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Onderwerp Toelichting Score
Bouwdeel subdeel Sub-sub deel onderwerp

Dakbedekkingen Dakvlakken Metaal Maneberd De koperen bekleding is in orde.  Goed
Loskomende vernageling moet bekeken worden tijdens restauratie wiekenkruis. Middelmatig

Andere Kap en luikap
Eiken schaliën zijn redelijk bemost. Maar de algehele toestand, ondanks het kromtrekken van de 
schaliën, is nog steeds waterdicht. Redelijk

Luikap Enkele schaliën vertonen openingen door verrotting Middelmatig
Aansluitingen Nokken Kap en luikap Noklood lijkt nog steeds in orde Goed

Hoekkeperafwerking Achterkeuveleinde Ingevlochten hoekkeperlood is, voor zover zichtbaar, in orde Goed
Topgevelbeëindiging Achterkeuveleinde De loden topgevelbeëindiging voldoet nog steeds Goed

Opgaand muurwerk Luikap
Ondanks het stilaan loskomen van de kit tss luikap en voorweeg blijkt er nog geen 
vochtindringing. Deels ook doordat deze zijde steeds uit de wind staat. Middelmatig

Dakdoorbrekingen Dakramen en luiken Dakramen en luiken Stormluiken
Binnenkant ramen lijkt hout ok. Buitenzijde is in slechte staat.  Stopverf dient vernieuwd en 
houtwerk geschuurd en geverfd (of het geheel te vervangen) Slecht

Dakstructuur en zolder Kap
Houtwerk structureel in orde. 1 keper had actieve klopkever in 2010. Momenteel geen uitbreiding 
of verdere infestatie. Goed

Regenwaterafvoer goten Achterkeuveleinde Het koperen hanggootje is in goede staat Goed

Buitenwerk baksteenmetselwerk en voegen Teerlingen Metselwerk structureel in orde Goed
Van 2 teerlingen is het voegwerk boven op de blok verweerd en uitgesleten. Dit moet uitgeslepen 
en opnieuw gevoegd worden. Middelmatig

natuursteen en voegen Teerlingen De hoekblokken uit ijzerzandsteen zijn in orde Goed
Houten opgaand werk algemeen Windscheuren maar structureel in orde Redelijk

Teerlingblokken
Geen waterkering tss zonneblokken en teerlingen.Mogelijk wel waterdichte mortel waardoor de 
inrotting de voorbije 10 jaren toch beperkt is gebleven. Redelijk
Sterke verrotting op uiterste blok Noord teerling heeft diepe barsten en een deel verrotting.
Lichter verschijnlijk tevens op de uiterste Oost blok.
Geen doorzetting naar de kruisplaten Slecht

Kruisplaten Structureel in orde Goed
Bovenkant kop van Westelijke kruisplaat heeft lichte verrotting onder de regenbescherming..
De Zuidelijke teerling heeft op de contakthoek met de meesterband ook beginnende verrotting Slecht

Steekbanden De meesterbanden zijn voorzien van een lekplank om waterinfiltratie tegen te gaan Goed

Standaard
De standaard werd reeds met ijzeren banden verstevigd tijdens de oprichting.Nog steeds 
voldoende ruimte tussen staak en kruisplaten Goed

Zetel

Algemeen goed. Door verkeerd smeermiddel is de bovenkant op enkele plaatsen van de glijring 
een beetje ingeschuurd en rafelig. Probleem werd verholpen door het glijvlak terug effen te 
schuren Goed

Berriebalken
algemeen goed. De koppen vertonen wel grote windscheuren maar zijn niet zichtbaar verergerd in 
de laatste 10 jaren Redelijk

Vloerbalk De L ijzers ter versteviging vertonen roestvorming.  Niet merkelijk meer dan bij inspectie 2010 Redelijk

Titels en ondertitels
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Onderbalk Het L profiel over de ganse lengte vertoond roestvorming. Na 20 jaar… Redelijk

Afwerklagen opgaand muurwerk Windweeg
De eikenhouten schaliën zijn kromgetrokken maar sluiten nog goed aan. Binnen nergens tekenen 
van vocht. De loodaansluitingen met de zijwegen zijn in orde. Redelijk

Achterkeuveleinde Het schuddeberd is wat kromgetrokken Schilderwerk moet aangepakt worden Redelijk

voor- en vangweeg, steenrecht
Schilderwerk dringt zich op. Er werd reeds begonnen aan de voorweeg maar moet voortgezet 
worden met een hoogtewerker in 2010 Redelijk
Tand en groef verbinding van de beplanking staat op verscheidene plaatsen open Middelmatig

ankers en roosters Trekanker Het trekanker waarmee de staart ophangt aan de voorbalk, is hier en daar roestig Redelijk

Buitentrappen Algemeen
In 2018 werd de ganse trap aangepakt. Herstellen breuk, treden vastgezet, trekijzers 
aangespannen en volledig geverfd. Regenplank aangebracht Goed
Onderste trede is inderdaa in slechte toestand Slecht

Buitenschrijnwerk Voorweeg
De deur en het luik van de steenzolder zijn bovenaan niet afgedekt. Kans op verrotting door 
waterinsijpeling. Middelmatig

Erkers en balkons Balkon Luiluik met kader werd aangepakt en vernieuwd waar nodig. Redelijk
Voorbalk van het balkon werd in de windschuur op verscheidene plaatsen doorboord opdat het 
water niet in de balk blijft staan en kan drogen. Middelmatig
Balustrade werd totaal vernieuwd Goed
De vloerbalken van het balkon waarin de trekstangen verankerd zijn vertonen net op die plaats 
windscheuren. Niet erger geworden sinds de conrole van 2010 Middelmatig

Interieur Structuurelementen Binnenwanden en opgaande structurenAlgemeen Goed
Pinnebalk Springbeugel aanwezig en goed gesmeerd Goed

Steenlijsten

De steenlijst van de vangweeg vertoont aan beide opleggingen en ter hoogte van het trapgat 
uitvliegopeningen van grote klopkever.   De laatse jaren werden er geen tekenen van activiteit 
gezien of gehoord (geen boormeel) Redelijk

Vangweeg De lijst boven de steenlijst vertoont plaatselijk aantastingen van kleine klopkever Redelijk
Vloeren en zolderingenAlgemeen Goed
Funderingen Algemeen Goed voor zover waarneembaar en gezien de uiterlijke toestand van het muurwerk Goed

Vaste interieurafwerking Algemeen Redelijk
Steenzolder Ter hoogte van voorste steenkoppel mogelijk oude aantasting van grote klopkever Redelijk

Binnentrappen algemeen Trap is in orde. Een dik touw dient als leuning. Goed

Technische installaties Bliksemafleiding algemeen Goed
Aansluitingsklem op kabel is aan beide zijden vernieuwd. Goed
1 daalleiding werd door vandalisme afgebroken net boven de grond
Een tweede is ook door vandalisme op halve hoogte afgebroken.
Beide euvels zonder problemen daar de kabel lang genoeg is om de 2 overblijvende punten te 
gebruiken Redelijk

Kruiwerk kruipalen Vertonen windbarsten maar zijn strutureel nog zeer stevig. Verven aan te raden Redelijk

Staart
Lekplank vervangen en verlengd tot onder het balkon. Aansluiting rond de aansluiting van de 
trekstang werd waterbestendig afgeschermd. Een ring werd geplaatst op de trekstang. Redelijk

Kruihaspel Kruihaspel werd vervangen na controle 2010. Opspieën nodig. Goed
Kruiketting Vertoont  roest op de helft van de schakels Redelijk
Loopschoren algemeen goed. Goed

De ijzeren bevestigingen naar de staart vertonen roestvorming. Redelijk
Maan Niet zichtbaar maar wordt goed gesmeerd Goed
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Steenbalk Windscheuren op beide hoeken. Stabiel sinds vorige controle 2010. Dus nog voldoende stevig Redelijk

Na jaren van boormeel van de grote klopkever op de grond onder de steenbalk is de infestatie 
momenteel zo goed als nihil Middelmatig

Draaiend werk Aandrijving Het gevlucht Al het hout van het hekwerk is versleten en aan vervanging toe na 20 jaar Slecht

Roeden/askop
Eén wig aan de buitenroede steekt minder diep in de askop waardoor het knevelijzer wordt 
opgedrukt en krom/schuin staat Redelijk

As Vertoont oude aantasting van grote klopkever (dito 2010) Goed

Paal
De acacia paal in grond, waaraan de wieken worden vastgelegd is plaatselijk ingerot en vertoont 
scheuren, maar is nog voldoende stevig Middelmatig

Vangmechanisme Blokvang Goed
Broekkettingen Deze zijn slechts met een nagel aan de dakstructuur vastgemaakt Redelijk
Keervang Goed

Overbrengingen Vang en voorwiel Goed Goed
vangwiel Het vangwiel vertoont plaatselijk oude aantastingen van grot eklopkever Redelijk

BewerkingsmechanismenIjzerbalk Goed
In de opening aan de zijde van het steenrecht van de achterste ijzerbalk vertoont het houtwerk 
oude aantastingen van de grote klopkever Redelijk

Steenkist De onderste lijst van de achterste steenkist vertoont oude aantasting van de grote klopkever Redelijk
Andere installaties Luimechanisme Goed

Lichtmechanisme
Het lichtmechanisme van het voorste steenkoppel werd recentelijk aangepast omdat de loper 
bijna niet meer te verdraaien was met de hand. Goed

Andere aandrijvingen Elektrische haverpletter Gaat dit jaar, 2019, verwijderd worden. Middelmatig

Preventie en beheer Brand brandblusser ok. Op elke zolder eentje. Goed
omgeving

Veiligheid/Toegankelijkheid/Hygiënetoegankelijkheid Exterieur Algemeen Dak, wieken en askop zijn veilig bereikbaar door middel van persoonlijk beschermingsmateriaal Goed
Kap Herstel van dakbedekking en aansluitingen enkel mogelijk met hoogtewerker Slecht

Interieur Algemeen
Borstwering rond het trapgat wordt geplaatst. (proef ok met molenfeesten) 
Tevens extra balkje te plaatsen in het raam Redelijk

Vuilnis Exterieur Algemeen Goed

Interieur Molen De molen is seizoensgewijs vervuild met insecten en uitwerpselen van de inwonende vleermuizen Redelijk

Kap
Bovenop al de balken en lijsten: vervuild met insecten en uitwerpselen van de inwonende 
vleermuizen Redelijk
oOp de beide tremels bevinden zich nu doeken om invallende insectenlijken en vleermuiskeutels 
op te vangen Goed

Vanegespan Bijna elk jaar is het opnieuw prijs: wespen of hoornaar nesten Redelijk

Dieren Vleermuizen
Gedurende de warmere periodes van het jaar komt een geZinnetje vleermuizen naar dit 
buitenverblijf Goed
Veel vervuiling tot gevolg; Middelmatig

Site Bestrating/Terrein Algemeen Goed

Afsluiting Algemeen
Het terrein ron de molen is afgeschermd met 3 dubbele poorten en een meidoorn haag waarin het 
oude hekwerk nog in vergroeid zit. Goed
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Poortjes
Als belemmering om het terrein te betreden is het echter onvoldoende. Doordat de poortjes veel 
te laag zijn. Middelmatig

Bomen/begroeiing Algemeen Aanblik is mooi en heeft een natuurlijk uitzicht Goed
Bomen Windbelemmering is groot. Maakt de wind te veel turbulent. Zit weinig bruikbare kracht meer in Middelmatig

Gras
Tijdens de droge periodes moet de lengte van het droge gras in het oog gehouden worden 
wegens brandgevaar Middelmatig
























































