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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
INCOMPLETE MOLEN. De als stellingmolen uitgevoerde ronde stenen molen is in 1890 gebouwd als koren- en
schorsmolen. De molen is in 1929 na een brand onttakeld, waarbij het wiekenkruis, de kap, de stelling en het
gaande werk werden verwijderd. De zolders zijn in 1929 opnieuw aangebracht. De incomplete molen kreeg een
functie binnen een mengvoederfabriek en had hierin tot het begin van jaren vijftig van de 20e eeuw een functie als
opslagruimte en als schorsmolen. Hiertoe was op de tweede zolder een koppel maalstenen aanwezig dat door een
dieselmotor werd aangedreven. In 1962 werd op de plaats van het maalkoppel een silo aangebracht. De incomplete
molen heeft thans een functie als opslagruimte en ligt ten noorden van de lintbebouwing langs de provinciale weg.
De romp is rondom uitgebreid met diverse aanbouwen. Deze aanbouwen vallen buiten de werking van de
Monumentenwet. In de directe nabijheid staat een molenaarswoning. De incomplete molen is zichtbaar in een open
omgeving.
Omschrijving
De incomplete molen bestaat uit de ronde conisch gemetselde bakstenen romp van een bovenkruier. De uit vijf
bouwlagen bestaande romp is ter hoogte van de voormalige kapzolder voorzien van een plat dak met
asfaltbedekking. Ter hoogte van de voormalige luizolder is een bordes met een motorluiwerk aanwezig.
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Waardering
De incomplete molen is van algemeen belang:
- vanwege bouwtechnisch-historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een ronde stenen korenen schorsmolen uit het eind van de 19e eeuw die in de eerste helft van de 20e eeuw werd omgebouwd tot een
mengvoederfabriek en schorsmaalderij;
- vanwege cultuurhistorische waarden als onderdeel van de geschiedenis van de graanmaalderijen en de
leerindustrie van Nederland (schorsmolen) en de industriële ontwikkeling van Noord-Brabant en de plaatselijke
geschiedenis;
- vanwege situationele waarden betreffende de historische gaafheid van de omgeving;
- vanwege de gaafheid van de molenbiotoop.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Industrie- en poldermolen

Korenmolen
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