
 

Memo Nederlands IJzermuseum 

  

Dakloos 

Zoals bekend functioneert het Nederlands IJzermuseum (NIJM),  bestaande uit  de stichtingen 

Stichting Exploitatie Nederlands IJzermuseum (ENIJM) en Stichting Collecties Nederlands 

IJzermuseum (CNIJM) op het DRU Industriepark thans op bescheiden wijze. In 2014 heeft Stichting 

ENIJM in samenwerking met Tinker Imagineers en de stichting Stichting ICER het gebouw ‘de 

Afbramerij’ ingericht als een multifunctioneel Innovatiecentrum. Een Innovatiecentrum met verhalen 

en activiteiten over het roemruchte ijzerverleden en over de nieuwe technologieën met bijvoorbeeld 

een fablab voor 3D-printing en robotica. De museale beleving is vormgegeven met een A-laag 

(fysieke beleving), B-laag (interactief op te roepen aanvullende informatie) en een C-laag (invulling 

van diverse activiteiten). 

Stichting ICER werd op 1-4-2021 ontbonden. Daarbij is de museale en publieksfunctie van het 

gebouw de Afbramerij drastisch afgebouwd. Door de ontbinding van de 

samenwerkingsovereenkomst binnen ICER (en de daarop volgende opheffing van de Stichting ICER), 

is het NIJM in feite dakloos geworden. Ondanks corona konden er tóch activiteiten worden 

georganiseerd, waarbij het NIJM via één of meer  stichtingen betrokken was. We noemen: 

- De expositie ‘Ode aan de DRU’ in SSP-hal in de drive-thru-ambiance; 

- Voorbereidingen voor de jaarvergadering van de Europese Ring van IJzersteden, o.a. een 

evenement  rond houtskool maken; de organisatie van het beslaan van een Nagelbaum, een 

traditie onder smeden, als zij elkaar ontmoeten; 

- Rondleidingen op het DRU-industriepark, georganiseerd door de Oudheidkundige Vereniging 

OVGG, waarbij ook NIJM-vrijwilligers als gids fungeren;  

- Beheer en onderhoud van de collectie (5000 objecten) die berust in het depot in Sinderen;  

- Intensieve medewerking aan informatie en expositie DRU-historie in Toeristisch 

Informatiepunt op het DRU Industriepark 

- Ontwikkeling van de ERIH-route ‘Oude IJssel Netwerk Industriecultuur’.  

Beleid  

Het bestuur van de Stichtingen Exploitatie Nederlands IJzermuseum en Collecties Nederlands 

IJzermuseum is ondertussen druk bezig het beleid uit te stippelen, voor als de coronapandemie is 

afgesloten. In het beleidsplan staat als (een deel van) de missie geformuleerd: IJzer is een essentieel 

element in de geschiedenis van de mensheid. Het is onmisbaar en het is overal. Het Nederlands 

IJzermuseum is een museum waar de ijzergeschiedenis ervaren kan worden, en nieuwsgierigheid naar 

het ambacht, de bedrijfstak en de maatschappelijke en sociale betekenis wordt geprikkeld. Het is een 

inspirerend en levendig museum met activiteiten, demonstraties en simulaties gericht op inbeelding 

en zintuiglijke waarneming. Ook de verhalen van de arbeiders en de sociale impact van de industrie 

hebben een duidelijke plaats in het museum. 

Verder leest men: De streeflocatie van de hoofdvestiging van het Nederlands IJzermuseum is het DRU 

Industriepark in Ulft. (…) Wij organiseren extra-museale activiteiten, waaronder exposities en 

tentoonstellingen, bij voorkeur in samenwerking met de Stichting DRU-IP, (metaal)industrie, 



kunstenaars, scholen, opleidingsinstituten, toeristische en recreatieve organisaties. Wij hebben een 

eigen  documentatiecentrum, met educatieve doelen, scholingsactiviteiten met o.a. belangstelling 

wekken voor technische en culturele beroepen, bevorderen wetenschappelijk onderzoek. Wij zijn een 

nationaal georiënteerd en landelijk bekend IJzermuseum. 

In het achtergronddocument bij het beleidsplan, lezen we verder: De openstelling van het 

Nederlands IJzermuseum is van groot belang voor het gemeentelijk lidmaatschap van de Ring van 

Europese IJzersteden en is doorslaggevend voor de toekenning van de kwalificatie ERIH-Ankerpunt 

(European Route of Industrial Heritage) aan het DRU Industriepark. (…) 

Het IJzermuseum werkt samen met: 

- Gemeente Oude IJsselstreek 

- Stichting DRU Industriepark 

- Projectgroep De IJzeren Ring 

- CIVON Innovatiecentrum 

- Gelders Erfgoed 

- Stichting Achterhoek Toerisme 

- Oudheidkundige Vereniging OVGG 

- Stichting Gaanderense Watermolen 

- Dorpssmederij Wijnbergen 

NIJM is lid van: 

- De Nederlandse Museumvereniging 

- Coöperatie Gelderland 

- FIEN (Federatie Industrieel Erfgoed Nederland) 

Het IJzermuseum heeft een relatie met 

- FME Federatie Groot Metaal (lid van Comité van Aanbeveling) 

- Ned. Metaalunie (idem) 

- IBOIJ (Industriebelang gem. Oude IJsselstreek) 

- SIEHO (Stichting Industrieel Erfgoed Hoogovens, het Hoogovensmuseum) 

- diverse brancheorganisaties als 

- AVNEG (Alg. Ver, van Ned. Gieterijen) 

-  NGK (Ned. Gilde van Kunstsmeden) 

- Bouwen met staal 

- Vereniging Dunne Plaat 

- basisonderwijs in de gemeente Oude IJsselstreek 



- Technasium Almende College  

- AT Techniekschool Terborg 

- Graafschap College afd. techniek- 

- Diverse Industrie- en Techniekmusea in Nederland en Duitsland 

 

 

Vier muren en een dak 

De stichtingen Stichting ENIJM en Stichting CNIJM streven naar een volwaardig museum met 

voldoende ruimte voor de te houden permanente en  wisseltentoonstellingen, met een vaste plek. 

Vier muren en een dak. Zonder zo’n vaste plek kan NIJM de ambities die geformuleerd zijn en die 

naar onze overtuiging geheel passen in het gemeentelijk beleid rond identiteit en toerisme, ‘ijzer als 

unique selling point’, niet goed waar maken. Het Nederlands IJzermuseum biedt een informatieve en 

inspirerende museale beleving voor het hele gezin en voor specifieke doelgroepen. Er wordt een 

herkenbaar nationaal museum nagestreefd met een centrale hoofdvestiging waar de bezoekers op 

diverse wijzen in aanraking zullen worden gebracht met industrieel erfgoed, museale presentatie en 

verhalen over het heden, verleden en de toekomst van de ijzerindustrie. Vanuit de hoofdvestiging, 

het fysieke museum, is er verbinding met diverse andere locaties waar onderdelen van de 

ijzergeschiedenis beleefd kunnen worden, denk aan een gieterij, een smederij en exposities op 

locaties die een rol hebben gespeeld in de ijzerindustrie. Bij voorbeeld denken wij verder aan 

interactieve opstellingen voor de jeugd, aan veilige en goed beveiligde exposities, aan werkende 

machines, aan een documentatiecentrum, aan een honk voor de vrijwilligers, maar ook aan een 

gezond verdienmodel, gebaseerd op een museum met de kwalificatie ‘geregistreerd museum’. 

Dat laat verder onverlet dat het DRU-industriepark in zijn geheel ook een (vrij toegankelijke) museale 

uitstraling heeft. Daar werkt NIJM ook nu al volop en graag aan mee. In het Portiersgebouw, CIVON, 

Wonion, SSP-hal zijn al sinds langere tijd objecten uit de collectie van NIJM ten toon gesteld. Dat 

draagt bij aan de historische en industriële sfeer op het park, maar is nog geen volwaardig museum. 

Een museum vertelt immers een verhaal, verklaart, legt uit, maakt actief. Heeft kortom ook een 

educatieve functie voor kinderen en volwassenen.  

In november/december 2018 is in de gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek de toekomst 

van het DRU Industriepark besproken. De toenmalige NIJM-voorzitter Ben Terwiel heeft toen in de 

commissie ingesproken. Als reactie op de bijdrage gaven alle fracties aan dat het DRU Industriepark 

een volwaardig IJzermuseum dient te hebben. De wethouder zegde vervolgens in de 

raadsvergadering toe “met een voorstel naar de raad te komen als het Nederlands IJzermuseum een 

bepaalde manier van integratie op het terrein wenst, er daar financiële, of andere middelen voor 

vrijgemaakt moeten worden.” 

 

Bestuur stichtingen Nederlands IJzermuseum 

Ulft, juni  2021 

 

 


