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Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg is besteed, is gemeente 
Oude IJsselstreek niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg 
van onjuistheden en/of onvolledige informatie. 
 
Het gebruikte beeldmateriaal in deze uitgave is deels via de direct betrok-
ken partijen verkregen. Gemeente Oude IJsselstreek heeft haar uiterste 
best gedaan om de rechtmatige eigenaar van de beelden te achterhalen en 
het gebruik van dit beeldmateriaal af te stemmen. Mochten de rechtmatige 
eigena(a)r(en) moeite hebben met het beeldmateriaal in deze visie dan 
kunnen zij contact opnemen met gemeente Oude IJsselstreek. 

COLOFON

Deze uitgave maakt onderdeel uit van de gebiedsvisie DRU Industriepark. 
De visie bestaat uit deel 1 en deel 2.

Opdrachtgever:
Gemeente Oude IJsselstreek

Postadres:
Postbus 42, 7080 AA Gendringen

Bezoekadres:
Staringstraat 25, 7081 BN Gendringen

T (0315) 292 292
E info@oude-ijsselstreek.nl
W www.oude-ijsselstreek.nl

Zie ook: www.dru-industriepark.nl

Gemeente Oude IJsselstreek is lid van de Ring van Europese IJzersteden, 
het samenwerkingsverband van steden met een waardevolle ijzer- en 
smeedcultuur.

Deze gebiedsvisie is vastgesteld door de gemeenteraad op: 17 maart 2011.



 

Waar eens aan de rand van ulft, langs de oude iJssel, ijzeren en emaillen gebruiksvoorwer-
pen werden gemaakt, ontstaat een openbaar gebied waar het gonst van de activiteiten.  
de rijksmonumentale gebouwen van de voormalige dru ijzergieterij en het groene  
gebied aan de overzijde van de oude iJssel worden een smeltkroes van nieuwe energie  
en nieuwe economie. 

Het oude iJssel gebied mag zich de bakermat van de nederlandse ijzerindustrie noemen, want 
anders dan velen denken, is dit deel van de achterhoek niet agrarisch, maar juist industrieel van 
aard. Het is het oudste en omvangrijkste gebied in nederland waar ijzerproductie plaatsvond.

de zeven gebouwen op het dru-terrein met de –vooral voor de lokale bevolking–  
veelzeggende namen beltmancomplex, loonbureau, Portiersgebouw, ketelhuis, ssP-hal, 
badkuipenfabriek en afbramerij worden stuk voor stuk nieuw leven ingeblazen en weer 
teruggegeven aan de mensen.  
Heel nadrukkelijk worden nu verbanden gelegd en gezocht met de landschappelijke 
omgeving die aan de overzijde van de oude iJssel ligt ingeklemd tussen de dorpen ulft, 
silvolde en terborg.  

Oude IJssel: Bakermat NederlaNdse IJzerINdustrIe

DRU Industriepark: verankerd in de toekomst

DRU Industriepark is gebouwd op een ijzersterk verleden, waarin de mentaliteit van opgestroopte mouwen, 
vakmanschap en een rijkdom aan grondstoffen uit eigen regio de voedingsbodem vormden voor een energie-
ke ontwikkeling. Ook nu gonst dit gebied van activiteiten. Hoog tijd om dit prachtige project een tweede leven 
te gunnen, voortbordurend op de krachtige lokale kwaliteiten. 
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Oer 
Deze voedingsbodem voor de lokale 
ijzerindustrie markeert de onuitwisbare 
sporen van nijverheid. Onweerlegbaar 
de oervader van onze moderne, krachtige 
maakindustrie.

de waarde vaN INdustrIeel erfgOed 

“toen ik een aantal jaren geleden het verhaal van de dru 
hoorde, deed me dat denken aan mijn eigen jeugd. ik ben op-
gegroeid in de limburgse mijnstreek, waar alles zich afspeelde 
in een specifieke sociaal, economische en culturele context. dat-
zelfde herken ik in de dru en in het gebied langs de oude iJssel. 

die hele omgeving drukt uit dat er eeuwenlang een traditie 
van vakmanschap heeft bestaan. de oerstreek voor de neder-
landse industrie heeft zoveel betekend voor het dagelijks leven 
der kleine luyden, de gewone mensen; het is een monument 
voor de gewone man en vrouw die dag in dag uit, jaar in jaar 
uit heel hard heeft moeten werken in omstandigheden waar 
we nu niet meer voor zouden kiezen. Maar ook een tijd van ka-
meraadschap en op elkaar aangewezen zijn, van emancipatie. 
de dru is voor mij ook respect voor identiteit, het zijn niet de  
 

 
stenen. Het is de identiteit van de achterhoeker. ik kom er zelf  
graag, want ik krijg een soort heimweegevoel naar mijn dorp 
spekholzerheide met de Willem-sophia-mijn.

ik heb sympathie voor het dru-complex en zie de schoon-
heidswaarde.  
 
Zo’n industrieel complex dat de rijkdom van het gebied uit-
straalt, voegt iets toe en is belangrijk om te handhaven. ik snap 
dat mensen zich hier druk voor maken, want je krijgt maar één 
keer de kans om dit te doen.” 

Herman kaiser,  
voorzitter regio achterhoek en burgemeester gemeente 
doetinchem Herman Kaiser
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dru INdustrIepark:
 vONkeN vaN INspIratIe eN creatIvIteIt

Zoals het smelten van oer in de smelt-
kroes een ijzersterk product oplevert, 
zo blijken onderlinge verbindingen 
tussen de mensen in de Achterhoek 
ook te kunnen leiden tot een bijzonder 
resultaat. Denkkracht vanuit economie, 
innovatie, kunst, onderwijs, woning-
bouw, (landschaps)ontwikkeling, 
toerisme etc. geven gezamenlijk een 
versterkende impuls voor de gebieds-
visie DRU Industriepark. 

“oog hebben voor de veranderingen in 
de wereld is cruciaal”, meent wethouder 
ruimtelijke ordening John Haverdil.  

de economische en demografische 
ontwikkelingen raken ook de achter-
hoek. sociale media, veranderende 
opvattingen over de kwaliteit van het 
leven en het milieu, zijn essentiële 
bouwstenen. “Wij willen innoveren door 
ook te experimenteren”, aldus Haverdil. 
“drijfveer voor deze gebiedsvisie is te-
vens de enorme potentie om samen met 
mensen in de regio op een vernieuwende 
en duurzame wijze ontwikkelingen in 
gang te zetten ten behoeve van een 
duurzame samenleving voor de inwo-
ners nu en straks.” 

de achterhoek is een begrip in  
nederland: een sterke, sociale regio 
met een duidelijk landschappelijk 
profiel. Zij heeft het vermogen om een 
aantal onvermijdelijke demografische en 
agrarische ontwikkelingen het hoofd  
te bieden. kwaliteit los zien van groei 
is daarvoor essentieel. (uit: kansen 
voor de gelderse regio’s, Provincie 
gelderland, 2010)

burgemeester Hans alberse: 
“Wij proberen in deze regio handen en 
voeten te geven aan de verbinding tussen 
overheid, maatschappelijke organisaties 

en ondernemers, de zogenoemde  
drie o’s. Het is een uniek proces om  
samen te bedenken hoe we de achter-
hoek leefbaar kunnen houden, op een 
eigentijdse manier. door te netwerken, 
te delen, te lenen en uit te wisselen 
ontstaat er een nieuwe vorm van  
collectiviteit.” 

alberse sluit daarmee aan op de 
zienswijze van de regio achterhoek die 
januari 2011 besloot de organisatie-
structuur om te vormen naar een 
coöperatie met 4 werkplaatsen waarin 
samenwerking tussen de drie o’s  
verankerd ligt. 

er worden projecten opgestart binnen 
de domeinen innovatieve economie,  
slim & snel verbinden, Vitale leefomge-
ving, natuur & landschap. Voorzitter van 
de regio achterhoek en beoogd voor-
zitter van de Coöperatie achterhoek 
2020, burgemeester Herman kaiser, 
heeft sympathie voor industrieel erfgoed 
dru. de deelnemers in de coöperatie 
beslissen of dru industriepark als  
project zal worden opgnomen.  

dOOr te NetwerkeN, 
te deleN, te leNeN eN 

uIt te wIsseleN ONtstaat 
er eeN NIeuwe vOrm 

vaN cOllectIvIteIt
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de overtuiging en de wil is er om in 
de achterhoek samen te ontwikkelen 
en te innoveren. ‘We zetten de schou-
ders eronder’. die spirit was duidelijk 
aanwezig tijdens een bijeenkomst over 
deze gebiedsvisie met een flinke ver-
tegenwoordiging van alle 3 o’s begin 
februari 2011 in het gemeentehuis in 
gendringen. 

tijdens die bijeenkomst bleek dat de 
weg die de gemeente oude iJsselstreek 
is ingeslagen mag rekenen op brede 
steun. Zo merkt Henk ovink, directeur 
nationale ruimtelijke ordening van 
het ministerie van infrastructuur en 

Milieu die avond op: “Jullie tonen lef 
en ambitie, willen het verschil maken 
en gaan ervoor. en dat in een sterke 
coalitie van lokale partijen waar onder-
nemers, maatschappelijk middenveld 
en de overheid elkaar vinden. Maar het 
mooiste vind ik dat jullie de mensen en 
het landschap als vertrekpunt kiezen. 
Het plan is daarmee een proces en 
kan echt groeien. Probeer niet alles in 
één keer te willen ontwikkelen, richt je 
blik niet op één eindbeeld, maar wees 
adaptief en bekijk per jaar wat je wilt en 
kunt doen. die bescheidenheid geeft 
mogelijkheden om te creëren.” 

Het mOOIste Is dat JullIe  
de meNseN eN Het laNdscHap  

als vertrekpuNt kIezeN
Het Is de kuNst Om als OverHeId 
te facIlItereN, zONder de regIe 

te wIlleN HeBBeN

directeur ovink roemt de wijze waarop 
de achterhoek omgaat met de demo-
grafische ontwikkeling. “gezamenlijk 
als dorpen en steden deze ontwikkeling 
erkennen vanuit geloof in eigen kracht. 
Het kabinet werkt in die zin ook mee en 
wil dat de overheid maximale ruimte 
geeft voor ondernemerschap en eigen 
initiatief. door vermindering van de 
bestuurlijke drukte en de vereenvoudi-
ging en vermindering van de vele wet- en 
regelgeving. Het gaat er nu om de kracht 
van de economie te versterken door het te 
verbinden met de kwaliteiten van mensen 
en plekken en daarmee het verschil te 
maken. en dat is precies wat hier gebeurt. 
Het is de kunst om als overheid te facilite-
ren, zonder de regie te willen hebben.” 

AMBITIEUS EN TOCH BESCHEIDEN

directeur nationale ru imtelijke ordening Henk Ovink
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Het is een bewuste keuze van de gemeente 
Oude IJsselstreek om in de gebiedsvisie 
niet alles op voorhand in te vullen. Deze 
manier van werken sluit aan bij de huidige 
tijdgeest om, lopende het traject, de ruimte 
te geven aan nieuwe impulsen, gedachten 
en ontwerpen. 

DRU Industriepark komt tot leven dank-
zij partijen uit onderwijs, hoogwaardige 
maakindustrie, architectuur, landschaps-
ontwikkeling, innovatie, kunst, cultuur, 
natuur, woningbouw, welzijn, toerisme  
en recreatie. 

Op de volgende pagina’s een schets van 
mogelijke activiteiten en initiatieven als 
impulsen voor een economisch en cultu-
reel ijzersterk concept.  

traNsItIe vaN 
cIté INdustrIelle

eind jaren ‘90 verdween de laatste 
bedrijvigheid van het voormalige 
dru-terrein. eén ding was zeker: dit 
industrieel erfgoed met haar 7 rijks-
monumenten, ook wel aangeduid als 
Cité industrielle, verdiende een nieuwe 
invulling. Zo startte de transitie met de 
restauratie van de panden en in 2009 
opende de dru Cultuurfabriek haar 
deuren; een bijzonder complex met 
daarin onder andere een poppodium, 
de bibliotheek, een galerie, een theater, 
vergaderzalen, restaurant Het schaft-
lokaal, de muziekschool en de turks 
culturele vereniging. 

op het moment dat de transitie 
halverwege was, moest in 2010 het 
oorspronkelijke plan op een belangrijk 
punt worden herzien als gevolg van 
demografische ontwikkelingen. in het 
gebied verrijzen 80-100 minder  
woningen waardoor het Cité industrielle 
een ander gezicht krijgt. 
om de binding met het landschap te 
versterken zijn tussen de gebouwen 
open ruimten in de vorm van pleinen 
gepland. daarnaast laat de nieuwe visie 
extra kansen ontstaan door ook het 
land aan de overkant van de oude  
iJssel bij de plannen te betrekken. 

NIEUW LOkALISME IN EEN ‘GEMONDIALISEERDE’ WERELD

“Wat er rondom de ontwikkeling van het dru industriepark 
gebeurt, hebben wij ervaren als een uniek proces van samen 
kennis delen, samen innoveren, de focus op meer lokaal en 
duurzaam”, vertelt gebiedsregisseur van dru industriepark 
eus lionarons. “toch bleek het proces niet zo uniek als wij 
dachten.” lionarons doelt daarmee op het manifest dat  
Michiel schwarz en Joost elffers begin dit jaar uitbrachten. 
een manifest waarin de schrijvers een naam hebben gegeven 
aan een nieuwe levensstijl: het sustainisme, waarin waarden 
als meer verbonden, meer lokaal en duurzaam, leidend zijn. 
de schrijvers zien het sustainisme als een cultureel perspec-
tief, dat net zoals het modernisme toonaangevend zal blijken 
voor hoe we de wereld zien, wat we waardevol en mooi vinden 
en hoe we onze leefomgeving vormgeven. 

netwerken, delen, lenen en uitwisselen, creatieve oplossingen 
vinden voor complexe problemen als milieu, energie en ge-
zondheid, daar draait het om. die ontwikkelingen zijn mogelijk 
dankzij het veranderende medialandschap, internet, sociale 

media en de opensourcebeweging. lokaal en mondiaal staan 
niet meer tegenover elkaar. Het is de wereld van de lokale 
boerenmarkt en twitter, van de kroeg en Facebook, de buurt 
en Cnn. 
in het nieuwe tijdperk verandert ook onze kijk op innovatie en 
kennis, op hoe we stad en landschap inrichten (eco en high 
tech), onze businessmodellen, de eetcultuur en veel meer.  
Het is het perspectief van de lange termijn en gepaste snel-
heid, in plaats van korte-termijn ‘return-on-investment’ en 
‘sneller-is-beter’. ‘doe meer met minder’ wordt het antwoord 
op het modernistische ‘minder is meer’. 

deze cultuur kan inspireren tot nieuwe verbindingen en crea-
tieve oplossingen die nodig zijn voor een vitale samenleving. 
derhalve ook een oproep aan de overheid, bedrijfsleven en 
maatschappelijke groeperingen om actief deel te nemen. 
(nrC Handelsblad 14 januari 2011)  
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1 + 1 = 3 is de kracht van de nieuwe  
gebiedsvisie. elk afzonderlijk hebben de 
initiatieven en plannen geen bestaans-
recht, maar in combinatie kunnen zij 
uitgroeien tot een succes. 

Bezoek je een masterclass in de  
Afbramerij, dan ku n je tussen de 
bedrijven door inspiratie opdoen in het 
la ndschapspa rk om na die verpozing  
te dineren in Het Schaftlokaa l. Het 
programma is compleet a ls je ’s avonds 
een theatervoorste lling bezoekt, nog 
even naborrelt en de nacht doorbrengt 
in het K etelhu is dat omgebouwd is 
tot hotel. Wat een mogeli jkheden! 

Maar voor het zover is, vloeit er nog 
heel wat water door de oude iJssel.

toch bruist het ook nu al van de ideeën 
en staat er veel in de steigers. de ont-
wikkelingen met een ‘boven-regionale’ 
uitstraling, in het Cité industrielle, 
gaan immers gewoon door. er zijn 
plannen voor een medialab in de 
afbramerij, in het beltmancomplex zit 
wooncorporatie Wonion en er is ruimte 
voor een centrum voor ondernemers. 
radiozender optimaal FM neemt voor 
de zomer haar intrede in het loonbu-
reau en de badkuipenfabriek krijgt een 
bestemming met werk-woonlofts. 

naast het terras van de dru Cultuur-
fabriek komt een stedelijke waterspeel-
plaats voor kinderen; attractief qua 
vormgeving en qua speelwaarde. 

Waar de SSP-hal tot voor kort nog op de 
nominatie stond voor sloop zal deze nu 
dienst gaan doen als evenementenhal 
en expositieruimte en is er een jonge 
ondernemer die daar experimenteel 
mee aan de gang wil. De vuurdoop vindt 
plaats in juni 2011 als er duizenden 
deelnemers komen voor het landelijke 
VNG Congres. Ook in dit plan is ruimte 
voor woningen, waaronder een tiental 
energie-nul-woningen, die daarmee  
de grens markeren tussen het Cité 
Industrielle en de bestaande bebouwing 
van Ulft. 
Verder wordt de Cité Industrielle dui-
delijk afgebakend door vier opvallende 
landmarks: de oude watertoren plus 
drie hogere woongebouwen, waarvan 
er één al klaar is. De boodschap aan 
de bezoeker is al van verre zichtbaar: 
hierbinnen moet je zijn!  

Baksteen 
De kleirijke IJsselstreek vormde het fundament voor 
bloeiende baksteenfabrieken. En wie goed boerde, 
bouwde een huis van baksteen om steenrijk te zijn. 
Mooie gedachte nu het hier steengoed wonen is. 
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de pleinen en de stedelijke waterspeel-
plaats in het Cité industrielle maken via 
de baileybrug een mooie verbinding 
met een natuurlijke en landschappelijke 
waterspeelplaats aan de overkant van de 
oude iJssel. 
deze waterspeelplaats maakt onderdeel 
uit van het 20 ha groot dru Park dat 
zich uitstrekt tot de rand van silvolde. 
de namen die in verband met het dru 
Park genoemd worden zijn Piet oudolf 
en nico Wissing. beiden hebben als 
landschapsdesigners op verschillende 
plekken in de wereld hun sporen ver-
diend en willen er aan meewerken om 
ook in de eigen achterhoek iets blijvends 
neer te zetten. 

nico Wissing is ervan overtuigd dat het 
land tegenover de oude iJssel de poten-
tie heeft om een internationaal trefpunt 
voor vernieuwing in tuin en landschap te 
worden. Hij heeft die visie neergelegd in 
een ontwerp voor een mogelijke ontwik-
keling van het landschap en de functies 
daarbinnen; de aanleg en het gebruik 
van het landschapspark tonen een leef-
omgeving waarin groen leidend en ver-
bindend is. Juist de gedurfde vormen en 
ander materiaalgebruik (nico Wissing) 
en de bijzondere plantcombinaties en 
kleurgebruik (Piet oudolf) maken dat de 
manier van ontwerpen sterk afwijkt van 
de heersende cultuur binnen de tuin- en 
landschapsarchitectuur.

Wissing wil graag werken aan een 
soort proeftuin voor groene initiatieven 
met een innovatief karakter: de green 
solution. Hij illustreert dit met een voor-
beeld van een van zijn werken. “Voor 
een tuin op een Wereldtentoonstelling 
in singapore leverde een achterhoeks 
bedrijf op mijn verzoek een speciaal 
weefmateriaal waar klimplanten door-
heen kunnen groeien. Het resultaat was 
een groen dak. Het is de uitdaging om 
samen met de maakindustrie in de re-
gio dit soort oplossingen te bedenken 
en te ontwerpen.”  

om in het dru Park groen ook echt  
te beleven wordt gedacht aan een  

zogenoemde broedplek om heerlijk 
weg te dromen of om bijvoorbeeld 
masterclasses te volgen. Wissing: “Van 
hieruit kan de invloed van groene en 
duurzame toepassingen in de stede-
lijke gebieden worden ontwikkeld en 
verspreid. ik zie het al helemaal voor 
me: van over de hele wereld komen 
studenten hier kennis opdoen over 
planten, plantenborders, ontwerpen die 
in het landschap passen. die studenten 
kunnen verblijven in de voormalige 
brandweerkazerne die omgetoverd is 
tot hostel.”  

laNdscHapsONtwIkkelINg: 
grOeN eN INNOvatIef

uItdagINg Om sameN met de 
maakINdustrIe IN de regIO 

OplOssINgeN te BedeNkeN eN 
te ONtwerpeN la ndschapsdesigner Nico Wissing
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Stro 
Wie landschap en mens als vertrekpunt kiest, herkent 
de toekomst van dit agrarische restproduct: als rijk 
voorhanden bouwsteen voor energiezuinige, duurzame 
woningproductie.

SLIM OMGAAN MET MATERIALEN 

kim van der leest, sfeer- en belevings-
deskundige, onderstreept dit:  
“architecten en ingenieurs gaan leren 
van de oplossingen in de natuur. Hoe kun 
je een lemen huis of een strobalenhuis 
combineren met het landschap? kijk 
naar de functies van de natuurlijke 
materialen en zet die in. Van der leest 
vindt dat voor kunst hetzelfde geldt en 
zet die in. “Het gaat er niet alleen om dat 
kunst spraakmakend is. let ook op het 
welzijn waardoor je kiest voor een  

 
 
in het landschap passende kleur en je 
ervoor zorgt dat het kunstwerk bijvoor-
beeld geluiddempend is.”door ver-
schillende functies te combineren ga 
je slim om met je materialen en krijg je 
een zo optimaal mogelijk resultaat. 

basisscholen, middelbare scholen en 
het aoC zijn enthousiast over de plan-
nen; leerlingen kunnen naar een plek 
om de natuur te ervaren en om kennis 
en praktijkervaring op te doen.  

BIJZONDERE BOUW

Een ander mogelijk opvallend element 
in het landschap vormt een nog nader te 
bepalen bijzonder gebouw of kunstwerk. 
Hier zal weer een beroep gedaan worden 
op de Achterhoekse maakindustrie om  
dit vorm te geven. 

In de visie is in het gebied aan de overkant 
ruimte voor woningbouw. Samen met de 
bouwindustrie en de architecten krijgen 
landschapstypische huizen een plek aan 
de rand van het gebied; autarkisch wonen 
(zelfvoorzienend op het gebied van ener-
giebehoefte) is het uitgangspunt. 

Daarvoor is weinig tot geen infrastructuur 
nodig en de bouwwijze is weinig belastend 
voor de omgeving. Het is de uitdaging 
om de huizen precies in te passen in het 
glooiende landschap. Door rekening te 
houden met de zon en het huis gedeelte-
lijk in de aarden wal te laten verdwijnen, 
kost het wonen nauwelijks energie. “Deze 
manier van bouwen kan een voorbeeld-
functie vervullen voor de regio”, meent 
architect Sander Giesen. “Ik denk dat 
mensen die echt affiniteit hebben met het 
buitengebied zich aangesproken voelen  
en dat je voor hen het wonen in het buiten-
gebied interessant maakt.”  

maNIer vaN BOuweN kaN 
eeN vOOrBeeldfuNctIe 

vervulleN vOOr de regIO
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de transitie van het platteland vraagt 
niet om een nieuwe inrichting van het 
platteland, maar om de inrichting van 
een nieuwe, veelzijdige economische 
structuur van de gehele achterhoek. 
(uit: kansen voor de gelderse regio’s, 
Provincie gelderland, 2010). 

regio achterhoek wil verder met het 
thema smaak van de achterhoek. Van-
uit het oogpunt van duurzaamheid is 
het goed om transportlijnen voor voed-
sel te verkorten en ambachten rondom 
voedselproductie in ere te herstellen.   
Maurits steverink is voorzitter van de 
slow Food beweging in de achterhoek, 

een beweging die ervoor staat om 
eerlijke, authentieke producten uit de 
schatkamer van de achterhoek terug te 
brengen op tafel. de Wageningse inge-
nieur kan er met passie over vertellen. 
“Mensen in de achterhoek kennen nog 
de smaak, de diversiteit en de berei-
dingswijze van de producten van vroe-
ger. Wij weten nog hoe we kleinschalig 
authentieke gewassen kunnen verbou-
wen. dat is uniek en dat komt vooral 
doordat het coulisselandschap ervoor 
heeft gezorgd dat de landbouw klein-
schalig is gebleven en de boeren niet 
overgegaan zijn op grote arealen met 
producten die de industrie verlangt. 

dat feit zet ons nu op voorsprong.”
nu is het soms moeilijk om je idealen 
te verwezenlijken. ook waar het gaat 
om verduurzaming van de agrarische 
wereld blijkt synergie tussen de 3 o’s 
cruciaal. neem het idee om kleinscha-
lige foodketens in te bedden in het 
landschap. de kemper landhoen van 
kemper uit iJzevoorde is zo’n prachtig 
voorbeeld; een stevige kip met meer 
smaak en op een diervriendelijke wijze 
gehouden. steverink: “als de overheid 
meewerkt in de regelgeving qua inpas-
sing in het gebied, heeft zo’n professio-
nele keten met hoogwaardige culinaire 
producten hier beslist oren naar.  

VERDUURZAMING VAN DE AGRARISCHE WERELD

een relatief kleine staleenheid ingepast 
in het landschap past perfect bij de uit-
straling van dit biologische product. Het 
is ook een verrijking voor de omgeving 
en scholen kunnen een kijkje nemen.” 

nóg een product dat al een afzetkanaal 
heeft en daardoor kansrijk is, is het 
ouderwetse graan als oude soorten 
baktarwe en spelt. er zijn bakkers die 
deze ingrediënten maar wat graag 
gebruiken voor hun brood. 
de markt is er dus voor en de grond 
langs de rivier zeer geschikt. 

steverink: “alleen is het op dit moment 
nog lastig om de kleine perceeltjes te 
oogsten, te schonen, te malen en op 
te slaan. bij dat logistieke traject is 
innovatie nodig. Precies daar zouden 
we de handen ineen moeten slaan en 
kan bijvoorbeeld Wageningen univer-
siteit of een technische universiteit in 
combinatie met de maakindustrie ons 
ondersteunen. Want één ding is zeker: 
alleen kun je het niet.”  

voorzitter Slow Food Achterhoek Maurits Steverink

Spelt 
Het authentieke oergraan kan onze akkers weer goud kleuren 
en voeding geven aan verduurzaming van het boerenbedrijf: 
gezond voedsel, minder bemesting en beter ziekteresistent. 
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ONderwIJs eN amBacHt, 
INteractIef eN vIrtueel

ELkAAR VOORUIT HELPEN

“We hebben a gezegd, nu zullen we ook b zeggen. Met alleen de dru Cultuur- 
fabriek ben je er niet. Willen we het gebied echt tot bloei brengen, dan zullen er 
meer activiteiten moeten zijn die zichzelf bedruipen. Het is misschien niet makkelijk, 
maar ik geloof erin dat huidige initiatieven het mogelijk maken. Vanuit industrie  
belang oude iJssel gaat het erom dat je een plek hebt, waar je elkaar ontmoet en 
waar je elkaar vooruit helpt. de afbramerij is daar bij uitstek geschikt voor.” 
Momenteel organiseert de kaak group samen met 5 andere bedrijven in de 
metaal een masterclass over quick response manufacturing. “ik kan me voorstellen 
dat ook leanmanagement een item is waar meer bedrijven in geïnteresseerd zijn. 
als we samen optrekken, kunnen we de kosten delen.”

Jan kaak, 
vice-voorzitter industrie belang oude iJssel en algemeen directeur kaak group

nog altijd zit een op de vier banen in 
de achterhoek in de maakindustrie 
tegenover een op de tien landelijk. Voor 
het bedrijfsleven in de achterhoek is 
het dan ook van groot belang dat het 
kan blijven beschikken over voldoende 
gekwalificeerde arbeidskrachten. Het 
stimuleren van hoger onderwijs en het 
vasthouden van hoger opgeleiden in de 
regio is van eminent belang. 
Het prikkelen van de interesse voor vak-
manschap, ambacht en -innovatieve- 
techniek begint al op jonge leeftijd. Het 

zou dan ook wenselijk zijn om in de af-
bramerij de techniek behalve zichtbaar 
ook interactief te maken door games, 
films en video, sociale netwerken, blog 
en andere nieuwe mediatechnieken.
 
ook op een ander vlak is er nog winst te 
halen, meent ilona timmerman van de 
initiatiefgroep Hogeschool achterhoek 
liemers. We kunnen onszelf beter op 
de kaart zetten. “de achterhoek kent 
veel technische bedrijven die klein 
en gespecialiseerd zijn en kwalitatief 

hoogwaardige producten leveren en 
verwerken. denk bijvoorbeeld aan 
het bedrijf Mecon dat onder meer 
producten maakt voor de ruimtevaart. 
te weinig mensen weten dat er veel 
technische hoogwaardige bedrijven in 
de achterhoek zitten. Het kan dan lastig 
zijn om hbo’ers en academici te binden 
aan deze streek, maar daar is wel iets 
aan te doen: je samen profileren,  
bedrijven laten meedenken en mee 
laten investeren.   

de acHterHOek keNt veel 
tecHNIscHe BedrIJveN dIe kleIN 

eN gespecIalIseerd zIJN eN 
HOOgwaardIge prOducteN 

levereN eN verwerkeN

Jan Kaak

Het dru industriepark biedt een 
platform om allianties aan te gaan en 
samen naar buiten te treden.” 

onderwijsinstellingen zien ook mo-
gelijkheden om samen met partners 
uit het bedrijfsleven, uit de kunst- en 
cultuursector in de afbramerij kennis 
uit te wisselen en elkaar te stimuleren. 
Het credo van Henkjan kok, directeur 
van de iJsselgroep “de cultuur in de 
achterhoek is er een van ‘wij gaan dit 
samen oplossen’.” 

Hij ziet daarbij een belangrijke rol 
weggelegd voor een crossmediale 
aanpak. Martin stor van het achter-
hoeks Centrum voor technologie hoopt 
de handen op elkaar te krijgen voor 
een 3d-opstelling, waar ruimte is voor 
kunstenaars, studenten en het bedrijfs-
leven om ideeën direct om te zetten 
in tastbare modellen c.q. prototypes. 
“Juist dat tastbaar worden past goed  
bij de achterhoekse maakindustrie”, 
aldus stor.   
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recreatIe, 
water, ecOlOgIe
Met het verdwijnen van de industrie, 
de toename van vrije tijd en de ontdek-
king van het belang van biodiversiteit 
voor ons voorbestaan wordt de oude 
iJssel nu met andere ogen bekeken. de 
rivier is aangewezen als ecologische 
verbindingszone en de inrichting richt 
zich met name op open water met 
natuurlijke oevers en meer ruimte voor 
waterbegroeiing. op enige afstand van 
elkaar creëert het Waterschap rijn en 
iJssel ecologische stapstenen om de 
diversiteit van flora en fauna te vergro-
ten. inmiddels zijn de beekjuffer en de 
ijsvogel weer gesignaleerd en ook de 
otter is terug, hetgeen betekent dat de 
waterkwaliteit de laatste jaren vooruit is 
gegaan. 

behalve dat een gezonde rivier goed is 
voor de diversiteit, kan de vrijetijdseco-
nomie gebruik maken van de moge-
lijkheden op het water. kanotochten, 
maar ook een pendelboot van ulft naar 
doetinchem of zelfs doesburg. daar-
toe heeft het waterschap eind 2010 de 
herstelplannen rond het sluiscomplex 
de Pol afgerond, waardoor ulft ook per 
boot goed bereikbaar is. de aanlegstei-
ger op de Cité industrielle kan fungeren 
als een mooie opstapplaats voor de vele 
arrangementen op en langs het water, 
waarmee dergelijke boottochten bijdra-
gen aan het onderscheidend toeristisch 
aanbod in de achterhoek en de grens-
streek.  

de gemeente oude iJsselstreek staat 
met partners in de regio, ondernemers 
en maatschappelijke organisaties 
achter een nieuwe visie, een nieuwe 
invulling en een nieuwe toekomst voor 
het dru industriepark.
Met de transitie als een beweging ván  
en vóór inspiratie en creativiteit, waar 
nieuwe dingen ontstaan en gebeuren. 

We groeien toe naar iets moois en hebben 
er alle vertrouwen in dat we dat waar- 
maken. saMen, rond de dru, maar 
voor en door alle mensen in de regio.   

langs het water loopt een nieuw  
aangelegd fietspad van doesburg tot 
bocholt (d.). Het grootste deel van deze 
doorlopende fietsverbinding is gereed. 
Van doetinchem tot aan het Melkvonder 
in ulft wordt in de loop van 2012 opge-
leverd. in de verbinding tussen ulft en 
de duitse grens ontbreken nog enkele 
schakels. de tracéverkenningen hier-
voor zijn onlangs gestart. de fietsroute 
staat in verbinding met allerlei rónd-
gaande routes langs beken en rivieren in 
het grensgebied; een mooie aanvulling 
voor wie van fietsen houdt.   

NIeuwe kOers

sameN, rONd de dru, 
maar vOOr eN dOOr alle 

meNseN IN de regIO
..

Water  

Alle oorspronkelijke bedrijvigheid dreef op 
water: a ls verkeersader, brouwersingredient 
en aandrijf kracht. Anno nu een bron van 
vermaak voor de recreant en levensader 
voor gezonde natuurontwikkeling. 
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NOMINATIE ANkERPUNT ERIH

de european route of industrial 
Heritage is een toeristisch informatie-
netwerk voor industrieel erfgoed in 
europa. er loopt een aanvraag bij 
de europese commissie om het Cité 
industrielle aan te laten sluiten bij de 
themaroute iJzer en staal in het duitse 
ruhrgebied. daarmee kan het voor-
malige fabrieksterrein een zogenoemd 
‘ankerpunt’ worden. Het besluit over 
het al dan niet toekennen van deze 
status valt in maart 2011. 

europa telt in totaal 32 landen met 77 
industriële ankerpunten. Met name 
de marketing rondom zo’n ankerpunt 
geeft het toerisme een enorme impuls.  

DRU IN DE PRIJZEN

de transformatie van het dru industriepark was van meet af aan duurzaam en  
innovatief. dat de ontwikkelingen rondom het dru industriepark niet onopgemerkt 
zijn gebleven, getuigen de volgende waarderingen:

•  stimuleringssubsidies  van de toenmalige ministeries VroM en eZ in het kader  
van de stimuleringsregeling intensief ruimtegebruik en innovatie Programma 
stedelijke Vernieuwing.

•  als aanpak en uitvoering is het totaal van de Cité industrielle samen met artis door 
minister Plasterk uitgeroepen tot voorbeeldproject van moderne monumentenzorg  
(ook wel MoMo genoemd).

•  gelders genootschapprijs 2009 voor de dru Cultuurfabriek.
•  Winnaar van de architectuur Prijs achterhoek in 2010.
•  dru industriepark is als een van de zes voorbeeldprojecten opgenomen in het twee-

talige wereldwijd verspreide voorbeeldenboek ‘duurzame stedenbouw -  sustainable 
urban design’.

•  de bibliotheek in de dru Cultuurfabriek staat op nummer 4 van de nederlandse 
ranglijst van 2010.

bezoekers leggen vaak het verband met ontwikkelingen rond de Westergasfabriek  
in amsterdam en herkennen de inspiratie die is opgedaan in de herontwikkeling van 
industrieel erfgoed van oude mijncomplexen en hoogovens in het ruhrgebied.  

Hout 
Waar industrie en park samensmelten, groeit dit eigentijdse  
en duurzame bouwmateriaal. Met alle warme en natuurlijke  
kwaliteiten voor interieur en exterieur, van v loer tot v liering. 
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dru industriepark heeft alles in zich 
voor een succesrijk nieuw leven. Met een 
goedgevulde gereedschapskist staan 
energieke initiatiefnemers te popelen 
om aan de weg te timmeren. Zodat dit 
project een krachtige motor wordt voor 
de regio. tijd om aan de slag te gaan!




