VINKEMOLEN
Wijlegem – 9630 Zwalm (Sint-Denijs-Boekel)

Tot 1956 bleef de molen in werking. In 1968
gebeurde een uitwendige restauratie,
waarbij een nieuw gelast gevlucht werd
gestoken. Op 27 november 1983 waaide de
molen omver door het wegschuiven van een
onoordeelkundig uitgevoerde las op de
kruisplaat. De onderdelen werden ter
plaatse opgeslagen, maar de heropbouw
bleef bij plannen steken.

Deze uitstekend gelegen staakmolen op lage
teerlingen is de jongste in Oost-Vlaanderen.
Hij werd in 2003 opgetrokken.
Deze molen stond oorspronkelijk in
buurgemeente Oosterzele. De benaming
vinden we voor het eerst terug in 1686: de
molen op "de Vyncke". Tijdens het Ancien
Regime was de molen eigendom van de heer
van Rode. Op de Ferrariskaart (ca. 1775)
vinden we de molen te Oosterzele
aangeduid onder de benaming "Wincke
Meulen". Hij stond toen op het kruispunt van
de (oude) Geraardsbergsesteenweg met de
Korte Ambachtstraat/Groenweg. In 1790 liet
de heer van Rode deze de molen
overbrengen naar de
Geraardsbergsesteenweg, op 1 km ten
noorden van de dorpskom.

De redding kwam van buiten de gemeente.
Initiatiefnemers waren Geert Wisse –nog
steeds de molenaar- en Herwig Colaert uit
Sint-Denijs-Boekel (Zwalm).
De eigenaar, graaf Augustin d’Ursel, zocht
allang naar een oplossing voor deze molen.
De restanten van de molen en de
standplaats waren geschonken aan de
gemeente met als voorwaarde dat de molen
binnen een periode van tien jaar terug
opgebouwd zou worden, maar de gemeente
Oosterzele was daar niet aan toe gekomen.
Een volgend initiatief via een molenbouwer
verliep ook niet naar wens en de graaf bleek
daarop bereid de restanten van de
beschermde molen te schenken aan Geert
Wisse en Herwig Colaert.
Op de Franskouter in het gehucht Wijlegem,
op 300 meter van de plek waar in 1946 een
staakmolen gesloopt werd, lieten zij in
2002-2003 de Vinkemolen heropbouwen.
De architecte Sabine Okkerse
(architectenbureau R. Berteloot, Gent)
zorgde voor de bouwplannen en baseerde
zich op de vroegere opmetingen,
fotomateriaal en studie van de restanten. De
“vzw De Vinkemolen” werd opgericht en

werd de bouwheer. De restauratie werd
uitgevoerd door molenmaker P. Thomaes uit
Roeselare. Tijdens de restauratie werd de
molen een partner van het InterregIII-project
(2002 – 2005). Dit grensoverschrijdend
project met de provincies West-Vlaanderen,
Zeeland en Oost-Vlaanderen, overigens
enthousiast begeleid door Mola (het
provinciaal Molencentrum in Wachtebeke),
had als doelstelling “aantonen dat wind- en
watermolens met de nodige creativiteit voor
de gemeenschap een economische, en
daarnaast ook een duurzame meerwaarde
kunnen genereren”. De historische functie
van de molen mocht uiteraard niet
teloorgaan. Het project wilde ook inspelen
op vragen naar kwaliteitsvolle ruimten en
zinvol en respectvol gebruik ervan en naar
een duurzaam toerisme. De molen is
daarvoor een ideaal medium. Het betreft
een vierde molenrenaissance in de Vlaamse
Ardennen; eerder gingen molens in Huise,

Wannegem-Lede en Etikhove de Vinkemolen
voor.
Op de Vlaamse Molendag van 13 september
2003 werd de Vinkemolen onder grote
belangstelling feestelijk geopend door de
Vlaamse minister Paul Van Grembergen.
De Vinkemolen is tegenwoordig niet meer
weg te denken uit het Zwalmse landschap en
is als een wenkende baken van in de verre
omtrek te zien. Net als de
“Tissenhovemolen” in Mater staat hij in weer
en wind op de heuvelrug als een imposante
getuige van een rijk molenverleden. De
initiatiefnemers hebben van de omgeving
van de Franskouter weer een levendige plek
gemaakt.

Openingstijden: Op molen- en
monumentendagen en op afspraak, Geert
Wisse: info@fermedubois.com - tel.: 0497
728 621

Bronmateriaal:
Herwig Colaert: ‘De restauratie van de Vinkemolen’ (‘De molens van Zwalm’,
Heemkundekring De Zwalm, 2010)
Lieven Denewet: ‘Vinkemolen’ (‘www.Molenecho’s.org)
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