Breng een bezoek aan de molen

Meer dan een molen

Wil je de molen aan het werk zien? Kom dan kijken wanneer
onze molenaars de molen openhouden. Bij voldoende wind
doen ze hem ook draaien en malen.

De molen staat in een prachtig kader. Het molenhuis met stal,
schuur, bijgebouw, bakhuis en velden eromheen maken het
plaatje compleet.

Vanaf 15 oktober 2017
Open elke eerste en derde zondag van de maand: van 13:00
tot 17:00 uur. Wil je de molen met een groep bezoeken op een
ander tijdstip? Reserveer dan via Toerisme Westerlo.

Kempens Landschap zal de gebouwen in de komende jaren
restaureren. Nadien komt er een vakantiewoning in het
molenhuis. De stal en de schuur zullen verhuurd worden voor
private en publieke doeleinden. In het bakhuis zal je later
bakdemonstraties en workshops kunnen volgen.

Ligging
Beddermolen
Molenwijk 72
2260 Tongerlo (deelgemeente van Westerlo)

Een prachtige plek in het al even mooie gebied van de
Merode dus!

Meer info of reserveren
voor een groep?
Alle info, nieuwtjes en contactgegevens voor
groepsreservaties vind je op www.beddermolen.be
of op de Facebookpagina.

de

Merode

Kempens Landschap: Tel: 015 / 22.82.33
Toerisme Westerlo: Tel: 014 / 54.54.28

Deze folder werd mogelijk gemaakt door cofinanciering uit Platteland Plus,
bestaande uit middelen van Vlaanderen en provincie Antwerpen

Bezoek de
Beddermolen
To n g er l o / Wes ter l o

Eeuwenoude
abdijmolen
Omgeven door een prachtig Kempens
molenerf pronkt de houten Beddermolen.
Hij staat aan de rand van Tongerlo in de
gemeente Westerlo. Eeuwenlang maalde
hij graan tot een blikseminslag in 1967
daar een einde aan maakte. De windmolen
werd weer opgebouwd maar kon geen
graan meer malen. Hier brachten vzw
Kempens Landschap en de gemeente
Westerlo verandering in. Sinds 2017 is hij
open voor het publiek. Jong en oud kan de
maalvaardige molen komen bewonderen.

Geschiedenis
De Beddermolen werd gebouwd door de
Norbertijnenabdij van Tongerlo. Wanneer de eerste
molen precies werd opgericht is onduidelijk. Toch zijn
er aanwijzingen dat er al sinds de zestiende eeuw of
vroeger een windmolen stond. Bij de molen hoorde een
molenhuis. Later kwam er op het erf nog een stal voor
het vee, een schuur, een bakhuisje en een bijgebouw.
In de nasleep van de Franse Revolutie in 1789 werden
veel kerkelijke bezittingen verkocht aan private
eigenaars. In 1796 werd ook de Beddermolen eigendom
van een particuliere familie. Zo’n 150 jaar later ging
de laatste molenaar op pensioen en bleef de molen
werkloos achter. Toen sloeg het noodlot toe. In 1967
brandde de Beddermolen af na een blikseminslag.
Hij werd opnieuw opgebouwd in 1980 maar zonder
binnenwerk. Hierdoor kon de molen geen graan
meer malen.

In veilige handen
Toen de familie van Strydonck de Burkel het
molendomein wilde verkopen, ondernam de gemeente
Westerlo samen met vzw Kempens Landschap actie.
In 2011 kocht Kempens Landschap de molen en gaf hem
in erfpacht aan de gemeente. Samen maakten ze een
restauratiedossier op om de molen weer maalvaardig
te maken.

Restauratie
Vzw Kempens Landschap koestert sinds 1997 bijzonder
plekken in de provincie Antwerpen. Onze organisatie
verwerft, beheert en stelt waardevolle landschappen en
erfgoed open voor het publiek. Dit doen we op meer dan
55 domeinen. Te voet, per spoorfiets of op klompen?
Bij ons kan allemaal! Kijk voor meer mooie landschappen
en inspiratie voor je volgende uitstap op:
www.kempenslandschap.be

In 2016 startte molenbouw Adriaens uit Weert (NL)
met de restauratie. De begeleiding gebeurde in nauwe
samenwerking tussen Kempens Landschap en de
gemeente Westerlo. De kast, de trap en de wieken
werden gerestaureerd en de molen kreeg volledig nieuw
binnenwerk. De gemeente Westerlo en de Vlaamse
Overheid financierden de werken. Kempens Landschap
legde de omgeving aan. In september 2017 werd de
gerestaureerde en opnieuw maalvaardige molen
plechtig ingehuldigd. Het resultaat mag er zijn!

