
 

 

Aangezien de molen in zijn geheel gekruid/verplaatst wordt, beslaat hij een 

werkingsoppervlakte die moeilijk te beveiligen is. 

De wieken van de standaardmolen komen steeds tot net boven de grond. 

Regelmatig onderhoud van het gras rond de molen is een noodzaak.  

De veiligste molensites hebben een ondoordringbare haag met twee goed 

afsluitbare hekkens.  

Haag  

 snoei de haag. Een te hoge haag belemmert de windvang 

 vervang dode planten om de haag functioneel te houden; dicht gaten in 
de omheining waarlangs onbevoegden gemakkelijk de molensite 
ongeoorloofd kunnen betreden 

 herstel poorten waarvan de sluiting defect is en onverwachts kunnen 
opengaan 

 zorg eventueel voor een signalisatie die aangeeft dat de molen niet 
toegankelijk is bij afwezigheid van de molenaar met eventueel de 
gegevens van de molenaar/eigenaar om een geleid bezoek aan te 
vragen  

Molenbelt: 

 maai het gras op de belt. Laat in geen geval de molen draaien tijdens het 
maaien. 

 zaai beschadigde zones voldoende snel in (molshopen…), nivelleer de 
zone alvorens in te zaaien 

 

 snoei de haag tweemaal per jaar 

 maai de belt maandelijks tijdens de zonnige maanden 

 belt 

 molenomgeving 

 

In eigen beheer (voor gemeente of provincie is dit vaak de groendienst), eventueel 

maatwerkbedrijf of tuinaannemer 

Contacteer je regionaal landschap voor advies:  

https://www.regionalelandschappen.be/meer-info/7490 

Onderhoudsfiche 

MOLENS 7
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GROENONDERHOUD VAN DE MOLENBELT 

MOLENSITE EN OMGEVING 

WAT DOEN?   

WANNEER / HOE VAAK? 

Afsluiting in haagbeuk of slee-

doorn.  

Schade door onzorgvuldig maai-

en.  

Veilige afsluiting van de belt.  

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

WELKE ELEMENTEN? 

WIE?   

https://www.regionalelandschappen.be/meer-info/7490
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Vermijd!  
 

 werken aan de belt tijdens het draaien van de molen.   

Let op! 

 let op de aansluitpunten van de bliksemafleider 

 berg de kabels van de bliksemafleiding zorgvuldig op, zodat deze niet 
onder de grasmaaier terecht kan komen 

 besteed de nodige aandacht aan aansluiting met kruipalen, teerlingen 
 

Wet- en regelgeving:  

 beschermde monumenten: verschillende werken zijn vergunningsplichtig 
(vb. andere kleurkeuze…), vraag advies bij het agentschap Onroerend 
Erfgoed 

 handleiding voor het beheer van hagen en houtkanten met erfgoedwaar-
de, agentschap Onroerend erfgoed, 2019 

 technisch vademecum heesters, agentschap Natuur en Bos, 2015 

WAT VERMIJDEN? WAAROP LETTEN?   

MEER INFO:    
Molenwieken komen dicht bij de 

grond van de belt.  

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/22/HAOE022-001.pdf
https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/341923_tv_heesters_.pdf

