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Levende watermolen in Wetteren (Massemen)

De watermolensite in Massemen (Wetteren) is gelegen aan de Molenbeek, die ontspringt 
in Oombergen (Zottegem) en uitmondt in de Schelde te Wetteren. Het complex omvatte 
ooit drie watermolens, elk uitgerust met een eigen rad. De olieslagmolen of het 
‘stampkot’ lag op de rechteroever en daar tegenover in één gebouw op de linkeroever 
de twee graanmolens: in een zogenaamde prijzij (staat van bevinding met geschatte 
waarde) van 1811 respectievelijk als de “grooten molen” en de “kleynen molen” 
benoemd. Die situatie wordt bevestigd in een proces-verbaal van 1818. Van de “kleynen 
molen” is daarna geen spoor meer te vinden. In 1893 werd een stoommachine met een 
kracht van 8.81 pk van het werkhuis Eugène Monsiaux te Ronse geïnstalleerd om 
permanente aandrijving van zowel de graanmolens als de olieslagerij te verzekeren.

Vandaag herken je de graanmolen als het wit gekaleide gebouw achteraan de site. Het 
bakstenen gebouw dat aan de graanmolen grenst, is de olieslagerij. Deze industriële 
olieslagerij werd in 1909 opgericht. De olieslagerij is vandaag ingericht als publieksruimte 
met een charmante kollergang die alle aandacht steelt.
Rechts op de site zie je een hoge schoorsteen (25 m): ooit vrijstaand, maar in 1938 
opgenomen in een open loods. Daar is vandaag een schrijnwerkerij gevestigd. Achter 
de graanmolen leidt een brugje over de Molenbeek naar het vervallen stampkot en de 
publieke educatieve zone met een poel, boomgaard en graasweide.

De watermolen is volledig gerestaureerd en maalvaardig dankzij de steun van het 
Agentschap Onroerend Erfgoed, Interreg Euregio Scheldemond III, de gemeente 
Wetteren, de provincie Oost-Vlaanderen en de inbreng van de eigenaars. De bezoekers 
worden hier ondergedompeld in de biotoop en het leven van de molenaar. 
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Twee waterraderen Een prinselijke molen

"Het water komt al ver vandaan, dat den molen om doet gaan"
Een verre voorgeschiedenis

De ooit drievoudige watermolen was vanouds in het bezit van de heren van 
Massemen. Massemen was eeuwenlang hun eigendom. De familie ‘van Massemen’ 
werd in de loop der jaren tegelijk ook heer van Ressegem, Kalken en van nog heel 
wat andere lenen. Het geslacht was beroemd en bekend in de hoogste kringen. Door 
huwelijken kreeg Massemen leenheren van beroemde geslachten als De Jauce en 
Vilain de Gand. In 1652 werd Massemen tot prinsdom verheven.

De oudste situering van een watermolen op deze site vinden we terug op de kaart 
van het Land van Aalst van 1596 vervaardigd door Jacques Horenbault. Ook in het 
‘Metingboek van de parochiën en heerlijkheden van Massemen en Westrem’ van 
1666 wordt de molen, samen met de Maelbroekmolen, vermeld: een “verberrende 
muele aan de Molenbeek, tegen de stenen brugge aan de weg Massemen Plaatse-
Oordegem”. In dit metingboek is Massemen verdeeld in acht percelen of 
zogenaamde belopen. Het achtste beloop omvat de “Muellekouter, de verberrende 
Muellen aen de Muellenbeke en Waelbeke”.
Hoogstwaarschijnlijk betreft de “verberrende Muellen” de huidige Van 
Hauwermeirsmolen. Dat betekent dat deze watermolen in 1666 uitgebrand 
(geweest?) is. Hoe en wanneer, weten we niet. Ook op de Ferrariskaart (1778) en 
Villaretkaart (1745–1748) vinden we de molen ingekleurd.

De familie Van Hauwermeir

"Daar is wat in de molen"
Er gebeurt daar iets (vreemds)

Oude archiefstukken geven inzicht in enerzijds de eigendomssituatie en anderzijds 
de rijkdom van de watermolen. Zo bevat de prijzijakte van 1811 onschatbare details 
over de inrichting van de graanwatermolens en het stampkot. De complete inboedel 
wordt er beschreven en de waardebepaling is uitgedrukt in guldens. De oliemolen 
was een niet onbelangrijk deel van het bedrijf.  Meel proeven

In 2019 kreeg de Van Hauwermeirsmolen voor haar kwaliteitsvolle en educatieve 
publiekswerking het label ‘Open Erfgoed’.

"Er is meer dan de molen in het woud omgegaan"
Er is iets bijzonders gebeurd

Van Hauwermeirsmolen vzw heeft zich toegelegd op een kwaliteitsvolle ontvangst 
van bezoekers en in het bijzonder van de jeugd. De zintuigelijke beleving van de 
watermolen is een belangrijk element van een molenbezoek. Je hoort het ruisen van 
het vallende water aan het sluitwerk, het ritmisch geluid van het draaiende waterrad, 
het geklipklap van het schuddebakje en de zingende molenstenen. Je ziet de 
draaiende onderdelen en het ronddwarrelend meel. Je voelt het graan, de natuurlijke 
scherpte van een stuk molensteen. Je ruikt de specifieke geur van de malende 
molenstenen. Ten slotte proef je van het versgemalen meel en het graan.
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In het stampkot gebeurde de olieproductie op de klassieke, oude wijze die gangbaar 
was vanaf het begin van de 17de eeuw. Zaden en noten werden geplet, opgewarmd 
en uitgeperst. Het pletten gebeurde met de kollergang. Twee verticaal opgestelde 
rond natuurstenen, de kantstenen of pletterstenen, draaiden rond op de liggende 
steen, die voorzien is van een opstaande rand of kuip en op zijn beurt op het 
zogenaamde doodbed rustte.
Het verkregen meel werd opgewarmd, in builen gestopt en geperst in een slagbank. 
De gevulde builen werden onder druk gezet met een spieblok door een grote op- en 
neergaande hei, zodat de olie uit het meel werd geperst en er onderaan uitliep. Een 
tweede hei, de loshei, zorgde vervolgens voor het loszetten van de spie. Het holle, 
ritmische lawaai van het slaan van de heien op de spieën verklaart de naam 
‘stampkot’. Het ‘klaren’ van de olie gebeurde in grote vaten. In ons stampkot werd er 
gewerkt met twee kollergangen en dus ook met minstens twee slagbanken.
Op oude foto’s is te zien dat het stampkot een groot gebouw met een verdieping 
was. Nu is het een stal voor de dieren. De arduinen stenen in de muur zijn stille 
getuigen van de aanwezigheid van een waterrad.

Cyriel Buysse beschrijft de werking van een stampkot als volgt: “In de stamperij 
begonnen dadelijk de kolossale pletmolens het lijn- of koolzaad te breken, de zes 
fornuizen warmden het, de mannen trokken het in wollen zakken, die ze met hun 
handen platstreken en in leren hulsels legden, en weldra bonsden in cadans de 
zware heibalken op de spits houten wiggen, terwijl, onder de felle drukking, de warme 
olie uit de zakken stroelde en in grote, platte bekken, onderaan de persen 
opgevangen werd. Het was een hels lawaai in die bedompte, schemerige ruimte. 
De werklui zwoegden, met opgestroopte mouwen, een en al vet glimmend van olie.”

Uit: A. Van Elslander, A.M. Musschoot, Verzameld werk, deel 3, p. 148 (1975).

In 1812 tekenden Joannes van Hauwermeir (huurder) en prinses Pauline-Louise de 
Brancas de Lauraquais een huurovereenkomst. De prinses was de dochter van 
Elisabeth Vilain de Gand en gehuwd met Engelbert d’Arenberg. Dit archiefstuk is tot 
nu toe het oudste gekende onbetwistbare bewijs dat deze molensite eigendom was 
van de hoogste adel.
Joannes Van Hauwermeir was de eerste molenaar van de familie. In de 19de eeuw 
kwamen de graanwatermolens en het stampkot van de familie d’Arenberg in het bezit 
van de familie de Merode en nadien, door huwelijk, van de prinsen de Lancelotti-de 
Merode. Pas in 1948 werd de familie Van Hauwermeir door aankoop ook effectief 
eigenaar.

Stille dood

"Daar groeit geen spinrag aan een molenkam"
Tegenovergestelde van ‘rust roest’

Tijdens en na WO II werden de olieslagerij en de watermolen uitgebaat door Albert 
en Arthur Van Hauwermeir en hun twee zussen. Behalve Arthur bleven ze allen 
ongehuwd en waren er geen opvolgers. Deze weldoende bedrijvigheid voor de 
Massemse dorpsgemeenschap stierf in de jaren 1950 een stille dood en verviel toen 
tot het op flessen trekken van aangevoerde huishoudolie. De scheve schoorsteen 
boven een doodstille, rommelige molen bood een troosteloze aanblik. De inhoud van 
de olieslagerij van 1909 en latere toevoegingen, inbegrepen de stoomketel, verdwenen 
als schroot. De stoommachine was in 1955 al verwijderd. Een tweetakt-dieselmotor van 
de Amsterdamse scheepsmotorenproducent 
Kromhout vond nog zijn weg naar een 
verzamelaar in het nabijgelegen Wichelen.

a

Het stampkot en watermolen Familie Van Hauwermeir op de brug
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Rondgang

Op de brug: van onderslagrad naar bovenslagrad (1)
Een watermolen werkt met de kracht van het water. Naargelang het verval in de beek 
kent de watermolen een specifieke aandrijfmethode. Bij een hoog verval kiest men 
voor een bovenslagrad. Het rad wordt dan door de snelheid en het gewicht van het 
vallende water in de schoepenbakjes in beweging gezet. Bij een onderslagrad duwt 
de waterstroom onderaan tegen de schoepen.

De Van Hauwermeirsmolen is vandaag uitgerust met een bovenslagrad. Het rad is 
152 cm breed, heeft een diameter van 242 cm, telt 30 schoepen en weegt ongeveer 
1500 kg. De relicten in de muren van de molen tonen aan dat er ooit een onderslagrad 
heeft gedraaid. In de graanmolen is de datum 1798 gebeiteld in een witsteen. 
Misschien is dit de datum van de verbouwing van de molen naar een bovenslagrad?

Binnen in de watermolen (2)
Bij het binnenkomen in de watermolen valt de imposante asput – ook wel ‘de hel’ genoemd 
– op. Die is omboord door grote arduinen stenen. In de asput zie je de aandrijfmechaniek 
(de ‘motor’) van de molen. De as van het waterrad komt hier binnen en door middel van 
een haakse koppeling van kamwielen wordt het grote spoorwiel op de verticale as aangedre-
ven. Als hieraan een sterrewiel gekoppeld wordt, dan draait de bovenliggende molensteen 
en wordt er gemalen. Op het gelijkvloers bemerken we nog een haverpletter, een ‘ bascule’ 
en de indrukwekkende meelkist waarin de molenaars hun naam en jaartal kerfden.

tekening R. Buysse

Van puin tot parel: recente 
restauratiegeschiedenis

In 1994 werden de watermolen, de kollergang in 
de olieslagerij en de industriële schoorsteen 
beschermd als monument omwille van de 
historische en industriële waarde. De ruimere 
omgeving kreeg het statuut van beschermd 
dorpsgezicht.

Na jaren van leegstand en verval werd de 
watermolen volledig gerestaureerd en opnieuw 
maalvaardig gemaakt.

De eerste fase (2000) omvatte de restauratie van 
de erbarmelijk vervallen beekgevels van het 
watermolengebouw en het stampkot, het plaatsen 
van een nieuw geklinknageld waterrad en het 
vernieuwen van de brug en het sluiswerk. Het 
binnenwerk van de watermolen was dan, alhoewel 
verroest en vermolmd, nog volledig intact.

In de tweede fase (2007) werd het molengebouw 
volledig gerestaureerd en de molen maalvaardig 
gemaakt. Ook de fysieke bereikbaarheid van de 
beschermde kollergang in de vroegere slagerij 
werd verbeterd.

Sindsdien is het dé plek waar vele bezoekers 
kennismaken met dit erfgoed, het aloude ambacht 
van de molenaar ontdekken en genieten van de 
natuur in de Molenbeekvallei.

1 2 2Arduinen aspot © Jo Bracke Overbrenging karn-/tandwielen
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Via de klassieke steile molenaarstrap komen we op de steenzolder of maalzolder. 
We zien twee molensteenkoppels met hun complete uitrusting en een koppel uit 
kunststeen die niet meer in functie is. De onderste molensteen, de ligger, is in de 
vloer ingewerkt. De bovenste steen, de loper, wordt aangedreven door het sterrewiel 
en draait rond op de ligger. De kist rondom de stenen, de steenkist, houdt het meel 
binnenin. De loper drijft het meel naar een opening. Het meel valt door de meelpijp 
naar beneden en komt terecht in het meelbakje en de opgehangen zak.

Molenstenen moeten het graan breken en fijnmalen. Daartoe zijn ze ingekerfd met 
diepe groeven of scherpsel. De molenstenen van de Van Hauwermeirsmolen zijn 
gemaakt van natuursteen uit La Ferté-sous-Jouarre, een gemeente langs de Marne in 
Frankrijk waar beroemde steengroeves waren. Die stenen hebben een grove 
structuur en daardoor een natuurlijk scherpsel. Toch moeten ze op gezette tijden nog 
gescherpt of gebild worden. Dit gebeurde vroeger door specifieke ambachtslui. 
Aangezien elke molensteen ca. 1000 kg of meer weegt en dus niet zomaar kan 
omgedraaid worden, is er een ingenieus systeem voorhanden: met de galg en hoepel 
wordt de molensteen omhoog gevijzeld en gekanteld.

Het malen gebeurt op de verdieping. De zakken graan moeten dus naar boven 
gebracht worden en alweer hebben de molenaars een fijn systeem bedacht om 
dankzij de kracht van het water geen moeite te verspillen: het luiwerk.

Lui zijn? Neen !

Wellicht is luien een oud Nederlands begrip: door 
middel van een touw iets in beweging brengen. 
Denk maar aan de kerkklokken: het touw luit de 
klokken en ja, je hoort de klokken luiden.

De zware verticale as, die via een overbrenging wordt aangedreven door het 
waterrad, brengt ook op de maalzolder alle kamwielen en assen in beweging. Door 
het aanspannen van een houten klos op een lederen riem wordt het touw met een 
zak graan eraan door een valluik naar boven gehesen.

Op de maalzolder zien we ook de riemaandrijving van de haverpletter en de koekenbreker.

De olieslagerij (3)

"De oliemolen gaat als vanouds"
Alles blijft bij het oude

In de publieksruimte ontdekken we een indrukwekkende kollergang, een enig 
overblijfsel van de gehele oliemoleninstallatie. 
Allerlei oliehoudende zaden en noten werden hier verwerkt, zowel voor industrieel 
als voor huishoudelijk gebruik. Het uitgeperste meel onder de vorm van een grote 
koek werd door de koekenbreker vermalen tot veevoeder.
In 1909 bracht de weduwe van molenaar August Van Hauwermeir de olieproductie 
over naar een nieuw gebouw, ten noorden van de graanwatermolen. Voor de 
aandrijving plaatste de familie een nieuwe stoommachine van 75 pk. De stoomketel 
ervan werd geleverd door de Ateliers Mahy Frères Wondelgem. Het deksel van de 
stoomketel is nog bewaard. De imposante ronde schoorsteen van 25 m hoog diende 
voor het afvoeren van de verbrandingsrook. Hij werd in 2019 grondig gerestaureerd.
In 1921–1922 werd de olieproductie sterk gemoderniseerd en op industriële leest geschoeid. 
Die Niederrheinische Maschinenfabrik Becker & Van Hüllen van Krefeld (D), zorgde voor de 
volledige inrichting. Later in de 20ste eeuw werd de aandrijving overgenomen door 
scheepsdieselmotoren en tenslotte door elektromotoren. Het bedrijf dreef bij aanvang handel 
onder de firmanaam BAVAH, een associatie tussen Van Hauwermeir en olieslager E. Baeten 
uit Overmere. In 1939 werd deze omgevormd tot een persoonlijk vennootschap (pvba).

Maalzolder Molensteen kantelen

Kollergang vandaag
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Oude voetweg (4)
De oude voetweg tussen de kerk en de watermolen heet het ‘Achterwegelke’. In de 
maand mei was dit de uitgelezen plek om meikevers te vangen. Vogelliefhebbers 
lagen hier op vinkenslag. Door de resten lijnzaad waren de vogels hier talrijk.

"Hij heeft het er als een molenaarshaan"
Het er goed hebben

De Molenbeekvallei (5)
De Molenbeek heeft bij mooi, droog weer een debiet van 0,20 m3/sec. Bij langdurige 
regenval overstroomt ze. Dan bereikt ze soms piekdebieten van 12 m3/sec. De 
Vlaamse Milieumaatschappij legde daarom twee wachtbekkens aan om het 
overstromingsgevaar in de woongebieden te vermijden. De landbouwers, die de 
weiden in het wachtbekken in beheer kregen, moeten de natuurwaarden vergroten 
door een gericht maai- en hooibeheer, gekoppeld aan een begrazingsschema.

De educatieve zone aan de watermolen omvat een poel, een hoogstamboomgaard, 
een hooi- en graasweide. We ontdekken er kwakende groene kikkers, een oplettende 
reiger, een vissende ijsvogel en een grote gele kwikstaart. Bloeiende lisdodde, 
botergele dotterbloemen, paarse pinksterbloemen en knalgeel speenkruid beroeren 
hier al onze zintuigen.

a
Naast de stoommachine werkten er “drie koppels pletterstenen met toebehoren, 
ontzuringsmachines, Archimedesschroeven en allen verderen alm en gerieven nuttig 
of benoodigd in eene lijnkoekmaalderij en brekerij niets uitgezonderd”, aldus 
beschreven in een verzekeringspolis uit 1909.
Vanaf 1922 werden de oliehoudende zaden uitgeperst met drie hydraulische persen, 
later uitgebreid tot vijf, waarvoor de druk werd gecreëerd door twee (later drie) 
hydraulische accumulatoren. Twee loskoppelende accumulatoren zorgden voor de 
ontspanning van de persen. Om de zaden te breken werden aanvankelijk nog de drie 
kollergangen gebruikt. Maar al snel werd daarvoor overgeschakeld op twee 
cilindermolens met geribbelde walsen. Het opwarmen van de zaden voor het persen 
gebeurde in een verwarmingsketel met stoomverhitting. De olie werd niet meer 
geklaard, maar gefilterd in een filterapparaat onder druk met 16 stofdoeken. Een 
breekmolen of koekbreker, bestaande uit cilinders, maalde de restkoeken fijn, 
dienstig als veevoeder.
Mettertijd werd ook in de olieslagerij graan gemalen. Hier bevonden zich een 
hamermolen en een complete installatie voor het bereiden van veevoeders. 
Meel voor menselijke consumptie werd er gemalen op stenen in een maalstoel van 
het befaamde constructiehuis De Reu te Bellem. Ook de oude graanwatermolen bleef 
actief, zij het dat het mogelijk was gemaakt om de maalstoelen aldaar ook aan te 
drijven vanuit de olieslagerij via een transmissie-as.

De olieslagerij was tot midden 20ste eeuw zeer welvarend. Een ploegenstelsel stelde 
ooit 14 mensen te werk. Er werd olie geproduceerd uit lijnzaad, koolzaad, 
arachidenoten, maïs, katoen en sojabonen. Een mislukte investering in de aankoop 
en verwerking van een uitzonderlijk grote partij katoenzaad in 1953 zou de doodsteek 
betekenen voor het bedrijf.

Arbeiders olieslagerij



Colofon

Uitgegeven door de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen

Beleidsverantwoordelijke: Annemie Charlier, gedeputeerde
Directie Erfgoed – dienst Erfgoed
Anneke Lippens, directeur
Jo Rombouts, diensthoofd
Martine Pieteraerens en Walter Van den Branden (Mola-
Molencentrum), redactie en coördinatie

Auteur: Agnes Bellemans (m.m.v. Steffi Coppens,  
IOED Schelde-Durme)
Fotografie: Agnes Bellemans, tenzij anders vermeld
Grafische vormgeving: Ann Huyghe, directie Erfgoed en 
Erfgoedsites
Druk: De Riemaecker Printing, Maarkedal

D/2020/1933/5

Praktisch

Open in de laatste week en weekend van maart tot oktober, 
op Open Monumentendag, de Vlaamse en de 
Oost-Vlaamse Molendag of  
na afspraak via tel. 0485 30 89 02.

Watermolenstraat 64, 9230 Massemen (Wetteren)

Meer info: www.watermolenmassemen.blogspot.com
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Erfgoedsprokkels: Oost-Vlaams erfgoed in de kijker
www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels


