Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 87, Kilsdonkse Molen 11,6 km
Startpunt: Kerkplein Heeswijk,
5473 AX Heeswijk
(knp = wandelknooppunt)
In de rustieke omgeving van het beekdal van de rivier de Aa ligt op een mooie plek de
Kilsdonkse molen. We zien hier een combinatie van molens die in Nederland niet meer voor
komt. Sterker nog het is een combinatie die in héél Europa nog maar zeer zelden voorkomt. Een
molen die zowel door de wind als door het water worden aangedreven heet een
watervluchtmolen. Uniek is hier dat deze watergedreven molen is doorverbonden met de
watervlucht oliemolen. De koppeling van beide molens is te zien aan de as van de twee
waterraden. De oude molen van Kilsdonk wordt al genoemd in 1233. Op de ene oever van de Aa
staat de korenmolen en op de andere de oliemolen. Maar de rivier de Aa had in het verleden
altijd problemen om het water af te voeren. Als de waterstand hoog was ontstond er veel
schade aan de gewassen in het beekdal van de Aa. Daarom werd in 1491 besloten dat de
molens alleen nog in de winter mochten malen. Helaas ontstond er in 1840 een grote brand die
het complete molencomplex vernietigde. In 1842 werd het geheel weer opgebouwd. De
constructie van de molens bleek zijn tijd ver vooruit. In die tijd was het gebruik van gietijzer
kenmerkend. Heel bijzonder is ook het kettingkruiwerk. Het dient ervoor om de wieken op de
wind te brengen. De houten assen in de twee molens zijn indrukwekkend groot. Die van de
oliemolen meet zelfs 16,5 meter. De grote oliekelder en de dubbele slagbank waarmee de olie
werd geperst laten zien dat er erg veel geproduceerd werd. In 1880 zijn de waterraderen
verwijderd. Tot na de Tweede Wereldoorlog was alleen de windmolen nog in werking. De
oliemolen heeft nog tot het einde van de 20e eeuw als woonhuis dienst gedaan.
Routebeschrijving:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Start met de rug naar de kerk rechtdoor Heeswijkse weg
1de straat linksaf Mgr. Van Oorschotstraat
2de straat linksaf Balledonk
Einde rechtsaf Droevendaal
Einde rechtsaf aa-brugstraat
Einde linksaf bij knp 6 naar knp 16
Einde rechtsaf Laverdonk
Maakt bocht naar links, neem rood fietspad
Rechtdoor bij rotonde (ivm werkzaamheden mogelijk klunen)
Einde links aanhouden Laverdonk
Einde linksaf bij knp 16 naar knp 15
Pauze bij de Kilsdonkse Molen van april tot oktober dagelijks om 10:00u open behalve op
maandag. Buiten deze periode pauze bij punt 13.
12. Linksaf bij knp 14 Boterweg
13. Oversteken nieuwe verbindingsweg en doodlopende weg uitlopen (ivm werkzaamheden
mogelijk opnieuw klunen)
14. Einde linksaf tegelpad langs Brouwersstraat
15. Oversteken bij knp 39 en weg vervolgen op parallelweg Den Dolvert
Van april tot oktober pauze bij sociaal cultureel centrum St Servaes, links van de kerk,
van te voren aantal deelnemers bellen naar 0413-294077. Na pauze hier terugkeren.
16. Vlak voor voormalig raadhuis bij plantsoen rechtsaf Raadhuisstraat
17. Aan het einde van de weg linksaf Heilige Stokstraat.
18. Aan het einde van de weg rechtsaf Torenstraat
19. Linksaf Heilarenstraat
20. Na ca 160 meter bij de slagboom rechtsaf het graspad volgen
21. Rodenburgseweg oversteken en graspad vervolgen, water aan linkerhand
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Bij einde zandpad rechtsaf Nieuwlandsestraat gaat over in tegelpad
Vóór de vijver linksaf het voetpad volgen tussen de vijver en de woningen
Bij de grote eiken rechtsaf zandpad en bij Y-splitsing linksaf richting knp 31
Bij knp 31 rechtdoor richting knp 75 Dintherveldsesteeg; dit wordt Pater van den
Elzenstraat
Einde rechtsaf Meerstraat
1ste straat linksaf Muggenhoek
Rechtdoor bij knp 71 richting knp 33
Rechtdoor op kruising Herpersteeg
Einde linksaf Veldstraat
1ste straat rechtsaf Dokter Baukanstraat
Einde linksaf, na 100m kerk Heeswijk, eindpunt
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