De mechanische maalderij
De weduwe van Karel
Voets en haar kinderen
breidden het bedrijf
uit in 1926. Naast het
molenhuis richtten ze een
mechanische maalderij
in. De maalinstallatie
werd aangedreven
door een motor van 15
pk op armengas. De
mechanische maalderij heeft twee paar molenstenen
en een haverpletter. In 1946 kwam er een eencilinder
motor van het merk Bollinckx bij om het rendement te
verhogen. De gerestaureerde mechanische maalderij
werd in 1999 officieel in gebruik genomen.

Van 1 april tot 30
september kunnen de
kasten open.
Het publiek kan – veilig
achter glas – de ijverige
bijtjes aan het werk zien.
Genieten en verpozen
Horecazaken in de buurt van de vertrekplaats van de
wandeling:
- Het Molenhuis: Molenheide 67 - Pulderbos
- In de Klok: Dorp 35 - Pulderbos
- Vogelzang: Dorp 41 - Pulderbos
Nuttige info

Het molenhuis
Rond 1850 liet Petrus
Jozef Meeussen een
nieuw woongedeelte
bijbouwen met zicht
op de molen, het
huidige Molenhuis.
In 1877 werd er een
verdieping opgebouwd.
Bij de uitbreiding in
1926 werd naast het
woonhuis een magazijn
gebouwd voor de maalderij. Na de aankoop door de
gemeente Zandhoven werd het Molenhuis in eigen
beheer omgebouwd tot een taverne met een prachtig
zonneterras en zicht op de molen.

- toerisme Zandhoven:
Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven, 03-484 30 20 |
toerisme@zandhoven.be | www.zandhoven.be
- Land van Playsantiën:
Antwerpsesteenweg 246 – 2390 Malle,
03-310 05 13 | info@landvanplaysantien.be |
www.landvanplaysantien.be
Routedokter: oplossing binnen 72 uur
Opmerking i.v.m. de bewegwijzering van het netwerk of
de staat van het wegdek? Vul het meldingsformulier in op
www.routedokter.be.
Als het geen structurele problemen zijn, wordt het probleem binnen 72 uur opgelost. Erg handig: je vindt op de
website ook het laatste nieuws over omleidingen.

Museum Het Karkot
In dit museum is naast
oud molenaarsmateriaal
ook een prachtige
verzameling antiek
landbouwalaam te
bezichtigen. Het
museum is toegankelijk
na afspraak met de
molenaar.
De Bijenhal
In een oude veldschuur werd een bijenhal
ondergebracht. Groepen of scholen kunnen de hal
bezoeken na afspraak. De imkers geven zelf uitleg.
Surf naar www.kempen.be voor up-to-date info, tips en gratis e-zine.
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Alle informatie werd zorgvuldig verzameld. Wijzigingen
zijn altijd mogelijk, maar vallen niet onder de
verantwoordelijkheid van de uitgever.

Praktische info
Startplaats
Molen Pulderbos: Molenheide 67 (tussen knooppunt 11
en 12). Je kan hier parkeren.
De startplaats bereiken
Vanaf de E34: afrit 20 (Zoersel), via de N14, Kruisdreef
en Molenheide.
Vanaf de E313: afrit 19 (Massenhoven), via de N14,
Goormansstraat en Molenheide.
Dichtstbijzijnde halte van De Lijn: Dorp Pulderbos
(www.delijn.be)

Stenen Bergmolen Pulderbos

Traject
9,6 km: 11-10-3-4-6-2-1-98-99-5-7-16-15-14-13-12-11
5,5 km: 11-10-3-4-7-16-15-14-13-12-11

De stenen windmolen van Pulderbos draaide voor
het eerst in 1843. Vandaag is hij samen met zijn
omgeving beschermd. Op zondagnamiddag draait en
maalt de molen. Tussen 13 en 18 uur (in de winter tot
17 uur) is de molen zelfs toegankelijk voor publiek.
Kijk gerust even binnen. Je ziet de molenaar aan het
werk, komt heel wat te weten in de expo ‘van korrel
tot meel’ en kan op de koop toe een lekker molenbrood
kopen. Naast de molen staat een ‘karkot’ met een
prachtige verzameling oude landbouwwerktuigen. Je
vindt er ook een bijenhal. Deze toplocatie is elk jaar in
september het decor van de sfeervolle Molenfeesten en
Landbouwdagen.
De molen is op afspraak ook te bezichtigen in groep.
Maak je afspraak via de dienst Toerisme Zandhoven.

Wetenswaard

Historiek van de windmolen

In maart 1840 werd begonnen met de bouw van de
molen in Pulderbos. De bergmolen werd helemaal gerestaureerd en opnieuw maalvaardig gemaakt door het
gemeentebestuur in 1995.

De windmolen van Pulderbos werd opgericht door
Petrus Meeussen in 1840. Drie jaar later werd de molen
voor het eerst in gebruik genomen. In 1877 werd de
stenen romp 1,5 m verhoogd en in 1935 werden de
wieken verlengd tot 12,5 m. De molen telt 3 paar
molenstenen.

Niveau
De wandeling is niet echt geschikt voor
rolstoelgebruikers en kinderwagens.
Lengte
9,6 km (verkorting tot 5,5 km mogelijk)

Onderweg

Fragment uit de topografische kaart regio Zandhoven met toelating van het NGI A2843.

- Knooppunt 98 - 99 (rechtse pad volgen) - 5 - 7 16 - 15
Het bosrijke gebied aan je linkerkant is de Lovenhoek. Een prachtig natuurgebied, deels op het grondgebied van Zandhoven en deels op het grondgebied
van Vorselaar.
- Knooppunt 15 - 14 - 13 - 12 - 11

- Knooppunt 11 - 10 - 3 - 4
Overwegend agrarisch landschap
- 		Knooppunt 4 - 6 - 2 - 1 - 98
Aan de linkerkant zie je REVA Pulderbos, een revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren met een
ernstige neurologische of respiratoire aandoening. Het
werd opgericht in 1946. De kinderen die er verblijven
hebben een intensieve revalidatie nodig die niet in een
regulier ziekenhuis gegeven kan worden. Het centrum
werkt samen met de universitaire ziekenhuizen van
Leuven en Antwerpen.

De molen was een familiebedrijf en was in gebruik tot
circa 1953. De laatste molenaar was Jan Keysers-Voets.
De molen heeft altijd met windenergie zijn diensten
bewezen, ook tijdens de twee wereldoorlogen. Bij
K.B. van 14 oktober 1976 werden de molen en zijn
omgeving geklasseerd als monument. In 1987 kocht
de gemeente Zandhoven de molen om hem volledig te
restaureren en maalvaardig te maken. Op 18 november
1995 volgde de feestelijke inhuldiging. Sindsdien maalt
de molen regelmatig!

