
Molentocht in het Land Van Aalst langs de E40 tussen Aalst, Erpe-Mere en Wetteren. 
 
Start: Afrit E40 Erpe-Mere, en rij richting Aalst, Erpe op de N46. Neem links, nog voor de spoorweg  de 
Industrieweg richting Ottergem, vervolg in de Keerstraat, richting Vlekkem. Even verder ter hoogte van de 
Molenbeek, kunt u, al wandelend, links in de Ruststraat de Watermeulen (1) van Ottergem bezoeken.  Rij 
dezelfde weg terug tot u opnieuw de N46 bereikt, en vervolg links richting Aalst/Erpe. 
Bij de verkeerslichten kruist u de N9, en neemt u de N442 richting Lede/Lokeren. Neem onmiddellijk, over 
de spoorweg rechts de Molenstraat.  De straat eindigt bij de Cottem watermolen. (2)  

 
Keer terug uit de Molenstraat en rij terug links over de spoorweg naar de N9.  
 
Volg de N9 rechts richting Gent.  Na enkele kilometers, ter hoogte van de weg Lede-Vlierzele, bevond zich 
vroeger even rechts van de weg de Tukmolen  op de grens van Impe en Papegem. Deze molen werd 
heropgericht als de Nieuwe Bossenare te Etikhove.  Vervolg de N9, voorbij het centrum van Oordegem, en 
stop bij de Fauconniersmolen (stenen windmolen, stellingmolen). (3)  

 Deze molen is eigendom van de provincie Oost-
Vlaanderen, en werd recent gerestaureerd. 
Vervolg de N9. Honderd meter verder kruis je opnieuw een molenbeek, met rechts nog de restanten van 
een watermolen.  Rij verder en neem de eerste straat rechts, de N462, richting Massemen.  Ter hoogte van 
de kerk, neem je rechts de Molenstraat.  100 meter in de straat rechts staat de Van 
Hauwermeirswatermolen, (4)  een watermolen met bovenslag waterrad.  Rij dezelfde weg, via de N462 
terug naar de N9.  



 
Neem de N9, en rij opnieuw rechts richting Gent, tot de eerstvolgende verkeerslichten. Neem links de N42 
richting Zottegem/Oosterzele.  Rij over de zwevende rotonde boven de E40, en blijf de N42 volgen.  In 
Oombergen kruis je de N46, en vervolgens bij de tweede verkeerslichten neem je links richting Herzele. Dit 
is de Leenstraat. Rechts van deze weg in de Stenenmolenstraat kun je nog de romp van de Stenen Molen 
van Grotenberge zien.  Verderop wordt de Leenstraat Hoogstraat, en rechts tref je de stenen grondzeiler. 
De  windmolen Ter Rijst. (5) 

  
Ter Rijst een stenen grondzeiler. Te Rullegem,  een houten staakmolen 
 
Rij verder na het bezoek in de Hoogstraat, neem links de Groenlaan, vervolg rechts via Markt, en ga rechts 
in de Peperstraat, (zie wegwijzers)  en neem onmiddellijk terug rechts de Molenstraat.  Aan de linkerkant 
staat de Molen Ter Rullegem. (6) 
 
Vervolg in de Molenstraat, richting Woubrechtegem/Aspelare, via Sint-Antelinksstraat, rechtdoor in  
Huigeveldstraat richting centrum St. Antelinks. Bij de kerk linksaf via de Langestraat en Cyriel Prieelstraat 
naar de N460 in Aspelare. Neem hier de N460, Geeraardsbergsesteenweg rechts, en kruis de N8. Rij 
verder en ga in Voorde linksaf, de Lepelstraat in.  Dit wordt Cambergstraat, vervolgens Zevenhoek.  Kruis 
de N45, en neem rechtdoor de Johannes-Baptist Van Langenhaeckestraat tot het dorp van Appelterre. 
Neem schuin rechtsaf, de Tangereelstraat, en vervolgens links de Wilderstraat.   

Op het einde rechts staat de Wildermolen. (7) Een houten staakmolen. 
 
Rij terug naar het centrum van Appelterre, en vervolgens terug tot de kruising met de N45. Neem de N45 
rechts. Op het einde links vervolgen op de N8 richting Brakel.  Neem rechts de N460, en blijf deze volgen 
tot in Aalst aan de rotonde. Neem daar de tweede rechts op deze rotonde.  Dit is de Churchillsteenweg. Ga 
onmiddellijk rechts de Industrielaan in.  De derde weg rechts is de Watermolenstraat. (vlak voor de 
autokeuring).  Op het einde treffen we het Waterkot aan. (8)  De watermolen van Erembodegem (groene 
stroom).    
 
Rij terug naar de rotonde en neem vervolgens rechts de Geraardsbergsesteenweg, richting Aalst en E40 
compelex.   Neem hier de E40 richting Gent, tot afrit Erpe-Mere.  Verlaat de E40 en rij op de N46 onder de 
autosnelwegbrug. Ga links de Bosstraat richting Mere in.  Rij rechtdoor in de Steenstraat, Kerkhofstraat tot 
een kruispunt van vier wegen.  Hier komt binnen afzienbare tijd de gerestaureerde Kruiskoutermolen van 
Mere te staan.  Een eind verder op het einde van de  Diepestraat tref je de Molen Ten Broek (watermolen).  
Vervolg in de Schoolstraat. Vervolg rechts in Oostdorpstraat.  Neem links de smalle Gootstraat.  Deze 
straat is smal en klimmend.  Boven neem je rechts de Gotegemstraat.  Na een afdaling zie je rechts bij de 
Molenbeek de Gotegem watermolen.(9)  
 



Vervolg in de Gotegemstraat, neem rechts de Kortemunt, en op het einde links en even verder op een 
kruispunt rechts de Langemunt.  Blijf deze volgen tot je terug op de N46 komt.  Rij rechts en je komt terug 
uit bij de E40 te Erpe-Mere. 
 
 
 
 
 

 
 
Voor meer info: http://www.windmolens.be     email: info@windmolens.be 


