
Beslag of hang– en slutiwerk van deuren, ramen en poorten zorgt voor het 
makkelijk openen en sluiten van het schrijnwerk. 

Regelmatig inspecteren 
Kijk jaarlijks alle scharnieren en sloten na. Kijk bij het openen van 
toegangsdeuren naar eventueel inbraaksporen of andere sporen van 
vandalisme.  

 
Smeren 

Smeer de scharnieren met een druppel zuurvrije olie. Sloten kan men 
smeren met grafietpoeder.  

 
Herstellen 

Sterk roestige scharnieren en sloten kan men openen door het aanbrengen 
van kruipolie. Eventueel het beslag demonteren en ontroesten in een bad 
met ontroester. Leg alle situaties vast in foto’s en tekeningen bij demontage. 
Bewaar de originele bevestigingsmaterialen zoals schroeven, nagels, …  
Gebroken hang- en sluitwerk is vaak moeilijk te herstellen door de dunne 
sectie van het materiaal. Dit is werk voor een specialist.   

 
Vervangen  

Herstel en indien niet meer mogelijk, vervang gebroken of geforceerd 
beslag, liefst naar historisch model.   

 
Sleutelplan 

Naast onderhoud van het beslag is een duidelijk sleutelplan nodig zodat 
degene die op de molen werkt toegang heeft tot alle nodige delen op de 
molen. Zorg ook steeds dat er een sleutel aanwezig is bij hulpdiensten.  

Smeren:  

 jaarlijks 

 buitensloten zoals van poorten: 2x per jaar 

 als het beslag slecht loopt  

Vervangingen en herstellingen worden best zo snel mogelijk uitgevoerd.  

Beslag van ramen, deuren, luiken …  

 molenaar 

 schrijnwerker 

Onderhoudsfiche 

MOLENS 2
.2

 

ONDERHOUD RAAM– EN DEURBESLAG 

STAAND WERK 

WAT DOEN?   

WANNEER / HOE VAAK? 

Roestige scharnieren 

Roestige poortscharnieren 

Continu 3 maandelijks Half jaarlijks  Jaarlijks  2-jaarlijks  3-5 jaar 6-7 jaar  10 jaar  20-25jaar Indien nodig Continu 3 maandelijks Half jaarlijks  Jaarlijks  2-jaarlijks  3-5 jaar 6-7 jaar  10 jaar  20-25jaar Indien nodig 

WELKE ELEMENTEN? 

WIE?   

Roestige luikscharnieren 
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Vermijd! 

 halve oplossingen, dichtgeschroefde ramen, … Hierdoor worden bepaal-
de  delen moeilijk toegankelijk en moeilijke toegankelijkheid zorgt voor 
uitstel van onderhoud 

 daarnaast kunnen luiken en deuren openwaaien en zo ongedierte en on-
gewenste bezoekers aantrekken 

Let op! 

 kruipolie kan vlekken veroorzaken op onbewerkt of transparant afgewerkt 
hout 

 

 
Aanverwante onderhoudsfiches: 

 onderhoud van houten buitenschrijnwerk 

 houten buitenschrijnwerk herstellen  

 smeerlapperij 
 
Wet- en regelgeving 

 is uw object beschermd als monument of maakt het deel uit van een be-
schermd stads- of dorpsgezicht, vraag dan advies bij het agentschap On-
roerend Erfgoed of uw gemeente. Verschillende werken zijn vergunnings-
plichtig of vallen onder de meldingsplicht 

WAT VERMIJDEN? WAAROP LETTEN?   

MEER INFO:    

Roestige scharnieren 

Mooi vormgegeven sleutelplaat 

https://www.monumentenwacht.be/publicaties/onderhoud-van-houten-buitenschrijnwerk/Server438/documenten$/PAUKESJ/Aangepaste%20Office-sjablonen
https://www.monumentenwacht.be/publicaties/onderhoud-van-houten-buitenschrijnwerk
https://www.monumentenwacht.be/publicaties/houten-buitenschrijnwerk-herstellen
https://www.monumentenwacht.be/publicaties/houten-buitenschrijnwerk-herstellen
https://www.monumentenwacht.be/publicaties/smeerlapperij-erfgoed-onderhouden-met-natuurlijke-producten
https://www.monumentenwacht.be/publicaties/smeerlapperij-erfgoed-onderhouden-met-natuurlijke-producten

