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De Bellemolen: product van de tijd en menselijk vernuft.  

Ter inleiding: de evolutie van het malen/verpletten en persen van granen/zaden wordt 

vanaf het verre verleden tot op vandaag overlopen met aandacht voor watermolens en van 

zodra het kan uitsluitend toegespitst op de Bellemolen. Tijdens dit verloop wordt soms een 

sprong naar het heden gemaakt om het verleden beter te begrijpen of om het aan het actuele te 

toetsen. 

                                                                      * * * 

Zo’n 12000 tot 5000 jaar geleden  lukte het de mens  voor het eerst  om de grond te 

bewerken en zijn voedsel zelf te produceren. 

In plaats van te consumeren wat de aarde bood (wilde dieren, noten of andere vruchten) begon 

hij met het telen van granen, eerst gerst, later ook tarwe, haver en rogge. 

 

Granen boden het grote voordeel dat ze in tijden zonder frigo’s of andere conserveermethodes 

relatief gemakkelijk bewaarden;  opslag in droge ruimtes zonder ongedierte was voldoende. 

Bij de Egyptenaren bv. brachten de boeren hun graanvoorraad naar veilige opslagruimtes in 

hun tempels, waar ze deze naar wens terug mochten ophalen. 

Na het bewerken van de grond, het zaaien, maaien, dorsen en wannen, bekwam men granen in 

hun “blote huid” m.a.w. in hun zemel zoals voorgesteld voor een tarwekern op de afbeelding 

I. 

Deze zemel beschermt de  graankorrel perfect en maakt hem in onze maag en darmen 

absoluut onaantastbaar en onverteerbaar. 

Onverteerbaar wil zeggen geen voedingswaarde voor de mens, tenzij na lang kauwen om de 

beschermende zemel te breken, zodat de maag- en darmenwerking tot bij de voedzame inhoud 

van de graankorrel kan doordringen. 

Stel je voor, een ontbijt bestaande uit een uurtje kauwen! Ook onze verre voorouders zagen 

dit niet zitten en pletten daarom de granen met zadelvormige handwrijfstenen II. 

 

 

 

 
 

(In het vervolg gaan we de verwijzingen naar foto’s of afbeeldingen kort houden en alleen  

hun nummer vermelden bv. “I” i.p.v. “zoals voorgesteld op de afbeelding I”.) 

 

Zemel (huid) 

I 

Baard -> 

Tarwekern 

(bloem) 

Kiem 

Dwarsdoorsnede van een tarwekorrel 
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De handwrijfsteen II is een exemplaar uit onze streken van 2600 v. Chr.. 

 

                             
Malen in de Oudheid was het werk van vrouwen met het statuut van slaaf. 

Vóór de knieën van de Egyptische maalster III ligt een zakje graan, nodig voor de 

hoeveelheid broodmeel van een paar dagen (ca. 2250 v. Chr.). 

                                    
Rond 1000 v. Chr. werd de wrijfsteen vervangen door de draaiende handmolen IV: de 

kweern. 

Als gevolg hiervan werd de productie vertienvoudigd en werd het maalwerk heel wat 

menselijker.  

II 

III 

IV 
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De stenen waren toen al voorzien van maalgroeven.  

In onze streken zijn ze aangetroffen vanaf de Keltische tijd: 3
e - 

4
e
 eeuw v. Chr.. 

 

De kweernen evolueerden verder tot, door slaven of dieren aangedreven, grotere molens met   

maalstenen van ofwel het vlakke type, het zwak conische of sterk conische zandlopertype.  

 

In het Europa van de jaren 100-300 v. Chr. beschreef de Griek, Philo van 

Byzantium, een molen met een maalkoppel aangedreven door een horizontaal waterrad.  

 

Zijn watermolen zag er als volgt uit: 

 

                       
V: watermolen van Philo van Byzantium, geschat rendement:  5 tot 15%; 

A: maalgoot; 

B: horizontaal waterrad; 

C: maalkoppel: bovenaan de loper, onderaan de ligger; 

D: kaar (bak voor graantoevoer ); 

E: afgebakende zone voor de opvang van het meel. 

 

De watermolen is, op het zeilschip na, het vroegste voorbeeld van een technisch concept dat 

rechtstreeks arbeid verricht met in de natuur aanwezige energie en dat geen gebruik maakt 

van de spierkracht van slaven of dieren. Hij bekleedt  daardoor  een speciale plaats in de 

geschiedenis van de technische creaties, die op termijn het menselijk welzijn ingrijpend 

hebben verbeterd. 

Hierbij kan zelfs in één adem ook de verbetering van het dierenwelzijn worden vermeld. 

 

In 20 v. Chr. verbeterde de Romeinse genie-officier en architect Vitruvius ingrijpend het 

concept van de watermolens met zijn geschriften “De Architectura” door de invoering van het 

verticale waterrad (VI A en VII M). Dit vergde de hulp van een kamrad (VI C, VII D) en een 

lantaarn (VI D, VII E) om de horizontaal draaiende loper aan te drijven. Door de keuze van de 

overbrengingsverhouding  tussen het kamrad en de lantaarn kon men voortaan het ideale 

toerental op de loper bekomen (70 tot 110 toeren per minuut) bij eender welke gegeven 

snelheid van de waterloop. De toerentallen van de lopers VI F en VII F zijn, zoals hier 

A 

B 

C 

E 

V 

D 
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afgebeeld, hoger dan die van hun waterrad, wat bij onze traag stromende waterlopen meestal 

nodig was. De aandrijving gebeurde via een “éénstapswerk”, waarbij een rad één maalkoppel 

had. Alle drijfwerk was in hout (vooral eik) en vergde een intensief onderhoud, waarbij de 

onderdelen met bijenwas werden gesmeerd (zie VIII: het “wassen” van de lantaarn).  

Merk op dat de raderen bij Vitruvius (VI A en VII M) van het onderslagtype waren:  het water 

duwde tegen de onderste schoepen  en veroorzaakte zo de beweging. 

De principes VI en VII uit de geschriften van Vitruvius zullen zo’n 2000 jaar standhouden.                                                                                                                                                                                      

  

VI: watermolen van Vitruvius;            F: maalkoppel, bovenaan de loper, onderaan de ligger; 
A: waterrad;                                               G: kaar;  

B: waterrad-as, as met kamrad C;             H: rijn (smeedijzer), voor het verankeren en ophouden van  

C: kamrad;                                                      de loper op zijn aandrijfas; 

D: lantaarn van de loper;                           I: verticale aandrijfas van de loper. 

E: maalgoot;                                                  

F 

H 

E 

VI 

I 

G 

A 

D 
C 

B 
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VII: watermolen van Vitruvius naar een gegraveerde tekening uit de 16
e
 eeuw ; 

A: schoep van het rad                                                                                    I: waterloop; 

S: sluiswerk om het waterdebiet naar het rad M te regelen;                 B: maalgoot; 

M: waterrad;                                                                                                   C: waterrad-as;  

D: kamrad;                                                                                                       E: lantaarn van de loper; 

F en J: maalkoppel, bovenaan de loper, onderaan de ligger;                G: kaar; 

H: pasbrug;                                                                                                      K: windas; 

L: lagering van de waterrad-as;                                                                   O: strekdam;                                                                                            

P: loperpanne; 

N: wiggen om de hoogte van de loper te regelen via de pasbrug H. 

 

D 
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                             VIII: het “wassen” van de lantaarn (niet van de Bellemolen). 

 

TIP: denk straks aan de tekening VI om u een beeld te vormen van het rad en de bijhorende 

molenmechanismen ten tijde van de allereerste molen te Belle (Bellemolen) en minder aan 

de afbeelding VII uit de 16
e 
eeuw. 

 

Men kan ver in het verleden teruggaan bij de zoektocht naar de oudste molenvermeldingen. 

Houd toch in gedachten dat, hoe oud het eerste spoor ook is, de molens in essentie pas in de 

middeleeuwen een doorbraak hebben gekend. 

 

In Vlaanderen vond het “éénstapswerk” van Vitruvius  ingang vanaf  700 - 800 na Chr. en 

handhaafde zich tot diep in de 17
e
 eeuw.  Zo waren er in onze streken omstreeks het jaar 700 

een zevental dergelijke molens en omstreeks het jaar 1000 een drieëndertigtal .  

 

Ervaring groeide in de loop van de tijd en men stelde vast dat de raderen veel krachtiger 

werkten bij een wateraanslag op hun bovenste schoepen. 

Zo kreeg, waar mogelijk, het fameuze bovenslagrad de voorkeur! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII 

VIII 
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Een drietal vroege voorbeelden van bovenslagraderen: 
1) 

 IX: de Romeinen verwezenlijkten in de 2
e
 eeuw na Chr. een indrukwekkende toepassing van 

het bovenslagrad in  Barbegal-Gallië bij Arles; een constructie met 2 keer 8 bovenslagraderen 

in serie: een massaproductie van meel! 
 

2) De molen van Elst (Brakel) dd. 868, één van de oudste in geschriften vermelde Vlaamse 

watermolens, bezat een bovenslagrad. 

 

3)

X: een illustratie uit Similitudinibus met Sint-Anselmus-Benedictijn-Canterbury 1033-1109 

getuigt van de kennis van het bovenslagrad in die tijd. 

Alle onderdelen zijn uitgetekend in hetzelfde vlak! 
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In het jaar 1000 kunnen we de kennis van de waterraderen in onze 

contreien als volgt samenvatten: 
  

    

                                                        

XI onderslagrad: het waterniveau vóór en na het rad is nagenoeg hetzelfde. Het rad benut de 

bewegingsenergie, m.a.w. de kinetische energie, van het stromend water. Denk hierbij aan 

Vitruvius (VI en VII). Geschat rendement : 20% tot 30%. 

 

            

                                              
 

XII middenslagrad: het waterniveau vóór het rad is hoger dan dit erna en het niveauverschil 

benadert de straal van het rad. 

Het rad benut de bewegings- en de zwaartekrachtenergie m.a.w. zowel de kinetische als de      

potentiële energie van het water. Geschat rendement: 35% tot 45%. 

stromingsrichting v.h. water 

stromingsrichting v.h. 

water 

rotatierichting v.h. rad 

stroomafwaarts 

stroomopwaarts 

rotatierichting 

v.h. rad 

 

stroomafwaarts 

rotatierichting 

v.h. rad 

Onderslagwaterrad                                                            XI 

Middenslagwaterrad                                                          XII 

stroomopwaarts 
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XIII bovenslagrad: het waterniveau vóór het rad is hoger dan dit erna en het verschil in 

niveau benadert de diameter van het rad. Het rad benut de bewegings- en de 

zwaartekrachtenergie van het water. Geschat rendement: 50% tot 60%. 

Bemerk hier dat het bovenslagrad, in vergelijking met het onderslag- en middenslagrad, een 

andere oriëntatie van de schoepen heeft. De schoepen wijzen telkens tegen de waterstroom in 

zodat men, al naargelang het werkingsprincipe, de beste captatie van het water bekomt. Een 

rad is voor elk type van werking bruikbaar, het volstaat om het in de ene of andere zin 

omgedraaid te monteren.  

Vlakke gebieden lenen zich tot onderslagraderen. Heuvelachtige en bergachtige gebieden 

leiden  automatisch tot midden- en bovenslagraderen. 

 

In 1062 werd in Affligem de abdij “Sint-Pieter en Sint-Paulus” gesticht. 

De abdij ontwikkelde een opvallende dynamiek op religieus, sociaal en economisch vlak. 

Granen malen dook al snel op als een economische noodzaak. De abdijomgeving bezat, noch 

een horizontaal stromende waterloop met passende snelheid voor de onmiddellijke toepassing 

van een onderslagrad, noch een waterval, die geschikt zou zijn voor een bovenslagrad. 

Het hoogteverschil, om de zo interessante zwaartekrachtenergie te kunnen benutten, moest in 

de abdijsite kunstmatig worden gecreëerd en dit vereiste ingrijpende werken. De abdij startte 

dergelijke werken in 1149 op een grondgebied van 240 bunder (iets groter dan 240 hectare), 

dat haar al sedert  1086 was geschonken door graaf Hendrik van Leuven en Brabant en diens 

broer Godfried met de Baard en dat later nog werd uitgebreid via een aankoop (zie *1). 

(Hierover bestaan verschillende versies, we vermelden in *1 de meest plausibele). In punt XV 

B werd de Molenvijver aangelegd op 14 m boven de zeespiegel (13 m nu). Deze werd van 

water voorzien vanuit de Overnellebeek/Molenbeek (huidige Ternat). Daartoe werd  vanuit 

punt XV A  de Bellebeek  uitgegraven om het water nagenoeg horizontaal te laten vloeien tot 

punt XV B, 2 km verder (dus zonder afname van zwaartekrachtenergie).  Punt XV C in de 

onmiddellijke omgeving van punt B  bevond zich op 10 m boven de zeespiegel, zodat  men 

over een plaatselijk niveauverschil van 4 m (3 m nu) beschikte, waar de zwaartekrachtenergie 

voor het grijpen lag.    

Bovenslagrad                                                                           XIII 

maalgoot 
                                                  stromingsrichting v.h. water 

rotatierichting 

v.h. rad 

stroomopwaarts 

stroomafwaarts 
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Het heden leert ons iets over het verleden. 

Tijdens een bezoek ter plaatse op 29/07/2019 was het verval  op de Bellebeek  1,86 m (1,7 m 

volgens eerder bekomen gegevens van de Vlaamse Milieu Maatschappij). 

Dit verval is onvoldoende om de  maalgoot XIX A op de linkeroever te bevoorraden, zodat de 

graanmolen onmogelijk kan werken. Dit kan maar van zodra met de sluis XIX D en zo nodig 

met bijkomende schoven XXI een verval van minstens 3,07 m is ingesteld.  

Dit leidt niet tot overstroming, althans niet in de onmiddellijke omgeving van de Bellemolen, 

gezien dit verhoogde waterpeil  nog altijd een reserve van 1,215 m tot de oever van de beek 

behoudt.  

Deze situatie is ideaal voor een bovenslagrad met een diameter van ongeveer 3,07 m (XIII). 

Een middenslagrad zou, om in de beste omstandigheden te kunnen werken, een diameter  van 

6 m (!) vergen (XII) en dan ook nog maar op helft van het toerental draaien als het hiervoor 

vermelde bovenslagrad. 

Een onderslagrad (XI) is een absurde oplossing bij dit geografisch aanbod. 

 

                   

Foto XIV (huwelijksfeest  8 juli 1959 van Mariëtte De Bolle, dochter van molenaar Maurits 

De Bolle) toont de haalbaarheid aan van een nog hoger waterpeil dan dit met de reserve van 

1,215 m hiervoor (zie *0).  Dit heeft men alleen maar kunnen bekomen door de sluispoort 

XIX D helemaal te sluiten en door beide schoven (XXI) te plaatsen. 

 

Uit dit alles trekken we een conclusie betreffende de historiek: 

rekening houdende met: 

- de door de abdij geleverde inspanningen voor het graven van de Bellebeek, 

- de in die tijd reeds gekende efficiënte werking van bovenslagraderen, 

- de  vermelde haalbare vervallen op de aangelegde beek (toen en nog altijd), 

waren de eerste raderen van de Molen Te Belle, nagenoeg met zekerheid, van  het 

bovenslagtype.  

 XIV 

*0-> 
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We beschreven reeds de historiek van de Bellemolen tot in 1149. Hoe 

verloopt het nu de verder? 

Bij de ingebruikname van het nieuwe beektracé, liep (door inschattingsfouten) het aanpalende 

broek ten zuiden van de molen onder water (huidig niveau: 9 m boven de zeespiegel), 

waardoor er met de aangelanden, de Heren van Denderleeuw, ernstige problemen ontstonden. 

De verordeningen van de akte van 1189 (zie XVI) brachten een oplossing voor alle partijen: 

de abdij kocht bij de gebroeders Iwein en Willem van Leeuw het problematische stuk grond 

op, wat toeliet om de goed afgedamde Sluysvijver aan te leggen. Twee voordelen: het 

overtollige water kon er worden opgevangen en er stond een viskweekvijver ter beschikking. 

 

 

Askina= 

Essenbeek 

Overnellebeek 

Oude Alfene 

A 

 

B 

C 

Illustratie v.d. bedoeling in 1149: Tekening van Oscar Roels i.o. van L. Van der Schueren-1986 

Avenellemolen 

 

Molenbeek 

 

XV 

*1-> 
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Het resultaat na de 

akte v. 1189: 

Stroomgebied v.d. Bellebeek in 2019 

Bellebeek 

 de Dender  

XVI 

XVII 

De op de beken aanwezige contrastverschillen hebben geen relevante betekenis voor deze paper. 

 

(Een oppervlakte van 6400 Aalsterse roeden is 19,4 hectare) 
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Om een idee te krijgen van het belang van het stroomgebied van de Bellebeek in het verleden 

bekijken we de huidige stand van zaken, gezien we mogen aannemen dat die door de tijd heen 

(van na 1149 tot nu) weinig is veranderd. Het stroomgebied XVII bestrijkt nu een oppervlakte 

van 101 km² en ligt  in de huidige gemeenten Asse, Dilbeek, Affligem,Ternat, Liedekerke, 

Roosdaal, Lennik en Gooik. Deze oppervlakte  staat voor 7,3% van de 1380 km² van het 

totale Denderbekken. Het huidige gemiddeld debiet in de Bellebeek is 0,9 m³/s. 

 

Terug naar de 13
e
 eeuw: de abdij Affligem had toen 14  watermolens in haar bezit. 

In die tijd werd de kost van de maaldienst in onze contreien meestal vastgelegd in meel. 

Tien procent van het meelgewicht ging naar de eigenaar van de molen. 

Twee tot zes procent, afhankelijk van de streek, ging als scheprecht naar de molenaar. 

Ongeveer twee procent van het graangewicht ging verloren door verstuiving en vochtverlies. 

Gearchiveerde pachtcontracten wijzen er op dat de molenaar van de Bellemolen zeker ook 

huurgeld verschuldigd was aan de eigenaar/de abdij.  

 

Wat in het verre verleden is gebeurd met de Bellemolen blijft moeilijk te achterhalen doordat 

de gedetailleerde archieven van de abdij grotendeels vernield werden door de Fransen in 1797 

(einde van het “Ancien Régime”). 

 

De molen bleek in 1556 in slechte staat. 

De meier en de schepenen van het Land Van Asse constateerden dat de graanmolen niet meer 

kon malen, omdat de ligger (wellicht de horizontale aandrijfas met kamrad VI B) in 10 

stukken was gebroken en omdat het betrokken rad (VI A) niet goed meer was bevestigd. Het 

bezat nog amper  3 of 4 goede schoepen. Tijdens ditzelfde onderzoek stelden ze vast dat het 

toegangssluisje (nu XIX D) vast zat, zodat wateroverlast op de naburige eigendommen niet 

meer onder controle te houden was. 

  

 
XVIII: Pieter Breugel de Oude schilderde waterraderen, die hij wellicht in Vlaanderen heeft 

gezien: links een schipmolen, eigenlijk een vlot met molenhuisje en rechts een bruggewelf-

molen; een detail van zijn schilderij “De Toren van Babel” (1563). 

 

XVIII 
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Tijdens de godsdienstoorlogen (1568-1648) werd de Bellemolen zwaar beschadigd. Uit het 

abdij-archief blijkt dat hij werd hersteld in 1593 door een zekere Karel Bael uit Denderleeuw. 

 

 

Er kwam een algemene verdere technische evolutie tijdens de 16
e - 

17
e
 eeuw, 

waarbij men op de verticale aandrijfas (I op VI), i.p.v. direct de loper, nu een horizontaal 

kamrad “een spoorwiel” plaatste. Daardoor kon men naar keuze één van de volgens dit nieuw 

concept meervoudig opgestelde maalstenen op het spoorwiel koppelen door middel van een 

lantaarn (sterrewiel). Het meerstapswerk was geboren en zou overal het éénstapswerk 

verdringen. Zie principeschets XVIIIbis (weliswaar voorgesteld in een latere uitvoering met 

tandwielen i.p.v.  met de toenmalige kamraderen en lantaarnen). 

Het systeem was niet bedoeld om verschillende maalkoppels gelijktijdig te laten werken, maar 

wel om gemakkelijk dat ene maalkoppel te selecteren, dat technisch het best geschikt was 

voor de aangeboden graansoort (tarwe, gerst,  rogge, ….). De steensoort en het scherpsel van 

het maalkoppel was bij deze keuze bepalend (zie deel III Over Maalstenen). 

 

 

                                                       
 

In 1682 werd in de site van de molen Te Belle het ‘hoezemoleken’ met zijn bovenslagrad 

geïnstalleerd. 

Dit was een scheprad waarbij de slagplankjes vervangen werden door hoesbakjes, die het 

water nauwkeurig opvingen en zolang mogelijk vasthielden, om zo een zuiniger 

waterverbruik te garanderen. Het blijft nog altijd een raadsel op welke plaats dit rad stond 

opgesteld, waarvoor het werd gebruikt en wanneer het terug is verdwenen, maar het bleef 

zeker bestaan tot na 1758  (zie *5).  

 

Op 9 februari 1686 zakte de molen in het water, doch werd 2 jaar later in augustus 1688  terug 

hersteld (zie kostennota van Van Lierde). 

 

Sommige onderzoekers schrijven dat de molen waarschijnlijk rond die tijd  omgebouwd werd 

tot een graanmolen en een oliemolen en zo een “dubbele molen” werd.   

 

Wellicht paste men bij deze omvormingswerken ook meteen het meerstapswerk (*2) toe op de 

graanmolen (immers de Fransen beschreven het bestaan ervan in 1798 - zie *6). 

De graanmolen kreeg een rad op de linkeroever en de oliemolen een rad op de rechteroever. 

De oliemolen bevond zich, stroomafwaarts kijkend, links van de graanmolen op de plaats 

waar later het sterrenrestaurant IL werd ingericht of waar de “oude oliemolen” is aangeduid 

op XXXXVII. 

*3 -> 

*2 

 

 

 

 

 

 

 -> 

*4 -> 

XVIIIbis: meerstapswerk 

rad 

spoorwiel 

sterrewielen 

maalkoppels 
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Hij werd aangedreven via een horizontale as, die door het molengebouw liep.  Zie ook *7. 

In zijn tijd was de Bellemolen modern en vele boeren uit het hele Brabantse land, waar de 

abdij van Affligem bezittingen had, brachten er tarwe-, gerst-, rogge-, havergranen en  vlas-, 

kool- en raapzaden voor verwerking. 

 

“Molenuitrusting”: 
 

Maalgoten en sluizenwerk.  
 

      
XIX: maalgoot “linker oever” en sluizenwerk van de huidige Bellemolen (2019). 

A: ingang van de maalgoot (met rooster) van de huidige waterturbine; 

B: geul met haar regeling van het beekniveau door middel van sluispoort D; 

D: gelichte sluispoort, bediend door het mechanisme XIX C en XX A. 

Rechts van B, maar niet zichtbaar op de foto, bevindt zich de ingang van de maalgoot van het 

vroegere rad op de rechteroever. 

XIX 

A 

B 

A 

<-C 

 

D 

A 
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XX: Foto Bellemolen. 

A: tandheugel/tandwiel-mechanisme voor de basisinstelling van sluispoort XIX D; 

B: scharnierend deksel van de toegang tot de sluis, met mogelijkheid om via die weg boven de 

sluispoort XIX D de schoven XXI bij te plaatsen (te steken) of weg te nemen (te trekken): een 

fijnregeling van het waterniveau in functie van langdurige droogtes of plotse regenval. 

Onze plaatselijke molenaars spraken van het steken of trekken van een schof en dat gebeurde 

met een trek-/duwhaak, een spang, XXII. 

XX 

A 

B 
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Het is niet direct verklaarbaar waarom 2 heugel/tandwiel-systemen op de linkeroever staan. 

Of was op de foto de linkse van de twee (heugel 0,05m) voor een aparte maalgoot van het 

hoezemoleken? 

 
 
 
 
 

XXI 

Schof 1(Bellemolen)  

Schof 2 (Bellemolen) 

XXII 

Trek-/duwhaak voor schof, een spang, 2m lang (Bellemolen)  

 

Heugel 1,2m met tandwiel en hendel voor het regelen van het waterdebiet van de 

maalgoot “rechteroever” , opgesteld binnen het hoofdgebouw van de Bellemolensite 

 

Heugel 0,05m met tandwiel en rechts daarvan een 2e heugel 0,77m met 

tandwiel en hendel, beiden voor het  regelen van het  waterdebiet van de 

maalgoot linkeroever en opgesteld binnen het hoofdgebouw van de 

Bellemolensite  
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De graanmolen maalde de granen tot meel.  

 

Na de keuze van het type maalkoppel kon de graad van fijnmalen nog bijgeregeld worden 

door het instellen van de licht (de afstand tussen de ligger en de loper, zie XXXXIV A). 

 

                         
 

Uit fijn gemalen tarwe haalde men bloem met een buil XXIII (foto niet van de Bellemolen): 

een werktuig waarin een met gaas bespannen trommel (de builzeef) draaide en waarmee de 

bloem werd weggezeefd van de grotere meelpartikels: de zemelen en het gries. Meestal staat 

de trommel licht in helling, dalend van de toevoer tot de uitloop van het gries en de zemelen. 

De buil van de Bellemolen bevond zich naast het tarwe-maalkoppel (rechtse steenkoppel op 

XXXXIV).  

 

Ook haver werd geplet  met een afzonderlijk, relatief klein toestel met 2 horizontale 

pletrollen (walsen). 

 

De oliemolen XXIV verwerkte zaden tot olie en koek. 

 

Hij  plette het raap-/kool-/lijnzaad(vlas) en perste er de olie uit door te heien. 

 

De oliemolen bezat 3 uitrustingen: de kollergang, de vuisteroven en de hei-wig-slagbank. 

De  kollergang met zijn twee verticale, niet in hetzelfde spoor lopende molenstenen, plette de 

zaden tot meel, dat nadien in de vuisteroven werd opgewarmd tot 40°C om de ingesloten olie 

vloeibaarder te maken, zodat deze onder het heien en persen in de hei-wig-slagbank vlotter uit 

het meel ging druppelen.   

 

Vóór en tijdens het heien en persen (soms “stampen” genoemd) bevond het meel zich in een 

zak (“stampzak” of buul ), zodat de niet vloeibare bestanddelen in een koek werden gekit. 

 

De koeken werden later gebroken en fijner gemalen, om als veevoeder te kunnen dienen. Wij 

vonden in de site van de Bellemolen zo’n breekmolentje XXV en XXVI, daterend van 1920.  

XXIII 
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XXIV: principe van de oliemolen. (Foto: niet van de Bellemolen.) 

 

  
XXV: “oilcake breaker”, model The Eclipse, geproduceerd door R. Hunt & Co of Atlas 

Works, Earls Colne, Essex, rond 1920. Gevonden in de site van de Bellemolen. 

Vuisteroven, 

opwarmen 

Breekmolentje uit de 

Bellemolen 

As met schijf  voor riemaandrijving 

XXIV 

XXV 

Hei-wig-slagbank, 

heien/persen 
Kollergang, verpletten 
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XXVI: detail, tanden ingebouwd in het breekmolenje XXV. 

 

Het hijsen van lasten gebeurde met een luiwerk. 

  

 

 

 
 

 

 

Een voorbeeld van een luiwerk ziet men in XXVII (niet van de Bellemolen). De luireep loopt 

van D onderaan tot D bovenaan via een leischijf bovenaan, die niet zichtbaar is op de foto. Bij 

het malen draait het onderste wiel A doorlopend, aangedreven door een molenrad. Door het 

C 

D 

XXVI 

XXVII 

A 

B 

F 

D 

Naar de 

last 

E 

H 

G

D 

Naar de 

molenaar  

Leischijf 

  < -- > 

Leischijf 

< -------------------------- > 
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aanspannen van riem B, die normaal los op luiwiel C ligt, gaat luias F roteren en wordt luireep 

D eromheen opgerold, waardoor de last gehesen wordt. Riem B aanspannen gebeurt als de 

molenaar, die beneden bij de last staat, aan touw E trekt waardoor hefboom H kantelt en 

aandrukrol G riem B doet spannen. 

 

 

                                                          
 

 

XXVIII (niet van de Bellemolen): gaffelwiel A is het met ijzeren of houten haken (gaffels) 

bezette wiel op luias B, waarop gaffelreep C loopt.  

Gaffelreep C is het dikke touw zonder einde, dat in een grote lus tussen de gaffels van het 

gaffelwiel loopt. De molenaar hijst er manueel de zakken mee als de molenraderen buiten 

dienst zijn.  

Op een luias XXVIII B, XXVII F, XXIX C en XXX B vindt men altijd een luiwiel zoals 

XXVII C, XXIX B en XXX A, en meestal ook een gaffelwiel zoals XXVIII A en XXX C. 

Zoals eerder aangegeven is luireep D in  zowel XXVII als XXVIII het touw dat oprolbaar is 

omheen de luias en dient om de zakken mechanisch op te trekken.  

 

              .  

In XXIX zie je wat er tussen luiwiel B en luireep D nog rest van het luiwerk op de zolder van 

de graanmolen te Belle. 

A: aandrijfriem komende van het continu draaiend aandrijfwiel XXXXI E;                                                                                            

B: luiwiel;                        C: luias ;                           D: stukje luireep. 

XXVIII 

A 

B 

C D 

XXIX 

D

 

C 

A

 

B 
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Op XXX zie je wat er tussen gaffelwiel C en luiwiel A nog rest van het luiwerk op de zolder 

van de oliemolen te Belle. 

A: luiwiel;           B: luias;            C: gaffelwiel;           D: leirol voor de luireep. 

 

                                                
Luigat XXXI (niet van de Bellemolen) is het gat waardoor de luireep loopt en waar de zakken 

doorheen worden getrokken naar een hoger niveau. 

Na passage van de zak wordt het gat  door de zwaartekracht terug gesloten door een luival, 

met meestal 2 luiken.  

In de Bellemolen is de onderkant van de luival in het plafond van de graanmolen nog altijd 

zichtbaar, deze werd later definitief vast getimmerd  om op de luizolder de tapijten van de 

“Hostellerie Bellemolen” te kunnen plaatsen (zie XXXXVIII tot L). 

 

Eerder beschreven we al de historiek van de Bellemolen tot in 1688. Hoe 

verloopt deze nu verder? 
 

In 1758 bestond het hoezemoleken van de Bellemolen nog steeds. Zie ook *3. 

Dit weten we, omdat een toenmalig vernieuwd huurcontract met de abdij melding maakte van 

de grote molen, de oliemolen, het hoezemoleken, het huis, de schuren en stallingen, het 

speurveld, de weiden, een koollochting en een boomgaard. 

*5-> 

XXX 

XXXI 

A

 

B

 

C

 

D
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In 1793-1794 raakten de monniken van de abdij “Sint-Pieter en Sint-Paulus” in financiële 

moeilijkheden door oorlogscontributies aan de Fransen. Uiteindelijke worden in 1796 de 

abdijgoederen door de franse overheid aangeslagen en wordt de Bellemolen openbaar 

verkocht.  

Op 11 april 1798 kocht Jan Baptist Van de Putte, toenmalige pachter, de site “De Bellemolen” 

van de Fransen. Deze familie bleef eigenaar tot in 1963 (zie *14).  

Uit de toewijzingsakte halen we interessante informatie over de molen. 

Er werd een watermolen beschreven als zijnde in zeer goede staat met 4 maalsteenkoppels 

binnen (nu nog altijd) en met 3 waterraderen buiten, het molengebouw paalde aan een 

stenen/lemen molenwoonhuis. Het is zeker, dat men het hier had over de reeds goed gekende 

2 gewone bovenslagraderen, maar zou het derde waterrad het hoezemoleken zijn geweest? 

Met de kennis dat het nodige verval voor bovenslagraderen maar op één plaats beschikbaar 

was, komt men tot de conclusie dat de 3 bovenslagraderen (waaronder het hoezemoleken) op 

die ene plaats naast mekaar stonden opgesteld.   

De beschrijving van de 4 maalsteenkoppels wees op het bestaan van een meerstapswerk. 

 Er werd ook een tweede molen vermeld, een oliemolen met een kollergang, bestaande uit een 

koppel van 2 molenstenen in zeer goede staat.  

We kunnen dus zonder meer weer herhalen dat het ene gewone waterrad de graanmolen en 

het andere gewone waterrad de oliemolen aandreef . Zie ook *4.  

Het basismateriaal van alle drijfwerk was toen hout, dat hier en daar versterkt was met 

smeedijzer.  

 

Molenaar, Jan Baptist Van de Putte, liet in 1819 een nieuw bedrijfsgebouw XXXII A bouwen 

en rustte het uit met een nieuwe oliemolen, aangedreven door een bovenslagrad, dat zich niet 

rechtstreeks op de Bellebeek bevond. Daarvoor werd een zijaftakking XXXIV G op de 

Bellebeek  uitgegraven. We noemen deze molen verder de nieuwe oliemolen. Enkel  het 

sluiswerk XXXV E en de maalgoot XXXV D  in natuursteen zijn nog bewaard. 

De maalgoot leunt tegen de  natuurstenen basis van de achtergevel  XXXV G van het 

bedrijfsgebouw. Om de stabiliteit van de oevers van de Bellebeek niet in gevaar te brengen 

door de schokken, veroorzaakt door het heien/het persen van het meel (de hei-wig-slagbank), 

werd de nieuwe  oliemolen zo ver mogelijk verwijderd van de oevers van de Bellebeek. 

De oude oliemolen, naast het woonhuis, raakte vanaf 1819 in onbruik en werd later ontdaan 

van zijn rad op de rechteroever van de Bellebeek (zie *8 en *9). 

 

 
 

*7-> 

*6-> 
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XXXII: huidige toestand van de site ”Bellemolen” met aanduiding van het bedrijfsgebouw A 

met de nieuwe oliemolen. 
 

                        
 

XXXIII: oudste foto van het hoofdgebouw van de Bellemolen met één bovenslagrad.  De foto 

is ten vroegste genomen, omstreeks 1839; (toen kocht de Franse regering de rechten van de 

fotografie-uitvinding van Niépce en Daguerre en maakte het procedé wereldkundig.) 

Uit de gekende hoogte van de raamopening van het woonhuis kunnen we afleiden dat het 

bovenslagrad een diameter had van 2,44 m.  

De schoorsteen XXXIII A hoorde bij de vuisteroven van de olieproductie.                              

Deze oliemolen was op het moment van de foto al buiten gebruik. 

Je merkt ook dat het rad op de rechteroever reeds werd verwijderd. 

Ook van het hoezemoleken is niets (of niets meer ?) te merken. 

  

 

Bellebeek 

XXXII 

A 

A 

XXXIII 

*8-> 
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XXXIV: site van de Bellemolen: uittreksel uit Vandermaelen, Cartes topographiques de la  

Belgique, 1846-1854. 

A: de nieuwe oliemolen met zijn waterrad op de aftakking G van de Bellebeek. 

Merk op dat er maar 1 rad was op het hoofdgebouw: het rad B van de graanmolen. Het rad 

van de oude oliemolen was toen reeds verdwenen. 

XXXV: beeld van de desolate huidige toestand (2019) van de nieuwe oliemolen.  

D: maalgoot met sluiswerk E. 

Bemerk naast C de dichtgemetselde opening, waarin de as van het bovenslagrad ooit draaide.  

A: achtergevel van het bedrijfsgebouw van 1819 ( zie ook A in XXXII en XXXIV). 

F: schoorsteen van de vroegere vuisteroven. Hij bestaat uit asbestcement en werd wellicht 

vernieuwd omstreeks 1904, het jaar waarin Eternit de grootschalige productie van 

asbestcement begon.  

Uit geschriften blijkt dat het bovenslagrad nog bestond op 09/09/1983. 

D 

E 

C 

Molenvijver 

A B 

Bellebeek 

A 

F 

G 

XXXIV 

XXXV 

G 

*9-> 
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XXXVI A toont de aftakking XXXIV G van de Bellebeek (bestaande uit betonblokken). 

De industriële vervaardiging van Portlandcement voor betonblokken dateert in België van 

1842, zodat ook hier omstreeks die jaren nog een vernieuwing werd uitgevoerd. 

 

Gietijzer en Francisturbine. 
 

Tussen 1870 en 1910 voerde men in Vlaanderen vrij massaal, ook bij watermolens, het 

gebruik van gietijzer door. Daarbij werden houten aandrijfsystemen, lantaarnen en 

kamraderen vervangen door gietijzeren tandwielen. De meestal streekgebonden molenmaker 

kwam dan in de molen de bestaande toestand opmeten, tekende de nieuwe aandrijfsystemen 

uit en bezorgde de gegevens aan een ijzergieterij. Alle onderdelen werden er op maat 

gemaakt, zodat de molenmaker ze als een meccano kon monteren. IJzergieterijen uit het 

Luikse waren toen zeer bedrijvig op dit vlak. 

 

Het jaar 1848 bracht nieuwe perspectieven voor de energieproductie uit stromend water. De 

Amerikaan James B. Francis  ontwikkelde verbeteringen op de reeds bestaande waterturbines 

en bereikte rendementen van 90%  door berekend en grafisch ontwerp.  

XXXVI 

*10  

 

 

 

 

-> 

*11 

 -> 

A 
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De tekening XXXVII geeft een summier beeld van het wiskundig en grafisch werk van James 

B. Francis  voor een turbine met 12 loopschoepen en  14 leidschoepen.  Als men met de 

hiernavolgende terminologie niet vertrouwd is, leest men best verder vanaf  *12.  

De gele snelheidsdriehoek (1) gevormd door de vectoren C0 en TU1 en de groene 

snelheidsdriehoek (2) gevormd door C2 en TU2 zijn hierbij belangrijk. 

Het water komt  binnen in de rotor met snelheid C0 en heeft voor elk koppel 

“leidschoep/loopschoep” dezelfde waarde. Dit wordt bereikt door het aanvoerkanaal 

XXXVIII A naar het einde toe  te versmallen. Het water verlaat de loopschoepen met de 

snelheid C2 (XXXVII).   

Bemerk dat C2 veel kleiner is dan C0, zodat heel wat  kinetische energie van het water  

(zuiver theoretisch 93%)  is afgegeven  aan de rotor;  (Co²-C2²)/C0² is gelijk aan 93% en 

eenvoudig te berekenen door het opmeten van de vectorlengtes van XXXVII.  

Door het veranderen van de invalshoek α0 van de leidschoepen kan men de vectoren C0 en 

C2 en daarmee ook het uitgangsvermogen van de turbine veranderen. 

Met de gegeven schoepenprofielen en het gekozen rotortoerental van de XXXVII wordt bij α0 

gelijk aan 19° het grootste uitgangsvermogen op de turbine bereikt. 

De leidschoepen sluiten bij α0 gelijk aan 0° alle watertoevoer naar de rotor (naar de 

loopschoepen) af, zodat het uitgangsvermogen van de turbine nul wordt.  

 

 

 

14 leidschoepen 

12 loopschoepen v.d. rotor 

Centrale aandrijfas 

Rotatiepunten 

XXXVII 
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XXXVIII: vereenvoudigde principeschets van de Francisturbine.  

      

 
XXXIX A en XXXIXbis  tonen de echte turbinerotor van James B. Francis. Bemerk dat de 

loopschoepen heel wat uitgebreider en complexer zijn dan in XXXVII en XXXVIII. De 

uitstroming is niet langer radiaal volgens C2 van XXXVII, maar axiaal volgens XXXIXbis en 

eindigt in een zuigbuis (zie XXXIX).   

 

Aandrijfas voor het spoorwiel 

v.d. maalstenen 

De gezamenlijke invalshoek van de leidschoepen 

kan via een hendel  ingesteld worden. 

Aanvoerkanaal, aangesloten op 

de maalgoot 

A: versmallend aanvoerkanaal  ter 

hoogte van de leidschoepen 

Waterafvoer 

Leidschoepen 

Loopschoepen 

Zuigbuis 

Zuigbuis 

A 

XXXVIII 

XXXIX 

*12 -> 

A 

 

XXXIXbis 
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Ter vergelijking: een onderslagrad  heeft een geschat rendement  van 20% tot 30%, een  

middenslagrad van 35% tot 45%, een bovenslagrad van 50% tot 60%, een Grieks horizontaal 

rad 5% tot 15% en een Francisturbine 90%. 

Uit literatuur blijkt dat omstreeks 1900 heel wat buitenraderen door  turbines, meestal 

Francisturbines, werden vervangen. 

De Francisturbine was in de watermolenwereld de hightech-installatie van die tijd! 

Louis Van de Putte, molenaar van 1863 tot 1911, volgde die technische evoluties op de voet.  

Op 27 april 1900 deed hij een aanvraag om het rad van zijn molen te vervangen door een 

waterturbine (*11) (Notulen van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 

Essene) en installeerde meteen ook tandwielen in gietijzer (*10). 

 

 Een nieuw tijdperk was aangebroken, de nieuwe technische evolutie heeft het hoofdgebouw 

van de Bellemolen  ontdaan van zijn raderen. De graanmolen ziet er voortaan uit zoals XXXX 

t.e.m. XXXXIV. 

 

(Kijkrichting vanuit de graanmolen naar het molenwoonhuis, zie XXXXVII.) 

 *13-> 

Overzicht graanmolen-maaltafelniveau 

“Bellemolen”. 

XXXX 
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(Kijkrichting vanuit de graanmolen naar het molenwoonhuis, zie XXXXVII.) 

A: toevoerkanalen vanaf de luizolder tot de karen B; op de luizolder bevindt zich per 

toevoerkanaal een stortkaar; 

B: karen; 

C: kasten voor de maalstenen (“steenkisten”); 

D: verlenging naar boven v.d. aandrijfas van het spoorwiel; 

E: continu door de turbine aangedreven wiel van het luiwerk van de graanmolen; 

F: riem naar het luiwiel op de zolder (idem als riem A op XXIX); 

G: hulpwerktuig om transmissie-riemen te verleggen; 

H: steenkraan (galg) als hulptoestel bij het scherpen van de maalstenen;  

I: wellicht ooit de aandrijving van de buil of van het hoger vermelde relatief kleine toestel met 

2 rollen voor het pletten van haver; 

J: instelsysteem van α0 van de leidschoepen van de turbine; 

K: maaltafel.  

 

Overzicht korenmolen 

Bellemolen, kijkrichting naar 

Bellebeek 

Details graanmolen-

maaltafelniveau  “Bellemolen”. 

A 

A 

B 

B 

C 

C 

B 

C 

D 

J 

E 

F 

G 

H 

I 

K 

XXXXI 

XXXXI 
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XXXXII: zicht onder de maaltafel XXXXI K. 

A: spoorwiel;   B: sterrewielen van de maalkoppels; C: doorlopende as van het spoorwiel. 

Vergelijk met XVIIIbis en XXXXIV.  

 

 
 

  

 

Hefboom XXXXIII (Bellemolen) van 2,5 m lang dient om samen met een hulpblok een 

sterrewiel XXXXII B te laten zakken of te lichten langs zijn loperas, om het te koppelen 

met, of te ontkoppelen van het spoorwiel XXXXII A. Eenmaal de tanden van beide wielen 

goed uit mekaar verwijderd  zijn (ontkoppeld zijn) of goed op mekaar ingrijpen 

(gekoppeld zijn), wordt het sterrewiel met een wig (een stelspie) in de gewenste stand op 

de loperas gefixeerd. 

B 

B 

B 

A 

XXXXIII 

XXXXII 

 

C 
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XXXXIV: maaltafel C (kijkrichting vanuit de graanmolen naar de oude oliemolen, zie 

XXXXVII);  

A: assen met handbedieningswielen voor het instellen van de licht,  die de spleet tussen de 

loper en de ligger bepaalt. Deze assen  gaan door de vloer naar beneden en bepalen de hoogte-

instelling van de as van de loper; 

B: meelgoten;  

D: steenkraan met een verticale draaibare galg, die gebruikt wordt om de loper te verplaatsen 

bij het scherpen van het maalkoppel; 

E: metalen beugel met schroef voor het opvijzelen en kantelen van de loper bij het scherpen 

van het maalkoppel. 

  

Ziezo beste lezer, je weet er alles van. 

Je kan het hoogtepeil stroomopwaarts van de Bellebeek instellen.  

Je kan het waterdebiet in de maalgoot van de turbine bijsturen. 

Je kan het gewenste maalkoppel selecteren en koppelen. 

Je kan de maalstenen instellen volgens de gewenste meelkorrelgrootte en je kunt het 

vermogen van de turbine bijregelen om de loper van het geselecteerde maalkoppel aan het 

gewenste toerental (tussen de 70 en 110 toeren/minuut) te laten draaien. 

Afhankelijk van deze keuzes kun je per uur ongeveer 400 kg graan grof malen (dierenvoeder) 

of 50 tot 100 kg graan fijn malen (voor menselijke consumptie). 

 

 

 

A 

XXXXIV 

A 

B 
B 

c 

D 

E 
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De eerste industriële revolutie (1750-1870) leverde met de uitvinding van de 

stoommachine een geduchte concurrent op voor de water- en windmolens, die daardoor meer 

en meer van hun marktaandeel begonnen te verliezen. 

De totale afzetmarkt voor graanproducten en aanvankelijk ook deze voor plantaardige oliën 

(oliehoudende zaadproducten)  ondergingen weliswaar geen belangrijke veranderingen. 

Koolzaad- en raapzaadolie als lamp-, bak- en smeerolie, en lijnzaadolie als lampolie, in 

groene zeep, in verven en later in linoleum hebben lange tijd hun belang (hun afzetmarkt) 

kunnen behouden. Maar dat veranderde vanaf 1850 toen vervangingsproducten en nieuwe 

technieken de oliezaden begonnen te verdringen (zie verder). 

 

De tweede industriële revolutie (1870-1960) maakte een einde aan de ruime 

afzetmarkt van plantaardige olie. Amerikaanse aardolie werd omstreeks 1860 volop 

geëxploiteerd. Het nieuwe petroleum kwam op de markt en men slaagde erin om uit aardolie 

paraffine te maken. Deze paraffine resulteerde in de productie van goedkopere kaarsen, een 

concurrent voor de olielamp. 

Het grote aanbod van petroleum zette  aan tot het ontwerpen van een petroleumlamp, die door 

haar gebruiksgemak en klare vlam de olielamp overtrof. 

De lichtbron “olielamp” werd uit de markt verdrongen. 

Ook in verven en in linoleum werd lijnzaadolie beconcurreerd (of zelfs vervangen) door 

nieuwe petrochemische producten.  

Als gevolg van dit alles zagen oliemolens hun afzet drastisch verminderen; ze werden 

omgebouwd tot graanmolens of verdwenen zonder meer. In 1911 viel dit laatste lot te beurt 

aan de nieuwe oliemolen Te Belle. De verticale molenstenen van zijn kollergang werden 

gedemonteerd en liggen tot op vandaag in de voortuin “kant straat” van de oude oliemolen. 

De nieuwe oliemolen bezat toen enkel nog een slijpsteen op waterkracht. 

 

Na het overlijden van Louis Van de Putte in 1911 moest zijn weduwe noodgedwongen de 

molen laten uitbaten door een niet-Van de Putte. Zij verhuurde de molen aan Louis Blaret 

voor een termijn van 9 jaar, van 1912 tot 1921. 

 

Van 1921 tot 1935 kreeg de familie terug een molenaar uit eigen rangen: Albert Van de Putte.  

 

Zoals reeds gemeld, vonden we in de site van de Bellemolen een molentje XXV voor het 

breken van veevoederkoeken, daterend van omstreeks 1920. Toen was er al geen 

olieproductie  meer met veevoederkoeken als bijproduct. Het molentje diende alleen voor het 

breken van aangekochte veevoederkoeken voor de eigen veestapel. 

 

Van 1935 tot 1945 werd de molen verhuurd aan de molenaars, schoonbroers “Viktor Moyson 

en Edmond Lanckman”. De oorlogsjaren waren moeilijk. De molen bood onderdak aan een 

ondergedoken universiteitstudent-geneeskunde, Piet Fontaine. Hij werd door de Duitse 

bezetter opgespoord, maar nooit gevat, om verplicht een jaar in Duitsland te werken. Hij was 

één van de helpers in het molenbedrijf. 
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Van 1945 tot 1963 werd de molen verhuurd aan Maurits De Bolle.  

De kollergang van de oude oliemolen in het hoofdgebouw, weliswaar reeds lang onbruikbaar 

en zonder rad,  werd in 1950 gedemonteerd om de ruimte te kunnen gebruiken voor berging 

van karren en andere gerief. De bijhorende verticale molenstenen liggen nu rechts van de 

tweede hoofdingang van de site. 

Het hoofdgebouw (de oude oliemolen) was toen ook uitgerust met een houtzaagmachine op 

waterkracht. 

Het bedrijfsgebouw van de nieuwe oliemolen werd een opslagplaats voor handel in 

veevoeders en meststoffen (ijzerslakken en potas). 

Maurits De Bolle bleef ook het beroep van transporteur “met paard en kar” uitoefenen, een 

troef voor zowel zijn molenbedrijf als voor zijn veevoeder- en meststoffenhandel.  

 

Een werkbezoek in  1960 bij molenaar Maurits De Bolle. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

We gaan 3 zakken tarwegraan  voor menselijke consumptie laten 

malen bij molenaar Maurits De Bolle en rijden met paard en kar de 

binnenkoer van de molen op. We wisten dat het maalkoppel voor 

tarwe startensklaar was en dat de Bellebeek op een goed peil stond. 

Maurits laadt onze oogst op het molenbordes buiten en brengt hem 

verder zak per zak met een steekkar tot bij de bascule, die zich  in de 

graanmolen  bevindt. Hij weegt alles. ”3 zakken samen 180 kg”: 

zegt hij en noteert het gewicht met houtskool op iedere zak. Hij 

garandeert ons dat we minstens 174 kg meel terug krijgen. Hij start 

zijn molen en onze lading wordt met het luiwerk XXIX gehesen 

door het luigat heen tot op de luizolder en passeert daar nog ’s extra 

door een wanmolen om alle stof en kafresten te verwijderen. Waarna 

ze, nog altijd op de luizolder, in de stortkaar van het 

tarwemaalkoppel belandt. 

We hebben bij het eerste contact aan Maurits gevraagd naar extra 

fijn gemalen meel. En dat kan door de afstand loper/ligger op zeer 

dun te zetten (XXXXIV A). Zeer fijn gemalen graan is niet de 

standaard en vergt een kleine meerprijs, gezien de maalstenen dan 

meer afslijten en sneller  herscherpt moeten worden. Maar een beetje 

meer betalen voor fijner meel is voor ons geen probleem en  finaal, 

na 2 u malen, worden onze zakken bij de meelgoot B van XXXXIV 

terug gevuld en gewogen op 177 kg. Maurits schept, zoals de 

gewoonte het toelaat, uit elke zak 1 kg meel voor hemzelf.  We 

betalen in totaal  een gunstige prijs van 54 BF en rijden tevreden met 

onze lading van 174 kg terug naar huis om die verder nuttig te 

gebruiken voor ons zelf en voor verkoop. Molenaarsprijzen van 

toen:  haver pletten ->15 ct/kg, tarwe malen -> 30 ct/kg, tarwegranen 

tot bloem verwerken -> 45 ct/kg. 
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Na 1860 bleven de meeste graanmolens op water- of windkracht nog gedurende een eeuw in 

bedrijf totdat bij het einde van de tweede industriële revolutie (1870-1960) vooral de 

elektriciteit en ook de interne verbrandingsmotor hen ook geleidelijk zouden hebben 

verdrongen. 

 

             
 

In 1963 stierf molenaar Maurits De Bolle, die toen al enige jaren ziek was. 

Hij liet zijn handtekening achter op een houten wand XXXXV van zijn molen. 

Nog in datzelfde jaar kocht ondernemer Pierre Van Ransbeeck (ook zandtapijtenkunstenaar) 

de volledige site van de familie Van de Putte en vulde XXXXV aan met zijn eigen initialen. 

Pierre Van Ransbeeck had geen molenaarsambities en de watermolen ging definitief buiten 

dienst. 

Zo kunnen we stellen dat ook de Bellemolen de tweede industriële revolutie met de komst van  

elektriciteit en interne verbrandingsmotoren niet heeft overleefd. 

En nochtans hield de laatste molenaar de nieuwe technische evoluties in het oog.  

Louis, de 2
e
 zoon van molenaar Maurits De Bolle, herinnert zich nog de voorziene ruimte 

voor een stroomgenerator.  

De generator werd nooit geplaatst. Met een rendement van 90% en een gemiddeld waterdebiet 

van 0,9 m³/s en een verval van 1,7 m kan de Bellebeek 13,5 kWatt leveren. Bij een verval van 

3 m wordt dit 23,8 kWatt, wat ruimschoots voldoende zou zijn geweest om 2 hedendaagse 

woningen van elektrische stroom te voorzien. 

 

 

 

XXXXV 

 

*14 

 

-> 

XXXXV 
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Hostellerie Bellemolen. 

Van 1967 tot 2001 runde ondernemer Pierre Van Ransbeeck samen met zijn echtgenote een 

sterrenrestaurant in de site van de Bellemolen. De verbouwingswerken duurden 3 jaar en 

werden vanaf 1963 onder leiding van architect Yvan Van Mossevelde uitgevoerd door 

schrijnwerker/aannemer Jacques Van Sompel.  

XXXXVI en XXXXVII: situatie van vóór de verbouwingswerken. Het hoofdgebouw van de 

Bellemolen had toen geen waterraderen meer (zie *13). 

 

 

 
Vanaf 1967 werden culinaire hoogstandjes geserveerd in een stemmig  tweesterrenrestaurant. 

Snuif even de sfeer op: XXXVIII tot L. 

molenwoonhuis 

graanmolen 

oude oliemolen 

XXXXVI 

 

XXXXVII 
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XXXXVIII:  inrit van het sterrenrestaurant, 1967-2001. Het terras bij het rood verlichte raam 

geeft uit op de Bellebeek. 

   
IL: interieur van restaurant “de Bellemolen” , waar zich eertijds een oliemolen zoals XXIV 

bevond.  

XXXXVIII 

 

IL 
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L: het hoofdgebouw van de Bellemolen kreeg bij de restauratiewerken terug een waterrad, 

weliswaar afkomstig uit de Rabboutsmolen van Lede. Het werd gemonteerd als onderslagrad 

en draaide onbelast op de in de diepte aangepaste maalgoot van de turbine. Er werd niets meer 

aangedreven, het bracht enkel sfeer en een evocatie van vroegere tijden bij de talrijke gegoede 

klanten van de “Hostellerie Bellemolen “.  

Rechts onder L: detail van dit rad. 

 

Op 14 maart 1986 werden de gebouwen en de site geklasseerd door een ministerieel besluit: 

- de graanwatermolen met het molengebouw, de voormalige woning , de bijhorende 

installatie, het bedrijfsgebouw van de voormalige nieuwe oliemolen en de stallingen kregen 

de titel van MONUMENT; 

- de Bellemolen met zijn onmiddellijke omgeving werd BESCHERMD DORPSGEZICHT.  

 

 

 

 

 

 

L 



 

102 
 

Een nieuwe toekomst. 

 

De “Hostellerie Bellemolen” werd in 2001 gesloten en de site bleef verweesd achter. 

In september 2007 werd bekend gemaakt dat FICO, Flanders Investment Company, de 

Bellemolen had gekocht van Peter De Lathauwer, kleinzoon van Pierre Van Ransbeeck. 

Gedelegeerd bestuurder van FICO, Willy Michiels, liet toen ondubbelzinnig verstaan het pand 

in de oorspronkelijke staat te zullen herstellen. Het immense dak van het hoofdgebouw is 

inmiddels vernieuwd en binnenkort zou het interieur worden aangepakt. 

De vernieuwing van de bijgebouwen is nu volop bezig. 

FICO hult zich vooralsnog in stilzwijgendheid voor wat de bestemming betreft.  

We zijn FICO dankbaar dat zij op 28/03/2019, ter gelegenheid van de erfgoeddag van het 

Pajottenland en de Zennevallei, de site en de gebouwen van de Bellemolen hebben 

opengesteld voor het brede publiek.  

Wij kijken uit naar een mooie toekomst voor de gerenoveerde Bellemolen. 
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