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Leeswijzer 
 

 

Voor u ligt een bijlagenboek met documenten over de Afbramerij. Het boek geeft een 

dwarsdoorsnede van stukken die de lezer die meer achtergrondinfo wil hebben, 

mogelijk interessant vindt. Het bijlagenboek geeft de highlights aan van de weg die tot 

nu toe is afgelegd.  

Belangrijk is dat we ons realiseren dat de plannen niet dezelfde zijn als die van een 

aantal jaren geleden. Het ‘haalbaarheidsonderzoek de Afbramerij’ uit 2008 en de 

‘rapportage realisatieplan’ uit november 2009 hebben weliswaar een basis gelegd voor 

gezamenlijk optrekken maar er bleek meer nodig om extra financiële middelen te 

krijgen voor daadwerkelijke realisatie.  De achterliggende periode is vooral onderzocht 

wat nodig is voor de verdere versterking van de plannen. Naar nieuw elan. Naar het 

uitbouwen van wat er al lag. Het gevoel was er immers dat de eerste plannen een 

opening boden, dat er kansen lagen, maar dat de plannen nog niet voldragen waren. Het 

moest beter kunnen. De ontwikkeling van de totale gebiedsvisie bood eveneens extra 

inspiratie voor nieuwe, slimme verbindingen. 

 

Samen met partners uit onderwijs, bedrijfsleven, kunst en cultuur en overheden is 

gesproken over inhoud, over aanpak, over proces, over samenhang en vooral over 

mensen. Het bedenken en uitvoeren van de beste plannen blijft immers mensenwerk. 

Visie, lef, doorzettingsvermogen en creativiteit zijn nodig voor een optimaal resultaat.   

 

De grootste verschillen met de plannen uit 2009 liggen op 4 vlakken: 

a. ondernemers en onderwijsinstellingen nemen leiding in het proces.  

De plannen in het verleden waren vooral gestoeld op kunst & cultuur als dragers. 

Nu is aangetoond dat de meer kapitaalkrachtige partners zich willen verbinden 

aan de Afbramerij als innovatiecentrum - waarbij de eerder gedachte functies 

voor kunst & cultuur ingezet blijven - is er sprake van een verbetering. 

b. de investering in de ontwikkeling en herbestemming van het gebouw is 

teruggebracht naar een totale omvang van 5,7 miljoen euro. Er is in 2011 een 

structuurvisie opgesteld. Uitgangspunt is dat de fabriek zoveel mogelijk de 

fabriek moet blijven. Bovendien is gesteld dat gebruik gemaakt wordt van de 

aanwezige indeling in het gebouw, dat partners zoveel mogelijk gebruik maken 

van elkaars faciliteiten en dat er gestart wordt met een sobere en doelmatige 

inrichting.   

c. Er is een andere verhouding ontstaan tussen de partners en de overheid. De 

overheid faciliteert door als investeerder de initiële kosten voor haar rekening te 

nemen. Vervolgens treedt de overheid nog een gelimiteerd aantal jaren op als 

investeerder in de start-up van het innovatiecentrum. De overheid neemt 

daarmee afstand van haar subsidiërende rol. 

 

 

 

 



De documenten die in dit overzicht staan opgenomen, zijn ingedeeld in 3 hoofdstukken: 

 

I. procesinformatie: wat is er ondernomen door partners, provincie en gemeente, 

ter voorbereiding op het raadsvoorstel zoals dat 19 april 2012 geagendeerd 

staat; 

II. welke stukken geven zicht op het inhoudelijk programma van het 

innovatiecentrum. Wat zijn de hoofddoelen en de meer afgeleide doelen van het 

innovatiecentrum.  

III. welke documenten zijn aanwezig ten aanzien van het gebouw, zodat inzicht 

ontstaat in de opbouw en de aanpak om uiteindelijk te koersen op 

ingebruikname van de Afbramerij tweede helft 2013. 

 

In een bijlage tenslotte is een aantal voorbeelden opgenomen van communicatie. 

 

I. project en proces 

 

Onder deze kop treft u met name de documenten aan van besluitvorming. Uw 

raadsbesluit uit februari 2010 en het aangenomen amendement is een belangrijk 

document omdat uw Raad hiermee het kader aan ons college heeft gegeven. 

Daarnaast hebben we bijgesloten de aanvraag en besluitvorming van de Provincie 

Gelderland, onze projectopdracht van februari 2011.  

De besluitvorming rondom de koopoptie op de Afbramerij is eveneens toegevoegd. 

 

II. project en inhoud 

 

Onder deze noemer vindt u een aantal documenten terug die het inhoudelijke kader 

weergeven van de Afbramerij als innovatiecentrum, inclusief die uit 2008 en 2009. 

 

Allereerst is er natuurlijk de tekst van de partners ‘de Afbramerij en de kunst van het 

innoveren ‘ voorzien van een voorbeeld folder en een concept-

partnerschapsovereenkomst. 

Daarnaast is het ontwikkelplan restauratie en herbestemming Afbramerij van 31 mei 

2011 toegevoegd. Dit plan is de onderlegger van de subsidieaanvraag aan de Provincie.  

Het ontwikkelplan vormt de leidraad voor het innovatiecentrum. Een nuancering is 

nodig op de activiteiten van de smid. Hoewel de activiteiten van een smid passen bij een 

innovatiecentrum (waar jongeren geïnteresseerd raken in techniek en nieuwe, 

technische oplossingen en waar innovatief vakmanschap centraal staat ) is het om 

milieu en gebouwtechnische redenen niet mogelijk een smederij inpandig te plaatsen.  

De mogelijkheid is gevonden in de nabijheid, achter het Loonbureau. Voor de omzetting 

naar concrete realisatie is nog verdere voorbereiding nodig. 

 

III. project en gebouw 

 

Onder deze kolom treft u achtereenvolgens aan: 

- de gebouwvisie van 21 juni 2011 

- een ruimtetypering tbv een programma 

- het structuurplan van december 2011 

 

 



 

 

Ook is de planning, het demarcatieoverzicht en de huurberekening en het gebruikers-

deel op basis van kengetallen opgenomen. Op basis van deze berekening is de omvang 

van de basisexploitatie voor de participanten vastgesteld. Het gebouw moet na 

oplevering 90.000 euro aan huurpenningen opbrengen (prijspeil 2012 en op basis van 

normgetallen). Voor het gebruikersdeel is een bedrag van (afgerond) 70.000 euro 

geraamd. 

 

Communicatie 

 

In de achterliggende periode is er veel geïnvesteerd in de communicatie met, over en 

door de projectpartners. 

Een aantal voorbeelden, slechts bedoeld om u een inzicht te geven in het belang van 

communicatie, hebben we hierbij gevoegd: 

een interne nieuwsbrief, een nieuwsbrief van DRU Industriepark,  een uitnodiging van 

een bijeenkomst voor ondernemers, een krantenartikel uit de Gelderlander, enz.  

Voor de communicatie voor de komende ontwikkelperiode (tot aan tweede helft 2013) 

zal een plan opgesteld worden. 
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1. Inleiding 
 
Het herbestemmen van de Afbramerij, één van de 7 rijksmonumenten op het Cité Industrielle / 
Industriepark te Ulft, is een uitdaging van formaat. We staan voor de opgave om een gebouw te 
ontwikkelen, dat een zo groot aantal mogelijkheden voor passend gebruik krijgt en behoudt. 
Bovendien is het een proces waarbij iedereen zich – gelukkig maar – betrokken voelt. 
 
Deze betrokkenheid bij de herbestemming van de Afbramerij is niet nieuw. Al enkele jaren wordt er 
door verschillende groepen en personen meegedacht, meegepraat en meebesloten over de toekomst. 
En hoewel dit al aangeeft dat er een stevige basis gelegd is voor gezamenlijk optrekken, hebben de 
plannen nog niet geleid tot het beschikbaar krijgen van extra financiële middelen om ze daadwerkelijk 
gerealiseerd te krijgen.  
 
De achterliggende weken is er gekeken naar wat nodig is voor een versterking. Naar nieuw elan. Naar 
het uitbouwen van wat er al lag. Het gevoel was er immers dat eerste gedachten een opening boden, 
dat er kansen lagen, maar dat de plannen nog niet voldragen waren. Het moest beter kunnen. De 
ontwikkeling van de totale gebiedsvisie bood eveneens extra inspiratie voor nieuwe, slimme 
verbindingen. 
Samen met partners uit onderwijs, bedrijfsleven, kunst en cultuur en overheden is gesproken over 
inhoud, over aanpak, over proces, over samenhang en vooral over mensen. Het bedenken en 
uitvoeren van de beste plannen blijft immers mensenwerk. Lef, doorzettingsvermogen en creativiteit 
zijn nodig voor een optimaal resultaat.   
 
In de volgende paragrafen wordt eerst kort stil gestaan bij de basis en het nieuw elan. Wanneer dieper 
over de plannen van de Afbramerij wordt nagedacht, blijkt dat het realiseren ervan een integrale, 
complexe klus is. Er komt veel bij kijken. Dat begint al bij de voorbereidingen. Bovendien is het een 
opdracht waar een strakke planning voor nodig is om in 2011 al te starten met de restauratie en om in 
2012 de herbestemming gerealiseerd te krijgen. Bij de start is dus naast het inhoudelijke, wenkende 
perspectief, ook aandacht nodig voor zaken als de projectorganisatie, het goed vastleggen van de 
verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Ook is een strenge kredietbewaking 
nodig en begeleiding van processen, procedures en voortgang. Het doel van deze beschrijving is deze 
onderwerpen voor een ieder inzichtelijk te maken en afspraken of besluiten daarover vast te leggen. 
Bij een complex proces waarbij velen betrokken zijn, mag vooral het onderdeel over communicatie niet 
ontbreken. Een goede communicatie kan ( onnodige) stagnatie voorkomen en het succes van het 
project vergroten. 
 
De lezer die verwacht in deze beschrijving ook al de inhoudelijke uitgangspunten en randvoorwaarden 
aan te treffen waarmee bij de realisatie rekening moet worden gehouden, zal teleurgesteld worden. 
Van die lezer wordt nog even geduld gevraagd. 
 
In feite ligt er nog op hoofdlijnen vast dat aan de Afbramerij een passende herbestemming gegeven 
moet worden. In 2010 heeft de raad zich gebogen over de toekomstige functie. Die moet innovatief en 
vernieuwend zijn. Het rapport naar een sciencecentrum voor vakmanschap in de Oude-IJsselstreek 
schetst een richting. Natuurlijk is deze opdracht nog te algemeen en biedt deze te veel ruimte voor het 
ontwerpen van een gebouw. Daarom wordt hier ook inzicht gegeven langs welke weg welke stukken 
worden aangeleverd en wanneer de raad of andere betrokkenen hierover besluiten nemen. 
Het is voorstelbaar dat er nu behoefte is om de discussie te starten over de inhoudelijke 
uitgangspunten. De verleiding is voor iedereen groot om meteen ‘de diepte’ in te gaan. Toch wordt 
aangeraden voor deze discussie de stukken aan te laten leveren zoals verderop verwoord en 
opgenomen in het schema. Het is een proces van grof naar fijn. Daarbij moeten de ervaringen die we 
inmiddels hebben opgedaan met de ontwikkeling van het Dru Industriepark in ons voordeel laten 
werken: al om wordt gedragen dat het Dru Industriepark in het algemeen - en de Afbramerij in dit 
geval in het bijzonder  - dé unieke kans is om op een innovatieve wijze invulling te geven aan 
maatschappelijke thema’s en vraagstukken. Door een samensmelting van functies, belangen en 
thema’s kan de Afbramerij de fysieke vindplaats worden van vernieuwing waar de vonken van af 
spatten! 
 
 
 
 



 4 

2. Tot nu toe  
 
Zoals gezegd hebben veel groepen zich de afgelopen jaren betrokken gevoeld en getoond bij de 
toekomst van de Afbramerij. In 2009 resulteerde dit in een plan om een centrum op te richten waarin 
de pijlers kunst, cultuur, onderwijs en bedrijfsleven samen komen. De pijlers moeten elkaar vinden in 
verleden, heden en toekomst. Vakmanschap, ambacht en innovatie is de lijn om jongeren de kant van 
techniek te laten zien en ervaren. Hoewel het plan in 2009 een basis is geweest zijn er meerdere 
redenen om op zoek te gaan naar het nieuw elan. De relatie tussen onderwijs, bedrijfsleven, kunst en 
cultuur is tot vorig jaar nog onvoldoende gelegd. Bovendien is door de ontwikkeling van de 
gebiedsvisie het besef nog groter geworden van de plek van de Afbramerij in relatie tot het Cité 
Industrielle, de lokale context, en vervolgens de regionale, de provinciale en het landelijke impact. Ook 
richting Duitsland en andere landen is er nog onvoldoende verband aangegeven. En dat terwijl alles er 
op duidt dat het de gelegenheid is om te laten zien dat de tijd rijp is voor versmelting!  
De Provincie is overigens een belangrijke partner voor ons. Een eerder subsidieverzoek voor de 
vestiging van het Nationaal IJzermuseum is – nog - niet gehonoreerd. 
 
Soms loopt het zo en weet je intuïtief dat er een invulling ligt te wachten die veel sterker is dan alle 
voorgaande pogingen. Met de constatering dat tijden veranderd zijn ben je er niet. In welk opzicht zijn 
de tijden veranderd?  
Deze vraag is de afgelopen weken keer op keer gesteld en dat leidt tot het volgende beeld:  
De allergrootste verandering is de verschuiving in ervaringen van bijvoorbeeld tijd en plaats. Vooral 
het internet en andere nieuwe media geven het lokale een nieuwe betekenis, nu alle plekken 24 uur 
per dag wereldwijd verbonden zijn. We leven in het lokale en zijn tegelijkertijd wereldburgers. Lokaal 
en mondiaal staan niet meer tegenover elkaar. Het is de wereld van de lokale boerenmarkt én Twitter, 
de kroeg én Facebook, de buurt én CNN. De vernieuwing van de zogenaamde crossmediale focus in 
de Afbramerij is het nieuwe elan om een nieuwe cultuur te vormen. Een cultuur waarin overheid, 
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties actief ruimte maken voor een golf van innovatie. 
We weten dat er inspiratie en nieuwe verbindingen nodig zijn voor een vitale samenleving. Er is alleen 
nog geen plek gevonden om de concrete invulling hiervan te laten zien. Die plek wordt De Afbramerij.  
 
Met de juiste toon, een letterlijk ijzersterk verhaal, een metafoor en de meest innovatieve 
mediavormen kan de Afbramerij het centrum worden van kennis, techniek, research etc. en kunnen 
zowel bedrijven uit de regio als landelijk en onderwijsinstellingen aansluiten. Recent hebben overheid, 
ondernemers en organisaties zoals het onderwijs (de 3 O’s) de handen ineen geslagen. Doel is een 
impuls te geven aan de samenwerking en doelen van de genoemde partijen. De Afbramerij kan deze 
samenwerkingsstimulans faciliteren. Niet alleen maar praten met elkaar, maar gaan verbinden en 
realiseren vanuit een gezamenlijk belang. De Afbramerij kan hiervoor ook de fysieke plek bij uitstek 
zijn. 
 
 
Daarnaast is het van belang om er een aantrekkelijke publiekstrekker te maken met een steeds 
wisselend en dynamisch programma dat uniek, origineel en aantrekkelijk is voor een brede doelgroep. 
 
Het wordt een plek waar geen initiatief wordt uitgesloten, maar waar een concept ontstaat dat 
interessant is voor diverse doelgroepen. Ze worden vanuit één centrum maximaal bereikt. Of het nu 
gaat om de toerist, de wetenschapper, de scholier, de oudere, de student, de kunstliefhebber, de 
ondernemer, etc.etc. Belangrijke maatschappelijke thema’s kunnen hier ondersteund worden. 
 
Het interesseren van jongeren in techniek, het zichtbaar maken van innovatieve kracht door bedrijven, 
zichtbaar maken van ontwikkelingen in het onderwijs, en interesse voor de maakindustrie opwekken. 
Maar ook relaties met andere functies binnen het Dru Industriepark zijn er volop. Zo worden er 
masterclasses op wereldniveau aangeboden bijvoorbeeld over tuinarchitectuur. Ook bedrijven kunnen 
hier hun etalage vinden en tegelijkertijd nieuwe technologieën uitwisselen. Tegelijkertijd is het een 
werkplaats waar onderwijs kan halen en brengen. De Achterhoek Academie, waar overheid, 
ondernemers en organisaties ( de 3 O’s) hun kennis opdoen, vindt alle faciliteiten en verbanden in de 
Afbramerij.   
 
Het prikkelen van interesses voor hoogwaardig vakmanschap, ambacht en innovatieve techniek 
gebeurt niet alleen door het fysiek zichtbaar te maken en door het interactief te maken, maar ook 
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virtueel. Games, films en video, sociale netwerken, blogs en andere nieuwe mediatechnieken bieden 
tal van aanknopingspunten. 
 
De partners die in het vorige plan elkaar ontmoet hebben blijven de partners van het eerste (v)uur. Het 
concept verandert echter zo wezenlijk dat er echt sprake is van een centrum waar gezamenlijke 
innovatie centraal komt te staan. 
 
 
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. Toch bleek het proces niet zo uniek als wij dachten, 
getuige 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 perspectief, 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 
gezondheid, 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 snelheid, 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 creatieve 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)  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Projectopdracht 
De gemeente Oude-IJsselstreek wil het proces faciliteren om te komen tot een goede herbestemming 
van de Afbramerij. Op 18  februari 2010 heeft de gemeenteraad besloten om hiervoor een 
investeringskrediet beschikbaar te stellen van 2.4 miljoen. Voor de jaarlijkse exploitatie is een bedrag 
opgenomen van 80.000 euro.   
 
De opdracht van het project herbestemming Afbramerij luidt: 
Werk middels een projectorganisatie de opdracht uit om een innovatief en vernieuwend concept 
(sciencecentrum) in de Afbramerij te vestigen. Houd daarbij rekening met samenwerking tussen de 
partners in het concept (onderwijs, bedrijfsleven, kunst en cultuur), de bovenlokale en regionale 
uitstraling, de integrale benadering vanuit de samenhang met de andere onderdelen op het 
Industriepark en het uitwerken van een gezonde financiële basis voor investering en exploitatie.  
 
 
 
 
 
 

4. Projectbeschrijving 
 
Algemeen 
 
Tijdens de raadsvergadering is besloten om op een projectmatige wijze aan de slag te gaan met de 
herbestemming van de Afbramerij en daarvoor een plan van aanpak op te stellen met daarin de 
politiek-bestuurlijke beslismomenten. 
De keuze om deze opdracht in projectvorm uit te voeren is een logische. Het gaat om een uniek 
project, het is gebonden aan tijd en heeft een begin en een eind, en er zijn meerdere disciplines en 
organisaties  bij betrokken. 
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Maar wat houdt dit project nu in? Een goede voorbereiding, met goede afspraken over rollen, 
verantwoordelijkheden en beslismomenten is cruciaal. Projectmatige uitvoering wordt gekenmerkt 
door commitment van alle direct betrokkenen (opdrachtgever, opdrachtnemer, projectleider en 
projectmedewerkers) en een systematische aanpak (faseren, beheersen en beslissen). 
 
Hieronder zijn de algemene principes vertaald naar deze specifieke opdracht. Overigens is het handig 
daarbij ook het kleurenschema achterin te pakken. 
 
Projectfasering en -planning  
 
Een project wordt verdeeld in verschillende fasen (stappen). Deze fasering is niet alleen om aan te 
kunnen geven hoe ver wij in het hele proces zijn, maar ook om verschillende ijkpunten aan te geven; 
momenten waarop bepaalde werkzaamheden afgerond moeten zijn en momenten waarop een besluit 
van het gemeentebestuur zal worden gevraagd om verder te kunnen gaan met het project. 
Faseren heeft betrekking op alle activiteiten die nodig zijn om het resultaat te krijgen. Voor de fasering 
van dit project hanteren we een vrij standaard indeling namelijk: de initiatieffase (idee), de definitiefase 
(wat), de ontwerp- en voorbereidingsfase ( hoe en hoe te maken), de realisatiefase (doen) en de 
nazorgfase ( in stand houden). 
 
0  In de initiatieffase moeten alle betrokkenen eenzelfde beeld voor ogen hebben over het 

resultaat van het project en de wijze van werken. 
1  In de definitiefase is het concrete resultaat bekend in termen van eisen, wensen, functies of 

prestaties. Heel kort gezegd moet tijdens de definitiefase het programma van eisen worden 
opgesteld en vindt de selectie plaats van architect/andere adviseurs.  

2  Aan het einde van de ontwerpfase is bekend hoe het resultaat eruit gaat zien. 
3  Tussen ontwerp en realisatiefase ligt de voorbereidingsfase. Wat in de ontwerpfase bedacht 

is, moet nu worden voorbereid zodat de realisatiefase vlekkeloos kan worden uitgevoerd. 
4 In de realisatiefase wordt er gebouwd en worden er opstelling ingericht zodat daadwerkelijk 

ingericht en gebruikt kan worden. 
5 In de nazorgfase verloopt het gebruik en beheer van het project zoals bedoeld. De 

verantwoording wordt in de vorm van een evaluatiedocument terug gelegd bij de beslissers. 
 
Globaal ziet de planning van het project Afbramerij er als volgt uit: 

              
2009-
2011 2011       2012       2013        
  1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e  
initiatieffase                        
 definitiefase                  

  

ontwerp- 
voorbereidings- 
fase                

   realisatiefase           
        nazorgfase      
              
                

 
Zoals vermeld, zijn de doorlooptijden van de verschillende fasen verwerkt in het kleurenschema. Het 
maakt inzichtelijk dat het gebouw weliswaar de kern is, maar dat het meer is dan dat. Er zijn allerlei 
vraagstukken waarmee een link gelegd moet worden. 
Voor de overzichtelijkheid zijn in het kleurenschema strokenbalken opgenomen (projectfasen/ bouw / 
inhoud / inrichting / subsidies / terrein / etc). Zo worden onderlinge afhankelijkheden gevisualiseerd ten 
aanzien van het proces, het bouwtechnische deel, de organisatorisch inhoudelijke aspecten en de 
ruimtelijkheden. 
 
Terugkerend naar de planning: die is echt bijzonder ambitieus. Maar wanneer we alle hens aan dek 
houden en er niks ‘tegen zit’ moet het lukken het project fysiek in 2012 op te leveren. Er liggen acties 
op allerlei vlakken. Ook ruimtelijk. Omdat het project gekoppeld is aan gebouwontwikkeling moeten er 
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ook vergunningenprocedures gevolgd worden. De planning zal steeds verder uitgewerkt kunnen 
worden. Het blijft maatwerk.  
 
Beheersen/beslissen 
 
Beheersen vindt continu plaats. Op zijn minst aan het eind van elke fase – en zoveel vaker als 
noodzakelijk – wordt formeel teruggekoppeld naar college en/of raad. Natuurlijk zal, indien daartoe 
aanleiding is, tussentijds worden teruggekoppeld. Het gemeentebestuur zal geregeld geïnformeerd 
worden over de stand van zaken en de voortgang. 
 
 
Middelen 
 
Verwacht wordt dat de raad in juni 2011 een besluit kan nemen over het projectomschrijving waarin 
ook een zogenaamde budgetopstelling verwerkt is. In de budgetopstelling worden varianten 
doorgerekend zodat er een globaal zicht komt op de omvang van de investering. 
 
 
 
 
 
 

5. Projectorganisatie 
 
Algemeen 
De projectorganisatie gaat over ( groepen van ) ons en de wijze waarop onderdelen worden 
aangestuurd, maar ook over overlegvormen waarin wij elkaar ontmoeten en zaken aan elkaar 
overdragen. Het gaat vooral over het structureren van samenwerking. 
 
Participanten 
Bestuurlijk opdrachtgever : college 
Gebruiker   : diverse organisaties 
Ambtelijk opdrachtgever : Gerharda Tamminga 
Projectleider   : Barbara de Leeuw 
Projectmedewerkers  : Maria Wassink-Greven / Ilse Vink 
Adviseurs   : Joost Cohensius / nog in te vullen 
Uitvoerende partijen  : nog in te vullen 
 
Projectleiding/externe adviseurs 
Er is voor gekozen om zoveel mogelijk in eigen beheer te doen. Het is goed om zoveel mogelijk zelf te 
doen. Toch moeten we ook realistisch zijn. Er zijn onderdelen binnen de Afbramerij die ontwikkeld 
moeten worden die niet direct onze core business zijn. Inmiddels is er door de raad een krediet 
beschikbaar gesteld voor de eerste voorbereidingskosten voor de planvorming. 
 
Organisatiestructuu r 
 
Al eerder werden op het Cité Industrielle gebouwen gerestaureerd en herbestemd. Het is niet nodig 
om voor elke fase een nieuwe organisatie in te richten. Daarom wordt gekozen voor een 
projectorganisatie die zoveel mogelijk gebruik maakt van de bestaande groepen. Uitgangspunt is het 
om de lijnen kort te houden zodat met een krachtige proceslijn zo snel mogelijk naar het resultaat 
gewerkt kan worden.  
 
Stuurgroep: 
Dit is de bestaande stuurgroep voor het Dru Industriepark. In deze stuurgroep nemen de ambtelijk 
opdrachtgever en de politiek/bestuurlijk verantwoordelijke portefeuillehouder, de heer john Haverdil, al 
deel. Wanneer de Afbramerij geagendeerd is kan de samenstelling worden aangevuld met de andere 
belanghebbenden, zoals de projectleider en de heer Hans Alberse (Economie en Duurzaamheid) en 
mevrouw Corine Sluiter (onderwijs). 
 
Portefeuilleoverleg: 
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Omdat de Afbramerij een breed belang dient  (binnen het gebied en ver daarbuiten) zal er regelmatig 
informatie uitgewisseld worden op portefeuilleniveau. Er worden immers meerdere portefeuilles 
geraakt door dit project. Naast de coördinerend bestuurder, John Haverdil, zullen met name 
burgemeester Hans Alberse (economie, duurzaamheid etc.) en wethouder Corine Sluiter (onderwijs) 
deelnemen aan dit portefeuilleoverleg. Tijdens dit overleg kunnen tussen de desbetreffende 
portefeuillehouders ook (mandaat)afspraken worden gemaakt. De coördinerend wethouder verzorgt 
binnen het college de detailafstemming over de voortgang en besluitvorming van het project. De 
projectleider ondersteunt het overleg. 
 
Projectteam: 
Dit team verzorgt de coördinatie en facilitering.  Naast de projectleider en de projectmedewerker zijn 
de adviseurs betrokken en incidenteel de communicatieadviseur. 
Eerste opdracht is om in samenspraak met het kernteam subsidies een promotieplan voor 3 maart a.s. 
bij de Provincie aan te leveren. 
 
Partneroverleg: 
In het partneroverleg wordt de gemeenschappelijk strategie besproken en worden op operationeel 
vlak vragen geformuleerd en afspraken gemaakt waar de kernteams verder mee kunnen.  
 
Aan het partneroverleg nemen vertegenwoordigers vanuit de volgende geledingen deel: 
 
Onderwijs (vooralsnog): 

-  Iselinge Hogeschool 
- ROC Graafschapcollege 
- Anton Tijdinkschool 

Bedrijfsleven: 
- IBOIJ 
- ACT 

Stichting Nederlands IJzermuseum 
Kunstenaarscentrum Breekijzer 
Overige gebruikers 
 
De projectleider en de adviseur, Joost Cohensius, ondersteunen deze groep. 
Het partneroverleg is in januari dit jaar voor het eerst bijeen gekomen. 
In februari komt de groep opnieuw bij elkaar om verdere afspraken te maken: wie gaat wat wanneer 
doen?  
Samen met de partners wordt er op gezette tijden (maandelijks) bij elkaar gekomen om informatie te 
halen en te brengen die nodig is voor uiteindelijke invulling en uitvoering van het concept. Bovendien 
wordt er in dit partneroverleg gezocht naar de nieuwe impulsen die nodig zijn om de samenwerking te 
faciliteren. Voor de partners is dit overleg belangrijk om ideeën te brengen en ook om informatie te 
halen die zij op hun beurt nodig hebben voor de communicatie naar de eigen achterbannen. De 
projectleider zal het concept en het realisatieproces bewaken 
 
Kernteam subsidies en financiën: 

- Gerben Knippenborg 
- Paul van Zoggel 
- Barbara de Leeuw 
- Martin Heuvels 
- ad hoc Jos van der Zande, provincie 

Het kernteam subsidies is nodig om de financieringsmogelijkheden die alle partners hebben en/of zien 
te regisseren. Alleen met een gezamenlijke sponsorpropositie kunnen wij inkomsten genereren.  
Bovendien adviseert deze groep strak op de financiële kaders van het project. 
 
Kernteam Gebouw: 

- Ron Spaan 
- Rinkjan Postma 
- Vincent van Vuuren/Lianne Goosssen 
- Barbara de Leeuw 
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De planning is om in juni 2011 met de restauratie te starten. Dit is nodig om de WWI-gelden veilig te 
stellen. Bovendien is het goed voor het proces om ook daadwerkelijk acties te laten zien. Het is geen 
opdracht die ‘stil’ ligt. 
 
Kernteam inhoudelijke programmering: 

- Henk Jan Kok 
- Joost Cohensius 
- Peter van Toor 
- Rob Muylaert 
- Dirkjan van Hout 
- Harry Ankoné 
- Jannie Pronk – Huisman 
- Barbara de Leeuw 

 
Deze groep buigt zich met name over de programmatische dwarsverbanden tussen de diverse 
activiteiten.  
 
Comité van aanbeveling: 
Nader in te vullen. De vertegenwoordiging zal gezocht worden in de dragers van het gebied van de 
Dru Industriepark (tijdens de bijeenkomst 1 februari 2011 hebben diverse (vooraanstaande) personen 
al aangegeven zich te willen verbinden aan de visie voor het gebied in het totaal. Ook vanuit de 
diverse partnergroepen zijn er mensen benaderd die zich achter de ontwikkeling van de Afbramerij 
willen scharen. 
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6. Taken en verantwoordelijkheden 
 
 Verantwoordelijk voor 
gemeenteraad • Opdrachtverstrekking aan het college. 

• Vaststellen programma van eisen, 
budgetopstelling en beschikbaar stellen 
kredieten. 

• Besluitvorming die voortvloeit uit 
wettelijke verplichtingen. 

college • Uitvoering van de raadsopdracht. 
• Het te voeren beleid 

stuurgroep • Beoordelen voorstellen van de 
projectgroep t.b.v. het college 

• Uitvoeren collegebesluiten 
• Aansturen en bewaken van het project, 

nemen van voortgangsbesluiten binnen 
bevoegdheid en voorbereiden 
voortgangsbesluiten 

• informatieverstrekking 
projectleider • Adviseren en voorstellen doen m.b.t. 

projectorganisatie 
• (laten) opstellen van fasedocumenten  
• Initiëren van inhoudelijke activiteiten die 

in een fase uitgevoerd moeten worden 
• Verdere planning en voortdurende 

toetsing van voortgang, bewaken 
afspraken en besluiten 

• Het als adviseur deelnemen aan 
verschillende overlegorganen zoals 
stuurgroep, projectteam en kernteams 

• Voorbereiden en registreren van 
opdrachten, facturering, bewaking 
budget, opdrachtverstrekking volgens 
reguliere procedures 

• Aansturing externe adviseurs 
projectmedewerker • Het verzamelen van gegevens 

• Het uitvoeren van voortgangssignalering 
en het doen van bijsturingsvoorstellen 

• Projectsecretariaat (archief en 
administratie) en verslaglegging 

projectteam • Voorbereiden van opdrachten 
• Voorbereiden voorstellen stuurgroep 
• Projectcoördinatie en aansturing 

kernteams 
• Signaleren van afwijkingen van de 

projectbeschrijving 
• Informeren van de stuurgroep 

kernteams • Uitwerken van specifieke planonderdelen 
• Informeren van het projectteam 

partneroverleg • Het overleg waarin informatie wordt 
uitgewisseld. 

• Verkennen van het concept dat 
gerealiseerd wordt, zodat eigen 
achterbannen goed geïnformeerd blijven 

• vragen onderzoeken in relatie tot de 
uitvoering van plannen. 

Comité van aanbeveling • Actief dan wel passief ondersteunen van 
de plannen 
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7. Communicatie en Inspraak 

In dit proces is een zorgvuldige communicatie van het grootste belang. Binnen de projectorganisatie 
en het programma Dru Industriepark, met het bestuur, met de regio, met de externe partijen en last 
but not least met de inwoners. Kortom extra aandacht voor dit onderdeel is noodzakelijk. 
 
Er staat een grote verscheidenheid aan media ter beschikking om informatie over het project uit te 
dragen, zoals bijvoorbeeld informatieve bijeenkomsten, artikelen in de informatierubriek, afzonderlijke 
redactionele artikelen in huis aan huisbladen, kabelkrant, gemeentelijke website e.d. Dit wordt verder 
voorbereid. Belangrijk is dat iedereen steeds goed geïnformeerd is, zodat ruis tot een minimum 
beperkt wordt en iedereen tijdig zijn ei kwijt kan. 
 
We moeten daarbij duidelijk communiceren over hoe er met reacties wordt omgegaan. Informeren is 
één kant, formele inspraak een andere. Die momenten worden ook voorbereid om te voorkomen dat 
er aan het eind van het proces ( te vermijden) problemen alsnog opbreken. 
Richten we de blik naar buiten dan zijn er twee soorten inspraak. Rondom inspraak tijdens de 
planvorming van het gebouwontwerp wordt voorgesteld om alle belanghebbenden inspraak te bieden. 
Voor inspraak bij uitvoeringskwesties (bijvoorbeeld bouw- en gebruiksvergunningen) gelden de 
gebruikelijke (wettelijk voorgeschreven) inspraakprocedures. 
 
 
 
 
 

8. Tot Slot 
We werken aan iets dat nog niet bestaat. Het moet door ons gecreëerd worden en dat is – zoals het 
werkwoord al aangeeft – een creatief proces. Toch zijn we er niet bang voor dat deze eerste 
projectbeschrijving afbreuk doet aan de manier waarop we met elkaar willen werken: betrouwbaar, 
flexibel, pro-actief. Los van de creativiteit is een systematische aanpak (faseren, beheersen en 
beslissen) nodig om een prachtbestemming in een prachtgebouw te realiseren. Het vormt de 
ruggengraat van het geheel. 
Bovendien is een project een resultaatbelofte, en je mag alleen toezeggen wat kan. Door het werken 
naar tussenresultaten ontstaat een gevoel van haalbaarheid van het resultaat en wordt de 
onzekerheid minder groot. Er breken voor veel betrokkenen drukke, ook spannende tijden aan. 
Volgens ons zitten in het project veel uitdagingen en is het resultaat een invulling die er voor Oude 
IJsselstreek, voor de regio, voor de provincie en ook daarbuiten, mag zijn! 
 



 
 

De Afbramerij 



VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 5 
 
 
1. Onderwerp: 
 

Raamovereenkomst met BOEi inzake aankoop industrieel erfgoed 

2. Voor welke 
raadscyclus: 
 

12 mei 2011/3e cyclus 2011 

 Raadsrotonde in Drufabriek  

 Gemeenteraadsvergadering in Drufabriek 

3. Agendering: 
 
 

 Werkbezoek op locatie 

 Bespreken 

 Kennis van nemen 

 Richting geven aan kaderstelling 

 Controleren 

4. Behandelwijze: 
 
 

 Vaststellen door gemeenteraad 

 drie kwartier 

 een uur 

 vijf kwartier 

 twee uur 

5. Indien 
raadsrotonde, 
hoeveel behandeltijd 
is naar schatting 
nodig: 
 
 

 twee en een half uur 

6. Samenvatting 
hoofdpunten: 
 

Om te bewerkstelligen dat het DRU Industriepark de vanuit maatschappelijke 
oogpunt gewenste herbestemming krijgt tegen de laagst mogelijke kosten wordt 
geadviseerd het Portiersgebouw, het Loonbureau en de SSP-hal aan te kopen 
van BOEi. Tevens wordt geadviseerd een koopoptie op de Afbramerij te nemen 
en het onderhoud en beheer onder te brengen bij BOEi. Om de ontwikkeling 
door te zetten dient de gemeente een borgstelling af te geven. E.e.a. is 
neergelegd is een met BOEi overeen te komen afsprakenkader. De hiermee 
gemoeide risico’s zijn acceptabel. 

7. Aan raadsleden 
mee te zenden 
stukken: 

Raadsvoorstel met een toelichtende bijlage. 

8. Achterliggende 
stukken: 

Raamovereenkomst met als bijlage situatietekening en huurcontracten 
Portiersgebouw. 

9. Is er behoefte aan 
een mondelinge 
inleiding/ toelichting: 

 

10. Zijn er burgers, 
bedrijven, 
organisaties die 
bericht van 
raadsbehandeling 
moeten krijgen? 

BOEi, stichting DRU Cultuurfabriek, Optimaal FM 

11. Opmerkingen 
Van het Presidium: 

 

12 Portefeuillehouder: J.W. Haverdil/G.A. van Balveren 

13 Meer informatie 
bij:  

M. Heuvels, tel. 06-51291379; e-mail martin.heuvels@oude-ijsselstreek.nl 

14. Opmerkingen 
raadsgriffie 

 

 

 



Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 12 mei 2011  

 

Bundelnummer : 5  
 

 
Onderwerp  : Raamovereenkomst met BOEi inzake aankoop industrieel erfgoed 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Instemmen met de volgende combinatie-afspraak 
- Instemmen met aankoop van het Portiersgebouw, het Loonbureau en de SSP hal 

(inclusief Badkuipengieterij en Koepeloven) van BOEi;  
- Instemmen met een koopoptie op de Afbramerij;  
- Instemmen met de verkoop van grond rondom Ketelhuis en Badkuipenfabriek aan BOEi;  
- Instemmen met het voornemen het beheer en onderhoud van de aan te kopen panden uit 

te besteden aan BOEI; 
- Instemmen met een borgstelling van € 2.700.000 aan  BOEi; 

2. Instemmen met de randvoorwaarden zoals geformuleerd in de “Raamovereenkomst houdende 
afsprakenkader herbestemming en aan- en verkoop DRU-gebouwen” (zie bijlage). 

 
Aanleiding 
Sinds 1999 wordt gewerkt aan het plan voor herontwikkeling van het gebied en herbestemming van de 
aanwezige monumenten. In 2005 heeft dit geleid tot een koepelovereenkomst tussen de gemeente, BOEi, 
Klaassen Vastgoedontwikkeling en de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Hierin is onder andere 
afgesproken dat BOEi, na overdracht in eigendom, het totale industriële erfgoed met uitzondering van het 
Beltmancomplex, zal herontwikkelen, herbestemmen en exploiteren. 
Anna 2010 ziet de context er anders uit dan in 2005 voorzien. Er is sprake van een economische recessie 
met voor DRU Industriepark grote consequenties. Het belangrijkste element is dat de woningbouwplannen 
voor het gebied moeten worden herzien. Dit leidt ertoe dat naarstig moet worden gezocht naar een andere 
bestemming en inrichting van het gebied. De visie hiervoor is neergelegd in de onlangs gepresenteerde 
gebiedsvisie DRU Industriepark I en II. 
Deze visie is besproken met BOEi, één van de belangrijkste partners voor het gebied. Samen met BOEi is 
bekeken op welke wijze het beste op de veranderde context kan worden gereageerd. Zie bijlage voor een 
nadere toelichting hierop. 
Het overleg met BOEi heeft geleid tot een aantal afspraken die zijn neergelegd in bijgaande 
raamovereenkomst. 
Het betreft een voorstel voor een combinatieafspraak. Alle elementen van deze raamovereenkomst zijn van 
belang voor het doorgaan van deze combinatieafspraak. Haal je één afspraak uit het afsprakenkader, dan 
gaan alle afspraken niet door. Met het oog op de voortgang van de ontwikkeling van DRU Industriepark 
leggen wij deze combinatieafspraak nu ter besluitvorming aan u voor. 
Omdat de voorgestelde besluitvorming een grote impact heeft op het betrokken gebied, omdat de 
borgstelling aan BOEi wel van belang is voor de verdere ontwikkeling binnen het DRU Industriegebied maar 
niet past binnen de huidige borgstellingregels en omdat een begrotingswijziging nodig is, wordt U gevraagd 
in te stemmen met het afsprakenkader. 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 
• De vanuit maatschappelijk oogpunt gewenste herbestemming van het DRU Industriepark 
• De randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het DRU Industriepark zijn duidelijk; 
• Het beheer en onderhoud van industrieel erfgoed is op een goede wijze gewaarborgd. 
  
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 De gemeente heeft als eigenaar van de panden de bestemming van deze panden beter in de hand.  

Een juiste herbestemming van de gebiedsbepalende DRU-gebouwen kan het succes van het DRU 
Industriepark in het algemeen en de DRU Cultuurfabriek in het bijzonder versterken. Als eigenaar 
van de panden heeft de gemeente hier meer grip op. 

 
1.2 De voorgestelde combinatieafspraak maakt het mogelijk de gewenste ontwikkelingen te financieren. 

De ontwikkeling van het DRU Industriepark dient gefinancierd te worden met extern geld. Het 
verwerven van de nodige ontwikkelingsbudgetten kan alleen plaatsvinden binnen de voorgestelde 
constructie. 

 



1.3 De voorgestelde combinatieafspraak is financieel aantrekkelijk voor de gemeente. 
BOEi heeft andere, commerciëlere belangen om herbestemming te realiseren dan de gemeente. 
Door voor deze constructie te kiezen wordt een commerciële partij (BOEi) deels uit de keten 
gehaald met als gevolg dat de gemeente sneller herbestemming van de gebouwen kan realiseren 
en begrotingsruimte creëert. 

 
1.4 De risico’s m.b.t. de combinatieafspraak zijn acceptabel. 

De risico’s die met het beheer en onderhoud gemoeid zijn, zijn aanvaardbaar (zie verder onder 
kosten, baten en dekking). 

 
1.5 De uiteindelijke beslissing om de Afbramerij aan te kopen ligt bij de raad.  

De raad zal t.z.t. een “go/no-go”-beslissing nemen op basis van een haalbaarheidsstudie met een 
doorkijk in de exploitatie over de eerste 10 jaar. 

 
1.6 Verkoop van de gronden rond het Ketelhuis en de Badkuipenfabriek aan BOEi is nodig om BOEi de 

mogelijkheid te geven deze panden beter te kunnen herbestemmen. 
BOEi onderzoekt de mogelijkheid het Ketelhuis uit te breiden en wil daarnaast voor zowel het 
Ketelhuis als de Badkuipenfabriek tuin-, terras- en/of parkeermogelijkheden creëren. 
 

1.7 Het beheer en onderhoud van de aan te kopen panden zijn bij BOEi in deskundige handen. 
BOEI is een deskundige partij als het gaat om het onderhoud en beheer van industrieel erfgoed. 

 
1.8 De borgstelling voor de lening is een noodzakelijke aanvulling op de samenwerking tussen de gemeente 

en BOEi. 
Er is sprake van een groot en uniek project. De gemeente en BOEi hebben elk een belangrijke rol 
in het exploitabel maken van de herbestemming van het industrieel complex van de DRU in Ulft, 
een proces waarin al zeer veel is bereikt. Om de overige geplande restauratiewerken voortvarend 
af te ronden zijn financiële middelen noodzakelijk. Hiervoor is BOEi genoodzaakt een lening af te 
sluiten. T.g.v. de financiële crisis hebben de kredietverleners o.a. de solvabiliteitseisen (de omvang 
van de vermogensbuffer om risico’s op te vangen) van de kredietvragers aangescherpt. Om die 
reden verstrekt de financier alleen een lening aan BOEi als de gemeente borg staat. 

2.  
2.1 De overeengekomen afspraken voldoen aan de daaraan te stellen eisen. 

In het afsprakenkader is de voorgestelde besluitvorming uitgewerkt. Het afsprakenkader is juridisch 
getoetst. 

3.  
Kanttekeningen 

a. BOEi is conform de bepalingen in de uitvoeringsregels borgstelling welzijn, cultuur en sport primair 
geen rechthebbende. 
In de uitvoeringsregels borgstelling welzijn, cultuur en sport is opgenomen dat borgstelling kan 
worden verstrekt aan vrijwilligersorganisaties die gesubsidieerd worden op basis van de 
uitvoeringsregels welzijn, cultuur en sport 2008 (artikel 4 lid 1). BOEi kan niet aangemerkt worden 
als vrijwilligersorganisatie. In artikel 4 lid 2 van de uitvoeringsregels borgstelling welzijn, cultuur en 
sport is echter opgenomen dat het college bij het afgeven van borgstelling af kan wijken van het 
bepaalde in artikel 4 lid 1 als sprake is van activiteiten die van buitengewoon belang zijn voor de 
gemeente. Gesteld kan worden dat het van buitengewoon belang is dat BOEi haar activiteiten op de 
afgesproken wijze kan ontplooien. Daarvoor is een geldlening vereist. 

 
b. Verwerving van genoemde vier gebouwen stelt specifieke eisen aan gebouwbeheer binnen de 

gemeente. 
Accommodatiebeheer heeft het gebouwbeheer van sportaccommodaties en van het huidige 
gemeentehuis uitbesteed aan Wonion. Het gebouwbeheer van de aan te kopen rijksmonumenten is 
zo specifiek dat om die reden voor BOEi is gekozen. Voor accommodatiebeheer impliceert dit een 
taakuitbreiding, omdat naast Wonion contact moet worden onderhouden met BOEi.  
 

Kosten, baten, dekking 
Er zijn voor de gemeente geen directe financiële consequenties verbonden aan de borgstelling. Wel loopt de 
gemeente risico om als borg te worden aangesproken. Het kan namelijk voorkomen dat BOEi ondanks 
financiële controle zijn betalingsverplichtingen niet kan nakomen. In dat geval wordt de gemeente als borg 
aangesproken voor de uit de lening voorvloeiende verplichtingen. Echter, gezien de criteria die gesteld 
worden aan het verstrekken van een gemeentelijke borgstelling, menen wij dat ingeval van BOEi sprake is 
van een verantwoord risico welke past binnen het weerstandsvermogen van de gemeente. 
 
Voor het aankoopbedrag van de gebouwen van € 5,0 miljoen exclusief BTW is een begrotingswijziging 
noodzakelijk. De opstalexploitatiebegroting van Loonbureau, Portiersgebouw en SSP hal (inclusief 



Badkuipengieterij en Koepeloven) is dekkend, dat wil zeggen dat de huuropbrengsten van de gebouwen 
minimaal gelijk zijn aan de beheerskosten inclusief de kapitaalslasten van de aankoopbedragen. Dit is als 
volgt te specificeren (bedragen x€ 1.000): 
 
  Portiersgebouw Loonbureau SSP-hal Afbramerij Totaal 
Huuropbrengsten 485 34 25 Pm 544 
Beheerskosten -181 -10 -8 Pm -199 
Kapitaalslasten -204 -24 -17 Pm -245 
            
Exploitatieresultaat 100 0 0 Pm 100 
 
Met betrekking tot aankoop en exploitatie van de Afbramerij volgt een separaat raadsbesluit in de loop van 
2011. 
 
Wij stellen voor het verwachte positieve exploitatieresultaat te storten in een te vormen bestemmingsreserve 
Industrieel Erfgoed, zodat eventuele toekomstige frictiekosten (bijvoorbeeld t.g.v. tijdelijke leegstand) hieruit 
gedekt kunnen worden. 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris     burgemeester 
 



 
 

De Afbramerij 
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Door partners uit bedrijven, 

onderwijs en kunst & cultuurhistorie 

 
 

De Afbramerij en de techniek van innoveren 



2 

 

 

1 Algemene inleiding 

 

De overheid heeft de afgelopen tijd partners uitgedaagd om het samenspel aan te gaan om te komen tot een innovatiecentrum. Ondernemers, 

onderwijsinstellingen, kunstenaars en het IJzermuseum hebben de handschoen opgepakt en zijn een publiek-private samenwerking aangegaan om 

een innovatiecentrum op te richten in een van de zeven Rijksmonumenten op het DRU Industriepark. Een innovatiecentrum dat tegemoet komt aan 

wensen en behoeften van alle betrokken partners. En een impuls aan de regio geeft. 

 

Wat is daar aan voorafgegaan?  

Het bestaansrecht van een (technisch) bedrijf is sterk afhankelijk van de mate waarin het in staat is te innoveren, zowel op technisch als sociaal vlak. 

Kennis en competenties van medewerkers moeten dan ook voortdurend worden aangepast. Het onderwijs moet in die ontwikkelingen mee om 

goed en voldoende opgeleid personeel op de arbeidsmarkt te brengen.  Dat is immers altijd kritisch geweest voor economische groei en welvaart. 

Sinds 2011 hebben we met name in de technieksector te maken met de situatie dat de uitstroom uit de arbeidsmarkt groter is dan de instroom. 

Daarbij komt dat de interesse voor technische opleidingen onder jongeren afneemt. Samenwerking en een goede  afstemming  tussen onderwijs en 

bedrijfsleven is dan ook cruciaal.  

 

De regio Achterhoek herbergt een groot aantal technische bedrijven, een aantal goede opleidingsinstituten, professionele kunstenaars die nieuwe 

wegen zoeken als co-creatie en een rijke ambachtelijke historie, onder andere gekoppeld aan het DRU Industriepark. Maar de regio heeft ook te 

maken met krimp en daarmee dus een afname van jongeren die een loopbaan in de techniek ambiëren. 

 

Bovengenoemde situatie heeft ertoe geleid dat een groot aantal partijen de handen ineen slaat en in het voormalige Afbramerijgebouw een 

innovatiecentrum gaat ontwikkelen om de genoemde uitdagingen het hoofd te bieden. 

 

Dit initiatief sluit prima aan bij de behoefte van gemeenten om voor verschillende bevolkingsgroepen een aantrekkelijk woon- en leefklimaat te 

ontwikkelen. Een innovatiecentrum zoals in de Afbramerij wordt ontwikkeld trekt bezoekers en participanten van (ver) buiten de regio wat een 

positieve economische impuls genereert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bezoekers van masterclasses en symposia.  

 

De hierna volgende informatie is illustratief van aard. Bedoeld om meer beeld en gevoel te krijgen met de organisatie van de samenwerking. In de 

tweede helft van 2013 moet de Afbramerij klaar zijn voor gebruik. 
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2 Uitgangspunten organisatie Afbramerij 

 

De invulling van de Afbramerij is bijzonder in die zin dat puur vierkante meters verhuren niet het uitgangspunt is. Het oppakken van gezamenlijke 

activiteiten en dus het werken vanuit één programma staat centraal. Participanten betalen een jaarlijkse bijdrage en kunnen hiermee gebruik maken 

van het gehele gebouw (uiteraard binnen de mogelijkheden van dat moment). Onderstaand is een aantal uitgangspunten geformuleerd. 

 

Basispartners: 

Er is sprake van een aantal basispartners die de handen ineen hebben geslagen om de start-up kosten af te dekken. Dit zijn met name de vaste 

kosten van huur en van gebruik van het gebouw.  De ondernemers en het onderwijs zijn de meest kapitaalkrachtige partners; zij nemen derhalve de 

leiding in het proces. 

 

Daarnaast is het mogelijk om ondersteuning te geven aan de Afbramerij. Het zullen met name bedrijven en onderwijsinstellingen zijn die gebruik 

maken van deze vorm van ‘ lidmaatschap’. 

 

• Iedere partij die activiteiten onderneemt in de Afbramerij betaalt jaarlijks een bijdrage variërend van 1.000 tot 5.000 euro. Dit is afhankelijk 

van de omvang van het bedrijf. Voorstel is: 

o Organisaties < 50 medewerkers betalen 1.000 euro 

o Organisaties met tussen de 50 en 100 medewerkers betalen 2.500 euro 

o Organisaties > 100 medewerkers betalen 5.000 euro 

• In ruil voor hun financiële bijdrage krijgen de participanten bepaalde privileges, zoals een regelmatige update van het uit te voeren 

innovatieprogramma, voorrang bij het indienen van projecten, de mogelijkheid met klanten de Afbramerij, danwel speciale evenementen, te 

bezoeken en eenmaal per jaar wordt de ‘participanten-etalage’ georganiseerd waarmee partijen zich kunnen profileren. 

 

Alle ruimtes zijn in principe door iedereen te gebruiken, dat betekent dat niet per m
2
 verhuurd wordt. Een uitzondering daarop zal gemaakt worden 

voor het museum dat een beperkte ‘vaste’ tentoonstellingsruimte krijgt. Daarnaast zal ook het museum gebruik maken van ruimten door het gehele 

gebouw in wisselende vormen. Ook voor bepaalde apparatuur voor R&D, voor mediatoepassingen en voor assemblage en creatie, geldt een vaste 

opstelling. 

 

Er zal waar mogelijk worden samengewerkt dan wel faciliteiten worden gedeeld met de DRU-cultuurfabriek, de SSP-hal, de Ondernemersfabriek en 

de BOR. 

Projectpartners dragen zelf zorg voor additionele financiering van hun project. Ieder projectvoorstel gaat gepaard met een begroting en 

financieringsoverzicht en wordt ingediend bij het bestuur/kernteam  voor afstemming van tijd en plaats.  
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3 Organisatiemodel 
 

Voor een stevige basis van de Afbramerij is een adequate structuur en rechtsvorm van groot belang. Die moeten het mogelijk maken om de 

toegewezen taken en activiteiten efficiënt en effectief uit te voeren. Zoals al eerder gesteld is een breed (regionaal) draagvlak een voorwaarde om 

de Afbramerij succesvol te laten zijn. Dit draagvlak is bij voorkeur ook zichtbaar in het organisatiemodel. Er zijn meerdere organisatievormen 

denkbaar. Het is aan de participanten om een voor hen geschikte rechtsvorm te kiezen die de continuïteit en een goed beheer van de Afbramerij 

waarborgt.  Linksom of rechtsom, er moet een bestuursvorm gekozen worden. 

 

Bovenstaande impliceert mogelijk dat er al een kant en klaar model is gemaakt.  Toch is dit niet het geval.  

De uitwerking ervan moet een resultante zijn van alle onderliggende bedrijfsplannen en een gemeenschappelijke visie. Het is dus niet zomaar 

mogelijk om voor een generiek model te kiezen. 

Er is gekeken naar de nieuwste inzichten vanuit de start-up theorie die door de centra in een publiek-private samenwerking gebruikt kunnen worden 

om de uitdagingen aan te gaan. Lage slagingskansen van een start-up hebben over het algemeen niets te maken met het product of de dienst die 

door de partners worden aangeboden, maar met de manier waarop het bedrijf gestart wordt.  Het blijkt anno 2012 veel verstandiger om te starten 

bij de klant/de vraag en daarna pas de organisatie uit te bouwen. Het is veel belangrijker om in de startfase een lerende en ontdekkende reis te 

maken. Zo wordt ook voorkomen dat de organisatie met systemen en structuren worden geconfronteerd die het werk in een innovatiecentrum log 

en inflexibel maken. In het innovatiecentrum moet de ruimte zijn om te leren ondernemen en daarnaast echt te innoveren. 

Niet voor niets hebben de partners gekozen voor een groeimodel. Dat heeft niets te maken met het geloof en de overtuiging in de meerwaarde van 

de samenwerking. In tegendeel. Het heeft alles te maken met het kijken naar de manier waarop een innovatiecentrum, een start-up van nieuwe 

samenwerking, het beste aangestuurd kan worden. Uiteraard is daarbij goed gekeken naar best practices. 

 

Wat in deze fase vooral belangrijk is, is een sterke regie op de gemeenschappelijke visie en een strakke aansturing en resultaatgerichte aanpak.  Dan 

is de organisatie in staat om een stevige positie te krijgen. 

 

Passie alleen is dus niet genoeg voor het bouwen van een business. Er zal voortgebouwd moeten worden op een duurzaam ondernemersplan.  Daar 

zijn mensen voor nodig die met hart en nieren achter het centrum staan. Deze mensen maken vinden hun plek in het toekomstig organisatiemodel. 
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Hoewel er dus nog geen uitgewerkt organisatiemodel ligt, gemotiveerd vanuit de bovenstaande context, moet wel duidelijk zijn hoe de 

ontwikkelingen tot die tijd worden opgepakt en aangestuurd. 

Daarom is er gekozen voor een bestuur in oprichting, dat als volgt is opgezet: 

 

- 2 vertegenwoordigers namens de ondernemers ( leveren voorzitterschap) 

- 2 vertegenwoordigers namens het onderwijs MBO en HBO ( leveren penningmeester) 

- 1 vertegenwoordiger namens het Nederlands IJzermuseum 

- 1 vertegenwoordiger namens kunstenaarscollectief Breekijzer 

- 1 vertegenwoordiger namens de overheid ( leveren secretaris) 

- 1 ambtelijk manager 

 

Deze groep neemt de regie op zich.  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarprogramma waarin voornemens voor het betreffende jaar zijn opgenomen, evenals 

de begroting. Zij zorgen voor de verdere uitwerking van de businessmodellen en bereiden op strategisch, tactisch en operationeel niveau de 

bedrijfsvoering van het innovatiecentrum voor. 

 

Zij vormt ook het gremium waarmee de gemeente afstemming heeft op de inrichtingskeuzes voor het gereed te maken Rijksmonument. 
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4 Exploitatieopzet en samenvattende begroting en partijen 

 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de exploitatie-opzet. Uitgangspunt is dat de overheden de initiële kosten financieren. Hiermee wordt bedoeld 

dat het gebouw gereed gemaakt wordt voor het basisgebruik: als innovatiecentrum voor ondernemers, onderwijs en kunst en cultuurhistorie. Een 

gebouw waar flexibiliteit nodig is om pluriform gebruik mogelijk te maken. De kosten van verwerving (het pand is immers nog eigendom van BOEI) 

en inbouw zijn begroot op 5.7 miljoen euro. De provincie Gelderland en de gemeente Oude-IJsselstreek dekken deze kosten af. 

 

De gemeente schat voorts de huurkosten op 90.000 euro. Er worden aan de gebruikers geen andere kosten doorbelast zoals afschrijving en rente. 

Om het gebouw vervolgens te gebruiken is een basisbedrag benodigd, geschat op 70.000 euro. Dat brengt het richtbedrag voor de basiskosten op 

160.000.  Deze kosten moeten alle (toekomstige) participanten te samen voor hun rekening nemen ongeacht het aantal of de omvang van de 

projecten die in de Afbramerij worden uitgevoerd. Zij zijn verantwoordelijk voor het totaal.  
 

Daarnaast heeft iedere organiserende gebruiker belang bij activiteiten in het gebouw.  De gebruikers zullen uit hoofde van haar 

activiteiten/projecten  kosten voor eigen rekening maken. Zij dienen hiervoor een eigen projectbegroting op te stellen. Deze kosten kunnen deels 

gedekt worden door baten als entreegelden van bezoekers, opbrengsten lesgelden, fondsen, donaties, subsidie en sponsoring. Uiteraard kunnen 

bestaande financieringsstromen door participanten worden verlegd. Bijvoorbeeld: kosten van docenten drukken al op de eigen onderwijsbegroting. 

Door het verplaatsen van het project van de school naar de Afbramerij levert dat deel geen extra kosten op.  

 

Omdat uit wordt gegaan van een groeimodel, verspreid over enkele jaren, is het op dit moment niet mogelijk een exacte begroting te maken. Dat is 

uiteraard ook de opdracht voor de gebruikers, vertegenwoordigd in het bestuur.  De gebruikers tekenen hiervoor een partnerschapsovereenkomst. 

 

 

 Begroting  Dekking 

 2013 2014 2015 2016 2017  

(deel)projecten      Afzonderlijke programmabeschrijving, verlegging bestaande 

geldstromen organisaties en op te nemen in separate 

deelprojectbegrotingen 

Vaste lasten  

(gebouwkosten ) 

160 k 160 k 160 k 160 k 160 k Deze lasten zijn afgedekt vanuit de bijdragen waar de 

partners garant voor staan (zie partnerschapsovereenkomst) 
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De komende periode wordt het exacte programma waarmee gestart wordt uitgeschreven. In ieder geval ligt de basis van de activiteiten in het 

samenbrengen van het thema toekomst-heden-verleden. Metaalindustrie is daarbij een belangrijke drager en tegelijkertijd gaat het om een 

totaalproces ‘van project tot product’. Dus alles wat te maken heeft met het ontwerpproces, en alles wat daarbij komt kijken ( van marketing tot 

design, van bedrijfsonderzoeken tot instructie).  Niet alleen metaal en niet alleen engineering. Zoals aangegeven moeten de activiteiten afgestemd 

op elkaar plaatsvinden. Om een aantal voorbeelden van activiteiten te noemen: innovatie- en onderzoeksprojecten met leerlingen/studenten van 

MBO, HBO en WO, activiteiten voor kinderen en jongeren uit primair en voortgezet onderwijs, masterclasses, (pedagogische) tentoonstellingen en 

rondleidingen, de innovatieve bedrijvenetalage, workshops door kunstenaars, ontwikkelingen voor crossmedia, etc. Bij deze activiteiten hoort een 

separaat kosten-baten overzicht. Uiteraard zijn de activiteiten tenminste kostendekkend. Vanuit diverse inkomstenbronnen worden deze kosten 

afgedekt. Bijvoorbeeld door verlegging van bestaande inzet ( bijvoorbeeld de inzet van vaktechnisch onderwijspersoneel die nu al werkzaam zijn 

binnen de muren van de onderwijsinstelling of door inzet van de vele vrijwilligers betrokken bij de historie van de ijzergieterij), door de bijdragen van 

bedrijven in de uitvoering door studenten van ‘hun’ bedrijfsvraag, door bijdragen van ‘de vrienden van’, door opbrengsten uit workshops, 

opbrengsten uit specials als bezoek belevingsruimte museum en groepsrondleidingen, door landelijke en euregionale bijdragen, etc.  

 

Uiteraard zal in nauw overleg met de Dru-Cultuurfabriek en de BOR i.o.
1
 gekeken moeten worden naar mogelijke samenwerking en gebruik van 

dezelfde leveranciers en dienstverleners. Zo ligt het voor de hand dat de Afbramerij gebruik maakt van bijvoorbeeld dezelfde beveiligingsdienst en 

administratiefaciliteiten.  

 

Partijen 

Partijen verbinden zich in ieder geval voor een periode van 5 jaar met een tussenbeoordeling na 3 jaar. In de eerste 3 jaren immers moet naar een 

stabiele exploitatiegrondslag toegewerkt worden. Om de ambitie te realiseren is een gezamenlijke inspanning nodig van bedrijfsleven ( met name 

vanuit de industriële, technische sector), kennisinstellingen en de creatieve sector. Door het werken met een open programma kunnen in principe 

alle geïnteresseerde partijen (al dan niet via een officiële adhesiebetuiging) deelnemen.  

Afdekking van de basisexploitatie van 160.000 euro is randvoorwaarde voor het vervolg van het businessplan. Aan deze randvoorwaarde wordt 

voldaan. De ondernemers staan garant voor een minimale bijdrage van 105.000 euro. De maatschappelijke organisaties (onderwijs en kunst & 

cultuur) bekostigen 55.000 euro. 

 

Doordat de overheden de initiële kosten voor haar rekening neemt is de nieuwe verhouding zichtbaar: de overheid is een investerende partij en niet 

meer een structureel subsidiërende. In het kader van een gezonde start van het innovatiecentrum is het van belang dat de overheid het centrum 

ondersteuningsmogelijkheid biedt van jaarlijks 80.000 euro, begrenst op een periode van 5 jaar. 

 

                                                        
1 Op dit moment wordt onderzocht of en zo ja hoe een vorm van Parkmanagement opgezet kan worden. 
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5 Het proces samengevat 

 

a. Er is sprake van een groep initiatiefnemers voor de oprichting van een innovatiecentrum. 

b. Deze initiatiefnemers willen samenwerken aan gemeenschappelijke doelen en hebben zich verbonden aan een gezamenlijk programma. 

c. In dat programma ligt de focus op de maakindustrie en de metaal.  Maar ook worden doelgroepen – met name jongeren - bereikt op andere 

thema’s die te maken hebben met het maakproces zoals productdesign, crossmedia, marketing, accountancy, historie etc. 

d. Op het programma moet een helder beleid gevoerd worden. 

e. Daartoe hebben de participanten verklaard om met aansturing door een bestuur, de beleidsplannen aan elkaar te spiegelen. 

f. Daaruit wordt een samenvoeging getrokken tot 1 gemeenschappelijk plan.  

g. Voor de uitvoering van dit gemeenschappelijke plan zijn gebouw, faciliteiten en  inrichting nodig. 

h. Gemeenschappelijke doelstelling is een etalage en ontmoetingsfunctie voor innovatie in de Achterhoek met als hoogste doel om de krimp in de 

regio te bestrijden. De Achterhoek moet een bruisende streek blijven, waar voldoende jongeren – de werknemers van de toekomst – willen  

blijven of naar willen terugkeren.  



 
 

De Afbramerij 



Kweekvijver voor ontwikkeling
Van project tot product



Partners in alliantie zijn:

ROC Graafschap College, 

Achterhoeks Centrum voor Technologie,

Bedrijfstakschool Anton Tijdink,

Iselinge Hogeschool, 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool Saxion

Industriebelang Oude IJssel, 

Het Nederlands IJzermuseum, 

Kunstenaarscollectief Breekijzer,

individuele vaklieden.



In de Afbramerij vindt ruim 2400 m² fabriek een herbestemming, 

passend bij de initiatieven die in de Achterhoek ontstaan om 

samen te werken, inzichten te delen en voor een gezamenlijke 

aanpak te kiezen om daarmee gemeenschappelijke doelen te 

bereiken. Het is het resultaat dat telt.

Samen met partners werkt het Graafschap College in de Afbra-

merij concrete plannen uit. Die plannen moeten meer doelen 

dienen en antwoord geven op actuele maatschappelijke uitda-

gingen waar wij voor staan:

• Hoe werken wij mee aan innovatie in de bedrijven?

•	 Hoe	blijven	wij	als	regio	aantrekkelijk,	rekening	houdend		

 met economische en demografische ontwikkelingen?

•	 Hoe	zorgen	wij	voor	de	verbetering	van	de	instroom	in		

 techniek?

•	 Hoe	sluiten	we	aan	bij	de	denkwereld	van	jongeren?

•	 Hoe	en	waarvoor	kunnen	bedrijven	de	krachten	bundelen?

Het zal vooral een ruimte zijn waar veel mogelijk is rond het ge-

meenschappelijke belang van bedrijven en burgers, waar langs 

verschillende wegen de interesse van jongeren in techniek kan 

oplaaien. Zeker in deze streek met high-techbedrijven, waarvoor 

het belangrijk is om technisch personeel te blijven werven en 

vast te houden.

Gebouw
Elk goed idee heeft een fysieke plek nodig. De Afbramerij is die 

plek. Het gebouw is een van de zeven rijksmonumenten in Ulft. 

Het kan met recht een van de oudste en langst in gebruik ge-

nomen industrieterreinen van Nederland worden genoemd. De 

afbramerij is onderdeel van het DRU Industriepark. Voor dit park 

is een gebiedsvisie opgesteld, zodat de plannen in een groter 

kader staan (zie ook www.dru-industriepark.nl).

Functie
De Afbramerij is een gebouw van zo’n 2400 m2. Hier werden de 

bramen of baarden van het metaal met vijl of beitel afgewerkt, 

ook wel afbramen genoemd.

De Afbramerij gaat ruimte bieden aan unieke activiteiten. Daar-

naast wordt deze plek een voorbeeld van duurzaam herbestem-

men van monumenten. Door onder andere slimme dingen te 

combineren, door goed geïsoleerde dozen in de bestaande ruim-

te te plaatsen en door goed gebruik te maken van natuurlijke 

kansen in het gebouw, gaan hier bijzondere dingen gebeuren.

Kweekvijver voor ontwikkeling
Van project tot product
Waar de Dru ijzergieterij tot in de vorige eeuw een krachtige motor vormde voor de ontwikkeling van de Achterhoek, 

krijgt een nieuwe aanjager nu steeds meer vorm: het innovatiecentrum. Het Afbramerijgebouw is hierin voorbestemd 

als veelzijdig fysiek én virtueel centrum. Een krachtenbundeling van ondernemers, onderwijs, kunst en cultuur en an-

dere bedrijvigheid als kweekvijver voor nieuwe verbanden en concrete oplossingen



Gebouwvisie
Een eerste gebouwvisie is gemaakt. Momenteel wordt het pro-

gramma van eisen ingepast en doorgerekend. 

Vanuit bovengenoemde werkwijze werken de bedrijven in 

de Achterhoek en het Graafschap College al langer samen 

aan Innovatieprojecten voor de opleiding Middenkader 

Engineering. 

Enkele voorbeelden van deze samenwerking zijn:

Assenstapelaar
Opdrachtgever: Kaak Nederland B.V.

Studenten van de opleidingengroep Werktuigbouwkunde en elek-

trotechniek hebben een innovatieproject uitgevoerd in samenwer-

king met Kaak Nederland B.V. uit Terborg. Dit bedrijf is gespeciali-

seerd in de productie van broodbakmachines. Het bedrijf stelde de 

Innovatieprojecten 
Middenkader Engineering

vraag of het mogelijk is een automatische assenbelader temaken. 

De assenbelader is  bedoeld voor het beladen van zware assen 

m.b.v. een bovenloopkraan. De opdracht voor de studenten was om 

een alternatief te vinden voor het handmatig beladen van de assen. 

Ook stelde het bedrijf de vraag of het mogelijk is om een omkeer-

der te modificeren. De omkeerder is  bedoeld voor het omkeren 

van diverse broodvarianten tijdens het transport op de loopband. 

De opdracht voor de studenten was om de machine mechanisch 

in te korten, elektrotechnisch te bedraden en aan te sluiten en de 

software te vereenvoudigen.

Driedimensionale freesmachine
Opdrachtgever: Inducomp B.V.

Studenten van de opleidingengroep Werktuigbouwkunde en elek-

trotechniek hebben een innovatieproject uitgevoerd in samenwer-

king met Inducomp uit Zelhem. Dit bedrijf is gespecialiseerd in op-

lossingen voor aluminium profielen. Het bedrijf stelde de vraag een 



machine te ontwerpen om gaten en sleuven te frezen in aluminium 

profielen. De profielen zijn bedoeld voor displays. De opdracht voor 

de studenten was om een werkende driedimensionale freesma-

chine te ontwerpen en compleet op te leveren. 

Omkeerder
Opdrachtgever: Meteor Systems BV

Studenten van de opleidingen groep WEI hebben een innovatie-

project uitgevoerd in samenwerking met Meteor Systems B.V. uit 

Duiven. Dit bedrijf is gespecialiseerd in metaalbewerking voor 

de sectoren industrie en tuinbouw. Het bedrijf stelde de vraag 

of studenten een omkeerder zouden kunnen ontwerpen t.b.v. 

voetplaten voor een plantenbak. De omkeerder moet tevens 

zorgen voor plaatsing op pallets. De opdracht voor de studenten 

was om een omkeerder met een automatisch aan en -uitvoerme-

chanisme voor pallets te ontwerpen. Studenten, docenten en de 

opdrachtgever zijn zeer positief over het verloop van het project. 

Lasinstallatie voor cilindrische en conische 
vaten Opdrachtgever: Hosokawa Micron B.V. 

Studenten van de opleidingen groep Werktuigbouwkunde 

en elektrotechniek hebben een innovatieproject uitgevoerd 

in samenwerking met Hosokawa Micron B.V. uit Doetinchem. 

Dit bedrijf is gespecialiseerd in het maken van roestvaststalen 

conische mengers en drogers. Momenteel worden de mengers  

grotendeels handmatig in elkaar gelast, wat arbeidsintensief is 

en ook geen constante kwaliteit garandeert.  Om de kwaliteit 

constanter te maken wil de opdrachtgever op een andere wijze 

gaan produceren (semi-automatisch). Een van de redenen is dat 

een automatisch gelegde las strakker van vorm is en sneller ge-

legd kan worden. Een automaat kan immers rechte lijnen trek-

ken en wordt niet moe. De opdracht voor de studenten was om 

een permanente opstelling te ontwerpen, waarbij de fabricage 

van de installatie afhankelijk van het investeringsniveau in twee 

fasen uitgevoerd kan worden.

Fiets t.b.v. kinderopvang
Opdrachtgever: Van Raam B.V.

Studenten van de opleidingengroep Werktuigbouwkunde 

en elektrotechniekhebben een innovatieproject uitgevoerd 



in samenwerking met Van Raam uit Varsseveld. Dit bedrijf is 

gespecialiseerd in het produceren van fietsen voor mensen met 

een beperking. Het bedrijf stelde de vraag of het mogelijk was 

een elektrisch ondersteunde bakfiets te maken, waarin zes of 

zeven kinderen vervoerd kunnen worden. De bakfietsen zijn 

bedoeld voor de doelgroep kleine kinderdagverblijven, zodat 

de medewerkers makkelijk met de kinderen op pad kunnen. De 

opdracht voor de studenten was om een werkend prototype te 

maken. In twee groepen hebben de studenten twee bakfietsen 

gebouwd. Van Raam gaat deze prototypes doorontwikkelen tot 

een eindproduct. Studenten, docenten en Van Raam zijn zeer 

positief over het verloop van het project. zie www.gocab.nl 

Tilhulp t.b.v.  boorbuizen
Opdrachtgever: Sonic Samp Drill B.V.

Studenten van de opleidingengroep Werktuigbouwkunde en 

elektrotechniekhebben een innovatieproject uitgevoerd in 

samenwerking met SonicSamp Drill B.V.  uit Giesbeek. Dit bedrijf 

is gespecialiseerd in het maken van grondboormachines die 

gebruik maken van sonische trillingen. Bij kleinere boormachines  

moet de boorknecht handmatig boorbuizen onder de boorkop 

plaatsen. De boorbuizen wegen circa 30 kg. Hierdoor is het 

werk fysiek erg zwaar. De buizen moeten worden opgepakt van 

diverse plekken, zowel horizontaal als verticaal. De doelstelling 

van het project was het ontwikkelen van een tilhulp om het 

werk zodanig te verlichten dat het aan de geldende ARBO-eisen 

voldoet. De manipulator moest minimaal net zo snel werken als 

het handmatig handelen van de boorbuizen.  De opdracht voor 

de studenten was om een boorbuizenmanipulator te ontwerpen. 

De eerste buizenmanipulators zijn al geproduceerd voor een 

project in Colombia!

Flexibeler en efficiëntere testinstelling 
voor motoren
Opdrachtgever: Rotor bv

Rotor bv Nederland is actief in de Industrie en scheepvaart.

Het project houdt in dat op basis van de wensen en eisen van de 

klanten een nieuwe en snellere testinstelling wordt ontwikkeld 

om productietijd te verminderen.

Contactgegevens:

Graafschap College

Opleidingengroep 

Werktuigbouw en elektrotechniek

Kees Nieuwenhuijse, opleidingsmanager

J.F.Kennedylaan 51

7001 EA Doetinchem

Tel. 0314 353 520

mob. 06 10828195

e-mail: nse@graafschapcollege.nl
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CONCEPT 

 

PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST 
 

tussen de projectpartners ten behoeve van de ontwikkeling van  

het innovatiecentrum in De Afbramerij op het DRU Industriepark  

 
 

Inleiding 

Een aantal basisuitgangspunten wordt met deze overeenkomst vastgelegd. Deze vastlegging is 

noodzakelijk voor het gezamenlijk vervolgtraject dat nodig is voor een goede start-up van het 

innovatiecentrum in de Afbramerij op het DRU Industriepark. Het legt de basis voor een verdere 

precisering en coördinatie door het partnerschap; een gedetailleerde omschrijving en uitvoering van 

de activiteiten en over de verspreiding van de resultaten. De partners moeten hierin 

gemeenschappelijk beslissingen nemen en er moet afstemming plaatsvinden op de individuele 

behoeften. De stuurgroep zal een reglement van orde opstellen over rol en taken en 

besluitvormingsproces. 

 

De volgende overeenkomst wordt gesloten tussen: 

 

I. Stichting Studie Impuls Regio Achterhoek (SIRA), adres…, vertegenwoordigd door de heer H. 

Korten (hierna te noemen partner 1); 

II. Wanders B.V., adres…, vertegenwoordigd door de heer H. Wanders (hierna te noemen partner 

2); 

III. Bronkhorst High-Tech, adres…, vertegenwoordigd door de heer W. Jouwsma (hierna te 

noemen partner 3); 

IV. Kaak Groep, adres…, vertegenwoordigd door de heer J. Kaak (hierna te noemen partner 4) 

V. Royal Lovink Industries, vertegenwoordigd door de heer D.J. van den Hout (hierna te noemen 

partner 5) 

VI. ROC Graafschapcollege, adres…, vertegenwoordigd door de heer R. van Gils (hierna te noemen  

partner 6); 

VII. Iselinge Hogeschool, adres…, vertegenwoordigd door mevrouw A. van Eijndhoven (hierna te 

noemen partner 7); 

VIII. Kunstenaarscollectief Breekijzer, adres…, vertegenwoordigd door de heer H. Sennema (hierna 

te noemen partner 8); 

IX. Nederlands IJzermuseum, adres…, vertegenwoordigd door de heer P. van Toor (hierna te 

noemen partner 9); 

 

voor de uitvoering van het project ‘ ontwikkeling van het innovatiecentrum in de Afbramerij’. 

 

Onderwerp 

Het onderwerp van deze overeenkomst is de organisatie van een partnerschap om voor hun deel het 

programma voor het innovatiecentrum de Afbramerij te implementeren zoals aangegeven in de 

bijlagen. De bijlagen bevatten: 

 

a. De Afbramerij en de techniek van innoveren, maart 2012; 

b. Het ontwikkelplan herbestemming en restauratie van de Afbramerij van mei 2011. 

 

De bijlagen worden beschouwd als een integrerend deel van deze overeenkomst. 
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Overwegingen 

 

A. Partners wensen deel te nemen aan inrichting en programmering van de Afbramerij, zoals 

weergegeven in de bijlagen. 

B. Voor de invulling en uitvoering van programma worden middelen en inzet van personeel 

verlangd met technische bekwaamheden. 

C. Het bestuur wenst voor de uitvoering van programmering de beschikking te krijgen over 

vakkundigheid, ervaring en middelen, waarover partners beschikken. 

D. Partners zijn bereid om hun vakkundigheid, ervaring en middelen ter beschikking te stellen voor 

de programmering en de uitvoering daarvan in de Afbramerij. 

E. Partijen wensen hetgeen zij dienaangaande zijn overeengekomen in de onderhavige 

overeenkomst vast te leggen, welke overeenkomst niet herroepbaar is. 

 

De projectpartners verbinden zich ertoe om alles in het werk te stellen om de uitvoering van het 

project, zoals hierboven omschreven, mogelijk te maken alsook de tijdige start en uitvoering in zijn 

geheel te garanderen, met inachtname van het tijdschema dat voor de oplevering van het gebouw 

wordt aangegeven om als huurder de beschikking hierover te krijgen. 

 

De partners zullen alle nodige verplichtingen vervullen. 

De partners zullen meer bepaald de volgende verplichtingen vervullen: 

 

- voldoen aan het kader van de programmering in het innovatiecentrum; 

- de algemene coördinatie, de uitvoering van het programma verzekeren; 

- een efficiënt en betrouwbaar management- en controlesysteem en coördinatiesysteem 

opzetten; 

- het programma opstarten en implementeren; 

- verzekeren dat alle uitgaven van de partners worden gemaakt in het kader van de uitvoering 

en overeenstemmen met de activiteiten die worden omschreven; 

- betalingen ontvangen voor het programma; 

- het goed financieel beheer van de fondsen die in het kader van het programma worden 

toegewezen, garanderen; 

- communiceren met de organisaties die betrokken zijn bij de programma-uitvoering en 

hierover op gepaste tijd verslag uitbrengen aan het projectpartnerschap; 

- snel reageren op verzoeken van organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering; 

- elkaar onmiddellijk op de hoogte brengen van iedere gebeurtenis die zou kunnen leiden tot 

een tijdelijke of definitieve afbreking van een activiteit of eender welke andere afwijking; 

- de documentatie naar behoren archiveren. 

 

Iedere partner zal alle verplichtingen die voortvloeien uit het operationeel programma vervullen. 

 

- Een persoon aanduiden voor de projectdelen waarvoor hij verantwoordelijk is en de 

bevoegdheid geven aan het bestuur om de partner te vertegenwoordigen; 

- Een efficiënt en betrouwbaar management- en controlesysteem opzetten op projectpartner 

niveau; 

- Het programmaonderdeel waarvoor hij verantwoordelijk is opstarten en implementeren 

volgens een nader te bepalen beschrijving; 

- Verzekeren dat de uitgaven werden gedaan. 

- Zijn aandeel van de uitgaven laten controleren door het bestuur; 

- Het bestuur in oprichting helpen bij het opstellen van voortgangsrapporten; 

- Het goed financieel beheer van de middelen en van de fondsen die worden toegewezen, 

garanderen. 
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Organisatorische structuur partnerschap 

Om het beheer van het partnerschap en het innovatiecentrum en het programma tot een succes te 

maken, wordt een bestuur opgericht. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een 

gezamenlijk businessplan en het toezicht op de start-up van het programma. Het bestuur wordt 

voorgezeten door een vertegenwoordiger namens het bedrijfsleven en kent de volgende 

samenstelling: 

twee vertegenwoordigers namens het bedrijfsleven, twee vertegenwoordigers namens het 

onderwijs,  twee vertegenwoordigers namens  kunst & cultuur, een vertegenwoordiger namens de 

overheid en een ambtelijk manager. De laatstgenoemde vertegenwoordiger draagt geen 

verantwoordelijkheid voor de onderwerpen rondom de exploitatie. 

 

Terbeschikkingstelling van middelen 

Partner 1: stelt …… euro ter beschikking voor de basisexploitatie ten behoeve van uitvoering 

  van programma de Afbramerij. 

Partner 2: stelt …… euro ter beschikking voor de basisexploitatie ten behoeve van uitvoering 

  van programma de Afbramerij. 

Partner 3: stelt …… euro ter beschikking voor de basisexploitatie ten behoeve van uitvoering 

  van programma de Afbramerij. 

Partner 4: stelt …… euro ter beschikking voor de basisexploitatie ten behoeve van uitvoering 

  van programma de Afbramerij. 

Partner 5: stelt …… euro ter beschikking voor de basisexploitatie ten behoeve van uitvoering 

  van programma de Afbramerij. 

Partner 6: stelt …… euro ter beschikking voor de basisexploitatie ten behoeve van uitvoering 

  van programma de Afbramerij. 

Partner 7: stelt …… euro ter beschikking voor de basisexploitatie ten behoeve van uitvoering 

  van programma de Afbramerij. 

Partner 8: stelt …… euro ter beschikking voor de basisexploitatie ten behoeve van uitvoering 

  van programma de Afbramerij. 

Partner 9: stelt …… euro ter beschikking voor de basisexploitatie ten behoeve van uitvoering 

  van programma de Afbramerij. 

 

De partners dekken gezamenlijk de kosten van 160.000 euro. De ondernemers (partner 1 tot en met 

partner 5) nemen hiervan tweederde deel voor hun rekening.  De maatschappelijk organisaties 

(kennis en kunst & cultuur partner 6 t/m partner 9 ) nemen een derde deel van het totaal voor hun 

rekening. 

Afspraken over tijdstip van betaling toevoegen. Bestuur in oprichting zal direct na besluitvorming 

Gemeenteraad overgaan tot verdere voorbereidingen ter tekening van deze overeenkomst. 

 

 

Ontbinding 

Partijen kunnen deze overeenkomst niet eenzijdig ontbinden of anderszins opzeggen. 

 

 

Looptijd overeenkomst 

Deze overeenkomst geldt voor de duur van vijf jaar.  Hierin wordt een knip gelegd in drie jaar vast en 

twee  jaar intentioneel. Er moet voldoende start-up tijd kan worden genomen voor een stabiele, 

winstgevende bedrijfsvoering. 

 

 

Recht en forumkeuze 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
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Volledigheid overeenkomst 

Deze overeenkomst bevat de gehele wilsovereenstemming tussen partijen met betrekking tot de 

opdracht op de datum van ondertekening van de overeenkomst. Eerder mondeling of schriftelijke 

overeenkomsten tussen partijen ter zake de opdracht worden geacht in de overeenkomst te zijn 

opgenomen en voor het overige te zijn beëindigd. 

 

Aldus overeengekomen, te ………………………………………………… op ……………………… 2012 

Stichting Studie Impuls Regio Achterhoek (SIRA)  

 

…………………………………………………………………………., H. Korten 

 

Wanders B.V.  

 

…………………………………………………………………………., H. Wanders 

Bronkhorst High-Tech   

 

…………………………………………………………………………., W. Jouwsma  

Kaak Groep  

 

…………………………………………………………………………., J. Kaak 

Royal Lovink Industries   

 

…………………………………………………………………………., D.J. van den Hout 

 

ROC Graafschapcollege  

 

…………………………………………………………………………., R. van Gils  

Iselinge Hogeschool   

 

…………………………………………………………………………., mw. A. van Eijndhoven 

 

Kunstenaarscollectief Breekijzer   

 

…………………………………………………………………………., H. Sennema 

 

Nederlands IJzermuseum  

 

…………………………………………………………………………., P. van Toor 



 
 

De Afbramerij 



 

 

Ontwikkelplan restauratie en herbestemming Afbramer ij 
DRU Industriepark 

31 Mei 2011 
www.deafbramerij.nl 
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1. De Afbramerij:  groeidiamant van de Achterhoek  
 
 
1.1 Inleiding 
 

Een van de belangrijkste industriële erfgoederen van Nederland ligt in de Achterhoek. De regio Oude IJsselstreek en de Achterhoek kennen van oudsher een 
bijzondere industrie waarin ijzer een opvallende plaats had en nog heeft. De industrie in deze regio heeft zich ontwikkeld tot een innovatieve bedrijfstak van 
internationaal niveau. Deze industrie wil zich laten zien, wil zich verder ontwikkelen en innoveren. 
 
Hier, op de plek waar vroeger een onderneming als DRU het kloppend hart van de Achterhoekse industriële bedrijvigheid vormde, wordt de transformatie naar 
nieuwe vormen van economie duidelijk zichtbaar. Waar in stedelijke gebieden oude fabrieksterreinen veranderen in de High Tech Campus Eindhoven of de 
Westergasfabriek, is in de Achterhoek met de ontwikkeling van het DRU-terrein de handschoen opgepakt om in een landelijk gebied nieuwe functies te 
ontwikkelen voor een bestaand terrein met grote cultuurhistorische waarde. De economische en demografische structuur van de Achterhoek vraagt ook om 
voortdurende innovatie. Voor de industriële bedrijven, belangrijke werkgevers in de regio, is het sneller en slimmer kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen 
van levensbelang. De regio zelf krijgt met structurele bevolkingskrimp te maken. Ook dat vraagt om slimme oplossingen, om de gevolgen ervan niet te 
bestrijden maar te benutten. Daarbij speelt  het gebruiken van elders ontwikkelde kennis en ervaring op dit vlak een belangrijke rol. Kennis en ervaringen 
waarmee de huidige voorsprong van de industrie ook in de toekomst kan worden behouden. 
 
Het smeden van hechte partnerschappen die invulling geven aan in de maatschappij bestaande ambities en behoeften staat centraal. De behoefte aan goed 
opgeleide beroepskrachten die multifunctioneel inzetbaar zijn neemt alleen maar toe. Ontgroening en vergrijzing leidt onherroepelijk tot ingrijpende 
veranderingen in vele sectoren, onder meer in de gezondheidszorg, als de ‘handen aan het bed’ niet meer vanzelfsprekend zijn. De toenemende 
internationalisering, in combinatie met de grotere nadruk op regio’s (zowel bij de Europese als nationale overheid) brengt onder meer met zich mee dat men 
de identiteit van de regio wil benutten en versterken. In aansluiting daarop neemt de behoefte toe om de regio nationaal en internationaal via allerlei 
communicatiemiddelen uit te dragen.  
 
De herontwikkeling van de verschillende gebouwen op het DRU-terrein past bij de geschetste ontwikkelingen, zoals opgenomen in de gebiedsvisie van het 
DRU Industriepark. Het voormalige Portiersgebouw dat nu de DRU Cultuurfabriek is, is een multifunctioneel cultuurcentrum met een regionale uitstraling. Het 
huisvest een popzaal, een filmhuis, een galerie, een theater, een grandcafé, de VVV, een bibliotheek, de muziekschool, vergaderruimtes, een officiële 
trouwzaal, de oudheidkundige verenigingen, het Turks Cultureel centrum en de opleiding Sound & Vision dat onderdeel is van het Rijn IJssel College. Het 
DRU-terrein maakt binnenkort vast onderdeel uit van de ERIH-route: European Route of Industrial Heritage en wordt aangesloten op de befaamde Duitse 
Route der Industriekultur. 
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Op het DRU-terrein staat ook de Badkuipenfabriek, die plaats biedt aan werkwoon-lofts voor zelfstandige professionals. Het Beltmancomplex, de voormalige 
emailleerfabriek, telt, naast het kantoor van wooncorporatie Wonion, 15 woningen in het sociale huursegment. Het voormalige Loongebouw is de plek van 
waaruit de regionale radiozender Optimaal FM dagelijks uitzendt. Het DRU-terrein is daarmee met recht een plek voor een breed publiek met een regionale 
en grensoverschrijdende betekenis. Een plek die inspiratie en ontspanning biedt. Een plek die met de roemruchte, ruim 250 jaar oude geschiedenis van de 
DRU direct onderdeel uitmaakt van het DNA van de Achterhoek. Met de voorziene restauratie van het Ketelhuis, de SSP-hal, de Afbramerij én de verdere 
ontwikkeling van het gehele DRU Industriepark worden de kracht en de mogelijkheden van het gebied verder benut. 
 
Daarom werken kennisinstellingen, ondernemers (waaronder een smederij), kunstenaars, het Nederlands IJzermuseum 3.0 en overheden aan plannen voor 
de Afbramerij. De restauratie en benutting van de Afbramerij als creatieve broedplaats voor innovatie, geeft een nieuwe impuls aan de ontwikkeling van het 
gebied. Zoals vuur zuurstof en brandstof nodig heeft, is het voor de regionale levenskracht nodig interessant te zijn voor gebruikers, bewoners, nieuwe 
innovatieve activiteiten en nieuwe bronnen van inkomsten. De Afbramerij voorziet in die behoeften. Maar wat is de Afbramerij eigenlijk?  
 
 
1.2 Afbramerij: investeren in voorsprong 
 
De Afbramerij is een van de zeven Rijksmonumenten van het Cité Industrielle in Ulft. Dat is een van de oudste bedrijventerreinen van Nederland, in 1754 
gestart als hoogoven/gieterij. In de Afbramerij werden de bramen, of baarden, van het ruwe gegoten product met een vijl of beitel afgewerkt (later met grote 
slijpstenen), het zogenaamde  ‘afbramen’. Op dit moment is de Afbramerij,  een aantal aaneengeschakelde hallen met een totale oppervlakte van 2.400 m², in 
afwachting van haar nieuwe bestemming. Het is de bedoeling om in 2012 de deuren van de  vernieuwde Afbramerij  te openen: een creatieve en innovatieve 
broedplaats voor de gehele regio waar verleden, heden en toekomst met elkaar worden verbonden. 
 
In die creatieve broedplaats werken ondernemers en kennisinstellingen aan innovaties die direct toegepast kunnen worden in het bedrijfsleven. Er is de 
mogelijkheid om nieuwe producten te ontwikkelen en te testen met studenten van verschillende onderwijsniveaus  en disciplines. Zowel de kunstenaars als de 
smid zijn hierbij betrokken en ondersteunen de kennis en beleving die worden ervaren opgedaan bij een bezoek aan het Nederlands IJzermuseum 3.0. 
Verleden, heden en toekomst van de industriële bedrijvigheid zijn te zien en te ervaren in de Afbramerij. Kinderen en jongeren bekend maken met en 
enthousiasmeren voor een opleiding en kansrijke toekomst in deze sector is een achterliggend doel. 
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Toepassen van creativiteit past bij de Achterhoek, een van de belangrijkste vestigingsplaatsen van de industriële sector. Creativiteit en innovatie blijken uit het 
feit dat de regio na Brainport Eindhoven nummer 2 is in het aantal ontwikkelde patenten en octrooien. In de Achterhoek zijn veel bedrijven actief die op 
wereldniveau en in kansrijke niches opereren; dit is echter bij het grote publiek te weinig bekend. De Afbramerij stoelt niet alleen op mooie visies en 
toekomstplannen, maar ook op een robuust verleden waarin de regio zich al vaak bewezen heeft als bakermat van vernieuwing. 
 
Een creatieve broedplaats vraagt om pioniers. De pioniers van de Afbramerij kenmerken zich door hun gedeelde wens om te ondernemen en te vernieuwen. 
Daarbij geldt verder dat zij allen de wens en de wil hebben om hun producten zichtbaar en toegankelijk te maken voor een breed publiek. Passend bij deze 
tijd vindt die ontsluiting plaats zowel via fysieke bezoeken aan de Afbramerij als virtueel via het internet of andere mediavormen. Door het toepassen van 
crossmediale communicatie spelen de pioniers in op het snelle tempo waarin het medialandschap verandert. Vanuit een letterlijk en figuurlijk ijzersterk 
concept wordt de regio en de Afbramerij met een mix aan nieuwe media toegankelijk gemaakt voor een wereldwijd publiek.  
 
Dit vraagt veel van de deelnemers van het eerste uur. Zij willen zich, ieder vanuit hun eigen achtergrond, maximaal inzetten om de plannen te realiseren. 
Succesvolle voorbeelden zoals de Westergasfabriek en Continium tonen aan dat een duidelijke visie op de ontwikkelopgave én een hechte groep van 
deelnemende partners essentiële voorwaarden zijn. Op basis daarvan wordt het concept stap voor stap ingevuld, op een bedrijfseconomisch verantwoorde 
manier. En wordt innoveren geen zaak van praten maar een cultuur van doen. 
 
Uitgangspunten 
De volgende uitgangspunten zijn leidend bij de transformatie van de Afbramerij naar een innovatieve en creatieve broedplaats: 
 

1. De Afbramerij wordt ontwikkeld ten behoeve van de gehele Achterhoek. Vanuit de regio wordt er een nadrukkelijk verband gelegd met de  Euregio. 
Een sterk cultureel en innovatief klimaat bevordert onderzoek, trekt bedrijven aan en bevordert het woonklimaat. 
 

2. De exploitatie van de activiteiten in de Afbramerij is  kostendekkend. Daarbij geldt wel dat het unieke en vernieuwende concept voor de Afbramerij 
moet worden nagestreefd. Het naar beneden bijstellen van de ambities leidt tot ‘meer van hetzelfde’ en dat is wat noch de deelnemers noch de 
financiers beogen. Het betreft zowel fysieke als virtuele activiteiten. 

 
3. De deelnemers geven een financieel commitment af voor een periode van 3-5 jaar voor het uitvoeren van activiteiten via een kostendekkende 

exploitatie. Alleen met dit commitment wordt de herontwikkeling van de Afbramerij gestart.  
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Om aan bovenstaande uitgangspunten te kunnen voldoen wordt van overheden een bijdrage in de initiële kosten (de restauratie en herinrichting) gevraagd. 
Bestaande en toekomstige deelnemers en organisaties dragen zorg voor de realisatie van de projectgebonden financiering. 
 

4. De Afbramerij draagt bij aan het versterken en verrijken van bestaande initiatieven in de regio. Het moet niet concurreren met iets wat er al is. 
 

5. De lessen die elders geleerd zijn bij succesvolle voorbeelden worden vertaald naar de specifieke situatie van het DRU Industriepark en de Afbramerij  
(denk aan Westergasfabriek Amsterdam, Campus Eindhoven, de Cultuurfabriek in Maastricht, NEMO in Amsterdam en Continium in Kerkrade). 

 
6. Bij voorkeur worden projecten ontwikkeld waarin de 3 O’s (ondernemers, onderwijs, overheid) actief participeren. 
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1.3 De belanghebbende deelnemers 
 

De deelnemers die op dit moment betrokken zijn bij de realisatie van de Afbramerij zijn onderwijs, bedrijfsleven, overheid, kunstenaars en de Stichting 
Nederlands IJzermuseum. In het figuur hiernaast symboliseert het 
oranje deel de Afbramerij als centraal punt waar alle belangen 
samenkomen. Om alle partijen heen wemelt het van innovatieve en 
creatieve initiatieven, zowel in de regio als daar buiten, waar de 
Afbramerij een aanzuigende werking op heeft. De inrichting van de 
Afbramerij, met onder andere een Innovatielab en een museum 3.0,  is 
zodanig dat er een scala aan activiteiten kan plaatsvinden op grote en 
kleine schaal. Gezien de doelstellingen van de Afbramerij en de 
(Eu)regionale functie die het heeft, wordt de Afbramerij in de toekomst 
ook gebruikt door andere partijen die nu nog niet betrokken zijn, is de 
stellige overtuiging van de partners. Open innovatie wordt in de 
Afbramerij concreet ingevuld. 
 
1.3.1 Onderwijs 
 
Bedrijfstakschool Anton Tijdink (Terborg) 
De Bedrijfstakschool Anton Tijdink is ontstaan vanuit het Achterhoekse 
bedrijfsleven. Een aantal ondernemers heeft 20 jaar geleden de 
handen ineengeslagen en is zelf gaan opleiden. De school is 
succesvol in het opleiden van niveau 2 leerlingen binnen de metaal, 
met inmiddels ruim 80 aangesloten bedrijven.  
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Graafschap College (Doetinchem) 
Het Graafschap College biedt een ruim aanbod van mbo-opleidingen in de beroepsopleidende en beroepsbegeleidende leerweg op het gebied van Economie 
& Dienstverlening, Techniek & Informatica en Zorg & Welzijn. De Sector Educatie & Participatie verzorgt opleidingen op het gebied van voortgezette educatie 
(havo en vmbo-tl), Nederlands als tweede taal, inburgering, beroepsonderwijs (AKA) en cursussen. Ook verzorgt het Graafschap College (maatwerk)scholing 
voor bedrijven en instellingen.  
 
Iselinge Hogeschool (Doetinchem) 
Iselinge Hogeschool is een gespecialiseerde hogeschool die leraren opleidt voor het basis- en speciaal basisonderwijs. Sinds 1 september 2010 heeft Iselinge 
Hogeschool het lectoraat crossmedia-didactiek. Dit heeft als doel een praktische invulling te geven aan nieuw onderwijs en daarnaast onderzoek zo in te 
zetten dat innovaties hiermee direct gediend zijn.  
Centraal staat het: 
 

• Initiëren van nieuwe leermethoden; 
• Inzicht geven in de zich snel ontwikkelende mediawereld; 
• Ontwikkelen van een digitaal laboratorium; 
• Doen van relevant onderzoek. 

 
 
Deze ontwikkelingen leiden direct tot nieuwe initiatieven en producten, bijvoorbeeld in de vorm van advies, maar ook juist in de vorm van content gerelateerde 
producten zoals nieuwe game formats of digitale environments.  
 

Mondra opleidingen (Andelst) 
In samenwerking met het ROC Rijn IJssel College in Arnhem verzorgt Mondra 
Opleidingen diverse smeedopleidingen. Het door Kenteq (het Kennis- en 
adviescentrum voor technisch vakmanschap) erkende praktijkcentum leidt leerlingen 
op tot vakbekwame smeden. Om kennis te vergroten zijn er regelmatig 
masterclasses in samenwerking met bekende smeden uit de gehele wereld. 

Crossmedia speelt een belangrijke rol in de Afbramerij. Met behulp van 
crossmedia wordt hetgeen in de Afbramerij gebeurt digitaal verspreid en 
daarmee toegankelijk gemaakt voor iedereen die geïnteresseerd is in de 
industriële sector. Crossmedia hebben ook een faciliterende functie bij 
innovatietrajecten (denk aan het digitaliseren van concepten).Daarbij vervult 
het een belangrijke rol bij het digitaliseren van bijvoorbeeld een deel van de 
collectie van het IJzermuseum en van  de resultaten die projecten opleveren. 

Naast het verder uitwerken van doorlopende leerlijnen met praktijkgericht 
onderwijs als basis, is een ander belangrijk element het delen van 
faciliteiten. Met de vestiging van Mondra Opleidingen in de Afbramerij  
komen er drie CNC-machines in de praktijkgerichte onderwijsomgeving van 
de Afbramerij te staan. Daar kunnen de andere partners gebruik van maken, 
waardoor ook hier op een logische én kostenefficiënte manier slimme 
koppelingen worden gelegd. 
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1.3.2 Overheid  
 
Ook de overheid heeft belang bij het gebruik van de Afbramerij. Naast de rol als 
financiële partner in de startfase, vervult de overheid een belangrijke rol als 
ambassadeur. De Afbramerij is er voor de hele Achterhoek (en daar buiten). 
Bedrijven en onderwijsinstellingen hebben belangen die duidelijk over 
gemeentegrenzen heen gaan. Daarbij is de overheid ook nog eens inhoudelijk 
partner in innovatie. Denk aan haar rol bij initiatieven als de Achterhoek Academie, 
een hoogwaardig regionaal kennisinstituut in ontwikkeling. 

 
1.3.3 Bedrijfsleven 
 
Ondernemers in de Achterhoek vormen de belangrijkste doelgroep voor de Afbramerij. Collectieve belangen van individuele ondernemers staan centraal. In 
de planvorming rondom de Afbramerij zijn IBOIJ en ACT bevraagd als afspiegeling van het bedrijfsleven in de Achterhoek. 
 
Industrie Belang Oude IJssel (IBOIJ)  is de vereniging van ondernemingen in de Oost-Achterhoekse Oude IJsselvallei die activiteiten ontplooit in de 
bouwnijverheid of industrie. Kenmerkend is dat vrijwel alle leden een zogenaamde scheppende of producerende functie hebben dan wel toeleveren aan 
dergelijke bedrijven. IBOIJ heeft zo’n 60 leden die een gezamenlijke omzet genereren van rond de 400 miljoen euro.  
 
Het Achterhoeks Centrum voor technologie (ACT)  heeft als doel  ondernemers 
in de Achterhoek te ondersteunen bij hun zoektocht naar kennis en innovatie. Het 
slaat een brug tussen een individuele vraag van een bedrijf en de kennis over dat 
onderwerp. Er zijn contacten met bedrijven en kennisinstellingen gelegd zoals 
Hogescholen, Universiteiten en andere kennisdragers. 
 
Daarmee zijn IBOIJ en ACT een belangrijke graadmeter voor de plannen voor de Afbramerij. Zij stimuleren en enthousiasmeren ondernemers om gebruik te 
maken van de voorzieningen van de Afbramerij. Ondernemers hebben belang bij de Afbramerij. Organisaties als ACT, IBOIJ, maar ook Syntens  en de 
Kamer van Koophandel  geven die ondernemers het zetje om de mogelijkheden ook echt te benutten. 
 

Het ACT weet uit gesprekken met een groot aantal ondernemers dat er 
behoefte is aan een Innovatielab. Op dit moment is het mogelijk dat 
bedrijven gebruik maken van elkaars faciliteiten/machines, maar er is 
behoefte aan een centrale plaats waar innovatie wordt gestimuleerd en tot 
stand gebracht.  

De gemeente Oude IJsselstreek is lid van de Europese Ring van 

IJzersteden. Begin deze eeuw hebben verschillende steden in Europa hun 

cultuurhistorische verbondenheid met het ijzer en smeden bevestigd door de 

oprichting van de Ring van Europese IJzersteden. De steden binnen de Ring 

streven naar een langdurige zorg en instandhouding van de regionale ijzer- 

en smeedcultuur door middel van samenwerking en vriendschap. 
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1.3.4 Kunstenaars 
 
Breekijzer 
Met het collectief Breekijzer heeft de regio een breed samengestelde groep van ruim 40 kunstenaars in huis. Het collectief vertegenwoordigt veel disciplines 
binnen de scheppende kunst, zoals: 
 

• Beeldende kunsten: beeldhouwen, 2D en 3D; 
• Design en toegepaste vormgeving: industrieel ontwerp, industriële 

vormgeving, grafische vormgeving; 
• Architectuur: interieur, landschap, tuinen; 
• Nieuwe media: fotografie, video, crossmedia; 
• Taal. 

 
Het ontstaan van het collectief is voor een belangrijk deel geïnspireerd door de 
realisatie van de DRU Cultuurfabriek. Om het publiek permanent te kunnen boeien, 
te verrassen en te verleiden om een bezoek aan het DRU Industriepark te brengen, is het noodzakelijk om kunsten in de breedste vorm te laten zien. In de 
DRU Cultuurfabriek betreft het veelal uitvoerende kunst, waar in de Afbramerij de scheppende kunst centraal staat. Voor Breekijzer geldt daarbij dat, juist 
vanuit de wens om diversiteit te kunnen bieden, de deur open staat voor nieuwe toetreders. De leden hebben als gemeenschappelijke basis dat men via 
werken en wonen in de regio geworteld is en daarmee net als de karakteristieke industriële sector onderdeel uitmaakt van het DNA van het gebied. 
 
1.3.5 Museum 3.0 
 
Het Nederlands IJzermuseum is onder de naam Nederlands IJzermuseum Museum 3.0 in de Afbramerij te bezoeken. In het museum is de huidige wijd en zijd 
vermaarde ijzercollectie opgenomen. Het is meer dan  een gewoon museum met een collectie, maar een belevenis die naast het bezichtigen van en deel van 
de collectie ook bestaat uit een virtuele wereld. De naam Museum 3.0 verwijst hiernaar. Hierin presenteren verleden, heden en toekomst zich aan de 

Kennisinstellingen, bedrijven, overheid, het IJzermuseum en het 
kunstenaarscollectief Breekijzer werken plannen uit om te komen tot een 
herbestemming van de Afbramerij. Veel belangrijker nog wordt de functie die 
het gerenoveerde gebouw moet gaan vervullen: een creatieve broedplaats 
waar zowel ondernemers, overheid en onderwijs betrokken zijn, voor 
uiteenlopende activiteiten, maar allen verbonden met zowel de geschiedenis 
als de toekomst van de regio. De kunstenaars geven cursussen, exposeren 
hun werk en werken samen met de andere partijen in het gebouw door het 
leveren van een creatieve bijdrage op zowel conceptniveau als uitvoerend 
niveau. 
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bezoekers. Er zijn verschillende virtuele, thematische rondleidingen, geschikt voor uiteenlopende doelgroepen. Augmented Reality1 en games zorgen voor 
indringende en educatieve ervaringen. Constante interactie met de bezoekers is daarbij het uitgangspunt. Met de andere activiteiten en thema’s in het 
gebouw verandert de beleving voortdurend. De programmering is een geheel.  
 
Het museum fungeert als broedplaats, waarmee een aloud concept wordt veranderd in een hedendaagse experience. Het museum is een welkome aanvulling 
op de toeristisch-recreatieve voorzieningen in de Achterhoek, doordat het een compleet dagje-uit biedt aan bezoekers en bewoners van de streek, vooral ook 
als het weer minder geschikt is voor buitenactiviteiten. En wanneer de Afbramerij ook ’s avonds de deuren opengooit als er aanvullende programma’s 
plaatsvinden, vormt dat weer een plus op de unieke functie van de Afbramerij. Bezoekers nemen kennis van de geschiedenis, krijgen een beeld van de 
producten die de Nederlandse ijzer- en staalindustrie, o.a. natuurlijk de DRU-fabriek heeft voortgebracht en beleven de productie. Met de aanwezigheid van 
het Innovatielab en de smederij krijgt men een indruk van hedendaagse en toekomstige mogelijkheden in de industriële sector. Activiteiten voor de jeugd 
krijgen bijzondere aandacht. 

                                                           
1 Toegevoegde realiteit (TR) (eng: Augmented reality) is een vakgebied dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met het zo realistisch mogelijk toevoegen van computergemaakte beelden aan rechtstreekse, reële beelden. 

In plaats van informatie af te beelden op klassieke en geïsoleerde beeldschermen, worden de data  geprojecteerd in het gezichtsveld van de gebruiker, meestal door middel van een head-mounted display of head-up 

display.  Het maakt het verschil tussen de reële wereld en de virtuele  wereld steeds kleiner en zorgt tevens voor eenvoudigere en gebruikersvriendelijkere interfaces, ook voor complexere toepassingen. 
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2. De Afbramerij: kristallisatiepunt van belangen e n programmalijnen  
 
 
2.1. Inleiding 
 
Het is niet nieuw dat er plannen gemaakt worden om de regionale industrie een plek te geven in de herontwikkeling van het DRU Industriepark. Al een jaar of 
tien geleden zijn de eerste gedachten daarover op papier gezet, waarbij uiteindelijk als locatie de Afbramerij is bestemd. Wat nu duidelijk zichtbaar is, is dat 
de deelnemers steeds meer gezamenlijk optrekken bij het concretiseren van activiteiten. Verschillende werelden zoals die van de kunst en het bedrijfsleven 
groeien daarin naar elkaar toe. Dat uit zich onder meer in gezamenlijke plannen voor het opzetten en realiseren van tentoonstellingen die de industriële sector 
verbindt met de beeldende kunst en de museale collectie 3.0. Dat blijkt ook uit de verdergaande samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven. Dit 
leidt tot het opzetten en uitvoeren van multidisciplinaire samenwerkingsprojecten.  
 
Dat is precies zoals het moet zijn. Het initiatief om te komen tot een rendabele invulling van de activiteiten die in de Afbramerij gaan plaatsvinden, moet van 
de deelnemers zelf komen. Zonder een direct commercieel belang heeft de creatieve en innovatieve broedplaats in de Afbramerij geen levensvatbare 
toekomst. Onderwijsinstellingen, bedrijven, kunstenaars en het Nederlands IJzermuseum tonen door middel van concrete investeringen in de exploitatie aan 
dat ze geloven in die nieuwe toekomst voor de Afbramerij. Dat komt tot uiting in het opzetten van projecten met een sluitende begroting. Via door de 
deelnemende partners zelf te realiseren projectfinanciering zijn de kosten per project gedekt. 
 
Dat laat onverlet dat het ook vanuit maatschappelijk oogpunt bezien wenselijk is om een nieuwe functie voor de Afbramerij mogelijk te maken. Meer activiteit 
in de Afbramerij heeft ook zijn uitwerking op andere activiteiten binnen het DRU Industriepark in de regio zoals de DRU Cultuurfabriek en de regionale 
toerisme-, recreatie- en horecasector. Er wordt nu niet gewerkt aan een eindsituatie. De startpositie is bekend, maar er wordt vanuit het concept innovatieve 
broedplaats voortdurend gezocht naar nieuwe kansen en mogelijkheden, met wellicht nieuwe samenwerkingspartners in de toekomst. 
 
Centraal in de plannen staat het initiatief van de deelnemers om de Afbramerij een nieuwe, toekomstbestendige invulling te geven. Dat initiatief sluit aan bij 
beleidsdoelstellingen van de  gemeente Oude IJsselstreek, de Regio Achterhoek de provincie Gelderland en de Agenda Achterhoek 2020. In de volgende 
paragraaf wordt kort ingegaan op deze relatie. 
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2.2 Uitdagend Gelderland  
 
Een belangrijk uitgangspunt in het nieuwe coalitieakkoord ‘Uitdagend Gelderland’ is het bieden van ruimte aan nieuwe en vernieuwende 
samenwerkingsverbanden. Specifiek toegespitst op het thema Economie, werk en innovatie wil de provincie de komende jaren aanjager zijn van de Gelderse 
economie door het faciliteren van kansrijke initiatieven. Daarbij is de samenwerking tussen overheid, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven (de 3 O’s) een 
belangrijk uitgangspunt. 
 
Het doel van de samenwerking tussen de drie O’s is een betere aansluiting op de vraag van werkgevers qua beroep, opleidingsniveau en ervaring van het 
arbeidsaanbod. Elk talent moet worden benut om de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt, onder meer in sectoren als techniek en zorg, het hoofd te 
kunnen bieden. Zeker in de Achterhoek, waar de bedrijven in de industriële sector een bovengemiddeld onderdeel uitmaken van de economische structuur, 
staat de economische vitaliteit op het spel. 
 
Een van de vormen waarin de samenwerking tussen de drie O’s te zien is, is het  realiseren van broed- en werkplaatsen met kennisinstellingen. Daarbij gaat 
het zowel om de ruimtelijke invulling (waar) als ook de programmatische invulling (hoe). 
 
De herontwikkeling van de Afbramerij past uitstekend in deze beleidsuitgangspunten. De praktische koppeling van onderwijsinstellingen en bedrijfsleven, van 
studenten en ondernemers, van creativiteit en innovatie krijgt hier vorm. In aansluiting op het DNA van het gebied is hierbij een prominente rol voor de 
industriële bedrijvigheid weggelegd. Op basis van actuele vragen bij bedrijven gaan studenten op verschillende niveaus aan de slag om oplossingen te 
realiseren. Via de combinatie van de nieuwste technologieën, waaronder crossmedia, wordt aan innovatie gewerkt op een manier zoals dat in de Achterhoek 
gebruikelijk is:  praktische toepassingen maken. De kwaliteit van de opleidingen sluit daarmee aan op de wens van het bedrijfsleven. 
 
De herontwikkeling van de Afbramerij is ook duurzaam. Een bestaand fabrieksgebouw krijgt een nieuwe functie, waarbij het gebouw tevens een versterking is 
voor de rest van de deels al getransformeerde rijksmonumenten binnen het DRU Industriepark. Daarmee sluit de ontwikkeling van dit gebied aan bij de 
aandacht die de provincie heeft voor cultuurhistorie en het ontwikkelen van nieuwe gebruiksmogelijkheden voor cultureel erfgoed.  
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2.3. Agenda Achterhoek 2020 
 
Uitgangspunt voor de Agenda Achterhoek 2020 is dat de regio in 2020 dé innovatieve  broedplaats voor de industriële sector en zorg is. In lijn met het 
karakter van de Achterhoek is die opgave onderverdeeld in vier zogenaamde werkplaatsen, waaronder de werkplaatsen Innovatieve Economie en Vitale 
Leefomgeving. Een centrale opgave in de werkplaats Innovatieve Economie is inspelen op de vraag naar voldoende en goed geschoolde arbeidskrachten. 
Projecten binnen deze werkplaats beogen onder meer het realiseren van doorlopende leerlijnen en het ontwikkelen van een broedplaats Achterhoek. 
 
De herontwikkeling van de Afbramerij tot broedplaats past dus goed in de doelstellingen van de Agenda Achterhoek 2020. Een belangrijke succesformule is 
daarvoor al aanwezig: de Achterhoek heeft bewezen dat ondernemers en onderwijsinstellingen ook daadwerkelijk in staat zijn om samen dingen te realiseren. 
De totstandkoming van de Bedrijfstakschool Anton Tijdink en het Achterhoeks Centrum voor Technologie zijn daarvan aansprekende voorbeelden. 
 
Met al die verschillende initiatieven groeit de behoefte aan een locatie, zowel fysiek als virtueel, die dient als kristallisatiepunt. Negatief geformuleerd wordt 
anders het risico groter dat projecten steeds meer gaan concurreren om schaarse(re) middelen en om participerende bedrijven in projecten. Positief 
geformuleerd draagt een plek als de Afbramerij bij aan het versterken van de samenhang en daarmee van de slagkracht van een veelheid aan projecten en 
initiatieven en een verantwoord gebruik van de schaarse middelen. 
 
 
2.4  Gemeente Oude IJsselstreek 
 
Voor de ontwikkeling van het DRU Industriepark, waar de Afbramerij een belangrijk onderdeel van is, heeft de gemeente de gebiedsvisie DRU Industriepark 
recent vastgesteld.  
 
In de gebiedsvisie DRU Industriepark staat het creëren van nieuwe verbindingen centraal. De koppeling tussen economie, innovatie, kunst, museum, 
onderwijs, woningbouw, landschapsontwikkeling en toerisme moet leiden tot een economische impuls voor de regio. In de visie wordt daarvoor tevens 
experimenteerruimte geboden. Ten eerste vanuit een sturingsfilosofie waarbij de gemeente kaders en randvoorwaarden regelt en de invulling voor een 
belangrijk deel wordt overgelaten aan de partners in het veld. Ten tweede vanuit de wetenschap dat de transformatie van het DRU Industriepark naar nieuwe 
economische dragers niet volgens een rechte lijn te ontwikkelen is en sprongsgewijs verloopt. Voorbeelden in het land als de Westergasfabriek in Amsterdam, 
Continium in Kerkrade en de Cultuurfabriek in Maastricht laten een vergelijkbare ontwikkeling zien. 
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3. Doelstellingen en effecten  
 
 
3.1 Inleiding 
 
De Afbramerij exploiteert ruimte voor creatieve, culturele en innovatieve ondernemers, onderwijsinstellingen, het Nederlands IJzermuseum en 
maatschappelijke organisaties. De ruimte die de Afbramerij biedt, onderscheidt zich door het duurzame, historische, roemruchte, landelijke en 
grensoverschrijdende karakter ervan. Een fysieke locatie die met recht  een creatieve broedplaats heet. Zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal 
wil de Afbramerij een ontmoetingsplaats zijn voor vernieuwers. In aanvulling op de fysieke locatie staan ook virtuele ontmoetingen centraal. 
 
Regie essentieel 
Een spannende omgeving die nadrukkelijk open staat voor een breed publiek, bestaat alleen bij de gratie van huurders en gebruikers die publieksgericht, 
ondernemend en vernieuwend zijn. Om de ambitie van de Afbramerij waar te maken, is regie over de verhuur en programmering essentieel. Dat is ook de 
ervaring van bijv. de High Tech Campus Eindhoven. Door consequent vast te houden aan het profiel van een technologiecampus, heeft men daar bewust 
grote meubelbedrijven en banken die interesse toonden voor vestiging op de Campus, buiten de deur gehouden. Daardoor bleef er ruimte voor 
technologiebedrijven, waaronder de researchafdeling van TomTom. 
 
In die lijn willen alle betrokkenen stimuleren dat de ruimtes gebruikt worden door partijen die passen bij het profiel van een creatieve en innovatieve 
broedplaats. Zeker de combinatie van deze deelnemende belanghebbenden leidt tot verdergaande (commerciële) samenwerking tussen de huurders en 
gebruikers onderling. Daarnaast wordt zo de broedplaats stap voor stap concreter gemaakt. 
 
Interactie 
De interactie met het publiek komt tot uiting in de toegankelijkheid van het gebouw, de tentoonstellingen en het open Innovatielab waar gewerkt wordt aan 
projecten voor en met het MKB. Maar ook via online media en andere moderne communicatiemiddelen is zichtbaar en hoorbaar wat er in de Afbramerij 
gebeurt. Door consequent te  werken aan het profiel van de Afbramerij, wordt het makkelijker om nieuwe partners aan te trekken die mee willen in de 
ambities. In de communicatie over de Afbramerij is het van belang juist naar de klanten van huurders en gebruikers te kijken. Immers, als die klanten graag 
naar de Afbramerij komen, is het aantrekkelijk om ruimte in de Afbramerij te huren. Zowel gebruikers, huurders als het publiek zullen zich identificeren met de 
kernwaarden: ondernemen, innovatie en cultuur waarbij verleden, heden en toekomst van de industriële bedrijvigheid centraal staat. 
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Missie en doelstellingen 
 
Missie 
De Afbramerij is een creatieve en innovatieve broedplaats waar ondernemers, onderwijsinstellingen en culturele en maatschappelijke instellingen samen 
werken aan innovatie en inspiratie. In een  aansprekende omgeving is ruimte voor een veelheid aan activiteiten die met elkaar gemeen hebben dat ze 
aansluiten bij het karakter van de Achterhoekse economische en sociale samenleving. Deze wordt van  oudsher gekenmerkt door ijzer en industriële 
bedrijvigheid en wil zich op basis van dat DNA regionaal, nationaal en internationaal op vernieuwende wijze profileren. 
 
Uit de missie vloeien drie belangrijke hoofddoelstellingen  voort: 
 

1. Het versterken van de innovatie- en realisatiekracht van het Achterhoekse bedrijfsleven. Dit door in nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen 
op praktische wijze opzetten en uitvoeren van innovatieprojecten; 
 

2. Het versterken van de identiteit van de regio door het ontwikkelen en realiseren van vernieuwende, creatieve projecten die nauw aansluiten bij het 
DNA van de regio, waarin ijzer/metaal en alles wat daarmee samenhangt, centraal staat; 

 
3. Het realiseren van domeinoverstijgende samenwerkingsprojecten tussen de verschillende deelnemers om daardoor de creativiteit maximaal te 

benutten voor het realiseren van commercieel, cultureel en maatschappelijk rendement. 
 
Deze hoofddoelstellingen zijn onder te verdelen in subdoelstellingen op verschillende niveaus: 
 

• Het interesseren van jongeren in techniek en creatieve industrie; 
• Het versterken van het innovatievermogen van regionale Achterhoekse bedrijven in de industriële sector; 
• Het versterken van uitstraling, profilering en imago van het DRU Industriepark zowel in de regio als (inter)nationaal; 
• Bevorderen van kennisoverdracht , netwerkvorming en co-creatie tussen onderwijs, bedrijfsleven en de kunstsector;  
• Meer (hoger) opgeleide werknemers in de technieksector; 
• Het aantrekken van toeristen naar de Achterhoek;  
• Het versterken van het imago van de Achterhoek als cluster van industriële bedrijvigheid; 
• Het versterken van het vestigingsklimaat; 
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3.2 Verwachte directe effecten 
 
Zodra de Afbramerij in gebruik genomen wordt, komen via de huurders huuropbrengsten binnen. Daartegenover staan de met het gebruik samenhangende 
kosten, zoals gas, water, licht, belastingen en verzekeringen die voortkomen uit het gebruik van de Afbramerij. De huuropbrengsten moeten in ieder geval 
kostendekkend te zijn. 
 
Toename aantal werknemers 
Onder meer door de vestiging van de smederij Cornelis Pronk neemt het aantal werknemers in het gebied toe. Daartegenover staat eenzelfde afname in de 
gemeente Over-Betuwe, waar de smederij nu gevestigd is (Andelst). Indirect, via de bestedingen van de huurders, krijgt de omgeving een economische 
impuls.  Een Maatschappelijk Economische Effect Rapportage geeft hierin meer inzicht. Via de OZB verdient de gemeente op de initiële investering een deel 
terug. 
 
Versterkend effect op DRU Cultuurfabriek 
Breder kijkend heeft de Afbramerij een versterkend  effect op onder meer de DRU Cultuurfabriek. Zo kan na een bezoek aan de Afbramerij gebruik worden 
gemaakt van de horecavoorzieningen in de DRU Cultuurfabriek en vice versa. Ook theaterbezoek en overnachtingen dragen bij aan het resultaat van andere 
onderdelen van het DRU Industriepark. 
 
Toename aantal toeristen 
Door de diverse tentoonstellingen neemt het aantal toeristen dat de regio bezoekt toe. Middels de kengetallen die daarvoor bestaan, kunnen inschattingen 
gemaakt worden van de extra bestedingsimpuls die dat met zich meebrengt. Die impuls werkt onder andere door bij de horeca en andere bedrijven in de 
regio.  
 
Naast bovengenoemde effecten heeft dit project een sterk indirect effect op het vestigingsklimaat en de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en 
de creatieve sector. 
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3.3 Verwachte indirecte effecten 

 

Versterking vestigingsklimaat 
Het DRU Industriepark heeft met zijn activiteiten  op het gebied van innovatie, onderwijs, kunst en cultuur een bovenregionale functie. Door de voorzieningen 
en mogelijkheden die de Afbramerij en het DRU Industriepark als geheel bieden, is het voor industriële MKB-bedrijven interessant om zich hier te vestigen. 
Waar bij grote bedrijven een Research en Development afdeling aanwezig is,  is dat bij kleine(re) bedrijven niet het geval. De Afbramerij biedt deze bedrijven 
een Innovatielab. De betrokkenheid van diverse onderwijsinstellingen heeft daarbij als bijkomend effect dat innovatievraagstukken door leerlingen van 
verschillende onderwijsniveaus worden opgepakt met een multidisciplinair team. 
 
Een betere afstemming tussen onderwijs en bedrijfsl even in de maaksector  en creatieve industrie 
Het aantal leerlingen in de techniek  loopt de komende jaren terug.  Er is daarbij behoefte aan nieuwe personeelsinstroom op niveau 3 en 4. Dat betekent dat 
het enthousiasmeren van jongeren voor een opleiding in de industriële sector een belangrijke uitdaging is. De aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven, 
theorie en praktijk speelt daarbij een rol. 
 
Zowel het kwalitatieve als kwantitatieve knelpunt wordt door de Afbramerij ondervangen. Door de inrichting van het Innovatielab  wordt een betere aansluiting 
tussen onderwijs en bedrijfsleven bewerkstelligd. Daarnaast zijn er doorlopend demonstratieactiviteiten in de Afbramerij om jongeren te interesseren voor de 
techniek en de creatieve industrie, zodat meer jongeren kiezen voor een carrière in deze sectoren. Hierdoor wordt getracht de instroom te vergroten en het 
knelpunt te verkleinen en op termijn weg te nemen.  
 
Door de aanwezigheid van het Innovatielab is het mogelijk om leer- en stageopdrachten (gedeeltelijk) in de Afbramerij uit te voeren zowel op het vlak van 
techniek, design, kunst en multimedia. Leerlingen werken aan opdrachten onder begeleiding van een leerwerkmeester uit een van de betrokken bedrijven. 
Door de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven bij de ontwikkeling en uitvoering van deze opdrachten is de aansluiting tussen theorie en praktijk 
optimaal.  
 
Bevorderen van innovatie product- en procesontwikke ling 
Het Innovatielab biedt de mogelijkheid nieuwe producten en processen te ontwikkelen, maar ook om ze te testen. Bedrijven die een nieuw product hebben 
ontwikkeld, kunnen in de Afbramerij dit product (laten) testen. Met de resultaten kan het product vervolgens in de markt worden gezet.  
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4. De Afbramerij: een plaats van actie  
 
 
4.1 Inleiding 
 
Het succes van de herontwikkeling van de Afbramerij staat of valt met het succes van de activiteiten die er plaatsvinden én met de commerciële 
levensvatbaarheid ervan. De rolverdeling daarbij is, zoals eerder gesteld, zodanig dat publieke partijen met name zorg dragen voor de randvoorwaarden. De 
betrokken partijen dragen zorg voor de inhoudelijke invulling én de financiering van deze activiteiten. De volgende paragrafen gaan in op de activiteiten die er 
in de Afbramerij zijn, met een focus op de verbindingen tussen de verschillende sectoren.  Een verdere uitwerking hiervan door de partners is in volle gang.   
 
 
4.2 Activiteiten 
 
Innovatielab 
De onderwijsinstellingen hebben in de Afbramerij de mogelijkheid om elkaar en het bedrijfsleven te ontmoeten en samen te werken aan projecten. Projecten 
die in alle gevallen gebaseerd zijn op praktijksituaties.  
 
Om gericht te kunnen werken aan deze projecten wordt een Innovatielab ingericht.  Dat is een fysieke plek die beschikt over de technische mogelijkheden om 
te experimenteren met innovatie in de industriële sector. Onder meer via het plaatsen van apparatuur en machines (CNC-machines, mogelijkheden voor 3d-
printen) door bedrijven ontstaan er voor andere, overwegend MKB-bedrijven, mogelijkheden die men nu niet heeft. Het Innovatielab staat ter beschikking  van 
het bedrijfsleven, maar ook van studenten en onderwijsinstellingen. Het blijft niet alleen bij de genoemde onderwijsinstellingen die nu betrokken zijn. Ook 
Duitse onderwijsinstellingen als de Fach Hochschule in Bocholt en Bremen en de universiteiten in Nederland gaan een rol spelen. De Technische Universiteit 
Twente (allerlei technologie), de Radboud Universiteit in Nijmegen (met name de beta-faculteiten) de Wageningen University en Research Centre (met name 
voedsel- en agrotechnologie) alsmede de Fachhochschule Bocholt (met name toegepaste technologie) bedenken het. De Achterhoek ligt daar precies 
tussenin. Hogeschool Iselinge in Doetinchem (educatieve presentaties en crossmediale aanpak) maakt het communicabel. De Afbramerij faciliteert de 
toepassing van al die vindingen. 
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Uitgangspunt is de praktijk van het MKB-bedrijfsleven. In het Innovatielab wordt door verschillende disciplines tegelijk gewerkt aan de oplossing van een 
technisch probleem. Uit de peiling bij het bedrijfsleven blijkt dat juist hier behoefte aan is. Te vaak worden problemen vanuit een enkele discipline bekeken, 
waardoor de kracht van de verschillende invalshoeken niet naar voren komt.  
 
Van belang is dat het bedrijfsleven 
opdrachtgever is van de verschillende 
vraagstukken. Zowel voor de bedrijven, de 
onderwijsinstellingen en de studenten is 
dan de toegevoegde waarde het grootst. In 
de Achterhoek wordt daarmee overigens 
niets nieuw gezegd, want onder meer het 
Achterhoeks Centrum voor Technologie 
(ACT) is een mooi voorbeeld van het 
uitgangspunt dat bedrijven centraal moeten 
staan. Het ACT ondersteunt bedrijven bij 
allerlei vragen op technisch en 
bedrijfskundig gebied en brengt vraag en 
aanbod van kennis met elkaar in contact. 
Voor een deel van die vragen is een goed geoutilleerde Afbramerij een aanvulling. Anderzijds is voor een kick-start van het Innovatielab een stevige 
verbinding met het ACT cruciaal. De afgelopen jaren heeft het ACT bewezen op een pragmatische wijze een spin in het web van de Achterhoekse 
ondernemers te zijn. Die positie wordt benut. 
 
Naast technologisch georiënteerde vraagstukken gaat het ook om ontwikkelen van kennis en vaardigheden op gebied van marktintroductie en marketing. 
Juist door de sterke sturing vanuit het bedrijfsleven wordt van meet af aan ook de focus gehouden op de commerciële kant van het ontwikkelen van projecten.  
Daarbij kan de creatieve sector in de Afbramerij een verrassende rol spelen. In soortgelijke projecten (w.o  Westergasfabriek) bleek het samenwerken met 
partijen die schijnbaar in een totaal andere context werken, een zeer waardevolle aanvulling. 
 
Door de link met de andere modules binnen de Afbramerij, maar met name met andere activiteiten binnen de Achterhoek biedt het Innovatielab unieke 
kansen om als echt kenniscentrum voor de industriële bedrijven te gaan fungeren. Via de samenwerking met de gebundelde onderwijsinstellingen wordt 
zorggedragen voor een continue stroom van opdrachten. De Afbramerij heeft daarnaast voor het onderwijs een etalagefunctie zowel naar bedrijven als naar 
kinderen en jongeren die men wil interesseren voor techniek en de industriële sector. 

Crossmedia 
 
Een element binnen het brede palet is de  crossmediale aanpak. Crossmediale communicatie is communicatie vanuit 
een sterk concept met behulp van een mix aan media die zowel autonoom functioneren als elkaar aanvullen.  
Crossmedia spelen in op het snelle tempo waarmee het medialandschap verandert en de gevolgen die dat met zich 
meebrengt. De komst van internet heeft de manier van communiceren volledig op zijn kop gezet en het einde van deze 
ontwikkeling is nog niet in zicht. Tegelijkertijd is er steeds minder sprake van homogeniteit van doelgroepen. Dat geldt 
zowel bij het profileren van bedrijven als het profileren van een  regio zoals de Achterhoek. Hoewel in de perceptie van 
de gemiddelde Nederlander de Achterhoek als ‘ver weg’ wordt beschouwd, bewijst een perifeer gelegen regio als 
Groningen met “Er gaat niets boven Groningen” dat een goede strategie, op onderscheidende wijze uitgedragen, tot 
economische impact leidt op onder meer het gebied van toerisme en recreatie (feitelijk ligt de Achterhoek prachtig 
centraal tussen twee dichtbevolkte gebeiden: de Randstad en het Ruhrgebied). De Afbramerij en de activiteiten die 
daarbinnen plaatsvinden vormt niet alleen een fysieke locatie die in Ulft te bezoeken is, maar kan over de hele wereld 
worden uitgedragen middels crossmedia. Dat is absoluut een versterkende factor voor het profileren van de Achterhoek 
als aantrekkelijke regio. 
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Creatieve sector als inspiratiebron voor bedrijfsle ven 
Waar bij de DRU Cultuurfabriek de nadruk  ligt op uitvoerende podiumkunsten, staat bij de plannen voor de Afbramerij de bijdrage die de scheppende 
creatieve sector kan leveren aan bedrijven en onderwijsinstellingen centraal. Dat is overigens ook voor het ondernemerschap in de kunstensector een reële 
noodzaak. De recessie en de daarop volgende bezuinigingen leiden tot onzekerheid bij de kunstensector en de behoefte om, meer dan voorheen, nieuwe 
verbindingen te leggen met bedrijfsleven en andere instellingen.    
 
De toegevoegde waarde van de creatieve sector in de Afbramerij voor het Achterhoekse bedrijfsleven, is door Breekijzer uitgewerkt in een aantal 
aansprekende voorbeelden: 
 

1. Chemieconcern DSM heeft in samenwerking met kunstenaars het Open Launch Platform ontwikkeld. Dat is een multifunctionele dynamische 
ruimtewaar DSM-medewerkers brainstormsessies kunnen houden, maar ook productpresentaties kunnen geven. Verder heeft DSM een zogenaamde 
Room with a View laten ontwikkelen, waar inzicht en uitzicht samenkomen; 
 

2. De regiodirecteuren van VNO-NCW hebben vanuit drie ongebruikelijke invalshoeken (biologie, literatuur en acrobatiek), begeleid door kunstenaars, 
gewerkt aan een strategie om verschillende bedrijfsculturen te bundelen; 

 
3. In het project Beeldenstorm 60+ geven kunstenaars hun visie op het thema Ouder worden. Dat resulteerde onder meer in de film Gerontomatic die 

vertoond is op het Nederlandse filmfestival; 
 

4. In het project “Vertrouwen verbeeld” werken bankiers en bankmanagers samen met kunstenaar aan het verder uitdiepen van het thema vertrouwen, 
mede naar aanleiding van de bankencrisis; 

 
5. De kunstenaarscoach. Door het inzetten van een kunstenaar, tevens gediplomeerd coach, heeft een MKB-ondernemer de verloopcijfers van zijn 

product aanzienlijk vergroot door het introduceren van een spelvorm rondom het product; 
 
In samenwerking met het bedrijfsleven in de Achterhoek kunnen op maat gemaakte projecten ontwikkeld en uitgevoerd worden die aansluiten bij het karakter 
van de regio.  
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3.0 Expositiesetting 
Het Nederlands IJzermuseum heeft meerdere rollen in de Afbramerij. Ten eerste neemt het de bezoekers mee in het verleden en laat zien wat er gemaakt is 
in de, uit de aanwezigheid van ijzeroer, ontstane fabrieken (DRU, Pelgrim, ATAG, Vulcaansoord, Neerlandia, ETNA, Ferro, Thomassen, Vulcanus e.a.), maar 
ook wat het belang van ijzer en staal is en de invloed die het heeft gehad op het heden. Ook de jongste ontwikkelingen en producten vinden er een plaats. In 
samenwerking met onder andere Iselinge wordt een deel van de collectie gedigitaliseerd en met behulp van multimedia en gaming gewerkt aan een 
aantrekkelijk educatief pakket voor bezoekers, jong en oud. Daarbij zijn er op tijdelijke basis wisselende tentoonstellingen en wordt samen met het 
kunstenaarscollectief een aanbod aan workshops gedaan. Voor speciale rondleidingen, of wanneer er congressen of evenementen zijn, schakelt het 
bedrijfsleven het museum in. 
 
De combinatie Smederij/Mondra Opleidingen heeft naast de dagelijkse werkzaamheden in de smederij en het geven van opleidingen, een derde component 
het verzorgen van nationale en internationale tentoonstellingen. Zo heeft de tentoonstelling Oer Kracht in 2007, een samenwerkingsproject van de IFGS, het 
Nederlands IJzermuseum, gemeente Oude IJsselstreek en Stadt Isselburg, in totaal 100.000 bezoekers (waaronder veel Duitse) naar de Achterhoek 
getrokken. Daarmee is de Achterhoek als ‘ijzerregio’ verder op de kaart gezet en is tevens bereikt dat onder meer de regionale horeca een grote 
bestedingsimpuls heeft gekregen. In de peiling van de behoefte is aangegeven dat de combinatie met het Nederlands IJzermuseum en het 
kunstenaarscollectief Breekijzer onder één dak, leidt tot een verdere uitbouw van de profilering van de Achterhoek als industrie regio. Meer dan tot nu toe het 
geval is, worden aanvullende competenties gecombineerd. Breekijzer en het Nederlands IJzermuseum hebben veel ervaring met het opzetten van 
tentoonstellingen. Zo is de ervaring dat tentoonstellingen op gebied van het smidsvak grote aantallen nationale en internationale gasten aantrekken, die in 
contact komen met de andere activiteiten in de Afbramerij, op het DRU Industriepark en in de Achterhoek. 
 
 
Smederij 
Een specifiek onderdeel van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de combinatie van Smederij Cornelis Pronk/Mondra Opleidingen, 
waarmee een MKB-onderneming gevestigd is in de Afbramerij, die naadloos aansluit bij het karakter van het gebied. De smederij zelf is een, binnen het 
vakgebied, nationaal en internationaal toonaangevende onderneming. Centraal in de activiteiten staat het op ambachtelijke wijze vervaardigen van diverse 

soorten smeedwerk, waaronder smeedwerk voor restauratie en kunstwerken.  

 
Via het gelieerde Mondra Opleidingen wordt, in samenwerking met onder meer het Rijn IJssel College, concreet 
invulling gegeven aan tal van opleidingen voor het smidsvak. De afgelopen 14 jaar zijn via Mondra Opleidingen 
duizenden jongeren in aanraking gekomen met het vak en zijn honderden jongeren opgeleid. Daarnaast heeft Mondra 
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Opleidingen in eigen beheer een collectie van honderden handboeken en DVD’s ontwikkeld, waardoor een voor Nederland uniek kenniscentrum is ontstaan. 
Ook dit kenniscentrum wordt gevestigd in de Afbramerij.  
 
Werkplaatsen 
Een werkplaats is een belangrijk onderdeel voor het  kunstenaarscollectief Breekijzer. Net als bij MKB-bedrijven die niet altijd zelf kunnen beschikken over de 
juiste machine, geldt voor kunstenaars dat een werkplaats met voorzieningen zowel qua prijs als qua functie veel te bieden heeft wat de individuele 
kunstenaar niet kan realiseren. Daarnaast betekent de vestiging in de Afbramerij een plek voor ontmoeting, uitwisseling en creatieve beïnvloeding.  Onder 
meer via lezingen, presentaties, films en themabijeenkomsten wordt op regelmatige wijze bijgedragen aan de ontmoetingsfunctie onderling. Van groot belang 
zijn ook de op het publiek gerichte activiteiten in de vorm van (wissel-)exposities, het publiceren van een informatieblad en het aanbieden van cursussen voor 

een in cultuur en kunst geïnteresseerd publiek. Daarnaast bestaat de mogelijkheid kunst te lenen of te verkopen uit (eigen) collectie. 

 

Hoewel deze meer reguliere activiteiten van kunstenaars zeker bijdragen aan de verdere invulling van de Afbramerij, is het juist de domeinoverstijgende samenwerking die 
er een onderscheidend karakter aan geeft. Onder de werktitels ‘Breekijzer in bedrijf’ en ‘Breekijzer Educatief’ zijn daarvoor al de eerste lijnen getrokken, zoals: 

• De (nieuw-)bouwplannen van  een bedrijf niet alleen vanuit de architect laten bekijken, maar ook vanuit het perspectief van een beeldend kunstenaar. 

• Een workshop ‘reclame en drukwerk’ voor het MKB 

• Een cursus ‘dagelijkse bedrijfsfotografie’ voor webbeheerders in het bedrijfsleven, gemeenten en zorginstellingen 

• Een cursus kunstbeschouwing voor ambtenaren die zich met cultuur bezighouden 

• Een workshop Hyves en Facebook opzetten voor jongeren 

• Kunst op de werkvloer, een kunstuitleenprogramma op maat in nauwe samenwerking met de werknemers van een bedrijf of overheidsinstelling 

• Kunst op school: idem, maar dan voor scholen 

• Arteconomy: innovatieve samenwerking tussen kunst en economie, bijv. bij het begeleiden van een herstructurerings- of veranderingsproces binnen het bedrijf dor 

een beeldend kunstenaar. 

• In opdracht van het onderwijs ontwikkelen van een (geschiedenis)-project. Zo is in Utrecht een handelsroute van het Romeinse Rijk met behulp van nieuwe media 

tot ‘leven’ gebracht via de wereld van de Romeinse jongen Aelius. Een parallel kan hierbij getrokken worden met de verhaallijnen rondom het thema Vuur in de 

Achterhoek. 
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‘House of Fire’ (netwerk- en kennistransferruimte) 
Het netwerkkarakter van de Achterhoekse (economische) samenleving brengt met zich mee dat ondernemers elkaar op regelmatige basis treffen.  In 
aanvulling op de werkwijze van onder meer ACT of het Metaalhuis in Eindhoven (waarbij een deelnemende ondernemer gastheer-/vrouw is), voorziet het 
House of Fire in een karakteristieke ruimte voor informele netwerkbijeenkomsten en workshops. In samenwerking met ACT en bijv. ook Syntens of Maket, 
wordt invulling gegeven aan thematische sessies. De multifunctionele ruimte kan ook worden benut voor opleidingsactiviteiten van de deelnemende 
kennisinstellingen of derde partijen. De aanwezigheid in de Afbramerij van het kunstenaarscollectief en het Nederlands IJzermuseum 3.0 is een extra garantie 
voor het realiseren van een behoorlijke bezettingsgraad voor het House of Fire. Ook zij hebben namelijk op regelmatige basis ruimte nodig voor ontvangst van 
gasten en themabijeenkomsten.  
 
De presentatieruimte krijgt zodanig vorm dat dit ook een ruimte is  voor het MKB-bedrijfsleven zelf. Zij kunnen via een systeem van Business Points gebruik 
maken van deze ruimte, die voorzien is van moderne presentatie- en communicatiemiddelen.  
 
Voor het House of Fire is het op professionele wijze kunnen voorzien in het hele boekingsproces een cruciale voorwaarde. Daarvoor kan gebruik worden 
gemaakt van capaciteit in de aanpalende DRU Cultuurfabriek. Daardoor wordt op een concrete wijze invulling gegeven aan het uitgangspunt dat de 
Afbramerij een bijdrage moet leveren aan de ontwikkeling van het hele DRU Industriepark. 
 

Overige activiteiten  

Met de vernieuwende inrichting van zowel de fysieke als virtuele onderdelen van de Afbramerij is veel mogelijk. Naast de activiteiten die de vaste partners 
ondernemen, gaan ook andere organisaties de Afbramerij gebruiken voor hun activiteiten. Met behulp de crossmediale mogelijkheden van de Afbramerij 
worden vernieuwende symposia en lezingen georganiseerd. Een aansprekende vorm is daarvoor de TED-formule (Technology, Entertainment and Design, 
zie TED.com). Centraal in die aanpak staat het verspreiden van aansprekende ideeën en verbindt betrokken professionals en burgers vanuit alle windstreken 
met elkaar. Recente ervaringen (april 2011) met TED in Brainport Eindhoven waren veelbelovend. 

Ook voor initiatieven als de Achterhoek Academie en de Smaak van de Achterhoek (een festival waarbij streekproducten worden gepromoot) is de Afbramerij 
een aanvulling, zeker in combinatie met de faciliteiten van de SSP-hal als evenementenhal en de DRU Cultuurfabriek. Zeker als een scala van activiteiten in 
de regio op een logische wijze geprogrammeerd wordt (zowel qua tijd als qua locatie), versterkt de Afbramerij ook andere initiatieven. 
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5. Investerings- en financieringsoverzicht en explo itatie 
 
 
5.1 Investeringsbegroting 
 
 
Op basis van onder andere kengetallen komen we tot de volgende investeringsbegroting. 
 
 
Uitgaven Bedragen 

Voorbereidingskosten:  

projectvoorbereiding     € 200.000 

  

Gebouwkosten:  

• Verwerving casco, gerestaureerd (incl. bijkomende kosten)   €   750.000 

• Inbouwpakket (2975 m2) €  2.400.000 

  

Inrichtingskosten:  

• Hardware/software t.b.v. crossmedia    €  250.000 

• Geluid en projectie €     500.000 

• Interieur en meubilair €     500.000 

• Voorzieningen doe-/maaklokalen €     250.000 

  

Overige  kosten:  

  

• Honoraria (o.a. architect) €     300.000 

• Advieskosten €     150.000 

• Legesvergunningen €       50.000 

• Onvoorzien €     350.000 

Totaal €  5.700.000 
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5.2 Financiering 
 
Het investeringsniveau voor de Afbramerij komt neer op € 5.700.000. De gemeente Oude IJsselstreek heeft in de begroting een bedrag gereserveerd van  
€ 2.400.000. Dit is inclusief de voorbereidingskosten. Voor de overige initiële kosten wordt een beroep gedaan op de provincie Gelderland. Daarvoor is in de 
Dru Gebiedsvisie een bedrag opgenomen van € 3.300.000. Een investeringsbijdrage van € 5.700.000 is nodig om te garanderen dat de geplande 
broedplaatsactiviteiten in het gebouw kunnen plaatsvinden.  
 
 
 
Inkomsten Bedragen 

Subsidie gemeente Oude IJsselstreek €  2.400.000 

Subsidie provincie Gelderland € 3.300.000 

Totaal €  5.700.000 
 
 
5.3 Exploitatie bij groeimodel 
 
De exploitatiebegroting van de Afbramerij bestaat uit twee componenten: 
 

A. De gebouwlasten; 
B. De activiteiten lasten. 

 
Gebouw Bedragen 

Lasten:  

• OZB 13.000 

• Huisvestingslasten (gas, elektra, rioolheffingen, milieuheffingen, schoonmaak) 32.000 

• Verzekering, onderhoud, beheer en overige kosten 35.000 

Totaal: 80.000 
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De gebouwlasten zijn de lasten die de gebruikers jaarlijks opbrengen door een huurbijdrage in het gebouw. Uitgaande van een bedrag van € 40 de m2 moet  
een dekkende exploitatie mogelijk zijn. De huren worden met een verdeelsleutel doorberekend aan de gebruikers. Wie de basisgebruikers zijn staat in dit plan 
beschreven.  

Daarnaast heeft iedere organiserende gebruiker belang bij de activiteiten in het gebouw. Zij hanteren daar een eigen activiteitenbegroting voor. Dat wil 
zeggen dat de gebruikers de kosten van hun activiteiten dekken uit baten als inkomsten entreegelden, opbrengsten lesgelden, fondsen, donaties, sponsoring 
etc. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt dan ook bij de gebruikers. Daar waar zij bijvoorbeeld fondsen benaderen voor hun activiteiten zal het ongetwijfeld 
versterkend werken dat gemeente en provincie bijdragen hebben verstrekt in de initiële kosten. 
 
Om in ieder geval de vaste kosten af te dekken heeft de gemeente Oude IJsselstreek in haar begroting jaarlijks € 80.000 euro opgenomen. De exploitatie van 

het gebouw is daarmee gegarandeerd. 
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