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Dilbeek

PEDEMOLENWANDELING

1 Watermolen van Pede. Sinds de 14de eeuw wordt hier

6 Graanveld. Tarwe voor het dagelijks brood, gerst voor de

graan gemalen. De Pedemolen is de enige maalvaardige wa-

Lambik en haver voor de paarden, alles opgefleurd met klap-

termolen van het Pajottenland.

rozen en korenbloemen – zo zagen de vette akkers van de

2 De ezel was onmisbaar om de zakken graan naar de molen
te brengen en het meel terug naar de boerderij te dragen.
Vandaag is deze onvermoeibare werker een luxebeest geworden.
3 Brouwerij De Neve was de laatste brouwerij van Schepdaal. Sinds enkele jaren moeten dorstige zielen hun Geuze en
Kriek elders gaan halen. Vroeger werden de lekkerste flessen
in de kelder van de watermolen opgeslagen voor speciale gelegenheden.
4 De buurtwegen zijn oases van rust voor de wandelaar op
zoek naar autovrije recreatie
5 De Doornbeek ontspringt in Schepdaal en loopt via natuurgebied Wereweide naar Bodegem.

Pedevallei er vroeger uit. Uit Amerika kwam later de mais
overgewaaid.
7 De spaarvijvers van de watermolen zorgen in droge zomers ervoor dat de molen toch kan draaien.
8 Onder het asfalt van de kleinere banen liggen dikwijls nog de
oude kasseien. Op de Rosweg werden ze in ere hersteld.
9 De rust van de Pedevallei – een verademing voor de wandelaar.
10 De kleuren van de zomer.
11 ... en van de winter
12 Lange rijen populieren zomen de weg naar Gaasbeek.
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De Pedemolen
De Pedemolen is de enige maalvaardige watermolen van het Pajottenland.
Hij werkt nog steeds zoals honderden
jaren geleden. Graan malen, meel builen, zakken naar boven trekken, haver
pletten – het gebeurt allemaal met
waterkracht.
In 1800 werkten in ons land zo’n 3000 watermolens en evenveel
windmolens. Er was één molen per 500 à 1000 inwoners. Later
werd de stoommachine de voornaamste energiebron. De Pedemolen staakte zijn economische bedrijvigheid in 1965. In 1989
werd de hele molensite aangekocht door de gemeente Dilbeek.
Na een zeer grondige restauratie is de molen sinds 2002 weer
maalvaardig.
De molen ligt op een steenworp van het kasteel van Gaasbeek,
ingebed in een glooiend Bruegellandschap. De meester zou de
molen trouwens op verschillende schilderijen vereeuwigd hebben.
De wandeling combineert prachtige vergezichten met rustige
hollewegen en groene weidelandschappen.

INFO NODIG?
Toeristische folders, fietsroutes, wandelroutes, monumentenmappen en nog veel meer zijn te verkrijgen aan het onthaal en
de dienst cultuur en toerisme, Kasteelhoeve, de Heetveldelaan 4,
1700 Dilbeek.
Openingsuren: elke werkdag van 9 tot 12 uur
op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur
Tel. 02 451 69 30
toerisme@dilbeek.be
Meer info vind je ook op: www.toerismedilbeek.be
www.dilbeekserfgoed.be
Andere wandelingen:

Pedemolenwandeling
• Lengte: 10 km
• Minder geschikt voor buggies

• Laarzen bij nat weer

Alenawandeling
Bruegelwandeling
Hoppewandeling
Interbellumwandeling
Wolfsputtenwandeling

Dit foldertje is een uitgave van gemeentebestuur Dilbeek met medewerking van Werkgroep Wandelpaden (André Coppens, Boudewijn Vanermen, Piet de Coninck & Renate Devreese) • Herdruk mei 2011
Met dank aan Provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Lennik.

