
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Het is weer zover! Het feest van onroerend erfgoed is al aan zijn 28ste editie 
toe.  
Ook dit jaar zet Heemkunde Houtem zijn beste beentje voor om jullie te 
verrassen. 
 
Op zondag 11 september 2016 bezoeken we de graanmolen van Houtem in de 
Polbroek van 10u tot 12u met gids Toon Van Craeyevelt. 
In de namiddag kan je terecht in de graanmolen in de Meulestraat te Bavegem 
van 14u tot 16u met gids Lieven De Naeyer. 
 
De twee graanmolens zijn niet beschermd maar worden als zeer waardevol 
bestempeld gezien de authentieke elementen die er nog aanwezig zijn. 
Het is een enige gelegenheid voor de inwoners van Sint-Lievens-Houtem om 
deze molens te bezoeken. 
 
We willen, om af te sluiten, ook een woord van dank richten naar Georges 
Souffreau, Herman Laneau en Antoine Galle voor de informatie, Toon en Lieven 
om ons te gidsen, Dieter Waterloos voor het samenstellen van de brochure, 
Marie-Jeanne Pede voor beeldmateriaal en de gemeente Sint-Lievens-Houtem 
voor het drukwerk. 
 
Het bestuur van Heemkunde Houtem wenst u een aangename Open 
Monumentendag toe! 
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In de Houtemse Polbroek 
staat, ietwat teruggetrokken 
tussen enkele herenhuizen, 
een nogal onopvallend 
vierkant gebouw. Tot in de 
jaren zeventig was daar een 
maalderij actief. De 
Houtenmaren hebben ze altijd 
de "vuurmolen" genoemd. Die 
naam spreekt blijkbaar tot de 
verbeelding, want bij heel wat 
mensen leeft het idee dat die 
molen vroeger met hout werd 
gestookt. Dat blijkt niet zo te 
zijn. De molen werd gebouwd 
in het begin van de jaren 
dertig en werd de hele tijd 
draaiende gehouden met een 
scheepsdiesel. Die prachtige 

machine, samen met de hele maalinstallatie was eind jaren negentig nog geheel intact.  
 
Het was Achiel Van Lancker, een telg uit een bekende molenaarsfamilie uit de 
Zwalmstreek, die in 1936 een maalderij begon in Sint-Lievens-Houtem. In 1933 kocht 
hij een stuk boomgaard van Oscar Verbruggen, waar hij in 1934 een mazoutmaalderij 
zou bouwen. Er werd daarvoor een vierkant gebouw met twee bovenverdiepingen 
opgetrokken in de Polbroek.  In 1947 werd ,op het naastgelegen perceel grond, een 
woonhuis gebouwd door Achiel en diens vrouw. 
 
De maalinstallatie werd gebouwd door molenbouwers De Baerdemaecker uit 
Hundelgem. Na Achiel Van Lancker namen Theofiel en Emiel Van Lancker 
achtereenvolgens de molenaarstaak op zich.  
 
De maalderij draaide tot midden de jaren zeventig. Toen was het bedrijf, na het 
overlijden van laatste molenaar uit de familie Van Lancker al overgelaten aan de 
vroegere maalknecht Oscar Eeckhout. Die laatste molenaar overleed ook enkele jaren 
later en de maalderij werd eigendom van een neef uit de familie Marcel Haegeman.  
Op 7 dec. 2015 startte Toon Van Craeyevelt, kleinzoon van Marcel, er de werken aan 
het dak met de intentie het gebouw voor bewoning geschikt te maken.  

Houtemse vuurmolen kende geen vuur 



De twee steenkoppels en de wanmolen worden in de woning opgenomen. Andere 
technische elementen en machines zullen worden verwijderd en kunnen we dus op 
het moment dat we een bezoek brengen niet meer bezichtigen. Zowel molenaar De 
Punt als het Mola museum in Wachtebeke toonden hiervoor reeds hun bijzondere 
interesse. 
 
Rubens  
Marcel Haegeman was huis- en kunstschilder van beroep. In Sint-Lievens-Houtem 
kende iedereen hem als "Rubens". Herman Laneau maakte ooit een reportage met 
Marcel in de jaren negentig. De reportage beschrijft hoe het er toen nog uitzag. 
 
Hij maakt voor ons de deuren open van de maalderij. De tijd lijkt er tientallen jaren te 
hebben stilgestaan. 
Marcel werkt af en toe wat in de oude maalderij en vrijwaarde de installatie van verval. 
Indrukwekkend was de scheepsdiesel die nog glimt van de olie. Op een koperen plaatje 
staat ‘Paxman-Ricardo, Gent’.” 
Boven de zoldering van de machinekamer, was een reusachtig waterreservoir 
gebouwd, het leek bijna een zwembad. “Scheepsdiesels zijn gebouwd om permanente 
koeling te krijgen van doorstromend zeewater. Hier werd de zee vervangen door dat 
reservoir. Het water liep van boven in de machine en werd onderaan door een pomp 
weer naar de open vergaarbak gepompt," zei Marcel Haegeman. De diesel werd 
vroeger gestart met een manuele drukpomp, later met een gasinstallatie. Beide start- 
systemen zijn nog ter plaatse. Het hele maalsysteem, de molenstenen, de builmachine 
de haverpletmolen, de riemen, de zinken kanalen en de eikenhouten constructies zijn 
alle nog heel intact.” 
 
Aan één van de toevoerkanalen van de molen zien we een ingenieus magnetensysteem 
dat alle metalen voor werpen zoals spijkers en dergelijke uit het graan moest halen De 
vroegere molenaars moeten van hun stiel hebben gehouden, want overal hangen oude 
foto's en prentkaarten van vroegere molens in Vlaanderen. We halen een lijst 
vanonder het stof: "Nijverheids-ereteken van molenaar August Van Lancker, 1898". De 
nu uitgestorven molenaarsfamilie moet een lange maalgeschiedenis gehad hebben. 
 
 
Pátisserie  
De Houtemse maalderij was destijds de enige in de streek die patisseriebloem kon 
leveren. De grote houten schiftbak stond op de eerste verdieping. Het ragfijne gaas 
waar alleen de fijnste bloem door kon, zat nog op het toestel. Marcel neemt een zak 
met kleren van de machine, het blijken nog twee echte molenaarskostuums te zijn. Het 
etiket van de kleermaker hangt er nog aan. Ze werden nooit gedragen.  
 



 
Marcel “Rubens” Haegeman was de stille conservator van de Houtemse vuurmolen 

 
Marcel hielp ook regelmatig bij het onderhoud van de maalinstallatie. “Weinig 
maalderijen werden zo onderhouden als deze,” zegt hij. Preventief werden alle zwakke 
stukken vervangen, de sorteernetten werden elke week nagekeken en hersteld. 
Marcel herinnert zich ook nog hoe De bekende Houtemse voerman Cis Van Pamel met 
paard en kar het meel kwam halen om het bij de bakkers te leveren.  
 
 

 
 
Schrikkelijk ongeluk  
 
Voor de 2e wereldoorlog gebeurde een spijtig ongeluk: De 11 -
jarige Desiré De Mulder werd tijdens het spelen gegrepen door een 
machine-as die buiten door de muur stak. De jongen werd 
weggeslingerd en onthoofd.  
 

 
 
 
Voor de naam "vuurmolen" had heemkundige Frans Duquet een verklaring. "Die naam 
moet ontstaan zijn in de tijd dat vele windmolens werden omgeschakeld naar 
machinale maalderijen. Alles wat niet met wind- of waterenergie werd aangedreven, 
werd geassocieerd met vuur. Ten slotte hebben ontploffingsmotoren wel iets met vuur 
te maken. Er bestonden wel maalderijen die met een stookketel werden aangedreven, 
maar de Houtemse vuurmolen was er één zonder echt vuur”.  



 
 

Te Bavegem bevindt zich, op de 
Molenbeek, de koren- en 
oliewatermolen, die een lange 
geschiedenis achter de rug heeft en 
waarvan de eerste vermelding 
teruggaat tot het jaar 1228.   
Met een korte onderbreking, bleef deze 
watermolen tot 1798 in het bezit van 
de Sint-Baafsabdij te Gent.  

De molen werd in 1585 afgebrand, maar nadien terug opgebouwd.  
Aanvankelijk was het enkel een graanmolen, in 1723 kwam er een stampkot 
(oliemolen) bij. Deze installatie werd in 1911 ontmanteld en stukken per occasie 
verkocht. (zie krantenartikel uit De Belgische Molenaar van 4 februari 1911) 
 

 
De oude watermolen werd in 1948 
omgebouwd tot een groot 
maalderijgebouw met een fabrieksachtig 
uitzicht : een gecementeerd bakstenen 
gebouw met getraliede vensters en plat 
dak. Enkel de muur aan de waterkant bleef 
bewaard. Alhoewel het waterrad en het 
sluiswerk bleven bestaan, werd er geen 
gebruik meer gemaakt van waterkracht. 
 

 
 
 
 
 
 
De maalderij werd in 1965 stilgelegd en werd als 
magazijn gebruikt. Het metalen bovenslagrad, dat 
volledig verroest was, werd na 1983 verwijderd. De 
sluis bezit nog twee van de drie schuiven. Het verval 
door de open schuif bedraagt 3 meter. De oever is 
hier verstevigd. Voor de schuif het dichts bij de molen 
hangt een halve buis die het waterrad deed draaien. 
 

De Bavegemse watermolen 



 
 

De molen maakt momenteel deel uit van het 
zuivelberijf Inex en wordt nu vooral als 
opslagruimte gebruikt.  
Binnen zijn nog enkele sporen te vinden van het 
maalbedrijf met één steenkoppel ter plaatse en 
één gedemonteerd.  
Het gebouw is opgenomen in de vastgestelde 
inventaris van het ontroerend erfgoed. Het is 
niet beschermd. 

 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


