
Startschot voor restauratie 
Molen van Hoeke 

Afhalen van de wieken op 4 oktober
 
Via een publiek-private samenwerking tussen Erfgoed Vlaanderen vzw 
en de bouwfirma Vlassak-Verhulst wordt de unieke ‘Molen van Hoeke’ 
in zijn oude glorie hersteld. De eerste grote stap en symbolische start van 
de restauratie is het afhalen van de wieken, en dat gebeurt op 4 oktober* 
Als alles goed gaat, is de molen binnen een goed jaar weer toegankelijk 
voor het publiek en zal hij weer malen als in zijn beste dagen. 

De Molen van Hoeke, gelegen langs de N49 van Maldegem naar Knokke, 
is voor velen een baken van herkenning: “we zijn er bijna, aan de kust”. 
Als de tand des tijds vrij spel blijft krijgen, zou daar echter wel eens 
verandering in kunnen komen. Deze waardevolle ‘grondzeiler’ uit 1840 
staat namelijk op een ondergrond met weinig draagkracht en er zitten 
vocht en scheuren in de romp. Stabiliteitswerken zijn dringend nodig. 
De molen wordt sinds 2001 beheerd door Erfgoed Vlaanderen vzw.
 

Toekomst voor ons verleden
Toen villabouwer Vlassak-Verhulst uit ’s Gravenwezel (Schilde) de molen 
in het oog kreeg, ging het bij Erfgoed Vlaanderen vzw aankloppen. 
Gealarmeerd door de toestand van de molen, besloten ze om hem 
samen nieuw leven in te blazen. Via restauratiepremies van de Vlaamse 
Gemeenschap bracht Erfgoed Vlaanderen 80% van de benodigde 
middelen bijeen. Vlassak-Verhulst werd enthousiast bereid gevonden 
om als ‘peter’ van het project de resterende fondsen te investeren. 

Maxime Verhulst van Vlassak-Verhulst: “Naar aanleiding van ons 
40-jarig bestaan wilden we graag een waardevol project steunen. De 
molen, waar wij heel vaak langsrijden, kwam meteen in beeld. De 
authenticiteit, de charme en wisselwerking van natuur en landschap: 
voor ons als villabouwer is het landelijke erfgoed een belangrijke 
bron van inspiratie. We willen hiervan een engagement op lange 
termijn maken, zodat dit pareltje gevrijwaard wordt voor de volgende 
generaties.”

De molen kreeg in het verleden al verschillende herstellingsbeurten, 
maar wordt nu dus structureel gerestaureerd. Cruciaal is dat de 
funderingsaanzet dieper wordt gebracht, tot in de zandgrond onder 
de kleilaag. Er zit bovendien vocht in de romp, waardoor de stenen 



verhard en de molen opnieuw gekaleid moet worden. Gespecialiseerde 
firma’s zullen de stenen molenromp en het schrijnwerk, de dakstructuur 
en de kap herstellen, maar ook het gevlucht en de staart en het bewegend 
binnenwerk. Tot slot wordt het interieur aangepakt, met aandacht voor 
schilderwerk, tussenvloeren en elektriciteit, en wordt ook de nabije 
omgeving heraangelegd.
 

Verleden beleven
De coördinatie van het project gebeurt door de vzw Erfgoed Vlaanderen, die 
momenteel zo’n 13 monumenten beheert en ze stuk voor stuk een nieuwe 
toekomst geeft. Projectleider Kristof Penders van Erfgoed Vlaanderen: “Het 
is essentieel dat de molen weer kan draaien en malen. Op deze manier 
krijgen bezoekers de kans om de monumenten - en dus ook het verleden 
- echt te beléven, en daar gaat het om. Het gros van de werken zal aan de 
buitenkant gebeuren, maar voor het binnenwerk zijn de hulp en expertise 
van de molenaar onontbeerlijk.” 
 

Bloggende molen
Die molenaar is Filip Devoldere, al 27 jaar lang vrijwillig hoeder van dit 
bijzondere stukje erfgoed, en uiteraard erg opgetogen met de restauratie: 
“Van kleins af aan ben ik gebeten door de molenaarsmicrobe. Een molen 
die stilstaat, gaat dood. Maar als hij kan malen, voel je je verbonden met de 
natuur en je voorouders. Nadat ik in 1984 met de Molen van Hoeke kennis-
maakte, heb ik een opleiding gevolgd om het werk van de twee toenmalige 
molenaars te kunnen voortzetten. Windkracht is iets fascinerends. Een heel 
actueel thema, en daarom zo belangrijk om te kunnen laten zien wat het 
betekende voor onze voorouders.”

Op de blog www.molenvanhoeke.wordpress.com laat Devoldere de molen 
spreken en deelt hij zijn ervaringen en de vorderingen van de werken in 
woord en beeld met het publiek. 

Over Vlassak-Verhulst
Vlassak-Verhulst, de marktleider in exclusieve villabouw, bouwde sinds 
1970 al meer dan 1.000 villaprojecten van topkwaliteit in zowel België als 
Nederland. De bouwonderneming realiseerde door de jaren heen al tal van 
duurzame familiehuizen voor tevreden gezinnen. Vlassak-Verhulst staat 
echter niet alleen bekend om zijn exclusieve villa’s, ook renovaties behoren 
tot de activiteiten. Voor doorgedreven interieuradvies kan je tevens terecht 
bij een team van deskundigen, die je professioneel adviseren en begeleiden.  
Vlassak-Verhulst biedt - al naargelang de wensen van de klant - een hele 
reeks bouwstijlen aan, gaande van zuivere manoirstijl tot domeinwoningen 
en kasteelhoeves. Het hoofdkantoor van de onderneming bevindt zich in ’s 
Gravenwezel (Schilde).



Over Erfgoed Vlaanderen 
Erfgoed Vlaanderen vzw is een non-profitorganisatie die zich inzet voor 
de toekomst van ons (onroerend) erfgoed. In 1994 werd deze vereniging 
opgericht als ‘Stichting Vlaams Erfgoed’ (SVE) door de Vlaamse Overheid, 
de Koning Boudewijnstichting en enkele private partners.  In 2001 werd 
de naam Erfgoed Vlaanderen vzw ingevoerd. Erfgoed Vlaanderen zoekt 
oplossingen voor monumenten met beheersproblemen en integreert ze op 
een zinvolle en duurzame manier in de samenleving. Dat doet ze door de 
monumenten te restaureren, een gepaste bestemming te geven en opnieuw 
open te stellen voor publiek. Enkel zo krijgt dat verleden de toekomst die het 
verdient. Daarnaast verleent Erfgoed Vlaanderen ook advies. 
De Molen van Hoeke in Damme, het Paleis op de Meir in Antwerpen, het 
Kasteel van Horst in Holsbeek, Fort Napoleon in Oostende en de Abdijsite 
Herkenrode nabij Hasselt zijn maar enkele van de 13 monumenten waarvoor 
Erfgoed Vlaanderen zorgt. Voor meer info de monumenten van Erfgoed 
Vlaanderen en haar werking: www.toekomstvooronsverleden.be

*Noot voor de redactie: de wieken van de molen zijn 20m lang en het afhalen 
daarvan is geen klein bier. De N49 zal op 4 oktober gedeeltelijk worden 
afgesloten om de weg vrij te maken voor het uitzonderlijk vervoer. Wil je erbij 
zijn, de werf bezoeken of de molenaar interviewen? Geef dan vooraf een seintje 
aan Jordy Hex.  
 

Voor meer informatie:

Vlassak-Verhulst Erfgoed Vlaanderen
Maxime Verhulst Tanya Van Hecke
Moerstraat 53 Oude Beurs 27
2970 ’s Gravenwezel 2000 Antwerpen
03/685 07 00 03/212 29 79
info@vlassakverhulst.be tanya.vanhecke@erfgoed-vlaanderen.be
www.vlassakverhulst.be      www.toekomstvooronsverleden.be

RCA pr
Jordy Hex
Koningin Astridlaan 38
3500 Hasselt
011/590 595
jordy.hex@rca.be
www.rcapress.be


