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De ijzergieter



Het leegstaande complex van de DRU-fabriek in Ulft in de Gelderse Achterhoek vormt een uniek decor voor het 
eigentijdse Sciencecentrum voor Vakmanschap dat hier gevestigd zal worden.Verzengend vuur, smeltend ijzer, sissende 
en stampende machines, stoere arbeiders met bezwete gezichten: in de DRU-fabriek in Ulft waren deze beelden 
decennialang werkelijkheid.Aanvankelijk werd bij DRU uitsluitend ijzer gegoten, maar vooral door de introductie van 
geëmailleerd ijzer groeide het bedrijf uit tot een van de grootste producenten van ijzerwaren.Talloze generaties 
Nederlanders zijn grootgebracht met de bekende terracottakleurige gietijzeren pannen van DRU. 
Met de Afbramerij wordt een belangrijk industrieel erfgoed nieuw leven ingeblazen: een nieuwe loot aan de stam van de 
‘DRU-Fabriek’ nieuwe stijl. 

In dit realisatieplan schetsen we de contouren van het toekomstige sciencecentrum, die in het afgelopen jaar in nauwe 
samenspraak met de betrokken partijen ontwikkeld zijn.We beschrijven op welke wijze de plannen vorm kunnen krijgen 
om op draagvlak van velen te kunnen rekenen en wat de marsroute is om deze in de komende jaren te realiseren. Ook 
de investerings- en exploitatiekant krijgt aandacht. 

Voor de goede orde: de voornemens die hier geschetst worden zullen ingebed worden in de DRU-fabriek, en vormen 
integraal onderdeel van de organisatie die in de afgelopen jaren opgezet is om de functies in het Portierscomplex 
mogelijk te maken. Daarmee is immers aan een belangrijke (bestuurlijke) voorwaarde voldaan om realisatie mogelijk 
te maken. De ‘Afbramerij’ profi teert daarmee van de inspanningen die partijen zich getroost hebben om een 
samenwerkingsorganisatie op te zetten, juridische en fi nanciële zaken goed te regelen, etc.
 

Hoofdstuk 1 - Inleiding
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Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan de plannen voor een van de panden op het DRU-complex. In de 
‘Afbramerij’ wordt een eigentijds sciencecentrum gevestigd, waarin het Nederlands IJzermuseum een plaats krijgt, maar 
ook bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kunstenaars zullen participeren. 

De wereld van de techniek ziet er heel anders uit dan in de tijd van DRU in Ulft. 
Techniek en technologie zijn tegenwoordig verborgen achter een façade van styling en vormgeving. Een ‘witte doos’ 
waarbij niet meer zichtbaar is wat er gemaakt wordt en hoe het gebruikt wordt. Zelfs de technische helden van weleer 
zijn vervangen en hun opvolgers zijn net zoals hun fabricage minder zichtbaar. Bovendien zijn techniek en technologie 
niet alleen meer het specifi eke domein van de industrie maar vinden hun toepassing in diverse sectoren en branches. 
Daarom wordt veel meer gesproken over “de werelden van techniek”. Van belang voor alle partijen in de Achterhoek is 
deze ‘werelden’ weer zichtbaar te maken en de helden voor het voetlicht te brengen in het sciencecentrum. 

Hoewel nu geconfronteerd met een diepe recessie is de aanname dat voortdurende investeringen noodzakelijk 
zijn om te kunnen beantwoorden aan de verschillende economische, techno¬logische, culturele en demografi sche 
veranderingen in de samenleving. Alleen al tot 2016 zijn er vanwege de vergrijzing 2,6 mln. mensen nodig om de 
opengevallen plaatsen te vullen. 

Nog altijd zit één op de vier banen in de Achterhoek in de maakindustrie tegenover één op de tien landelijk. Voor 
het bedrijfsleven in de Achterhoek is het dan ook van groot belang dat het kan blijven beschikken over voldoende 
gekwalifi ceerde arbeidskrachten. Voor de recessie was het voor ondernemers in de Achterhoek al niet eenvoudig om 
aan goed opgeleid personeel te komen. Na de recessie zal dat niet veel minder zijn. Op de 8 VMBO’s volgen in leerjaar 
3/4 een krappe 1.000 leerlingen een opleiding in de sector Techniek. Dat betekent dat er maximaal gemiddeld 450 
doorstromen naar een opleiding in het MBO.Vanuit het MBO stromen jaarlijks zo’n 300 leerlingen uit de sector Techniek 
de arbeidsmarkt op. Belangrijkste opleider in de regio hiervoor is het Graafschap College. Het totaal aantal leerlingen in 
de sector Techniek schommelt rond de 2.000. Hoewel dit landelijk gezien boven gemiddeld is, vraagt de Achterhoekse 
arbeidsmarkt om groei van dit aantal. 
Naast dit kwantitatieve vraagstuk speelt het probleem van het opleidingsniveau: er is behoefte aan meer hoger 
opgeleiden in de techniek. 

Er lijkt een samenhang tussen de geconstateerde ‘onzichtbaarheid’ van de productieprocessen en het 
arbeidsmarktknelpunt. Met het sciencecentrum willen we dan ook aan de ‘zichtbaarheid’ bijdragen en daarmee aan de 
belangstelling voor het werken in de techniek.

Bronnen: 
- Provincie Gelderland, Statistisch Zakboek
- LISA
- CBS

Hoofdstuk 2 - Concept
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In dit schema geven we het kader weer waarbinnen de activiteiten in het sciencecentrum zich zullen afspelen. 
Daarbij zullen arbeidsmarktoverwegingen zorgen voor een ‘sense of urgence’, maar door de verbinding met 
culturele functies krijgt het sciencecentrum een veel bredere inbedding in de regionale samenleving, en wordt ook 
cultuurtoerisme van buiten de regio gegenereerd. In dit zoeken van ‘verrassende verbindingen’ tussen de sectoren 
economie, onderwijs, cultuurhistorie, beeldende kunst en vormgeving en recreatie zal het centrum zich onderscheiden 
van andere sciencecentra in Nederland. 
Internationale inspiratie hebben we gevonden in het Magna Science Adventure Centre in Sheffi eld (GB) en het Parc de 
la Villette in Parijs. 

Het sciencecentrum gaat een uitdagende en bruisende omgeving vormen, waar kinderen van jongs af aan op een 
speelse manier kennis kunnen maken met de “werelden van de techniek”. Om te ontdekken waar hun eigen interesse 
ligt, als het op studie- en beroepskeuze aankomt. 
Maar het sciencecentrum brengt ook het verleden tot leven, biedt professionele kunstenaars en bewoners uit de regio 
gelegenheid zich te laten inspireren door de locatie en de beschikbare faciliteiten om zelf beeldende kunst te maken. 
Werkgevers vinden hier studenten – uit de sectoren techniek, industrieel design, economie, maar ook beeldende kunst 
en vormgeving- om aan onderzoeks- en stageopdrachten te werken, die later voor een breed publiek geëxposeerd en 
gedemonstreerd worden. 
‘Vakmanschap’ is daarbij de verbindende schakel, over disciplines, culturele en sociale barrières heen. 

Vervolg - Concept
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Sciencecentrum voor Vakmanschap

De Achterhoek heeft een rijke geschiedenis op het gebied van ijzer. Bovendien is de Achterhoek nog steeds een 
koploper op het gebied van technologie. Het toekomstige sciencecentrum geeft zowel aan het verleden, als aan heden 
en toekomst aandacht. De geschiedenis, eigentijdse kunst, maar ook het regionale bedrijfsleven en onderwijs krijgen 
een plek in dit sciencecentrum in de Oude IJsselstreek. 

Deze voormalige fabriekshal op het DRU-complex zal in de nabije toekomst omgetoverd worden tot een Themapark 
voor Vakmanschap. Meer dan 2000 bezoekers konden zich tijdens de open dag al een indruk vormen van de 
attractiviteit van het toekomstige Themapark. 
Tal van Achterhoekse bedrijven toonden geavanceerde technische producten. Onder leiding van studenten 
van de Universiteit Twente, de HAN en de ROC’s uit de regio, vermaakten honderden jongeren zich met 
natuurwetenschappelijke experimenten. Er waren goed bezochte debatten, het Nederlands IJzermuseum en de 
Oudheidkundige Vereniging presenteerden zich en er waren demonstraties van 15 kunstenaars uit de regio.

Vervolg - Concept
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Onderzoek in de afgelopen periode heeft duidelijk gemaakt dat het sciencecentrum integraal ontwikkeld moet worden, 
waarbij de conceptuele en bedrijfseconomische verantwoordelijkheid gemeenschappelijk gedragen wordt. Juist de 
verbindingen tussen de dragende partijen kunnen zorgen voor toestroom van publiek en belangstelling van externe 
organisaties en instellingen. 
De vier pijlers die we beschrijven zijn derhalve een ‘gemeenschappelijke zorg’, al was het maar omdat het ‘gehele 
bouwwerk’ schade oploopt als een van de pijlers verzakt. 

1. De gemeenschappelijke etalage en entree: De Wereld van de Techniek

 wie doen mee: alle participanten leveren inhoudelijke bijdrage aan de inrichting; de bedrijven 
krijgen bij toerbeurt ruimte voor presentatie

 wat is de functie: in aanvulling op technieklokalen op scholen een spectaculair ingericht 
scienceparadijs bieden, dat kan rekenen op (toeristische en educatieve) 
belangstelling vanuit brede regio NL en DL

 wat is basis exploitatie: baten:
  entreegelden bezoekers 
  bijdragen landelijke fondsen innovatie beroepsonderwijs
 wie is dagelijks verantwoordelijk: beroepskracht en zo mogelijk tweetal combinatiefuncties t.l.v. begroting

Bezoekers van uiteenlopende leeftijden en met verschillende interesses maken hier op allerlei manieren kennis met 
techniek. Spannend is het om hier rond te lopen, uitdagend om zelf dingen te proberen bij de interactieve opstellingen.  
De bezoeker moet zich door de inrichting, door de geluiden en het licht, door de spanning die gecreëerd wordt 
opgenomen voelen in een adembenemende sfeer. Hij/zij maakt een ontdekkingstocht die zorgt voor de ene na de 
andere verrassing. De keuze van de opstellingen is uiteraard afgestemd op verschillende leeftijdsgroepen en varieert 
thematisch binnen het op pagina 6 geschetste ‘speelveld’. Misschien ontdekt de bezoeker dat ijzer kan drijven, dat tal van 
natuurlijke vormen in de bouw gehanteerd worden, dat je met de zwaartekracht tal van bijzondere proeven kunt doen. 
Ook speel je uitvinder of ontwerper met opdrachten van hout, steen en ijzer. De randgebieden tussen techniek en 
gezondheid, techniek en voeding en techniek en liftestyle zullen de inspiratiebron vormen voor eigentijdse opdrachten, 
die bezoekers in contact brengen met het onderzoek dat momenteel in researchcentra over de hele wereld plaatsvindt. 
Duurzaamheid is daarbij een steeds belangrijker punt van aandacht. 

Tijdens deze tocht komt de bezoeker ook bijzondere Achterhoekse bedrijven tegen, die vaak wereldfaam genieten, 
maar in de eigen regio onbekend zijn. Deze ‘verborgen kampioenen’ presenteren zich hier bij toerbeurt, waardoor elk 
kwartaal voor een nieuwe impuls gezorgd wordt. Het accent ligt hierbij op producten en productieproces, niet op de 
bedrijfsorganisatie. 

Bij het schetsen van dit (zeer) brede terrein komt de vraag op hoe keuzes gemaakt worden, met andere woorden: wie 
bepaalt wat in de Wereld van Techniek de aandacht krijgt. Wij stellen voor hiervoor ‘interessante kopstukken’ 
te benaderen: nobelprijswinnaars, kunstenaars en wetenschappers van naam, gedreven ondernemers op een van de 
terreinen op ‘het speelveld’ van pagina 6.We leggen hen de vraag voor:‘welk basisprincipe van jouw vakgebied 
zou jij graag eens willen ‘uitleggen’, laten zien aan of ervaren door een breed publiek. En op welke wijze (met welke 
hulpmiddelen). Daarbij mag je zowel een voorstel doen voor een op kinderen gerichte als een op een volwassen publiek 
gerichte presentatie’. 
De Nationale Wetenschapsquiz toont al jaren aan dat een dergelijke invalshoek via bevlogen vakmensen tot 
aansprekende presentaties en experimenten kan leiden. 

Organisatorisch wordt de Wereld van de Techniek gevoed en gedragen door alle participanten in het sciencecentrum: 
onderwijsinstellingen, bedrijven, Nederlands IJzermuseum en kunstenaars. Het is als het ware de gemeenschappelijke 
etalage en entree naar de eigen, uiteenlopende activiteiten van deze partijen in de Afbramerij. 

Hoofdstuk 3 - De vier pijlers van het sciencecentrum
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Vervolg - De vier pijlers van het sciencecentrum

2. Nederlands IJzermuseum

 wie doen mee: Nederlands IJzermuseum en Oudheidkundige Vereniging
 wat is de functie: op aansprekende manier beeld schetsen van de historie, toegespitst op een aantal 

‘story-lines’ (zie onder)
 wat is basis exploitatie: baten: 
  inkomsten uit entreegelden (bestemd voor de Wereld van de Techniek en het 

Nederlands IJzermuseum)
  Club van Honderd (de leden dragen € 1000 p/j bij aan kosten van huur ruimte, 

exposities, e.d.), overige donateurs en projectsubsidies
  lasten: 
  huur van ruimten (€ 28.000 p/j) door Nederlands IJzermuseum
 wie is dagelijks verantwoordelijk: vrijwilligers leveren een bijdrage aan de inrichting van tentoonstellingen en 

zorgen voor toezicht en rondleiding bezoekers; zij ondersteunen hiermee de 
beroepskrachten die primair verantwoordelijk zijn voor de publieksfunctie in de 
Wereld van de Techniek en het Nederlands IJzermuseum

In het museum staat ‘Het verhaal van ijzer’ centraal. Iedere burger heeft met ijzer (en staal) te maken. Veel mensen in de 
Achterhoek hebben een persoonlijke binding met de DRU of met een van de andere ijzergieterijen / metaalbedrijven. 
Er ligt een schat aan kennis en herinneringen. Van belang is dat we hier een ‘werkend’ en ‘levend’ museum realiseren. De 
DRU-collectie die de Oudheidkundige Vereniging verzameld heeft, zal een belangrijke plek krijgen in de context van ‘het 
verhaal van ijzer’.

Persoonlijke verhalen van mensen, herinneringen en anekdotes zijn in dit museum-in-wording van groot belang. Het 
Nederlands IJzermuseum houdt op een duidelijke en aansprekende manier ‘het verleden levend’, en laat zien
waar de wortels van de Achterhoekse industrie liggen. Daarmee raken verleden, heden en toekomst elkaar in het 
sciencecentrum voor vakmanschap.
In het museum – en ten dele ook in de Wereld van de Techniek- draait het straks om vijf ‘verhaallijnen’, die eerder door 
de initiatiefgroep zijn ontwikkeld. 
In de Wereld van de Techniek is dit historische verhaal onderdeel van een breder beeld van de metamorfose die in 
beeld gebracht wordt.

Verhaallijn 1
Het verhaal van ijzer
Plaats: museum
Wat is ijzer, hoe werd het ontdekt, welke eigenschappen heeft het (o.a. magnetisme en roestvorming), waar is het te 
vinden, hoe is het te bewerken, hoe reageert ijzer, wat zijn de eigenschappen, wat zijn de voordelen van ijzer t.o.v. andere 
materialen.
Presentatie in een ijzerlaboratorium, waar de bezoeker op speelse wijze ‘doet en ontdekt’.



Verhaallijn 2
IJzer en Oude IJsselstreek 
Plaats:  de Wereld van de Techniek
Waarom is juist hier de eerste moderne ijzerindustrie (vanaf de 17e eeuw) in Nederland gevestigd? Regionale 
ontwikkelingen, vestigingsfactoren, gevolgen voor de leefomgeving, verschuiving naar andere locaties, wat is er nu nog te 
zien in het landschap, wat zien we op het DRU-complex? 

Verhaallijn 3
Bewerken van ijzer
Plaats: museum
Smeedijzer, gietijzer en staal in geschiedenis en heden. Werkplaatsen voor handvormen, gieten (non)ferro, emailleren,pla
atbewerken, etc.
Het draait om vakmanschap, dat zichtbaar gemaakt wordt via demonstraties en met behulp van audivisuele media.
Presentatievorm: reconstructie 18e eeuwse hoogoven, 19e eeuwse ijzerfabriek, diorama’s gieterij, modelmakerij, kijkje in 
moderne fabrieken etc.

Verhaallijn 4
De ijzeren wereld
Plaats: museum
Belang en plaats van ijzer voor de maatschappij, ijzerproducten in economie en samenleving, ontwikkeling verschillende 
technieken in verschillende tijdsperioden.
Uitgangspunt: Veelheid aan producten die laten zien wat er wanneer geproduceerd werd.
Presentatie: overdonderende hoeveelheid voorwerpen uit heden en verleden van ijzer : ijzeren vervoermiddel, ijzeren/ 
stalen gebouw, ijzeren straat, gebruiksvoorwerpen uit het leven van alle dag.

Verhaallijn 5
IJzer en werk
Plaats:  de Wereld van de Techniek
De sociale kant van het verhaal, ondernemers en arbeiders, verhoudingen, personeelsvoorzieningen
Uitgangspunt: de mensen: hoe warm was de werkplek, hoe zwaar het werk, welke vaardigheden werden vereist, waar 
komen de arbeiders vandaan (trek van uit diverse regio’s naar Oude IJsselstreek).
Presentatie via persoonlijke verhalen van mensen: werknemers en leidinggevenden (oral history), beelden van 
mensen,nreconstructie arbeiderswoning en directeurswoning, kunstwerken rond het thema (Toorop, Heijenbrock) en 
fi lmbeelden.
Bij dit verslag is een dvd gevoegd met interviews die wij tijdens de open dag op 13 december 2008 hebben gehouden 
met oud-werknemers van de DRU, en die in een of andere vorm een plaats in het museum verdienen.

Voor de bedrijfseconomische basis en de instroom van toerisme is van belang dat de Afbramerij (dankzij de pijler van 
het Nederlands IJzermuseum) kan aansluiten op de cultuurhistorisch imposante Route Industriekultur die in Duitsland 
uitgezet is.

Ons inziens kan de nationale ambitie van de initiatiefgroep Nederlands IJzermuseum het best vorm krijgen
door Euregionalisering van deze 400 km lange Route Industriekultur. De DRU-fabriek maakt dan onderdeel uit
van een interessant rijtje van ‘hotspots’: musea molens, katoenspinnerijen en vormsmederijen die zich onder de
gemeenschappelijke slogan “Der Pott kocht” presenteren. Enkele voorbeelden:
Bocholt Textielmuseum
Oberhausen Rheinisches Industriemuseum
Gasometer
Recklinghausen Umspannwerk
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Essen Wereldcultuurerfgoed Zollverein
Villa Hügel
Ruhrlandmuseum
Bottrop Tetraëder

De voortreffelijke en internationale marketing die de laatste jaren plaatsvindt voor deze Route Industriekultur kan een 
stimulans voor het Nederlands Ijzermuseum betekenen, en bezoekers uit heel Nederland en Noord-Rijnland-Westfalen 
trekken.
Voor de ontwikkeling van de Afbramerij is van belang te melden dat voor de door ons voorgestelde Euregionalisering 
aan de Duitse kant eveneens belangstelling bestaat. Streven moet zijn om in de Oude IJsselstreek ook verblijfstoerisme 
te genereren langs deze weg.
 
3. Kenniscentrum Vakmanschap

 wie doen mee: onderwijsinstellingen: 1 universitair, 3 HBO, 2 MBO, en (bij de start) ca. 45 
  bedrijven; verder:ACT en IBOIJ
 wat is de functie: kennisbundeling gericht op innovatiekracht van bedrijven, ontwerp van 

(interdisciplinaire) opdrachten voor studenten en na traject in bedrijf en/of 
onderwijsinstelling: presentatie en expositie van de resultaten in de Afbramerij 

 wat is basis exploitatie: fl exibele huur van ruimten door bedrijven die zich gedurende een aantal maanden 
presenteren (€ 20.000 p/j) 

 wie is dagelijks verantwoordelijk: alleen in beheer is voorzien in exploitatiebegroting: 
  begeleiding moet plaatsvinden via detachering van personeel, met name uit 

onderwijsinstellingen

Ons voorstel is al de komende periode, in de conferentieruimte van het Portierscomplex, een start te maken met 
de ontwikkeling van het Kenniscentrum Vakmanschap. Partners hierin zijn bedrijven, ondernemersorganisaties en 
onderwijsinstellingen, waarbij het kader opnieuw gevormd wordt door het speelveld dat op pagina 6 geschetst is. 

In de afgelopen maanden hebben wij bedrijven uit deze ‘werelden van techniek’ in kaart gebracht en benaderd, daarbij 
geholpen door het Achterhoeks Centrum voor Technologie,VNO/NCW en IBOIJ. 
Ook hebben wij onderwijsinstellingen benaderd aan de Nederlandse en Duitse kant, uit het algemeen vormend 
onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteit). 
Er is een brede belangstelling voor het opzetten van een Kenniscentrum Vakmanschap in de Achterhoek, mits aan een 
aantal voorwaarden voldaan kan worden. Met het noemen van die voorwaarden schetsen we ook de uitgangspunten 
die ons inziens gehanteerd moeten worden in de komende periode. 

De activiteiten moeten niet concurrerend zijn voor de onderwijsinstellingen, maar aanvullend. In het Kenniscentrum 
treffen de onderwijsinstellingen ondernemers uit de Achterhoek, en wisselen zij met hen van gedachte over 
innovaties (symposia, manifestaties, ontwerpbijeenkomsten, versnellingskamers). Studenten vinden er stage- 
of onderzoeksopdrachten, en presenteren de resultaten hiervan voor een breed publiek. De uitstekende 
expositiemogelijkheden in de Afbramerij vormen daarbij een stimulans. 

Maar het onderwijs zelf vindt binnen de onderwijsinstellingen plaats, en het werken aan technische opdrachten vraagt 
om modern geoutilleerde werkplaatsen, die we wel in de bedrijven en onderwijsinstellingen vinden, maar uiteraard niet 
in de Afbramerij. 

Als aan deze voorwaarde voldaan wordt, kan het Kenniscentrum een belangrijke rol vervullen voor tal van disciplines. 
Juist de samenwerking tussen uiteenlopende opleidingsrichtingen kan profi lerend worden voor het Kenniscentrum, ook 

Vervolg - De vier pijlers van het sciencecentrum
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op landelijk en op den duur zelfs internationaal (onderwijs)niveau. Gezamenlijke presentaties van de samenwerking 
tussen technische- en designstudenten of technische studenten en studenten in de gezondheidswetenschappen (om 
maar enkele cross-overs te noemen) kunnen als voorbeeld ingebracht worden in onderwijscongressen, wetenschapsfora 
e.d. 

Op het terrein van de techniekvoorlichting voor het basisonderwijs is de complementariteit tussen sciencecentrum en 
regulier onderwijs al op het eerste gezicht duidelijk: op scholen wordt het vestigen van technieklokalen bevorderd, en 
dat is een uitstekende zaak. Zo ontwikkelen kinderen belangstelling en basisvaardigheden. Maar aanvullend hieraan kan 
b.v. een jaarlijks bezoek met de klas aan ‘de Wereld van de Techniek’ zorgen voor extra inspiratie. 

Het meest vernieuwend zijn activiteiten die niet of onvoldoende door de participanten afzonderlijk opgepakt worden, 
omdat ze zich op ‘knooppunten’ afspelen van de verschillende disciplines. Dan kan het gaan om de samenwerking m.b.t. 
humane vraagstukken (voeding, gezondheid, leefmilieu, etc.) en techniek, maar ook om het intensiveren van contacten 
tussen techniek en vormgeving, techniek en kunst, etc. Hier ligt een uitdaging voor degenen die met de ontwikkeling van 
het kenniscentrum vakmanschap aan de slag gaan. 
Als we de activiteiten in het Kenniscentrum wat scherper omlijnen, maken we graag gebruik van de suggesties die 
daarvoor door ondernemers en onderwijsinstellingen in de afgelopen maanden gedaan zijn. Het Kenniscentrum zal, op 
de 500 m2 die hiervoor beschikbaar is in de Afbramerij, de volgende invalshoeken kennen.

1. MEETINGPOINT
De Afbramerij zou mogelijkheden moeten bieden voor brainstorms, presentaties, vergaderingen en bijvoorbeeld 
netwerkbijeenkomsten van businessclubs. Ook productpresentaties van bedrijven zouden hier moeten kunnen 
plaatsvinden. Deze functie wint aan stevigheid als enkele partijen, gedacht wordt onder meer aan het Achterhoeks 
Centrum voor Technologie en IBOIJ, hun thuisbasis vinden in de Afbramerij. Van belang is dat de Achterhoek via de 
bijeenkomsten in en initiatieven vanuit het Kenniscentrum regelmatig spraakmakend in het nieuws is. 

2. INNOVATIEPUNT BEDRIJFSLEVEN-ONDERWIJS 
Een bijzondere bijdrage kan het Kenniscentrum Vakmanschap leveren als samenwerkingsprojecten opgezet worden 
voor studenten van verschillende opleidingsniveaus en uit zeer verschillende studierichtingen. De basis hiervoor is in het 
afgelopen jaar gelegd. 
De van meet af aan internationale oriëntatie van het kenniscentrum wordt van belang geacht. In elk geval zullen ook 
Duitse ondernemersorganisaties, bedrijven en kennisinstellingen bij het project betrokken worden.We hebben gemerkt 
dat dat het gemakkelijkst lukt aan de hand van een concreet plan. 
Net als in de werksituatie zouden mensen met het middelbaar beroepsonderwijs als achtergrond moeten kunnen 
samenwerken met hbo- en universitaire studenten en met mensen met een andere disciplinaire achtergrond. 

3. KENNISCENTRUM DUURZAAMHEID 
De ontwikkeling in het afgelopen jaar heeft duidelijk gemaakt dat velen in de Achterhoek in dit initiatief een 
kristallisatiepunt zien om kennis bijeen te brengen ober duurzaamheid. 
Er zijn uiteenlopende invalshoeken denkbaar : duurzame regionale economie, energie, mobiliteit, etc. 
Zo wordt van meerdere kanten gepleit ruimte te maken in het kenniscentrum voor duurzaam bouwen. Bouwbedrijven 
– en de hele kolom die daarmee verbonden is- is sterk vertegenwoordigd in de Achterhoek, en vanuit de initiatieven die 
momenteel al ontplooid worden is behoefte aan een Kenniscentrum dat kan bijdragen aan regionale krachtenbundeling 
op dit thema. 
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4.TESTINSTITUUT 
Een vierde initiatief dat zich al aangediend heeft: een mooie bijdrage aan de innovatiekracht van de Achterhoek zou het 
opzetten van een testinstituut voor halffabricaten en nieuwe producten zijn. Met gebruikmaking van de expertise van 
KEMA, NISO en TNO zou hier een laagdrempelige voorziening voor ondernemers uit de Achterhoek gecreëerd kunnen 
worden. 

Het zijn deze vier onderdelen die ook de bedrijfseconomische basis onder het Kenniscentrum vormen. 
Doordat de infrastructuur beschikbaar is tegen geringe (huur)kosten, kan de bijdrage van de participanten ten goede 
komen aan het activiteitenplan (zie ook exploitatiebegroting). 

Voor de ontwikkeling van het Kenniscentrum in de komende periode zijn de eerste aandachtpunten: 
-  het verankeren van de relatie met de participanten die zich al aangediend hebben 
-  afstemming met andere gemeenten in de regio en verwante initiatieven (o.m. het Graafschapstadion) 
-  nauwkeuriger defi niëren van een activiteitenplan voor de periode 2009-2011 in lijn met het voorgaande 
-  een omschrijving maken van de noodzakelijke faciliteiten (en het opstellen van een begroting daarvoor) 
-  ontwikkelen van een communicatieplan dat eraan bijdraagt dat het Kenniscentrum een stevige maatschappelijke rol 

kan vervullen. 

Uiteraard zal tot 2011 ook de duurzame herinrichting van de Afbramerij zelf aandacht vragen van de partners in het 
Kenniscentrum! 

4. Kunstenaarscentrum DRU

 wie doen mee: kunstenaarsgroep Breekijzer w.b. beeldende kunst 
  kunstenaars uit andere disciplines (fi lm, muziek) om de aantrekkingskracht op 
  publiek te vergroten gastkunstenaars van naam, die uit de hele wereld afkomstig 

kunnen zijn ArteZ, hogeschool voor de kunsten in Arnhem en Enschede
 wat is de functie: actief, op publiek gericht kunstenaarscentrum
 wat is basis exploitatie: baten
  projectsubsubsidies, cultuurfondsen en deelnemersbijdragen
  lasten: 
  huur van ruimten (€ 6000 p/j) door Breekijzer en evt. andere kunstenaars
 wie is dagelijks verantwoordelijk: alleen in beheer is voorzien in exploitatiebegroting; overige werkzaamheden 

worden door de kunstenaars zelf uitgevoerd voor eigen rekening en risico. 

In het kunstenaarscentrum zullen kunstenaars onder andere presentaties, fi lms, cursussen en (gast)ateliers verzorgen. 
Bezoekers kunnen kennis maken met diverse ‘kunsttechnieken’ en deze in cursorisch verband ook zelf leren. 
De nadruk zal liggen op 
- kunstenaars die werken met natuurlijke materialen, zoals ijzer, steen en hout 
- kunstenaars die zich laten inspireren door de cultuurhistorische locatie. 

In een eerdere haalbaarheidsstudie hebben wij ons op verschillende plaatsen in Nederland georiënteerd op goed 
functionerende kunstenaarscentra, waarover niet alleen de betrokken kunstenaars positief zijn, maar ook de lokale 
gemeenschap en de politiek. 
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Op basis hiervan zijn in onze rapportage van mei 2008 de volgende criteria opgenomen voor een kunstenaarscentrum 
in de Afbramerij: 
-  een breed samengestelde en goed georganiseerde kunstenaarsgroep 
-  een deugdelijke organisatie van het centrum 
-  open en zorgvuldig naar externe relaties (ondersteuningsinstellingen, gemeenten, kunstopleidingen e.d.) 
-  een stevig maatschappelijk draagvlak en een ontwikkelde publieksfunctie. 

Een kunstenaarscentrum is er in de eerste plaats voor kunstenaars, maar een aantal centra in Nederland heeft een 
stevig verankerde positie doordat er ook publieksgerichte activiteiten ontplooid worden. Wij waarschuwen voor een 
centrum dat in algemene zin alleen een ‘werkplaats’ bevat, zonder gespecifi ceerde functies en zonder een duidelijk te 
leveren ‘maatschappelijke prestatie’. Omdat alle kunstenaars hun eigen ateliers houden, wordt een dergelijke werkruimte 
weinig gebruikt en verdwijnt ze al snel in de marge. 

Op de kunstenaars gerichte activiteiten die wij in bloeiende kunstenaarscentra aangetroffen hebben zijn: 
-  werkplaats met duur of specifi ek materiaal en gereedschap dat men kan gebruiken 
-  ontmoetingsfunctie 
-  lezingen, presentaties, fi lms 
-  gastateliers van kunstenaars uit de hele wereld. 

Mede op het publiek gerichte activiteiten die wij ons voorstellen in de Afbramerij: 
-  onderhouden van een up-to-date website over (het werk van) de aangesloten kunstenaars 
-  uitbrengen van kwartaalbulletin 
-  andere vormen van gemeenschappelijke publiciteit 
-  wisselexposities, gericht op een breed publiek 
-  cursusaanbod voor in kunst en cultuur geïnteresseerd publiek 
-  galerie en informatiecentrum van de aangesloten kunstenaars 
- kunstuitleen 
-  verkoop van cd’s, designartikelen, sieraden en kleine sculpturen 
-  exposities door kinderen en jongeren uit de omgeving (via scholen, cursussen e.d. tot stand gekomen). 

In overleg met de Kunstenaarsgroep Breekijzer zijn deze gedachten aan de orde geweest. 
Ook is gesproken over de mogelijkheid van thematische projecten en/of groepstentoonstellingen die geïnspireerd zijn 
op de directe omgeving, de regio of een bindend element uit de streekgeschiedenis. Deze hebben zowel voor de 
betrokken kunstenaars als het (regionale) publiek meerwaarde, en dragen bij aan positieversterking voor het centrum. 
De sterkste kunstenaarscentra die wij gezien hebben, staan bovendien niet alleen open voor beeldende kunstenaars, 
maar ook voor musici, literatoren, fi lmers, etc. Deze brede samenstelling maakt het ontwikkelen van (veel) 
publieksgerichte activiteiten gemakkelijker. Het publiek voor eigentijdse beeldende kunst is nu eenmaal beperkt. Dit 
aspect zou in de komende periode (2009-2011) ons inziens aandacht moeten krijgen, evenals het betrekken van de 
HBO-instelling ArtEZ bij de ontwikkeling. 
Onze conclusie is dat de gemeente Oude IJsselstreek en de regio daaromheen veel plezier kunnen hebben van een 
kunstenaarscentrum DRU, ook al omdat de betrokken kunstenaars bereid zijn in de hier geschetste lijn te werken. 
Daarbij zou het kunstenaarscentrum zowel voor Breekijzer als voor andere kunstenaars die aansluiten bij het concept 
open kunnen staan. 
Ook voor de theater- en presentatieruimten elders in de DRU zal de aanwezigheid van het kunstenaarscentrum veel 
betekenen, omdat de grote, op publiek gerichte manifestaties en uitvoeringen uiteraard daar zullen plaatsvinden. 
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Om de overgang van ‘woorden’ naar ‘cijfers’ te kunnen maken, vatten we de plannen samen in een ‘model 
businesscase’. De zakelijke kant van het project laat zich daardoor gemakkelijker bespreken.
Het volgende strategische profi el voor het Sciencecentrum Vakmanschap als onderdeel van de DRU-fabriek staat 
centraal in de voorstellen. Het is met name ontwikkeld ten behoeve van de verwerving van fi nanciering voor de 
onderscheiden kernactiviteiten.

MARKTSEGMENTEN
Business-to-business: bedrijven, organisaties, lokale en provinciale overheden en organisaties van werkgevers
Business-to-consumer: bevolking en beroepsbevolking Achterhoek en Kreis Borken, jongeren basisonderwijs, middelbaar 
beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs, nationaal en internationaal toerisme.

MARKTGEBIED
Primair : Achterhoek en Kreis Borken
Secundair : Nederland en Noord-Rijnland-Westfalen

FOCUS
Business-to-business: Faciliteren van crossverbanden tussen bedrijvigheid in de techniek, industriële werkgelegenheid en 
de keuze voor technisch (beroeps)onderwijs in de geografi sche en historische context van de Achterhoek.
Business-to-consumer: Aanbieden van breed educatief en cultureel aanbod, gericht op ‘beleving van vakmanschap’ in 
verleden, heden en toekomst

KERNFUNCTIE
Organisator en leverancier van activiteiten en faciliteiten in de wereld van techniek en technologie in de Achterhoek ten 
behoeve van:
- versterking regionale industriële identiteit in de Achterhoek
- imagoverbetering beroepsbeelden industriële bedrijvigheid
- beroepskeuze begeleiding van jongeren voor technisch onderwijs
- promotie industrieel vakmanschap uit verleden, heden en toekomst
- laten zien van dwarsverbanden tusen vakmanschap in science en kunst

KERNACTIVITEITEN
- Facilitator van ontmoetingsvoorzieningen voor lokale bedrijven en organisaties uit de industrie
- Belevingsruimte met infrastructuur voor promotie van techniek, technologie en industriële innovatie
- Talentontwikkeling met onderwijsleerbedrijf voor (beroeps)keuzes leren en werken in de techniek
- Tentoonstellings-, atelier- en expositiemogelijkheden voor industrieel vakmanschap

SAMENWERKINGSPARTNERS
Basisonderwijs, VMBO, Bedrijfstakschool Anton Tijdink, VNO-NCW, IBOIJ, Graafschapscollege, ROC Rijn IJssel, HAN, 
Kamer van koophandel, Kenniscentrum Betatechniek, Gemeenten, Platform Onderwijs Arbeidsmarkt, CBK Gelderland, 
Breekijzer, ArtEZ, Nederlands IJzermuseum, Oudheidkundige Vereniging Oude-IJsselstreek
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STRATEGISCHE PRODUCTMARKT COMBINATIES B-to-B B-to-C
Facilitator van voorzieningen:
businessclub, businessmeating, bedrijvencontactdagen X 
Belevingsruimte: 
Wereld van de Techniek, Meet the Boss, Nemo Field labs, science cafe, MKB  X
Innovation centre
Talentontwikkeling: 
techniek lokaal, proefcolleges, meet the professor X X
Ateliers, tentoonstelling en expositie: 
Nederlands IJzermuseum, DRU-collectie, Route Industriekultur, Breekijzer  X
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 wie wordt eigenaar : ons advies is dat de gemeente het pand koopt en met BOEI een vergoeding 
overeenkomt voor historische kosten 

 wie restaureert:  ons advies is dat de gemeente BOEI betrekt bij het realiseren van de restauratie 
 wie verzorgt inrichting:  ons advies is om de formele verantwoordelijkheid voor de inrichting bij het 

bestuur van de Stichting DRU-fabriek te leggen, die huurder van het pand wordt; 
dit bestuur wordt daartoe uitgebreid met voor de Afbramerij-participanten 
herkenbare leden; de feitelijke regie kan gevoerd worden door een in te stellen 
Stuurgroep Afbramerij 

In ons onderzoek zijn – met name op verzoek van BOEI- verschillende alternatieven aan de orde geweest om de 
eigendom van het pand te regelen. 
In het overleg met A.Boon is duidelijk geworden dat BOEI graag ziet dat een lokale partij eigenaar of mede-eigenaar van 
het pand wordt. Boon heeft daarbij gevraagd om uit te zoeken of een Monumenten C.V. hiervoor een passende 
constructie kan zijn. Het aantrekkelijke is dat deze partij per defi nitie onafhankelijk staat t.o.v. het programma, en dat 
ondernemers en particulieren die betrokken willen zijn bij de herbestemming van het industrieel erfgoed (b.v. de eerder 
genoemde Te Pas c.s.) een passend kader krijgen aangereikt om die betrokkenheid tot uitdrukking te brengen 
(investering in ruil voor fi scale voordelen). 

Er zijn vier redenen waarom wij uiteindelijk toch adviseren niet voor een particuliere lokale partij als eigenaar te kiezen: 

1.  Zowel de functies die in het pand gevestigd worden als de fi nanciering daarvan wijzen in de richting van een ‘publieke 
eigenaar’. Omdat hoogstwaarschijnlijk veel publieke middelen (met name van de gemeente Oude-IJsselstreek, de 
Provincie Gelderland en Euregio) naar de restauratie en inrichting van de Afbramerij gaan, ligt het voor de hand een 
eigenaar in de publieke sfeer te zoeken. Immers: het gaat niet aan om de waardevermeerdering in dat geval zonder 
meer aan een particuliere partij ten goede te laten komen. Evenmin is te verantwoorden als overheid wel aanzienlijk 
te investeren in de restauratie en inrichting, zonder enige zeggenschap te behouden. 

2.  Een dergelijke partij heeft zich niet aangediend, en het zoeken daarnaar zou het proces ernstig vertragen. 

3.  Op basis van ervaringen elders gaat onze voorkeur uit naar een partij die geen inhoudelijke bemoeienis heeft met 
de activiteiten in de Afbramerij èn garant staat voor de publieke functie. De Gemeente Oude IJsselstreek zou een 
dergelijke partij kunnen zijn. 

 
4.  In 2001 is een nieuwe fi scale wetgeving van kracht geworden. Bij deze wetgeving zijn veel fi scale voordelen van de 

C.V. beperkt.  

Een voor de hand liggende oplossing is ons inziens dan ook: 

a.  De Gemeente Oude IJsselstreek koopt de Afbramerij terug van BOEI, met vergoeding van de historische kosten die 
BOEI gemaakt heeft. 

b.  BOEI wordt op basis van haar expertise ingehuurd om te bewaken dat de restauratie naar behoren uitgevoerd wordt. 
 Vervolgens kan de Gemeente Oude IJsselstreek als eigenaar het pand verhuren aan de Stichting DRU-fabriek. 

Hoofstuk 5 - Uitgangspunten organisatie
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Tenslotte gaan we in op de organisatorische vormgeving in de komende periode. 
In het voorgaande is benadrukt dat het Sciencecentrum integraal ontwikkeld moet worden. Om die reden is het van 
belang het zwaartepunt in de voorbereidingen te leggen bij een Stuurgroep Afbramerij die 

a.  ingesteld wordt door en rapporteert aan het bestuur van de Stichting DRU Fabriek 
b. het vertrouwen geniet van onderwijsinstellingen, bedrijven, Nederlands IJzermuseum en kunstenaars. 

In het voorbereidingstraject zijn wij personen ‘tegengekomen’ die onafhankelijkheid combineren met voldoende 
draagvlak bij een van deze partijen, en wij stellen voor een viertal te benoemen dat op korte termijn aan de slag gaat. 

In de komende periode kunnen met alle partners bindende overeenkomsten van samenwerking afgesloten worden (zie 
bijlagen). Zodra de voorwaarden voor gebruik(omschrijving ruimten, faciliteiten, huurprijs, e.d.) helder zijn kunnen deze 
overeenkomsten van samenwerking in huurovereenkomsten met de Stichting DRU-fabriek omgezet worden.  

In het voorbereidingstraject zijn wij personen ‘tegengekomen’ die onafhankelijkheid combineren met voldoende 
draagvlak bij een van deze partijen, en wij stellen voor een viertal te benoemen dat op korte termijn aan de slag gaat.

In de komende periode kunnen met alle partners bindende overeenkomsten van samenwerking afgesloten worden (zie 
bijlagen). Zodra de voorwaarden voor gebruik(omschrijving ruimten, faciliteiten, huurprijs, e.d.) helder zijn kunnen deze 
overeenkomsten van samenwerking in huurovereenkomsten met de Stichting DRU-fabriek omgezet worden.

2 Aanvankelijk hebben wij ons georiënteerd op de succesvolle constructie van de Monumenten CV die de Van Nelle 
Ontwerpfabriek in Rotterdam ontwikkeld heeft. Deloitte Real Estate heeft dit model ontwikkeld. Vervolgens echter hebben 
wij ons laten adviseren over de mogelijkheden om op dit moment een dergelijke constructie op te zetten voor de Afbramerij. 
Wij citeren uit dit fi scale advies.

“In het verleden, tot 2001, was een commanditaire vennootschap (C.V.) een aantrekkelijke vorm om kapitaal aan te 
kunnen trekken. C.V.’s werden bijvoorbeeld toegepast bij schepen, fi lms, (bedrijfs)panden etc. 
De aantrekkelijkheid was vooral fi scaal van aard. Particuliere beleggers konden gebruik maken van fi scale faciliteiten van 
ondernemers terwijl zij feitelijk beleggers waren. De Van Nelle CV is ontstaan in 2000 en kon ook gebruik maken van deze 
faciliteiten.
 
In 2001 is echter nieuwe fi scale wetgeving van kracht geworden. Bij deze wetgeving zijn veel fi scale voordelen van de C.V. 
beperkt. Een C.V. kan nu alleen nog beperkte fi scale voordelen opleveren als de activiteiten van de C.V. als onderneming zijn 
te kwalifi ceren. Als dat al zo is, zijn de faciliteiten beperkt en zijn particuliere beleggers vaak gunstiger uit als zij “gewoon” 
via privé/box 3 participeren.
 
Wij adviseren dan ook om een passende (rechts)vorm te kiezen voor een dergelijke “gewone” participatie. De keuze is dan 
die tussen
-  het participeren in het eigen vermogen (met veel risico) en
-  het lenen aan de rechtsvorm (al dan niet achtergesteld, maar met minder risico).”

 

Vervolg - Uitgangspunten organisatie

19



Uitgaven

Op basis van kengetallen die in de sector gebruikelijk zijn komen we tot de volgende investeringsbegroting voor het 
sciencecentrum (huidig prijsniveau). Op basis van adviezen van BOEI hebben wij deze begroting vervolgens opgehoogd 
met een aantal specifi eke bedragen.

Restauratie
Restauratie conform prijsopgave Besselink&Spaan € 1.900.000
Realisatie en advies 17% € 323.000
Onvoorzien 10% € 222.300

Kosten restauratie  € 2.445.300

Inrichting en ontwikkeling
Inrichtingsbegroting 2280 m2 € 4.027.220
Marketing  € 120.000
Realisatie, ontwerp en advies  € 90.000
Onvoorzien 10% € 423.722
Kosten inrichting en ontwikkeling  € 4.660.942

Overige kosten
Historische kosten BOEI  € 150.000
Verhogen norm bouwkundige aanpassing van 
€ 435/m2 naar € 550/m2 (Advies Boei), d.i. 2280 m2 x € 115/m2 € 262.200
Verhogen post ontwikkelkosten (Advies Gemeente)  
om ruimte te scheppen voor fi nanciële en juridische advisering,  
frictiekosten en aanloopverliezen € 330.000

Kosten inrichting en ontwikkeling  € 742.000

Totaal investeringskosten   € 7.848.242
(excl. BTW)

De BTW-kwestie laten we in deze gehele investeringsbegroting achterwege. Dit aspect zal veel invloed hebben op de 
uiteindelijke investerings- en exploitatiebegroting, en er bestaan verschillende visies op de uitkomst van de discussie 
hierover.Wij gaan er echter van uit dat het bestuur van de DRU Fabriek met alle betrokkenen (ook met de fi scus) tot 
een afronding hiervan komt, en dat de gekozen constructie eveneens geldt voor de Afbramerij. Immers: dit project 
wordt onderdeel van dezelfde rechtspersoon, en derhalve zullen de gemaakte afspraken over de BTW-kwestie ook 
hiervoor gelden. 

Ter toelichting van het relatief beperkte bedrag voor marketing-en publiciteitskosten in deze begroting, merken we het 
volgende op. De Gemeente Oude IJsselstreek stelt in de periode van 2009 t/m 2010 ook een middelen ter beschikking 
als opstartkosten voor het project. Mede hierdoor is het budget voor marketingkosten bij de start in 2011 en het 
budget t.b.v. de opening bescheiden: het Sciencecentrum zal over de volle breedte (Wereld van de Techniek, Nederlands 
IJzermuseum, Kenniscentrum en Kunstenaarscentrum) een ‘warme start’ maken, doordat elk van de onderdelen in 
een periode van drie jaar geleidelijk aan ontwikkeld wordt. De specifi eke publiciteitskosten rond de opening kunnen 
daarmee beperkt worden. 
 

Hoofdstuk 6 - Investeringsbegroting
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Inkomsten

Toegezegd

Bijdrage Gemeente Oude IJsselstreek (conform meerjarenbegroting) €  2.400.000
Te verwerven €  5.448.242

Totaal (excl. BTW) €  7.848.242

Voor het verwerven van dit investeringsbudget stellen wij, op basis van oriënterende gesprekken, drie scenario’s voor. 
Ons advies is scenario 1 te volgen, waarbij het gehele ‘te verwerven bedrag’ via subsidies en fondsen gerealiseerd wordt. 
Aankoop, restauratie en inrichting kunnen in dat geval gefi nancierd worden zoals zij hier beschreven zijn.

Scenario 1
1. RACM fi nanciert 70% van de restauratiekosten, te weten €  1.771.710
2. Provincie Gelderland €  2.352.942
 (rechtstreeks en via Euregio) 
3. Landelijke subsidies en fondsen Wereld van Techniek €  770.000
 (met name innovatie beroepsonderwijs)
4. Overige bijdragen uit (cultuur)fondsen en Bankgiroloterij €  553.590 

Totaal (excl. BTW) €  5.448.242

Indien onverhoopt blijkt dat dit wenselijke scenario niet haalbaar is, kan later besloten worden tot een van de volgende 
scenario’s.

Scenario 2
1. RACM fi nanciert 30% van de restauratiekosten, te weten €  733.590
2. Provincie Gelderland €  2.352.942
 (rechtstreeks en via Euregio) 
3. Bankkrediet €  2.361.710 

Totaal (excl. BTW) €  5.448.242

In dit scenario kunnen de kosten van verschuldigde rente over het bankkrediet ten laste van de exploitatie gebracht 
worden. Gevolg is dat de huurprijs per m2 verhoogd moet worden van € 40 naar € 96 p/j (rente 5%). 

Scenario 3
Bankkrediet €  5.568.242

In dit worst-case scenario moet de gemeente het gehele bedrag aan investeringskosten zelf opbrengen, via een 
bankkrediet. Over afl ossing en rente moet bepaald worden welk deel van de kosten ten laste van de exploitatie 
gebracht kunnen worden. 

Vervolg - Investeringsbegroting
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Bij ons advies om scenario 1 te volgen, speelt het belang van dit project voor de regio Achterhoek, de Euregio en de 
provincie Gelderland een sleutelrol. Benadrukt moet worden dat het project Afbramerij een aanzienlijke regionale 
betekenis heeft:

1.  Het stimuleren van de arbeidsmarktvoorlichting in de beoogde zin betekent een economische impuls. 
Samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs en tussen bedrijven onderling in het Innovatiecentrum en het 
Testinstituut is expliciet gericht op economische groei. 

2.  De voornemens met betrekking tot het Nederlands IJzermuseum en het Kunstenaarscentrum vormen een culturele 
impuls voor de regio, die hiermee aan imagokracht wint:‘de Achterhoek: dat is niet alleen groen, rust en ruimte, maar 
sinds jaar en dag ook een kristallisatiepunt van vakmanschap in Nederland’. 

3.  De wijze waarop niet alleen middelbaar beroepsonderwijs, maar ook hoger onderwijs een plaats in de plannen 
heeft, betekent een onderwijsimpuls voor de Achterhoek. Het stimuleren van hoger onderwijs en het vasthouden 
van hoger opgeleiden in de regio is van eminent belang. 

4.  De aansluiting van de Afbramerij (en in de slipstream hiervan ook ander industrieel erfgoed in de Achterhoek) 
op de Route Industriekultur betekent een toeristische impuls voor de regio, ook leidend tot uitbreiding van het 
verblijfstoerisme. 

5.  De vestiging van een Kenniscentrum Duurzaamheid geeft vorm aan de ontwikkeling van duurzaam bouwen en 
produceren die in de laatste jaren op gang gebracht is. Door de samenwerking met het Achterhoeks Centrum 
voor Technologie geeft de Afbramerij een impuls aan deze beweging, die zo belangrijk is in het bestrijden van de 
economische recessie. 

Op basis van deze argumentatie vindt momenteel het overleg met Provincie en Euregio plaats over cofi nanciering, en 
achten wij de opstellingen in scenario 1 en 2 realistisch.

Vervolg - Investeringsbegroting
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Indien scenario 1 gerealiseerd wordt, vindt aankoop, restauratie en inrichting geheel plaats vanuit subsidiegelden en 
fondsbijdragen, en behoeven de kapitaalslasten niet ten laste van de exploitatie gebracht te worden. De exploitatie ziet 
er derhalve als volgt uit:

Lasten 
excl. afschrijving en fi nanciering kapitaalslasten  

Personeelskosten  € 82.000
Kosten vrijwilligers € 12.000
Administratiekosten € 6.000
Marketing en publiciteit € 28.000
Huisvestingslasten (gas, elektra, rioolheffi ngen, milieuheffi ngen, schoonmaak) € 31.000
Collectie en materialen (verzekering, onderhoud, beheer) € 16.000
Herinrichtingskosten € 50.000
Educatief materiaal € 30.000
Wisseltentoonstellingen en presentaties € 25.000
Overige kosten (o.m. bestuur en fi nanciers) € 12.500
Onvoorziene kosten € 10.000
 
  €  302.500

Toelichting
1. De personele kosten zijn beperkt op basis van een aantal aannames:

• voor de museale functie zijn vrijwilligers en stagiaires beschikbaar 
• binnen het onderwijscentrum zijn docenten beschikbaar op basis van detachering; indien voldoende studenten 

actief zijn in het sciencecentrum voor leerwerkopdrachten is het realistisch inzet van 0.5 fte onderwijspersoneel 
in te plannen 

• beheer wordt geregeld door combinatiefuncties via Gemeente Oude IJsselstreek.

2.  De kosten voor wisseltentoonstellingen en presentaties worden geheel gedekt uit sponsoring en fondsen (komen 
niet ten laste van de reguliere exploitatie); wel is een behoorlijk bedrag voor herinrichtingskosten opgenomen, om 
herbezoek te genereren door nieuwe impulsen. 

Baten
Subsidie Gemeente Oude IJsselstreek € 80.000
Inkomsten uit entreegelden (40.000 betalende bezoekers x € 2.50) € 100.000
Inkomsten uit verhuur (aanname: € 40 p/m2 x 2200 m2) € 88.000
Inkomsten uit jaarlijks te verwerven fondsen, donaties en sponsoring voor tijdelijke 
tentoonstellingen en educatieve projecten € 34.500

Totaal exploitatieinkomsten € 302.500

Toelichting
Als entreeprijs wordt geadviseerd een bedrag van € 4.50 voor volwassen bezoekers van de Wereld van de Techniek 
en het Nederlands IJzermuseum samen. Doordat een aanzienlijk deel van de bezoekers het goedkope kinder- en 
jongerentarief van € 1.50 betaalt, en er veel groepsbezoek is, gaan we voor de berekening van de inkomsten uit 
kaartverkoop echter uit van een bedrag van € 2.50 per bezoeker. 

 

23

Hoofdstuk 7 - Exploitatiebegroting



Het Spoorboekje dat wij voor de komende twee jaar voorstellen ziet er globaal als volgt uit: 

2009 
restauratieplan 
aanzet inrichtingsplan 

2010 
verwerven fi nanciering 
vergunningen 
restauratie 
afronden inrichtingsplan 
afsluiten huurovereenkomsten 
warming up 

2011 
inrichting en opening 

In december 2009 kunnen de volgende documenten beschikbaar zijn:

• presentatie conceptuitwerking en vlekkenplan 
• restauratieplan op hoofdlijnen (aanvraag RACM)
• subsidieaanvraag Provincie Gelderland 
• Nieuwsbrief Afbramerij 

H.J. van Helden
Stichting Museumontwikkeling Amersfoort
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Inrichtingskosten

Omdat de normbedragen voor deze posten wellicht het minst bekend zijn, voegen we een specifi catie van het 
onderdeel inrichtingskosten toe. 

= Bouwkundige aanpassing gebouw (incl. installaties) 
2280 m2 x € 435/m2 € 991.800
= Interactieve inrichting Wereld van de techniek (incl. showcontrol en software)
884 m2 x € 1740/m2 € 1.538.160
= Inrichting meeting-point bedrijfsleven/onderwijs
330 m2 x € 960/m2 € 316.800
= Museale inrichting Nederlands IJzermuseum
496 m2 x € 1740/m2 € 863.040
= Kunstenaarscentrum
250 m2 x € 300/m2 € 75.000
= Depotruimte 
120 m2 x € 250/m2 € 30.000
= Overige ruimten (shop, serviceruimten e.d.)
200 m2 x € 350/m2 € 70.000

Onvoorzien 4% € 142.420

Totaal € 4.027.220

 

Bijlage 1
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Voorbeelden van bedrijven in de verschillende sectoren

Deze bedrijven zijn in de afgelopen tijd geïnformeerd over het initiatief en in verschillende mate betrokken bij de 
gedachtevorming.

Bijlage 2
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Mens en Medisch
Palmmedic Lichtenvoorde 
Revab 
Wheels over Europe 

Mobiliteit en Ruimte 
Multicycle 
Van Raam 

Voeding en Vitaliteit 
Kaak 
Prinzen 
Pas Reform 
AVIKO 
Elite 
Van de Pavert 
Bakker Wiltink 

Lifestyle en Design 
Albert Westerman groep 
TVA 
ARCO 
Hulshof koffers 
Hulshof leer 
SVEDEX 
Intercarpet 
Karpi 

Water, Energie, Natuur,Duurzaamheid 
Klaassen 
We Engineering 
Atag 
Ubbink 
Dusseldorp 
Rouwmaat 
Waterkracht 
REDOX 

Market en Money 
GIBO 
RABO 
Kroese Weevers 

Science & Exploration 
Mecon
Bronkhorst Ruurlo 
HOSOKAWA 

Overig 
Exerion 
Lovink Technocast 
Nikem 
Timmerije 
SAFAN 
Rotor 



Convenanten af te sluiten met de verschillende projectpartners 3

3 De voorwaarden in deze convenanten zijn gebaseerd op de veronderstelling dat de Gemeente Oude IJsselstreek 
het eigendom van het pand verwerft en dat de investeringsbegroting zo gerealiseerd wordt als in scenario 1 in 
deze rapportage beschreven is. Opgenomen zijn drie convenanten die op 18 november 2009 0ndertekend zijn. 
Voornemen is om begin 2010 met nog een aantal participanten overeenkomsten van samenwerking aan te gaan.

Convenant 
’Samenwerking ten behoeve van het Kenniscentrum Vakmanschap in de Afbramerij’

Partijen, 
A.  De Gemeente Oude IJsselstreek 
B.  Industrie Belang Oude IJssel

Overwegende dat:
1.  De Gemeente Oude IJsselstreek in de komende periode de herontwikkeling en herbestemming van de Afbramerij 

op het DRU-complex ter hand neemt; 
2.  De Gemeente het regionale bedrijfsleven een prominente plaats toekent binnen het Sciencecentrum dat in de 

Afbramerij gevestigd zal worden; 
3.  Industrie Belang Oude IJssel bereid is mee te werken aan de ontwikkeling van dit Sciencecentrum 

achten het wenselijk dat nadere afspraken worden gemaakt over de wederzijdse inspanningen en verplichtingen van 
partijen in dit kader. 

Partijen komen het volgende overeen:

A. Samenwerking algemeen
1.  Partijen zullen bevorderen dat binnen de ontwikkeling, restauratie en inrichting van de Afbramerij – die in de 

periode 2009-2011 plaatsvindt- het Kenniscentrum Vakmanschap een herkenbare plaats krijgt, onder meer tot uiting 
komend in de beschikbaarheid van goed geoutilleerde werk- en expositieruimten 

2.  Partijen zullen tevens actief bijdragen aan de activiteiten die binnen de Afbramerij georganiseerd worden om 
kinderen en jongeren voor ‘vakmanschap’ te interesseren. 

B. Samenwerking in de periode 2009-2011 
1.  In deze periode betrekt de Gemeente de convenantpartners nauw bij het ontwikkelen van het ontwerp en het 

activiteitenprogramma voor de Afbramerij. 
2.  In deze periode nemen de convenantpartners desgevraagd deel aan open dagen, bijeenkomsten en 

promotieactiviteiten die de basis leggen voor het toekomstige Sciencecentrum. 
3.  De convenantpartners werken in deze periode de vier pijlers uit van het toekomstige Kenniscentrum Vakmanschap, 

te weten 
 • het Meetingpoint 
 • innovatiepunt Bedrijfsleven/Onderwijs 
 • het Kenniscentrum duurzaamheid 
 • het Testinstituut 

Bijlage 3
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C. Samenwerking vanaf 1 september 2011 
1.  Bedrijven verkrijgen vanaf de opening op basis van verrekening van kosten exposure in de Afbramerij, kunnen 

onderzoeksopdrachten inbrengen of (half)fabricaten laten testen.
2.  De inkomsten die het Kenniscentrum Vakmanschap genereert uit cursussen, lezingen, (wissel)tentoonstellingen en 

projecten komen ten goede aan de exploitatie van het Kenniscentrum, evenals de bijdragen die via fondswerving 
verworven worden. 

3.  De Gemeente Oude IJsselstreek is verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van het pand, te fi nancieren vanuit 
subsidie en entreegelden. 

D. Geschillenbeslechting 
1.  Partijen kunnen geen beroep doen op de burgerlijke rechter in geval van niet of onvoldoende nakomen van de 

uit dit Convenant voortvloeiende verplichtingen of daarmee samenhangende afspraken door een of meerdere 
Convenantspartijen. 

2.  Een geschil bestaat, indien één van de partijen dat stelt of schriftelijk aan de andere partijen meedeelt. 
3.  Indien partijen binnen 30 dagen niet tot een oplossing van het geschil komen, zal het geschil worden voorgelegd aan 

twee door partijen te benoemen adviseurs ten behoeve van een bindend advies. 

E. Werking van het Convenant 
1.  Dit Convenant treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door partijen. 
2.  Het Convenant is aangegaan tot en met 31.08.2011. Bedoeling is dat deze overeenkomst op dat moment vervangen 

wordt door een overeenkomst van samenwerking binnen het nieuwe Ssciencecentrum tussen partijen 
3.  Partijen zullen de uitvoering en werking van dit Convenant jaarlijks, voor het eerst vóór 1 juni 2010, evalueren. 
4.  Tussentijdse aanpassing van het Convenant kan alleen met instemming van alle partijen. 
5.  Elke partij kan de andere partijen schriftelijk verzoeken het Convenant te wijzigen. De wijziging behoeft schriftelijke 

toestemming van alle partijen. 
6.  Partijen treden in overleg binnen 2 weken nadat een partij de wens daartoe aan de andere partijen schriftelijk heeft 

meegedeeld. 
7.  De wijziging en de verklaring tot instemming wordt in afschrift als bijlage bij het Convenant gevoegd. 
8.  Indien onvoorziene omstandigheden opkomen die wezenlijke gevolgen voor de uitvoering van het Convenant 

hebben en overleg tot wijziging van het Convenant niet binnen 4 weken tot overeenstemming heeft geleid, mag elke 
partij dit Convenant met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden schriftelijk opzeggen. De opzegging 
schort de werking van dit Convenant met onmiddellijke ingang op. 

9.  Elke partij kan het Convenant met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden schriftelijk opzeggen, indien 
een zodanige verandering van omstandigheden is opgetreden dat dit Convenant billijkheidshalve op korte termijn 
behoort te eindigen. De opzegging moet de verandering in omstandigheden vermelden. 

10.  Wanneer een partij het Convenant opzegt, eindigt het Convenant voor alle partijen.

Gemeente Oude IJsselstreek
G.A. van Balveren, wethouder

Industrie Belang Oude IJssel
R.W.G. Jansen, voorzitter
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Convenant 
’Samenwerking ten behoeve van het Nederlands IJzermuseum in de Afbramerij’

Partijen,
A.  De Gemeente Oude IJsselstreek
B.  De Stichting Exploitatie Nederlands IJzermuseum

overwegende dat:
1.  De Gemeente Oude IJsselstreek het Nederlands IJzermuseum wil betrekken bij de ontwikkeling en herbestemming 

van de Afbramerij tot Sciencecentrum;
2.  De Stichting Exploitatie Nederlands IJzermuseum zich tot de gemeente gewend heeft met de vraag om huisvesting;

achten het wenselijk dat nadere afspraken worden gemaakt over de plaats van het Nederlands IJzermuseum in de 
organisatie van de Afbramerij en over de wederzijdse inspanningen en verplichtingen van partijen in dit kader.

Partijen komen het volgende overeen:

A. Samenwerking algemeen
1.  Partijen zullen bevorderen dat binnen de ontwikkeling, restauratie en inrichting van de Afbramerij – die in de 

periode 2009-2011 plaatsvindt- het Nederlands IJzermuseum een herkenbare plaats krijgt, onder meer tot uiting 
komend in een goed geoutilleerde tentoonstellingsruimte

2.  Partijen zullen tevens bevorderen dat het Nederlands IJzermuseum actief bijdraagt aan de activiteiten die binnen de 
Afbramerij georganiseerd worden om kinderen en jongeren voor ‘vakmanschap’ te interesseren. Deze activiteiten 
vinden zowel binnen de voor het museum bestemde ruimte plaats als binnen andere onderdelen van de Afbramerij 
(Wereld van de Techniek, kinderatelier, e.d.).

B. Samenwerking in de periode 2009-2011
1.  In deze periode betrekt de Gemeente het Nederlands IJzermuseum nauw bij het ontwikkelen van het ontwerp en 

het activiteitenprogramma voor de Afbramerij.
2.  In deze periode neemt het Nederlands IJzermuseum desgevraagd deel aan open dagen, bijeenkomsten en 

promotieactiviteiten die de basis leggen voor het toekomstige Sciencecentrum.
3.  Het Nederlands IJzermuseum organiseert in deze periode minimaal 1x een tentoonstelling om een beeld te geven 

van het toekomstige museum.
4.  Het Nederlands IJzermuseum start in deze periode tevens, ondersteund door de gemeente, de fondswerving voor 

haar activiteiten op.

C. Samenwerking vanaf 1 september 2011
1.  Naar verwachting bedraagt de omvang van de jaarlijks door het Nederlands IJzermuseum te betalen huur € 28.000.
2.  De inkomsten die het Nederlands IJzermuseum genereert uit cursussen, lezingen, (wissel)tentoonstellingen 

en projecten komen ten goede aan de exploitatie van het museum, evenals de bijdragen die via fondswerving 
verworven worden. Ook de inkomsten uit entreegelden komen voor een nader te bepalen deel ten goede aan deze 
exploitatie. Op deze wijze verwacht de Stichting Exploitatie Nederlands IJzermuseum aan haar verplichtingen te 
kunnen voldoen.

3.  Hierbij wordt aangetekend dat, als zich in de eerste drie jaar van de exploitatie aanlooptekorten zouden voordoen 
die het voldoen van het volledige huurbedrag in de weg staan, daarvoor in goed overleg tussen gemeente en 
Stichting Nederlands IJzermuseum een oplossing gezocht wordt. Een beslissing hierover is voorbehouden aan de 
gemeente.

4.  De Gemeente Oude IJsselstreek is verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van het pand, te fi nancieren uit 
entreegelden en subsidies.

Bijlage 4
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D. Geschillenbeslechting
1.  Partijen kunnen geen beroep doen op de burgerlijke rechter in geval van niet of onvoldoende nakomen van de 

uit dit Convenant voortvloeiende verplichtingen of daarmee samenhangende afspraken door een of meerdere 
Convenantspartijen.

2.  Een geschil bestaat, indien één van de partijen dat stelt of schriftelijk aan de andere partijen meedeelt.
3.  Indien partijen binnen 30 dagen niet tot een oplossing van het geschil komen, zal het geschil worden voorgelegd aan 

twee door partijen te benoemen adviseurs ten behoeve van een bindend advies.

E. Werking van het Convenant
1.  Dit Convenant treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door partijen.
2.  Het Convenant is aangegaan tot en met 31.08.2011. Bedoeling is dat deze overeenkomst op dat moment vervangen 

wordt door een huurovereenkomst tussen partijen
3.  Partijen zullen de uitvoering en werking van dit Convenant jaarlijks, voor het eerst vóór 1 juni 2010, evalueren.
4.  Tussentijdse aanpassing van het Convenant kan alleen met instemming van alle partijen.
5.  Elke partij kan de andere partijen schriftelijk verzoeken het Convenant te wijzigen. De wijziging behoeft schriftelijke 

toestemming van alle partijen.
6.  Partijen treden in overleg binnen 2 weken nadat een partij de wens daartoe aan de andere partijen schriftelijk heeft 

meegedeeld.
7.  De wijziging en de verklaring tot instemming wordt in afschrift als bijlage bij het Convenant gevoegd.
8.  Indien onvoorziene omstandigheden opkomen die wezenlijke gevolgen voor de uitvoering van het Convenant 

hebben en overleg tot wijziging van het Convenant niet binnen 4 weken tot overeenstemming heeft geleid, mag elke 
partij dit Convenant met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden schriftelijk opzeggen. De opzegging 
schort de werking van dit Convenant met onmiddellijke ingang op.

9.  Elke partij kan het Convenant met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden schriftelijk opzeggen, indien 
een zodanige verandering van omstandigheden is opgetreden dat dit Convenant billijkheidshalve op korte termijn 
behoort te eindigen. De opzegging moet de verandering in omstandigheden vermelden.

10.  Wanneer een partij het Convenant opzegt, eindigt het Convenant voor alle partijen. 

Gemeente Oude IJsselstreek
G.A. van Balveren, wethouder

Stichting Exploitatie Nederlands IJzermuseum.
P.H.B. van Toor, voorzitter

R.J. de Redelijkheid, secretaris a.i
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Bijlage 5

Convenant 

’Samenwerking ten behoeve van kunstenaarscentrum in de Afbramerij’ 

Partijen, 
A.  De Gemeente Oude IJsselstreek 
B.  Kunstenaarscollectief Breekijzer, 

overwegende dat: 

1.  De Gemeente Oude IJsselstreek beeldend kunstenaars wil betrekken bij de ontwikkeling en herbestemming van de 
Afbramerij tot Sciencecentrum; 

2.  Breekijzer zich tot de gemeente gewend heeft met de vraag om huisvesting; 

achten het wenselijk dat nadere afspraken worden gemaakt over de plaats van beeldend kunstenaars in de organisatie 
van de Afbramerij en over de wederzijdse inspanningen en verplichtingen van partijen in dit kader. 

Partijen komen het volgende overeen: 

A. Samenwerking algemeen 
1.  Partijen zullen bevorderen dat binnen de ontwikkeling, restauratie en inrichting van de Afbramerij – die in de 

periode 2009-2011 plaatsvindt- Breekijzer een herkenbare plaats krijgt, onder meer tot uiting komend in een atelier-
annex expositieruimte. 

2.  Partijen zullen tevens bevorderen dat de kunstenaars die verenigd zijn in het collectief Breekijzer actief bijdragen 
aan de activiteiten die binnen de Afbramerij georganiseerd worden om kinderen en jongeren voor ‘vakmanschap’ te 
interesseren. 

B. Samenwerking in de periode 2009-2011 
1.  In deze periode betrekt de Gemeente Breekijzer nauw bij het ontwikkelen van het ontwerp en het 

activiteitenprogramma voor de Afbramerij. 
2.  In deze periode neemt Breekijzer desgevraagd deel aan open dagen, bijeenkomsten en promotieactiviteiten die de 

basis leggen voor het toekomstige Sciencentrum. 
3.  Breekijzer organiseert in deze periode minimaal 1 gezamenlijke tentoonstelling om een beeld te geven van de 

deelnemende kunstenaars en hun werk. 
4.  Breekijzer start in deze periode tevens, ondersteund door de gemeente, de fondswerving voor haar activiteiten op. 

C. Samenwerking vanaf 1 september 2011 
1.  Partijen nemen zich voor met ingang van deze datum een huurovereenkomst met elkaar aan te gaan. 
2.  Naar verwachting bedraagt de omvang van de jaarlijks door Breekijzer te betalen huur € 6000. 
3.  De inkomsten die Breekijzer genereert uit cursussen, lezingen, (wissel)tentoonstellingen en projecten komen ten 

goede aan de exploitatie van Breekijzer, evenals de bijdragen die via fondswerving verworven worden. 
4.  De Gemeente Oude IJsselstreek is verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van het pand. 
5.  Kunstenaarscentrum Breekijzer zal zich met name via het organiseren van gastateliers en gastexposities van 

(bekende) kunstenaars van buiten inzetten voor de naamsbekendheid van de Afbramerij en het op gang brengen 
van een publieksstroom. 
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D. Geschillenbeslechting 
1.  Partijen kunnen geen beroep doen op de burgerlijke rechter in geval van niet of onvoldoende nakomen van de 

uit dit Convenant voortvloeiende verplichtingen of daarmee samenhangende afspraken door een of meerdere 
Convenantspartijen. 

2.  Een geschil bestaat, indien één van de partijen dat stelt of schriftelijk aan de andere partijen meedeelt. 
3.  Indien partijen binnen 30 dagen niet tot een oplossing van het geschil komen, zal het geschil worden voorgelegd aan 

twee door partijen te benoemen adviseurs ten behoeve van een bindend advies. 

E. Werking van het Convenant 
1.  Dit Convenant treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door partijen. 
2.  Het Convenant is aangegaan tot en met 31.08.2011. Bedoeling is dat deze overeenkomst op dat moment vervangen 

wordt door een huurovereenkomst tussen partijen 
3.  Partijen zullen de uitvoering en werking van dit Convenant jaarlijks, voor het eerst vóór 1 juni 2010, evalueren. 
4.  Tussentijdse aanpassing van het Convenant kan alleen met instemming van alle partijen. 
5.  Elke partij kan de andere partijen schriftelijk verzoeken het Convenant te wijzigen. De wijziging behoeft schriftelijke 

toestemming van alle partijen. 
6.  Partijen treden in overleg binnen 2 weken nadat een partij de wens daartoe aan de andere partijen schriftelijk heeft 

meegedeeld. 
7.  De wijziging en de verklaring tot instemming wordt in afschrift als bijlage bij het Convenant gevoegd. 
8.  Indien onvoorziene omstandigheden opkomen die wezenlijke gevolgen voor de uitvoering van het Convenant 

hebben en overleg tot wijziging van het Convenant niet binnen 4 weken tot overeenstemming heeft geleid, mag elke 
partij dit Convenant met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden schriftelijk opzeggen. De opzegging 
schort de werking van dit Convenant met onmiddellijke ingang op. 

9.  Elke partij kan het Convenant met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden schriftelijk opzeggen, indien 
een zodanige verandering van omstandigheden is opgetreden dat dit Convenant billijkheidshalve op korte termijn 
behoort te eindigen. De opzegging moet de verandering in omstandigheden vermelden. 

10.  Wanneer een partij het Convenant opzegt, eindigt het Convenant voor alle partijen. 

Gemeente Oude IJsselstreek
G.A. van Balveren, wethouder

Vereniging Breekijzer
Hans Sennema, voorzitter

Jankees Dieleman, bestuurslid


