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“Meuleke te veel”, Erpe-Mere

Herevaluatie windmolens

Oudenaarde, 18 september 2021



Agentschap Onroerend Erfgoed
Evert Vandeweghe, Frank Becuwe, Sibylle De Sadeleer en 
Hannelore Decoodt m.m.v. Koen Himpe

Timing
april 2020 – juni 2021

Doelstellingen
- uitwerken van een methode voor thematische her-evaluatie

- “Het beschermde bestand is een dynamische selectie van de 
essentiële en representatieve getuigen van het leven in 
Vlaanderen” (Beleidsnota 2019-2024)

=> aanpassen van wettelijk statuut en rechtsgevolgen: 
opheffen, wijzigen,… maar ook beschermen van hiaten

- oppervlakkige monitoring: concrete probleemgevallen en 
algemene problemen

- onderbouwde visie op toekomstig beheer van dit erfgoed                                                                       
= uitdagingen en mogelijke oplossingen“Meuleke te veel”, Erpe-Mere



Aanleiding – motivatie als pilootproject
- traditionele windmolens in Vlaanderen zijn 

een goed afgebakend thema:
• circa 2.200 traditionele windmolensites gekend
• 320 (deels) bewaard
• 196 beschermd

- vaak eigendom van (lokale) overheid
- vermoeden van oneigenlijke beschermingen 

(vb. tijdens W.O. II)
- gekende probleemdossiers (onder andere 

gedemonteerde molens)
- volledig in kaart gebracht en digitaal 

ontsloten, met dank aan de 
erfgoedverenigingen

Schaliënmolen, Tessenderlo



Lente-zomer 2020 : desktoponderzoek
- 350-tal bewaarde molens op basis van 

Molenecho’s, Google Street View, eigen digitaal 
archief
opbouw van expertise-kennis
update van de inventarisfiches
 voorlopige voorstellen

Bellemolen, Lebbeke in 2009 en 2019 (bron: 
Google Street View)



Herfst 2020 : eerste evaluatie 
- 196 beschermde en 10 beschermenswaardige windmolens

- in thematische deelgroepen (op basis van type en regio)

- negatief, neutraal of positief oordeel op 10-12 criteria 
(erfgoedwaarde, actualiteit, thema-specifiek):
1. oorspronkelijkheid (authenticiteit)  
2. volledigheid exterieur (kap, staart, wieken)
3. samenhang in- en exterieur (inrichting en binnenwerk)
4. functionele omgeving (molenaarswoning, maalderij,…) 
5. visuele molenlandschap (relatie dorp, weg,…)
6. representativiteit (schoolvoorbeeld grote groep)
7. zeldzaamheid (wat maakt de molen uitzonderlijk)
8. bouwfysische toestand
9. beleving (ontsluiting)
10. Toekomstperspectief (beheersplan, restauratieplan,…) 
11. (maalvaardigheid) NIET bij rompen
12. (windvang) NIET bij rompen en mechanische

 probleemgevallen detecteren

Hoogkoutermolen, Horebeke

Molen Ter Hengst, Maarkedal



2021: diepgaande, selectieve evaluatie
- 40 beschermde molens met vragen bij de erfgoedwaarde of 

het behoudsperspectief + 10 beschermenswaardige molens

- overleg met de eigenaar, lokale overheden, 
erfgoedconsulenten en erfgoedverenigingen (Molenforum 
Vlaanderen en Levende Molens)

- ‘papieren’ archieven (van bescherming en beheer) 

- plaatsbezoek in zover mogelijk (Monumentenwacht)

+ evaluatie 70-tal molenlandschappen 
- voornamelijk desktop

- traditionele landschapskenmerken en zichtrelaties

+ gedragen visie ontwikkelen
- intern: erfgoedconsulenten-molendeskundigen…

- extern:  Molenforum, Levende Molens en online enquête…

Tarandusmolen, Gavere

Molen van Grotenberge, 
Zottegem



Resultaten
1. 300-tal herwerkte online inventarisfiches
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be) 
Erfgoedobjecten 
Waarom? Gebeurtenis “Evaluatie windmolens”

1. Onderzoeksrapport
(https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/45128)



1 HISTORIEK, TYPOLOGIE EN TERMINOLOGIE
- Ontstaan verticale windmolen:  eind 12de eeuw in 

Vlaanderen
- Pre-industrieel erfgoed maar hoogtepunt 1850: 

circa 2.200 sites in Vlaanderen (o.a. door 
demografie en afschaffing van feodale rechten)

- Diversiteit (i.t.t. Nederlands molenerfgoed)
• houten standaardmolens en vanaf 18de eeuw stenen 

bovenkruiers + allerlei subtypes
• geografisch 
• mate van mechanisering
• (functioneel):  voornamelijk koren- en oliemolens

- Landschappelijke component
• wisselwerking molen – landschap
• infrastructuur (molenbelt, molenwegen,…)



2 METHODE
- Afbakening: historische windmolensites
- Inventarisatie en desktopscreening
- Thematisch-typologische herevaluatie
- Gericht onderzoek naar “probleemgevallen”
- Publieksenquête (molenverenigingen en 

molengemeenten)



3 HET BESCHERMDE WINDMOLENERFGOED IN 
VLAANDEREN VANDAAG
- Geschiedenis

• Interbellum: tussen modernisering en landschapsrelict 
(Alfred Ronse)

• W.O. II: massale beschermingen
• Vanaf de jaren 1970: molens als werkende machines (IA)
• Kwetsbaar erfgoed (verval => 40-tal opheffingen, vooral 

in de jaren 1950-60)

- Behoud en bescherming: een vergelijking
• 196 windmolens beschermd = 61% van de resterende 

320 maar slechts 9% van de 2.200 historisch gekende
• Vergelijkbaar met andere types erfgoed (vb. kerken)
• Vergelijking met Henegouwen, Polen en Nederland 

- Analyse beschermd bestand 
• Een goeie weerspiegeling (geografisch, chronologisch, 

typologisch, specifieke kenmerken,…) i.t.t. Nederland
• Hiaat: landschap en infrastructuur (mech. maalderijen) 



4 VISIE OP DE ERFGOEDWAARDEN VAN WINDMOLENS
- Industrieel-archeologische waarde: leesbaarheid van 

de molen als werktuig (ook bij molenrompen)
- Historische waarde: economische betekenis sinds 

1200
- Technische waarde: ontwikkeling van techniek en 

mechanica (gevlucht, kruisysteem,…)
- Culturele waarde: molens zijn verweven in onze taal, 

omgeving (toponiemen),…
- Archeologische waarde: molensite = palimpsest
- Esthetische waarde: prentkaarten, kunst, literatuur,...
- Ruimtelijk-structurerende waarde (visualiseren van 

onderliggende landschappelijke structuur)
- Artistieke waarde: windwijzers, decoratieve kast,…
- Architecturale waarde: oeuvre (Lou Jansen…)



5 GEWIKT EN GEWOGEN. VOORSTELLEN VOOR EEN 
JUISTE ERKENNING VAN DE ERFGOEDWAARDE
- 100-tal voorgestelde aanpassingen

- Hiaten en uitbreidingen
• 2 molens
• 10-tal molenlandschappen (te onderzoeken)
• 30-tal functionele contexten (te onderzoeken)
• Visie op roerend erfgoed (cultuurgoederen)

- Opheffingen
• aantasting van erfgoedwaarde sinds de bescherming 
• creëert geen hiaat op Vlaams niveau
• doorkruist geen beheer- of handhavingstraject
• indien nodig windvang eerst gevrijwaard (bij CHL en SDG)

- Inventaris

- Werelderfgoed: standaardmolens in ‘Vlaanderen’



6 GARANDEREN VAN MAAL- OF DRAAIVAARDIGHEID
- Waarom? Onderhoud, beleving en erfgoedwaarde
- Windvang garanderen in de omgeving

• 1:100-formule (onderzijde van de wieken)
• tot Franse Revolutie via feodaal recht
• sinds W.O. II: CHL en SDG, RUP, erfgoedlandschappen, 

adviesverlening in de omgeving van beschermd erfgoed…
• vandaag onvoldoende gevrijwaard bij 137 van 158 

beschermde windmaal- of –draaivaardige molens 
• overgangszones: zware procedure

=> optimaliseren van de regelgeving 
=> sensibiliseren van de vergunningverlener (Webinar)

- Zware ingrepen op de molen
• Verhogen
• Technische aanpassingen
• Verplaatsing Molen van Oelegem, Ranst



7 BEHEER VAN WINDMOLENERFGOED
- doel van onze zorg is niet windmaalvaardigheid 

maar wel het behoud van dit erfgoed in al zijn 
diversiteit, als een caleidoscopische staalkaart 

- Een brede en lange-termijn visie
• Beheersplan (al 35% bij windmolens)
• Visie per gemeente/regio 
• Onroerenderfgoedrichtplan

- Bouwfysische toestand
• Monitoring (samenwerking MoWa, in functie van 

beheersplannen en handhaving)
• Onderhoud (premies)

- Immaterieel erfgoed
• (vrijwillige) molenaars: onderhoud, erfgoedwaarde, 

beleving (enquête),…
• Molenmakersambacht: bedreigd maar opportuniteiten 

(‘Vlaamse Veerkracht’)



VRAGEN?
Evert.Vandeweghe@Vlaanderen.be


