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TOELICHTINGherbestemming afbramerij ulft

TOELICHTING PLAN

De afbramerij is een van de zeven rijksmonumenten op het Cite Industrielle in Ulft. Afgelopen jaren zijn de ideeen voor een herbe-
stemming van de afbramerij vormgegeven voor een toekomstige invulling als creatieve en innovatieve broedplaats. 
In die creatieve broedplaats gaan ondernemers en kennisinstellingen aan innovaties werken die direct kunnen worden toegepast in 
het bedrijfsleven. Dit in samenwerking met de creatieve sector en het IJzermuseum. 
Verleden, heden en toekomst van de maakindustrie zullen te zien en te ervaren zijn in de afbramerij.

Begin 2011 is er gestart met het maken van een gebouwvisie. Dit is weergegeven in het document `Herbestemming Afbramerij 
Ulft, gebouwvisie` d.d. 21 juni 2011. Hierin is de basis gelegd hoe t.b.v. de herbestemming om wordt gegaan met het bestaande 
gebouw. Allereerst zijn de hoofdprincipes voor de restauratie, de principes voor in/ en uitbouw, de aanhechting met de omgeving 
uitgewerkt. Vervolgens zijn de karakteristieken en de potentie van de ruimten onderzocht.
De gebouwvisie vormt het uitgangspunt voor het voorliggende sructuurplan voor de herbestemming van de afbramerij.

Aan de hand van de mogelijkheden die het gebouw biedt en de vraagstelling vanuit de toekomstige gebruikers is er een concept 
programma van eisen ontwikkeld. Dit is afgestemd op het projectplan wat door de gemeente Oude IJsselstreek is ontwikkeld. Een 
aantal bestaande initiatieven in het land dienen hierbij als referentiekader, zoals het Fablab te Arnhem, het Science Centre Delft en 
het ABNAmro Dialoque House. Het programma is nader uitgewerkt in zgn. programmabladen. In dit boekwerk is een kort overzicht 
van het programma opgenomen.

In dit structuurplan wordt in hoofdlijnen aangegeven welke ruimten waar worden georganiseerd in het gebouw. Een verfijning van 
het programma van eisen is nog noodzakelijk Er wordt uitgegaan een inbreiding van een tweelaags gebouw van ca. 300 m2 in 
de giethal, een inbreiding van ca.30m2  t.b.v. sanitair en een uitbreiding van ca, 100 m2 in de oksel van het gebouw aan de oude 
IJsselzijde.Hier zal de hoofdentree van het gebouw worden gesitueerd. De nieuwbouw wordt in de contouren van de voormalige 
bebouwing uitgewerkt.

  



bestaande situatie - foto exterieurherbestemming afbramerij ulft



bestaande situatie - foto interieurherbestemming afbramerij ulft



bestaande situatie - plattegrondenherbestemming afbramerij ulft



bestaande situatie - gevelsherbestemming afbramerij ulft



bestaande situatie - waardekaartherbestemming afbramerij ulft



nieuwe situatie - programmaherbestemming afbramerij ulft

input bedrijfsleven, onderwijs en 
kunstenaars

hier vind het creatieve proces 
plaats, bedenken, brainstormen, 
ontwerpen, evaluatie

ruimte nodig met benodigde 
computer en communicatiefaci-
liteiten.

ruimten t.b.v materiaalonder-
zoek en prototyping

Hier is een vaste opstelling voor 
diverse ondersteunend appa-
ratuur bijv. 3d printer, snijders. 
t.b.v het vervaardigen van pro-
totypes en experimenten.

diverse maak en testruimten 
waar  t.b.v. de vervaardiging van 
producten

presenteren van de prototypes
fysiek en digitaal

pitchen van de producten

B E D E N K E N O N T W I K K E L E N M A K E N E X P O S E R E N

HET INNOVATIELAB

PUBLIEKSTREKKER DRU 

•	 het stimuleren nieuwe ontwikkelingen door facili-
teiten te bieden waar het bedrijsleven, het onder-
wijs en kunstenaars kunnen samenwerking. 

•	 Enthousiasmeren jongeren voor een opleiding in 
de maakindustrie

•	 het verhaal van ijzer laten zien, voelen, horen en 
ruiken. Het verleden, het heden en de toekomst 
wordt uitgebeeld middels fysiek en virtuele presen-
taties

HET IJZERMUSEUM

presentatie collectie Ijzermu-
seum, verhaallijnen

bijzondere opstellingen waarin 
middels	film,	AR,	geur,	tast	een	
bijzondere ervaring aan het pub-
liek wordt meegegeven

interactieve opstellingen 
wisselexpositie kunstenaars

technieken van ijzerbewerking 
laten zien

middels workshops kunnen de 
technieken worden uitgelegd en 
geprobeerd

E R V A R E N E X P O S E R E N

STIMULEREN ECONOMIE

DE CREATIEVE BROEDPLAATS

Interactie tussen de partners

Interactie met het publiek

door samenvoeging onstaat 
er zowel interactie tussen de 
partners als met het publiek

samenwerking kunstenaarscollectief 
en het IJzermuseum



nieuwe situatie - programmaherbestemming afbramerij ulft

UITGANGSPUNT PROGRAMMA VAN EISEN

BEDENKRUIMTEN  
      
Ruimte    Aantal  m2 m2 tot.  Aantal pers. Functie  
Doe/denkruimten  2  75 150  40  brainstorm, workshops, evaluaties  
subtotaal      150    
  
ONTWIKKELRUIMTEN  
      
Ruimte    Aantal  m2 m2 tot.  Aantal pers. Functie  
Workspaces   2  50 100  20  research and development / labs  
Werkplekken personeel 1  50 50  5  werkplekken personeel voor innovaties 
subtotaal      150    
       
MAAKRUIMTEN 
      
Ruimte    Aantal  m2 m2 tot.  Aantal pers. Functie  
werkplaats Breekijzer   1  100 100  20  testruimte/productie/workschops  
werkplaats   1  135 135  8  incl. toilet en cursusruimte  
subtotaal      235    
       
MULTIFUNCTIONELE RUIMTEN 
      
Ruimte    Aantal  m2 m2 tot.  Aantal pers. Functie  
Presentatie / bijeenkomst 1  400 400  200  house of fire, grote ruimte voor ontmoeting / activiteiten 
 
"brainstorm" boxen  2  30 60  20  aparte ruimten t.b.v. kleinere groepen  
subtotaal      460    
       
EXPOSITIERUIMTEN 
       
Ruimte    Aantal  m2 m2 tot.  Aantal pers. Functie  
expositieruimte IJM  1  250 250  30  grote expositieruimte, in te delen in thema's  
expositieruimte AT  1  400 400  30  vaste opstelling amazing technology  
wisselexpositieruimte  1  300 300  30  grote expositieruimte, flexibel in te delen  
Kleine expositieruimten 6  15 90  18  kleine thematische expositieruimten  
Filmstudio   1  60 60  30  virtuele presentatie  
subtotaal      1100    
       
ALGEMENE RUIMTEN
       
Ruimte    Aantal  m2 m2 tot.  Aantal pers. Functie  
Interne ruimte   1  30 30  10  t.b.v. intern gebruik  
Receptie   1  30 30  2  receptie  
Sanitair   1  40 40  nvt  sanitair, 4 dames / 4 heren / miva  
Werkkast   1  5 5  nvt  werkkast  
Pantry    1  15 15  nvt  pantry  
Opslag    1  20 20  nvt  opslag  
Garderobe   1  20 20  nvt  garderobe  
Technische ruimte  1  20 20  nvt  technische ruimte  
subtotaal      180    
       
Oppervlakte m2 nvo totaal    2275    
Aantal personen       463   



nieuwe situatie - vlekkenplan activiteitenherbestemming afbramerij ulft



nieuwe situatie concept 2 - routing vlekkenplanherbestemming afbramerij ulft



nieuwe situatie - vlekkenplan begane grondherbestemming afbramerij ulft



nieuwe situatie - vlekkenplan verdiepingherbestemming afbramerij ulft



IMPRESSIE  HERBESTEMMING AFBRAMERIJ  DRU TERREIN TE ULFT  d.d. 17-11-2011
nieuwe situatie - impressie entreezijdeherbestemming afbramerij ulft



nieuwe situatie - impressie vogelvluchtherbestemming afbramerij ulft



sloop bestaande plattegrondenherbestemming afbramerij ulft



sloop bestaande gevelsherbestemming afbramerij ulft
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Project Herbestemming Afbramerij Ulft proj.nr.: 11.06.021

Opdrachtgever Gemeente Oude IJsselstreken

Datum

Onderdeel planning in hoofdlijnen

mrt. 2012 juni 2012 aug. 2012 sept. 2012 oct. 2012 nov. 2012 dec. 2012 mrt. 2013
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doorlooptijd formeel 26 weken!

x doorlooptijd formeel 26 weken!

x

Casco restauratie

Casco +

x

x

Inbouw

x

x

x

Hurenkamp Architecten & Adviseurs   Postbus 77   6880 AB Velp           tel.  026 - 361 38 12           fax 026 - 364 49 51

jan. 2012 feb. 2012 april 2012 mei 2012

Activiteiten

Ontwerpfase

2-2-2012 CONCEPT

kostenraming

kostenraming

bouwvoorbereiding

bouwuitvoering

oplevering

Besteksfase

inichting gebruikers

Definitiefase

PVE en vlekkenplan definitief

inventarisatie/overleg participanten

begrotingen

DO+

goedkeuring fase

indienen BA 

Prijsvorming

begrotingen

gunning werkzaamheden en opdrachtverstrekking

bestek en tekeningen

goedkeuring fase

doorlooptijd omgevingsvergunning casco +

Vergunningen en pocedures

vergunning onherroepelijk

gunning werkzaamheden en opdrachtverstrekking

indienen BA 

goedkeuring fase

bestek en tekeningen

doorlooptijd omgevingsvergunning inbouw

vergunning onherroepelijk

jan. 2013 feb. 2013 april 2013 mei 2013nov. 2011 dec. 2011 juli 2012

Uitvoeringsfase

Ontwerpfase

Besteksfase

Uitvoeringsfase

bouwvoorbereiding

bouwuitvoering

VO

goedkeuring fase

oplevering

Uitvoeringsfase

VO

Prijsvorming

goedkeuring fase

DO+

goedkeuring fase
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Hurenkamp Architecten & Adviseurs Postbus 77  6880 AB  Velp

Project : Herbestemming Afbramerij DRU Ulft Projectno.   11.06.021

Opdrachtgever : Gemeente Oude IJsselstreek Referentie VvV / LG

Onderdeel : Demarcatie werkzaamheden Datum CONCEPT 6-2-2012

BVO bestaand / m2 : 2.485

BVO nieuw / m2 : 2.800 Blad 1

omschrijving casco restauratie (BOEi) casco nieuw (Gem. OIJ)inbouw(Gem. OIJ)

code

10 ALGEMEEN

102 Sloopwerk

begane grondvloer x verwijderen verhardingen 

opstorting / sparingen verwijderen + dichten x

gevelopening koepeloven x

13 VLOEREN OP GRONDSLAG

bestaande ondergrond zandpakket egalisatie x

nieuwe begane grondvloer (+ vloerverwarming) x monolitisch afgewerkt

constructieve verzwaringen x t.b.v. inbouw giethal

installatietechnische voorzieningen x voorbereiding inbouw

21 BUITENWANDEN

Restauratie en vervangingen bestaand x

voorzieningen buitenwanden gevelopeningen x sparingen

gevel aanpassingen tbv  roosters x techn.ruimte

22 BINNENWANDEN

ms wand sanitaire ruimte + plafond x

ms wand overige ruimten x

Wand glas/staal ontwikkelruimten - podium x

27 DAKEN

vervangen dakafwerking x

vervangen goten en HWA's x

28 TRAPPEN EN BORDESSEN

vervangen trap steekverdieping werkplaats x staal /  eenvoudige uitvoering

nieuwe trappenen hekken t.b.v. insteekverdieping werkplaats x

31 BUITENWANDOPENINGEN

Restauratie gevelpuien/ramen/deuren x

Nieuwe gevelpuien/ramen/deuren x staal met isolatieglas

Gevelpuien achter bestaande buitendeuren x

Vervangen rupslantaarns x

Te openen delen rupslantaarns x

32 BINNENWANDOPENINGEN 

Kozijnen hout x

Deuren massief hout x

Deuren / schermen brandwerende scheidingen 30 min. x afscheiding compartimenten

42 BINNENWANDAFWERKINGEN

Schilderwerk afwerking + herstel stucwerk x mineraalsysteem

Steenversteviger x

Keramische afwerking x toiletgroepen

Akoestische wandafwerking x stelpost /  nader te bepalen

43 VLOERAFWERKINGEN

Coating x alle ruimten

Keramische afwerking, vloertegels x

Tapijtafwerking, schoonloopmat x

45 PLAFONDAFWERKING

onderzijde dakconstructie /akoestische panelen x

systeemplafonds x

59 W-INSTALLATIES

warmte opwekking x uitgangspunt conventioneel

afvoeren x

waterinstallaties x

brandblusmiddelen x

gassen x

warmtedistributie; vloerverwarming x

luchtbehandeling x

regeling x

sanitair (eenvoudig) x

brandblusmiddelen aanvullend x

bouwkundige voorzieningen / brandwerende dichtingen x

61 E-installaties

nutsaansluitingen water/gas/electra x (uitgangspunt externe trafo)

elektrotechnische installaties hoofdvoeding x

elektrotechnische installaties verdeelinrichting x

basis verlichting TL/PL  HF-uitvoering x

aanvullende verlichting functioneel en decoratief x

schakeling verlichting x

brandmeldinstallatie x

noodverlichting x

basis buitenverlichting x

aanvullende buitenverlichting x

bouwkundige voorzieningen / brandwerende dichtingen x

900 casco nieuwbouw hoofdentree (zijde Oude Ijssel) x

afwerking nieuwbouw hoofdentree (zijde Oude Ijssel) x

voorzetbeglazing tpv gietijzeren gevelkozijnen bestaand x optioneel

met aanvullende techn. Installaties

opmerkingen

Pagina 1 van 1
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Huisvestingslasten Afbramerij

Onderdelen Verhuurder Kosten/jr Huurder Kosten/jr

Planmatig onderhoud bouwkundig
 - gevelwerk, herstel x 2.458,20€       
 - beglazing, ruitbreuk x 1.000,00€       
 - inspectie/kleinherstel dakbedekking x 3.742,50€       
 - vervanging dakbedekking x 15.593,75€     
 - schilderwerk
   geheel overschilderen x 4.200,00€       
   nieuw verfsysteem x 1.711,11€       
 - kozijnen, ramen, deuren herstel x 754,29€         
 - loodgieterswerk x 480,00€         
 - steigerwerk x 5.730,00€       

Planmatig onderhoud installaties (vervanging)
 - CV-installatie x 2.166,67€       
 - ventilatie/luchtbehandeling x 3.500,00€       
 - vervangen koelinstallatie x 2.250,00€       
 - vervangen warmwatervoorziening x 200,00€         
 - vervangen automatische schuifdeuren (1 set) x 1.000,00€       
 - onvoorzien x 7.552,49€       
 
Onderhoudscontracten
 - onderhoud installaties E/W/K/B (contract) x 20.000,00€     
 - onderhoud elektrische schuifdeuren x 275,00€         
 - onderhoud noodverlichting (accu's + lampen) x 2.000,00€       

Periodieke inspecties/verplichte keuringen
 - brandblusmiddelen x 1.500,00€       
 - brandmeldinstallatie (jaarlijks) x 2.200,00€       
 - sprinklers (jaarlijks) x 2.036,00€       
 - keuring stookinstallatie (1x in 3 jaar) x 500,00€         
 - NEN 3140 (1x in 5 jaar) x 750,00€         

Gebruikskosten
 - ozb eigenaar x 6.150,00€       
 - ozb gebruiker x 5.100,00€       
 - gasverbuik (afhankelijk van energetisch concept) x 12.000,00€     
 - elektraverbruik ca. 45.000kWh (gem.bedrijf) x 17.550,00€     
 - waterverbruik x 1.800,00€       
 - schoonmaak x 25.200,00€     
 - beveiliging x 1.500,00€       
 - vastrecht E&G x 96,00€           
 - riool- en milieuheffingen x 4.000,00€       

Verzekeringen
 - opstalverzekering x 3.000,00€       
 - glasverzekering???? x -€               

Dagelijks onderhoud
 - vervangen lampen x 1.000,00€       
 - verhelpen verstoppingen x 250,00€         
 - vastzetten hang&sluitwerk x 500,00€         
 - glasbewassing???? x -€               

90.000,00€     69.746,00€     



 

 

 

 

 

Voorbeelden 
communicatie   

 

 

 
 



18, 19 en 20 september 2010 
Bezoek college, Raad en ambtelijke vertegenwoordigi ng aan ‘Iron Bridge’, Telfort England 
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Vakmanschap uit Verleden 
heden & toekomst

sciencecentrum

Postadres
Postbus 42
7080 AA  Gendringen

Bezoekadres
Staringstraat 25
7081 BN Gendringen

T (0315) 292 292
F (0315) 292 293
E  info@oude-ijsselstreek.nl
W  www.oude-ijsselstreek.nl

Dit is een uitgave van gemeente Oude IJsselstreek, juni 2010. 

Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg is besteed, is de gemeente  
Oude IJsselstreek niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van 
onjuistheden en/of onvolledige informatie.

Fotografen: Robbin Reumer, Toon Tomberg. Concept en creatie: Sterk! buro in creatieve communicatie

samen
werkings
partners

Basisonderwijs, VmBo, 
Bedrijfstakschool anton tijdink, 

Vno-ncw, iBoij, act, 
graafschap college, roc rijn ijssel, 

han, kamer Van koophandel, 
kenniscentrum Bèta techniek,

gemeenten, platform onderwijs 
arBeidsmarkt, cBk gelderland, 

Breekijzer, artez, 
nederlands ijzermuseum, 

oudheidkundige Vereniging 
oude ijsselstreek

wat maakt 
de industrie en hoe?

hoe werkt het?
    

het sciencecentrum 
maakt het zichtBaar



op het terrein Van de dru in ulft Vormt de Voormalige afBramerij een uniek 
decor Voor het eigentijdse sciencecentrum dat hier geVestigd zal worden. 
een Verleden Vol Verzengend Vuur, smeltend ijzer, sissende en stampen-
de machines, stoere arBeiders met Bezwete gezichten. een toekomstige, 
uitdagende en Bruisende omgeVing waar kinderen Van jongs af aan op een 
speelse manier kennis kunnen maken met de ‘werelden Van de techniek’.  
de achterhoek is dé perfecte plek Voor dit unieke sciencecentrum waar  
Vakmanschap de VerBindende schakel zal Vormen.

De wereld van de techniek ziet er 

vandaag de dag heel anders uit 

dan in de tijd van DRU.

Techniek en technologie zijn 

tegenwoordig verborgen achter 

een façade van styling en 

vormgeving. Een ‘witte doos’ 

waarbij niet meer zichtbaar is 

wat er gemaakt wordt en hoe 

het gebruikt wordt. Zelfs de 

technische helden van vroeger 

zijn vervangen en hun opvolgers 

zijn, net zoals hun fabricage, 

minder zichtbaar. Bovendien zijn 

techniek en technologie niet al-

leen meer het specifieke domein 

van de industrie maar vinden hun 

toepassing in diverse sectoren 

en branches.

Daarom wordt veel meer ge-

sproken over ‘de werelden van 

techniek’. Voor veel partijen in 

de Achterhoek is het van belang 

deze ‘werelden’ weer zichtbaar 

te maken en de helden in het 

Sciencecentrum voor het voet-

licht te brengen.

de achterhoek en 
de maakindustrie
Nog altijd bevindt zich in de 

Achterhoek één op de vier banen 

in de maakindustrie tegenover 

één op de tien landelijk. Voor het 

bedrijfsleven in de Achterhoek 

is het dan ook van groot belang 

dat het kan blijven beschikken 

over voldoende gekwalificeerde 

arbeidskrachten. Ter illustratie: 

op de acht VMBO’s volgen in 

leerjaar 3-4 een krappe 1.000 

leerlingen een opleiding in de 

sector Techniek. Dat betekent 

dat er maximaal gemiddeld 450 

doorstromen naar een oplei-

ding in het MBO. Vanuit het 

MBO stromen jaarlijks zo’n 300 

leerlingen uit de sector Techniek 

de arbeidsmarkt op. Belangrijke 

opleiders in de regio zijn het 

Graafschap College in Doetin-

chem en de bedrijfstakschool 

Anton Tijdink in Terborg. 

Het totaal aantal leerlingen in de 

sector Techniek schommelt in 

de Achterhoek rond de 2.000. 

Hoewel dit landelijk gezien boven-

gemiddeld is, vraagt de Achter-

hoekse arbeidsmarkt om groei 

van dit aantal. Bovendien speelt 

naast dit kwantitatieve vraagstuk 

het probleem van het opleiding-

sniveau: er is behoefte aan meer 

hoger opgeleiden in de techniek.

Er lijkt een samenhang tussen 

de geconstateerde ‘onzichtbaar-

heid’ van de productieprocessen 

en het arbeidsmarktknelpunt. 

Met het Sciencecentrum willen 

we dan ook aan de ‘zichtbaar-

heid’ bijdragen en daarmee aan 

de belangstelling voor  

het werken in de techniek.

De werelden van de techniek

De activiteiten in het Science-

centrum spelen zich af in ver-

schillende thema’s (zie schema).

Arbeidsmarktoverwegingen 

zullen daarbij mede leidend 

zijn voor de invulling van deze 

werelden. Door de verbinding 

met culturele functies krijgt het 

Sciencecentrum echter ook een 

veel bredere inbedding in de 

regionale samenleving, en wordt 

ook cultuurtoerisme van buiten 

de regio gegenereerd. In dit 

zoeken van ‘verrassende verbin-

dingen’ tussen de sectoren eco-

nomie, onderwijs, cultuurhistorie, 

beeldende kunst en vormgeving 

en recreatie zal het centrum 

zich onderscheiden van andere 

sciencecentra in Nederland.

 

Science en 
exploration

Mens en 
medisch

Mobiliteit
en ruimte

Voeding en 
vitaliteit

Water, energie, 
natuur en 

duurzaamheid

de werelden 
Van techniek

Market en 
money

sciencecentrum Vol Vakmanschap
Het Sciencecentrum gaat een uitdagende en bruisende omgeving vormen, waar  

kinderen van jongs af aan op een speelse manier kennis kunnen maken met de  

‘werelden van de techniek’. Om te ontdekken waar hun eigen interesse ligt, als  

het op studie- en beroepskeuze aankomt.

Maar het Sciencecentrum brengt ook het verleden tot leven, biedt professionele  

kunstenaars en bewoners uit de regio gelegenheid zich te laten inspireren door  

de locatie en de beschikbare faciliteiten om zelf beeldende kunst te maken.

 

Werkgevers vinden hier studenten – uit de sectoren techniek, industrieel design,  

economie, maar ook beeldende kunst en vormgeving- om aan onderzoeks- en  

stageopdrachten te werken, die later voor een breed publiek geëxposeerd en  

gedemonstreerd worden. ‘Vakmanschap’ is daarbij de verbindende schakel,  

over disciplines, culturele en sociale barrières heen.

Thema’s Sciencecentrum

industrieel 
Vakmanschap om 
trots op te zijn

Lifestyle en 
design



wie doen mee 
Alle participanten leveren inhoudelijke bijdrage aan de inrichting; de bedrijven krijgen bij 

toerbeurt ruimte voor presentatie.

wat is de functie 
In aanvulling op technieklokalen op scholen een spectaculair ingericht scienceparadijs  

bieden, dat kan rekenen op (toeristische en educatieve) belangstelling vanuit brede  

Nederlandse en Duitse regio.

wie doen mee 
Nederlands IJzermuseum en Oudheidkundige Vereniging.

wat is de functie  
Op aansprekende manier beeld schetsen van de historie, toegespitst op een aantal verhaallijnen. 

wie doen mee 
Onderwijsinstellingen uit de regio: een universiteit, drie HBO’s, twee MBO’s, en (bij de start) 

ca. 45 bedrijven. Verder; het ACT (Achterhoeks Centrum voor Techniek) en Industrieel  

Belang Oude IJssel (IBOIJ).

wat is de functie 
 Kennisbundeling gericht op innovatiekracht van bedrijven, ontwerp van (interdisciplinaire) 

opdrachten voor studenten en na traject in bedrijf en/of onderwijsinstelling: presentatie  

en expositie van de resultaten in de Afbramerij.

wie doen mee 
 Kunstenaarsgroep Breekijzer wat betreft beeldende kunst. Kunstenaars uit andere discipli-

nes (film, muziek) om de aantrekkingskracht op publiek te vergroten. Gastkunstenaars van 

naam, die uit de hele wereld afkomstig kunnen zijn ArteZ, hogeschool voor de kunsten in 

Arnhem en Enschede.

wat is de functie 
Actief, op publiek gericht kunstenaarscentrum.

1.  de gemeenschappelijke 
etalage en entree:  
de werelden Van  
de techniek

2. nederlands ijzermuseum

3.  kenniscentrum  
Vakmanschap

4. kunstenaarscentrum dru

Doetichem

Ulft

A18
A18

N317

N317

Dinxperlo

E35

E35 ‘s-Heerenberg N816

Terborg

N818

N317

Varsseveld

Aalten

Düsseldorf

Dortmund

E41

K16

46

E35

52

Recklinghausen

Botropp

Essen

Oberhausen

Bochum

E34

Duisburg

Euregionale Route Industriekultur

integrale ontwikkeling, 
gemeenschappelijke 

Verantwoordelijkheid
onderzoek in de afgelopen periode heeft duidelijk gemaakt dat het sciencecentrum integraal 
ontwikkeld moet worden, waarBij de conceptuele en Bedrijfseconomische Verantwoordelijk-
heid gemeenschappelijk gedragen wordt. juist de VerBindingen tussen de dragende partijen  
kunnen zorgen Voor toestroom Van puBliek en Belangstelling Van externe organisaties en  
instellingen. het sciencecentrum wordt gedragen door Vier pijlers:



 

om de oVergang Van ‘woorden’ naar ‘cijfers’ te kunnen  
maken, Vatten we de plannen samen in een Businesscase. 

marktsegmenten
Business-to-business  Bedrijven, organisaties, lokale en provinciale 

over-heden en organisaties van werkgevers.

Business-to-consumer  Bevolking en beroepsbevolking Achterhoek en 

Kreis Borken, jongeren basisonderwijs, middelbaar 

beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs,  

nationaal en internationaal toerisme.

marktgeBied
Primair Achterhoek en Kreis Borken

Secundair Nederland en Noord-Rijnland-Westfalen

focus
Business-to-business  Faciliteren van crossverbanden tussen bedrijvigheid in 

de techniek, industriële werkgelegenheid en de keuze 

voor technisch (beroeps)onderwijs in de geografische 

en historische context van de Achterhoek.

Business-to-consumer  Aanbieden van breed educatief en cultureel aanbod, 

gericht op ‘beleving van vakmanschap’ in verleden, 

heden en toekomst

kernfunctie
Organisator en leverancier van activiteiten en faciliteiten in de wereld  

van techniek en technologie in de Achterhoek ten behoeve van:

• versterking regionale industriële identiteit in de Achterhoek;

• imagoverbetering beroepsbeelden industriële bedrijvigheid;

• beroepskeuze begeleiding van jongeren voor technisch onderwijs;

• promotie industrieel vakmanschap uit verleden, heden en toekomst;

• laten zien van dwarsverbanden tussen vakmanschap in science en kunst.

kernactiViteiten
•  Facilitator van ontmoetingsvoorzieningen voor lokale bedrijven 

en organisaties uit de industrie;

•  Belevingsruimte met infrastructuur voor promotie van techniek,

 technologie en industriële innovatie;

•  Talentontwikkeling met onderwijsleerbedrijf voor (beroeps)keuzes 

leren en werken in de techniek;

•  Tentoonstellings-, atelier- en expositie-mogelijkheden voor

industrieel vakmanschap.

de Businesscase

jonger Beginnen
In Nederland besteden we pas 

aan het eind van de basisschool  

aandacht aan het stimuleren van 

belangstelling voor techniek.  

Het interessepatroon van kinde-

ren is dan echter al behoorlijk  

gevormd. Met het Science- 

centrum kiezen wij voor een 

andere aanpak: vanaf vier jaar 

spelenderwijs beginnen; lekker 

rommelen met materialen. Pas 

later wordt geleidelijk aan  

gefocussed op educatieve  

doelstellingen.

techniek is Veel  
Breder dan je denkt
Kinderen kunnen hun eigen be-

langstelling en competentie het  

best ontwikkelen bij een breed 

aanbod. Techniek is niet alleen 

‘bètatechniek’; in de kunst heb 

je ook veel met techniek te ma-

ken. Het sciencecentrum biedt 

een breed scala van technieken 

waarmee kinderen ervaring kun-

nen opdoen. Van werken met 

steen en hout tot puntlassen en 

van druktechniek tot elektro-

techniek. Zowel kunstenaars als 

technici gaan in de begeleiding 

een hoofdrol vervullen.

BedrijVen kunnen  
zelf de toepassing 
laten zien
Nederlandse sciencecentra en 

techniekmusea beperken zich 

sterk tot het demonstreren van 

en werken met basisprincipes 

 

uit de natuurwetenschappen.  

De doorwerking naar school-  

en beroepskeuze is daarmee  

beperkt. In het Sciencecentrum 

zijn de bedrijven uit de Achter-

hoek coproducent. Zo worden 

in de Achterhoek 42 onderdelen 

van de mobiele telefoon ge-

maakt. Interactieve opstellingen 

in het Sciencecentrum zijn op 

dergelijke, voor jongeren aan-

sprekende, toepassingen gericht. 

waarom in de 
achterhoek?
De reacties vanuit landelijke 

organisaties voor (innovatie)  

beroepsonderwijs op onze  

aanpak zijn positief. 

De Achterhoek is in deze wereld 

echter nog te veel buiten beeld. 

Wij pleiten ervoor de landelijke 

betekenis van ons initiatief te 

erkennen. Juist in deze regio 

is de maakindustrie nog sterk 

vertegenwoordigd, en er is een 

grote behoefte aan personeel 

en vooral aan hoger opgeleiden. 

Bovendien: kunnen we hier  

goed laten zien hoe innovatie 

van de industrie plaatsvindt,  

op de grondvesten van de  

vroegere ijzerindustrie (‘leren  

van de Engelsen’) is hier aan-

sluiting mogelijk op de Route 

Industriekultur, die voor zoveel 

toeristische impulsen gezorgd 

heeft (‘samenwerken met de  

Duitsers’).

kinderen en jongeren 
interesseren Voor techniek 

techniek, dat kan Beter!



 
 

De Afbramerij 



Maar het Sciencecentrum brengt ook het verleden 
tot leven en biedt ook professionele kunstenaars 
en bewoners uit de regio gelegenheid zich te 
laten inspireren door de locatie en de beschikbare 
faciliteiten. 

Bij alles wat zich binnen het Sciencecentrum af-
speelt, is ‘Vakmanschap’ de verbindende schakel. 
Over alle disciplines, 
culturele en sociale  
barrières heen. 

VLAMMEND HART
Met de komst van het 
Sciencecentrum in de 
Afbramerij wordt een 
belangrijk deel van het 
industrieel erfgoed nieuw 
leven ingeblazen. De 
Afbramerij wordt samen 

met het cultuurcluster in het 
Portierscomplex, een plaats 
waar altijd iets gebeurt, waar 
je als bezoeker verrassende 
ervaringen meemaakt en tegen 
nieuwe initiatieven aanloopt. 
Kortom, het 
DRU-complex 
nieuwe stijl; het 
vlammende hart 
van gemeente 
Oude IJssel-
streek.
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Das Science Center erweckt jedoch auch die Ver-
gangenheit zum Leben, und bietet professionellen 
Künstlern sowie Bewohnern aus eigener Region 
die Möglichkeit sich von der Location und den 
verfügbaren Mitteln inspirieren zu lassen. 

Bei alles was sich im Science Center abspielt, ist 
’fachmännisches Können’ das Bindeglied. Durch 

alle Disziplinen, kulturelle und soziale 
Barrieren hindurch. 

FLAMMENDES HERZ
Mit der Einrichtung des Science 
Centers wird in der Abgraterei ein 
wichtiger Bestandteil des industriellen 
Erbes wieder zum Leben erweckt. 
Die Abgraterei wird gemeinsam 

mit dem Kulturcluster im 
Pförtnergebäude, ein Ort wo 
immer etwas los ist, wo man 

als Besucher überraschende 
Erlebnisse hat und neuen 
Initiativen begegnet. Kurz 
und gut, der DRU-Gebäude-
komplex im neuen Stil bildet 
das flammende Herz der  
Gemeinde Oude IJsselstreek.
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Postadres
Postbus 42, 7080 AA Gendrin

gen

Bezoekadres

Staringstraat 25, 7081 BN G
endringen

T +31 (0)315 292 292

F +31 (0)315 292 293

E  info@oude-ijsselstreek.nl

W  www.oude-ijsselstreek.nl

VAKMANSCHAP UIT VERLEDEN, HEDEN & TOEKOMST
SCIENCECENTRUM OUDE IJSSELSTREEK

SCIENCECENTRUM 
OUDE IJSSELSTREEK

Wat maakt de industrie? En hoe 

werkt het? Het sciencecentrum 

maakt het zichtbaar.



Techniek, kunst  
en onderwijs  
komen samen
EEN VERLEDEN VOL VERZENGEND 
VUUR, SMELTEND IJZER, SISSENDE EN 
STAMPENDE MACHINES EN STOERE 
ARBEIDERS MET BEZWETE GEZICHTEN. 
EEN TOEKOMSTIGE, UITDAGENDE EN 
BRUISENDE OMGEVING WAAR KINDEREN 
VAN JONGS AF AAN OP EEN SPEELSE 
MANIER KENNIS KUNNEN MAKEN MET 
DE ‘WERELDEN VAN DE TECHNIEK’. 

Technik, Kunst  
und Ausbildung  
treffen aufeinander
EINE VERGANGENHEIT, GEFÜLLT MIT 
VERSENGENDEN FLAMMEN, SCHMELZEN-
DEM EISEN, ZISCHEDEN UND STAMPFEN-
DEN MASCHINEN, UND MIT KRÄFTIGEN 
ARBEITERN MIT SCHWITZENDEN GESICH-
TERN. EINE ZUKÜNFTIGE, HERAUSFOR-
DERNDE UND TOSENDE UMGEBUNG, WO 
KINDER VON FRÜHESTER KINDHEIT AN IN 
EINER VERSPIELTEN ART DIE ‘WELTEN 
DER TECHNIK’ KENNENLERNEN KÖNNEN. 

De Achterhoek is onlosmakelijk verbonden met de 
industrie. Het DRU-complex met zijn industriële 
geschiedenis is een perfecte plek om jongeren te 
laten zien hoeveel uitdaging en hightech verborgen 
zit in alles wat met techniek en technologie te ma-
ken heeft. En om ze enthousiast te maken voor de 
keuze van technisch onderwijs en een technisch 
beroep. 

SCIENCECENTRUM VOL VAKMANSCHAP
Het Sciencecentrum wordt een uitdagende en 
bruisende omgeving. Kinderen kunnen weer 
ont dekken, zien en beleven wat techniek en 
techno logie is. Om zo te ontdekken of hier ook 
eigen interesses liggen wanneer het op studie- en 
beroepskeuze aankomt. Werkgevers vinden hier 
studenten van verschil lende opleidingsniveaus - 
uit de sectoren techniek, industrieel design, 
econo mie, maar ook beeldende kunst en vorm-
geving - om aan onderzoeks- en stageopdrachten 
te werken. 

Die Region Achterhoek ist unlösbar mit der Indus-
trie verbunden. Der DRU-Gebäudekomplex mit 
seiner industriellen Geschichte ist ein perfekter 
Ort um Jugendlichen erfahren zu lassen wie viel 
Herausforderung und Hightech sich verstecken in 
alles was mit Technik und Technologie zusammen-
hängt. Und um sie für die Wahl einer technischen 
Ausbildung und einem technischen Beruf zu 
begeistern. 

SCIENCE CENTER, VOLLGEPACKT  
MIT FACHMÄNNISCHEM KÖNNEN
Das Science Center wird zu einer heraus- 
fordernden und tosenden Umgebung. Kinder 
dürfen wieder entdecken, sehen und erleben 
was das eigentlich ist: Technik und Technologie. 
Wie es funktioniert. Und wie Produkte hergestellt 
werden. So können sie entdecken ob sie daran 
vielleicht interessiert sein könnten, wenn es auf  
die Studien- und Berufswahl ankommt. 

Arbeitgeber finden hier Studenten mit unter-
schiedlichen Ausbildungsniveaus – aus den 
Sektoren Technik, industrielles Design, Wirtschaft, 
sowie bildende Kunst und Design –, um an  

Untersuchungs- und Praktikumaufträgen  
zu arbeiten.
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INDUSTRIEEL VAKMANSCHAP 
OM TROTS OP TE ZIJN

SCIENCECENTRUM OUDE IJSSELSTREEK

INDUSTRIELLES  
FACHMÄNNISCHES KÖNNEN  

WORAUF MAN STOLZ SEIN KANN



 
 

De Afbramerij 



 
 

Nieuwsbrief “Leven in de Afbramerij’ 
 
Een maand geleden hebben wij elkaar ontmoet bij het participantenoverleg. Tijdens dit overleg 
hebben jullie suggesties gedaan onder andere rondom de communicatie. Eén daarvan is dat er op 
gezette tijden informatie komt om zicht te houden op wat er ‘achter de schermen’ gebeurt. 
 
Provinciaal subsidie 
In ieder geval is het een spannende tijd waar het gaat om de subsidietoekenning van de provincie van 
3,3 miljoen euro. Aanvankelijk was de besluitvorming over de provinciale investeringsagenda 
uitgesteld tot behandeling regiocontract, verwacht april 2012. Provinciale statenleden vonden het niet 
verantwoord om de behandeling uit te stellen, waarop GS recent heeft laten weten dan sneller te 
willen beslissen over die plannen die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Laat dat nu gelden 
voor de Afbramerij. Of het ook echt eerder besloten wordt…… we wachten het af. Als er bericht is, zal 
dat natuurlijk direct aan jullie doorgespeeld worden. 
Ondertussen hebben wij volop contact met de provinciale ambtenaren en met bestuurders en zelfs 
oud-bestuurders. Zo is Jan Kamminga op 1 december ontvangen – samen met Henk Wanders en Dirk 
Jan van den Hout, door burgemeester Hans Alberse, wethouder John Haverdil en Eus Lionarons. Ook 
de heer Kamminga was – hoe kan het ook anders – enthousiast. Hij toonde zich met name 
geïnteresseerd in de Afbramerij. 
 
Gebouw van structuur naar Voorlopig Ontwerp (VO) 
In januari 2012 willen we het voorlopig ontwerp zo hebben dat de bouwvergunning-aanvraag gestart 
kan worden. Het duurt namelijk 26 weken voor de vergunning afgegeven kan worden en de inbouw 
gestart kan worden. De restauratie loopt tot juni, dus dat zou dan mooi in elkaar over kunnen lopen. 
We hebben al gezegd dat we de fabriek zo veel mogelijk de fabriek willen laten blijven, dat de ruimte 
overwegend flexibel en voor meerdere doelen te gebruiken is en dat we in ieder geval zo snel mogelijk 
willen starten vanuit een pure basis. De Afbramerij met groeimogelijkheden. 
Samen met Hurenkamp Architecten hebben we de komende weken momenten ingepland met 
participanten om een goed voorlopig ontwerp te krijgen. Met het Graafschapcollege, Anton Tijdink en 
Iselinge hebben we nog voor de kerst een overleg. Met de ondernemers, met Breekijzer en het 
Nederlands IJzermuseum wordt dit begin 2012. Met Cees Pronk onderzoeken we waar een smidse 
komt wanneer deze niet in de Afbramerij komt met behoud van afstemming van de activiteiten. 
Met BOEI, de huidige eigenaar van het gebouw, overleggen we over gebouwovername en wie wat 
gaat doen voordat de deuren openen in 2013. Zoals het er nu naar uitziet moeten we een openbare 
aanbesteding op de inbouw doorlopen. 
 
Contacten 
Enthousiasmeren van mensen voor nieuwe relaties voor de Afbramerij blijft nog steeds een goede 
opgave. De achterliggende weken is de investering daarin onverminderd door gegaan. 
Interessante gesprekken zijn er geweest met onder andere Hein van der Pasch, directeur van het 
Mercator Incubator Nijmegen op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het is het 
informatiepunt voor Science to Business initiatieven. Hij denkt graag mee over de mogelijkheden. We 
hebben het gehad over afstemming en netwerken, het belang van Duitsland, etc. Er is begin 2012 een 
vervolgafspraak gemaakt.  
Vanuit de HAN zijn er ook meerdere contacten gelegd. De redenering voor de ontwikkeling van de 
Afbramerij is telkens geweest: starten met een aantal basisparticipanten met een sterk programma en 
dan ontstaat er een aantrekkend effect in de Afbramerij. Dat blijkt nu al een werkbaar vertrekpunt 
wanneer we bedenken dat mensen zelf nu het contact meer gaan zoeken.  
Een boeiend gesprek had ik ook met Wieb Broekhuijsen, directeur van de bibliotheek West-
Achterhoek. Zij heeft ook een ruim netwerk in de museumwereld en heeft – net als het ijzermuseum - 
uitgesproken opvattingen over het bieden van context samen met historische collectie én de betekenis 
voor onderwijs en bedrijfsleven van zo’n collectie. Wellicht dat een goede vriend van haar Lejo Schenk 
binnenkort ook afreist naar het Industriepark om zijn ideeën op de plannen te delen. Lejo Schenk is 
directeur van het Tropenmuseum in Amsterdam en zoals hij zelf aangeeft “houdt van de verbinding 
van erfgoed met de actuele werkelijkheid’. 
 
 



 
 
Met Berna van Campen, directeur Graafschap TV, heb ik uitvoerig gesproken over het delen van de 
kennis over het Afbramerij-initiatief en de plek van publiciteit in het algemeen en van de Achterhoek in 
het bijzonder. Als straks subsidie ontvangen wordt moet de marketing sterker. Dat wordt nu 
voorbereid. 
Ook is er contact geweest met Richard Tanke. Hij is jaren drijvende kracht geweest achter het 
Technology Trial Centrum. Hij, en ook Hein van der Pasch, zijn ook geïnteresseerd in mogelijkheden 
vanuit de zorg en wellness. 
 
Meer contact? 
Met diverse andere projectmanagers van regionale, innovatieve ontwikkelingen is eveneens contact. 
Zo proberen we ook in regioverband ontwikkelingen aan elkaar te verbinden. U heeft mogelijk gehoord 
van het initiatief van de HAN om een Kenniscentrum te openen in Doetinchem. Kees de Jong heeft 
hierin een voortrekkersrol. Ook is er bij Rotor in Eibergen een centrum voor innovatie gestart. Herbert 
Weekhout en Rick Reefman zijn daar volop bij betrokken. In Winterswijk gaat binnenkort het WIC 
(Winterswijk Innovatie Centrum) verhuizen naar een oud pand in de binnenstad. Ik heb met Marije 
Korten en Eveline Blondelle gesproken over kansen om de aandacht voor onze projecten te 
versterken.. Er zijn dus contacten met deze initiatieven om goed zaken op elkaar af te stemmen.  Dat 
leidt uiteindelijk alleen maar tot betere resultaten.  
 
Nog meer contact? 
Er zijn nog meer contacten gelegd die ik niet allemaal hier uitputtend opsom. Eén bijzondere 
ontmoeting wil ik nog wel aangeven. Een paar weken geleden ontmoette ik de Nederlands Kampioen 
Elevator Pitching, Tiemen Storm. Hij is ook betrokken bij www.diebergkomter.nl, Een idee waar in heel 
korte tijd een paar miljoen is ingezameld voor een haalbaarheidsstudie. Hij wil ons ondersteunen en 
een sterke ‘pitch’ maken.  Een aanbod om gebruik van te maken, lijkt me. Daar kom ik op terug in het 
nieuwe jaar. 
 

Over het nieuwe jaar gesproken 
 

Natuurlijk wens ik jullie allereerst hele goede kerstdagen toe en een bijzonder prettige 

jaarwisseling. Ik vertrouw op een nieuw jaar met een goed vervolg voor de Afbramerij. Ik 
realiseer me ook dat deze nieuwsbrief niet al jullie inspanningen van de afgelopen periode in beeld 
brengt: de gesprekken die jullie voerden, de vergaderingen, de ideeën die weer verzameld zijn, het 
ambassaderen, etc. etc. Een volgende nieuwsbrief doen we dat wat mij betreft wel. 
 
Tenslotte zal er in het nieuwe jaar een groot spandoek opgehangen worden op de Afbramerij. In dit 
spandoek hebben BOEI en Hurenkamp hun aandeel geleverd. Natuurlijk wordt dit niet letterlijk het 
beeld en tegelijkertijd biedt het een wenkend perspectief voor realisatie, want daar gaan we voor in 
2012! 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Barbara de Leeuw 
December 2011 
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26 maart 2012 
 
De initiatiefnemers presenteren de Afbramerij aan de Raad 
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UITNODIGING 

ONDERNEMERSBIJEENKOMST 

DE AFBRAMERIJ 
 

 

2 april 2012 

DRU Cultuurfabriek 
 

Partners in alliantie zijn: 
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. 
 
De alliantie wordt breed ondersteund door:  
Provincie Gelderland, Gemeente Oude IJsselstreek, de 
Coöperatie en Regio Achterhoek, Werkplaats Innovatieve 
Economie, Syntens innovatienetwerk, Maket en vele 
anderen uit de Achterhoek, Gelderland en Nederland. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graafschap College, 
Bedrijfstakschool Anton Tijdink, 
Industriebelang Oude IJssel,  
Achterhoeks Centrum voor Technologie en  
HAN Kenniscentrum  

nodigen u uit voor:  

De Afbramerij Ondernemersbijeenkomst  
op maandag 2 april 2012   
in de DRU Cultuurfabriek, Hutteweg 24 Ulft 
 

Programma 

19.30u Ontvangst 

 Het belang van innovatiecentra 
Door: Han van der Meer, lector innovatief ondernemerschap 
bij het Saxion en betrokken bij het innovatiecentrum Rotor 

 Waarom een innovatiecentrum in de Achterhoek?  
Door: Wybren Jouwsma (ACT en Bronkhorst Hightech) en 
René van Gils (bestuursvoorzitter Graafschap College)  

 Praktijksituaties 
Door: Martin Stor (ACT), Kees Nieuwenhuyse (Graafschap 
College) en Kees de Jong (HAN Kenniscentrum)  

 Het belang van vitale ondernemingen voor de toekomst  
van de Achterhoek 
Door: Hans Alberse, burgemeester Oude IJsselstreek  

21.00u Afsluiting en gelegenheid tot napraten 

Van Afbramerij naar innovatiecentrum 
 
De Afbramerij, een van de gebouwen op het DRU industriepark, krijgt 
een nieuwe bestemming. Het 2.400 m2 grote fabriekspand wacht een 
metamorfose tot innovatiecentrum. Een veelzijdig fysiek en virtueel 
centrum waar techniek en innovatie voorop komen te staan. 
 
Concrete plannen 
Partners uit het onderwijs, uit het bedrijfsleven, uit de kunst- en 
cultuursector en particuliere ambachtsmensen werken samen concrete 
plannen uit voor de Afbramerij. Plannen die een antwoord geven op 
vragen als: Hoe krijgen en houden we goed opgeleid technisch 
personeel? Hoe kunnen we onze bedrijven beter profileren? Waar 
halen we extra inspirerende ideeën vandaan? Waar kunnen we 
prototypen ontwikkelen én testen? Kortom, hoe en waar vinden we 
elkaar en hoe kunnen we elkaar nog meer versterken? 
  
Een volmondig ‘ja’ 
We zijn op de goede weg, getuige de bijdrage van 3,3 miljoen euro die 
door de provincie Gelderland is toegezegd en de grote belangstelling 
en brede ondersteuning van velen. Er is in de Achterhoek behoefte 
aan een inspirerende omgeving waar nieuwe ideeën ontstaan, 
innovatieve producten worden ontwikkeld en waar we kennis kunnen 
halen en brengen. Met het innovatiecentrum in de Afbramerij gaan wij 
die omgeving samen organiseren. Daar zijn wij vast van overtuigd en 
wij hebben dan ook volmondig ‘ja’ gezegd op die uitdaging. 
Op 2 april willen wij u graag deelgenoot maken van ons enthousiasme 
en u laten zien welke betekenis dit initiatief voor u en uw bedrijf heeft. 
 
Dit is hét moment om aan te haken en de toekomst van uw 
onderneming een extra boost te geven. 
 
 
RSVP voor 30 maart 2012 
We houden graag rekening met uw komst. Wilt u daarom in een e-mail aan: 
gro@graafschapcollege.nl laten weten of u erbij bent op 2 april? 
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