Bijlage 4. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot definitieve
wijziging van het besluit van de secretaris-generaal van 14 april 1944 tot rangschikking als
monument van de houten windmolen, genaamd “Bosterhoutmolen” in Meulebeke,
heropgebouwd in Brugge

Provincie: West-Vlaanderen
Gemeente: Brugge, 6de afdeling, sectie F
Objectnummer: 4.01/31005/2208.1

-

Dossiernummer: 4.001/31005/136.1

Omschrijving:

Houten windmolen, genaamd de “Bosterhoutmolen” of “Nieuwe Coeleweymolen”,
Kruisvest zonder nummer
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1. Oorspronkelijke locatie van de molen in Meulebeke

Foto 1: De oorspronkelijke locatie van de molen in Meulebeke (datum opname 24/09/2020)

Fotoregistratie deel 1
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2. De molen in Brugge

Foto 2: De Bosterhoutmolen of nieuwe
Coeleweymolen op de nieuw aangelegde molenberg
met gekasseide oprit naar de molen

Foto 3: DeBosterhoutmolen of de nieuwe
Coeleweymolen op de nieuw aangelegde molenberg

Foto 4: De Bosterhoutmolen of nieuwe Coeleweymolen op de molenberg – trapzijde met links van de trap
balkon met houten leuning en rechts kleine kombuis.

Fotoregistratie deel 1

Pagina 3 van 13

Foto 5: Staartzijde met luikjes en luikap ter
bescherming van het buitenluiwerk.

Foto 6: Nok bekroond met houten makelaar en ijzeren
windwijzer in de vorm van een hond

Foto 7: De Bosterhoutmolen of de nieuwe Coeleweymolen op de gesloten molenvoet. Witgeschilderde
baksteen boven donkerder plint. Houten deurtjes met ijzeren beslag

Fotoregistratie deel 1
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Foto 8: Toegang tot de gesloten molenvoet.

Foto 9: De houten trap en het kruiwerk. Loopstaken
en de papen (met gesculpteerde geschilderde kop)
Kruibok (of kruisas) met ijzeren ketting

Foto 10: De trap met geschilderde leuning.

Foto 11: De toegangstrap tot de molenkast.

Fotoregistratie deel 1
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Foto 12: Kruias met ijzeren ketting, links kruipaal.

Foto 13: De vangzijde van de molenkast:
houten beplanking en ronde kijkgaten,
afgesloten met houten luikjes

Fotoregistratie deel 1

Foto 14: Molenkast met houten beplanking en ronde
kijkgaten, afgesloten met houten luikjes
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