Verken een plekje uit de Zwinstreek
Naam: De Kalfmolen
Locatie: Wijk ’t Kalf in het Zoute in Knokke-Heist
Beschrijving:
De Kalfmolen is een open standaardmolen in de wijk Het Kalf bij Het Zoute, Knokke-Heist. Dit type molen
is het oudste bekende molentype in West-Vlaanderen.
De molen is gelegen op de Graaf Jansdijk en werd gebouwd in de 17e eeuw. De eerste schriftelijke
vermelding kwam er in 1681 toen molenaar Cornelis Dyle er verongelukte.
De molen bleef operationeel tot begin 20e eeuw, bijgevolg was de Graaf Jansdijk gedurende enkele
eeuwen het kloppende hart van Knokke. Ook de molenaars genoten veel aanzien van de andere
dorpelingen omdat ze deze machines (letterlijk) draaiende konden houden onder voortdurend
veranderende weersomstandigheden.
Er zijn nog enkele lage, witgeschilderde huisjes die aan het dorpsgezicht van toen herinneren. Het is een
heel charmante buurt die afsteekt tegenover de luxe villa’s die men wat verderop in het Zoute vindt.
Na de eerste wereldoorlog had de molen nood aan een grondige opknapbeurt en die kreeg hij dan ook in
het jaar 1925. Door de technische vooruitgang in het begin van de 20e eeuw raakte de molen echter
meer en meer in onbruik met als gevolg dat de molen definitief werd stilgelegd in 1927.
Om de molen van de sloop te behoeden besloot de vzw Les Amis de la Commission Royale des
Monuments et des Sites de molen op te kopen één jaar na de sluiting ervan. Ook zij gaven de Kalfmolen
nog een extra opknapbeurt.
Uiteindelijk werd de Kalfmolen -als allereerste molen in België- uitgeroepen tot beschermd monument.
Dit gebeurde in het jaar 1939.
Desondanks deze nieuw verworven status raakte de molen toch in verval. Het gemeentebestuur besliste
in 1974 om de molen op te kopen en in 1979 volgde een grondige restauratie. Het resultaat was de
plechtige inwijding van de Kalfmolen op 13 september 1980 door burgemeester Lippens.
In de loop der jaren volgende nog enkele restauraties en opknapbeurten. Tegenwoordig is de Kalfmolen
weer volledig operationeel wordt hij bediend door een vrijwillige molenaar.
De Kalfmolen vormt een belangrijk deel van de Knokse geschiedenis en is een must voor wie de
gemeente per fiets wil doorkruisen op zoek naar het oude dorpsgevoel. De molen is toegankelijk als de
molenaar aanwezig is of na afspraak. Charme en romantiek troef.

Meer info bij:
Dienst erfgoed gemeente Knokke-Heist
Pannenstraat 140 B, 8300 Knokke-Heist
Tel: 0032 (0) 50 63 08 72
Email: sincfala@knokke-heist.be

