Molendomein Scherpenberg
Situering + geschiedenis:
De Scherpenbergmolen werd in 1843 opgericht door de gebroeders Joannes en Petrus
Mullenbrück (Meulenbroeck) op de eigendom van hun ouders.
Joannes en Petrus Mullenbrück waren zonen van Christianus Mullenbrück, afkomstig uit
Westfalen-Duitsland, die zich in 1808 in de gemeente Westmalle was komen vestigen als
lijmstoker. Joannes werd er molenaar en zijn broer Petrus verhuisde naar OssendrechtNederland, om er eveneens het molenaarsvak uit te oefenen.
In 1961 geraakte de molen in onbruik. De gemeente Westmalle kocht hem in 1962.
Molenbouwer Jozef Caers uit Kasterlee begon de eerste restauratiewerken. Achtereenvolgens
gebeurden verschillende restauratiewerken tot hij uiteindelijk in 1985 opnieuw maalvaardig
was. Nog in 2003 werden belangrijke onderhoudswerken uitgevoerd. Ook de omgeving werd
verzorgd met een taverne en een speeltuin. In 1986 werd Herman Verbist vrijwillig molenaar
en in 1998 werd hij opgevolgd door Freddy Oostra en Wim Peeters.

Project:
De benaming Scherpenbergmolen komt van de plaatselijke Scherpenberg, terwijl de
volksmond sprak van de Stenen Molen, omdat er in Westmalle ook een houten molen
bestond.
De Scherpenbergmolen en zijn onmiddellijke omgeving waren in 1979 bij Koninklijk Besluit
aangeduid als monument en beschermd dorpsgezicht. Enkele jaren later is echter voor een
gedeelte van de omliggende gronden een verkavelingsvergunning voor woningbouw
afgegeven. Drie van de vijf loten zijn sindsdien bebouwd. Het vierde werd eigendom van de
gemeente, het laatste bleef - onbebouwd - in particulier bezit.
Plots werd het openbaar verkocht. Daaromtrent werd de SKL1 gecontacteerd. Het bewuste
perceel, een kleine tweeduizend vierkante meter, grenst direct aan het molendomein en vormt
er een landschappelijk en harmonisch geheel mee. Het perceel is trouwens van wezenlijk
belang voor de windvang van de molen. Moest het perceel toevallig terug in privé-handen
komen, was er het gevaar dat het toch zou bebouwd worden en het uitzicht verstoren.
Omwille van het bewaren van dit historisch molenlandschap, hoopte de gemeente Malle op
een tussenkomst door de SKL. Uitgaande van de gekende richtprijzen voor bouwgrond in
Malle, mocht immers worden gerekend op een substantiële koopprijs. Gelukkig wilde de
gemeente zich engageren tot een extra bijdrage (bovenop de gebruikelijke tien procent) om
deze uitzonderlijke aankoop mogelijk te maken. Op 10 februari 2005 was het zover. Tijdens
de openbare verkoop werd het perceel aan de Stichting toegewezen voor een nog alleszins
reëel bedrag. Op die manier was het project Molendomein Scherpenberg goed van start
gegaan.
Door de PDPO II-steun heeft en zal de gemeente kunnen voorzien in de aanleg van nieuwe
wandelpaden, de aanleg van een parkeerplaats en een stalplaats voor containers voor de
uitbaters van het molenhuis. Ook de bezoekersparking, de laagstammige fruitboomgaard en
het pad naar de molen worden onder handen genomen.
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Zo zal de molen beter in het zicht van de Antwerpsesteenweg staan. Natuurlijk horen er ook
schapen bij de molen; die zal je kunnen vinden in het noordoostelijke deel van het domein.
Katrien Van Der Broeck, projectcoördinator, is landschapsarchitecte van opleiding, zodat zij
dit project zelf heeft kunnen uittekenen. Glenn Weyers staat in voor het financiële en
administratieve luik. Bij de Molenfeesten van 2010 zou het project volgens hen moeten
afgerond zijn.
De molen draait iedere zondag van 13u30 tot 17u. Hij maalt graan dat geleverd wordt door
‘Veevoeders Keysers’ in Westmalle. Na maling wordt het meel terug aan Keysers geleverd.
Het wordt aangewend als veevoeder. Er kan zo’n 600 à 700 kg per dag gemalen worden.
Voor de zelfbakkers wordt er voltarwemeel te koop aangeboden en tevens is er molenbrood
verkrijgbaar.
Wie tijd genoeg heeft, kan de wegwijzers van de molenwandeling volgen
Deze 7,5 km lange wandeling vertrekt aan de Scherpenbergmolen. De verkorting van 4 km is
geschikt voor kinderwagens en rolstoelgebruikers.
Tegen de lente van 2010 mag verwacht worden dat het ganse project afgewerkt zal zijn.

