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‘Heb vertrouwen, innovatiecentrum De Afbramerij gaat slagen’
ULFT – Zo’n 150 ondernemers willen zich verbinden aan innovatiecentrum De Afbramerij in Ulft. „Heb er vertrouwen in
dat dit project gaat slagen”, aldus René van Gils van het Graafschap College gisteravond in de raadsrotonde van Oude
IJsselstreek in de DRU Cultuurfabriek.
De politieke fracties van de gemeente Oude IJsselstreek vergaderden daar over het nieuwste project op het DRU
Industriepark: de ontwikkeling van het rijksmonument De Afbramerij tot innovatiecentrum en IJzermuseum. Ook kunstenaars gaan zich er vestigen.
Het college van burgemeester en wethouders vindt het tijd dat het sein op groen gaat. De provincie Gelderland heeft
inmiddels 3,3 miljoen euro toegezegd. Ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn opgestaan om de bedrijfsvoering op zich te nemen. Het college heeft de gemeenteraad gevraagd 2,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de
aankoop en ontwikkeling van De Afbramerij tot innovatiecentrum. Daarnaast zou eenmalig 4 ton beschikbaar moeten
komen om bij te dragen in de opstartfase. De gemeente zou geen partij worden in de exploitatie.
Gisteren lieten de raadsfracties zich voorlichten en werden voorzichtig de eerste meningen gevormd. In de
raadsvergadering worden knopen doorgehakt.
Aan enthousiasme ontbreekt het bij de deelnemers aan het project niet. Namens de ondernemers hieldWybren Jouwsma
van Bronkhorst High Tech een pleidooi. René van Gils deed dat namens het Graafschap College.
Jouwsma begon zijn verhaal met te schetsen waar de Achterhoek tegenaan loopt. „We dreigen een tekort aan technici te
krijgen. We zien krimp. We zien dat technici die opgeleid zijn, vertrekken omdat ze denken dat hier geen werk is. De
schaarse technici die blijven, hebben die wel een goede opleiding?”
Het doel van innovatiecentrum De Afbramerij is: studenten op te leiden die in de Achterhoek blijven. „We willen studenten
koppelen aan bedrijven en projecten opzetten. En dan komen we bij de DRU uit. Het innovatieve hart van de Achterhoek”,
zegt Jouwsma.
Niet alleen technische studenten gaan in De Afbramerij aan de slag, allerlei disciplines gaan er samenwerken. Met de
kunstenaars die zich gaan vestigen in De Afbramerij wordt samengewerkt op het gebied van design.
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