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Data 

  

 Molendag in Vlaanderen, zo 24 april 2016  

o Lummen,  Kleen molen 

o Stevoort,  Dorpermolen 

o Alken,  Dorpsmolen 

o Alken, Groenmolen (indien er gemalen kan worden) 

o Lauw,  Hoogmolen ? 

 Avondmarkt Alken, ma 2 mei 2016, 17:00 tot 22:00 

 Kleen Molen Lummen, zo 29 mei, vanaf 14:00 kasteelwandeling  4km  

 Limburgse Molendag ,  zo 26 juni 2016 

o Lummen,  Kleen molen 

o Stevoort,  Dorpermolen 

o As,  Theunissenmolen 

o Alken,  Dorpsmolen 

o Alken, Groenmolen (Eddy Vos ?) 

o Lauw,  Hoogmolen 

o Tongeren de Motmolen 

 Open monumentendag,  zo 11 september. Hier volgen we de wensen van de gemeenten. 

Feestje 

Formule lijkt aan te slaan. Meerdere mensen kunnen uitgenodigd worden. De rekening is nog niet 

binnengekomen. 

 

Voedselveilig malen 

FAVV wil zich buigen over het voedselveilig malen in onze ambachtelijke molens. Gestuurd door de 

inlichtingscel brengen An Bellen en collega werkbezoeken aan een 6-tal verschillende molens. Zo 

bezochten ze op donderdag 18 februari de Oude molen in As, de Bilzernermolen in Bilzen en de 

Hoogmolen in Lauw-Tongeren.  Op deze wijze kregen ze een impressie hoe het er in onze molens aan 
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toe gaat. Mevrouw Lieve Busschots, communicatie verantwoordelijke FAVV, belde ons dat als het 

onderzoek afgerond zou zijn, ze de sector zou contacteren. Het geheel zou mogelijk uitmonden in het 

samenstellen van een opleiding met aandachtpunten voor (toekomstige) vrijwillige molenaars. 

 

Op de markt 

“De Wroeter” heeft een (elektrisch) maalstoel die de vereniging mogelijk op markten kan aanwenden 

voor demonstraties. Deze wordt kortelings naar de Dorpsmolen in Alken gebracht alwaar hij zal 

nagekeken worden. 

 

Molens foto’s 

Tonny heeft een geheugen schijf aangekocht, hij moet de factuur nog binnenbrengen. Hij werkt ook 

nog aan een molenkaart van Limburg. 

 

Malen op de Dorpsmolen in Stevoort 

 

Gisteren, 1 maart, was hier voormiddag overleg met Leni Thiers, erfgoedconsulent Industrieel 

erfgoed, bij “Onroerend Erfgoed Antwerpen”. We willen een toelagen voor de aankoop van een 

koppel molenstenen. Het kan mits een beheersplan. 

 

Onroerend Erfgoed Antwerpen 

Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, bus 53, 2018 Antwerpen  

T +32 (0)3 224 65 21| M +32 (0)472 61 72 26  |  F +32 (0)3 224 62 23 

www.onroerenderfgoed.be 

 

Een beheersplan is een visiedocument. Het is de schriftelijke neerslag van het resultaat 
van het denken, zoeken, afwegen en beslissen ten behoeve van het behoud en beheer 
van de erfgoedwaarde(n) van het onroerend erfgoed. Het plan is een weldoordachte 
houvast voor de zakelijkrechthouder(s) of gebruiker(s) en de overheid waarin de 
erfgoedwaarde(n) van het onroerend erfgoed/erfgoedlandschap en de wensen van de 
beheerder(s) voor een bepaalde periode (20 jaar of 24 jaar voor geïntegreerde 
beheersplannen) vastgelegd worden. 
 
De eerste 4 hoofdstukken gaan respectievelijk over de identificatie, een historische nota, 
een inventaris en de beschrijving van de erfgoedwaarden. 
 
In het 5de hoofdstuk gaat het over visie. Hier horen de beheeropties die nodig zijn om het 
onroerend erfgoed of erfgoedlandschap te valoriseren, te herbestemmen of in regel te 
stellen met andere beleidsdoelstellingen of regelgevingen (bijvoorbeeld toeristische 
ontsluiting, landbouwexploitatie,..).  
Wens je het onroerend erfgoed als ZEN erfgoed (erfgoed zonder economisch nut) of 
OPEN Erfgoed te laten erkennen? Argumenteer dan hier waarom het onroerend erfgoed 
in aanmerking komt. 
 
Molens zonder beheersplan zijn niet "ZEN". Het beheersplan bepaalt het al dan niet 
"ZEN" zijn. Bewoonde molens zijn de facto niet "ZEN". 
 
Slechts een 50 à 100 stuks monumenten in Vlaanderen zullen als "open" (meer 
tussenkomst) gekwalificeerd worden. 
De criteria om "open" te zijn, zijn niet beperkt tot een aantal openingsuren. 
 
Hoofdstuk 6 houdt de werken in die nodig zijn voor het instant houden van de molen. Het 
gaat over een periode van 20 of 24 jaar. Het bepaalt welke werken in welke mate worden 
betoelaagd. 
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Het document wordt afgerond met een voorstel voor opvolging en devaluatie in hoofdstuk 7. 

Een ander document, hoofdstuk 8, bevat de bijlagen; bijvoorbeeld een verslag van 

monumentenwacht.  

 
Gisteren namiddag was er overleg  met onze partners bij Regionaal Landschap Haspengouw en 

Voeren. De kwaliteit van het nog aanwezige graan voldoet niet meer. De boeren zoeken naar een 

oplossing. 

 

Beheer Dorpsmolen Alken 

 

De gemeente werkt samen met regionaal  landschap (Ann Digneffe van Alken) en de 

Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst Oost-Haspengouw & voeren (Veerle Vansant) om 

mogelijkheden te bekijken. Zelfs volledige afbraak en heropbouw behoort tot de mogelijkheden. 

Monumentenwacht: onderzoek is uit (af?)gesteld. 

 

We kregen wat vragen om bij het onderzoek te helpen. 

 

De firma Asnong is op bezoek geweest en maakt een raming op voor de herstelling van de turbine. 

 

Nog te doen door de gemeente: 

-Jaarlijks snoeiwerk 

-Dak ! 

- De beek zou nog geruimd moeten worden (achterwater). 

 

Weldra is er onze jaarlijkse rondgang.  

 

Bezoeken  - adviezen 

 

Abdijmolen - Herkenrode 

 

Herkermolen - Herk de Stad 

Nagenoeg maalvaardig, kortelings proefmalen! 

 

Groenmolen - Alken 

(Op te sporen: molenaar Joris Quintiens) 

 

Nieuwe Molen - Borgloon 

Kan aandacht krijgen als hij toegankelijk is. De vereniging wil zich alvast enkele dagen inzetten om 

het binnenwerk na te kijken en toonbaar te maken. 

 

 

Elektriciteit 

Visie: 

Elektriciteit maken is mogelijk maar dan liefst naast de molen (Vortex - Turbulent) los van de 

maalkracht. 

In Sint-Truiden (de Stayenmolen) en in Kanne ( de Smokkelmolen) zijn recente installaties voor 

elektriciteit. Ze beantwoorden evenwel niet aan onze visie. We hebben geen probleem met 

elektriciteit door het gestuwde water, maar liefst niet met de oude technieken. In deze gaan we liefst 

voor een “Vortex”; een waterwervelkrachtcentrale. Het systeem is ontwikkeld in Oostenrijk en wordt 
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reeds in meerdere landen toegepast. We droomde ervan om in Alken (Dorpsmolen)de eerste 

“Vortex”-centrale in België in gebruik te nemen.  

Blijkt nu dat bij ons de start-up Turbulent, die pas begin 2015 werd opgericht, een gelijkaardige 

compacte installatie ontwikkelde. Ze werd recent aan een historische site in Tielt-Wingen 

geïnstalleerd. De installatie is moduleerbaar naargelang het debiet van de rivier en de behoeften van 

de verbruikers. De installatie is visvriendelijk en heeft een minimale impact op de omgeving. 

Wij hebben “Turbulent” uitgenodigd op maandag 14/03 om 18:00 in de Kleen Meulen. Iedereen is 

welkom. 

 

De volgende vergadering, 

gaat door op  de “Blaarmolen” te Tongeren (kruising Kevieweg - Blaarmolenstraat), op  woensdag 20 

april 2016 om 19:30. We danken Wies voor de fijne ontvangst in de Dorpermolen. 

 

 


