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INFORMATIE FICHE 

 
NAAM             :    “ ’t Merelaantje ” 
 

ADRES            :    Holle Eikstraat 34  1840 Londerzeel 
 

EIGENAAR    :   Gemeente Londerzeel 
 

BOUWJAAR  :   29/03/1930 te Gistel, Domein “Kasteel Ter Waere“ 

bouwheer: de heer Alfred Ronse 

molenbouwer : Charles Peel, Gistel 

28/02/1938 herbouwd te Slijpe, wijk de "Zelte", 

thans Tempelhofstraat 7 

bouwheer: de heer Alfred Ronse 

molenbouwer : molenmakerij Peel, Gistel 

eigenaar: Ronse, Marguerite Maria Josephine Hortense 

eigenaar:  (1947) Michotte-Ronse, Leon, Brussel-Elsene 

1973 herbouwd te Londerzeel 

bouwheer:  de heer Frederik Vanden Brande 

molenbouwer : metaalbewerker Frans Callaerts 
 

TYPE             :   staakmolen op torenkot en molenbelt 
 

FUNCTIE      :   op dit moment korenmolen 
 

GEVLUCHT :   15m gelaste stalen roeden, Frans Callaerts 1973 

                           

BOVENAS     :   opschrift: J.N. VanA.. (….. ?) ..  Fondeur  Anvers. Niet gedateerd, 

waarschijnlijk: Van Aerschot – Herentals 1931 (de as werd op 

25 juli 1931 gegoten volgens een briefwisseling tussen A. Ronse 

en de heemkundige Frans De Pillecyn uit Sint-Niklaas. (*) 
 

KENMERKEN:  zeer kleine staakmolen op torenkot van het zuiver West- 

Vlaamse type 
 

INRICHTING :  één, bijna compleet (dwz. in restauratie, voorzien juni 2007) 

koppel maalstenen en luiwerk. 

 

GESCHIEDENIS 
 
Deze kleine staakmolen op torenkot werd in 1930 in het West-

Vlaamse Gistel gebouwd op het domein “Kasteel Ter Waere” 

van molenliefhebber, befaamd molinoloog en stichter van de 

West-Vlaamse Molenvereniging, Alfred Ronse.  

 

Ze werd in Gistel ingericht met één koppel maalstenen en een 

installatie voor de opwekking van elektriciteit. Hiermee zou het 

Merelaantje de eerste windmolen zijn voor 

elektriciteitsopwekking in Europa! 

 

 
Merelaantje, Gistel ca.1930 
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Tevens stond ze model voor de nog bestaande in 

1933 gebouwde molen de Meerlaan (helaas nu in 

zwaar verval). 

 
Meerlaan Gistel voorjaar 2007. 

 

 

 
In 1938 liet de heer Alfred Ronse de molen 

door molenmakerij (Charles) Peel overbrengen 

naar het pachthof in de wijk “de Zelte” aan de 

toenmalige Molenstraat in Slijpe vlakbij de 

Rattevalle (huidig adres: Tempelhofstraat 7, 

8433 Slijpe-Middelkerke). 

 
       Meerlaantje Slijpe ca. 1938. 

 

Hier werd de molen bemalen door de pachters Inghelram tot ze door bliksem werd getroffen. 

 

In 1973 werd de molen verkocht door de dochter van A. Ronse, mevr.  Michotte-Ronse aan de 

heer Frederik Vanden Brande, die de molen naar Londerzeel liet overplaatsen. Hij liet de molen 

heropbouwen op de Berreweide naast ’t Hof ter Winkelen door de heer Frans Callaerts, 

 

’molen’peter :   Herman Roossens   (Maalderij Roossens, Schoten) 

’molen’meter :  mevr. Michotte (dochter Ronse) 

 

 

In de loop van 1974 was de molen opnieuw draai-/maalvaardig. Het molentje werd in 2003 door 

het comité Jean Pain vzw geschonken aan de gemeente Londerzeel.  

In 2007 werd er begonnen aan de draaivaardige restauratie van het molentje en de officiële 

aanvraag tot klassering als beschermd monument. 
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     Meerlaantje, Londerzeel 2007 

 

(*)  de volledige tekst:  
"Ik ben bezig met het bouwen van een houten windmolentje op 

halve grootte, dit is met roeden van 12,50 m; ieder moleneinde 

meet 6,25 m. Men is bezig met de ijzeren as te gieten en binnen 

enkele weken zal het draaien". 

Ondergetekende verleent toestemming tot het plaatsen van de betreffende informatie uit 

deze fiche in het Tijdschrift en/of andere gelegenheden door de “Geschied- en 

Heemkundige Kring van Londerzeel vzw”.                              

 M.D. EKELSCHOT, Antwerpen, 18 mei 2007 


