
Restauratie molen De Vlijt in Marle 
 

De markante korenmolen 'De Vlijt' is blikvanger en middelpunt van Marle, een klein buurtschap aan 
de dijk langs de IJssel met ca. 70 inwoners. Het is een authentieke achtkantige stellingmolen met 
rieten kap. Op de maalzolder bevinden zich twee koppels maalstenen, een koekenbreker en een 
mengketel. Op de begane grond is nog een derde koppel stenen dat aangedreven wordt door een 
antieke Ruston dieselmotor. Deze werd gebruikt als er graan gemalen moest worden bij weinig of 
juist te veel wind. 

 

 

 

In 2020 wordt groot onderhoud gepleegd aan het zogenaamde ‘onder-achtkant’, de basis van de 
molen. De originele zwartgeteerde, gepotdekselde planken bekleding is oud en op veel plaatsen in 
matige staat: aan de buitenzijde door weersinvloeden en aan de binnenzijde door houtworm. 
Normaal schilderwerk en kleine reparaties zijn niet meer voldoende. Dat zou telkens meer tijd en 
geld gaan kosten, terwijl de kans toeneemt dat er lekkage optreedt. Vochtproblemen zouden funest 
zijn voor zowel de constructie als de authentieke inrichting van de molen. 

Het gespecialiseerde molenmakersbedrijf Groot Wesseldijk uit Lochem gaat deze restauratie 
uitvoeren. Als de financiën het toelaten, wordt het gevolgd door een 2e fase met een gedeeltelijke 
restauratie van de stelling. Dat is de ‘balustrade’ rondom de molen. Her en der vertoont die zwakke 
plekken en sommige planken en een deurkozijn moeten vervangen worden. 

Tot slot is het de bedoeling de schuur achter de molen op te knappen. Om te beginnen herstel van 
het pannen dak en de schuurdeuren, en het aanbrengen van nieuwe goten. 

  



  
 

Historie molen 

Rond 1875 begon de laatste bloeiperiode van de 
korenmolens op het platteland. De wind was nog koning. Op 
de vruchtbare rivierklei langs de IJssel werden veel granen 
geteeld en boeren in Marle en Vorchten hadden behoefte 
aan een eigen molen dichtbij. In Leeuwarden stond aan de 
Harlinger Trekvaart een in 1871 nieuw gebouwde oliemolen 
genaamd 'De Jonge'. In 1887 is deze molen afgebroken en 
per schip naar Marle vervoerd. Daar is de molen weer 
opgebouwd en voorzien van een maalinrichting voor granen. 
Op de nieuwe plek kreeg de molen ook een nieuwe naam: 
'De Vlijt'. Jan Hendrik Kelderman, voorheen 
molenaarsknecht in Wijhe, werd er zelfstandig molenaar. In 
1921 werd hij opgevolgd door zijn zoon Hermannus Cornelis 
Kelderman. 

In 1959 kwam zoon Jan Kelderman op de molen. Hij zette 
het bedrijf voort tot 1969 en zorgde uitstekend voor de 
molen, net als zijn vader en grootvader. Echter, naoorlogse 
ontwikkelingen in veehouderij en veevoeding leidden ertoe 
dat een traditionele korenmolen geen bestaansrecht meer 
had. Zo kwam een einde aan het werkzame leven van 'De 
Vlijt'. 

Sinds 1969 is de molen erkend als Rijksmonument (nr. 
39656) 

Na een aantal wisselingen, werden in 1984 Arsène en Thea 
de Badts eigenaar van de molen en gingen wonen in het huis 
ernaast. Door de jaren heen was de molen slechter 
geworden en een grondige restauratie was nodig. Voor een 
particulier was de financiering niet haalbaar dus werd de 
molen in 1990 ondergebracht in de stichting 'De Wijhese 
molen'. De molen is destijds volledig hersteld, en stond er 
weer bij als 'een vorst aan de IJssel'. Arsène haalde zijn 
molenaarsdiploma, zodat Marle weer een eigen molenaar 
had die de molen regelmatig draaide. Thea maakte onderin 
de molen een atelier voor haar beeldende kunst. 

Huidige situatie 

In 2015 betrokken nieuwe bewoners het molenhuis: Kees 
van Bunningen en Marjan Herlaar. Zij waren niet specifiek op 
zoek naar een molen, maar zijn inmiddels gegrepen door het 
'molenvirus'. Kees heeft samen met buurtgenoot Gerrit van 
der Hoef de molenaarsopleiding afgerond. Het kleine Marle 
is dus nu in het trotse bezit van 2 gediplomeerde molenaars. 
Er is volop nieuw leven op 'De Vlijt' en de molen draait 
beduidend vaker dan voorheen. 

 

https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/39656
https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/39656


Helpt u mee? 
 

Restauratie van de molen is een kostbare zaak. Gelukkig is een flink deel gedekt door subsidie 
vanuit het Molenfonds van Vereniging De Hollandsche Molen. Ook is ondersteuning toegezegd 
door het Prins Bernhard cultuurfonds, Provincie Overijssel en een aantal lokale fondsen en 
sponsoren. 

Maar we zijn er nog niet! Om het urgente onderhoud volledig te kunnen uitvoeren is nog 
aanvullende financiering nodig. De vrijwillige molenaars doen hiervoor hun uiterste best. Via 
allerhande acties wordt geld ingezameld o.a. verkoop van speculaas, chocolademolens en 
snijplanken. Inwoners van Marle dragen hun steentje bij door die te kopen en door losse donaties. 
Ook besparen we op de restauratiekosten door met buurtgenoten een gedeelte van het 
voorbereidende werk uit te voeren b.v. de eerste keer schilderen van de nieuwe planken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

We doen ook een beroep op u als geïnteresseerde passant. Geniet u ook zo van de 
fraaie molen en de prachtige ligging aan de dijk? Stopt u even voor een foto van de 
molen met het ooievaarsnest op de voorgrond? Als de molen draait en het hek is open, 
dan bent u welkom om even van dichtbij te kijken en een praatje te maken met de 
molenaar.  

Uw gift is welkom in de bus, of digitaal via onze crowdfunding! 



Contact en informatie 
 
Zie onderstaande websites voor meer informatie. Of neem contact op met molenaar Kees van 
Bunningen (Marledijk 17) via 0578 - 618 766 of email naar demarlermolen@wijhesemolen.nl 

Stichting De Wijhese Molen   http://wijhesemolen.nl/stichting/ 

Molenfonds / De Hollandsche Molen  https://molenfonds.nl/ 
 
Donaties (crowdfunding)   https://molenfonds.nl/campaigns/marle/ 
 
 

 
 
 

 
 
 

Scan de code en stort rechtstreeks 
uw donatie. 
 
 

Uw gift is uitermate welkom,  
alle kleine beetjes helpen! 

mailto:demarlermolen@wijhesemolen.nl
http://wijhesemolen.nl/stichting/
https://molenfonds.nl/
https://molenfonds.nl/campaigns/marle/

