
Windmolen “De Hoop” werd gebouwd in 1870 door 
Theodoor Smeets en Sofia Beunen die voor hun zoon 
een toekomst zagen als molenaar. Hij deelde die me-
ning jammer genoeg niet dus werd de molen verkocht. 
Uiteindelijk kwam de molen in 1929 in het bezit van Ma-
thieu van Bussel, een afstammeling van een welbekende 
molenaarsfamilie uit Nederweert. Een man met kennis 
van zaken die al zijn hoop had gevestigd op het welsla-
gen van deze onderneming. Hij gaf zijn molen daarom 
de naam “De Hoop”.

Samen met zijn familie slaagde hij erin om de molen draai-
ende te houden, meer nog, zijn molenaarsbedrijf floreerde. 
Maar al snel bleek dat het nodig was om verbeteringen 
aan te brengen. In 1933 werd een nieuw type wieksys-
teem uitgetest op “De Hoop”. Dit was zo succesvol dat 
meer dan 300 molens in Nederland, België en Duits-

land volgden en 
werden uitge-
rust met dit sys-
teem.

Nadat de molen diverse eigenaars 
heeft gekend, werd ze in 1968 stil-
gelegd. Ze kon de concurrentie 
met door elektriciteit aangedre-
ven graanmolens niet meer aan. 
In 1978 werd ze beschermd als 
monument. De architectuur van 
de molen, met name de acht-
hoekige gaanderij die dienst 
deed als opslagplaats, is uniek 
voor Vlaanderen en maakt de 
molen “De Hoop” extra bijzon-
der. 

Dankzij zijn liefde voor dit erf-
goed kon Dirk Peusens uit 
Heppeneert een grote groep sympathisanten samen 
brengen voor de redding van de inmiddels vervallen 
molen. Als jonge student volgde hij zijn hart, kocht de 
molen in 2001 en stichtte vervolgens een vzw die de 
redding en restauratie van de molen als doel heeft. Dit 
prachtige lokale initiatief resulteerde in de restauratie van 
de maalvaardige molen en de herbestemming van een 

deel van de opslagplaatsen tot 
vakantiewoning.
In het langgerekte bakstenen 
dienstgebouw aan straatzij-
de werden vroeger pannen ge-
maakt. Het gebouw herberg-
de een rosmolen om de leem te 
kneden en een droogschuur om 
de pannen te drogern alvorens te 
bakken. De oven zelf bestaat niet 
meer, maar er zijn wel nog sporen 
van leemwinning langs de oevers 
van de Zanderbeek zichtbaar. De 
komende jaren zullen deze bijge-
bouwen ook gerestaureerd worden 
en een nieuwe bestemming krijgen.

Zowel de molen als de vakantiewoning zijn in beheer 
van de vrijwilligers van vzw Windmolen “De Hoop”. Met 
de inkomsten van de verhuur van de molen en de va-
kantiewoning wordt de site onderhouden. 
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Het RivierPark Maasvallei herbergt 
een schat aan cultureel en historisch 
erfoed. Een prachtig voorbeeld hier-
van is deze recent gerestaureerde 
windmolen De Hoop.
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