De Afbramerij op het
DRU Industriepark
Met zijn 250 jaar oude geschiedenis kent de voormalige

om in een landelijk gebied nieuwe functies te ontwikkelen voor een

grandcafé, de VVV, bibliotheek, muziekschool, vergaderruimtes,

ijzergieterij op het DRU Industriepark in de Achterhoek

bestaand terrein met grote cultuurhistorische waarde. Hierbij wordt

een officiële trouwzaal, de oudheidkundige verenigingen, het Turks

een lang en indrukwekkend verleden. Al die jaren zijn

het gevoed door de economische en demografische structuur

Cultureel centrum en de opleiding Sound & Vision, onderdeel van

vensters, roosters en 'keukenemaille' zoals braadpannen,

van de Achterhoek. Concreet is het voor de industriële bedrijven,

het Rijn IJssel college. In deze tijd van recessie, en daarmee druk op

haarden, badkuipen en gasradiatoren geproduceerd.

belangrijke werkgevers in de regio, van levensbelang om sneller

de bezoekersaantallen, vallen de inkomsten voor de DRU Cultuur

Een fabriek die in veel opzichten van grote betekenis

en slimmer in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Verder

fabriek nog tegen. Het is nog niet vanzelfsprekend dat mensen uit

is geweest voor de lokale bevolking en de regio.

krijgt de regio met structurele bevolkingskrimp te maken, wat ook

de regio hun weg vinden naar het DRU Industriepark in Ulft. Een

vraagt om slimme oplossingen om de gevolgen ervan niet te bestrij

programma dat voor uiteenlopende partijen interessant is moet

den maar te benutten.

mensen vaker doen terugkomen na hun eerste bezoek.

deel van de gebouwen een nieuwe functie gekregen. Ook

Sinds de deuren in 2003 zijn gesloten is de gemeente Oude

"Lef en daadkracht in het

zijn er nog enkele projectontwikkelingstrajecten in volle gang,

IJsselstreek eigenaar geworden van het industriële complex met

waaronder de herbestemming van de Afbramerij. Namens de

zeven Rijksmonumenten. Eerste reacties riepen op tot sloop, veel

gemeente Oude IJsselstreek is Barbara de Leeuw projectleider

burgers hadden na jaren van zware arbeid geen positieve gevoelens

van dit project.

bij behoud van 'de DRU'. Gelukkig is dat niet gebeurd. Vanuit de

In 2003 zijn de deuren gesloten, de gebouwen bleken niet
meer geschikt voor moderne productie. Sindsdien heeft een

maatschappelijke middenveld
zijn nodig."

gedachte om complexen als het DRU Industriepark terug te geven

Op het DRU Industriepark staat ook de Badkuipenfabriek, die

DRU Industriepark

aan de mensen zijn er inmiddels verschillende maatschappelijke

plaats biedt aan werkwoon-lofts voor zelfstandige professionals.

Op de plek waar vroeger een onderneming als DRU het klop

functies gehuisvest.

Het Beltmancomplex, de voormalige emailleerfabriek, telt, naast

pend hart van de Achterhoekse industriële bedrijvigheid vormde,

het kantoor van wooncorporatie Wonion, vijftien woningen in het

wordt de transformatie naar nieuwe vormen van economie

De herontwikkeling van de verschillende gebouwen sluit aan bij de

sociale huursegment. Vanuit het voormalige Loonbureau zendt

zichtbaar. Waar in stedelijke gebieden oude fabrieksterreinen

economische en demografische ontwikkelingen van de Achterhoek.

regionale radiozender Optimaal FM binnenkort dagelijks uit. De

veranderen in de High Tech Campus Eindhoven of de Wester-

Het voormalige Portiersgebouw dat nu de DRU Cultuurfabriek

restauratie van het Ketelhuis, de SSP-hal, de Afbramerij én de

gasfabriek Amsterdam, pakt de Achterhoek met de ontwikke

huisvest, is een multifunctioneel cultuurcentrum met een regio

verdere ontwikkeling van het gehele DRU Industriepark zijn nog

ling van het terrein, het DRU Industriepark, de handschoen op

nale uitstraling. Het omvat een popzaal, filmhuis, galerie, theater,

gaande; geen makkelijke opgave in het huidige financiële tij.
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De Afbramerij is een van de zeven Rijksmonumenten in Ulft. De

Afbramerij partners

en overheid hebben te maken met grote bezuinigingen. Dat is de

"Er is potentie voor veel meer projecten maar vooralsnog schakelen

naam refereert aan de functie die het pand in het verleden had.

Het eerste dat opvalt bij de ontwikkeling van de Afbramerij, zijn

reden dat er niet alleen wordt gewerkt aan het vinden van partners

te weinig bedrijven opleidingen in voor innovaties. En als het wel

Hier werden de bramen, of baarden, van het ruwe gegoten product

de betrokken partners. Onderwijsinstellingen, lokale en regionale

maar vooral aan een gedragen plan waaraan alle betrokken partijen

gebeurt, dan betreft het doorgaans niet het mkb, terwijl hier juist

met een vijl of beitel afgewerkt, het zogenaamde 'afbramen'.

ondernemingen, de overheid, een kunstenaarscollectief, een smid

zich committeren, zowel inhoudelijk als financieel.

het nodige aan innovaties wordt gedaan", aldus De Leeuw. In de

Op dit moment bestaat het gebouw uit twee grote hallen met een

en het voormalige Uzermuseum (dat verder gaat als Nederlands

totale oppervlakte van 2.400 m2, in afwachting van haar nieuwe

Uzermuseum met een collectie 3.0.) werken met elkaar samen aan

bestemming; een creatieve en innovatieve broedplaats voor de

een nieuwe alliantie en invulling. Ook hier geldt dat er rekening

hele regio waar verleden, heden en toekomst met elkaar worden

moet worden gehouden met de huidige economische situatie.

verbonden.

Bedrijven investeren niet zonder meer in een project en scholen

Achterhoek is veel maak-industrie, een branche waar zowel voor

"Natuurlijk in Ulft, wat was
Las Vegas nou ooit?"

bedrijven als studenten mooie en nuttige uitdagingen liggen op
innovatief vlak. Noemenswaardig hierbij is dat de Achterhoek na
Brainport Eindhoven nummer twee is in het aantal ontwikkelde
patenten en octrooien.

Vooralsnog wordt ingezet op de ontwikkeling van een podium in
de Afbramerij waar het belangrijk is kennis uit te wisselen en elkaar

In de Afbramerij vinden en versterken partners elkaar opnieuw met een

te stimuleren om tot nieuwe ontwikkelingen te komen. Dit met

invulling die haalbaar en realiseerbaar moet zijn en tevens past bij de

het primaire doel om dwarsverbanden te leggen tussen jeugd en

huidige tijdsgeest. Een mooie maar tegelijkertijd ook flinke uitdaging.

jongeren, het onderwijs, het bedrijfsleven, cultuur en kunst met als
centrale thema 'van idee tot prototype'. De Leeuw licht toe: "Door

Rol gemeente

samenwerking ontstaan innovaties die zowel voor de jongeren als

De gemeente is aanjager van het initiatief, luistert en verbindt. Volgens

het bedrijfsleven belangrijk en inspirerend zijn. Hieraan levert de

De Leeuw is het op dit moment een logische hoofdrolspeler die

ontwerpkracht van de betrokken kunstenaars een extra impuls."

verbindingen legt met onder andere de provincie, vergunningen

Om een beeld te krijgen van de toekomstige activiteiten wordt een

regelt en financieringsmogelijkheden onderzoekt. "De overheid

achttal uitgevoerde projecten tussen bedrijfsleven en onderwijs

heeft een faciliterende rol en draagt bij aan de investeringen die ge

genoemd als succes. De elektrisch ondersteunde bakfiets voor kleine

moeid zijn met de ingebruikname van het pand. In een tijd waarin

kinderdagverblijven is er één van. Studenten van een opleidings-

bezuinigingen door de nationale overheid worden doorgevoerd op

groep hebben twee prototypes gemaakt die werken. De fietsen-

het vlak van cultuur en onderwijs, geldt dat zowel een provincie als

fabrikant heeft de prototypes doorontwikkeld tot een eindproduct.

gemeente heel zorgvuldig zijn in het toekennen van hun middelen:
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"Je moet het ijzer smeden als het

heet is: snelheid in besluitvorming
is noodzakelijk om de betrokken-

J

De overheid werkt met gemeenschapsgeld, wat een zorgvuldige en
vaak ook langere afweging met zich meebrengt. Dat leidt weleens

de overheden goed in de gaten: afstemming met bestaande projec

de betrokken partners, niet alleen inhoudelijk maar ook financieel.

ten, met bestaande groepen zoals bijvoorbeeld het Platform Onder
wijs en Arbeidsmarkt (POA) of met bestaande instrumenten zoals een

Er is in het land een aantal initiatieven dat vergelijkbaar is zoals in

Regiocontract, is essentieel voor het slagen van deze vernieuwing.

Eindhoven (Strijp S), Zevenaar (BAT-fabriek) en Rotterdam (Van Nelle-

Voor de exploitatie van het geheel zijn mensen nodig met lef en

fabriek). Om te leren van elkaar en te zien welke mogelijkheden er

daadkracht uit het maatschappelijk middenveld. Mensen en partijen

zijn, is een kennisgroep in oprichting met initiatiefnemers van deze

die door durven te pakken en bereid zijn hun nek uit te steken."

projecten. Hier worden de 'lessons learned' besproken en gedeeld.

Want uiteindelijk wil de Afbramerij een trekpleister en innovatiehotspot zijn en niet alleen op regionaal niveau. Door middel van

Het proces van herontwikkeling en ideevorming rondom de Afbra

thema's als design, techniek, ervarend leren, verleden-heden-toe-

merij loopt al een aantal jaren, waarbij het besluitvormingstempo

komst en met behulp van onder andere cross-mediatechnieken moet

van ondernemingen, onderwijsinstellingen en overheid niet altijd

de Afbramerij een fysieke én virtuele trekpleister worden waar jong

synchroon loopt. Een belangrijk aandachtpunt volgens De Leeuw:

J

,

van de benodigde investeringen door de overheid.

"Vaak is snelheid geboden om alle partijen betrokken te houden.

en oud zich in herkent en nieuwe dingen leert. Dat vraagt veel van

eenwenkend perspectief voor nieuwe partijen in de toekomst. De
Leeuw is dan ook vol vertrouwen over de financiering ten behoeve

heid te behouden."

de vraag is groot. Samenwerking, verbinden en versterken houden

Nu blijkt dat het bedrijfsleven aanhaakt met financiering, biedt dat
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