
 

MOLENROUTE  
Nukerke-Zulzeke 
 

De wandeling staat in het teken van de water- en windmolens die de streek rijk is (was). Het 
merendeel van die molens zijn verdwenen of er zijn enkel nog restanten aanwezig. De 
Nedermolen is de enige nog werkende watermolen en de molen Ter Hengst de enige nog 
functionele windmolen op deze wandeling.  
 
Start en parking: kerk van Nukerke, Nukerkestraat  
Bereikbaarheid: Kerk halte 208364, bus 62 (Etikhove-Oudenaarde), belbus 460 Vlaamse 
Ardennen, belbus 470 Kluisbergen-Ronse 
Toegankelijkheid: Goede wandelschoenen, deels bospad, mogelijks slijkerig bij regenweer.  
Afstand:  

 Volledige wandeling: 18 km  

 Verkorte wandelingen: 7,5 of 12,5 km  
Knooppuntenvolgorde:  

 Volledige wandeling: kerk-Nukerkestraat-Heidje-79-77-Pladutsestraat-Kapoenstraat-
78-81-96-15-14-13-92-B3-K4-K3-K1-87-T9-88-89-Keistraat-Dierickstraat-Meersstraat-
Holandstraat-55-86-82-36-67 

 Verkorte wandelingen: zie wandelbeschrijving 
Drank- en eetgelegenheid:  

 Restaurant La Bonotte: Nukerkestraat 15, 9681 Maarkedal, zie 
https://labonnotte.be/nl/ 

 Café-restaurant Hotond, Zandstraat 4 Kluisbergen, zie https://hotond.be/ 
De (gewezen) watermolens zijn in het blauw aangeduid.  
De (gewezen) windmolens zijn in het rood aangeduid.  
Een beschrijving van de verschillende molens vind je na de weetjes.  

 
Wandelbeschrijving VOLLEDIGE wandeling 
 

Module 1. Onze wandeling start aan de kerk van Nukerke (knooppunt 67). Met onze rug 

naar de kerk gericht stappen we in de Nukerkestraat tot aan de Rijksweg N60. We steken 
deze voorzichtig over en wandelen rechtdoor (Heidje). We laten de Kortekeer rechts liggen 
(maar kijken even verder ondertussen naar rechts om van het panorama op de Scheldevallei 
te genieten) en volgen Heidje tot aan het kruispunt met ‘De Spijker’, tevens knooppunt 79. 
We slaan rechts af en aan knooppunt 77 volgen we de veldweg richting knooppunt 35. Deze 
veldweg gaat over in een holle weg in het Elenebos. Aan het einde van deze holle weg slaan 
we rechts af en volgen de wegel tot aan de Pladutsestraat. Hier kunnen we even naar rechts 
wandelen tot aan de ‘Nedermolen’.  
We keren op onze stappen terug en aan het volgende kruispunt slaan we links af 
(Kapoenstraat). Deze geasfalteerde weg volgen we tot op het einde waar we aan de hoeve 
‘Ten Broecke’ en de tegenoverliggende watermolen komen. We gaan om de hoeve heen en 

https://labonnotte.be/nl/
https://hotond.be/


 

wandelen verder langs de voetweg tot aan knooppunt 78. Hier rechts afslaan en de soms 
modderige holle weg volgen tot knooppunt 81.  
 

Module 2. Aan knooppunt 81 slaan we rechts af en zo stappen we langs het ‘Leo Pironpad’ 

naar knooppunt 95. Onderweg hiernaar hebben we nadat we het bos gepasseerd zijn een 
mooi uitzicht op het dorpje Zulzeke (de eerste hoeve in ons gezichtsveld is de hoeve 
‘Paepscheure’, waar het molengebouw van de gelijknamige watermolen te vinden is). Aan 
knooppunt 95 wandelen we verder naar knooppunt 96 (we passeren een paar draaimolens 
door een weide). Aan knooppunt 96 (Zulzekestraat) links afslaan en weg naar knooppunt 15 
volgen (o.a. dwars door een akker). Weg naar knooppunt 14 volgen (Beiaardstraat). Aan 
knooppunt 14 rechts afslaan, richting knooppunt 13. Wanneer we door de weide wandelen 
zien we aan onze linkerkant de resten van de molen ‘Ten Baete’. Na zo’n 300 meter 
passeren we een verbouwde hoeve. Het bosje erachter is het Ingelbos (weetje A).  Aan 
knooppunt 13 vervolgen onze weg richting knooppunt 92. Aan knooppunt Z1 komen we aan 
de Hotondmolen. Hier kunnen we onze dorst laven in het bijhorende café en genieten we 
ondertussen van een prachtig panorama op de Scheldevallei. We kunnen dit nog beter van 
op de top van de molen. In de trektijd kunnen we hier ook mooie vogelwaarnemingen doen. 
 

Module 3. Vanaf de Hotondmolen steken we de N425 over en op de hoek met de 

Riekestraat gaan we in het bos van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). We volgen het 
bospad tot aan knooppunt 92. Hier slaan we rechts af (richting knooppunt 87) en volgen de 
bosweg tot aan de Bierinkstraat (=knooppunt B3). We slaan links af (richting knooppunt 87). 
Na enkele bochten komen we aan het kruispunt met de Kapellestraat (=knooppunt K4). Hier 
slaan we rechts af. Ongeveer 50 meter verder slaan we links af (=knooppunt K3): we volgen 
NIET de Hof Geenensstraat maar de kasseien voetweg (naast de oprit van huisnummer 199). 
Deze bochtige voetweg brengt ons tot het kruispunt met de “Fiertelmeers”. We gaan 
rechtdoor (Eikelstraat) en na zo’n 300 meter komen we aan een T-kruispunt van twee 
onverharde paadjes (=knooppunt K1). Hier slaan we links af en volgen de Vlamingenweg tot 
aan knooppunt 87. Aan dit knooppunt de weg naar knooppunt 88 volgen: via Schaffendal en 
de Spinessenberg komen we aan de Kruisstraat. We steken deze drukke straat over (een 200 
meter verder ligt de molen ‘Ter Kruissens’) en via het ‘Hulstken’ dalen we af tot aan 
‘Broeke’. Onderweg hebben we rechts een mooi panorama op de stad Ronse. Na een paar 
honderd meter, aan huisnummer 208, nemen we het MTB-pad naar links. Even verder 
volgen we de sterk dalende asfaltweg tot aan de straat ‘Broeke’, waar we links afslaan. Let 
ondertussen ook op de huizen met nr. 216, 220 en 222 (zie weetje B). In deze straat 
begeleiden een kabbelend beekje en Reuzepaardestaarten ons tot we na een stevige klim 
aan de gewestweg ‘Ommegangstraat’ belanden. We steken deze gevaarlijke weg over en 
volgen de wegberm naar links. 50 meter verder slaan we de veilige landweg naar rechts in.  
Op onze linkerkant zien we al vlug de molen ‘Ter Hengst’. We draaien mee naar rechts en 
volgen deze buurtweg tot aan het betonnen baantje (Ten Hole). Hier kunnen we even 
uitrusten op de rustbank onder de Linde, genietend van het mooie panorama op Maarkedal. 
We kunnen de kerktorens van Nukerke en Louise-Marie zien, alsook de Bossenaremolen.  
 

Module 4. We vervolgen onze weg en even verder, aan knooppunt 88, slaan we de 

landweg rechts in, richting knooppunt 89. Deze weg wordt op het einde een holle weg. Aan 
knooppunt 89 slaan we links af en volgen de Keistraat (richting knooppunt 90) tot aan het 
kruispunt met de Dierickstraat. We slaan hier links af naar beneden en aan het volgende 



 

kruispunt naar rechts zodat we de Meersstraat volgen. Deze redelijk vlakke weg met het 
beekje aan onze linkerkant brengt ons tot de Holandstraat. Hier linksaf en 100 meter verder 
komen we aan de site van de voormalige watermolen ‘Ter Eerstsbrugge’ (Holandstraat 5).  
We stijgen langs de Holandstraat verder tot aan knooppunt 55 en slaan hier rechts af 
(Mellinkstraat) tot aan knooppunt 86. Onderweg passeren we enkele hoeves uit de 19de 
eeuw en hebben we na 200 meter een zijstraat rechts (Meulebroeke) waar de gelijknamige 
watermolen gevestigd was. We zien ook de molenkuip van de ‘Ter Slepe’-molen achter de 
populieren aan onze rechterkant. Voor we aan knooppunt 86 links afslaan (richting 
knooppunt 82) letten we eens op de Bossenaremolen die we in de verte voor ons zien. We 
stijgen langs ‘Ruttegem’ tot aan het kruispunt met de Boelaardstraat (=knooppunt 82). We 
wandelen rechtdoor en kiezen de route naar knooppunt 36. Aan het kruispunt met de 
Pontstraat stond vorige eeuw nog de ‘Ter Geynst’-molen. De landelijke Toveressestraat 
brengt ons tot knooppunt 36 aan de Zakstraat. We slaan links af en volgen de betegelde 
voetweg tot aan knooppunt 67 (= de kerk van Nukerke waar we gestart zijn).  

 
VERKORTE WANDELINGEN 
 
A. VERKORTE WANDELING VANAF DE KERK TE NUKERKE (7,5 KM) 
Kies voor module 1 en vervolgens knooppuntentraject: 81-55-86-82-36-67.  
 
B. VERKORTE WANDELING VANAF DE HOTONDMOLEN (12,5 KM) 
Kies voor module 3 en daarna volgende wegbeschrijving:  
Aan knooppunt 88 gaan we rechtdoor richting knooppunt 55. Bij het eerst kruispunt slaan 
we links af (let ook op het huis nr. 3 met het rieten dak aan onze rechterkant, weetje C). De 
geasfalteerde weg gaat over in een grazige weg. Aan het einde van deze grazige weg slaan 
we LINKS af (dus NIET richting knooppunt 55) en volgen de verharde weg (‘Turkije’) tot aan 
de gewestweg (N60). Op de hoek zien we de wegkapel ‘De Rode Haan’, weetje D. We  slaan 
links af en een 100 meter verder verlaten we gewestweg door rechts de straat ‘Klomp’ te 
nemen. Deze buigt af naar rechts en loopt uit op een woning. We nemen het padje links van 
de woning en enkele meters verder slaan we links af en volgen de geasfalteerde strook (links 
van huisnr. 10) tot aan de Zeelstraat. We slaan rechts af en volgen de Zeelstraat naar 
beneden (we laten ‘Kuithol’ rechts liggen) tot aan het kruispunt met het Pironpad. Hier links 
afslaan en vervolgens knooppuntentraject 95-94-14-13-Hotondmolen kiezen.  
 

WEETJES 
 
A. Het Ingelbos ligt op ongeveer 1 km van de Hotondheuvel. Het is een klein bosje (5ha). Het 

is grotendeels omgeven door een beekje en een onbemeste weide waardoor er weinig 
meststoffen van buitenuit insijpelen. Er is veel variatie in het bos door de aanwezigheid van 
drogere zandlagen en nattere bronnenzones. In de vochtigere stukken vinden we in het 
voorjaar mooie voorjaarsflora (met o.a. Wilde hyacint, Bosanemoon, Boswederik, 
Salomonszegel, Muskuskruid, Witte Klaverzuring, Gevlekt longkruid). Twee derde bestaat uit 
loofbos (eiken-beukenbos en valleibos met bronboskarakter). Het overige deel is 
naaldhoutbos (vnl. lork en spar). Hier wordt een omvormingsbeheer naar loofbos toegepast 
via het “ringen” van bomen. Het Ingelbos is eigendom van de natuurvereniging Natuurpunt 
en enkel toegankelijk met een gids. 



 

B. Het huis met nr. 216 werd begin vorige eeuw gebouwd en stond gekend als ‘Châlet de 

Broecke’. Nadien werd deze villa verbouwd.  De villa met afhangend rieten dak (nr.220) staat 
op een oude prentbriefkaart aangeduid als ‘Le Torreke’. Deze villa werd na de eerste W.O. 
gebouwd en eind vorige eeuw uitgebreid tot de huidige villa met behoud van het mooi 
rieten dak. Op de plaats van de voormalige hoeve (nr. 222) wordt in het landboek van 1684 
een bron met torentje vermeld, zogenaamd ‘Het Torreken’. Via eikenhouten buizen, later 
vervangen door loden buizen, werd het bronwater naar de openbare fontein met obelisk, 
die zich op de Markt van Ronse bevindt, gebracht.    

C. Deze voormalige hoeve uit de 18de eeuw werd 

beginjaren 1960 gerenoveerd en was de 
woonplaats van auteur Hugo Claus tussen 1962 en 
1972. De strobedaking werd begin 1990 vervangen 
door de huidige rieten bedaking. Vakwerkbouw is 
bewaard gebleven.  
 

D. Deze kapel ‘De Rode Haan’ onder de linde 

wordt vermeld in 1710 en stond opgetekend in het 
Landboek van Nukerke van 1768-1774. Ook op de Vandermaelenkaart van 1851 staat deze 
kapel opgetekend.  

 
 
Wist je dat….  achtergrondinfo bij de molenroute 
 
Tot in de 20ste eeuw waren molens (water- of windmolen) de plaatsen waar graan werd 
gemalen of olie werd geslagen. Om het graan tot bij de molen te brengen en moesten er dus 
wegen van en naar die molens aangelegd worden.  
Al van in de Middeleeuwen werd vastgelegd hoe breed die molenwegen moesten zijn.  Zo 
moest een molenweg voor één kar minstens 3,30 m breed zijn, ‘voor een paard belast met 
zakken’ was 2,20 m voldoende en voor een molenweg ‘voor een mens beladen met zakken’ 
was 1,65 m de minimale breedte.  
In de Vlaamse Ardennen worden molenwegen ook wel ‘ketswegen’ genoemd. De ‘ketser’ of 
molenaarsknecht verplaatste zich al dan niet met een ‘ketskar’ van en naar de molens. Zie 
foto hieronder ter illustratie.  



 

Foto uit Nieuwsbrief voor de vriendenkring 
van het molenmuseum St. Amands a/d 
Schelde.  

 
Om het te kleine waterdebiet op te 
vangen werden voor veel 
watermolens spaarvijvers aangelegd. 
Sporadisch vind je die nog zoals bij de 
Nedermolen te Melden. De meeste 
spaarvijvers werden echter in de 
vorige eeuw gedempt en oud 
kaartmateriaal is de enige getuige van 
hun eerder bestaan. 
Vaak werden houten windmolens 
vervangen door duurzamere stenen 
windmolens. Voorbeeld daarvan is de 

Hotondmolen en de Ter Kruissensmolen.   
Dikwijls is er rond een watermolen enige begroeiing aanwezig. Deze begroeiing zorgt voor 
de nodige beschaduwing van het waterrad waardoor de houten bestanddelen ervan minder 
vlug uitdroogden bij stilstand, wat op zijn beurt barstvorming vermijdt.  
Toen de molens niet meer economisch rendabel werden, verdwenen vele molens of 
geraakten vervallen. Eenzelfde lot viel ook ten deel voor de vele molenwegen: de meeste 
werden omgeploegd.  
Op de beschreven molenroute kunnen we gelukkig nog één watermolen en één windmolen  
bewonderen die in ere hersteld werden. Het is de Nedermolen aan de Pladutse die juist op 
het grondgebied Melden ligt en de windmolen Ter Hengst aan de Ommegangstraat te 
Nukerke. Van al de andere molens op deze route rest alleen nog het  gebouw (al dan niet in 
een vervallen staat) of is het maalgestel verdwenen of zijn ze enkel nog terug te vinden op 
historische kaarten.  
 

Beschrijving van de verschillende molens 
 
De Nedermolen (Pladutsestraat 7, Melden) 

Deze molen wordt reeds in 1574 
vermeld. In 1885 verdubbelde 
het molenhuis in omvang (zie de 
jaarankers 1885 op de 
straatgevel). Er werd tot eind de 
jaren 50 van vorige eeuw koren 
gemalen en tot begin vorige 
eeuw olie geslagen. Door de 
huidige eigenaars werd eind 
vorige eeuw gestart met de 
restauratie zodat er nu terug 
graan kan gemalen worden. Het 
water dat wordt gebruikt voor 
de aandrijving van de molen 



 

wordt stroomopwaarts van de Molenbeek d.m.v. een stuw ter hoogte van de hoeve 
“afgetapt” en  via een kanaal met duikers onder de hoeve verzameld in een spaarvijver. 
Bijkomende aandrijving gebeurde vorige eeuw met een stoomketel. De bakstenen 
schoorsteen achter het molengebouw behoorde daarbij.  
 

Watermolen ‘Ten Broecke’ (Kapoenstraat 18, Zulzeke) 
Deze historische molen hoort bij de al even historische hoeve 
“Hof ten Broecke”. Beide  maakten deel uit van de heerlijkheid 
“Goed ten Broecke”. Reeds in 1574 wordt er melding gemaakt 
van de korenwatermolen bij de gelijknamige hoeve. De hoeve 
zelf maakte verschillende veranderingen door. In 1911 werd 
het strobedekking vervangen door dakpannen (zie het jaartal 
op het dak). Het molengebouw langs de Molenbeek is nog 
aanwezig, verscholen achter drie lindes, ter hoogte van het 
toegangspoortje tegenover het boerenhuis en achter de brug 
over de Molenbeek. Jammer genoeg is de installatie 
verdwenen. Ook waren er buiten de wallen nog andere 
hoevegebouwen en een korenwindmolen aanwezig. Deze 
verdwenen volledig in de 19de eeuw. Op het kaartfragment 
van de Atlas der Buurtwegen (1843) is nog een molenvijver te 
zien (de hoeve zelf was bereikbaar met een brug). In 1953 

werd het laatste stuk molenvijver gedempt.  
 

  
Kaartfragmenten uit de Atlas der Buurtwegen (1843). Links van hoeve ten Broecke, rechts 
van hoeve ten Hove.  
 

Watermolen ‘ten Hove’ (Zulzekestraat 12, Zulzeke) 
Net als bij de watermolen Ten Broecke maakten de watermolen ‘ten Hove’ en de 
gelijknamige boerderij deel uit van een heerlijkheid en leenhof, het zogenaamde ‘Goet ten 
Hove’, waarvan oudste vermelding in 1543 (rijksarchief Ronse). Hoeve en watermolen 
bevinden zich ten westen van de kerk van Zulzeke, naast de Beiaardbeek. Op de kaart van de 
atlas der Buurtwegen (1843) is ten zuiden van de hoeve nog een cirkelvormig stuk grond te 
zien dat bijna volledig omgracht is. Op dit stuk grond stond een ‘opperhof’ dat ten noorden 



 

verbonden was met het neerhof (de huidige hoeve). Documenten uit de 18de eeuw  maken 
melding van een kasteel (= op de plaats van het opperhof) dat waarschijnlijk eind 18de eeuw 
verdween.  

De watermolen deed dienst 
als korenmolen van het 
bovenslagradtype tot na de 
W.O.1. De technische 
installatie werd verwijderd in 
het midden van de 20ste eeuw 
nadat het rad en het 
raderwerk waren vernield 
door een brand die 
overgeslagen was van een 
hooimijt. Heden in gebruik als 
runderstal. Eenvoudig 
rechthoekig bakstenen 
molenhuis onder pannen 

zadeldak, beschaduwd door een linde (zie foto).  
 

Paepscheuremolen (Zeelstraat 2, Zulzeke) 
Deze molen behoort bij de hoeve ‘Paepscheure’. Ze ligt aan de Molenbeek die op deze plaats 
de grens vormt tussen Zulzeke en Nukerke. Van deze molen wordt al melding gemaakt in 
1574. Het huidige molengebouw dateert uit de 17de of 18de eeuw. In 1998 werd het dak 
hersteld. De technische installatie binnenin bevindt zich in een vervallen staat. Het houten 
bovenslagrad is verdwenen. De molen deed dienst als korenmolen. 
 

  
Foto: coll. D. Van Avermaet, Gent 
 

 
 
 
 
 
 



 

Watermolen ‘Ten Baete’ (Beiaardstraat 7, Zulzeke) 
 

Deze korenwatermolen dateert uit de 18de 
eeuw. Het water, afkomstig van de 
Hangebeek, werd in een tweedelige 
spaarvijver verzameld voor de molen (zie 
kaartuittreksel van de Atlas der 
Buurtwegen). Reeds in 1861 werd het malen 
gestaakt. In de 19de eeuw werd de molen 
verhoogd en aangepast. Daarna werd hij 
tijdelijk benut als cichorei-ast en is thans in 
gebruik als stal- en houtkot. Waterrad en 
alle technische uitrusting zijn verdwenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaartfragment uit de Atlas der Buurtwegen 
 

De Hotondmolen (Zandstaat 4, Zulzeke) 

Prentkaart Nels (coll. D. Vandenbulcke, Staden) 

                                   
Deze windmolen wordt al vermeld in 1672 als een houten staakmolen. Vermoedelijk in het 
begin van de 19de eeuw werd ze vervangen door een stenen olie- en korenwindmolen. Na de 
blikseminslagen in 1845 en 1911 werd ze telkens hersteld. Bij de laatste herstelling werd het 
olieslagwerk verwijderd. Er werd koren gemalen tot 1945. Later volgde ook de verwijdering 
van het windgemaal. Nadien kreeg de overblijvende molenkuip een toeristische functie als 
uitkijktoren. In 1957 werd een oriëntatietafel geplaatst op het plat dak. In 2008 werd deze 
tafel vernieuwd. Boven op de molen kan je bij helder weer heel ver zien. Een bezoekje aan 
deze oriëntatietafel kun je aanvragen bij de café-uitbaters bij de molen.  

 
 
 



 

Ter Kruissens molen (Ommegangstraat 2, Nukerke) 

  
Wellicht sinds de 15de eeuw staat op de top van de Kruisberg een windmolen . In 1556 wordt 
de molen vermeld als eigendom van de heer van Ladeuze te Etikhove. In het landboek van 
Nukerke (hierin werd elk perceel grond en elk huis, alle wegen en waterlopen die bestonden 
in 1772, op perkament aangebracht) wordt deze molen als ‘hoogmeulen te Cruycen’ 
aangegeven. In het begin van de 19de eeuw werd de staakmolen vervangen door de huidige 
stenen grondzeiler, ingericht als graan- en oliemolen. In 1831 werd hij eigendom van Pierre 
Desclée . De letters PIDC in de ijzeren windvaan op het dak verwijzen daar naar. Een storm 
vernielde de wieken en in 1929 werd elke activiteit gestopt. Kort na 1940 werd het gevlucht 
weggenomen. 
De molen bezit een typische ajuinvormige kap op zetel. De molen is weliswaar prachtig 
gelegen op de Kruisberg, maar het is jammer dat hij ingebouwd is geraakt. Door een 
aanbouw is kruien b.v. niet meer mogelijk (Het kruien is het draaien van het wiekenkruis van 
een windmolen zodat het 'in de wind' staat gericht). In de jaren 2000 is de as met askop 
verwijderd. 

Molen ‘De Snibbe’ (hoek Zeelstraat en Rijksweg) 
 

 
De Snibbemolen met achterin molen Ter Kruissens. Verzameling Ons Molenheem 
 



 

 
Uittreksel uit de Ferrariskaart  (1777) waar de Snibbemolen op getekend staat. 
  
Deze houten molen stond slechts 100 meter verwijderd van de Kruissensmolen op de hoek 
van de Rijksweg met de Zeelstraat (die vroeger omwille van deze molen de Molenstraat 
werd genoemd). Hij stond op een hoogte van 125  meter op een molenwal (zie foto). Naast 
de prentkaarten die getuigen van het vroeger bestaan van deze molen staat hij ook 
getekend op de Ferrariskaart van 1777 (zie kaartuittreksel). De molen verdween nadien 
maar werd vervangen door een nieuwe staakmolen ca. 1835. Hij werd geveld door een 
storm in 1898 en opnieuw vervangen. Jammer genoeg werd een andere storm ook deze 
molen noodlottig in 1936 (de molenaar had net de molen verlaten). Het hout werd tijdens 
de oorlogsjaren als brandhout gebruikt. De teerlingen (dit zijn de stenen blokken waarmee 
de molen aan de grond verbonden is) waren nog tot in de jaren 1950 op een terp aanwezig. 
Nadien werd deze afgegraven om er zavel te ontginnen. De zavelput werd nadien met 
allerlei afval gedempt. De molen zelf maalde  graan en men produceerde er ook notenolie. 

 
Molen ‘Ter Hengst’ (Ommegangstraat 52, Nukerke) 

 
Deze molen uit 1571 werd door verschillende 
bronnen vermeld onder verschillende benamingen: 
‘den hyncxst’, ‘hinctxmeulne’, ‘ten hingst’. In 1831 
werd de houten staakmolen vernield door 
blikseminslag. Drie jaar later bouwde men op 
dezelfde plaats een stenen bovenkruier die dienst 
deed als olie- en graanmolen. In 1872 werd de 



 

olieslagerij verwijderd. Er werd gemalen tot in 1949. Er volgden nadien verschillende 
restauraties waardoor de molen opnieuw maalvaardig is. 
 

Molen Ter Eertsbrugge (Holandstraat 5, Nukerke) 
Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem 

Op de Molenbeek te Nukerke (een zijbeek van de 
Nederholbeek) bevond er zich sinds de 16de eeuw 
een watermolen, ‘ter Eertsbrugge’, in de 
volksmond ’t Meuleken’ genoemd. Het 
molengebouw werd eind 19de eeuw vergroot met 
de plaatsing van een stoommachine en de 
aanbouw van een stoommelkerij. In het begin van 
de 20ste eeuw werd de gehele site omgevormd tot 
een woning en na de 2de WO werd de watermolen 
uitgebroken. Nadien was het café ’t Meuleken’ er 
gevestigd. Het huidig gebouw is aan de watergevel 
nog herkenbaar als watermolen. In deze 
bepleisterde gevel bemerken we nog het asgat. De 
straatgevel kreeg een nieuwe facadesteen. De 
graanwatermolen werd gevoed door het water dat 
werd opgeslagen in de spaarvijvers en de 
walgrachten van de woning, aan de overkant van 
de Holandstraat (woning nr. 12), zie kaart Atlas der 
Buurtwegen . Dit gebouw met walgrachten wordt 

aangeduid als “Water Kasteel ou ter Heerbrug Min” op de Vandermaelenkaart (1851). Zie 
kaarten op volgende bladzijde ter illustratie 

     
Kaart links: uittreksel van de Atlas der Buurtwegen waarop de spaarvijvers en de 
walgrachten te zien zijn, die als waterbuffer dienden voor de molen Ter Eertsbrugge.    
Kaart rechts: “Water Kasteel ou ter Heerbrug Min” op de Vandermaelenkaart (1851). 
 
 
 



 

Molen Te Meulebroek (Meulebroeke nr. 2, Nukerke) 
 

Het ‘Hof te Meulebroeke’ 
werd in 1858 gebouwd 
(zie jaartal in het 
booganker van de 
toegangspoort). Bij deze 
hoeve bevond zich een 
graanwatermolen ‘te 
Meulebroek’ en een 
molenaarshuis, die reeds 
in 1571 vermeld worden. 
Een spaarvijver vóór de 
molen, die gevuld werd 
door de nabijgelegen 
Molenbeek (zie kaart uit 
de atlas der Buurtwegen),  
zorgde voor het nodige 
water voor de 
maalactiviteit. Er werd 
afgesproken met de 
molenaar van ’t Meuleke 

om gelijktijdig te werken. Zo bespaarden ze veel water. Aan de overkant van ’t Meuleke was 
een grote waterreserve. De molen werd in de 18de eeuw herbouwd en verdween door sloop 
in 1963. Een waterval met bakstenen resten van sluismuren vormen de enige getuigen van 
deze watermolen. 

Molen ‘Ter Slepe’ (Weitstraat nr. 6, Nukerke).  
 

Op de Vandermalenkaart (1851) staat deze molen in 
het gehucht ‘Nieuwen Nest’ aangeduid.  De 
bakstenen korenwindmolen werd in het begin van de 
19de eeuw gebouwd ter vervanging van een houten 
windmolen. Sedert 1938 niet meer in werking en 



 

vervallen. Begin jaren 1990 werd de molen gerenoveerd tot de huidige bepleisterde, conisch 
ronde bakstenen molenromp, ingericht als vakantiehuis.   
 

Molen ‘Ter Geynst’ (Pontstraat 62, Nukerke) 
 

Molenaarswoning met molen ‘Ter Geynst’. Detail uit Landboek van 
Nukerke (1768-1774). 
 

Deze verdwenen houtenkorenwindmolen wordt al 
vermeld in 1571 en tevens in 1690 n.a.v. de toelating tot 
bouw van een nieuwe molen op de oude molendam.  
Het was een staakmolen op teerlingen. Een storm op 26 

april 1943 betekende het einde voor deze molen. De molenaarshoeve, met het voormalig 
molenaarshuis, bestaat nog en is gelegen in de Pontstraat nr. 62.  Tot voor enkele jaren was 
de oude molenberg op de hoek van de Pontstraat en de Boelaardstraat aanwezig.  
 
Filip Keirse, juni 2019  
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