DE ZWALMMOLEN
Rekegemstraat 29 – 9630 Zwalm (Munkzwalm)
Openingstijden en contact:
Bezoek de Zwalmmolen

Elke donderdag en zondag van het jaar (uitgezonderd feestdagen) van 10 tot 17 u.
Wens je een gidsbeurt van een molenaar:
Op molen- en monumentendagen en op afspraak (Mola 09 342 42 40 – mola@oost-vlaanderen.be)
ondergebracht. Er kon nu tegelijk én graan
gemalen én meel gebuild worden. Voor de
aandrijving werd beroep gedaan op een
dieselmotor. Die combinatie bleef in bedrijf tot
het midden van de jaren zestig van de vorige
eeuw. Naast het gebrek aan economische
relevantie hadden meer dan waarschijnlijk twee
tragische ongelukken , waarbij de molenaar zijn
handen verloor en een kind verdronk, de
beslissing om de molen stil te leggen,
bespoedigd. In 1970 viel de molen definitief
stil...
De watermolen ‘Ten Berge' wordt mogelijk al
vermeld in een akte uit 1040 en dan zou hij
toebehoord hebben aan de machtige SintPietersabdij Gent. Omstreeks 1400 behoorde hij
tot de Sint-Baafsabdij. Op de figuratieve kaart,
midden 17de eeuw, krijgt deze molen voor het
eerst de aanduiding ‘Sualme Meulen'. Voordien
verwees Molen Ten Berge naar de plaats waar
hij gelokaliseerd was: “Bergendries”.
Niet alleen de monniken, maar ook de ganse
omgeving hadden baat bij de vele
werkzaamheden waarvoor deze molen ooit
gekend was: als graanmolen, als pletmolen voor
lijnzaad om lijnolie voor verven te bekomen, of
koolzaad om brandstof te leveren voor de
verlichting met olielampen. Ooit werd er zelfs
tabak vermalen tot snuif of gebrande
cichoreiwortelen als vervangmiddel voor koffie.
In de 18de eeuw was de molen ook ingericht als
zeemledermolen voor het "vollen van Huyden".
Al lang voor de Franse revolutie werd de molen
wereldlijk goed.
Om te kunnen wedijveren met de opkomende
grote bloemmaalderijen besloten de toenmalige
eigenaars in 1930 een tweede vleugel aan te
bouwen, waarin een moderne maalderij werd

In de jaren 1970 werd de gewezen advocaat
Marcel De Boe (1925-1989) uit Ophasselt, de
eigenaar van de molen annex molenhuis. Hij
richtte er een horecazaak in die tegemoet kwam
aan het toenemende dagtoerisme in de
Zwalmstreek. De zolder van het molengebouw
werd ingericht als tentoonstellingsruimte.
Marcel De Boe kreeg als promotor van het
eendags-Zwalmtoerisme een gedenkplaat die
tegen de gevel van het molenhuis hangt.
Na zijn dood in 1989 runde zijn weduwe de
horecazaak nog geruime tijd. De molen draaide
nog sporadisch als entertainment voor de
verbruikers en de toeristen, maar raakte stilaan
in verval. Het waterwiel, een bovenslagrad met
1,9 meter brede schoepen en met
een doorsnede van 3 meter en de lossluis
werden langzaam door roest toegetakeld en
slibden dicht.
In 1990 kocht de provincie Oost-Vlaanderen de
molen. Die bracht de drankgelegenheid over in
een gebouw aan de overkant en maakte plannen
op om de molen maalvaardig te laten

restaureren.

voor de productie van groene stroom, een
zogenaamde Kleine Waterkrachtcentrale, aan
toe.
De generator is discreet op de linkeroever
aanwezig. Die wordt aangedreven door het
waterwiel van de watermolen. Het
sturingsmechanisme bevindt zich in het
molengebouw.

De inrichting van de watermolen zoals die bij
stopzetting van het maalbedrijf aanwezig was,
bleef daarbij in grote mate bewaard. De
dieselmotor werd wel ontmanteld. De wettelijke
beschermingen van de watermolen, inmiddels
sinds 7 maart 1994 beschermd als monument
en zijn omgeving als dorpsgezicht, waarborgen
het behoud van het inzicht en inrichting van
deze bijzondere watermolen.
In de wintermaanden 2005-2006 werden eerst
omgevingswerken rond de molen uitgevoerd.
Het Molenpad werd verlegd, verstevigd en
verbreed.
In 2010 werd de molen opnieuw gepresenteerd
als maalvaardig hersteld.

De Zwalmmolen mikt op een jaarlijkse productie
van 34 000 KWH (KiloWattuur) elektriciteit. De
elektriciteitsproductie is weliswaar klein in
verhouding tot andere duurzame
energiebronnen als windturbines en
zonnepanelen, maar deze watermolen kan wel
95 procent van de tijd doorlopend stroom
leveren. In de lente van 2017 zal de Kleine
Waterkrachtcentrale stroom bieden aan het
nabijgelegen Streekpunt met fietsoplaadpunt.
Deze bovenslagwatermolen met een intacte
ambachtelijke mechanische maalderij,
is een schoolvoorbeeld van de nog talrijke
watermolens in de Vlaamse Ardennen. Het
provinciebestuur, het provinciaal Molencentrum
(Mola) en hun enthousiaste groep vrijwilligers
slagen erin aan te tonen dat een beschermde,
eeuwenoude watermolen, zoals de
Zwalmmolen, zijn rol als erfgoed van hoogste
rang ten volle kan uitspelen én tegelijk positief
en dynamisch kan inspelen op nieuwe
maatschappelijke uitdagingen!

Als geloof in een duurzame toekomst van dit
erfgoed voegde de provincie er een installatie

Rekegemstraat 26 – 9630 Zwalm (Munkzwalm)
toerisme@zwalm.be

