MOLDERGEMMOLEN
Molenberg 14, 9630 Zwalm (Sint-Denijs-Boekel)

De Moldergemmolen ligt aan de voet van de
Molenberg. Deze watermolen ligt op de
Boekelbeek of Moldergembeek, langs de weg
tussen Sint-Denijs-Boekel en Sint-MariaHorebeke. De Molenberg is gekend bij alle
liefhebbers van de Ronde van Vlaanderen en
de omloop Het Nieuwsblad.
Sint Denijs Boekel zou een dorp van Cyriel
Buysse kunnen zijn: een kerk als kern van een
pittoresk dorpspleintje en de adem van een
ver verleden. Langs een landweg trek je er
zuidwaarts tot het grote vermoeden plots
opduikt uit datzelfde ver verleden:
"molendinum de Molderghem". Een
sprankelende waterval, een ingedommeld rad,
een beek die rustig haar weg zoekt, een
watermolen als een Vlaamse reus met stevige
voeten in de lemen grond sinds 1229.
Want de Moldergemmolen hoort bij de oudste
watermolens van de Zwalmstreek. Hij werd
reeds vermeld in 1229 als eigendom van de
benedictijnenabdij te Ename. In het
cartularium van de abdij vindt men de tekst
"Dedit preterea idem Willelmus unum diarim
prat juxta molendinum de Malderghem". Deze
abdij is nu zeer bekend door de
archeologische site "Ename 974".

De molen zou eertijds een zaagmolen
geweest zijn, nadien een oliestamperij en
sinds 1871 een korenmolen.
Op het einde van de 19de eeuw stond hier
ook een stoommachine. De aandrijving en de
molenstenen zijn nog in vrij goede staat. Rond
de asput werd een klassieke ringmuur
gebouwd. Er zijn verder twee galgen, een
graankuiser, restanten van een buil, een
haverbreker en twee sleepluiwerken. Het
ijzeren bovenslagwiel heeft een diameter van
4,80 meter en wordt gerestaureerd.
De vrijwel intacte maalruimte wordt nu
gebruikt als restaurant ‘De Mechelse
koekoek’. Een van de vele Zwalmse horecaaanraders tijdens je bezoek.
Wie de molen bezoekt, kan dit overigens
perfect combineren met een wandeling in het
nabije Korsele, de "geuzenhoek" van SintMaria-Horebeke.
De watermolen Moldergemmolen met
omgeving is beschermd als dorpsgezicht
sinds 1994.
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