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Voorwoord
De aanleiding voor het opmaken van een beheersplan voor het dorpsgezicht gelegen aan de
Ruisbroekstraat 18 – 24 te Bierbeek is het terug maalvaardig maken van de Ruisbroekmolen en de
restauratie van de molenaarswoning.
Het is de bedoeling om de molen terug maalvaardig te maken en de site uit te bouwen tot een
educatief en toeristisch centrum waarin de molen centraal staan. Hierdoor krijgt de site een nieuwe
hedendaagse bestemming zonder de geschiedenis vanaf de 13de eeuw tot enkele jaren terug, te
laten verloren gaan. De belangrijke elementen worden bewaard en vormen een wezenlijk onderdeel
van de erfgoededucatie. We willen de site integreren in de lokale gemeenschap, waardoor er een
socio-cultureel project tot stand kan komen dat inwoners, scholen en landbouwers met elkaar
verbindt.
De Ruisbroekmolen maakt deel uit van een beschermd dorpszicht. Tot dit dorpsgezicht behoort,
naast 3 privatieve woningen ook een deel van het domein van Berkenhof. Op dit domein bevindt zich
de vijver omringt door talrijke oude waardevolle bomen van een vroeger aangelegd privatief park.
Deze vijver was vroeger een essentieel onderdeel van de molen en had de functie van spaarvijver.
Gezien het relatief beperkte debiet van de Molendaalbeek is de vijver immers noodzakelijk voor te
kunnen malen op waterkracht. Het is dan ook niet onlogisch dat er een beheersplan wordt opgesteld
voor het gehele dorpsgezicht. Alle onderdelen van het dorpsgezicht maakten bovendien vroeger deel
uit van eenzelfde domein.
Ten behoeve van de integrale en geïntegreerde benadering wordt er waar mogelijk een link gelegd
met archeologische en landschappelijke elementen en andere beleidsdomeinen zoals toerisme,
leefmilieu en natuur.
Voor een aantal onderdelen van het beheersplan is er gebruik gemaakt van een studie die de
studenten Ernst des Bouvrie, Amanda Sherrington, Astrid Van Damme, Dimitrios Velesiotis en Ellen
Vleugels van het Raymond Lemaire International Centre for Conservation van de KU Leuven hebben
gemaakt in 2014 over de Ruisbroekmolen. Een kopie van het volledige werk is bezorgd aan het
Agentschap Onroerend Erfgoed en aan de erfgoedraad van de gemeente Bierbeek.
Dit document geeft een visie over het beheer en de bestemming van de verschillende onderdelen
van het dorpsgezicht waarbij de molen en de molenaarswoning centraal staan. Omwille van de
centrale functie en de aanleiding tot het opmaken van het beheersplan worden deze meer in detail
beschreven.

Philippe Sergeant
15/06/2016

5

Deel I: Identificatie dorpsgezicht
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1. Geografische ligging
Het dorpsgezicht is gelegen in de provincie Vlaams Brabant, in het westen van de gemeente Bierbeek
en meer bepaald in de Ruisbroekstraat 18/24. Het dorpsgezicht wordt doorkruist door de
Molendaalbeek, die ook langs het waterrad stroomt. Deze beek ontspringt enkele kilometers
hogerop in het gehucht Mollendaal te Bierbeek en mondt uit in de Mollenbeek te Korbeek-Lo waar
zij de Bierbeekse beek wordt genoemd. Net aangrenzend aan de westelijke kant bevindt er zich een
gracht en wat verder aan de westelijke kant loopt de Merenloop.

Figuur 1: Links de situering van het dorpsgezicht (groene ballon) in de gemeente Bierbeek (bron:
Google Maps). Rechts de situering van de site op basis van luchtfoto provincie Vlaams Brabant.

Figuur 2 toont de situering op het gewestplan. Hierop is te zien dat het dorpsgezicht volledig gelegen
is in natuurgebied. Momenteel (31/12/2015) is er geen gewestelijk RUP van kracht op het gebied.

Figuur 2: Ligging site (ruwe schatting) op gewestplan, toestand op 01/01/2002, bijgewerkt tot 02/05/2011
(bron: OC GIS Vlaanderen)
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In Figuur 3 en Figuur 4 is de ligging van het dorpsgezicht ten aanzien van Vlaams Ecologisch Netwerk
(VEN) en de Natura2000-gebieden weergegeven. Het niet bebouwde gedeelte van de site is in het
Habitatgebied, “Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen”, gelegen. Dit Habitatgebied
wordt gekarakteriseerd door volgende kenmerken: gebiedscode: BE2400012 Oppervlakte: 2244 ha
Lengtegraad: 4°52'0'' E Breedtegraad: 50°56'0'' N.

Figuur 3: Ligging dorpsgezicht in functie van VEN-gebied (bron: OC GIS Vlaanderen)

Figuur 4 Ligging dorpsgezicht in functie van Natura 2000-gebied (bron: OC GIS Vlaanderen)
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2. Watertoets
Op basis van Figuur 5 blijkt dat het dorpsgezicht gelegen is in een risicozone voor mogelijke
overstroming, maar niet in een recent overstroomd gebied.

Figuur 5: Ligging volgens overstromingsgevoelige gebieden (bron: OC GIS Vlaanderen)

3. Beschrijving van het dorpsgezicht
Het beheersplan omvat niet enkel de Ruisbroekmolen, gelegen aan de Molendaalbeek, maar het
volledige beschermde dorpsgezicht. Tot dit dorpsgezicht behoren, naast de molen, 3 privatieve
woningen met tuin, de installaties van een voormalige groothandel in granen en het domein van de
feestzaal Berkenhof waar de molenvijver is gelegen. Deze vijver is op dit ogenblik niet meer
aangesloten op de Molendaalbeek.
Overzicht verschillende elementen dorpsgezicht
Privatieve woningen met tuin
Binnen het dorpsgezicht bevinden zich 3 privatieve woningen. Deze woningen zijn momenteel allen
bewoond door de eigenaars. In de tuin van de hoekwoning bevinden zich nog een aantal waardevolle
bomen waaronder een oude kastanjeboom. Het hoekhuis is omringd door een meidoornhaag.
Pompstation Aquafin
Vooraan is er een aantal jaren geleden een klein stuk onteigend door Aquafin voor de installatie van
een pompstation.
Molen en molenaarswoning
De molen is in 1972 buiten gebruik gesteld, de installaties van de graanhandel zijn tot 2013 gebruikt.
De molenaarswoning is ongeveer 20 jaar onbewoond. Op dit ogenblik wordt een loods van de
9

graanhandel verbouwd. In deze ruimte komt er een exploitatie voor fietsen en scooterverhuur,
vakantielogies en een zaal voor het geven van opleidingen en workshops (stedenbouwkundige
vergunning dd 18/8/2014 nr B14/053).
Installaties graanhandel
De constructies van de graanhandel bestaan uit een loods waar vroeger binnensilo’s in stonden, een
weegbrug, een klein magazijn waar nu een artisanale bakkerij met houtgestookte broodoven is in
ondergebracht, wachtsilo’s en 2 grote buitensilo’s in ijzer. Het transportsysteem voor het graan van
en naar de verschillende silo’s te brengen is nog aanwezig maar buiten werking gesteld.
Feestzaal Berkenhof
Het gebouw op het domein Berkenhof wordt gebruikt om feesten te geven (www.berkenhof.be). Het
complex bestaat uit verschillende zalen. Er is geen horeca aan verbonden die permanent open is voor
bezoekers.
Molenvijver
De molenvijver was vroeger de spaarvijver van de molen. Toen de molen niet meer gebruikt werd, is
de vijver afgekoppeld van de beek en dient hij nu als siervijver voor de feestzaal Berkenhof. In de
vijver is een eilandje aangelegd dat kan bereik worden via een stenen brug.
Park Berkenhof
Op het domein van Berkenhof zijn er heel wat waardevolle oude bomen vooral rond de vijver. Het
park is niet publiek toegankelijk en is bedoeld voor de gasten van de feestzaal.
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4. Overzichtfoto’s van het dorpsgezicht
Voor een goede situering van het dorpsgezicht worden hierna een aantal foto’s opgenomen van de
huidige toestand. Eerst worden de foto’s van de “constructies” weergegeven ( nr’s 1 tot 11),
vervolgens de foto’s van de andere elementen (letters a tot h). Op het plan wordt de locatie
aangeduid door het nummer of de letter.
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Constructies
1. Berkenhof feestzaal

2. Privatieve woning 1 (Ruisbroekstraat 18)

12

3. Garage van private woning huis nr 22B

4. Plaatstalen garage voor de molenaarswoning

13

5. Private woning 2 (Ruisbroekstraat 22A)

6. Private woning 3 (Ruisbroekstraat 22B)

14

7. Molenaarswoning en 8 Ruisbroekmolen (Ruisbroekstraat 20)

9. Weegbrug en

Varkensstal

bakkerij

10. Loods in verbouwing (Ruisbroekstraat 18A)

15

11. Twee buitensilo’s

Andere elementen
a. Toegangsweg

b. Pompstation Aquafin

c. Kasseien voor molen

16

d. Parking site Ruisbroekmolen

e. Molendaalbeek

f. gracht

g. Tuinen private woning 2 en 3

17

h. Parking Berkenhof

i. Park Berkenhof
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j. Molenvijver

k. eilandje in vijver met brug

5. Beschermingsgegevens (Ministerieel Besluit nr 2667 van 18/04/1994, BS 9/9/1994)
Op advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen wordt de watermolen,
inclusief het molengebouw, de molenaarswoning, de maalinstallatie met toebehoren en hulptoestellen,
het waterrad en de sluis als monument om reden van industrieel-archeologische waarde beschermd. Er
werd gunstig geadviseerd wegens het algemeen belang gevormd door de industrieel-archeologische
waarde als korenmolen van het bovenslagtype met radarwerk uit de 19de eeuw ondergebracht in 17de
-eeuwse gebouwen.
De onmiddellijke omgeving van de watermolen, inclusief de percelen bekend bij het kadaster:
Bierbeek, 1e afdeling, sectie D, perceelsnummers 26Y, 26t, 26v, 27n, 24v, 24x, 387d, 387e, 388, 390k
en 390l werd door de commissie gunstig geadviseerd wegens het algemeen belang gevormd door de
industrieel-archeologische waarde als oude watermolensite met toevoerbeek en spaarvijver.

Figuur 6 Kaart bij beschermingsbesluit
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In de huidige kadastrale gegevens, van de percelen die tot het dorpsgezicht behoren, zijn de percelen
387d, 387e en 388 samengevoegd tot 1 kadastraal perceel 387g. Het noordelijk deel van dit perceel
behoort niet tot het dorpsgezicht. De spaarvijver die vroeger onder het kadastraal perceel 388 was
gekend, heeft geen eigen kadastraal nummer meer en is volledig opgegaan in het domein Berkenhof
onder het nummer 387g.

Figuur 7 Recente kadastrale percelen op basis van CADGIS
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6. Eigenaars van de verschillende percelen in 2016

· 24Y: Woonhuis Familie Sergeant
· 26t: Woonhuis heer en mevrouw Hoebeke
· 26v: Woonhuis heer en mevrouw Goethals
g

· 26y: Ruisbroekmolen: Familie Sergeant
· 24v: Parking + Hooiland / bos: Familie Sergeant
· 24x: CVBA De Ruisbroekmolen

g

· 387g: Domein BVBA Berkenhof
· 390k: Tuin de heer en mevrouw Hoebeke
· 390l: Tuin heer en mevrouw Goethals

Figuur 8 Overzicht eigenaars percelen dorpsgezicht

De verschillende percelen van het dorpsgezicht zijn dus in handen van 5 eigenaars. De CVBA De
Ruisbroekmolen is in handen van de familie Sergeant. Op onderstaande kaart is eveneens de parking
en hooiland opgenomen (perceel 24v) dat enkel voor de oeverzijde tot het dorpsgezicht behoort.

Figuur 9: Eigendomsverdeling dorpszicht
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Deel II: Historische nota
Historische nota op basis van geschreven of iconografische bronnen en van archeologische of
natuurwetenschappelijke bevindingen en sporen om een helder inzicht te geven in de
totstandkoming en ontwikkeling van het onroerend erfgoed of erfgoedlandschap vanaf zijn ontstaan
tot de huidige toestand.
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1. Historische datering van de site1
Reeds in de prehistorie was Bierbeek een plaats waar
mensen vertoefden. Tijdens diverse archeologische
onderzoeken kwamen restanten uit die periode aan
het licht. Er werden ook een aantal Romeinse sites
gelokaliseerd, o.a. een landbouwnederzetting (Villa
Rustica) aan de Herpendalstraat. Door Bierbeek liep er
mogelijks een secundaire Romeinse baan die dicht bij
het dorpsgezicht van de Ruisbroekmolen kwam. De
aanwezigheid van Romeinse bewoningssporen in de
omgeving leiden tot deze veronderstelling.
Op de site van de Ruisbroekmolen zelf zijn er geen
sporen gevonden van uit de prehistorie of de
Romeinse tijd. De eerste aanwijzingen van menselijke
bewoning situeren zich in de middeleeuwen met de
bouw van de watermolen.
De naam Bierbeek zelf duikt voor het eerst op in de
geschiedenis rond het eind van de 11de eeuw,
wanneer Hendrik van Bierbeek een aanzienlijk domein
erft van zijn vermoedelijke vader Renier van Leuven.
Renier van Leuven was graaf in Haspengouw, Broeder
van Hendrik III, graaf van Leuven. Bierbeek ontleent
zijn naam aan de Molendaalbeek, die in het gelijknamig gehucht ontspringt. In het oud-Germaans
bestaan voor 'bron' immers de woorden 'bir‘, 'birre of 'borre'. Het is op de Molendaalbeek dat de
molen uit het dorpsgezicht is geplaatst.

2. De Baronie Bierbeek
De geschiedenis van de molen is nauw verbonden met de geschiedenis van Bierbeek. Onder wiens
gebied Bierbeek in de loop van de jaren viel en wie de verschillende leenheren waren, is bepalend
voor de iconografische bronnen die kunnen geraadpleegd worden.
Heren van Bierbeek2
Van 1096 tot 1265 vinden wij de Heren van Bierbeek terug met de titel van “Baron van Bierbeek”. De
heren van Bierbeek behoorden tot één van de adellijke geslachten van Brabant. Er was in de baronie
geen kasteel. Zij hielden van de hertog van Brabant een territorium in leen dat zich uitstrekte tot in
Waals-Brabant, met Bierbeek als centrum. De baronie omvatte naast Bierbeek ook Haasrode,
Blanden, het Meerdaalwoud, Vaalbeek en Sint-Joris-Weert. Tussen 1166 en 1189 werd in de kerk van
Bierbeek door de heren van Bierbeek een seculier kapittel opgericht.
In 1189 maakte hertog Hendrik I van Brabant bekend dat zijn leenman, Iwein van Bierbeek zijn
rechten op de kerk van Bierbeek aan de benedictijnenabdij van Saint-Nicaise te Reims had afgestaan.
1

In het boek Bierbeek, 30 cm dieper van M. De Clerck, cc De Borre 1987, wordt een kaart weergegeven waar de
verschillende archeologische vondsten op vermeld staan. De site staat hier als middeleeuws weergegeven.
2
De Sint-Hilariuskerk van Bierbeek, Sint-Hilariusparochie Bierbeek, 1990
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De oorkonde bepaalt dat de prebenden van de seculiere kanunniken naar de abdij zouden worden
overgedragen, zodat een kanunnik na zijn dood vervangen zou worden door een monnik. Er mochten
dus geen nieuwe kanunniken benoemd worden en het kapittel moest uitsterven.
In Bierbeek verliep de overgang van kapittel naar priorij allerminst vlot. Het zou meer dan een halve
eeuw duren vooraleer Saint-Nicaise de kerk van Bierbeek effectief helemaal zou bezitten. De heren
van Bierbeek bleven immers tot in 1234 nieuwe kanunniken benoemen. Het gevolg was dat het
kapittel niet uitstierf en dat de monniken niet in het bezit kwamen van de prebenden. Pas in 1240
gaven de kanunniken toe en was de priorij van Sint Hilarius een feit, maar zelfs daarna heeft het nog
jaren geduurd voor de laatste kanunnik verdwenen was.
In 1233 bevestigt Hendrik I, hertog van Brabant, de schenking van Iwein van Bierbeek uit 1189.
Bovendien schenkt Hendrik I in 1234 zijn eigen rechten op de kerk van Bierbeek aan de abdij van
Saint-Nicaise in de hoop dat die genoeg middelen zou hebben om een volwaardige abdij in Bierbeek
te stichten.
Familie van Croÿ3
In 1284 werd de heerlijkheid Bierbeek door hertog Jan I van Brabant verenigd met het graafschap
Aarschot, dat door erfopvolging in 1432 in het bezit kwam van de familie de Croÿ. De keizerlijke
toekenning van de titel van hertog van Aarschot aan Filips II van Croÿ in 1533 gaf het geslacht een
groot aanzien. Het hertogdom Aarschot was het eerste Hertogdom binnen het Hertogdom Brabant.
Hertog Karel III van Croÿ (1560-1612) bezat de uitgestrekte domeinen en talloze landeigendommen.
Tegelijk was hij een bibliofiel die voortdurend een overzicht van zijn bezittingen bij de hand wilde
hebben. Aan die combinatie danken we de befaamde Albums de Croÿ. De Albums zijn een artistieke
synthese van ambtelijke documenten die nodig waren voor het beheer van het hertogelijke domein
en er een gedetailleerd beeld van gaven: kaarten, plattegronden, cijnsboeken, kadasters, leggers... Zij
geven een zicht op het zestiende eeuwse Bierbeek. Het is in deze albums dat de eerste tekeningen
van de Ruisbroekmolen teruggevonden zijn.
Familie Arenberg4
Toen hertog Karel III van Croÿ kinderloos overleed in 1612 erfden zijn zuster Anna en haar man, Karel
van Arenberg, het hertogdom Aarschot. Filips Karel was de zoon van Karel van Arenberg en Anna van
Croÿ. Na de dood van zijn vader kreeg hij de machtiging van zijn moeder om de titel van hertog van
Aarschot, die tot haar erfenis behoorde, te dragen waardoor het hertogdom in handen kwam van de
familie Arenberg.
In opdracht van de hertog van Arenberg maakt Jan-Baptist Joris, gezworen landmeter in het
hertogdom Brabant, wandkaarten van het hertogdom Aarschot (1759 – 1775) op een schaal van
ongeveer 1:50.000. De kaart van de baronie Bierbeek werd voltooid in 1760. De originele kaarten
bevinden zich in het Algemeen Rijksarchief te Brussel. Op de kaart van de Baronie van Bierbeek staat
de Ruisbroekmolen eveneens getekend.

3

Bart Minnen, Albums de Croÿ, Hertogdom Aarschot Gemeentekrediet 1993,
Eduard Van Ermen, De Wandkaarten van het Hertogdom Aarschot 1759-1775, uitgegeven door het Algemeen
Rijksarchief 1998

4
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3. De eerste watermolen
De eerste watermolen werd vermoedelijk gebouwd door de Heren van Bierbeek. Voor het bouwen
van de watermolen werd er een aftakking van de bestaande Molendaalbeek gemaakt. De molen
werd op deze aftakking gebouwd. Deze aftakking werd gemaakt in het centrum van Bierbeek en de
twee takken kwamen terug samen een vijftig meter achter de molen (juist achter de huidige
Ruisbroekstraat). De originele tak van de Molendaalbeek is lang blijven bestaan. Hij staat nog
vermeld op de Ferrariskaart van 1771. Om voldoende water te hebben, gezien het beperkte debiet
van de beek, werd er eveneens een spaarvijver gegraven.
Verkoop van de molen aan de abdij van Saint-Nicaise in 1234
In een charter van 1255 5, onder de vorm van een vidimus, worden een aantal van de kernstukken in
een geschil tussen de heren van Bierbeek en de abdij van Saint Nicaise besproken. De oudste
geschreven vermelding van een molen te Bierbeek vinden we in het bovengenoemd charter van
februari 1255 waar de verkoop van de molen door Diederik Van Bierbeek aan de abdij van SaintNicaise in 1234 in beschreven staat.
Noodgedwongen bevestigt ridder Diederik van Bierbeek op 7 november 1234 de schenking van de
kerk door zijn grootvader Iwein. Bovendien verkoopt Diederik – of is hij verplicht? – voor
tweehonderd Leuvense ponden aan de abdij van Saint-Nicaise in Reims de site van zijn molen in
Bierbeek. Hij geeft aan de monniken het recht om een of meerdere molens te reconstrueren op de
plaatsen die hen daarvoor geschikt lijken. Bovendien mogen zij er de nodige werken voor uit voeren
zoals vijvers maken, waterlopen afleiden en in het algemeen werken uit te voeren die nodig zijn voor
het oprichten van molens zelfs als daardoor schade wordt berokkend aan gelijk wie. Hij regelt ook de
banrechten die zijn onderdanen voor het gebruik van deze molen zullen moeten blijven betalen
(Cossé-Durlin nr. 188).
In maart 1236 hecht Hendrik I zijn goedkeuring aan de verkoop, door Diederik Van Bierbeek, van
diens molen te Bierbeek aan de abdij van Saint-Nicaise te Reims (Cossé-Durlin nr. 190). De hertog
vermeerdert de bezittingen van Saint-Nicaise door de verkoop in 1235-1236 van zijn recht om winden watermolens in Bierbeek te bouwen.
Voorlopig is het nog niet duidelijk waarom de vidimus in 1255 werd opgesteld, toen de discussie al
tot een einde was gekomen. Volgens de heer Marc Nelissen van het archief van de KU Leuven, is er
misschien een verband met de incorporatie van de priorij van Hamme-Mille in de Bierbeekse priorij,
die op een niet nader gepreciseerde datum tussen 1240 en 1262 plaats vond; of misschien diende dit
vidimus als bewijsstuk in een of ander geschil; of misschien heeft de prior van Bierbeek in Reims een
afschrift gevraagd van de belangrijkste stukken in verband met de stichting van zijn instelling.
De eerste watermolen moet dus voor 1234 gebouwd zijn geweest. Meer dan waarschijnlijk was het
toen een onderslagmolen, zoals de meeste molens uit die periode. Er blijven daar geen zichtbare
sporen van over met uitzondering misschien van de muur van de molen aan het waterrad waarvan
vermoed wordt dat dit nog de originele muur is.

5

Vidimus van een aantal akten in verband met de overdracht van het patronaatsrecht en alle daarmee verbonden
rechten van de kerk van Bierbeek aan de abdij van Saint-Nicaise te Reims. Oudste charter uit het archief van de
oude Universiteit te Leuven, bewaard in het archief van de KU Leuven.
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De datering van de molen is ook zeer belangrijk voor de bepaling van het stuwrecht. Het stuwrecht is
het recht om het water van een waterloop tot een bepaald peil op te stuwen en te gebruiken om het
rad van de watermolen in beweging te brengen. Het stuwrecht wordt juridisch gekwalificeerd als een
onherroepelijk genotsrecht op het water van een waterloop. Dit stuwrecht maakte een noodzakelijk
deel uit van het molenrecht in de feodaliteit. Wanneer het eigendomsrecht van de watermolen via
een titel werd overgedragen, ging ook het stuwrecht over naar de nieuwe eigenaar.
De Franse revolutie maakte definitief een einde aan het feodale stelsel maar raakten niet aan de
definitief verworven stuwrechten. Het stuwrecht is definitief verworven indien de titularis ervan het
recht verkregen heeft op grond van en titel of op grond van verkrijgende verjaring van dertig jaar.
Aangezien het recht van de Franse revolutie in onze gewesten pas ingegaan is op 1 oktober 1795, zijn
de watermolens die opgericht werden voor 2 oktober 1765 nog steeds in het bezit van het oude
stuwrecht.6
Watermolen in leen van het Hof van Lathem
Het hof van Lathem is een belangrijke bron van informatie in het kader van de Ruisbroekmolen. Een
ridderlijke familie bezat het Hof van de 13de tot begin 15de eeuw. Het Hof bestond uit een
laatmiddeleeuws hoevecomplex met waterput in het gehucht Ruisbroek van de gemeente Bierbeek.
Tot het domein van het Hof van Lathem behoorde ook de Ruisbroekmolen.
In de Albums van de Croÿ wordt het Hof weergegeven7. Op
de figuratieve kaart van Pierre de Bersacques, 1596-1598
staat het Hof getekend. Van het centrum van deze belangrijke
heerlijkheid bleef rond 1596 niet veel meer over. Op de kaart
worden er 3 lenen van het Hof weergegeven.
De hoeve bevond zich op perceel I. Alleen de hofkapel
bestond nog in 1596. De hoeve geraakte in de tweede helft
van de 16de eeuw in verval en verdween. Hoeve, boomgaard
en de hofkapel vormde vroeger het eerste leen.
Het tweede leen bestond uit een “Blochuys”, staande int
water achter het voors. Het was de vierkante donjon
opgetrokken in natuursteen aan de Molendaalbeek. De
ridderkamer was de voornaamste ruimte in de woontoren.
De toren verdween voor 1751.
Het derde leen van Lathem was de watermolen van
Ruisbroek (nr 3), gelegen langs een molenkanaal bij de beek,
met bijhorende molenvijver. De tekening van de molen is de
eerste teruggevonden tekening van de molen. De molen is
gescheiden van de toren en de kapel door een weg, de
huidige Ruisbroekstraat.

6
7

Het juridisch statuut van de watermolens, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2004
Bart Minnen, Albums de Croÿ, Hertogdom Aarschot Gemeentekrediet 1993
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Van het Hof van Lathem is er niets meer zichtbaar bewaard gebleven op uitzondering van de
waterput. Bij archeologische opgravingen in 1982 zijn er wel fundamenten teruggevonden van het
hoevecomplex.8
Op een andere kaart van dezelfde
auteur van de dorpskom van Bierbeek
worden de cijnsgronden weergegeven
langs de Mollendaalvallei tussen het
dorpscentrum en de watermolen van
Ruisbroek (onder). Grote delen van de
beemden in de vallei waren nog
“(gemene) vroente” of gemeenschappelijke weide. Perceel 28, links van de
molenvijver te Ruisbroek, was (vóór
1561/1570) geprivatiseerd “uuter
vroente. Ten tijde van keizer Karel V
(1519-1556) gingen de schepenen van
Bierbeek over tot de verhuring bij
opbod van stukken uit de vroente of
“gemeente” van Bierbeek aan
particulieren.
Op deze kaart staat de molen wel aan
de
rechtse
zijde
van
de
Molendaalbeek getekend wat niet
correct is.

Figuur 10 Pierre de Bersaques, 1596-1598 Oriëntatie Zuiden,
Het dorp van Bierbeecke. KUL, 2415,f°2r°

Uit het detail van de molen uit bovenstaande kaart kunnen we afleiden dat de molen was gebouwd
in rode baksteen en een zadeldak had met trapgevels. Het waterrad werd getekend in een bruine
kleur wat aangeeft dat het een houten waterrad is.

8

M.De Clerck, Bierbeek, 30 cm dieper, Bierbeek, CC De Borre, 1987
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Dat er in de onmiddellijke omgeving van de molen geen bos was maar eerder weide kan afgeleid
worden uit de kaart “Villages dependans de la baronnie de Bierbeecke” van Jacques De Bye9.

Figuur 11 1611-1612 Jacques De Bye

In de dorpskom ligt de kerk met het ommuurde kerkhof (midden Bierbeecke) met ernaast de priorij
en de Sint Martinuskapel aan de overzijde van de beek. Verder stroomafwaarts bevinden zich: het
gasthuis, de donjon van Lathem met de capelle van het voormalige Hof van Lathem en den molen
van Ruisbroek. Nog noordelijker liggen: het Wilderhof, Overlo (Korbeek-Lo) en den moelen opt
Vuelenbrouck aldaar (de molen op het Velenbroek of “in de Vele”). Deze molen is de molen Udekem
van Korbeek-Lo (zie ook overzicht molens achteraan dit deel).
De Universiteit van Leuven wordt in 1561 eigenaar van de molen
Ondanks de schenkingen en de afschaffing van de priorij van Hamme-Mille groeide de priorij van
Bierbeek nooit uit tot een volwaardige abdij. De priorij bleef onder de bescherming van de hertog. De
heren van Bierbeek verhuisden hun hof naar Blanden. De priorij bleef beperkt tot een gemeenschap
van maximum zes monniken.
Ondertussen was in 1425 de universiteit van Leuven opgericht en de verschillende faculteiten
moesten voorzien in hun eigen inkomsten. De faculteit van de Godsgeleerdheid was één van de
latere opgerichte faculteiten en had weinig inkomsten. Op verzoek van Filips II van Spanje werd de
priorij in 1561 door de paus opgeheven en werden de bezittingen aan de faculteit Godgeleerdheid
9

Bart Minnen, Albums de Croÿ, Hertogdom Aarschot Gemeentekrediet 1993
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van de universiteit van Leuven geschonken. De reden die gegeven werd, was dat de faculteit de
inkomsten nodig haar strijd tegen de ketterij en dat de priorij nog maar 2 monniken had10. De abdij
van Reims legde zich echter niet neer bij deze beslissing waardoor een langdurig proces plaatsvond.
In 1570 verlieten de monniken uiteindelijk definitief Bierbeek. Hierdoor kwam de molen, samen met
de kerk, toe aan de Universiteit van Leuven.
In 1686 is het beheer in handen van de grote tafel van de Heilige Geest
Het Hof van Lathem werd in 1686 overgedragen aan de grote tafel van de Heilige Geest (voorloper
van de commissie van openbare onderstand, later OCMW). In 1712 staat de molen op een kaart
gemaakt door Fricx. De omgeving rond de molen bestond uit weiland.

Figuur 12 Uittreksel uit Fricx kaart 1712

Een andere iconografische bron is een kaart uit 1721 opgemaakt
door de grote tafel van de Heilige Geest, (OCMW archief Leuven,
Bierbeek, farde 4, kaart 1) waarop het Hof van Lathem staat.11 Van
het Hof bleef echter weinig over. Enkel de plaatsnamen “T’Cleyn
Laethem Block” en “Het Groodt Laethem Block” herinneren aan het
vroegere domein. Alleen de molen aan de overzijde van de weg van
Ruisbroek naar Leuven zou nog het oorspronkelijk gebouw zijn,
vermits deze pas in 1740 afbrandde waarna hij weer werd
opgebouwd. De lokalisering van de watermolen in het zuiden, zoals
op folie 33r van het Arenbergarchief (AA nr.2415 f°33r), staaft dat de
molen op folie 2r (AA nr. 2415 f°2r) op de verkeerde plaats werd
gesitueerd. Op deze kaart valt wel op dat de beek boven de
Figuur 13 detail kaart 1721
Ruisbroekstraat geen splitsing vertoont zoals op de folio 33r van het
Arenbergarchief, waar de molen rechts ligt langs de rivieraftakking van de beek. Op een later
gedateerde kaart van Ferraris is deze nog wel zichtbaar. Vermoedelijk is het een vergetelheid.
De kapel, hoeve en toren van het Hof van Lathem zijn verdwenen.

10

Leuven, Rijksarchief, Archief van de oude Universiteit van Leuven, nr 546: Administration des revenus et
biens du prieuré que des bourses et subsides qu’ils fournissaient à la faculté 1602-1763
11
M.De Clerck, Bierbeek, 30 cm dieper, Bierbeek:CC De Borre, 1987, p171
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4. Bouw van een nieuwe molen in 1740
In 1740 werd de molen vernield door een brand. De universiteit was gehouden om een nieuwe
molen en molenaarswoning te bouwen voor de molenaar huurder.12 De “nieuwe” molen werd
gebouwd in traditionele baksteen en zandsteen.
Het woonhuis werd vermoedelijk een paar jaar later gebouwd tussen 1742 en 1744. Dit kan onder
andere afgeleid worden uit de volgende elementen:
1. De markeringen in de portaalspanten van de dakconstructie geven aan dat er in twee fasen is
gebouwd. De handgemaakte referenties in de balken van het gebinte beginnen in beide
bouwwerken met het Romeinse cijfer (zie ook beschrijving van het erfgoed);
2. De omlijstingen van de toegangsdeuren zijn verschillend;
3. Er zijn nog steeds muurankers in het molengebouw waar het woonhuis tegen aan is
gebouwd.
De huidige molen dateert dus van deze datum. Op kaarten is duidelijk te zien dat de molen gebouwd
werd op dezelfde plaats als de oorspronkelijke molen. Hij is vermoedelijk gebouwd op de
funderingen van de eerste watermolen. Op de kaart van Villaret van 1748 staat de molen vermeld.
Rondom de molen zijn er weiden getekend en er is nog geen enkele verdere bebouwing in de
omgeving van de molen.

Figuur 14 Uittreksel kaart Villaret 1748

De dak structuur was typisch voor agrarische gebouwen uit die tijd. Ook de steigergaten, de
gevlochten gevel en de met zandsteen gekruiste ramen met bogen zijn typisch voor de bouwwerken
in het gebied.

12

Leuven, Rijksarchief, Archief van de oude Universiteit van Leuven, nr 559: Travaux de réparation à l’eglise de
Bierbeek et construction de la maison du meunier à Bierbeek:1742-1744
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Op de wandkaart van Arenberg, getekend door Jan Batist Joris, uit 1760 is de molen en het waterrad
duidelijk getekend13. De spaarvijver is niet onmiddellijk merkbaar op de kaart. Jan Baptist Joris geeft
de bouwmaterialen van de gebouwen met behulp van kleuren aan. Blauw voor het gebruik van leien
als bedaking, rood voor dakpannen en lichtbruin voor stro. De muren zijn opgetrokken in leem
(okergeel), in baksteen (rood) of in natuursteen (blauwgrijs). Op basis van deze kleuren is de molen
opgetrokken in baksteen en heeft hij een leien dak.

Figuur 15 Detail wandkaart baronie Bierbeek, Arenberg 1760

Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse
Nederlanden en het prinsbisdom Luik
(1771-1778), getekend door Joseph Jean
François graaf de Ferraris, staat eveneens
de molen. Op deze kaart is de spaarvijver
wel duidelijk getekend. De onmiddellijke
omgeving van de molen bestaat nog
steeds uit weilanden. Op deze kaart is de
originele loop van de Molendaalbeek ook
nog duidelijk te zien. De aftakking die in
het centrum van Bierbeek was gelegd,
kwam terug in de beek achter de
Ruisbroekstraat. Zij is waarschijnlijk
aangelegd op het ogenblik dat de eerste
Figuur 16 Detail kaart Ferraris 1771
molen werd gebouwd. Vermoedelijk is de
molen en molenvijver gebouwd op de
aftakking van de beek waardoor het ook mogelijk was om een verval in het landschap te creëren. In
dit geval zou de linkse tak de originele loop van de beek geweest zijn. De linkse tak is in de loop van
de jaren verdwenen. Op de Atlas van de Buurtwegen uit 1841 staat de linkse tak niet meer getekend.
13

Eduard van Ermen, De wandkaarten van het Hertogdom Aarschot 1759-1775, Algemeen Rijksarchief, 1998
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Op de kaart “La Baronnie de Bierbeeck”14 uit 1759 wordt wordt de linkeroever van de
Molendaalbeek getoond zonder nog enige verwijzing naar het vroegere Hof van Lathem. De
watermolen staat nog steeds op dezelfde plaats, namelijk rechts op de rechtertak van de beek zoals
hij ook staat getekend op folio 33r van het Arenbergarchief en op de kaart uit 1721. De hier
afgebeelde watermolen is de nieuwe gebouwde molen.

5. Verkoop van de molen aan Philippe Laureys in 1793
In de volkstelling van 1754 staat onder het gehucht ”Ruijsbroeck” Peter Lauwerijs aangegeven als
molenaar van eenen seer clijnen molen ende arm pachter. Hij huwde op 25 augustus 1743 met Maria
Brulemans en had op het ogenblik van de volkstelling 2 kinderen.
Philippe Laureys, zoon van Peter Laureys, volgde zijn vader op als molenaar. De watermolen werd
echter onvoldoende om te voorzien in de behoeften van een zo belangrijk dorp als Bierbeek. Bij
enigszins lange droogte lag de molen soms gedurende weken stil. Dat was de reden waarom de
molenaar van de Ruisbroekmolen Philippe Laureys een windmolen liet bouwen in het gehucht Meren
waarvoor hij een octrooi had bekomen. Dit tot groot ongenoegen van de universiteit die zich
hierdoor benadeeld voelde.
In 1793 ontstond daardoor een geschil tussen de molenaar-huurder Philippe Laureys en de eigenaar
de Strickte Faculteyt in de Godtsgeleertheidt binnen de Stadt Loven15. De universiteit beriep haar (al
dan niet vermeende) exclusieve rechten om in de omgeving molens op te richten. Zij droeg de zaak
voor aan de Raad van Brabant.
Voor de Raad van Brabant wordt eind 1793 een akkoord getroffen waar Philippe Laureys de molen
van de universiteit koopt en daarmee ook het recht had om een windmolen op te richten zonder
verdere juridische discussies. De prijs voor de transactie bedroeg 4.300 gulden.

6. Buurtweg doorheen het domein
De Buurtweg nr 93 die langs de molen loopt staat op de Atlas der Buurtwegen die uitgegeven werd in
1841.
In 1909 werd deze buurtweg verlegd op vraag van de toenmalige eigenaar van het domein, de heer
Lontie.

14
15

Vanderwegen C., De baanderij Bierbeek in 1759, in Bierbeekse kroniek,2 1978, p.18
Dossier Algemeen Rijksarchief (ARA, Oude Universiteit van Leuven (inventaris I 072), nr 581 en 597)
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7. Bouwwerk naast molen
Op het primitief kadasterplan van */- 1835 staat er een bouwwerk naast de molen, gekadastreerd
onder nummer 26. Dit is op de plaats waar nu de hoekwoning staat. De aard van de constructie is op
dit ogenblik nog niet achterhaald.

Figuur 17 Uittreksel primitief kadasterplan 1835

8. Nieuwe moleninstallatie in de tweede helft 19de eeuw
Vervanging molenmechanisme en verbouwing molen
In de tweede helft van de 19de eeuw werd de Ruisbroekmolen voor de eerste keer gemoderniseerd.
Het mechanisme van de molen werd tijdens deze periode vervangen. Het mechanisme werd volledig
gebouwd uit ijzer met uitzondering van de kammen op het spoor- en maalwiel. Het gebruik van
houten kammen beperkte het lawaai en de kans op vonken en de houten kammen konden
eenvoudig hersteld worden. Er zijn geen gegevens gevonden over het vroegere waterrad maar er kan
verondersteld worden dat het een houten middenslagrad was omdat het vloerniveau van de
maalvloer niet gewijzigd is. Vermoedelijk was het geen onderslagrad omdat de sluis op de
oorspronkelijke plaats is gebleven in de middeleeuwse muur van de originele molen.
De plaatsing van het nieuwe mechanisme had tot gevolg dat het gebouw binnenin moest aangepast
worden. Door de plaatsing van het nieuwe waterrad en mechanisme was er een aanpassing nodig
aan de vloerniveau’s en werd er een verdieping bijgemaakt (zie verder).
De aanpassingen gebeurden vermoedelijk tussen 1870 en 1884. De intrede van het metaal in de
nijverheid startte immers ca 1870. Naast plaatstalen waterraderen werden stalen assen en
gietijzeren wielen ingevoerd.16 In 1884 was het nieuwe mechanisme aanwezig aangezien de
afmetingen van het huidige waterrad zijn weergegeven in de wateratlas die werd uitgegeven in 1884.
De industrietelling van 1896
Bierbeek telde volgens de industrietelling in 1896 twee molens. Er was de houten windgraanmolen,
die in goede staat was, met een draaiwerk van twee paer steenen dewelke niet gelijktijdig konden
werken. Dit was de windmolen van Meren. De watergraanmolen, opgebouwd in de tweede helft van
de 18de eeuw, was in middelmatige staat van onderhoud. Deze molen met een draeiwerk en twee
paer steenen, gelegen aan de Mollendaalbeek, was volgens de toenmalige beschrijving nogal goed
16

P.Bautens, kracht van wind en water: Molens in Vlaanderen, Leuven Davidsfonds,1998,p.51
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gelegen maer het ontbreekt zeer dikwijls aan waters.17 Vermoedelijk wordt hier de watermolen “In
de molen” bedoeld die dateert van de tweede helft van de 18de eeuw. Het is een merkwaardig dat de
Ruisbroekmolen niet in de industrietelling is opgenomen. Aangezien de Ruisbroekmolen eveneens op
de Molendaalbeek is gelegen zal deze ook wel regelmatig gebrek aan water gehad hebben. Het feit
dat Philippe Laureys in 1793 een bijkomende windmolen bouwde (cfr supra) getuigt hiervan.

9. Beschrijving gevel in 190618
In 1906 heeft Premonstratenzer kanunnik van ’t Park J.E. Jansen een boekje geschreven over
Bierbeek. Hierin werd de molen als volgt (poëtisch) beschreven:”Bij die groote pachthoven en
allerschoonste gebouwen, voegen wij nog den Watermolen, van Jufrouw A. Rosseels. Wij zouden niet
aarzelen hem voor het oudste gebouw te aanschouwen alsmede voor het prachtigste. Niets is
schooner dan die lage lange woning met hoog dak, met zijne roode stenen afgewisseld met strepen in
witten steen, met zijne smalle deuren omlijst van witte steenen pilasters en bekroond door eenen
boog met strik in denzelfden steen en dit alles uitgevend op ene malsche weide in eene omlijsting van
hooge canadabomen. Meng daarin nog eene verkwikkende stilte alleen gestoord door het ruischend
water der beek dat valt op het rommelend waterrad.”
De kanunnik moet het gebouw goed gekend hebben want de molen is het enige burgerlijk gebouw
dat in zijn boekje vrij uitvoerig wordt beschreven of was het omwille van idyllische karakter van de
molen?
Wanneer we verder gaan op deze tekst dan zou in 1906 de voorgevel nog niet kaleid zijn geweest
maar nog uit rode baksteen bestaan. Wat er juist bedoeld wordt met de strepen in witte steen is niet
duidelijk. In de voorgevel zijn er immers geen speklagen van witte steen merkbaar.

10. Aandrijving molen met hulpmotor: 1910 - 1911
1910 Uitbreiding van het gebouw
In 1910 wordt er een tweede modernisatie doorgevoerd. Er wordt er een gebouwtje naast de molen
gebouwd voor het herbergen van een dieselmotor die de molen kon aandrijven zonder gebruik te
maken van de waterkracht. Het gebrek aan voldoende water zal de reden geweest zijn om de molen
met een hulpmotor uit te rusten. De fundering voor het motorblok is nog aanwezig in de ruïne van
het bijgebouw. Op de zolder is er bovendien een pomp gevonden die vermoedelijk heeft gediend
voor de koeling van de dieselmotor. In een latere fase is de dieselmotor vervangen door een
elektromotor. Deze elektromotor is nog aanwezig.
Deze uitbreiding had tot gevolg dat het mechanisme van de molen terug moest aangepast worden
om een aandrijving met de dieselmotor toe te laten. Ook de structuur van het gebinte moest
aangepast worden door inkorting van de schoorbalk om de riem van de dieselmotor naar het
molenmechanisme te laten gaan.
De bouw van het bijgebouw werd geregistreerd op het kadaster waar de molen na vergroting
beschreven wordt als watermolen met drijver D26bisa. De drijver was zo goed als zeker een
dieselmotor.

17
18

De industrietelling van 1896, Recensement des industries et des métiers, 31 octobre 1896, vol 1
J.E. Jansen, Bierbeek, Schets eener historische beschrijving, 1906
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In de zijgevel van het molengebouw werd een brede opening gemaakt om de riem naar het
molenmechanisme te laten gaan en toegang tot het gebouw te verschaffen. Het raam in het gebouw
aan de waterkant gaf een goed zicht op het sluismechanisme.

Uittreksel uit het kadaster 1910
1911 Tweede bijgebouw
In 1911 werd er een tweede bijgebouw geplaatst. Vermoedelijk ging het hier om een stal. De
vergroting wordt door het kadaster beschreven met nummer D26bisb.
De toegang tot het tweede bijgebouw was met een buitendeur. Een raam in de molen dat uitgaf op
de stal werd dicht gemetst.

Uittreksel uit kadaster 1911
De twee gebouwen zijn momenteel herschapen tot een ruïne.
Een foto rond 1976 uit het archief van de Gemeentelijke
Erfgoedraad van Bierbeek geeft een goed beeld hoe de
gebouwen er uit hebben gezien. De gebouwen waren wit
gekaleid en hadden een dakpannen als dakbedekking. Het
bovenste deel van de toegangsdeur tot de stal is duidelijk
te zien. Voor het gebouw zijn de golfplaten die deel
uitmaken van de varkensstal eveneens zichtbaar.
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In het boek van Robert Desart “ Les Moulins
a Eau De Belgique. Provinces D'Anvers et Du
Brabant” uit 1963 is er een pentekening
opgenomen van de achterzijde van de molen
waar ook de waterkant van het bijgebouw op
getekend staat. Een groot raam bracht
enerzijds licht binnen en gaf anderzijds een
goed zicht op de waterloop en sluizen. Deze
pentekening geeft een goed beeld van het
sluizensysteem.

11. Bouw van bijkomende gebouwen binnen het dorpsgezicht: 1900 –heden
In deze fase veranderde het gebied, dat nu het dorpsgezicht vormt, volledig van uitzicht door verdere
bebouwing.
19?? Bouw van villa Ruisbroek

Postkaart Villa Ruisbroek
Op de hoek van het domein (huidig kadastraal perceel 26v en 26t) werd een villa gebouwd met de
naam Villa Ruisbroek. De bouwdatum hebben we nog niet kunnen achterhalen. Hij is in elk geval voor
1909 gebouwd omdat de villa getekend staat op het plan waar de verlegging van de buurtweg in
1909 is aangeduid.
1949: verbouwing van de hoekwoning
Villa Ruisbroek werd verbouwd tot een grote woning met aanhorigheden. Het gedeelte links van de
voordeur werd afgebroken. De ingang en het rechtse gedeelte werd grondig verbouwd. Hier werd de
eerste verdieping en de zolder drastisch aangepast qua hoogte. Waarschijnlijk is de achterkant van
het huis nog het best bewaard: het prieeltje, de tekeningen van de ramen op de bovenverdieping. Op
de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Bierbeek hebben we geen plannen teruggevonden
van deze verbouwing. De huidige eigenaars vertelden dat er tegen de muur van de molenaarswoning
een grote volière stond.
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Deze woning werd in 1985/86 opgedeeld in 2 woningen.

Henrie Wits, laatste molenaar, koopt de molen in 1950
Op 3 augustus 1950 verkoopt Adolphine Wouters de molen aan de laatste watermolenaar Hendrik
Wits (1890-1973) en zijn echtgenote Anna Maria Detry (akte verleden voor notaris Paul Bosman)
voor de prijs van 125.000 BEF. De verkoop behelsde het woonhuis met watermolen en al wat tot de
molen behoort: materieel, varkenshokken, WC, kolenhok, waterput, hof, koer en strookje grond
beplant met kreupelhout. De totale oppervlakte was groot volgens meting 6,94 are. De koper,Henri
Wits, kwam uit een molenaarsfamilie. De familie had een windmolen in Neervelp en een windmolen
in Willebringen.
Adolphine Wouters was eigenares van verschillende percelen die aan het perceel, waarop de molen
staat, grensden. Het gedeelte van de grond dat rechts van de beek lag met onder andere de
spaarvijver, bleef eigendom van de verkoopster. Hierdoor werd het waterrad niet meer rechtstreeks
bereikbaar voor de molenaar en werd de molenvijver afgesplitst van de molen. In de verkoop van de
molen werden een aantal bepalingen opgenomen met rechten en verplichtingen voor de nieuwe
eigenaars. De rechten hadden betrekking op het gebruik van de vijver, de toegang tot de sluis en
waterrad en de toegang tot het domein via de losweg. De verplichtingen bestonden voornamelijk uit
het dichtmetselen van een aantal deuren en een venster. Zo werd de deur die toegang gaf tot de
beek en waarvoor een brugje was gemaakt dichtgemetseld. Voor een aantal van deze bepalingen
wordt verwezen naar een plan dat mee opgenomen was in de notariële acte van de verkoop.

Figuur 18 Plan bij notariële verkoopacte van 1950
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De molenaar mocht steeds kosteloos gebruik maken van uit water uit de spaarvijver, gelegen op de
eigendom van de verkoopster, als gebruikskracht. Hij had vrije toegang tot de sluis en het waterrad
voor gebruik en onderhoud. De verkoopster mocht hem nooit hinderen voor al wat de uitoefening
van zijn beroep aanging. Op de zondagen van het zomerseizoen moest de sluis naar de molenvijver
wel gesloten blijven. De molenaar mocht ook nooit de vijver zodanig laten leeglopen dat het leven
van de vissen in de vijver in gevaar kwam. De oevermuur c.d aan de andere zijde van de beek moest
door de molenaar onderhouden worden.
Al de hierboven vermelde rechten en verplichtingen van de molenaar vervielen wanneer de
molenaar geen gebruik meer maakt van het water. De laatste molenaar is gestopt in 1972. Het
gebouw is sinds meer dan 40 jaar dus niet meer in gebruik als molen. De sluis, zoals getekend op het
plan, om water uit de spaarvijver te putten, bestaat op dit ogenblik niet meer. Er zijn nog wel
restanten van aanwezig op het domein Berkenhof.

Figuur 19 Oude postkaart verstuurd in 1951

Op een oude postkaart die dateert van deze periode staan er nog 2 originele dakkapellen in het dak.
De dakbedekking bestaat uit natuurleien met een maasdekking. De dakkapellen zijn eveneens
volledig met leien bekleed. De nok van het daken is in een andere lei gelegd. De schoorstenen en de
zijranden van het dak zijn gecementeerd. Er is geen dakgoot of regenafvoer aanwezig.
De gevel is wit gekaleid maar er is geen cementen gevelplint aangebracht. De onderste stenen zijn
wel in een andere kleur geschilderd. De muurankers zijn zwart geverfd. Aan de linkse zijgevel is de
zijkant van de volière zichtbaar. Voor de molen is er geen (stenen) verharding aangelegd. Het tuintje
voor de molenaarswoning ligt er wat verwilderd bij.
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Uittreksel uit de verkoopacte van 1950
De watermolen wordt als dusdanig verkocht, hij ontvangt zijn water uit de grote vijver, gelegen op de
eigendom van de verkoopster. Hiervan zal de molenaar steeds kosteloos gebruik kunnen maken als
gebruikskracht. Hij zal dus vrije toegang hebben tot de sluis en het molenwiel voor gebruik en
onderhoud. De verkoopster zal hem nooit hinderen voor al wat de uitoefening van zijn beroep
aangaat.
Op de zondagen van het zomerseizoen zal de sluis gesloten blijven. Nooit zal de molenaar de vijver
zodanig laten leeglopen dat het leven van de vissen in gevaar komt.
De muur c.d (zie plan aangehecht) zal door de molenaar onderhouden worden.
Al de voorgaande rechten vervallen wanneer de molenaar geen gebruik meer maakt van het water.
De noordermuur a-b is geheel eigendom van de kopers evenals de muur in de richting e-w langs de
beek. In deze laatste zal de deuropening toegemetseld worden. De andere openingen mogen blijven
bestaan, doch indien de kopers hier potten of pannen of wat anders zouden doorgooien, zullen deze
openingen gesloten worden door een vaststaand raam en ondoorzichtig glas, op kosten van de
kopers en binnen de maand na het verzoek.
Zullen ook toegemetseld worden:
a. een venster in de muur a.b
b. de deur van het kolenhok
c. deze van punt b genaamd “het poortje” doch mits onderaan een opening te laten de gans de
breedte en minstens dertig centimeter hoogte, vermits alhier de enige afloop is voor overvloedige
regenwaters. Deze opening van 30 centimeters zal moeten toegemetseld worden ten koste van
de kopers op eerste aanvraag van de verkoopster of de eigenaar van de aanpalende eigendom.
Nochtans zullen deze laatsten dit alleenlijk kunnen verlangen, nadat zij op hun eigen kosten en
hun eigendom een onderaardse riool zullen aangebracht hebben, dewelke zal dienen tot afloop
der gezegde waters. Dit eeuwigdurend zonder vergoeding te moeten betalen door de kopers.
Dak en afvalwaters zullen de gewone afloop behouden over de eigendom van de verkoopster, alles
zoals het heden bestaat, zonder recht op schadevergoeding.
Voor herstellingen aan daken en muren, zullen de kopers de nodige werken mogen uitvoeren, zonder
vergoeding voor schade door plaatsen van ladders of aanbrengen van materiaal.
De verkoopster zal altijd en kosteloos doorweg verlenen naar de openbare weg, op een breedte van
drie meter zestig centimeter op de plaats waar hij thans gelegen is volgens het plan aangeduid.
Het toemetselen van de openingen is ten laste van de koper en zal uitgevoerd zijn voor de eerste
oktober negentienhonderdvijftig.
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1956: bouw van twee magazijnen
In 1956 werden er twee magazijnen gebouwd voor
opslag van graan. Het eerste magazijn staat op de
voor de weegbrug op de plaats waar later een
kantoorruimte werd aangebouwd. Het tweede
magazijn is later terug afgebroken wanneer de grote
loods in 1964 werd gebouwd.
Het bouwen van deze magazijnen kan een rechtstreeks gevolg geweest zijn van de wet Van Acker die
molenaars verplichte om een permanente voorraad graan te houden die gelijk was voor drie
maanden werk. Voor vele kleinere molens was dit het einde omdat ze niet in de mogelijkheid waren
om aan deze wet te voldoen19.
1960: bouw van een woonhuis
Op 23 september 1959 werd er aan Louis Wits, zoon van Henrie Wits, een bouwvergunning uitgereikt
voor het bouwen van een privé woning.

1964: Bouw van een grote opslagplaats voor graan

Op 30 augustus 1963 werd er aan Louis Wits een
bouwvergunning verstrekt voor het bouwen van een
opslagplaats voor graan. In deze loods werden grote
ijzeren silo’s geplaatst voor graanopslag, die via een
systeem van graanvijzels met elkaar in verbinding
stonden. Aan de voorgevel werd er boven een ruimte
afgemaakt voor een duiventil.

19

Nathalie de Harlez de Deulin, Les ouvrages hydrauliques:héritages de la Wallonie, Liège, 1997, p80-81
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1964: Bouw van Berkenhof20
In 1964 werd er door de heer Jules Pardon een café
met feestzaal gebouwd. Naast het café werd ook een
ruimte ingericht als museum voor kunstwerken
gebouwd met lucifers. De heer Pardon begon op 15
jarige leeftijd met de bouw van een schip, kaders,
kruisbeeld, .. . Bij de latere verkoop van het gebouw
werden de “kunstwerken” afzonderlijk verkocht. Er is
niet geweten waar de kunstwerken zich momenteel
bevinden.

Het astronomisch uurwerk bestond uit 1.200.000
lucifers en er werd 9 jaar aan gewerkt. Het uurwerk
was 5 meter breed en 2,5 meter hoog en gaf de tijd
aan van 7 verschillende landen. Alle kwart-uren werd
er een feest getoond van de Sint-Sebastiaansgilde
wat de oudste vereniging van Bierbeek was. Alle uren
werd er een popje getoond in de nationale
klederdracht van het land waarvan de tijd werd
aangegeven.

Het orgel was 5 meter breed en 3 meter hoog en
bevat 1.500.000 lucifers. Bewegende poppen en
prachtige schilderijen maakten er een enig
schouwspel van. Het orgel bevond zich in het café
waar ook het plafond en muren versierd waren met
schilderijen en allerlei soorten zaden. De schilderijen
toonden een overzicht van voorhistorische monsters
en nog bestaande dieren. Als het orgel speelde,
fladderden er enorme vlinders aan het plafond.
Het museum was iedere dag te bezoeken van 9 uur tot 21 uur. In 1987 bedroeg de inkomprijs 25 BEF.

In 1989 werd het domein verkocht en het gebouw werd verbouwd tot de huidige feestzaal
Berkenhof. De palen die zichtbaar zijn op de prentkaart zijn nog aanwezig in de orangerie van de
feestzaal.
De vijver van het domein Berkenhof is gegraven bij de bouw van de eerste watermolen (voor 1234).
Hij was verbonden met de Molendaalbeek via een sluis. De plaats van de sluis is nog zichtbaar.
20

Oude toeristische brochure
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Bouw van bijkomende loods, silo’s en weegbrug in 1972
Op 5 juni 1972 werd aan Louis Wits
een bouwvergunning toegekend voor
het bouwen van een bijkomende
loods, 2 grote buitensilo’s voor graan,
wachtsilo’s, een weegbrug en een
transportsysteem voor het graan
over de verschillende silo’s te
transporteren.

In de bijkomende loods werd er een installatie geplaatst voor het graan
te drogen. Deze installatie bestond uit een gietijzeren “oven” waarvoor
een brander was gemonteerd die hete lucht in de oven bracht. De
laatste exploitatie jaren van de graanhandel kwam deze installatie in
ongebruik en werd de brander verwijderd en de plaats in de oven werd
gebruikt als bijkomende graanopslagruimte. Deze loods is in 2014
afgebroken.
Om voldoende elektriciteit te hebben om de machines en motoren van de graanhandel te kunnen
laten functioneren werd er op het terrein achter de loods een elektriciteitscabine geplaatst. Op dit
ogenblik is de feestzaal Berkenhof en een aantal woningen op de elektriciteitscabine aangesloten.

1973 Overlijden van de laatste molenaar
Op 6 oktober 1973 overlijdt Henrie Wits, de laatste molenaar van de
Ruisbroekmolen, op 82 jarige leeftijd. De molen was het jaar voordien stilgelegd
omdat het waterrad door een zware storm was stukgemaakt. Door het
overlijden van Henrie Wits en de verdere uitbouw van een groothandel in graan
door zijn zoon Louis Wits is de watermolen niet meer hersteld. De site deed van
1973 tot 2013 enkel dienst als handel in graan en meststoffen. Er werd geen
graan meer gemalen.
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12. Overzicht datering verschillende elementen
Het dorpsgezicht

1189 - 1740
1740 - 1800
1800 - 1900
1900 - 1950
1950 - 2015

Molen en molenaarswoning
Gelijkvloers

1ste verdieping
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13. Historische evolutie landgebruik
Over de historische evolutie van het landgebruik in de directe omgeving van watermolen is er relatief
weinig geweten. Op historisch kaartmateriaal tot het midden van de 19e eeuw zijn er vooral
hooilanden te zien. Tevens zijn er lineaire beplantingen en een kleine boomgaard aangegeven.
De topografische kaart van 1865 (Krijgsdepot) geeft een tuinzone aan tussen de watermolen en de
straat op de westelijke beekoever. Ook ten oosten van de spaarvijver is er een tuinzone aangegeven.
Ten zuiden van de watermolen en tussen de Molendaalbeek en de Merenloop zijn er hooilanden
aanwezig. Op de oever en langs de afgeschafte Molenvoetweg (buurtweg nr. 118) zijn er lineaire
beplantingen terug te vinden·. Het perceel ten oosten van de watermolen staat als akker
weergegeven. Hierbij zijn vragen te stellen aangezien het terrein over het algemeen drassig is.
Het afschaffingsplan van de hoger vernoemde Molenvoetweg uit 1876 geeft weer dat het terrein
rond de spaarvijver eigendom was van de Leuvense tuinarchitect Leopold Rosseels. Of hij
verantwoordelijk is voor de landschappelijke parkaanleg van het terrein is niet met zekerheid te
zeggen. Mogelijk gaf hij hiertoe al een aanzet.
Op de topografische kaart van 1891 (Militair Cartografisch Instituut) is het landschapsbeeld niet sterk
gewijzigd. De genoemde akker wordt nu enerzijds aangegeven als tuinzone (ten oosten de
Molendaalbeek) en anderzijds als hooiland. De tuin en het hooiland zijn gescheiden door een lineaire
beplanting. Kadasteronderzoek kan uitwijzen of de tuin op de rechteroever van de Molendaalbeek
gelinkt is aan de bouw van Villa Ruisbroek. Dat is goed mogelijk, want het wijzigingsplan van de
Pleinvoetweg (buurtweg nr. 93) uit 1909 geeft het geheel als één eigendom aan. De tuin had toen
waarschijnlijk een parkaanleg. De monumentale Tamme kastanje in de tuin van de familie Hoebeke
wijst hierop en gaat alleszins terug tot die periode.
Het beeld op de topografische kaart van 1931 (Militair Cartografisch Instituut) blijft grotendeels
gelijk. Op de spaarvijver is nu duidelijk een eilandje te zien en de hele rechteroever van de
Molendaalbeek is weergegeven als bos, een duidelijke bevestiging van de landschappelijke
parkaanleg die we er vandaag nog terugvinden.
Een orthofoto uit 1948 toont dat de landschappelijke parkaanleg en het omliggende
beemdenlandschap nog intact is.
Daarna wordt het landschap stap voor stap aangetast. De hooilanden verbossen zodat het landschap
een gesloten karakter krijgt. De bouw van een feestzaal in 1964 heeft een zware impact op het park.
Een aanzienlijk gebouw, een parking, nieuwe wegenis en aanpassingen in de tuin drukken hun
stempel op het park. De omgeving van de stuwvijver en de zone langs de Molendaalbeek blijven
gespaard van drastische ingrepen. Ten oosten van de watermolen wordt het park opgesplitst. In de
tuin van de familie Hoebeke blijven veel elementen van de vroegere parkaanleg gespaard. De
beplantingen in de tuin van de familie Goethals zijn recenter. Op de linkeroever van de
Molendaalbeek krijgt de site een meer industrieel karakter. Over de vroegere wegverharding is niets
geweten, maar waarschijnlijk zijn de aanwezige kasseien van een oudere aanleg.
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14. Opeenvolgende eigenaars van de molen sinds 183021
·
·
·
·

1830, eigenaar: Taverniers Jacobus, bakker te Leuven
na 1853, deling: a) Taverniers Jacobus, rentenier te Leuven en b) De Thiege Jacobus, molenaar te
Bierbeek
later, mutatie: a) Wouwermans Louis Jean Jacques, handelaar te Brussel en b) De Thiege Jacobus,
molenaar te Bierbeek
22.05.1861, verkoop: De Thiege Jacobus, molenaar te Bierbeek (notaris Mertens)
Philippe Chrétien Popp maakte tussen 1842
en 1879 voor 1.800 Belgische gemeenten
een kadastrale atlas. Elk kaart heeft ook een
bijhorende legger met informatie over de
oppervlakte en aard van het perceel en over
de eigenaar. Noch de kaart of de legger
vermeldt een jaar van opmaak. In de atlas
van Bierbeek staat Jacobus De Thiege als
eigenaar van de molen vermeld. Deze was
eigenaar van de molen tussen 1861 tot
1873. De atlas van de gemeente Bierbeek
moet dus in die periode opgemaakt zijn. De
Thieghe was eveneens eigenaar van de
molenaarswoning, de vijver en het domein
waar nu Berkenhof gelegen is.

Voor de bepaling van het belastbaar inkomen op de onroerende goederen werd er een onderscheid
gemaakt tussen het gebouwde en het ongebouwd gedeelte.

De nummers van de kadastrale percelen zijn ook terug te vinden op het plan in de atlas der
waterwegen uit 1884.
·
·
·

21

06.03.1873, erfenis: de weduwe en kinderen (overlijden van Jacobus De Thiege)
18.10.1875, verkoop: Rosseels-Follon Leopoldus Joannes, tuinier te Leuven (notaris Beckers)
05.05.1881, erfenis: a) Rosseels-Follon Leopoldus, de weduwe (voor 1/2) en b) Rossels Anetta
(voor 3/4), zonder beroep te Leuven (overlijden van Leopoldus Rosseels)

www.molenecho’s.be, Historiek eigenaars van de Ruisbroekmolen aangevuld met eigen informatie
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

07.05.1884, erfenis: a) Rosseels-Follon Leopoldus, de kinderen en b) Rosseels Anetta te Leuven
(overlijden van de weduwe van Leopoldus Rosseels)
26.07.1886, verkoop: Rosseels Anetta, rentenierster te Leuven (notaris Roberti en Brion)
later, mutatie: Laporte Elisa, zonder beroep te Leuven
15.06.1907, verkoop: Lontie-Oliviers Camille, zonder beroep te Kessel-Lo (notaris Peeters)
16.06.1918, erfenis: a) Lontie Camile, zonder beroep te Kessel-Lo en b) Tombeur-Lontie
Theophiel, kandidaat-notaris te Kessel-Lo (overlijden van vrouw Oliviers)
27.05.1919, verkoop: Wolfs-Netous Jan Jozef, molenaar te Bierbeek (notaris Rooman)
03.08.1923, verkoop: Pirsoul-Wouters Alfred, nijveraar te Bierbeek (notaris Bosmans)
28.08.1944, erfenis: de weduwe (overlijden van Alfred Pirsoul)
03.08.1950, verkoop: Wits-Detry Joannes Henricus, molenaar te Bierbeek (notaris Bosmans) en
zijn echtgenote Anna Maria Detry
06/10/1973, erfenis: weduwe en zoon Louis Wits de helft blote eigendom (overlijden Joannes
Henricus Wits)
03/12/1994, Louis Wits volle eigendom (overlijden Anna Maria Detry)
12/03/2008, Bertha Tombeur (echtgenote Louis Wits) en kinderen Lea en Roger Wits (overlijden
Louis Wits)
10/07/2013 verkoop: Philippe Sergeant en Hilde Demeulemeester uit Heverlee (notaris Maere).
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15. Andere molens in omgeving22
In het kader van de studie van de Ruisbroekmolen is het interessant om na te gaan welke andere
molens er zich in de omgeving bevonden. In de huidige fusiegemeente Bierbeek waren in de loop van
de jaren 2 windmolens en 4 andere watermolens. In Bierbeek en onmiddellijke omgeving waren er 7
watermolens:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

In de molen (enkel nog gebouw aanwezig)
De Heystmolen (enkel nog gebouw aanwezig)
De Ruisbroekmolen (gebouw en installatie aanwezig)
Molen van Molenstede (enkel nog gebouw aanwezig)
De watermolen d’Udekem (verdwenen)
De Papiermolen( verdwenen)
De molen van abdij van het Park (gebouw en maalvaardige installatie)

Watermolens
7

6
5
4

3

2

1

Figuur 20 Watermolens in de omgeving van de Ruisbroekmolen

De watermolen “In de molen” staat stroomopwaarts op dezelfde beek als de Ruisbroekmolen. Er
moeten vroeger zeker discussies / afspraken geweest zijn tussen de 2 molens om te vermijden dat ze
elkaar tegenwerkten. Wanneer er door de molen werd gestuwd, had de Ruisbroekmolen immers
tijdelijk minder water. Wanneer de Ruisbroekmolen stuwde kon er wateroverlast zijn bij de molen.
De Ruisbroekmolen is de oudste molen waarvan sprake en de enige nog overblijvende molen waar
de moleninstallatie nog aanwezig is.
22

De beschrijving van de molens is grotendeels ontleent uit het molenbestand van molenecho’s
www.molenechos.org
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De molen van Meren
De molen van Meren was een houten staakmolen op
voet die als korenwindmolen dienst deed op het
gehucht Meren in Bierbeek. Hij werd opgericht rond
1793 door Philippe Lauwerys, eigenaar van de
Ruisbroekmolen. In 1920 werd de windmolen op
Meren verkocht door de eigenaars J. Wuyts-Sallets
(maalder-burgemeester te Bierbeek-Haasrode) aan
Emile Demey en verhuisde hij naar Houthem (CominesWarneton) waar hij in 1940 door het Engels leger in
brand werd geschoten en vernield.

In de molen (tweede helft 18de eeuw)
In de molen is gelegen in de Dorpstraat te Bierbeek.
Het was een bovenslag watermolen die als
korenmolen gebouwd werd in de tweede helft van de
18de eeuw. In 1972 werd de maalderij en de
graanhandel afgestoten. De grote ruimten van de
oude
maalderij
werden
omgebouwd
tot
vergaderlokalen en een feestzaal met keuken. Het
gebouw is niet beschermd maar is wel gelegen in een
beschermd dorpsgezicht. De inrichting is niet meer
aanwezig.

Middeleeuwse windmolen op de Bovenheide te Bierbeek23
Tijdens opgravingen in 1982 zijn er restanten gevonden van de fundering van een windmolen. De
kruisvorm van de fundering wijst op een windmolen van het type staakmolen. Het toponiem
“Molettensveld” (kleine molen) deed vermoeden dat er op deze plek een molen had gestaan. Er is
weinig bouwmateriaal teruggevonden waardoor het moeilijk is om de molen te dateren. De molen
moet zorgvuldig zijn afgebroken daar er geen enkel spoor van houten kruisplaten is teruggevonden.
Buiten een tiental nagels en enkele ijzeren verbindingsstukken werd er geen enkel fragment van de
rest van het bouwwerk ontdekt. Op de site zijn er enkele middeleeuwse scherven gevonden die
gedateerd worden rond het eind van de 14de eeuw. Door het geringe aantal komen zij niet in
aanmerking voor de datering. Het weinige middeleeuws schervenmateriaal doet vermoeden dat de
molen niet lang in gebruik is gebleven.
Molen van Molenstede te Opvelp (voor 1563)
Deze korenwatermolen aan de Molensteenstraat op de Velpe werd gebouwd voor 1563. Hij
behoorde toe aan de opeenvolgende heren van Opvelp. Het was een onderslag watermolen. Zowel
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de inrichting als het waterrad is verwijderd. Het gebouw is niet beschermd. Henri René Huens-Meus
was de laatste molenaar. Hij liet de molen in 1931 omvormen in een landgebouw.
Molen van Bruul te Lovenjoel (1805)
De Molen van Bruul was een houten korenwindmolen in het
gehucht Bruul. Hij werd in 1805 opgericht in Humbeek
(Grimbergen) en werd in 1897 overgebracht naar Lovenjoel.
De laatste molenaar was Eduard Vanautgaerden (Bierbeek,
1871-1940). De standaardmolen met gesloten voet werd in
1942 gesloopt.
Désiré Vanautgaerden, zoon van Eduard, volgde zijn vader op
als zelfstandig maalder in Lovenjoel. Op hetzelfde domein
waar de windmolen stond, installeerde hij een mechanische
maalderij.
Désiré installeerde ook een bloemmolen (voor het maken van
witte bloem"). Deze molen droeg de naam "Lovanna Molens"
en was actief tot in 1964. De gebouwen bestaan nog.

Watermolen Udekem te Korbeek-lo (voor 1367)
Deze graanwatermolen lag op het huidige domein Vijverhof, bij het Hof van Udekem, die in het bezit
was van de gelijknamige adellijke familie. De molen lag op de Molendaalbeek, de enige waterloop
van allure te Korbeek-Lo. Deze beek vloeit door het Hof van Udekem, vervolgt haar weg naar de abdij
van Park en vloeit verder tot voorbij de Naamsepoort te Leuven, waar ze in de Dijle uitmondt. Bij de
molen behoorde een spaarvijver, die later een kasteelvijver werd.
In 1219 stichtte Reiner Udekem een norbertinessenklooster in Pellenberg waarin hij zijn dochters
onderbracht. In 1263 verwierf Nicolaas een weide naast zijn woning gelegen in Korbeek. Een andere
ridder Nicolaas Udekem bezat in 1367 een watermolen en pachthof d'Udekem met vijvers gelegen te
Udekem in de parochie Korbeek-Lo in het gehucht Udekem. De familie Udekem hield te Eiken, op de
grens met Korbeek-Lo, gronden, cijnsgoederen en leenmannen in leen van de heer van Bierbeek.
De watermolen moest in 1910 plaats ruimen voor het door Ridder de Schoutheete de Tervarent
nieuw gebouwde Vijverhof in neo-classicistische stijl, waarbij hij tevens de loop van de
Bierbeekstraat laat verleggen, zodat deze meer naar het westen verschuift en zo achter het Vijverhof
kwam te liggen.
Heystmolen te Lovenjoel (1749)
De Heystmolen werd in 1749 gebouwd. Het was een
bovenslag korenwatermolen. Hij bleef in werking tot 1896.
Het gebouw doet thans dienst als woning. De gaten in de
muur waar de waterassen van twee raderen doorheen
staken zijn nog zichtbaar. De aftakking van de
Molendaalbeek naar de molen is verdwenen. De inrichting
is verdwenen. Op 17 februari 1994 werd de molen met zijn
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omgeving (omgevende beemden, park Salve Mater, dorpsplein van Lovenjoel) als dorpsgezicht
beschermd.
Papierenmoleken Korbeek-Lo24 (voor 1472)
Op oude kaarten uit 1596 wordt 'de moelen opt vuelen broeck' in het gehucht Touerloe (Overlo)
afgebeeld. Deze watermolen vormde vanaf 1472 een afzonderlijk vol leen, los van het Hof van
Overlo. Het leen van de watermolen omvatte naast de molen een woonhuis, een bakoven en stallen,
twee stukken beemd langs de Molendaalbeek en een vijver. De toenmalige molen werd afgebroken
tussen 1675 en 1722.
Langs de Molendaalbeek waren vroeger regelmatig industriële vestigingen aan deze bovenslag
watermolen ingeplant. Reeds voor 1775 deed de molen dienst als papiermolen, vanwaar de naam
Papieren moleken. In 1865 werd hij volledig herbouwd maar bleef in werking als papier- en
kartonmolen op waterkracht. In 1885 werd de vervallen fabriek omgevormd in een waterwolwasserij
en in 1900 in een aluminiumgieterij met wateraandrijving. In 1914 brandde het gebouw af. Bij de
heropbouw werd het gebouw niet meer als watermolen ingericht.
De bypass en de molenvijver zijn er nog steeds. Het verval op de Molendaalbeek bedraagt 1 meter.

24

Bron http://home.scarlet.be/~fhermans/papierenmoleken.html
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Deel III: Inventarisatie van de
erfgoedelementen binnen de afbakening.
De huidige toestand wordt geïllustreerd met recente plannen en foto’s die een
duidelijk beeld geven van het onroerend erfgoed en erfgoedlandschap.
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1. Overzichtsplannen
Site Ruisbroekmolen en privatieve woningen
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Domein Berkenhof
Het domein Berkenhof heeft een totale oppervlakte van ongeveer 13.200 m². De feestzaal heeft een
oppervlakte van ongeveer 823m².

160 meter

Feestzaal

15m

27 m

Vijver
106 meter

146 meter
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2. Molengebouw
De huidige watermolen is een bovenslagmolen en dateert van 1740. Hij is gebouwd nadat de eerste
molen is afgebrand. Het molengebouw is een autonoom gebouw met eigen toegangsdeur. Vroeger
waren er doorgangen tussen de molen en de molenaarswoning maar deze zijn later dichtgemaakt.
In het gebouw bevindt zich nog de intacte moleninstallatie die dateert van de tweede helft van de
19de eeuw. De molenactiviteiten zijn gestopt in 1972 toen een zware storm het rad heeft stuk
gemaakt.
Voorgevel
Zowel de molen als de molenaarswoning is gebouwd
in rode baksteen volgens een Engels metselverband.
Het is een traditionele bak- en zandsteenstijl met
zandstenen deur- en vensteromlijstingen en halve
kruiskozijnen. De steigergaten zijn eveneens met
zandsteen gemaakt. Boven de ramen is er geen
zandsteen geplaatst. De zandsteen en de bakstenen
boogjes boven de ramen zijn in het okkergeel geverfd.
De gevel is gekaleid en onderaan is een cementlaag.
De deur is een brede rondboogdeur met een rechthoekig bovenlicht. De deur zelf bestaat uit twee
afzonderlijk scharnierende delen.
De dakbedekking bestaat uit vezelcementen leien die vermoedelijk asbest bevatten. Aan de voorzijde
is er een dakgoot aanwezig maar der regenpijpen zijn niet aangesloten waardoor het regenwater
voor de molen loopt.
Verschillen met de molenaarswoning
De kruisvensters zijn licht verschillend van deze van de molenaarswoning en de deur heeft ook een
andere stijl. De deur van de molenaarswoning is een korfboogdeur met een ietwat uitstekende
sluitsteen en waterlijst. Dit geeft een eerste aanduiding dat de molenaarswoning vermoedelijk op
een iets ander tijdstip is gebouwd. Beide zijn wel typisch voor een 18de eeuws gebouw uit de streek.
Ook de muizentand van de molen is verschillend van de muizentand van de molenaarswoning.
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Achtergevel

Aan de achtergevel bevindt zich het waterrad. De muur
aan het waterrad is uitgevallen en in zeer slechte staat.
Mogelijks is er door het naar beneden vallen van het rad
een deel van de muur losgekomen. Aan het dak van de
achtergevel is geen dakgoot aanwezig. Hier is duidelijk
een verschil tussen het linkse raam en de 2 rechtse ramen
merkbaar. De linkse raamopening is later gemaakt op het
ogenblik dat er een nieuwe moleninstallatie werd
geplaatst (zie beschrijving steenzolder). De gevel is
vroeger gekaleid geweest.

Dak
Vaststellingen gedaan door Monumentenwacht in 2013:
·
·
·
·

·

·
·
·

·

·

De specie waarmee de zinkaansluitingen zijn aangesmeerd, scheurt op enkele plaatsen los,
waardoor vochtindringing mogelijk is.
De ladderhaken zijn roestig en voldoen niet aan de Europese norm (EN517). Hun bevestiging
is niet controleerbaar.
De dakstructuur is structureel in orde.
De aantastingen van kleine klopkever zijn meestal nog actief maar oppervlakkig. De
bebording is niet overal nog goed bevestigd en plaatselijk verschoven. In de oostelijke hoek
zijn de bebording en nokbalk wat ingerot door een lek aan de nokafwerking. De bebording
vertoont een niet ernstige aantasting van een zwam (= de porieënzwam).
Beide muurplaten zijn ongeveer halverwege ingerot ten gevolge van lekken in de
dakbedekking. Hierdoor steunen de kepers niet meer en worden de spatkrachten niet
opgevangen.
De verbinding van het oostelijke spantbeen met de console (restant van een trekbalk) is wat
losgekomen, maar nog voldoende stevig.
De zinken hanggoot is sterk verweerd en vervormd, waardoor deze zijn functie verliest. De
gootbeugels zijn zeer dun geworden door roestvorming.
De noordelijke afvoer is te kort. Beide afvoeren zijn niet aangesloten op de riolering
waardoor het regenwater op het muurwerk terecht kan komen. Pvc is een minder duurzaam
materiaal dat niet thuishoort op historisch waardevolle gebouwen;
afvoerbuis die zichtbaar is in de afvoerput in de zuidwestelijke hoek, onder het gebouw door
verdwijnt. Indien deze beschadigd is of geraakt, kan dit ernstige gevolgen hebben o.a. voor
de fundering.
Aan de oostelijke zijde zijn de leien onvoldoende ver over het muurwerk gestoken waardoor
er extra vochtbelasting van de muur kan optreden.
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Portaalspanten molen en molenaarswoning25

De volledige dakconstructie van de molen en molenaarswoning is gemaakt uit hout en is
voornamelijk ondersteund door 2 onderscheiden 18de eeuwse eiken portaalspanten. Het
portaalspant 1 bevindt zich in het zuid westen van de zolder van de molen, portaalspant 2 in het
noord-oosten van de zolder van de molenaarswoning. Beide portaalspanten zij deel van het
“bouwsysteem”: muur-portaalspant en portaalspant-muur.
De 2 portaalspanten, die een bijna identieke constructiemethode hebben, vormen een indicatie dat
de molenaarswoning na de molen is gebouwd. Er zijn hand gebeitelde en gekraste tekens in de
balken gemaakt door de timmermannen in beide portaalspanten. Deze tekens waren een hulpmiddel
om de portaalspanten te monteren. De referentietekens in portaalspant 1 zijn gemaakt aan de zuidwest kant daar waar deze van portaalspant 2 aan de noord-oost zijde zijn gemaakt. Bovendien wordt
op beide portaalspanten het nummer I gebruikt. Normaal worden voor de verschillende
portaalspanten een oplopend nummer (I, II, III, ..) gebruikt.
Portaalspant 1 in molen

25

Copies uit werk “De Ruisbroekmolen” van Ernst des Bouvrie, Amanda Sherrington, Astrid Van Damme,
Dimitros Velesiotis en Ellen Vleugels, 2014 KU Leuven
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Zijgevel (zuid-westen)

Tegen de zijgevel werden de stal en de ruimte voor de diesel, later elektromotor, aangebouwd. Deze
bijgebouwen zijn in ruïnes herschapen. De originele dakvorm van de bijgebouwen is nog merkbaar op
de gevel. Beneden is een dichtgemetseld raam waar nog de ijzeren baren voorstaan. De punt van de
gevel is verdwenen. Het glas in het raam boven is gebroken.
De opening naar de molen van de machinekamer wordt ondersteund door een houten balk die te
licht is waardoor er een barst is ontstaan. Het voegwerk is plaatselijk sterk uitgespoeld waardoor de
legmortel verzandt.
Zijgevel (noord)
In de zijgevel is er scheurvorming in de westelijke hoek. De scheur werd
opgevoegd maar scheurt vooral ter hoogte van het schouderstuk terug in. Er
is vochtindringing mogelijk, waardoor de scheurvorming zal toenemen.
Het voegwerk is plaatselijk en vooral bovenaan ten oosten van het topstuk
uitgespoeld, waardoor de mortel verzandt en eveneens vochtindringing
mogelijk is.

Wijzigingen van de vloeren door nieuw mechanisme
De installatie van het nieuwe mechanisme
tussen 1870 en 1884 heeft de binnen
indeling van de molen grondig gewijzigd.
De originele tussenvloer was vermoedelijk
gemaakt uit eiken hout en bestond uit drie
trekbalken geplaatst tussen de voor- en
achtergevel, wat kan afgeleid worden uit
de gietijzerenbanden die de balken aan het
metselwerk vast maakten. De middelste
balk was de rustbalk voor het dakgebinte
en werd verwijderd bij de plaatsing van het
nieuwe mechanisme waardoor het dakgebinte, gesteund door de 2 resterende trekbalken, rust op de
restanten van deze balk. Een van deze spantbenen is, bij de latere introductie van de dieselmotor,
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nog ingekort (zie steenzolder). Dit kan een belangrijk structureel probleem vormen. De verbinding
van het oostelijke spantbeen is losgekomen.
Op het tijdstip dat de originele vloer werd afgebroken om een bijkomende verdieping te plaatsen,
was de eerste verdieping niet volledig gesloten. De ruimte tussen de hoofdbalk en de voorgevel is op
een later tijdstip toegemaakt, vermoedelijk om meer vloeroppervlakte op de steenzolder te creëren.
Dit gedeelte van de vloer is hoger dan het originele gedeelte.
De originele vloerhoogte kan bepaald worden aan de hand van de gesloten en nieuw gemaakte
ramen en deuren ( zie bespreking verschillende verdiepingen).
De maalvloer

De maalvloer heeft een oppervlakte
van 41,9m². De vloer bestaat deels uit
blauw en witte tegels maar er
ontbreken stukken waar beton is
gegoten. De ramen in de voorgevel
(0.2a, 0.2b en 0.2c) komen deels uit in
de steenzolder. Dit komt door de
veranderingen van het molenmechanisme in de 19de eeuw met een
herindeling van de vloerniveau ’s.
De toegang naar de molenaarswoning
(0.2d) is dichtgemetseld. Een trap in
slechte staat geeft toegang tot de
steenzolder.

De muren rechts zijn zeer vochtig doordat er aan de buitenzijde grond tegen aan ligt.
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De steenzolder

De steenzolder heeft een oppervlakte van 42m² en heeft een houten vloer waarop de steenkoppels
met aanverwante installaties rusten. Door de wijziging van het vloerniveau is het bovenste gedeelte
van de gekruiste ramen 0.2a en 0.2b zichtbaar. Ook het raam boven de deur (1.2b) geeft hierop uit.
De houten balken boven de opgevulde ramen aan de zijmuren geven het oorspronkelijk vloerniveau
aan. Aan de linkerzijmuur is de afgekaste trap zichtbaar die vroeger vanop de zolder toegang gaf tot
de zolder van de molenaarswoning.
Naar aanleiding van de wijziging van de vloeren zijn er in de achtergevel 3 ramen gemaakt (1.2d, 1.2e
en 1.2f). De ramen 1.2d en 1.2e zijn gelijk in uitzicht, materiaal en grootte, terwijl het raam 1.2f
verschillend is. Dit laatste kan er op wijzen dat het raam 1.2f op een ander tijdstip is geplaatst.
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Vanuit de steenzolder is er een toegang 1.2g naar
de ruimte waar de elektromotor staat. In eerste
instantie werd er in 1910 een dieselmotor
geplaatst. De motor dreef de moleninstallatie aan
met een riem die aangesloten werd op een extra
geplaatst wiel.
Door de plaatsing van de riem is vermoedelijk de
schoorbalk van het dak ingekort en gewijzigd (zie
links op de tekening). Dit zou het hoogteverschil
verklaren met de originele hoofdbalk die zich in
dezelfde ruimte bevindt aan de noord west muur.

De luizolder

De luizolder heeft een
oppervlakte van 42,5 m² en
een houten vloer. Hij heeft een
typisch 18de eeuws houten
gebinte. Vermoedelijk is het
raam 2.1a gemaakt op het
ogenblik van de wijziging van
het vloerniveau. Door de
wijziging van de vloeren moest
er ook een trapje gemaakt
worden om de woning via de
nu toegemaakte deur, te
bereiken. De toegang naar de
molenaarswoning werd later
dichtgemetseld.
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3. Molenaarswoning
Dak 26
· De dakvlakken werden bekleed met vezelcementen ruitleien, genageld en voorzien van
koperen stormkrammen. De vezelcementen nokstukken liggen goed op hun plaats. Ze zijn
verweerd, vervezelen en zijn begroeid met mossen. De nokstukken zijn –net als de leien
vermoedelijk asbesthoudend.
· De aansluitingen van de dakvlakken met het bovendaks metselwerk bestaat uit zinken slabben
onder de leien geplaatst. Het zink werd omhooggewerkt tegen de muur en afgestreken met
een cementering. Her en der is de cementering gebarsten, maar grotendeels nog aanwezig.
· De kapellen zijn opgebouwd met een eikenhouten keperstructuur en een loofhouten
bebording. De daken, wangen en frontons werden bekleed met vezelcementen leien. De
kwaliteit is gelijklopend met de leien op de dakvlakken.
· In het oostelijk dakvlak werd in het verleden een dakkapel verwijderd. De zuidwestelijke
dakkapel is een geïmproviseerd model, met rommelige opbouw. Structureel voldoet het
geheel niet. De zuidelijke ondersteunende keper is doorgerot. Het luik met blanke glas is
slecht. De dakkapel is niet meer waterdicht.
· Er zijn twee schoorstenen in baksteenmetselwerk aanwezig. Het baksteenmetselwerk werd
van een cementering voorzien. De cementering vertoont lokaal lichte scheurvorming. De
aansluitingen met het dakvlak werden met onder de leien aangebrachte zinken slabben
uitgevoerd. Het zink is voor zover zichtbaar verweerd, maar voldoet. Het zink is
omhooggewerkt tegen het metselwerk en afgedekt met de cementering.
· De topbekroningen in witte steen op het bovendaks metselwerk zijn in goede staat.
· De dakstructuur overkapt drie zolders. De gordingen liggen van muur tot muur, met
uitzondering van de zuidelijke zolder. Hier staat één spant.
· De eikenhouten kepers en spruitstukken steunen af op een dubbele eikenhouten muurplaat.
· De nodige muurankers op de gordingen en nokbalk zijn aanwezig en verbonden. De
muurankers zijn roestig.
· De loofhouten bebording is redelijk. Op verspreide plaatsen is ze aangetast door kleine
klopkever. De aantasting is vermoedelijk actief.
· Op de zuidelijke zolder ontbreekt het oostelijke korbeel van het spant. De zuidelijke oplegging
van de nok is onvoldoende.
· Op de centrale zolder is de bebording op verschillende plaatsen licht ingerot.
· Op de noordelijke zolder is de oostelijke gording is bij de zuidelijke oplegging ernstig ingerot
ten gevolge van een oud lek. De oplegging is grotendeels weg. In deze zone is een deel van de
bebording en een stuk keper weggerot. In aansluiting met de noordelijke muur is de
bebording, de erbij aansluitende keper en de westelijke muurplaat ingerot ten gevolge van
oude lekken. In het oostelijke dakvlak werd een dakkapel verwijderd. In deze zone is de
muurplaat ten gevolge van vroegere lekken ingerot.
· De zinken hanggoot aan de westelijke gevel is erg verweerd. Op verspreide plaatsen hangt ze
door. De metalen beugels zijn erg roestig.
· Aan de oostelijke gevel is geen goot voorzien. De dakoversteek is gering waardoor er veel
regenwater op het muurwerk terecht komt.
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·

Portaalspan in molenaarswoning

·

·
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Voorgevel (westelijke gevel)
De gevel is volledig gekaleid. De kaleilagen zijn nog
redelijk, lokaal komt er wat kalei los. Door de kaleilagen
is het baksteenmetselwerk en de voegen nog in goede
staat. In het muurwerk zijn deur- en raamomlijstingen
en omlijstingen van de stellinggaten in witte steen. De
kwaliteit van de witte steen is moeilijk te achterhalen
aangezien alle witte steen geverfd is. Er zijn geen
aanwijzingen dat er zich problemen met de witte steen
zouden voordoen.
De gevel is voorzien van een gecementeerde plint die ernstig is beschadigd. Ze is op verspreide
plaatsen gescheurd, grote delen zijn afgevallen.
De deuren zijn in redelijke staat. Onderaan zijn ze licht ingerot. Het metalen hang- en sluitwerk is
roestig. De ramen zijn in slechte staat. Ze zijn reeds verschillende malen hersteld. Er zijn nog steeds
ingerotte delen. De twee centrale ramen werden vervangen en zijn structureel nog iets beter. Ze
hebben echter geen historische waarde.
Er is lichte diagonale scheurvorming boven het derde en het vijfde stijgergat tellend vanaf oost. De
deurdorpel van de noordelijke ruimte in blauwe hardsteen is sterk gelaagd en gebroken.
Zijgevel (noordelijke gevel)
De topgevel is bovenaan voorzien van vlechtwerk. In het gevelvlak werd
een vroegere raamopening in 1950 dichtgemetseld om inkijk bij de
buren te vermijden. Er zijn restanten van kaleilagen aanwezig. Op
verspreide plaatsen zijn de bakstenen sterk verweerd en verpoederd
(zie ook materiaal en conditie van de gevels).
In de gevel zijn 2 scheuren, centraal en in de oostelijke hoek van de
noordelijke muur. In deze zone zijn geen muurankers aanwezig op de
trekbalken wat merkwaardig is. Mogelijk is de scheurvorming in de
noordoostelijke hoek hier deels een gevolg van. De scheur wordt
volgens de architecten vermoedelijk veroorzaakt doordat de stenen in
de achtergevel zijn uitgespoeld. Aan het brugje zijn de stenen voor een
groot gedeelte weg. Het instortingsgevaar is reëel. Het brugje houdt het
metselwerk tegen, maar als het te zeer onderspoeld wordt zakt het
brugje en dan ook de riviergevel in. Dan is de rivier volledig afgedamd
door de brokstukken en zal het water een andere weg zoeken.
Op de scheuren werden door Monumentenwacht scheurmeters
geplaatst. Deze muur moet dringend hersteld worden om te vermijden
dat de muur instort. Hiervoor is een dringende herstelling goedgekeurd
door het Agentschap Onroerend Erfgoed.
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Achtergevel (Westelijke gevel)
De gevel heeft een muizentand. De deur die toegang gaf naar de beek is verplicht dichtgemetseld ten
gevolge van de verkoop in 1950. Ter hoogte van de dichtgemetselde deur is er een betonnen brugje
over de beek dat in slechte staat is. Het heeft op dit ogenblik geen enkele functie meer.
Onderaan is metselwerk losgekomen wat vermoedelijk de scheurvorming van de zijgevel heeft
veroorzaakt. Door het loskomen van het metselwerk is er een opening naar de kelder waardoor er
water in de kelder is. De gevel heeft nog restanten van kaleilagen.
Gelijkvloers
0.2.d

0.2.d

Inkom (ruimte 0.3)
De kleine inkomsas (2,4m²) geeft toegang tot de woonkamer en de trap naar
de bovenverdieping. Deze trap is in slechte staat, de eerste twee treden zijn
reeds weggerot. De vloer bestaat uit cementtegels van de jaren 1960. De
muur van de traphal is betegeld met witte tegels.
Vroeger was er tevens toegang tot de maalvloer van de molen door de nu
dichtgemetselde deur 0.2.d. Hier is nu een ingemaakte kast van gemaakt.

WC (ruimte 0.4)
Deze ruimte is 4,6m² en is deels onder de trap. De afloop van de WC komt rechtstreeks in de beek.
De molenaarswoning is nog niet aangesloten op de riolering. Er is een klein raam (0.4.b) dat uitgeeft
op de beekkant.
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Woonplaats (ruimte 0.5)

De woonplaats is 20,1 m² en is betegeld met geel/orange cementtegels uit de jaren zestig van de
vorige eeuw. Vanuit deze ruimte is er via een luik in de vloer toegang tot de kelder. In de kelder staat
water door een lek in de muur aan de beekzijde.
In de schouw met grote schoorsteenmantel stond vroeger een Leuvense stoof. Het plafond is bezet
met witte PVC planchetten. Vermoedelijk is daaronder een gewelfd plafond zoals in de andere
kamers van de molenaarswoning.
Vanuit de woonkamer is er een toegang naar het toilet (0.4) en naar de voutekamer boven de kelder.
Om de voutekamer te bereiken moet er stenen trap met drie treden genomen worden.
Voutekamer (ruimte 0.6)

De voutekamer bevindt zich boven de kelder en is 19,5 m² groot. Het plafond bestaat uit 4 gewelven
die gepleisterd en geverfd zijn. De vloer is een mooie cementvloer in zwarte en witte kleur. De deur
die toegang gaf tot de kamer 0.7 is dichtgemetseld. De kamer wordt verlicht met 2 ramen op de
voorgevel.
Kamer 0. 7
Deze kamer heeft een oppervlakte van 19,8m². De kamer
is op dit ogenblik enkel bereikbaar via een buitendeur. Er
zijn 2 dichtgemetselde deuren: De deur naar de
voutekamer in de woning en de deur naar de beek. Deze
deur is nadien gemaakt op een onbekende datum. Deze
deur is, krachtens de verkoopvoorwaarden in de
notariële acte (zie ook deel historische schets), bij de
verkoop in 1950 verplicht dichtgemaakt.
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Het raam boven de deur is verschillend van het raam boven de deur van de molen. Er zijn ook
subtiele verschillen tussen het raam van deze kamer (0.7a) en de andere ramen in de voorgevel (o.6b
tot 0.5b). Zo is er een ander soort zandsteen gebruikt en het frame is 70 mm smaller.
Het gewelf van de ruimte, dat goed zichtbaar is, zou op basis van de bouwtechniek 19de eeuws zijn. Er
zijn geen sporen van vroegere gewelven. Op basis van dit gegeven, samen met het raam dat
verschillend is, zou er kunnen verondersteld worden dat deze ruimte nadien is bijgebouwd. Er
bestaan echter geen kadastrale plannen van voor 1853 die hier uitsluitsel zouden over kunnen geven.
De ruimte staat in alle geval bij het gebouw op de map van 1853.
In de kamer staan de overblijfselen van een oudere
broodoven. Op de noord-oost muur zijn er
medaillons geschilderd en er is een inham in de
muur gemaakt. Volgens de buren werden deze
muurschilderingen gemaakt in de eerste helft van
de 20ste eeuw.
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1ste verdieping

Ruimte 1.3
Dit is de ruimte boven de woonplaats van de
molenaarswoning en heeft een oppervlakte van
28,7 m². De trap vanuit de inkom op de gelijkvloers
komt hier op uit via een luik. De vloer bestaat deels
uit houten planken en deels uit beton.
Vroeger was deze ruimte verbonden met de molen
via deur 2.1b die nu dichtgemetseld is. Op de
scheidingsmuur met de molen zijner 2 muurankers
wat ook een aanduiding is dat de molenaarswoning
achteraf is gebouwd.
Er zijn twee dakkapellen. De kapellen zijn opgebouwd met een eikenhouten keperstructuur en een
loofhouten bebording. De dakkapel 1.3a is, na 1950, groter gemaakt als toegang voor de duiven die
de laatste molenaar had. De hele zolderverdieping was trouwens omgebouwd tot 1 groot duiventil.
Voor deze ombouw zijn er bovendien nog kleinere aanpassingen aan het dakgebinte doorgevoerd.
De dakkapel 1.3c is vermoedelijk nog een originele dakkapel die afgesloten wordt met een houten
luik.
Ruimte 1.4
Dit is de middelste ruimte op de verdieping met een oppervlakte van 20 m². De ruimte heeft een
houten vloer en 1 dakkapel 1.4b.
Ruimte 1.5
De achterste ruimte heeft een oppervlakte van 19,7m². Er is een houten vloer die in slechte staat is.
Het raam boven de deur 0.7b geeft uit in deze ruimte. De dakkapel op de
achtergevel is verdwenen. In het dak kan de plaats gedetecteerd worden
omdat ze is dichtgetimmerd. Het raam in de zijgevel is, naar aanleiding van
de verkoop in 1950, dichtgemetseld.
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4. Opmetingplannen van de molen en molenaarswoning

Voorgevel

Achtergevel
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Figuur 21 Zijgevel Noord

Figuur 22: Zijgevel Zuid
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Figuur 23: Dwarsdoorsnede molen
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Figuur 24: Doorsnede molenaarswoning en molen
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5. Constructies rond de molen en molenaarswoning
Stal aan molen
Deze stal werd gebouwd in 1911. De muren zijn grotendeels
ingevallen en er is geen dak meer aanwezig. Op basis van de
nog aanwezige muurresten kan bepaald worden dat de stal uit
2 plaatsen bestond.
In de zijmuur van de molen is nog een dichtgemetseld raam
waarvoor ijzeren baren staan. Dit is een indicatie van het
vroegere vloerniveau van de molen.

Machinekamer
In de machinekamer bevindt zich de elektromotor. De muren van de ruimte zijn deels ingevallen en
er staat ook geen dak meer op.
Varkensstal
De stal bevindt zich naast het magazijn waar ook de weegbrug
staat. Hij is opgetrokken in baksteen met golfplaten eternieten
dak dat asbest bevat. De deur van de stal is weggerot en de
algemene toestand van de stal is slecht. De muren zijn zeer
vochtig.

Kolenhok en Waterput
Het kolenhok staat helemaal links voor de
molenaarswoning. Het is opgetrokken in betonstenen
en er staat een golfplaten eternieten dak op.
De waterput staat naast het kolenhok en is eveneens
opgetrokken in beton met bovenaan een ijzeren
deksel. Merkwaardig is dat het waterniveau in de put
hoger staat dan het grondniveau. Dit wordt
vermoedelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van een aantal bronnen.
Garage
Voor de molenaarswoning staat een ijzeren garagebox. De vloer bestaat uit een gegoten beton.
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6. De beek, de spaarvijver, de sluizen en het waterrad
De Wateratlas van 1884
De situatie van de beek, sluizen en waterrad kan afgelezen worden uit de Atlas der Waterwegen die
in 1884 door de Belgische overheid werd opgesteld. De Atlas geeft de waterlopen weer en alle
constructies op en naast de waterloop, dus ook de molens. Bij deze Atlas hoort ook een
Beschrijvende Schrift waar de doorsneden van bruggen en sluizen op vermeld staan, inclusief
afmetingen. De sluizen aan de molen en het waterrad staan aangeduid als 11.

In het beschrijvend schrift van de wateratlas is er genoteerd dat het waterwiel een diameter had van 3
meter en een breedte van 1,4 meter. De maalsluis was 1,2 meter breed en de lossluis 0,5 meter. De
sluis voor het water op te stuwen was 1,10 meter hoog en had een breedte van 1,7 meter.

De toestand zoals hier beschreven staat is in 1884 volledig geautoriseerd. Er is geen enkele opmerking
dat er iets staat waarvoor er geen rechten zijn.
De riviermuren aan het bovenwater
Aan de rechteroever met aftakking naar de spaarvijver zijn de muren
zwaar beschadigd en deels afgebrokkeld.
De linkeroever is te herstellen, met nu onregelmatig metselwerk bij
de aanvang van de maalgoot.
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De spaarvijver

In de vijver is een eilandje dat bereikbaar is met een houten brug. De grootte van de vijver is niet af
te leiden uit kaarten. Volgens de oude atlas van de waterlopen is de oppervlakte ongeveer 2.800m²,
volgens recente kaarten is deze ongeveer 2.300 m² (cadmap) en 690 m² (topcad). De vijver heeft
volgens de huidige eigenaar een nuttige oppervlakte van 1.770 m². Hij ligt op een hoogte van
ongeveer 50 TAW.
De vijver is 20 jaar geleden uitgebaggerd maar is ondertussen terug toegeslibt met bladeren, …. De
eigenaars schatten nu de diepte op 50 cm en aan de kanten staat de vijver al helemaal droog. Dit is
vooral zo ter hoogte van de sluis met de verbinding met de beek waar bijna geen water meer staat.
De eigenaars hebben geprobeerd om de bladeren met bacteriën te laten vergaan, doch zonder veel
succes. Rond de vijver staan er veel bomen die in de winter hun bladeren verliezen. Toen de vijver
vroeger nog een grotere diepte had, konden er met bootjes op gevaren worden. Achteraan de vijver
is er nog een bootje dat volledig in ongebruik is en op de bodem van de vijver ligt er ook nog een
bootje.
De aansluiting van de vijver aan de beek is bij de molen. Op alle oude en minder oude kaarten en
plannen is dit zo. Ter plekke staat de restanten van de oude sluis nog. Er is blijkbaar nooit een andere
aansluiting geweest.

Om in de vijver te stuwen moeten alle schotten aan de molen gesloten worden en het schot naar de
vijver open gezet worden tot een bepaald niveau is bereikt of gedurende een bepaalde tijd.
Door het openen van de maalschot wordt het gespaarde water, samen met het debiet van de beek,
naar het rad gebracht. Om dit mogelijk te maken zijn de bodem en de oevers van de vijver ongeveer
op gelijke hoogte met deze van de voedende beek.

De sluis naar de vijver uit de Atlas der Waterlopen 1884
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Krooshek
Een krooshek om takken en vuil tegen te houden is niet aanwezig, vermoedelijk is er nooit 1 geweest.
Aan het waterrad zijn er wel regelmatig opstoppingen van takken die door de beek worden
meegesleept.
De stuw
De stuw is sterk vervallen. Het is grotendeels te herbouwen bij de rechteroever met een degelijk
steunpunt voor het rad. Aan het molengebouw is het eveneens sterk vervallen met een gat en
slechte herstellingen uit het verleden.
De Stuwsluis
Het restant uit blauwe steen met een uitsparing in (als geleider voor
een schot) en de gemetselde oeverwand aan de zijde van de
spaarvijver maakten deel uit van het sluiswerk. De waterverbinding
liep onder het pad dat rond de vijver loopt. De verbinding van de
beek met de vijver is opgevuld met aarde. De vorm en de grootte zijn
nog duidelijk zichtbaar.

Maal en lossluis
Er rest haast niets meer van de maal-en lossluis (in de zuidelijke hoek van de
oostgevel). Te reconstrueren op basis van oude schets (zoals bij de maalgoot). Over
de bediening bestaan geen gegevens.

De maalgoot of watergoot

De maalgoot is in ijzer gemaakt met klinknagels met een “losse” uitstroom. De mechanische
bediening van de maalgoot gebeurde met een draaiende stang die vanuit de molen kon worden
bediend.
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De toestand van de maalgoot en uitstroom is volledig vervallen, enkel de bodemplaat is nog
aanwezig. De zijflanken van de maalgoot zijn weggevallen. Het metaal is zeer roestig en op
verschillende plaatsen geperforeerd. Het scharnierend deel aan het uiteinde is losgekomen.
De betonbalk en de ijzeren stangen zijn vermoedelijk deels herbruikbaar, het schot zelf is volledig te
vervangen. Voor de opbouw van het schot kan er beroep gedaan worden op een oude schets en
foto’s, de houten balken zouden tussen metalen latten geplaatst worden.
De draagbalken zijn roestig en worden door de schade aan de asmuur en de oostgevel niet goed
ondersteund. De houten draagbalken zijn verdwenen.

Oude foto’s van de maalgoot uit beschermingsdossier
De afsluitplank
De afsluitplank kon vanuit de molen bediend worden. De
afsluitplank na de maalsluis was om de eventuele kracht van
het water te breken. De scharnierende afsluitplank is volledig
verdwenen. De betonnen balk waaraan deze hing, is wat
verweerd. Hij hangt in de muur van het molengebouw en
wordt aan de oeverzijde niet meer ondersteund. De restanten
van de bediening en hengsels van de afsluitplank zijn roestig,
evenals de hefboom aan de binnenzijde van de molen.

De sluis of maalvloer
De maalvloer is door het slib en dergelijke niet controleerbaar. Gezien de ernstige schade aan de
oostgevel en asmuur is deze mogelijk ook beschadigd.

Oude foto’s van de afsluitplank en maalgoot
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Het pegelpeil
Het pegelpeil wordt meestal ter plaatse aangeduid met een metalen plaatje dicht bij de stuw in het
bovenwater. Het geeft aan hoe hoog het water mag gestuwd worden zodat het derden niet zal
schaden. Indien het water hoger komt, is de molenaar verantwoordelijk.
Op de site is er geen directe aanduiding (meer?) van het pegelpeil. Ook in de atlas van de waterlopen
is er geen verwijzing naar het pegelpeil. Uit tekeningen en foto’s blijkt, gezien de opgegeven
schothoogte, dat er gestuwd kan worden tot ongeveer 0,75 meter boven de dorpel van de stuw. Dit
komt ongeveer overeen met 48,87 m TAW.
Het waterrad

Het waterrad is een ijzeren waterrad met een metalen as en heeft een breedte van 146 cm en een
diameter van 3 meter. Het bestaat uit een gietijzeren ster waaraan de 6 armen met bouten zijn
bevestigd. De krans met bakjes uit plaatstaal zijn met klinknagels bevestigd.
De toestand van het waterrad is sterk vervallen. De bakjes zijn doorgeroest en de ster en de stralen
zijn eveneens door roest aangetast. Door de delaminatie van het staal is het moeilijk aan te geven
hoe dik de gezonde kern nog is. Dit is slechts mogelijk na stralen of bikken. De as (= wateras) is
roestig en verzakt door de beschadigingen aan en verzakkingen van de asmuur en lagering. De as is
niet gebroken maar vermoedelijk doorgebogen door de lange stilstand. Enkele pluiplanken zijn
geperforeerd, vervormd, losgekomen of losgescheurd uit de velgen. De onderzijde van het rad is
door het slib niet controleerbaar.
Het waterrad steunt aan de kant van de molen(linker oever) in een gat in de muur dat
dichtgemetseld is. Aan de rechteroever is de steun op de riviermuur waar een verzakking merkbaar is
(zie asmuur). Van de metalen (soms bronzen) lagering is enkel nog een klein stuk aanwezig. De
wateras rust op een ingerotte houten balk op de gebroken blauwe steen.
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De asmuur

Het metselwerk is voor een groot deel weggevallen. Hierdoor worden de draagbalk van de watergoot
en de wateras (= de as van het waterrad) onvoldoende ondersteund en zijn verzakkingen
opgetreden. De blauwe steen (waarop de lagering van de wateras bevestigd was) is gebroken en
verzakt en zeer instabiel.
De riviermuren aan het onderwater
Het eerste deel van de rechteroever is deels ingevallen, het andere deel is
sterk uitgesleten. Aan de linkeroever (molengebouw) is de muur diep te
herstellen.
De bodem van de rivier is door het toeslibben onvoldoende laag om het
waterrad te laten draaien. In de beek liggen heel wat stenen en brokstukken
van de oevermuren en muur van de molen, ter hoogte van het waterrad, die
ingevallen zijn.
Op de rechteroever staan er een aantal hoge bomen vrij kort tegen de beek.
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7. Moleninstallatie
Algemeen overzicht
Maalvloer

Steenzolder

Luizolder

80

Overzichtstekening van de moleninstallatie

Figuur 25: Overzicht moleninstallatie

Figuur 26: Dwarsdoorsnede moleninstallatie

De groen gekleurde elementen zijn latere toevoegingen: de haverpletter met aandrijfmechanisme en de
wielen voor de aandrijving met de hulpmotor (diesel later elektrische motor), geplaatst in 1910.
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Maalvloer
As1: de wateras (as van het rad)
De wateras is een ijzeren as met een open lager en open oliepot. Op de as bevindt zich een
gietijzeren maalwiel (d 183 cm) met 84 houten tanden. De asput waar het aswiel gedeeltelijk in
draaide, is verzand en er komt water in. De onderzijde van het aswiel is niet controleerbaar door het
slib.
Toestand
·
·
·

De wateras is niet gebroken maar vermoedelijk doorgebogen
De toestand van de lager is niet gekend
Het maalwiel is in goede toestand, de houten tanden en de wiggen zijn versleten en zijn
aangetast door een actieve kleine klopkever. Zij dienen vervangen te worden

As2: de maalas of koningas
De ijzeren maalas staat verticaal op de wateras en wordt aangedreven
door het lantaarnwiel dat in verbinding staat met het maalwiel. Het
lantaarnwiel is volledig van gietijzer met een diameter van 84 cm en
heeft 42 (gietijzeren) tanden.
Onder het lantaarnwiel bevindt zich een taatspot (= geolied draaipunt
onderaan de maalas). De werking van en staat binnenin de taatspot is
niet controleerbaar.
Boven het lantaarnwiel staat het groot horizontaal spoorwiel met een
diameter van 232 cm en 168 houten tanden.

Op de eerste verdieping staat op deze as een gietijzeren kroonwiel, diameter 79 cm, met 60 houten
tanden. Dit wiel is een latere toevoeging om de molen aan te kunnen drijven met een hulpmotor.
Het steunpunt van de maalas is aan de basis in een gietijzeren brug en op de verdieping (maalvloer)
een gietijzeren assteunpunt met een open oliepot, met een vlak platen deksel.
Toestand
·
·

·

Alle gietijzeren stukken zijn te hergebruiken;
De houten tanden moeten vervangen worden (168 +60);
De werking van en de staat binnenin de taatspot is niet controleerbaar.

As 3 en 4: verticale assen of peerijzers naar steenkoppels
Deze assen dienen om de steenkoppels aan te drijven. Om de as in beweging te zetten is er een in de
hoogte regelbaar steunpunt. Deze regeling bestaat uit een hefboomsysteem met handwiel, steunend
op 2 gietijzeren kolommen die ook de maalvloerbalken steunen. Onderaan de as bevindt zich een
taatspot.
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Het horizontaal sterwiel is van gietijzer en heeft 42 gietijzeren tanden. Het linkse sterwiel heeft een
diameter van 59 cm, het rechtse is 61 cm.
Toestand: zowel de as, het sterwiel als het mechanisme zijn roestig maar volledig te hergebruiken.
Het lichtmechanisme (van de stenen) is nog aanwezig en vermoedelijk nog functioneel.
As 5: verticale as achteraan
Deze as heeft een gietijzeren tandwiel met 20 gietijzeren tanden en kan aangesloten worden op de
maalas en een gietijzeren riemwiel (d 48cm) met vlakke onderkant. Er zijn houten lagers boven en
onderaan. Op dit ogenblik drijft deze as niets aan.
Toestand: te hergebruiken maar drijft nu niets aan.
Goten
Er bevinden zich 2 meelgoten en 1 goot voor de geplette haver. De goten zijn aangetast door
houtworm. De meelgoot van de noordelijke steenkist (zichtbaar op de maalzolder) is aan de
doorvoer in de vloer sterk ingerot door een oude zwamaantasting en aantastingen van kleine
klopkever.
Kartelwiel
De regeling van de graantoevoer gebeurt met het kartelwieltje
(zichtbaar op de maalzolder). Het kartelwieltje vertoont
aantastingen van actieve kleine klopkever maar is voor de rest in
orde.
De touwtjes zijn weggerot.

Kleinere zaken

Er is een zaksteun die bestaat uit een opgehangen rek in smeedijzeren kader en houten (es) planken
om zakken tijdelijk te steunen op schouderhoogte.
Een zwart geschilderd bord van 45cm breed en 60,5cm hoog met aangebouwd krijtbakje wat
bevestigd is aan de hoofdbalk van de maalvloer.

83

Op de hoofdbalk van de maalvloer bevindt zich een blad dun karton 20/25cm met moeilijk leesbare
tekst waar op staat dat “de klienten verzocht worden om zelf zakken mede te brengen voor den
………..(onleesbaar) zoniet zullen ze aangerekend worden”. Het is moeilijk te verwijderen zonder
beschadiging. Naast dit blad staan op de balk een aantal getallen vermeld.
In de vloer is een plaats zichtbaar waar een bascule heeft gestaan. In het magazijn is er nog een oude
bascule gevonden.
De elektrische borden op de vensterbank zijn sterk beschadigd door roest en vocht en zijn niet te
hergebruiken.
In de riviermuur is nog duidelijk te zien dat de vroegere wateras van het rad, waarschijnlijk een
houten rad en as, door een grotere opening in de molen kwam.

Steenzolder (1ste verdieping)
As6: aandrijfas voor maalas met behulp van elektromotor
Dit is een korte ijzeren as met steunpunten op houten blokken op
steunbalken van de maalvloer en het tweede steunpunt in de holte
uitgekapt in de riviermuur. De steunpunten zijn gesloten lagers.
Op de as bevindt zich een klein ijzeren kroonwiel met 20 gietijzeren
tanden die de maalas kan aandrijven.
Het groot riemwiel op de as (d 176 cm) wordt met een riem (lengte
1530 cm, breedte 14 cm, dikte 1cm) verbonden met de elektromotor.
Het houten riemwiel (d 100 cm)achter het grote riemwiel, dat
verbonden is met de elektromotor, dient voor de aandrijving van de
haverpletter. Deze aandrijving gebeurt met een riem (lengte 710 cm,
dikte 10 cm en dikte 0,5 cm).
Toestand
·
·
·

De as is te hergebruiken
De steunpunten met lagers zijn moeilijk toegankelijk
Riemen te hergebruiken na oliën
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Steenmolen 1

A: Sterwiel
B: Steenspil
C: Vloer
D: Ligger
E: Loper
F: Klauwijzer
G: Molenijzer
H: Verlengstuk steenspil
I: Klopper
J: Schoen
K: Onderstel graanbak
L: Graanbak
Stenen
·
·
·
·

De ligger heeft een diameter van 155 cm en een hoogte van 30 cm. Er bevinden zich 2 metalen
ringen (0,15/5cm) met een uitgehakt stuk voor de afvoer van het meel.
De loper heeft een diameter van 150 cm en een hoogte van 29 cm. Er zijn 2 metalen ringen
(0,5/5cm).
Het materiaal van de stenen is nog niet bepaald. De metalen stukken voor de krachtoverbrenging
zijn niet zichtbaar.
Rond de ligger is er een houten ring, 2 lagen planken van elk 15/2,5 cm met uitsparing voor de
meelafvoer. De planken zijn verstevigd met opgezette bandijzer.

Steenkist
·
·
·

De steelkist bestaat uit 1 stuk en is gemaakt uit den. De wanden zijn 2 cm dik en er zijn gaten in
voorzien om de steenkist te verwijderen.
De onderste rand van de steenkist bestaat uit 2 lagen 2,5 +4/15cm, op onregelmatige houten
blokken ongeveer 15 cm hoog boven de vloer; bovenste rand 2 lagen samen 3cm dik.
Het deksel heeft een diameter van 178cm en bestaat uit 2 lagen gekruist. De bovenste laag komt
over de rand. Het deksel is vastgevezen op de mantel.

Maalstoel
·
·
·
·
·

De maalstoel is gemaakt uit eik of olm, met gekartelde grein en gebogen schoen
Extra ijzeren pin en 2 zichtbare “punten”.
Er is geen belletje aanwezig en de loop van het touw is niet duidelijk, met houten spanner op
balk gelijkvloers.
Een kruisvormig klauwijzer bovenaan draaiend in gat van maalstoel.
De graanbak is los 1/1m/h45 cm populier, met schuif.
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Aan- en afvoer graan
De aanvoer van het graan vanuit de 2de verdieping. Op de 2de verdieping is een opening waar het
graan wordt in gegoten. Onder het gat was een jutten afscherming die het graan tot in de trechter
brengt. De afvoer van het meel verloopt via een gat in de 1ste verdieping met eerst een schuine goot,
dan een verticaal deel en dan een open afhellende goot met afsluitplank en zakhaakjes aan beide
kanten.
Toestand
·
·
·

De ijzeren ondersteuningspunten van de liggers zijn zeer roestig. De wiggen zijn hierdoor zeer
dun geworden;
Alle onderdelen uit jutte zijn versleten, grotendeels verdwenen en niet meer functioneel;
De klopper (= stuk bovenop peerijzer dat schuddebak doet schudden) en schoen van het zuidelijk
steenkoppel ontbreekt.

Berekening van de overbrengingsverhouding
De verhouding “R” tussen de snelheid van het waterrad en deze van de loper van de molenstenen
kan met de volgende formule berekend worden:
R

aantal tanden spoorwiel

84
44

168
42

7,6

Steenmolen 2
De ligger is gemaakt uit kunssteen. Hij heeft een diameter van 160 cm en een hoogte van 30 cm. De
diameter van het gat is 30 cm. Er bevinden zich 2 metalen
ringen (0,15/5cm) met een uitgehakt stuk voor de afvoer van
het meel.
De loper heeft een diameter van 150 cm en een hoogte van 29
cm. De diameter van het gat is 30 cm en er zijn 2 metalen
ringen (0,5/5cm) afgesleten tot op de onderste ring.
Alles hetzelfde als bij steenmolen 1 behalve:
· De steenkist bestaat uit 4 delen met ijzeren haakjes
dichtgehouden, met in totaal 8 halve houten gedraaide
kolommetjes tegen de kast.
· Het deksel is los en heeft een diameter van 169 cm
· De maalstoel is identiek aan steenmolen 1 maar met
afgekorte steunbalken op het deksel.
· Er is een derde zakhaakje met touw over katrol en een
tegengewicht (grote moer).
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Haverpletter

De haverpletter is gemonteerd op 2 korte balken. Hij wordt aangedreven door een gietijzer
mechanisme met aangedreven rol met diameter 30cm en een meedraaiende rol met eveneens een
diameter van 30cm. De druk van de meedraaiende rol is verend regelbaar met een schroef en een
handwiel. De meedraaiende rol drijft op zijn beurt via een ketting de debietregelaar aan.
De opzettrechter is gemaakt uit essenhout dat gevernist is. Hij is vast en heeft een afsluitende schuif.
De aanvoer van de haver gaat via een gat op de 2de verdieping met houten trechter en jutte afscherming tot bij de pletter.
De afvoer van de geplette haver naar de gelijkvloers is met een houten trechter verbonden met een
koker die verbonden is met een open goot met afsluitplank en zakhaakjes. De haverpletter wordt
aangedreven met een (gekruiste) riem.
Het houten wiel (op de as die vroeger het luiwerk aandreef) is waarschijnlijk het aandrijfwiel. De riem
is nog aanwezig.
Elektromotor
De elektromotor bevindt zich in het vervallen bijgebouw.
De elektromotor is gemaakt door “Ateliers de
Constructions Electriques de Charleroi” en heeft het
serienummer 7H71396. Het is een driefase motor
met een weerstand per fase van 1,15 OHMS, 220 V
en 50A. De cosinus Phi is niet gekend maar indien
deze 0,8 zou zijn zou de motor een vermogen van
18,8 PK hebben.
Hij werd gebruikt voor de aandrijving van de moleninstallatie maar is in slechte staat.
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Steenkraan of galg
De steenkraan dient om de molenstenen af te halen. Het is een
houten kraan met gebogen steunbeen, steunend in houten
steunpunt op de hoofdbalk van de maalvloer en bovenaan door
vloer in houten steunblok in de vloer van de 2de verdieping.
De ijzeren draadstang heeft een diameter van 5cm met een
draaistang van 155cm lang en een dikte van 2,5cm. Op de
draaistang staat een centrale “sleutel” om hoge moer op
draadstang??.
De beugel bestaat uit drie stukken plat smeedijzer die scharnieren.
Op het uiteinde van de grijpers staat een ring voor het grijpen van
de steen.
De steenkraan is nog in goede staat.
Elektrische borden voor bediening motor
Een marmeren plaat 20/24/1,4cm waarop 2 hoofdzekeringen in porselein staan en een
hefboomschakelaar met 2 contacten.
Een zwarte kunststofplaat 30/20/0,5cm met 3 hoofdzekeringen in porselein, 3 kleine porseleinen
zekeringen en een hefboomschakelaar met 3 contacten.
De elektrische borden zijn beschadigd door roest en vorst maar eventueel herbruikbaar (na te kijken
voor de veiligheid).
Luizolder (2de verdieping)
Luiwerk
Het originele luiwerk is in de loop van de jaren afgebroken
maar een aantal stukken bevinden zich nog op de zolder.
Het rad is van olm gemaakt waarop smeedijzeren haken
staan. Het ligt in losse stukken maar sommige stukken
ontbreken.
Er is een aanduiding voor 8 spaken en 16 haken. Enkel 4
spaken zijn aanwezig. 3 haken zijn “origineel model” met
centrale steun, 3 haken “spoormodel 1” en 3 haken
“spoormodel 2”. Deze laatste modellen passen niet, ook
niet na ruwe inwerking in het rad.

As van het lui
De as heeft inkepingen voor 4 spaken, de juiste (originele) plaats is nog te bepalen.
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Hijstoestel

Het naar boven halen van de zakken graan werd op het einde gedaan met een elektrische katrol van
het merk Demag. De touwen lopen van de maalvloer naar de luizolder.

8. Installaties graanhandel
Weegbrug, opvangbak en kipsysteem
De weegbrug bestaat uit een in de grond verzonken
platform met houten balken waarop de vrachtwagens
werden gereden. Beneden het platform bevindt zich een
hefboommechanisme dat met een zware weeginrichting is
verbonden. Het aflezen ervan gebeurde in het kantoor
naast de brug. Op dit ogenblik is het toestel om af te lezen
niet meer met de weegbrug verbonden.
De brug had een capaciteit van …. ton. Op dit ogenblik is de
brug niet meer operationeel.

Achter de weegbrug bevindt zich de opvangbak waarin het aangevoerde graan werd gestort. Voor
aanhangwagens zonder kipsysteem was er een hydraulische plaat uit ijzer die de aanhangwagen kon
optillen om zo het graan er te laten uitglijden.
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Afdak
Boven de weegbrug en de plaats voor het graan te
lossen is er een afdak, gemaakt uit ijzeren industriële
platen. De insnijding in de zijkant was nodig om de
kipbak omhoog te laten komen en zo het graan te
lossen. Het dak rust deels op ijzeren palen en deel op
houten balken die liggen tussen de controlekamer
(nu bakkerij) en de loods.

Transportsysteem graan
Het graan werd na het wegen in een opvangbak gelost. Vanuit de opvangbak werd het graan met
graanvijzels naar de verschillende silo’s getransporteerd. Voor de bediening van de verschillende
graanvijzels was er een centraal bedieningsbord in de controlekamer aan de weegbrug. De
graanvijzels van de opvangbak zijn nog aanwezig en ook de graanverdeling naar de 2 grote
buitensilo’s is nog intact.
Wachtsilo’s
De 2 ijzeren wachtsilo’s hadden tot doel om het
graan vanuit de verschillende silo’s te
verzamelen en in de vrachtwagens te lossen.
Het graan werd vanuit de silo’s met graanvijzels
langs boven in de silo’s gebracht. Het lossen
van het graan gebeurde met een schuif
onderaan die met een hendel kon worden
bediend. De wachtsilo’s hebben ieder een
capaciteit van 15 à 20 ton.
De steunpalen van de wachtsilo’s zijn onderaan
verroest.
Buitensilo’s
De 2 buitensilo’s zijn identiek . Zij zijn gemaakt
uit galvanisé en hebben 8 meter diameter en
een hoogte van 13 meter.
Het verdeelsysteem voor het graan boven is
nog intact en is bereikbaar via ijzeren treden
achteraan de silo’s. Op sommige plaatsen is
de verankering van de trap losgekomen
Er is roestvorming op sommige plaatsen maar
het is nergens doorgeroest.

90

9. Hoekwoning

De hoekwoning bestaat uit 2 verschillende woningen die aan de achterzijde uitgeven op de beek.
Beide woningen beschikken over een brugje over de beek om naar hun tuin te gaan. De woningen
hebben eiken ramen met enkel glas.
Bijgebouw
Bij de woning van de familie Hoebeke hoort een
afzonderlijk gebouw dat dienst doet als garage en
stapelplaats. Dit gebouw is in dezelfde stijl als de
woning opgetrokken.

Deze garage heeft nog een authentieke eikenhouten rolluik om ze
af te sluiten die gemaakt werd door de firma Windels & C° uit
Izegem.
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10. De omgeving van de molen

Figuur 27 Algemene situering landschapselementen dorpszicht
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Van de hooilanden die de linkeroever van de Molendaalbeek domineerden, schiet er niet veel meer
over. Enkel langs de straatzijde is er nog een dotterbloemgrasland aanwezig. Een ander deel is de
afgelopen decennia verlost. Ten zuiden van de watermolen, aansluitend op de beek werd het
voormalige hooiland illegaal opgehoogd. Een deel is spontaan gaan verbossen en een ander deel is
een verharde parking. Al deze terreinen liggen buiten de bescherming, op een klein stuk van de
parking na. Langs de Molendaalbeek ligt een smal perceel dat wel nog tot het dorpsgezicht behoort
(zie 1 op de kaart). Hier loopt de Pleinvoetweg, al is het tracé niet goed zichtbaar door de verbossing
van het aanpalende perceel. Het langwerpige perceel langs de beek bestaat uit een oude dijk. De
aanwezige vegetatie behoort tot de associatie van de Eiken-Haagbeukenbossen (Qa), al kon er bij de
opname in de winter niet worden uitgemaakt of de vegetatie goed ontwikkeld is. De boomlaag
bestaat voornamelijk uit Gewone es, Gewone esdoorn en enkele Robinia’s. De struiklaag wordt
gedomineerd door Hazelaar, Aalbes is aanwezig. In de kruidlaag treffen we Gevlekte aronskelk,
Speenkruid en Klimop aan. Parallel met de beek zijn de restanten aanwezig van een oude
meidoornhaag. De struiklaag op dit dijkperceel staat onder druk van de recente verbossing (10-15
jaar) op het aanpalende perceel.
In de beek (zie 2 op de kaart) komt aan de zuidkant
van het langgerekte perceel Tongvaren voor, een
schaduw- en vochtminnende varensoort. Verder
stroomafwaarts is er aan de muren van de
watermolen en de hoekhuizen ook waardevolle
muurvegetatie aanwezig. Het gaat onder meer om
Muurleeuwenbekje.
In de directe omgeving van de watermolen zijn er vooral betonverhardingen
aanwezig. Voor de watermolen is een
klein stukje bestraat met diverse soorten
(Tiense kwartsiet, blauwe steen, porfier)
en maten van kasseien (zie 3 op de
kaart). De toegang vanaf de straat
daarentegen bestaat uit een klassieke
kasseibestrating met één soort kassei, nl.
porfier. Het gaat om een regelmatig
formaat (zie 4 op de kaart).
Op de linkeroever van de Molendaalbeek waren de hoekhuizen oorspronkelijk omgeven door een
meidoornhaag (zie 5 op de kaart). Op het perceel van de familie Goethals is de meidoornhaag nog
goed bewaard. Op het perceel van de familie Hoebeke zijn er andere soorten in de haag geplant,
zodat die een meer gemengd karakter heeft gekregen. De perceelsgrens tussen de twee hoekhuizen
bestaat uit een recentere, maar mooi ontwikkelde haagbeukhaag (zie 6 op de kaart). Naast de garage
van de familie Hoebeke staan twee oude exemplaren van Gewone taxus. Voor de rest zijn er op de
linkeroever geen waardevolle erfgoedelementen meer geïnventariseerd, behalve dan twee Gewone
taxussen langsheen de beek en de twee bakstenen poortpilasters (zie 7 op de kaart) die zijn
opgetrokken in de stijl van de hoekhuizen.
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De brug over de Molendaalbeek (Ruisbroekstraat) heeft
ook erfgoedwaarde (zie 8 op de kaart). Ze bestaat uit
een smeedijzeren leuning die verankerd is in een
blauwstenen afdekking van het onderliggende
metselwerk.

Op de rechteroever van de Molendaalbeek zijn er in de tuin van de familie Goethals geen
erfgoedelementen genoteerd (zie 9 op de kaart).
De beukenhaag langsheen de straat is niet bijzonder en dat
geldt ook voor de aanwezige fijnsparren en thuja’s. Een
Gewone taxus langs de beek is mogelijk het enige relict van
de vroegere parkaanleg. De oostelijke grens van het
dorpsgezicht wordt gevormd door een haag in Laurierkers.

De tuin van de familie Hoebeke op de rechteroever is wel nog waardevol
(zie 10 op de kaart). Het parkkarakter is nog goed bewaard. Een twaalftal
bomen zijn vermeldenswaardig (cfr. infra). Een monumentale Tamme
kastanje met een scheve stam is een echte blikvanger. Het aandeel van de
struiken is eerder beperkt en zonder noemenswaardige soorten. Op de
perceelgrens staat een haagbeukhaag, behalve aan de zuidelijke zijde waar
er betonplaten staan.
De kruidlaag is goed ontwikkeld met hoge aantallen Boszegge, Echte
sleutelbloem, Pinksterbloem, Kruipend zenegroen en Boskortsteel.
Sneeuwklokje is aanwezig als stinzenplant.

Het terrein van het Berkenhof is grosso modo op te delen in een westelijke en een oostelijk stuk.
Aan de oostzijde bevindt zich een parking (zie 11 op de kaart), de feestzaal (zie 12 op de kaart) en ten
zuiden daarvan een recenter aangelegde tuin (zie 13 op de kaart), met een gazon en hoger gelegen
deel dat werd aangelegd met ruimingsmateriaal uit de spaarvijver. Op de oostelijke perceelsgrens,
naast deze aardenwal komen nog oude bomen voor (Zwarte els, Gewone es en een populier).
Aan de westelijke zijde is het landschappelijk park nog herkenbaar. De omgevormde spaarvijver met
eiland en brug springen meteen in het oog (zie 14 op de kaart). Het opgetrokken reliëf op het einde
van het eiland kan wijzen op het vroegere voorkomen van een paviljoen. In en langs de vijver liggen
twee oude boten. De vijver is omgeven door een pad, dat ons langs een reeks waardevolle
parkbomen leidt. Rond de vijver staan soorten als Gewone taxus, Buxus, Hazelaar, Gewone es, Berk,
Beuk, Zwarte els, Zomereik en Haagbeuk. De meest opvallende parkbomen zijn twee haagbeuken,
twee treurbeuken en een zware Veldesdoorn.
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De kruidlaag met soorten als Gevlekte aronskelk, Boskortsteel, Klimop en Speenkruid doet denken
aan de associatie van de Eiken-Haagbeukenbossen (Qa). Een terreinbezoek in de lente kan uitwijzen
of dit ook daadwerkelijk zo is. Deze komt vooral voor ten noorden en ten westen van de vijver, maar
ook langsheen de beek. De natuurlijke vegetatie op het meest zuidelijke deel van het perceel wordt
gedomineerd door Sneeuwbes (zie 15 op de kaart).
Er zijn een aantal kleinere knelpunten genoteerd. Het groenafval van het Berkenhof wordt
gegroepeerd op een plaats langsheen de beek ten zuiden van de spaarvijver. Dit zorgt voor een
aanrijking van de omgeving en de inname van een deel van het park. Bamboe, Sneeuwbes en enkele
andere exoten zijn storende elementen. Niet alle aanplantingen zijn even gelukkig gekozen en doen
daardoor afbreuk aan de erfgoedwaarde.
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Inventaris van de belangrijkste bomen in het dorpsgezicht

Figuur 28 Belangrijke bomen in dorpsgezicht
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1. Tamme kastanje (365 cm. stamomtrek op 150 cm. hoogte), monumentaal exemplaar dat opvalt
door zijn scheve stam.
2. Chamaecyparis sp., monumentaal exemplaar
3. Gewone es (193 cm.)
4. Gewone taxus
5. Gewone taxus
6. Zwarte els (205 cm.) van ongeveer 50 jaar oud.
7. Gewone es (241 cm.)
8. Chamaecyparis sp., vierstammig waarvan de dikste 153 cm.
9. Gewone es (287 cm.)
10. Populus sp. (320 cm.)
11. Thuja (249 cm.)
12. Populus sp. (219 cm.)
13. Haagbeuk (257 cm. stamomtrek op 150 cm. hoogte), monumentaal exemplaar met topsterfte
door werken in de wortelzone (parking).
14. Treurbeuk (245 cm.)
15. Treurbeuk (275 cm.)
16. Veldesdoorn (245 cm.)
17. Witte paardenkastanje (223 cm.)
18. Witte paardenkastanje (205 cm.)
19. Witte paardenkastanje (254 cm.)
20. Haagbeuk (259 cm.)
21. Gewone taxus
22. Gewone taxus
23. Gewone taxus
24. Gewone taxus
25. Gewone taxus
26. Gewone taxus
27. Gewone taxus
28. Robinia
29. Fagus sp. (166 cm.)
30. Populus sp.
31. Witte paardenkastanje (267 cm.)
32. Zomereik (299 cm.)
33. Populus sp. (345 cm.)
34. Gewone taxus
35. Gewone taxus
36. Gewone taxus
37. Gewone taxus
38. Gewone taxus
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DEEL IV
De situering en de beschrijving van de erfgoedwaarden en de juridische
toestand van het onroerend erfgoed en het erfgoedlandschap.
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1. Beschermde elementen (Ministerieel Besluit nr 2667 van 18/04/1994, BS 9/9/1994)
Op advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen werden, in het kader
van het algemeen belang gevormd door de industrieel-archeologische waarde als korenmolen van
het bovenslagtype, de volgende elementen beschermd als monument:
·
·
·
·
·

De molenaarswoning
Het molengebouw
De volledige maalinstallatie met toebehoren en hulptoestellen van de molen
Het waterrad
De sluizen

De onmiddellijke omgeving van de watermolen, inclusief de percelen bekend bij het kadaster:
Bierbeek, 1e afdeling, sectie D, perceelsnummers 26Y, 26t, 26v, 27n, 24v, 24x, 387d, 387e, 388, 390k
en 390l werd door de commissie gunstig geadviseerd wegens het algemeen belang gevormd door de
industrieel-archeologische waarde als oude watermolensite met toevoerbeek en spaarvijver.

2. Erfgoedwaarden
Historische en archeologische erfgoedwaarde
De site dateert van de 13de eeuw en is bij de oudste nog bewaarde sites van Bierbeek. Er wordt al
melding van gemaakt in een charter van 1255. Hij maakte deel uit van het Hof van Laethem in de 13de
tot begin 15de eeuw. Op de site is er nog geen archeologisch onderzoek gebeurd.
Architecturale erfgoedwaarde van molen en molenaarswoning
Het betreft een 18de eeuwse watermolen van het bovenslagtype met molenaarswoning, waarvan de
gebouwen hun karakteristieken zeer goed bewaard hebben. Het oude hoofdgebouw in traditionele
bak- en zandsteen met rondboogdeur en rechthoekig bovenlicht dateren van die tijd.
Erfgoedwaarde van het interieur
Het interieur van de molen dateert uit de 19de eeuw en is beschermd. Het moet volledig
gerestaureerd worden om terug te komen tot een maalvaardige installatie. Het interieur van de
molenaarswoning heeft in de loop van de jaren veranderingen ondergaan. De “moderne”
aanpassingen zoals valse plafonds en behangpapier hebben geen waarde en verbergen misschien
architecturale elementen. De muurschilderingen in de achterste ruimte kunnen nog onderzocht
worden om na te gaan of zij geen artistieke of sociale waarde hebben.
Industrieel erfgoed
De site is een belangrijk cultureel en industrieel landschap in de provincie Vlaams-Brabant en geeft
de geschiedenis weer van de technologische- en marktevolutie. Initieel in de middeleeuwen gestart
met een watermolen om graan te malen, in de tweede helft van de 19de eeuw grondig aangepast met
een volledig nieuw mechanisme, in het begin van de 20ste eeuw een tweede maal aangepast aan de
technologische evolutie door het plaatsen van een diesel motor, in de tweede helft van de 20ste eeuw
verplicht om te voorzien in graanopslag door de wet Van Acker om vervolgens volledig over te gaan
naar een groothandel in graan. Deze geschiedenis kan helemaal uit de site afgelezen worden door de
constructies, achtergebleven sporen en aantoonbare aanpassingen. De gebouwen en constructies
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rond de molen en molenaarswoning hebben daarom eveneens een erfgoedwaarde. In dit kader is
ook de molenvijver van wezenlijk belang omdat hij een onmisbaar bestanddeel van de molen
uitmaakte en reeds gegraven is ten dienste van de eerste watermolen in 1234. Zonder het
opgestuwde water uit de vijver zou het vroeger onmogelijk geweest zijn om graan te malen.
Immaterieel erfgoed
De aanwezigheid van de molenaar op de site, zijn dagelijks leven en de kunst van het malen zijn
belangrijke immateriële elementen die de site in zich heeft. Deze immateriële waarden zullen
bewaard blijven in het toekomstig concept van de Ruisbroekmolen. Zoals bepaalt door de UNESCO is
immaterieel cultureel erfgoed een belangrijke bron van culturele diversiteit en een waarborg voor
duurzame ontwikkeling. Het is belangrijk om deze tradities te bewaren. Het gaat hem dus niet alleen
over de gebouwen en installaties maar evenzeer over de technieken, tradities, kennis, gebruiken van
de molenaar. Terloops merken we op dat er heel wat spreekwoorden over molens bestaan die een
stuk van het verhaal kunnen brengen.
Wetenschappelijke erfgoedwaarde
Binnen het dorpsgezicht zijn er een aantal waardevolle en merkwaardige beplantingen en bomen. Zo
zijn er naast oude meidoornstruiken eveneens een aantal zeer oude bomen die zich voornamelijk op
het domein van Berkenhof bevinden.
Landschap
Het landschap rond de Ruisbroekmolen is een belangrijk cultureel erfgoed omdat het is gevormd en
aangepast doorheen de jaren. De watermolen staat op de historische plaats waar de eerste
watermolen in 1234 is gebouwd, mogelijks op de originele grondvesten. De sporen van de verbinding
van de molen met de molenvijver zijn nog zichtbaar maar de aansluiting van de vijver met de beek is
spijtig genoeg verbroken door het stilleggen van de molenactiviteit. Wanneer we de Ferrariskaart uit
1771 vergelijken met de huidige kaart zien we dat de omgeving, buiten de meer bebouwing, weinig
gewijzigd is. Er zijn geen straten of wegen bijgekomen. De grootste verschillen liggen in het
verdwijnen van het open landschap dat gedomineerd werd door hooilanden en het ontstaan van een
kleinschalig landschappelijk park. De oude elementen van het landschap hebben een esthetische
waarde. De waardevolle boom-, struik- en kruidlaag hebben bovendien een (natuur) wetenschappelijke waarde.
De beek waarvan de loop vroeger aangepast is om de molen te plaatsen maakt integraal deel uit van
de molen en het landschap. Het verval van 3 meter dat gecreëerd is om een bovenslag watermolen
te laten functioneren heeft het landschap aangepast.
De belangrijke relatie tussen het agrarisch gebied, het gebouwd erfgoed en het natuurgebied zal er
toe bijgedragen hebben dat het geheel als dorpszicht is beschermd zodat zowel de huidige als de
toekomstige generaties hiervan kunnen genieten. De molen is immers nauw verbonden met de
agrarische activiteit binnen de gemeente.
De industrieel-archeologische waarde van het dorpsgezicht kan dus worden aangevuld met de
historische, esthetische en (natuur)wetenschappelijke waarde.
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Samenvatting erfgoedwaarde van de site
Elk element op zich heeft een waarde maar het is de combinatie van de verschillende elementen die
de geschiedenis van de site weergeeft. De aanwezigheid van de verschillende elementen maakt dat
de site in zijn geheel een grotere erfgoedwaarde heeft dan de loutere optelsom van de
erfgoedwaarde van de individuele elementen.
De watermolen en de molenaarswoning moeten gerestaureerd worden door gebruik te maken van
zo veel mogelijk authentiek materiaal. Het is ook belangrijk om de veiligheid van de bezoekers te
waarborgen en een interessant verhaal te creëren tussen het heden en het verleden en dit voor de
molen, het landschap en de site in zijn geheel. Hiervoor zijn een aantal kleinere aanpassingen vereist
zoals het verwijderen van een aantal storende constructies en het plaatsen van leuningen en
afsluitingen.

3. Elementen zonder erfgoedwaarde
Binnen het dorpsgezicht zijn er een aantal constructies en aanplantingen zonder erfgoedwaarde. Dit
is onder meer het geval voor de volgende elementen (niet limitatief):
·
·
·
·
·
·
·
·
·

De privatieve woning Ruisbroekstraat 18
De plaatstalen garage voor de molenaarswoning
Het kolenkot voor de molenaarswoning
De feestzaal Berkenhof
De ruïnes van de later bijgebouwde stal naast de molen
Het varkenskot naast de molen
Beukenhaag langsheen de straat
Een aantal fijnsparren en thuja’s
Haag van Laurierkers
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DEEL V
Visie op het beheer en de beheersdoelstellingen die eruit voortvloeien.
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De molen maakt deel uit van een site waar nieuw leven zal worden ingeblazen om hiervan een
toeristisch en educatief centrum te maken met de molen als middelpunt. Rond de molen worden dan
een aantal activiteiten ontplooid. Het centrale thema is natuur, graan en techniek. . Het centrum
blijft ook de geschiedenis van de site weergeven: gestart met molen, later overgegaan naar
graanhandel met de silo’s, weegbrug, … .

1. Hoofddoelstellingen
1. Maalvaardig maken en houden van de molen
De bedoeling is om de molen terug maalvaardig te maken en de installatie te bewaren voor het
nageslacht. De aandrijving van de molen zal kunnen gebeuren op basis van water met het waterrad
en met een elektromotor. De molen zal op regelmatige tijdstippen in werking worden gesteld voor
de bezoekers. De molen periodiek laten malen is bovendien de beste garantie dat de installatie intact
en onderhouden blijft. Opdat de molen regelmatig zou kunnen malen zullen de uitbaters van het
centrum een molenaarscursus volgen.
Voor de aandrijving van de molen op waterkracht is het, gezien het beperkte debiet van de beek,
noodzakelijk om de spaarvijver terug aan te sluiten op de moleninstallatie. De huidige eigenaars van
de vijver zijn bereid om de mogelijkheden hiervan te laten onderzoeken.
De Ruisbroekmolen is een gebouw waarin gedurende eeuwen in geleefd en gewerkt is geworden. De
bouwmaterialen en installaties dragen deze geschiedenis met zich mee. Het is de bedoeling om de
aanwezige materialen waar nodig te restaureren en zo weinig mogelijk nieuwe materialen te
gebruiken. Het mag geen nieuw gebouw worden want dan is er ook geen ziel meer. Vloeren moeten
bijvoorbeeld niet kaarsrecht en onaangetast zijn. Liever een aantal stukjes vervangen dan wel een
volledig nieuwe vloer te plaatsen.
Niet alleen het behoud van de oudere installaties maar ook het behoud en herwaardering van de
recentere maalinstallaties wordt beoogd. Deze installaties hebben immers ook een erfgoedwaarde
als onderdeel van de evolutie en geschiedenis van de site.

2. Bewaren van het immaterieel Erfgoed
Immaterieel cultureel erfgoed is niet-tastbaar. Het zijn die gewoontes, gebruiken, kennis en
praktijken die een gemeenschap of groep overgeërfd heeft gekregen of in een historisch continuüm
kunnen gevat worden en die de gemeenschap of groep in consensus voldoende belangrijk acht om
door te geven aan toekomstige generaties27. Het gaat niet om de watermolen op zich maar over de
technieken en de gebruiken en dus over graan leveren, wegen, zuiveren, malen, het maalloon, …
De aanwezige installaties ademen een stuk geschiedenis uit. De bedoeling is dat de bezoekers terug
gaan in de tijd en de geschiedenis herbeleven. Met workshops zullen de oude technieken en
werkwijzen aangeleerd worden zodat deze niet verloren gaan.

27

Een beleid voor immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen – Visienota 2010, Vlaams minister van Cultuur, Joke
Schauvliege
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Machines en werktuigen die in de loop van de jaren verloren zijn gegaan en wezenlijk waren voor de
vroegere uitoefening van het beroep, zullen terug gezocht worden (graanzeven, graanreiniger,
wanmolen, ..). Er zullen ook een aantal kleinere oude hand graanmolens aangeschaft worden om de
bezoekers actief te laten deelnemen.
3. Gedeeltelijke wedersamenstelling van het historische domein
Tot 1950 was het domein van het dorpsgezicht grotendeels in handen van dezelfde eigenaar. Door
de afzonderlijke verkopen van de verschillende percelen is het domein opgesplitst waardoor
bijvoorbeeld de molenvijver niet meer behoort tot de molen. Het doel is om het domein gedeeltelijk
terug te integreren, weliswaar met verschillende eigenaars. Het domein van de feestzaal Berkenhof
zou terug verbonden worden met de site waar de molen staat met een brug. Om het onderhoud aan
de sluizen en waterrad eenvoudiger te maken zou er een klein gedeelte van de tuin van de privatieve
woning kunnen afgemaakt worden dat via een poortje aan het domein Berkenhof toegankelijk is. Op
deze wijze moet er niet steeds door heel de (privatieve) tuin worden gegaan om aan het waterrad te
kunnen.
4. Behouden en herstellen van het omliggende landschap
De doelstelling is om de waardevolle erfgoedelementen van het omliggende landschap te behouden
en waar mogelijk te herstellen. Meestal betekent dit een voortzetten van het actuele beheer. Soms
zijn aanpassingen wenselijk of noodzakelijk.
Voor het dijkperceel wordt gestreefd naar een beheer dat de soortenrijkdom versterkt. De oude
meidoornhaag is zoveel mogelijk te behouden. De Pleinvoetweg is terug leesbaar te maken in het
landschap.
Het natuurlijke karakter van de beek is zoveel mogelijk respecteren. Dit wil zeggen dat de oevers
zoveel mogelijk hun huidige karakter behouden. Waar het herstel van de historische muren wordt
beoogd, zal er zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de waardevolle muurvegetatie.
De verhardingen in de directe omgeving van de watermolen zijn voor verbetering vatbaar. De
aanwezige kasseien zullen worden herbruikt in een nieuw ontwerp. Dat nieuwe ontwerp houdt
zoveel mogelijk rekening met de historische situatie en integreert zich in het geheel. De toegangsweg
in kasseien is te behouden.
Bij de hoekhuizen is het behoud van de meidoorn- en haagbeukhaag na te streven. Waar de
meidoornhaag ooit werd ingeboet met andere soorten kan de uniformiteit hersteld worden. De
waardevolle erfgoedelementen zijn te behouden en te onderhouden. Recentere toevoegingen en
beplantingen kunnen worden vervangen als de aanpassingen zich goed integreren in het geheel.
De brug over de Molendaalbeek (Ruisbroekstraat), eigendom van de gemeente Bierbeek, is te
behouden en wordt best tijdig hersteld of gerestaureerd.
In de tuin van de familie Goethals (nr 22A) op de rechteroever van de Molendaalbeek zijn weinig
erfgoedelementen
n bewaard gebleven. Het herstel van de vroegere parkaanleg zou een meerwaarde
zijn voor het dorpsgezicht. Het vervangen van minder interessante struiken en bomen door typische
parkbeplantingen en het spontaan laten ontwikkelen van een soortenrijke vegetatie zou het wat
aangetaste parkkarakter kunnen herstellen.
In de tuin van de familie Hoebeke (nr 22B) op de rechteroever van de Molendaalbeek is het behoud
van de waardevolle elementen na te streven, nl. de belangrijkste bomen en de vegetatie. Het
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inbrengen van nieuwe elementen is zoveel mogelijk te vermijden om schade aan het park te
voorkomen.
De woningen aan de straatzijde (huisnummer 22A en B) worden ook best behouden.
Het terrein van het Berkenhof is een mooi decor voor het organiseren van feesten. De restanten van
het landschappelijk park dragen daar zeker toe bij. Het is van belang om de parkelementen te
behouden. Dit houdt in dat er zorgzaam wordt omgesprongen met de waardevolle parkbeplantingen
en met de natuurlijke vegetatie. Het in standhouden en – waar nodig – herstellen van de vijver, het
eiland, de brug, de boten en de oorspronkelijke paden is een vereiste.
Het beperken of verhuizen van de zone voor groenafval kan de waarde van het park verhogen.
In het algemeen zijn bijkomende verhardingen, vertuiningselementen, koterijen, omheiningen en
dergelijke te vermijden. Groenafval wordt best geconcentreerd op een beperkte plek en grote
hoeveelheden groenafval worden bij voorkeur afgevoerd om de aanrijking van de vegetatie tegen te
gaan. Het verwijderen van enkele storende beplantingen of agressieve exoten is na te streven.
Op verschillende plaatsen is het noodzakelijk om spontane opslag weg te nemen zodat waardevolle
bomen of struiken niet worden verdrongen.
Het doorvoeren van wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie is steeds af te toetsen aan de
erfgoedwaarde.

2. Nevendoelstellingen: uitbouw van randactiviteiten
Om het geheel leefbaar te houden, moeten er ook een aantal economische activiteiten ontplooid
worden. Het is immers niet haalbaar om de molen letterlijk en figuurlijk draaiende te houden zonder
dat er een leefbaar inkomen kan worden uitgehaald. Voor de economische activiteiten wordt er
gemikt op toeristen, bedrijven die een event willen organiseren en individuen die geïnteresseerd zijn
in een workshop. Voor het toerisme zal er maximaal getracht worden om gebruik te maken van
bestaande initiatieven (Boerenbuitenpad, fietsnetwerk, gemeentelijke initiatieven,…). Voor
evenementen naar bedrijven of groepen zal er samengewerkt worden met de feestzaal Berkenhof
om een gemeenschappelijk aanbod te lanceren.
Verhuurcentrum fietsen en scooters
Op de site wordt een verhuurcentrum uitgebaat voor fietsen en scooters. Naast de verhuur worden
er eveneens een aantal arrangementen voorzien zoals ontbijt, picknick, lunch, diner, een bezoek en
degustatie van streekspecialiteiten, … . Voor deze arrangementen zal er een samenwerking gezocht
worden met andere organisaties / ondernemingen. In eerste instantie wordt er gedacht aan
Berkenhof die een volledige infrastructuur heeft voor het aanbieden van maaltijden.
(Fiets)café
In de molenaarswoning zou er mogelijkheid zijn tot het benutten van een drankje met een ruime
keuze van eigen streekproducten. Voor en naast de molen zou er een klein terrasje aangelegd
worden om bij goed weer buiten te kunnen zitten.
Er zal eveneens een stand met toeristische folders, kaarten en boeken geplaatst worden. De
bedoeling is om een fietsvriendelijk label te krijgen van de dienst toerisme Vlaams Brabant. In dit
kader zal er gebruik kunnen gemaakt worden van de fietsenherstelplaats van de fietsen en
scooterverhuur en is er een douche voorzien in de loods.
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Verkoop van streekproducten
De streekproducten zouden ook afzonderlijk te koop aangeboden worden. De online webshop
www.streekmand.be is nu al operationeel. Vanaf het ogenblik dat de loods verbouwd is, zullen hier
ook streekproducten verkocht worden.
Organisatie cursussen en opleidingen
Dit is vooral een winteractiviteit en zou er voor zorgen dat de site ook in deze periode regelmatig
wordt bezocht. De cursussen kunnen zelf of door derden worden georganiseerd. De zelf
georganiseerde cursussen zullen een band hebben met de centrale thema’s graan, natuur en
techniek. Er wordt onder andere gedacht aan:
·
·
·
·
·

Brood bakken;
Pizza’s bakken;
Cupcakes versieren;
Zelf meel en bloem maken;
Werking van een watermolen.

Vakantielogies
Op termijn worden er op verschillende plaatsen vakantielogies voorzien:
·
·
·

In de loods worden drie autonome vakantielogies (studio’s) voorzien;
In de buitensilo’s worden in een latere fase eveneens vakantiewoningen voorzien;
In de molenaarswoning komt er een gastenkamer.

In de molenaarswoning zullen de logies, indien ze dit wensen, hun ontbijt kunnen nuttigen.

3. Energieopwekking met waterkracht
In het kader van een educatief project zou het mooi zijn, moest er elektriciteit kunnen opgewekt
worden uit waterkracht. Het gemiddeld debiet van de Molendaalbeek is niet hoog maar er kan wel
ter hoogte van het rad gebruik gemaakt worden van de valsnelheid van het water waardoor er toch
een zeker vermogen kan opgewekt worden. Wanneer de vijver terug aangesloten is, kan deze zoals
ook bij het malen, dienst doen als buffer voor de opslag van water. De energieopwekking kan
gebeuren door het draaien van het rad of door een turbine te plaatsen aan de lossluis.
De mogelijkheden dienen verder te worden onderzocht en zullen uiteraard maar uitgevoerd worden
indien de erfgoedwaarde hierdoor niet geschaad wordt.

4. Openstellen van de site voor het publiek
Door het ontplooien van verschillende activiteiten zal de site met de molen gedurende een groot
gedeelte van het jaar publiek toegankelijk zijn.
Actieve erfgoededucatie en natuureducatie voor scholen en verenigingen
Gedurende het schooljaar worden er activiteiten ingericht voor scholen met een aantal programma’s
zowel voor kleuters, leerlingen uit de basisschool en secundair onderwijs. Alle programma’s vragen
een actieve participatie van de deelnemers (zelf meel maken, het koren van het kaf scheiden, brood
en/of koekjes bakken, het debiet meten van de beek, de verschillende soorten granen en hun
toepassingen, …) en zullen ondersteund worden door brochures en Doe boekjes.
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Om te kunnen werken aan een minimale kost voor de deelnemers (liefst gratis voor scholen), zullen
er voor deze activiteiten werkingssubsidies bij de overheid aangevraagd worden. We zullen ons ook
trachten te laten erkennen als cultuurschakel’. Dat betekent dat klasgroepen (max. 30 leerlingen) via
Dynamo OPWEG ons tijdens de daluren gratis per bus kunnen bezoeken. Ze maken immers kosteloos
gebruik van het reguliere aanbod van De Lijn.
Voor de actieve erfgoededucatie wordt er in eerste instantie gemikt op scholen. Ook andere
doelgroepen zoals senioren of verenigingen zullen benaderd worden voor het geven/volgen van
cursussen. Individuele bezoekers zijn uiteraard ook welkom. De site zal vrij toegankelijk zijn.
Brood bakken in broodoven op hout gestookt
Op de site staat een broodoven waar brood, taarten, gebakjes, … kunnen gebakken worden. Er is nu
al een samenwerking met een lokale Bierbeekse bakkersvereniging (de molenbakkers) die
maandelijks brood komen bakken. Er kan een vaste dag worden georganiseerd waarop ambachtelijk
brood wordt gebakken dat te koop wordt aangeboden.
Molenfeesten
Elk jaar zou er een molenfeest georganiseerd worden om vooral ook de lokale bevolking in het
project te betrekken. Het is immers zeer belangrijk om een goede band te hebben met de inwoners
van Bierbeek. Zij moeten zich verbonden voelen met het erfgoed dat in hun gemeente aanwezig is en
er fier op zijn.

5. Aanvraag tot erkenning als ZEN monument
Verantwoording elementen zonder economisch nut
De site van de Ruisbroekmolen heeft in de loop van de jaren een hele evolutie meegemaakt. Gestart
met een graanmolen om zo in de tweede helft van de 20ste eeuw verder te evolueren naar
graanopslag en groothandel in graan. Sommige van de gebouwen en toestellen gaan een
(her)bestemming krijgen en zo terug een economisch nut kunnen krijgen. Anderen hebben geen
economische waarde meer maar zouden toch best gerestaureerd / onderhouden worden omwille
van hun erfgoed- en educatieve waarde.
De watermolen kan enkel voor educatieve doeleinden gebruikt worden. Hij heeft geen enkele
economische waarde. Het graan dat gemalen wordt om de installatie te onderhouden en de
bezoekers de werking te demonstreren is niet voor consumptie bestemd (niet toegestaan door
FAVV). Het molengebouw en de aanhorigheden kunnen voor geen enkele andere activiteit gebruikt
worden dan voor het malen. Er zijn geen ruimten voor zitplaatsen te creëren om bijvoorbeeld
vergaderingen te organiseren of horeca activiteit aan te bieden. Het beheer van de molen zal
toevertrouwd worden aan een nog op te richten vzw De Ruisbroekmolen. Deze zal de
erfgoededucatie voor haar rekening nemen
Het geheel van de watermolen bestaat uit het afzonderlijke gebouw, de maalinstallatie met luiwerk
en elektromotor, het waterrad, de sluizen, de spaarvijver en de muren aan het waterrad. Het
gebouw en de installaties moeten gerestaureerd worden en vervolgens onderhouden.
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Op het domein bevinden zich nog een aantal andere installaties die enkel omwille van de
erfgoedwaarde bewaard en onderhouden blijven. Het gaat hier om de weegbrug, de wachtsilo's en
het verdeelsysteem van het graan bovenop de grote buitensilo's.
1. Molengebouw
Het beschermd monument bestaat uit 2 onderscheiden gebouwen die elk op een ander tijdstip zijn
gebouwd. De molen is gebouwd in 1740 en een aantal jaren later is de molenaarswoning er tegen
aan gebouwd. Het molengebouw heeft geen economisch nut meer.

2. Moleninstallatie (binnen installatie en waterrad)
De binnen installatie is mee opgenomen in het beschermingsbesluit en is nog in relatief goede
conditie.
De onderdelen van het oorspronkelijk luiwerk zijn nog aanwezig maar niet meer volledig. De zakken
werden de laatste jaren met een elektrische katrol omhooggetrokken.
3. Gebouwtje voor hulpmotor
Vanaf 1910 is er voor de bijkomende aandrijving van de molen gebruikt van een hulpmotor. In eerste
instantie was dit een dieselmotor, later een elektrische motor. Het gebouwtje voor de hulpmotor te
beschermen moet terug opgebouwd worden.
4. Waterrad en sluizen
Het waterrad is momenteel in slechte staat en de sluizen zijn verdwenen. De wederopbouw heeft
enkel een erfgoedwaarde. Wanneer de installatie met waterkracht kan worden aangedreven, geeft
dit een historische meerwaarde.
5. De waterloop en keermuren
Om de molen terug met waterkracht te laten malen zijn er werken nodig aan de muren van de overs
van de beek.
6. Spaarvijver
De spaarvijver van de molen is op dit ogenblik niet meer aangesloten op de molen. De eigenaars van
de vijver zijn bereid om de mogelijkheden te laten onderzoeken om de vijver terug aan te sluiten. De
kostprijs van de werken zal hier zeker medebepalend zijn in het beslissingsproces.
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7. Twee bomen komen in aanmerking voor een ZEN-erkenning.

· Er is de forse Tamme kastanje (365 cm.
stamomtrek) in de tuin van de familie Hoebeke die
met zijn scheve stam de aandacht trekt (nr 1 op
kaart).
· Een opgaand exemplaren van Haagbeuk komt
eveneens in aanmerking. Hij staat aan de rand van de
parking (257 cm. stamomtrek, nr. 2 op kaart)

6. Troeven
Goede bereikbaarheid
De goede bereikbaarheid en ligging is een sterke troef. Het is een rustige landelijke omgeving,
gelegen in het Hageland waar prachtige wandel- en fietsroutes zijn, en dicht bij Leuven. Er zullen
spontaan bezoekers langs komen. De molen is immers een onderdeel van het plaatselijk
Landbouwleerpad, een bezienswaardigheid op een door de gemeente Bierbeek uitgestippelde
wandeling (Wandeling 2: Het Walterpad) en een monument waarlangs een fietsroute loopt (weg van
knooppunt 88 naar 92, zie figuur). Op 200 meter, verderop in de Ruisbroekstraat, bevindt er zich een
bushalte voor de personen die de site met het openbaar vervoer willen bereiken.
Actieve participatie door de bezoekers
Er zal maximaal getracht worden om de bezoekers actief te laten deelnemen. De oudere technieken
en werktuigen (niet de eigenlijke moleninstallatie) zullen aan de bezoekers aangeleerd worden en zij
kunnen dit zelf proefondervindelijk ervaren. De leuze is “Van graankorrel tot broodkruimel”. De
bezoekers zien het graan, kunnen het graan reinigen, malen en builen. Van het meel wordt deeg
gemaakt die vervolgens met een broodoven, die op hout gestookt wordt, gebakken wordt tot brood.
Kindvriendelijk
Het domein zal kindvriendelijk zijn. Dit betekent dat het enerzijds veilig moet zijn en anderzijds dat er
een aantal bijkomende “animaties” zijn. Hier wordt bijvoorbeeld gedacht om een aantal kleinere
dieren zoals dwerggeiten, kippen, … op het domein te plaatsen.
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Kracht van de combinatie
Voor de uitbating van het centrum zal er worden opgericht en getracht worden om maximaal samen
te werken met andere instanties / verenigingen / ondernemingen. Zo wordt er in eerste instantie
gedacht aan de gemeente Bierbeek, het cultureel centrum de Borre, het domein Berkenhof, AVE
Regina, de provincie Vlaams Brabant, Toerisme Vlaanderen, Natuurpunt, het Museum voor Oude
Technieken te Grimbergen en Molenaarsverenigingen.
Door deze samenwerking zullen de verschillende organisaties elkaar versterken en kunnen er
gemeenschappelijke initiatieven ontplooid worden.

7. Masterplan dorpsgezicht
Op termijn is het de bedoeling om binnen het dorpsgezicht een aantal activiteiten te ontplooien die
elkaar versterken. De volgende functies worden voorzien:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Maalvaardige watermolen
Fietscafé
Artisanale bakkerij
Scooter en fietsenverhuur
Vakantielogies
Vergaderaccommodatie
Workshopruimte
Tentoonstellingsruimte
Verkoop streekproducten
Feestzaal
Park
Vijver met bootjes
Kantoren
Woonfunctie (privatieve woningen)
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Masterplan site

Kantoren
Vakantielogies

Privatieve woningen

Fietsen en scooterverhuur
Tentoonstellingen
Vergaderaccommodatie

Horeca en vergaderaccommodatie
Molen

Artisanale activiteiten
Artisanale bakkerij
Terrasje met brugje naar Berkenhof
Vakantielogies
Park Berkenhof
Parking

Spaarvijver molen met eventueel bootjes
Horeca Berkenhof en
vergaderaccommodatie
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DEEL VI
Richtlijnen, maatregelen en werkzaamheden nodig om de
beoogde beheersdoelstellingen te bereiken.
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1. Inleiding
Om de beheerdoelstellingen te kunnen bereiken moet eerst de molen en molenaarswoning grondig
gerestaureerd worden. In en rond het gebouw zijn er ook een aantal (beperkte) bouwkundige
ingrepen nodig om toe te laten dat de activiteiten kunnen plaatsvinden.
Om de watermolen terug maalvaardig te maken en ook met waterkracht te laten werken is het
noodzakelijk dat de spaarvijver, die op het domein Berkenhof ligt, terug op de beek wordt
aangesloten. De aansluiting is nu niet meer aanwezig en de vijver is sterk toegeslibd.
Er zal gefaseerd worden te werk gegaan. Na het uitvoeren van een stabiliteitsonderzoek kunnen er
een aantal dringende herstellingen worden uitgevoerd. Hiervoor is er al een machtiging bekomen
van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Vervolgens moeten de gevels en het dak van de molen en
molenaarswoning worden hersteld en de mogelijke stabiliteitsproblemen binnen in het gebouw
worden verholpen. De ruimte van de elektromotor wordt best ook vanaf het begin aangepakt.
Wanneer dit is uitgevoerd kan er geen verder verval optreden. Nadien worden de andere
werkzaamheden uitgevoerd.
Het is uiteraard van belang dat na de gehele restauratie het nodige onderhoud wordt uitgevoerd. De
moleninstallatie zal ook regelmatig in werking worden gesteld wat de beste garantie is dat er geen
nieuw verval kan optreden.

2. Stabiliteitsonderzoek
Alvorens tot de restauratie van de molen en molenaarswoning te kunnen overgaan, is het nodig dat
er een stabiliteitsonderzoek gebeurt.
De houten structuren zijn nog in relatief goede conditie. Mogelijks is er wel een probleem met de
spanten die door de plaatsing van de nieuwe moleninstallatie (ca 1884) gewijzigd zijn. Dit zal door de
onderzoeksingenieur verder onderzocht worden.
Het onderzoek zal zich daarnaast toespitsen op de problematiek van de watergevel (zie ook
afscheuring noord oost hoek). Mogelijks worden de problemen hier veroorzaakt door een erosie van
het metselwerk op de waterlijn eerder dan door een falende fundering. De uit te voeren
vooronderzoeken moeten hierover uitsluitsel geven.
Teneinde de standzekerheid van de funderingen te kunnen narekenen zullen er een aantal
controleputten gegraven worden. De onderzoeksputten worden waar mogelijk machinaal gegraven
onder begeleiding van de onderzoeksingenieur. De putten worden gegraven tot de diepte welke nog
veilig bereikt kan worden zonder het plaatsen van beschoeiingen. Via doorboring van het metselwerk
wordt desnoods verder naar de funderingsaanzet gepeild.
Voor de onderzoeksput aan de watergevel zal de beek tijdelijk moeten omgelegd worden. Voor de
toegang tot de te graven put zal de tuin van de buren gebruikt worden. De nodige voorzieningen
worden getroffen om de hinder tot een absoluut minimum te beperken.
Voor het uitvoeren van de stabiliteitsstudie werd een onderzoekspremie aangevraagd.
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3. Wijzigingen aan molengebouw
De letter “A” op de plannen betekent dat er iets verwijderd wordt, de letter “B” duidt op een
toevoeging.

Figuur 30 Gelijkvloers

Figuur 29 Eerste verdieping

Opening deur naar molenaarswoning
Op de gelijkvloers zou de deur A6 terug opengemaakt worden om vanuit de molenaarswoning
toegang te hebben tot de molen en omgekeerd.
Verplaatsen trappen en verwijderen deel vloer
Het deel van de vloer A.12 op de steenzolder dat later is toegevoegd, zou worden verwijderd.
Doordat de ramen daardoor niet meer in 2 zijn verdeeld, zal er meer licht binnenkomen. Bovendien
kunnen bezoekers dan vanuit de meelzolder de installatie van de steenzolder beter zien.
Bij verwijdering van dit deel van de vloer moet de trap verlegd worden. De huidige trap A8 zou
verplaatst worden naar rechts op de positie B8.
De trap A.13 die naar de luizolder leidt zou eveneens verplaatst worden naar de rechterzijkant (B.10).
Heropbouw gebouw met elektromotor
De ruimte B.3 waar de elektromotor staat zal terug worden heropgebouwd volgens bestaande foto’s
en schetsen. De sokkel van de vroegere dieselmotor wordt verwijderd om meer ruimte te hebben.
De houten afkasting en deur A.14 in de molen naar de elektromotor zou veranderd worden met
enkel een deur b.11 eventueel in een glazen wand.
Op de luizolder wordt de deur naar de molenaarswoning A.10 terug geopend om ook vanop de
bovenverdieping een doorsteek te hebben.
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4. Wijzigingen aan molenaarswoning

Plan gelijkvloers molenaarswoning

Terug
Openmaken
deuropening
Nieuwe trap

Gyprocwand

2 WC’s voorzien
Openmaken
deuropening
naar molen

Plaats huidige
trap A.7

Figuur 31 Voorstel gelijkvloers, ar. Astrid Van Damme
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Plan eerste verdieping molenaarswoning

Badkamer
Gyprocwand
Terug dakkapel plaatsen

Vernieuwen dakkapel

Nieuwe trap

Nieuwe Dakkapel met
oorspronkelijke afmetingen

Dakkapel met raam
Openmaken
deuropening
naar molen

Toemaken opening
vroegere trap

Figuur 32 Plan voorstel van de eerste verdieping van molenaarswoning, ar. Astrid Van Damme
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De molenaarswoning zou gebruikt worden als ontmoetingsruimte met mogelijkheid om te
vergaderen en iets te drinken. Op de bovenverdieping zou er ook een logeerkamer worden ingericht.
Hiertoe is vereist dat er degelijke sanitair aanwezig is en dat de verschillende ruimten eenvoudig te
bereiken zijn en een zekere autonomie hebben.
De huidige trap naar de verdieping (A.7) wordt verwijderd en de toegang naar de verdieping zou
verlopen via een nieuw te maken trapopening in de voutekamer. Door deze ingreep kan er een
volwaardig sanitair blok (B.7) geplaatst worden op de gelijkvloers aan de inkom en kan de
bovenverdieping optimaal benut worden omdat hierdoor 3 onafhankelijke ruimten ontstaan:
·
·
·

Rechts boven een vergaderzaal;
Midden een ontvangstruimte met tafels;
Links een logeer of conciergekamer waar eveneens sanitair B.9 wordt voorzien.

Het sanitair blok (B.7) zou komen op de plaats van de huidige wc en er worden 2 wc’s en een
spoeltafel voorzien. De vloeren van de sanitaire ruimte en woonplaats worden vervangen door oude
gerecupereerde cementvloer.
De dichtgemetselde deur (A.5) van de voutekamer naar de derde ruimte wordt terug opengemaakt
zodat deze ruimte terug van binnenuit bereikbaar wordt.
Op de eerste verdieping wordt de later verbrede dakkapel terug tot zijn originele grootte gebracht en
wordt de verwijderde dakkapel in de achterste kamer terug geplaatst. De 4 dakkapellen (A.9) zouden
allen een zelfde vorm en uitzicht hebben. De houten dakstructuur blijft volledig zichtbaar.
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5. Omgeving molen
Rond de molen en molenaarswoning zouden er een aantal latere toevoegingen gesloopt worden.
Door de sloop van deze bouwwerken zal het zicht op de molen sterk verbeterd worden en wordt er
meer open ruimte gecreëerd.

Garage A. 1

Kolenkot B.2

Varkenskot A.3

Restanten stal

1. De garage A.1 beneemt het zicht van de
molen en heeft geen enkele toegevoegde
waarde;

2. Het kolenkot A.2 beneemt het zicht van
de molen en heeft geen enkele
toegevoegde waarde;

3. Het varkenskot A.3 is in vervallen
toestand en zou plaats ruimen voor open
ruimte;

4. De restanten van de stal die in 1911 is
bijgebouwd omdat deze stal geen functie
heeft.
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Heraanleg van de omgeving rond de molen en molenaarswoning
Terrasje voor molenaarswoning
Voor de molenaarswoning zou een terras aangelegd worden in kasseistenen, waar bij goed weer,
bezoekers een glaasje kunnen drinken. De reeds bestaande kasseien, die voor de molen liggen, zullen
gerecupereerd worden en eventueel aangevuld met soortgelijke.
Aanleg terras met brug naar domein Berkenhof

Naast het molengebouw zou er eveneens een terrasje (B.1) aangelegd worden op de vrijgekomen
ruimte van de afbraak van de restanten van de stal en varkenskot (A.3). Een gedeelte zou afgegraven
worden waardoor er ook minder grond tegen het molengebouw komt (vochtprobleem).
Vanuit dit terras zou er een trap (B.2) worden aangelegd naar de bovenzijde van de oever. Vanop de
oever kan er dan met een nieuw aangelegd brugje (B.4) naar het domein Berkenhof worden gegaan.
De mogelijkheid om in de hoek van de wandelweg rond de molenvijver op het domein Berkenhof een
trap (B.5) te voorzien om af te dalen naar het waterrad wordt onderzocht. Deze trap zou in de tuin
van een privatieve woning liggen en zou om deze reden, samen met de ruimte aan het waterrad,
omheind worden met een streekeigen haag om inkijk is in de tuin van de privatieve woning te
vermijden. Omdat het niet de bedoeling is dat de bezoekers van Berkenhof deze trap zouden
gebruiken, zou er een poortje voorzien worden. Door deze ingrepen wordt er een verbinding gelegd
tussen de verschillende domeinen en is er een gedeelte van de historische site terug hersteld.

Besluit
Al de bouwkundige aanpassingen die voorzien worden brengen de molen en molenaarswoning terug
naar een oorspronkelijkere staat met uitzondering van de trap in de molenaarswoning die verplaatst
wordt en de voorziening van een moderne sanitaire ruimte in gyprocwanden. Dit laatste is echter ten
allen tijde omkeerbaar.
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6. Overzicht gewijzigde indeling molen en molenaarswoning

Figuur 33 Lengtedoorsnede, Ar. Astrid Van Damme
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Figuur 34 Dwarsdoorsnede woning, ar. Astrid Van Damme

Figuur 35 Dwarsdoorsnede molen, ar Astrid Van Damme
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7. Restauratie molengebouw en molenaarswoning
Daken

Figuur 36 Dakenplan opgemaakt door Monumentenwacht in 2013

De huidige dakbedekking bestaat uit vezelcementen leien die verweerd en hierdoor poreus
geworden. De leien bevatten, gezien het type en de leeftijd, asbest. Op enkele plaatsen zijn er lekken
in de leibedekking.
Plaatsing van nieuwe daken
De dakbedekking wordt best vervangen door natuurleien met een maasdekking. Om de molen
permanent te verluchten worden er monnikskapjes in de dakbedekking aangebracht. Waar nodig
worden een aantal stukken van balken en populieren planken binnen vervangen. De dakgoten en
afvoeren dienen ook vervangen te worden in koper of zink. Indien mogelijk wordt er tussen de
populieren planken en de leien een isolatielaag gelegd. De schoorstenen worden terug
gecementeerd en de linkse topgevel wordt terug opgemetseld.
Er worden 2 nieuwe dakkapellen geplaatst (ontbrekende (c) aan achterkant en vervanging van de
duiventilkapel (a).
Op de terug op te bouwen gebouw voor de elektromotor wordt een pannendak (stormpan 44 met
enkele sluiting) geplaatst.

Voorgevel (Westgevel)
·
·
·
·

De gecementeerde plint op de westelijke gevel verwijderen en terug een gepleisterde plint
plaatsen is een pleisterlaag op kalkbasis.
Een waterkeringlaag creëren d.m.v. injectie om een oplossing te bieden voor het opstijgend
vocht.
Het metselwerk onderaan de noordelijke dagkant van de deur herstellen met een aangepaste
kalkmortel
Het ontbrekend voegwerk en bakstenen aanvullen en de gevel terug kaleien
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·
·

De blauwe hardsteen deurdorpel aan de deur links vernieuwen.
Vervanging van het schrijnwerk van de ramen.

Achtergevel (oostgevel)
· De ontbrekende bakstenen in de laagste delen van de oostelijke muur hermetselen met
Hydraulische kalkgebonden mortel.
· Verwijderen algen en mosvorming
· Hervoegen en vervangen stenen waar nodig
· De muur achter het waterrad volledig heropmetselen
· De muurankers ontroesten en schilderen met een meerlagig verfsysteem.
· De gevel opnieuw kaleien

Noordelijke zijgevel
· Na wegwerken van de oorzaak van de scheurvorming, scheuren herstellen.
· Verwijderen van de cement.
· Hervoegen en vervangen stenen waar nodig.
· Opnieuw kaleien.

Zuidelijke zijgevel
· De houten latei boven de deuropening van de machinekamer naar de molen vervangen door een
exemplaar met grotere doorsnede;
· Hervoegen en vervangen stenen waar nodig.
· Opnieuw kaleien.

Vloeren en zolderingen
· de door actieve kleine klopkever aangetaste delen behandelen;
· de ingerotte vloerplanken herstellen/vervangen;
· de tegelvloer van de maalzolder herstellen met een aangepaste kalkmortel;
· de tegelvloer in de woonkamer van de molenaarswoning vervangen.

Zolder
· het muuranker van de trekbalk in de zuidwestelijke hoek terug bevestigen;
· ervoor zorgen dat alle kinderbalken aan de oplegging in de westmuur voldoende worden
ondersteund;
· de roestige draagstructuur op de maalzolder ontroesten en herschilderen
· Aantastingen van klopkever behandelen;
· de trappen vervangen.
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8. Aansluitingen voorzien
Aansluiting op elektriciteitsnet en gas
Noch de molen, noch de molenaarswoning zijn momenteel aangesloten op het elektriciteitsnetwerk
en er is ook geen gasleiding meer voorzien voor de een verwarmingsinstallatie. De leidingen moeten
volledig opnieuw worden aangelegd conform de huidige wetgeving.
Aansluiting op de riolering
Op dit ogenblik is er geen aansluiting op de riolering. Op het domein is er wel een gescheiden
rioleringssysteem voor vuil en regenwater aangelegd.
Voorzien van branddetectie
Er dient een degelijk branddetectiesysteem te worden voorzien.

9. Heropbouw gebouw elektromotor
Het gebouw is nu een ruïne en zal volledig terug worden opgebouwd zoals het origineel was
gebouwd in 1910. Door het raam zal het bovensluiswerk zichtbaar zijn.

Figuur 37 Heropbouw gebouw voor elektromotor, ontwerp van architect Astrid Van Damme
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10. Restauratie moleninstallatie
Nadat het gebouw gerestaureerd is, zal de moleninstallatie terug in orde gebracht worden inclusief
de aandrijving met de elektromotor. De meeste onderdelen, met uitzondering van het waterrad en
wateras zijn nog in een vrij goede staat.
Algemeen
· Behandeling van actieve houtaantasting door insecten of zwam;
· De aangetaste houtenonderdelen vervangen naar oorspronkelijk model;
· Behandeling van de ijzeren onderdelen.
Overbrengingen, bewerkingsmechanismen en andere aandrijvingen
· Aanbrengen van aandrijfriem tussen elektromotor en maalinstallatie;
· Nazicht en oliën aandrijfriem haverpletter;
· Revisie van elektromotor. Indien een revisie niet haalbaar blijkt, voorzien van een nieuwe
aandrijfbron;
· Nazicht en smering van de lagers;
· Nazicht en herstel van de wateras. Indien blijkt dat het herstel niet mogelijk is, vervanging
van de wateras. De wateras is vermoedelijk doorgebogen.
Steenkoppels, haverpletter en steenkraan
· Bijregelen, afstellen en herstellen van de steenkoppels, haverpletter, steenkraan en alle
daaraan verbonden elementen (lichtwerk, graankaren, meelgoten, … ).
Luiwerk
· Reconstructie van het luiwerk op basis van bewaarde restanten;
· Revisie en herstel van de elektrische katrol.
Waterrad
Het is nog niet uitgemaakt of het waterrad zal worden vervangen dan wel hersteld. De architect en
de molenbouwer Wimme die komen kijken zijn, zijn van mening om het rad te vervangen. Er zijn
immers te vel onderdelen, waarvan men nu al zeker is, die zouden moeten vervangen worden. In het
geval er een nieuw rad wordt geplaatst, zal dit wel op een zelfde wijze worden gemaakt als het oude
rad (oa met klinknagels).
Andere
Rond de asput dient een stevig hekwerk te worden voorzien om de veiligheid te garanderen van de
bezoekers. Hierdoor kunnen zij niet in onmiddellijk contact komen met wielen en assen.

11. Bewaren relicten
In de molen zijn er een aantal voorwerpen en inscripties. Zo is er op de maalvloer een zwart
schrijfbordje, een kartonnen kaart met een boodschap voor de cliënteel en inscripties op de balken.
Deze zaken maken deel uit van de geschiedenis van de site en zullen geconserveerd worden.
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12. Herstellen beek, oevers en sluizen
Beek
De beek is sterk toegeslibd en er liggen veel stenen in. Zowel aan het bovenwater als aan het
benedenwater dient ze te worden geruimd. De oevers aan de molen zijn ook ingevallen en dienen te
worden hersteld en verstevigd.
Asmuur, keermuren en sluismuren
· het metselwerk herstellen en terug heropmetselen met een aangepaste kalkmortel (gebruik
van hydraulische kalkmortel)
· de blauwe steen onder de wateras herstellen met een aangepaste kalkmortel;
· de wateras moet voldoende ondersteund worden.
Deze muren zijn ook in minder goede staat en dienen hersteld te worden.
Sluiswerk en aandrijving
Alle resterende metalen onderdelen ontroesten en herschilderen om verdere aftakeling te vertragen.
Het ontroesten gebeurt best door middel van straaltechnieken of pneumatisch bikken. Pas dan kan
de nuttige overgebleven sectie van het staal bepaald worden. Veel zal echter moeten vervangen
worden omdat er niet veel meer van overschiet. Er zal een reconstructie van het sluiswerk met alle
toebehoren (inclusief maalgoot, maal- en lossluis, …) plaatsvinden op basis van aanwezige restanten
en archiefgegevens.
Pegelpeil
Op dit ogenblik is er nergens een aanduiding van het pegelpeil te vinden. Het pegelpeil, dit is het
hoogste peil dat het water mag gestuwd worden, zal hier dus hoger zijn dan het peil nodig voor te
malen. Het zal ongeveer 25 cm boven de bodem van de maalgoot liggen. Er zal in overleg met de
waterbeheerder (Provincie Vlaams-Brabant) een nieuw pegelpeil worden aangebracht. Zo zijn er
duidelijke afspraken en is het voor de molenaar steeds duidelijk tot waar hij kan stuwen.

13. Aansluiten van de molenvijver
Voor de molenvijver terug operationeel te maken moet deze in eerste instantie volledig uitgebaggerd
worden omdat hij toegeslibd is. Dit zou kunnen gebeuren door het slib weg te zuigen.
De verbinding van de beek met de vijver moet opnieuw worden opengelegd. De aansluiting van de
vijver met de beek is aan de molen. De restanten van de verbinding zijn nog aanwezig op het domein
Berkenhof zodat dit terug in oorspronkelijke toestand kan gebracht worden.
Aan de verbinding zal er terug een schot worden geplaatst zoals deze vroeger bestond. In de
wateratlas van 1884 staat de sluis afgebeeld (zie deel III, hoofdstuk 6).

14. Beheer van het omliggende landschap
Voor het behoud van het waardevolle bos op het dijkperceel is het nodig om de recente opslag op
het aanpalende perceel te kappen. Op die manier kan de struiklaag met hazelaars en de oude
meidoornhaag hier overleven. Palend aan het dorpsgezicht zou het herstellen van de hooilanden ten
westen van de Molendaalbeek trouwens een meerwaarde bieden voor de site. Het herstel van het
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oorspronkelijke reliëf op het perceel ten westen van het dijkperceel zou het authentiek karakter van
de beekvallei versterken.
Het leesbaar maken van de Pleinvoetweg is na te streven, maar elke vorm van verharding is te
vermijden. Hierdoor kan er een aangename wandelverbinding worden hersteld.
Bij het beheer van het dijkperceel is het verwijderen van enkele jonge robinia’s na te streven. Ook de
esdoorns zijn in te perken om ruimte te geven aan Gewone es, Zomereik en Haagbeuk. Wanneer er
bomen worden geveld is het belangrijk om het hout zoveel mogelijk af te voeren. Takhout is nadelig
voor de kruidlaag. Dikkere stukken dood hout kunnen her en der blijven liggen. Bomen die sterven op
stam blijven in de mate van het mogelijke staan.
Om het natuurlijke karakter van de beek te behouden, zijn de werken aan de oever te vermijden.
Steenbestortingen en schanskorven zijn absoluut te vermijden, ook wanneer er plaatselijk
oeverherstel noodzakelijk is. Waar het herstel van de historische muren wordt beoogd, zal er zoveel
mogelijk rekening worden gehouden met de waardevolle muurvegetatie.
Bij de heraanleg van de verharding in de directe omgeving van de watermolen zullen de aanwezige
kasseien worden herbruikt en eventueel ook aangevuld. Voor de watermolen is het de bedoeling om
wat groen aan te leggen, in harmonie met het historische kader.
Indien nodig is de bestaande kasseiverharding van de toegang opnieuw aan te leggen volgens het
bestaande legpatroon en profiel.
Het onderhoud van de hagen bij de hoekhuizen wordt nagestreefd. De uniformiteit van de oude
meidoornhaag kan worden hersteld door onaangepaste soorten weg te halen en te vervangen door
meidoorn. Spontaan gevestigde inheemse soorten hoeven enkel vervangen te worden als ze een
probleem vormen.
De brug over de Molendaalbeek (Ruisbroekstraat) wordt tijdig hersteld of gerestaureerd.
In de tuin van de familie Goethals op de rechteroever van de Molendaalbeek kan de vroegere
parkaanleg worden hersteld door minder interessante beplantingen te vervangen door typische
parkbeplantingen en het spontaan laten ontwikkelen van een soortenrijke vegetatie.
In de tuin van de familie Hoebeke op de rechteroever van de Molendaalbeek is het behoud van de
waardevolle elementen na te streven, nl. de belangrijkste bomen en de vegetatie. De focus ligt hier
op het onderhoud en bijzondere aandacht voor de waardevolle bomen (controle stabiliteit en
gezondheid, het nemen van preventieve en curatieve maatregelen). Het wegnemen van
concurrerende spontane begroeiing is een aandachtspunt.
Op het terrein van de Berkenhof is onderhoud van de restanten van het landschappelijke park na te
streven. Ook hier is er bijzondere aandacht voor de waardevolle bomen (controle stabiliteit en
gezondheid, het nemen van preventieve en curatieve maatregelen). Het wegnemen van
concurrerende spontane begroeiing is een aandachtspunt.
Het ontslibben van de vijver, het herstellen van de oeverbeschoeiing, het herstel van de brug, de
oorspronkelijke paden en de boten zullen de komende twee decennia noodzakelijk zijn. Er wordt
steeds te werk gegaan met respect voor de erfgoedwaarde.
In het algemeen is er ook aandacht voor het herstel van de erfgoedwaarde door het uitvoeren van
aangepaste beplantingen en het verwijderen van storende elementen.
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15. Waterbeheer en vismigratie
Over deze materie is er een advies van het Agentschap Natuur en Bos:
“De restauratie en de ingebruikname van de molen kan niet gerealiseerd worden zonder impact op de
lokale hydrologie. Het gaat dan minimaal over ruimingen in de beek en het opnieuw aansluiten van
de molenvijver en mogelijk ook over het tijdelijk omleiden van de beek om de nodige herstelwerken te
kunnen doorvoeren. Deze werken kunnen maar uitgevoerd worden indien duidelijk is dat er geen
(verdrogende) effecten optreden die significant negatieve impact op de natuurwaarden in het VEN en
geen significante aantasting van de natuurlijke kenmerken van het habitatrichtlijngebied zouden
veroorzaken.
Ook dient opgemerkt te worden dat er zich ter hoogte van de molen een vismigratieknelpunt bevindt
wat op termijn door de betrokken waterloopbeheerder dient weggewerkt te worden. De
Molendaalbeek is immers en beek met potenties voor herstel van populaties van zeldzame vissoorten.
Net stroomopwaarts van de molen wordt er nu reeds kopvoorn uitgezet; stroomafwaarts bevindt zich
geschikt habitat voor rivierdonderpad.”

16. Wederkerend onderhoud na restauratie
Molen en molenaarswoning
· De daken, aansluitingen en goten regelmatig nakijken om eventuele gebreken tijdig op te sporen
en gevolgschade te vermijden;
· Alle houten buitenschrijnwerk en opgaand werk regelmatig herschilderen.
· De gevels regelmatig herschilderen met een aangepaste kalkverf.
· Het voegwerk regelmatig controleren en herstellen waar nodig.
· De goot minstens tweemaal per jaar uitkuisen.
· De klimopbegroeiing en de takken van de bomen regelmatig snoeien om schade aan de
dakbedekking, het metselwerk en het buitenschrijnwerk te voorkomen en om verstopping van de
goot te vermijden.
· Monitoring en behandeling van houtaantasting door insecten of zwam.
· De zoutkristallen op de lagere delen van het muurwerk regelmatig afborstelen en verwijderen.
· Algemene onderhoudswerkzaamheden.

Moleninstallatie
· Behandelen van metalen onderdelen.
· Lageringen, lichten en taatspotten regelmatig oliën en de kammen regelmatig smeren.
· Molenstenen scherpen.
· Vervangen van houten kammen op de wielen
· het houtwerk controleren op houtworm of andere aantastingen en eventueel behandelen.
· Grondig nazicht, bijregelen en/of herstellen van de maalinstallatie (waaronder steenkoppels,
luiwerk, aandrijving, steengalg, ..).
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Beek en vijver
· ruimen van de beek en vijver
· onderhoud van de oevers van de beek en vijver (metselwerk en begroeiing)
· verwijderen van takken en andere obstakels aan de beek en sluizen

Installaties graanhandel
· Verven van de metalen onderdelen
· Nazicht van de weegbrug

Aanplantingen
· Regelmatig snoeien van de hagen en bomen;
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DEEL VII:
Voorstel opvolging en evaluatie van de beoogde beheersdoelstellingen
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1. Educatief project en beheer van de molen
Er zal een vzw worden opgericht “De Ruisbroekmolen vzw” met als doel zorg te dragen voor de
watermolen en de omgeving. De vzw zal instaan voor de sociaal-culturele ontsluiting ervan. Dit
betekent het onderhoud en het verzorgen van een kwalitatief verantwoorde ontvangst van
bezoekers, het geven van voorlichting omtrent dit cultuurbezit en het bijdragen tot de sensibilisering
omtrent de instandhouding van ons historisch erfgoed.
Het is de bedoeling om in de vzw diverse belanghebbende partijen als werkend lid te werven. Hier
wordt gedacht aan de gemeente Bierbeek, de gemeentelijke Erfgoedraad van Bierbeek, het cultureel
centrum de Borre, een molenaarsvereniging, een aantal scholen, de universiteit en de provincie
Vlaams Brabant.
We zouden graag vertegenwoordigers van de verschillende stakeholders laten toetreden tot de Raad
van Bestuur van de vzw. Hier wordt gedacht aan de gemeente Bierbeek, scholen, de gemeentelijke
Erfgoedraad, de Provincie Vlaams-Brabant, een molenaarsvereniging, AVE Regina en een paar buren.
De input van deze vertegenwoordigers zal er toe leiden dat het beheer van de molen op een
verantwoorde wijze gebeurt en de exploitatie optimaal afgestemd wordt op de verschillende
doelgroepen. De raad van bestuur zou een aantal keer per jaar worden samengeroepen. Zij zal ook
toezicht kunnen houden op de rekeningen.
Het beheer in handen geven van de vzw is een bijkomende garantie voor de continuïteit. Het is ook
de bedoeling, indien financieel haalbaar, één of meerdere personeelsleden in dienst te laten nemen.
De vzw De Ruisbroekmolen zal opgericht worden vooraleer er met de eigenlijke inrichting van de
watermolen en molenaarswoning wordt gestart. De inbreng van de diverse leden kan wezenlijke
voordelen bieden en de inrichting aan te passen aan de noden van de toekomstige bezoekers. Werking
van de nog op te richten vzw “De Ruisbroekmolen” zal kunnen gevolgd worden aan de hand van
verslagen die opgesteld worden van de vergaderingen.

2. Restauratie van de molenaarswoning en watermolen
Er wordt een plan van gefaseerde aanpak opgesteld met periodieke rapportering aan Agentschap
Onroerend Erfgoed.
Voorstel fasering
1. Aftakking beek maken naar gracht overzijde domein om onderzoek en herstellingen te kunnen
uitvoeren;
2. Stabiliteitsonderzoek funderingen en dakstructuur
3. Vermijden verder verval en vrijwaring van het onroerend erfgoed:
a. Dringende herstelling watermuur
b. Ruimen van brokstukken in beek
c. Demontage waterrad
d. Herstelling muur aan waterrad
e. Vernieuwing dak en dakkapellen
4. Afbraak ruïnes en overbodige bouwwerken (stallen, kolenkot, garage) en wederopbouw gebouw
elektromotor
5. Restauratie gevels en buitenschrijnwerk
131

6.
7.
8.
9.

Restauratie molengebouw binnen, moleninstallatie en aansluiting elektromotor
Aanleggen verbinding domein Berkenhof en pad naar beek en waterrad
Restauratie en verbouwing molenaarswoning
Herstelling van oevers, ruimen van de beek en wederopbouw van sluizen en verbinding
molenvijver
10. Plaatsing (nieuw?) waterrad

Voor de Molen en Molenaarswoning wordt een vijfjaarlijkse inspectie door Monumentenwacht
voorzien.
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Deel VIII: Bijlagen

Bijlagen

Niet van toepassing (en dus niet
bijgevoegd)

Bijgevoegd

Perimeter van gebied waarvoor beheersplan wordt opgemaakt (met schaal en N-pijl)

Bijlage 1

Lijst van premiegerechtigde werken

Bijlage 2

Lijst van handelingen waarvan de uitvoering vrijgesteld zal zijn van toelating

Bijlage 2

Lijst van ZEN-erfgoed met aanduiding op kaart

Bijlage 3

Lijst van open erfgoed met aanduiding op kaart

x

Lijst van ontsluitingswerken voor open erfgoed die in aanmerking komen voor een premie met
aanduiding op kaart

x

Lijst van werken aan bomen en struiken waarvoor toelating nodig is

Bijlage 4

Lijst van cultuurgoederen die in aanmerking komen voor een premie

x

Lijst van premiegerechtigde werken aan een orgel dat dateert van na WOI

x

Lijst van handelingen waarvoor CBS niet kan oordelen dat ze van die aard zijn om wezenlijke
eigenschappen van een DG/SG te verstoren

x

Extra bijlage portaalspanten en materiaal en toestand van de gevels van de molen en
molenaarswoning

Bijlage 5
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