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INSPECTIERAPPORT 	 objectnummer 0665 

Objectgegevens 
Objectnummer: 
Debiteurnummer: 
Object: 
Gelegen te: 

Monumentnummer: 
Bouwjaar: 
Oorspronkelijke functie: 

Inspectiegegevens  
Inspectie uitgevoerd door: 
Datum inspectie: 
Eigenaar: 

Contactpersoon: 

0665 
4325 
Spinnekop "De Groene Mole" 
Groenedijk 7, 8501 AX Joure 
Gemeente Skarsterlán 
18208 
Omstreeks 1800 
09 Molens 

Paul David van Vliet 
30 september 2013 
Gemeente Skarsterlán 
Postbus 101, 8500 AC Joure 
dhr. W. Lanting mobiel (06) 53 42 11 35 

Algemeen  
De constructieve toestand van de molen is redelijk. De onderhoudstoestand is goed. 

Bij het lezen van het rapport: "links en rechts" is vanaf de staart gezien. 

Aanbevolen werkzaamheden in volgorde van prioriteit 
onderdelen rubriek technische termijn 

staat 
"De Groene Mole - 
0 	As naar voren brengen. 5.2.1 matig 0-1 jaar 
O 	Smeermogelijkheid halslager maken. 5.2.1 n.v.t. 0-1 jaar 
0 	Hekje maken / aanbrengen. 4.7 n.v.t. 0-1 jaar 
0 	Behandelen conservering vijzelbakdek. 1.7.3 matig 0-1 jaar 
0 	Aantastingen houtborende insecten en (na)behandelen. 1.2.2/2.1.1 matig 0-1 jaar 

6.1.1 
0 	Inkorten houten beschieting. 1.5 n.v.t. 0-2 jaar 
0 	Aanbrengen leklatjes: 2.2 n.v.t. 0-2 jaar 
0 	Herstel houtrot; kozijn en raam. 1.4.2 Matig 1 -3 jaar 
0 	Herstel hekwerk. 4.4 matig 1 - 3 jaar 
0 	Schoonmaken, bijwerken / behandelen (onderdelen) 1.3/1.7 matig 1 -3 jaar 

schilderwerk. 2.1.1 
0 	Herstel metselwerk. voegwerk. (ankers) en latei. 1.2.1/1.4 matig 1 - 3 jaar 

3.2 
0 	Klos binnensluiting vervangen. 1.3 matig 1-3 jaar 
0 	Herstel onderdelen uitschoot en vijzelbak: beton. ijzeren 

profielen / stangen, metselwerk (afwerking). 
5.5.1/5.5.2 matig 2-5 jaar 

0 	Herstel beton vloer. 3.1.1 matig 2-5 jaar 
0 	Onderhoud gaande werk in de molen. (w.o. wiggen aandrijven / 

kammen vastzetten e.d.). 
6 n.v.t. jaarlijks 

Bijlagen 
Geen. 

pagina 2 



Rubriek Toelichting Hersteladvies 	 0665 
	 Spin nekop "De Groene Molen"   

 

1. ONDERHUIS 

1.1. Funderingen  
Metselwerk 

fundering 

1.2. Onderbouw 

1.2.1. Onderbouw 
Onderbouw; metselwerk 1 1/2 
steens, Friese geeltjes in kruis-
verband 

metselwerk bij de vijzelbak 

rollaag (spaarboog) over 
uitschoot 

- overig metselwerk 

voegwerk platvol 

ankers (12) van stijlen en 
liggers dragende houtcon-
structie 
overige (oude) ankers (2) 
aan zuidzijde 

G Voor zover waarneembaar en ge-
zien de kwaliteit van het opgaande 
werk. 

Boven de vijzelbak is het muurwerk 
licht gescheurd en uitgebuikt. Naast 
de vijzelbak zijn enkele stenen los-
geraakt. 
Gescheurd / stuk en losse stenen. 

Op hoeken onder de binnensluiting 
zijn enkele stenen enigszins losge-
raakt. In de hoekverzwaring zuid-
west, onder de binnensluiting enkele 
kleine scheuren. 
Aan de noordzijde boven de door-
voer enig open en losgeraakt voeg-
werk. 
Bij de zuidwestelijke schoor is 
voegwerk open. 
Onder de binnensluiting t.p.v. hoek-
verzwaringen is enig voegwerk open 
/ uitgesleten. 
De aansluiting van de rollaag onder 
het noordelijke venster is open / 
open voegen. 
Langs het maaiveld is enig voeg-
werk open. 
Het voegwerk is te hard ten opzichte 
van de baksteen (cementvoeg). De 
voegen zijn tijdens het herstel niet 
diep genoeg uitgehaald. zodat 
plaatselijk voegen los krimpen en 
wegvallen. 
Voor zover waarneembaar. 

Sterk geroest (waardoor het muur-
werk scheurt) en los. Voor zover 
zichtbaar zijn deze niet meer functi-
oneel. 

Inboeten losse stenen bij gele-
genheid. 

Bij gelegenheid (herstel uit-
schoot, rubriek 5.5.1) de rollaag 
tevens herstellen. 

Waar nodig zorgvuldig herstel 
voegwerk. 

Behouden van deze oude an-
kers. Ze moeten dan op termijn / 
bij gelegenheid wel worden ont-
roesten en behandeld. 

G = goed R = redelijk M  =  matig S = slecht 	 pagina 3 



Hersteladvies 	 0665 Rubriek Toelichting 
Spinnekop "De Groene Molen" 

1.2.2. Ondertoren molen 
Eiken ondervierkant spinnekop 

- hoekstijlen 

overige hoekstijlen 
schoren 

- ondertafelement 

draagbalken 

korbelen 

kokerbalken 

koker (eiken en grenen) 
wiggen koker 

G 

G 

De molen is na de restauratie be-
handeld tegen houtborende insec-
ten. 

Boven de las van de zuidwestelijke 
hoekstijl zijn nog aantastingen van 
bonte knaagkever zichtbaar (max. 
20 boorgaatjes). 
In de noordwestelijke hoekstijI zijn 
tevens, vermoedelijk oude, aantas-
tingen door bonte knaagkever zicht-
baar. 

G 
In de schoor bij de aangelaste zuid-
westelijke hoekstijI zijn aantastingen 
zichtbaar van bonte knaagkever. 
Bovenin de noordelijke schoren, na-
bij de hoekstijl noordwest, gaatjes 
van de bonte knaagkever. 
Boorgaatjes van bonte knaagkever 
bij de zuidelijke deur. 
In de hoek noordwest boorgaatjes 
van bonte knaagkever aanwezig. 
In de korbelen noordwest en zuid-
west tevens nog aantastingen door 
bonte knaagkever zichtbaar. 
Aantastingen van bonte knaagkever 
op drie hoeken (kruisingen) van de 
2e  laag. (Kruising zuidwest geen 
aantastingen / boorgaatjes gecon-
stateerd). 

G 
Aan de oostzijde zijn de wiggen los 
en uitgezakt / verschoven. 

0 Onder controle houden op activi-
teiten en (na)behandelen. Zie 
onderstaande onderdelen en ru-
briek 2.1.1. 

o Wiggen weer terug plaatsen, 
aandrijven en vastzetten. 

veldkruisen 
- boventafelement 

verankering 

1.2.3. Bekleding ondertoren 
Ondervierkant spinnenkop 

verticale beschieting 
tengels 

- hoeklatten 

Wiggen los. 
G 
G 
G 

G 
G 
G  De houtdraadbout van de zuidwes- 

telijke hoeklat is los. 

3 = goed R  =  redelijk  M = matig  S =  slecht 	 pagina 4 
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G 

G 

G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 

De stelling lijkt aan de zuidzijde / 
zuidwestzijde wat gezakt. Wellicht al 
lange tijd. 
De ondereinden van de zuidwestelij-
ke — en noordoostelijke schoren zijn 
licht gerot. 
Geroest. met name in het muurwerk. 
Echter geen schade aan het muur-
werk zichtbaar. 

Aan de bovenzijde enigszins door 
houtrot aangetast. Met name de 
noordelijke is aangetast. 
Op hoeken (t.p.v. verbindingen) bij 
opleggingen op de hoekverzwarin-
gen gerot. 
Aangetast en los. 

In het muurwerk vermoedelijk tevens 
aangetast. echter voldoende draag-
krachtig. 
Met bitumen afgedekt. 

De onderste aan de zuidzijde is wat 
beschadigd en door rot aangetast. 

De linker onderhoek is gerot. 

De linker onderhoek is gerot. Een 
roede is losgeraakt. 
Licht aangetast door houtrot / hout-
borende insecten en wat voorover 
gezakt. 

G 
G 
G 
R  Licht aangetast door houtrot / hout- 

borende insecten en wat voorover 
gezakt. 

De houten beschieting sluit strak 
aan op het lood. Door capillaire wer-
king wordt de beschieting vochtig. 

1.3. Stelling  
Constructie stelling 
- algemeen / constructief 

schoren (12x12 cm) 

- verankering schoren 

- 	leklatjes 
- 	binnensluiting 

- klos oplegging binnenslui-
ting noord 

- overige klossen 

buitensluiting 
liggers 
stellingdek 
regen-of mastiekkraag 
schoprand 
hekmantjes / -stijltjes 
dekkers 
schroten 

1.4. Vensters  

1.4.2. Hout 
Onderbouw noord 

kozijn (90x212 cm) 

raam met roeden (56x68 
cm) 
houten latei over venster 

1.5. Deuren/luiken  
Onderbouw zuid 

kozijn 
deur 
betonnen onderdorpel 
latei over toegang 

Ondervierkant spinnekop 
deuren / deurstijlen 
hengen 
luifel met loodafdekking 

Herstel is niet aan de orde. 

Aantastingen wegsteken bij on-
derhoudsschilderwerk. 

Herstel is niet aan de orde / op 
langere termijn aanlassen nieu-
we delen. 

De klos vervangen 

Beschadiging / rot wegsteken bij 
onderhoudsschilderwerk. 

Aanlassen stijl en de dorpel ver-
vangen. 
Vervangen raam; 56x68 cm. 

Vervangen bij herstel muurwerk 
boven venster (rubriek 3.2). 

G 
G 

Bij gelegenheid de beschieting 
boven het lood wat inkorten. 

G = goed R = redelijk  M  =  matig  S  =  slecht 	 pagina 5 



Rubriek 

Kop 
- deur! deurstijlen 
	G 

- hengen 

1.7. Schilderwerk  

1.7.2. Schilderwerk 
Onderbouw 
- deur en kozijn zuid 

venster noord 

Stelling 
hekwerk / balie 

schoren 

Ondervierkant spin nekop 
- beschieting met deuren 

Kop en kap 
- 	beschieting incl. deur 

potdekselwerk kap 

Staart 
staartbalk, spruit. schoren 
en hangbomen 
haspel 

Gevlucht 
- algemeen 

Overige 
hekwerk zuid 

1.7.3. Conserveringen 
Stelling 
- dek 
- 	liggers en sluitingen 

Staart 
trap 

Waterloop 
vijzelbakdeksel 

2. BOVENHUIS 

2.1. Bovenhuis 

2.1.1. Bovenhuis of kop (eiken) 
Eiken en bilinga constructie 

voegburriebalken 
voorzomer 
achterzomer 
steenburriebalken 
steenlijsten  

Wat vervuild. 
Gescheurd en gebladderd langs de 
beglazing / op de stopverf. 

Schraal. Bij verbindingen geblad-
derd. 
Vuil en schraal. Plaatselijk ge-
scheurd. Gebladderd op de leklatjes. 

Vervuild door vogels 

Schraal en plaatselijk licht ge-
scheurd. 

Vervuild en schreien schilderwerk. 
Bovenzijde aangroei van mossen. 

Vervuild door vogels 

Schraal en groen door algen. 

Bovenzijde en tegen de beschietin-
gen aan aangetast door rot. 

Rubriek 1.4.2. 

Bijwerken / behandelen. 

Het schoonmaken van het schil-
derwerk verhoogt de duurzaam-
heid van het verfsysteem 

Schoonmaken. 

Schoonmaken / behandelen. 

Schoonmaken en behandelen 
met een teervervangend pro-
duct. 

Toelichting Hersteladvies 	 0665 
Spinnekop "De Groene Molen" 

  

G 

G 

G 

G 

G 
G 

G 

G 

G 
G 
G 
G 

G = goed R  = redelijk  M = matig S = slecht 	 pagina 6 



Actieve aantastingen door houtworm. 

Rubriek 

Eiken en bilinga constructie 
hoekstijlen 

Toelichting Hersteladvies 	 0665 
Spin nekop "De Groene Molen" 

Aantastingen (boormeel) bij de ver-
binding met de daklijst / achterbalk / 
korbeel links achter. Ook bij dezelf-
de verbinding rechtsvoor aantastin-
gen. 
De hoekstijl rechtsvoor is tevens bij 
de verbinding met de regel onder de 
wind peluw aangetast door bonte 
knaagkever. Hier ook enige aantas-
ting door rot. 
De hoekstijl linksvoor is bij dezelfde 
verbinding aangetast door bonte 
knaagkever. 

De aantastingen (bonte knaagkever) 
breiden zich uit ten opzicht van 
voorgaande inspecties en zijn duide-
lijk actief. 

G 
Hersteld houtrot / geschilderd. 

G 
Licht door houtrot aangetast bij be-
vestigingen. Geschilderd / hersteld 
bij recent uitgevoerd schilderwerk. 

Schoonmaken: boormeel verwij-
deren zodat actieve aantastin-
gen goed zichtbaar worden. De 
aantastingen bestrijden. 

Bij volgende onderhoudsschil-
derwerk moet houtrot weer 
plaatselijk worden verwijderd. 

G 
De balk boven de deur is aangetast 
door bonte knaagkever. 

Bestrijden aantastingen. 

G 
G 

Scheuren zijn doorgebout i.cm. be-
vestiging springbeugel. 

G 

G 

G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 

- regels 
borstnaald 
daklijsten (bilinga) 

- consoles onder daklijsten 

deurstijlen 
- balk boven de deur 

- windpeluw (bilinga) 
ijzerbalk 
penbalk 

wolfsbalk (bilinga) 
Bekleding 

verticale beschieting 

2.1.2 Kap 
Bilinga en eiken constructie 

hoekstijltjes (bilinga) 
keer- en weerstijl (bilinga) 
keuvelensbalk (bilinga) 
betimmering voorkeuvelens 
steenbord 
kapspanten (eiken) 
potdekselwerk 

G = goed R = redelijk  M = matig  S  =  slecht 	 pagina 7 
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G 
G 
G 
G 
X 

G 
G 
G 
G 
G 
G 

G 

G 

2.2. Kruiwerk 
Staart / trap 

draagvlak 

staartbalk 
schoren 
spruitbalk 
petten 
leklatjes 

Trap 
slof of slee 
hangers 
trapbomen (bilinga) 
traptreden 
kruihaspel 
krui- en bezetketting 

3. INTERIEUR 

3.1. Balklagen, vloeren  

3.1.1.Begane grond 
Algemeen 

beton vloer plaatselijk 

- beton vloer algemeen 

3.1.2,Vloer stellingzolder 
Algemeen 
- houten vloer 

3.1.3.Vloer bovenhuis 
Algemeen 

houten vloer 

3.2. Binnenconstructie / -metselwerk 
Onderbouw 

1 1/2  steens kruisverband 
metselwerk en voegwerk 

vurenhouten constructie  

De molen kruit met de voegburrie 
balken op het boventafelement. Op 
de zuidwesthoek is een deel be-
schadigd. 

Niet aanwezig. 

Plaatselijk scheurvorming / stuk. 

Plaatselijk verzakt. 

Boven en onder het venster scheur-
vorming. Boven het venster tevens 
los. 
Aan de westzijde (tegenover de 
trap) gescheurd, uitgebuikt en wat 
losgeraakt. 
Boven de toegang gescheurd en 
enigszins uitgebuikt. 
Langs de vloer zijn stenen losge-
raakt. 
Verspreid stukgeraakte / verpulver-
de stenen. 
Verspreid open voegwerk. 
Voor zover waarneembaar geen 
grote gebreken. 
De achterzijde van balkhout strak 
tegen metselwerk wordt veelal aan-
getast door rot en houtborende in-
secten. 

Aanbrengen op de schoren om 
houtrot door inwateren in ver-
bindingen te voorkomen. 

Herstel van de vloer op termijn / 
bij gelegenheid. 

Herstel door inboeten / aan-
brengen van rvs wapen ingssta-
ven in het metselwerk. 

G = goed R = redelijk M = matig S = slecht 	 pagina 8 



Meerdere hekpalen en hekplanken 
zijn gerot. Enkele losse planken 
aanwezig. 

Palen gerot en hekplanken los. 

Incl. hengen en sluitwerk. 

Rubriek 

3.3. Diversen  
Motor 
- Lister motor 

4. DIVERSEN 

4.1. Technische installaties  

4.1.1. Bliksembeveiliging 
Algemeen 

installatie 

afgaande en ringleiding 
grondleiding 
loopkabel-aansluiting 

roedeaansl. + kabels 
verbinding askop 

4.1.2. Brandpreventie 
Algemeen 

brandblussers 

4.2. Bereikbaarheid etc 
Algemeen 

inwendig 
uitwendig 

4.3. Molenerf 
Om de molen 

terrein algemeen; gras 

4.4. Toegandshekken  
Noord 

gaaswerk / hekken 
Zuid 

houten hekwerk; hekpalen 
en planken 

- landhek 

4.5. Molenbiotoop 
Algemeen 
- windvang  

Voor zover waarneembaar. Door 
vrijwilligers gereviseerd 

Betreft de uiterlijke toestand en be-
vestiging. Het functioneren van de 
installatie is door ons niet gecontro-
leerd. 

Bij de molenkoppelingen is de kabel 
met tape gedicht. 

o De bliksembeveiliging wordt pe-
riodiek door Henkel gecontro-
leerd. 

o Vervangen van enkele palen en 
planken. 

Toelichting 
	 ' Hersteladvies 	 0665 

Spinnekop "De Groene Molen"   

G 

X 

G 
G 

G 
G 

G 

G 
G 

G 

G 

G 

R  Enige windhinder van bomen en be-
bouwing. 

G  =  goed  R  = redelijk M = matig S = slecht 	 pagina 9 



Rubriek 1Toelichting 

G 
G 
G 

Hersteladvies 	 0665 
Spinnekop "De Groene Molen" 

4.7. Veiligheidsvoorzieninden  
Binnen 

afzetting om wielen en rie-
men binnen 
trap naar stellingzolder 
toegang stelling 
verbandtrommel 

Buiten 
- veiligheidsafzetting gevlucht 

toegang bovenhuis 

werken op hoogte 

5. GAANDE WERK 

5.2. Bovenas  

5.2.1. Bovenas 
Bovenas 

gietijzeren as 

askop 
halslager (arduinsteen) 

- smering 

steenbed met wiggen 
penlager (arduinsteen) 
springbeugel 

5.3. Roeden  

5.3.1 Roeden (vlucht 13.10 m) 
Houten roeden 
- binnen- en buitenroede (bi-

linga) 

roedewiggen 
- keerklossen 

Horizontale regels. Voldoende dicht. 

Twee deuren aanwezig. 
Aanwezig. De inhoud is niet gecon-
troleerd. 

D.m.v. netten. 
Geen hekje aanwezig om de deur-
opening mee af te zetten. 

Voor het werken op hoogte (hoger 
dan 2,5 mtr) dient men valbeveili-
ging toe te passen. Zie ook informa-
tieblad. 

Askop loopt aan op voorschild. 
G 

Voor zover zichtbaar is de steen ho-
rizontaal / diagonaal (naast de 
steen) gescheurd. 
De hals is moeilijk te bereiken. 

Enkele forsere scheuren in met na-
me de buitenroede. 

Met wouterlatten geborgd. 

In de deuropening van het bo-
venhuis een hekwerkje aan-
brengen. 
Monumentenwacht Fryslán be-
schikt zelf over de noodzakelijke 
veiligheidslijnen en — gordels. 

Luikje maken in het voorkeuve-
lens / voorschild of een opening 
in het bovenwiel creëren om 
smeren makkelijker / mogelijk te 
maken. 

Niet afdichten met kit / kunsthars 
/ plamuur o.i.d. Zoveel mogelijk 
open houden en tijdig onder- 
houdsschilderwerk uitvoeren. 

G 
G 
X 

G 

X 

G 
G 

De as loopt aan op het onderste 	o Naar voren brengen bovenas / 
deel van het stormschild / voorwolf. 	keep in plank voorwolf enigs- 

zins vergroten. 

G = goed R = redelijk M  =  matig S = slecht 	 pagina 10 
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Houten roeden 
roedekettingen 
kikkers (hout) 

5.4. Wieksystemen  

5.4.1. Oudhollands opgehekt 
Hekkens 

heklatten / zoom latten 
voorzomers 
windborden 
kluften 

5.4.6. molenzeilen 
Algemeen 

zeilen 
lijken 
kikkerlijnen 
touwen 
zwichtlijnen 

G 
G 

G 
G 
G 
G 

G 
X 
X 
X 
X 

Rvs slotboutjes en schroeven. 

De zeilen liggen in de molen. 

G 
G 

G 
G 

5.5. Begane grond  

5.5.1. Waterloop 
Buiten de molen 

beton wanden en vloer niet 
overdekt deel (afm. lx0,6 
rn, lengte 6m) 

beton wanden en vloer 
overdekt deel (afm. lx0,6 
m: lengte 3,7 m) 
beton deksel 
staal roosterwerk 

Uitschoot in de molen 
beton onder gevel onder-
bouw 
beton onder de wachtdeu-
ren 
overig betonwerk 

- 	U-profielen vijzelbak 
wachtdeur 

- 	luiken uitschoot 
Vijzelbak (lengte ca. 7m) 

metselwerk / beton 

ijzeren stangen in vijzelbak 
(2 stuks) 

Het midden deel is gescheurd / 
stuk. Bij het uiteinde is een deel van 
de vloer afgebroken. Verder verzak-
te delen. 
Verwaterd beton, onder andere aan 
het uiteinde. 
Voor zover waarneembaar slechts 
lichtere scheurtjes aanwezig. 

Forse scheuren (breuk) in het beton, 
zowel wanden als vloer. 
Een scheur in de vloer en in een 
wand. 
Schade door het roesten van de be-
vestigingsprofielen van de vijzelbak 
aan de uitschoot. Aan deze profielen 
is tevens de waterpeluw gemon-
teerd. 
Zie bovenstaande. 

Voor zover waarneembaar; het dek-
sel is niet weg te nemen. 
Verspreid scheurtjes en beschadi-
gingen. Aan een zijde is de afwerk-
laag / het metselwerk bij het uiteinde 
stuk. 
Bij de waterlijn is een kleine forsere 
scheur aanwezig bij de krimp / ver-
smalling van de vijzelbak. 
Met name bij de aansluiting op / in 
het muurwerk geroest. 

Middendeel herstellen (opnieuw 
aanbrengen / inpassen of ver-
vangen. Betonoppervlak aan-
passen aan bestaand oppervlak. 
Vloer aan uiteinde vervangen / 
herstellen. 

Dichten van de scheuren. 

Dichten van de scheuren. 

U-profielen (2 stuks) enigszins 
vrijmaken uit de beton (tot gaaf 
ijzer). ontroesten en roestwe-
rend behandelen. Beton herstel-
len met reparatiemortel. 

De pleisterwerk / afwerklaag en 
scheuren op meerdere plaatsen 
herstellen. 

Op langere termijn / bij gelegen-
heid vrijmaken. ontroesten en 
behandelen. 
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G 
G 

G 

G 

G 

Vijzelbak (lengte ca. 7m) 
vijzelbakdeksel 

draagbalken deksel (7 
stuks) 

schreplatten 
- stalen krooshek 

5.5.2.  Vijzel 
Algemeen 

onderlager 
vetleiding 
vijzel (staal) 

waterpeluw (staal) 

bovenlager 

6. GAANDE WERK IN DE MOLEN 

6.1 Vanqinrichtinq  

6.1.0 Vang 
Vlaamse blokvang 

vangstukken (grenen) 
rijklamp en rust 
lendestut 
koebout 
sabelijzer 
spankettingen 

6.1.1 Vangbalk met toebehoren 
Onderdelen 

ophanging voor 
vangbalk (eiken) 

bevestiging scharnierende 
delen 

6.1.2 Bediening vang 
Algemeen 

vangtouw trekvang 

6.2 Overbrengingen   

6.2.1 Bovenwiel 
Onderdelen wiel 
- algemeen/ constructief 

grenen vulstukken 
opsluiting 

kruisarmen 

velgen 
kammen (39 stuks)  

Voor zover zichtbaar. Het deksel is 
niet demontabel en slechts beperkt 
te controleren. 
Voor zover waarneembaar zijn en-
kele opleggingen licht door houtrot 
aangetast. 
Een lat is gebroken. 

Niet controleerbaar. 
Voor zover zichtbaar. 
Voor zover zichtbaar. Het deksel op 
de vijzelbak is niet demontabel. 
Onderaan / bij waterlijn licht geroest. 
Geroest. 

Boorgaatjes zichtbaar van bonte 
knaagkever. 

Wig aan de voorzijde is los. 

Enigszins opengetrokken verbindin-
gen tussen kruisarmen. 
Plaatselijk gescheurd. 
Enkele zijn gescheurd. 

Tevens behandelen bij het be-
handelen van de U-profielen van 
de vijzelbak (rubriek 5.5.1). 

Gelijk behandelen tegen houtbo-
rende insecten met de houten 
constructie (rubriek2.1.1). 

Wig(gen) aandrijven en wouter-
latten bijplaatsen. 

Sterkst gescheurde kammen 
opsluiten met een slotboutje. 
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ven. 

Wiggen los en verschoven 

Rubriek Toelichting Hersteladvies 	 0665 
Spinnekop "De Groene Molen"   

   

6.2.2 Bovenbonkelaar 
Onderdelen bonkelaar 

algemeen/ constructief 
opsluiting 
kammen (19 stuks) 
klembanden 

6.2.3 Koningsspil 
Koningsspil met toebehoren 

koningsspil (grenen) 
onderlager 

- bovenlager 
- poort 

stroppen 
donsbalk (stalen profiel) 

6.2.4 Onderbonkelaar 
Onderdelen bonkelaar 

algemeen/ constructief 
opsluiting 

kammen 
klembanden 

6.2.5 Aandrijfwiel vijzel / var- 
kenswiel 

Onderdelen wiel 
algemeen/ constructief 
opsluiting 
kammen 
klembanden 

6.2.6 Overige wielen / schijflo-
pen 

Onderdelen wielen 
algemeen/ constructief 
opsluiting 

6.2.7 Vijzelwiel 
Algemeen 

stalen tandwielen vijzel 

6.2.8 Overige aandrijvingen 
Algemeen 

banden 
smering div. onderdelen 

G 
G 
G 
G 

G 
G 
G 
G 
G 
G 

G 

G 
G 

G 
G 
G 
G 

G 
G 

G 

G 
G 
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