
Het Limburgs Landschap
Grathemermolen, een uitdaging! 

Mooi dichtbij



Particuliere stichting opgericht in 1931.

Totaal beheerde oppervlak van meer 
dan 9000 hectare over 80 gebieden.

Meer dan 60 gebouwen:
- 5 watermolens
- 5 windmolens
- 5 historische buitenplaatsen

Uitdaging van een erfgoedeigenaar



Goed voorbeeld van een nog functionerende, in oorsprong oude, aan de eisen van de tijd 
aangepaste molen……







Voorgevel rond +- 1900; aanpassing kozijninvulling molen





Een mengvoeder bedrijf is weinig idyllisch?? 



Basis restauratievisie

- De Grathemermolen erg oud, maar dat is niet goed zichtbaar 

- De huidige verschijningsvorm is de Grathemermolen representatief voor 1874

- De molenfunctie was vroeger ‘verborgen’: 

a. een inpandig waterrad, later turbine, 

b. identieke ramen en raamvleugels en een smalle deur. Net 2 (grotere) 

woonhuizen,  

c. waarbij de linkerhelft gestucte was om enerzijds oudere bouwsporen en 

aanpassingen aan het zicht te onttrekken en het pand een zekere status en

allure!) mee te geven. 

- Kenmerkend is dat het molenbedrijf ook steeds gemoderniseerd en geoptimaliseerd is.  



- Vanaf 1900 als Matthieu Tijsen eigenaar is ontstaat een meer industriële uitstraling, wat zich doorzet tot 

en met een laatste investeringsfase in 1956 door de erven Tijssen. 

- Waarschijnlijk door toenemende logistieke bewegingen is de smalle deur die toegang gaf tot de molen  

(woningdeur!) vervangen door bredere deuren, een schuifpui. Ook zien we een venster op de 1ste 

etage aangepast tot deur met een hijsmechaniek. 

- Oorlogsschade, goedkope reparties na de oorlog en de teruglopende economie van dergelijk (klein) 

maalbedrijf zorgen er voor dat het onderscheid tussen woning en bedrijfsdeel minder duidelijk worden 

en de voorgevel ook minder kwaliteit uitstraalt. 

- De restauratie uit 1996 heeft dat beeld verder versterkt. 



Accenten

- het verschil tussen woonhuis en molengebouw accenturen (deels 1900), maar de verdere 

ontwikkelingen in het gebouw en maalbedrijf niet ontkennen. 

- uitgangspunt is dat zoveel  mogelijk authentieke onderdelen bewaard en gerestaureerd worden

- detonerende onderdelen (bijvoorbeeld dubbele deur entree molen, gootbetimmering en 

bloemen venster) worden weggenomen. Materiaal gebruik en toepassing daarvan wordt 

aangepast met authentieke bouwmaterialen en verwerkingsmethodieken.  

- Kwaliteit en uitstraling gehele complex verbeteren.
















