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1. Korte geschiedenis 
 
De watermolen werd gebouwd in 1505-1507 door Guillaume de Croy, heer van Aarschot. 
Naast molen, was het gebouw ook één van de belangrijkste versterkte punten van de 
verdediging van de stad: met de sluizen kon het Kempens deel (noordelijk deel) van het (niet 
omwalde) stadsdeel onder water worden gezet. Deze banmolens (molens waar de naburige 
boeren hun graan verplicht moesten laten malen), eigendom van de hertog van Aarschot, 
werden in1795 onteigend en tot nationaal eigendom van de Franse staat gemaakt. In 1795 
werden de Oostenrijkse Nederlanden immers officieel ingelijfd bij Frankrijk. In 1812 verkoopt 
de overheid de molens aan de familie Ectors. In 1910 werd de molen in openbare verkoop 
aangekocht door de Belgische Staat. 
Nog in de jaren 1960 werd de molen gebruikt als pletmolen voor glas. Het poeder werd o.a. 
gebruikt bij de fabricage van schuurpapier. Eenmaal verlaten, trad het verval vlug in. Na een 
brand in 1970, werd een zijvleugel gesloopt. In 1986 volgde de bescherming als monument. 
In het kader van een Belgische staatshervorming werd de molen overgedragen aan het 
Vlaams Gewest. In 2004 ging nogmaals een eigendomsoverdracht door naar de stad 
Aarschot. Al sinds de jaren 1980 werden restauratieplannen opgemaakt. De uitvoering ervan 
werd dringend, aangezien één van de westgevels instortte in 1986. 
Pas na de overdracht aan het Vlaams Gewest en na de opname van de 's Hertogenmolens 
in een stadsvernieuwingsproject kwam het dossier in een stroomversnelling. De onderbouw, 
waar het water van de Demer doorstroomt, werd gerestaureerd door de dienst Waterwegen 
en Zeekanaal n.v.. De bovenbouw werd via een privaat-publieke samenwerking (pps) 
gerevaloriseerd als hotel. In het weekend van 12 en 13 juni 2010 werden de gerenoveerde 's 
Hertogenmolens officieel geopend. In 2011 werden de 's Hertogenmolens bekroond met de 
Provinciale Architectuurprijs Vlaams-Brabant en met de Europa Nostra Award. 
 
 
2. Bouwhistorische aspecten 
 
noA architecten beschrijven de bouwhistoriek van het molencomplex als volgt [2]: 
Fase 1:  tussen 1503 en 1520 werd op beide oevers van de Demer een molen gebouwd. 

Midden in de Demer werd een centrale sluis gebouwd.  
Fase 2:  tussen 1580 en 1590 werd een centraal gebouw opgetrokken over de 

sluisconstructie. 
Fase 3:  in de achttiende eeuw (1705-1785) werd het zuidelijk molenaarsgebouw uitgebreid 

met een molenaarswoning. Mogelijks werden toen reeds de topgevels van het 
centrale en noordelijke gebouw gewijzigd. 

Fase 4:  tussen 1785 en 1865 werden de ruimtes boven de waterraderen dichtgebouwd, en 
werd een noordelijk bijgebouw toegevoegd. In 1851-1853 werd een sas gebouwd 
op een omleiding van de Demer, noordelijk van de molens, dit om de scheepvaart 
(met trekschuiten) te vergemakkelijken die tot dan door de centrale opening moest 
passeren. 

Fase 5:  tussen 1865 en 1890 werd het noordelijk bijgebouw uitgebreid en omgebouwd tot 
een industriële maalderij. 

Fase 6:  in 1970 brandde de noordelijke vleugel volledig uit, en werd gesloopt. In 1986 
stortte de westgevel van de zuidelijke molenaarsgebouwen in. Deze eindtoestand 
vóór aanvang van de restauratie is getoond in Fig. 2. 
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Figuur 1: Bouwfasen ‘s Hertogenmolens [noA, 2] 
 

 

Figuur 2: Westgevel, situatie 2004. Gebouw aan noordzijde (links) gesloopt; ingestorte 
zijgevel van zuidelijk gebouw tijdelijk gesloten met panelen. 
 
 
3. Standzekerheidsproblemen 
 
De standzekerheidproblemen betroffen de funderingen van de verschillende gebouwdelen, 
die deels op houten paalfunderingen, deels op staal (direct) gefundeerd waren. Dat leidde tot 
differentiële zettingen en intense scheurvorming in de muren, die de samenhang van het 
gebouw in gevaar bracht. Daarbij kwamen ook problemen van onder- en achterloopsheid 
wanneer het water opgestuwd werd aan de oostzijde (opwaarts) van de molen. 
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Achter de centrale doorstroomopening was door het water een natuurlijke woelkom 
gecreëerd, waarin het water door turbulentie zijn kinetische energie kon kwijtraken. Maar met 
die energie was ook een diepe kuil uitgegraven, die de paalfundering blootlegde en reikte tot 
onder het gebouw, Fig. 3 en Fig. 4. 
 

 

Figuur 3: In waterval doorstromend water met beluchte zone ter hoogte van houten 
paalfundering 
 

 

Figuur 4: Natuurlijk gecreëerde woelkom legde de funderingen bloot 
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Figuur 5: Scheuren aan zuidelijk rad, opening tot 10 cm 
 
 
4. Remediëring 
 
Vooreerst werden de funderingen verbeterd. De globale funderingsstabiliteit werd op 
volgende wijze aangepakt, zie Fig. 6: 

- plaatsing damwand, 1 m afwaarts t.o.v. westgevel; 
- opvullen ruimte onder bestaande balkenvloer, doorstroomopeningen en pijlers met 

onderwaterbeton; 
- aansluitend en verankerd aan voorgaande (en aan westgevel): opvullen ruimte 

tussen westgevel en damwand met onderwaterbeton; 
- aanbrengen nieuwe betonnen vloerplaat in de doorstroomopeningen, met inbegrip 

van verankering d.m.v. 12 schuine micropalen (4 in elke doorstroomopening); 
- aanbrengen van kleistoppen in de taluds aansluitend op de oostgevel; 
- aanbrengen van 3 woelkommen, t.h.v. iedere doorstroomopening; 
- aanbrengen van drainerende stortebedden tussen de woelkommen. 

 
Figuur 7 toont de woelkommen tijdens de bouwfase. 
 
De gebouwdelen die niet op palen gefundeerd waren, werden gefundeerd op micropalen. De 
ingestorte westgevel werd vervangen door een betonwand, eveneens gefundeerd op 
micropalen. Voor de bovengrondse gevelpartij werd hier geopteerd voor een lichte gevel in 
corten-staal, Fig. 8. 
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Figuur 6: Globale funderingsstabiliteit 
 

 

Figuur 7: Bouw van de 3 woelkommen 
 
De samenhang van de muren werd verzekerd via ankers: korte ankers voor het 
doorverbinden van scheuren; lange ankers die de oost- en westgevels aan elkaar verbinden. 
De houten vloeren werden zoveel mogelijk behouden, en waar nodig omwille van de 
doorbuigingen, versterkt met opgekleefde houten balken of stalen plaatelementen. 
 
Aan de noordelijke kant werd de hotelfunctie uitgebouwd met een aanbouw in gekleurd 
beton, Fig. 9. 
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Figuur 8: Ingestorte westgevel vervangen door gevel in corten-staal 
 

 

Figuur 9: Nieuwbouw hotel aan noordzijde, in gekleurd beton (2010) 
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