 2e eeuw vóór Christus; het
ging om een horizontaal rad.

De Romein Vitrivius beschreef in de eer-
ste eeuw vóór Christus duidelijk en gede-
tailleerd een horizontaal waterrad. Het
was ook Vitrivius die als eerste een be-
ƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ�ŐĞĞŌ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ǀĞƌƟĐĂĂů�ǁĂƚĞƌƌĂĚ͘��
Het idee van de haakse overbrenging was
ƚŽĞŶ�ĚƵƐ�ǁĞů�ŐĞŬĞŶĚ͕�ĂŶĚĞƌƐ�ǁĂƐ�ĞĞŶ�ǀĞƌƟͲ
caal rad niet bruikbaar.

Het horizontale rad is in een groot deel
van Europa al snel vervangen door het
ŵĞĞƌ�ƌĞŶĚĂďĞůĞ͕�ŵĂĂƌ�ǀĞĞů�ĚƵƵƌĚĞƌĞ�ǀĞƌƟͲ
cale rad (vanwege het nodige sluiswerk).

,Ğƚ�ǀĞƌƟĐĂůĞ�ǁĂƚĞƌƌĂĚ͘

�ƌ� ďĞƐƚĂĂŶ� ĚƌŝĞ� ƐŽŽƌƚĞŶ� ǀĂŶ� ǀĞƌƟĐĂĂů�
waterrad: het onderslagrad, het bo-
venslagrad en het middenslagrad. We be-
perken ons tot het onderslagrad omdat dit
in onze streek meest gebruikt is. Het bo-
venslagrad kan maar gebruikt worden
waar het verval voldoende groot is, vanaf 2
meter, en is dus niet geschikt voor onze

____________________
4Wilfried Nijs. Geschiedenis van de watermolen. Werkgroep Vlaams-Brabant van de vzw Levende Molens


