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Zuivel in Nederland? Nederland ís zuivel!
De missie
Het Nederlands Zuivelmuseum Erve IJzerman
draagt de kennis over het nationale zuivelerfgoed
uit voor een zo breed mogelijk publiek. Van de
eeuwenoude melkwinning op de boerderij tot
nieuwste ontwikkelingen in de bedrijfstak.
Daarnaast vormen de veranderingen van de
agrarische sector in de 20ste eeuw het decor voor
de bewoningsgeschiedenis van de locatie, een
monumentale IJsselhoeve.
Het museum vertelt het verhaal van de melk,
een van de belangrijkste iconen van Nederland.
Onderzoek, verzamelen, beheer en behoud,
tentoonstellen en educatie zijn de kerntaken
die het Nederlands Zuivelmuseum uitvoert in
samenwerking met alle partijen die hieraan
kunnen bijdragen.

De ambities
Het Nederlands Zuivelmuseum Erve IJzerman is
straks eigenaar van de locatie, ontvangt 50.000
bezoekers per jaar, heeft een gezonde exploitatie,
speelt een sleutelrol in het uitdragen van het
Nederlandse zuivelerfgoed, is toonaangevend in
educatie én is het leukste uitstapje in Nederland,
voor jong en oud!
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De uitnodiging
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Voor u ligt een plan voor een nationaal
zuivelmuseum. Een nieuw museum.
Plaats van vestiging is Wapenveld, gelegen op de
Noordoost Veluwe in de gemeente Heerde. De
IJsselhoeve Erve IJzerman waar het museum
komt is bijzonder, authentiek en karaktervol.
De locatie ligt op de vruchtbare komklei tussen
de hoge zandgronden van de Veluwe en de
oeverwallen van de IJssel. Een landelijk gebied
waarin het goed boeren is. De Erve IJzerman
ligt aan het Apeldoorns kanaal, een historische
vaarweg die in 2016 weer bevaarbaar wordt voor
de recreatietoervaart.

De vestiging van een Nederlands zuivelmuseum
kan gerust het hoogtepunt in deze ontwikkelingen
worden genoemd.

Het plan voor het museum is in de gemeenschap
ontstaan. Het maakt deel uit van de vele
initiatieven om de krimp in het gebied te keren,
de aantrekkelijkheid en leefbaarheid te vergroten
en met recreatie en toerisme de economie te
versterken. De kwaliteit van het gebied wordt
met deze initiatieven niet ten onrechte op de
kaart gezet. Al in de middeleeuwen is Wapenveld
bijzonder en vestigen zich er bewoners op de hoge
oeverwallen en langs de talrijke weteringen.

Met dit bidbook willen wij u overtuigen van onze
ambities en uitdagen om onze plannen op waarde
te schatten. Daarbij nodigen wij u uit om als
financiële partner aan te sluiten. Dan komt het
museum er en gaat ons plan een goede toekomst
tegemoet.

De landschappelijke en cultuurhistorische
kwaliteit krijgt in de vele initiatieven in de
regio een prominente plek. Aan de hand van de
Landschapsbiografie Wapenveld (drs. Martijn
Horst, Cultuurland Advies 2014) zijn en worden de
parels uit de geschiedenis uitgelicht en voor het
publiek toegankelijk gemaakt.

Namens het bestuur van de stichting
Erve IJzerman
Jan Nitrauw, voorzitter

De ambitie is groot. Het nieuwe museum wil
zich onderscheiden als cultureel ondernemer.
De exploitatie is haalbaar zonder reguliere
overheidssteun. Het draagvlak binnen de
gemeenschap van Wapenveld staat daarvoor
garant.
Maar dan is uw steun om dit plan te
verwezenlijken hard nodig. Zonder dat komt het
museum er niet.

Comité van aanbeveling
Het plan om in Wapenveld een nationaal
zuivelmuseum te vestigen krijgt al brede steun.
Het comité van aanbeveling bestaat uit de
volgende leden:
Annemieke Traag, voorzitter. Voormalig lid
van Gedeputeerde Staten van de provincie
Gelderland, met o.m. de portefeuille Cultuur en
Erfgoed en het project Veluwekroon, 2011-2015.
Inez Pijnenburg. Burgemeester van de gemeente
Heerde.
Jurn Buisman. Algemeen directeur van Museum
Geelvinck Hinlopen Huis in Amsterdam en
woonachtig in Heerde
Pim Brascamp. Lector erfelijkheidsleer aan de
Wageningen University, voorzitter Vereniging voor
Landbouwgeschiedenis.
Fred Voskuil. Directeur van het Nederlands
Bakkerijmuseum Het Warme Land, Hattem.
Hip Breebaart. Bestuursvoorzitter van de
Stichting Kaasmuseum Alkmaar.

Namens het bestuur van de stichting MelkboerenEn zuivelmuseum De Melkmaten
Peter van Moerkerk, voorzitter

7

Het draait om de zuivel
Zuivel in Nederland
De geschiedenis van de Nederlandse zuivel is het
verhaal van Nederland zelf. Er is geen bedrijfstak
zo nauw verweven met Nederland. Het Melkmeisje
van Vermeer en Joris Driepinter: het zijn voor
veel Nederlanders iconische begrippen die in het
collectief geheugen gegrift staan.
De geschiedenis rond de melk kenmerkt zich
aanvankelijk door het beeldbepalende melkvee
en de eeuwenlange export van boter en kaas. In
de 19e eeuw komen de nieuwe technieken en de
industrialisatie op. Coöperaties en particuliere
melkfabrieken, melkinrichtingen in de steden, de
opkomst en neergang van de melkboer: het is bij
uitstek vaderlandse geschiedenis.

erfgoed. Daarnaast zijn er in de agrarische sector
rond de melk steeds weer nieuwe ontwikkelingen.
Ook een experimentele blik op de toekomst van de
zuivel en een beeld van de manier waarop zuivel
een rol heeft in onze culturele uitingen, horen
thuis in een nationaal zuivelmuseum. 		
Het nieuwe museum over de Nederlandse
zuivelgeschiedenis komt in een monumentale
IJsselhoeve in Wapenveld, aan het Apeldoorns
Kanaal.
De lotgevallen van bewoners van de hoeve
spelen zich af tegen het decor van de agrarische
geschiedenis in de 20ste eeuw. In combinatie met
de Nederlandse zuivelgeschiedenis vormt dit een
sterk en omvangrijk sociaaleconomisch verhaal.

Sinds mensenheugenis is zuivel dé peiler van de
Nederlandse agrarische sector.
De hedendaagse afzet van allerlei
melkgerelateerde voeding – waaronder
kindervoeding – heeft een enorme invloed op het
voedingspatroon van een toenemend deel van
de wereldbevolking. Zuivel is en blijft van grote
nationale en internationale betekenis.

Een Nederlands Zuivelmuseum
Het boerenbedrijf en de zuivel voor de consument
vond en vind zijn neerslag in het dagelijks leven
van miljoenen Nederlanders. De geschiedenis
daarover is breed gedragen, gemeenschappelijk
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De eerste stappen
De locatie
In 2010 overlijdt Dina IJzerman, de laatste
bewoonster van de monumentale IJsselhoeve
aan de Kanaaldijk 63 in Wapenveld. De hoeve, die
door zijn beslotenheid zo sterk tot de verbeelding
spreekt, is bijzonder. Vanaf de bouw in 1898 zijn er
nauwelijks bouwkundige ingrepen gedaan.
In de bouwtijd valt het pand al op: een fraai
woonhuis in Vlaamse stijl, naar voorbeeld van de
rijke Groninger graanboeren. Met daarachter drie
grote langschuren, voorzien van een paardenstal
met vier boxen, een grote koeienstal voor 20 stuks
vee en met plek voor jongvee en een varkensstal.
En er zijn meer voorzieningen voor een flink
bedrijf: een rosmolen om de boter te karnen, een
koelkist in de geute, een inpandige bakoven voor
het dagelijks brood en een stookhok met een wasen stookketel. De omvang van het bedrijf bedraagt
bij de stichting 45 hectare. De landerijen liggen op
de vruchtbare komklei tussen de IJsseloevers en
de zandgronden van de Hoge Veluwe.

De bewoners
Twee families bewonen het pand elk decennia
lang. De familie Hogeboom koopt grond, laat de
hoeve in 1898 bouwen en woont er tot 1930.
De lotgevallen van de familie – drie ongetrouwde
broers en hun zuster - zijn beschreven in de
streekroman ‘Annemarie Trilogie’. Dit wordt
benut in de uitwerking van een deel van het
museumverhaal.
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De familie IJzerman, naar wie de hoeve nu is
vernoemd, woont vanaf 1930 tachtig jaar lang op
de hoeve. Na het overlijden van hun ouders blijven
een broer en twee zusters over. De turbulente
maatschappelijke en agrarische veranderingen
van de twintigste eeuw houden ze op afstand. Er
worden aan de hoeve wat summiere verbeteringen
aangebracht. Moderne machines komen er niet,
de jakobsladder om de oogst naar de deelzolders
te krijgen blijft een uitzondering.

De initiatiefnemers
De Stichting Recreatie Wapenveld (SRW) zet zich
sinds 2008 actief in om recreatie en toerisme in
Wapenveld in te zetten als nieuwe economische
drager en om krimp in het gebied te keren.
De stichting neemt verschillende initiatieven,
zoals het ontwikkelen van het molencomplex
Vrieze’s Erfgoed tot een cultuurhistorisch
bezoekerscentrum, het maken van een Dorpsplan
Wapenveld (2011), ontwikkelt cultuurhistorische
fiets- en wandelroutes, is partner voor de
gemeente Heerde en de provincie Gelderland in de
Gebiedsontwikkeling Veluwekroon en initieert een
bodemonderzoek naar de locatie van het klooster
St. Hiëronymus (1407-1578).
Na het overlijden van de laatste bewoonster
ontfermt de SRW zich ook over de boerderij van
de familie IJzerman. De erfgenamen stemmen
er mee in dat daarvoor een publieke functie
wordt gezocht. Dit doet recht aan de beoogde

economische drager vanuit recreatie en toerisme, aan
de monumentale en cultuurhistorische waarden van
de locatie en waarborgt dat deze blijven bijdragen aan
de beeldkwaliteit van het landschap. Al snel komt voor
de herbestemming van de boerderij de functie van een
nationaal zuivelmuseum in beeld.

Zuivelcollectie “De Melkmaten”
Er is voor de ontwikkeling van dit plan samenwerking
gevonden met de Stichting Melkboeren- en
Zuivelmuseum “De Melkmaten”. Deze stichting beheert
sinds 1995 een zuivelcollectie. Het doel van de stichting
is het behoud van de Nederlandse zuivelhistorie met de
nadruk op de melkboer en melkhandel, de geschiedenis
van de melkwinning, de zuivelbereiding en de afzet.
De collectie sluit aan bij de wens in Wapenveld om
een uniek museum in Nederland toe te voegen, met
een specifiek onderwerp dat voor een breed publiek
aantrekkelijk is.

Aankoop door BOEi
Een tweede belangrijke partner is BOEi, dat zich
inzet voor het behoud van het agrarisch erfgoed door
herbestemming. De Erve IJzerman is door BOEi
aangekocht om het behoud van de monumentale
hoeve te waarborgen met een passende functie. Na de
aankoop neemt de SRW het initiatief voor de oprichting
van de Stichting Erve IJzerman. De Stichting Erve
IJzerman krijgt een aantal jaren de gelegenheid het
Nederlands Zuivelmuseum in het pand te realiseren. In
afwachting van de ontwikkelingen is het casco inmiddels
gerestaureerd om de boerderij voor verval te behoeden.
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Een kansrijk plan
De ambitie
Om de mogelijkheden van een zuivelmuseum in
Wapenveld in kaart te brengen is de haalbaarheid
ervan onderzocht. De resultaten zijn veelbelovend.
Zuivelerfgoed beherende instellingen,
zuivelhistorici en -verzamelaars zijn enthousiast
over het nieuwe zuivelmuseum. Het initiatief
wordt niet als concurrerend gezien maar als
een welkome aanvulling op het bestaande
aanbod. Het Nederlandse zuivelerfgoed krijgt te
weinig specifieke aandacht, terwijl het wel een
eeuwenoude en buitengewoon grote geschiedenis
vertegenwoordigt. Ook werd snel duidelijk dat
alleen een ambitieus nationaal museum voor
het zuivelerfgoed levensvatbaar is. Dan is het
museum interessant voor sponsoring, o.a. uit de
zuivelsector.
Vanuit die nationale ambitie, maar ook vanuit
realisme, is in het onderzoek de exploitatie
ingeschat. Er is een beeld geschetst van het
potentieel aan doelgroepen en bezoekers, op
grond van gegevens uit de museumsector en
de toeristenbranche. Een bezoekersaantal van
50.000 per jaar is haalbaar, mits het museum
zich profileert als nationaal zuivelmuseum en
dit waarmaakt door de lat hoog te leggen. Het
museale verhaal, de inrichting, de onderzoeksrol
en die van collectiebeherende instelling,
de publieksbenadering, de marketing en
samenwerking met het werkveld: het wordt alleen
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succesvol als de kwaliteit aansluit bij de wensen
van het grote publiek en bij de eisen die een
professionele organisatie zichzelf moet opleggen.

Het museumconcept
Na het in kaart brengen van de haalbaarheid is
een museaal concept uitgewerkt, de inhoudelijke
opzet van het museum.
De Nederlandse zuivelgeschiedenis en de
zuivelverwerking op de boerderij staan daarin
centraal. De eeuwenlange weergave van zuivel in
de kunst en de nieuwste experimenten met zuivel
als grondstof voor voeding en andere industrie,
vormen een belangrijke toevoeging. Daarnaast
krijgen ook de bewoners opnieuw hun thuis. De
twintigste eeuw en de turbulente ontwikkelingen
op agrarisch en maatschappelijk gebied vormen
het decor van hun leven. Tenslotte is ook de
bijzondere kwaliteit van de locatie zelf deel van het
museumverhaal.

Ruimtelijke kwaliteit
Wapenveld kent grote tegenstellingen in
verschijningsvorm en grondgebruik. Tussen het
rivierenlandschap van de IJssel en de hoger
gelegen zandgronden van de oostelijke Veluwe is
een heel gevarieerd en aantrekkelijk landschap
ontstaan. Kenmerken zijn de aaneengesloten
bosgebieden, fraai beplante landgoederen en
naar de IJssel toe de oude polders met talrijke
weteringen, uiterwaarden en pittoreske
dijkdorpen met fraaie IJsselhoeven.

Monumentale IJsselhoeve
De boerderij Erve IJzerman met de drie grote
aangebouwde kapschuren is een rijksmonument.
De boerderij is door de bijna ongeschonden
staat uniek en wordt bijzonder gewaardeerd.
Om zijn architectonische waarde (een bijzondere
type woonhuis met stedelijke allure), om de
stedenbouwkundige waarde (een belangrijk
beeldbepalend complex in de lintbebouwing
langs het kanaal) en om de bijzondere
cultuurhistorische waarde (als een bijzondere
uitdrukking van de typologische ontwikkeling in
de bouwperiode). De geschiedenis van wonen en
werken uit het einde van de 19e eeuw is aan het
bebouwde erf goed af te lezen.

Zuivelcollecties in Nederland
Voor het haalbaarheidsonderzoek zijn de
zuivelcollecties in Nederland ook in kaart
gebracht. Er zijn verschillende landbouwmusea
en museumboerderijen met een collectie
zuivelobjecten die wordt tentoongesteld in lokale
of regionale landbouwpresentaties.
Een uitzondering is het Kaasmuseum in
Alkmaar, dat een specifieke focus heeft op de
geschiedenis van de kaas in Nederland. In het
zuivelmuseum in Wapenveld zal de focus liggen
op de consumptiemelk: de winning, verwerking
en afzet. Daarbij speelt de collectie van stichting
Melkboeren- en zuivelmuseum De Melkmaten een
centrale rol.
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Een museum voor iedereen

Ontwikkelingen in de zuivelsector

Een museum over melk is een museum voor
iedereen. De geschiedenis van de melk zal een
breed publiek aanspreken. Melk is in allerlei
varianten dagelijkse voeding voor een groot deel
van Nederlandse bevolking en ver daarbuiten.

De hedendaagse Nederlandse zuivelsector is
‘booming’. Door het loslaten van het melkquotum
in 2015 zijn de kansen voor de zuivelsector om
door schaalvergroting winst te optimaliseren flink
toegenomen.
Daarnaast is binnen de sector ook een belangrijke
beweging gaande, die oog heeft voor mogelijke
milieuschade door het zuivelbedrijf. Er klinkt
een toenemend pleidooi voor meer evenwicht
tussen productie en mestafzet op basis van een
grondgebonden bedrijfsvoering.

Gezinnen met kinderen en opa en oma met
kleinkinderen vormen belangrijke doelgroepen
die voor het zuivelmuseum in de Erve IJzerman
interessant zijn. Ze zijn op vakantie op de Veluwe
of maken een dagtrip naar een aantrekkelijke
attractie. Zij komen voor het hele museum,
blijven langer dan gemiddeld, zijn dol op
buitenactiviteiten en willen goede voorzieningen.
Bij positieve ervaringen bezoeken zij het
museum opnieuw.
Het zuivelmuseum is ook heel aantrekkelijk
voor de heel gevarieerde doelgroep van
cultuurhistorisch geïnteresseerden. Zij zijn
hoe dan ook dol op het verleden. Voor hen
heeft het ensemble van de monumentale
buitenlocatie met de bijpassende collectie
en vele verhalen grote toegevoegde waarde.
De groeiende populatie van internationale
studenten zuivelkunde aan de Wageningen
University is een heel specifieke, onderzoekende
doelgroep. Ook voor hen is een bezoek aan het
zuivelmuseum een must.
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De zuivelindustrie neemt dan ook een eigen positie
in bij het debat over een duurzamer zuivelsector.
Discussieplatforms, maar ook creatieve producties
rond zuivelvraagstukken en duurzaamheid worden
gesteund.
Toeleveranciers voor de zuivelindustrie hebben
eveneens maatschappelijk verantwoord
ondernemen opgenomen in hun bedrijfsfilosofie.
Hiermee kan Nederland blijven voortbouwen op
zijn eeuwenlange zuivelexport met zuivelproducten,
nieuwe zuiveltechnologie en verantwoord
milieubeheer. Het kan een toonaangevende rol
spelen in duurzame ontwikkelingen.
Een Nederlands Zuivelmuseum waarin de nieuwste
inzichten aan bod komen staat midden in de
maatschappij en doet recht aan de ontwikkelingen
die de sector zelf ook voorstaat.
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Het draagvlak

Gebiedsontwikkeling als aanjager
Een samenloop van omstandigheden speelt een
belangrijke rol in het financiële draagvlak dat
inmiddels is ontstaan voor het zuivelmuseum in
Wapenveld.
Door de komst van de Hoogwatergeul VeessenHattem (vanuit het nationale project “Ruimte
voor de Rivier”) zijn rond Wapenveld belangrijke
gebiedsontwikkelingen in gang gezet. Het project
Herbestemming IJsselhoeven en Vrijkomende
Agrarische Bebouwing is daar een direct gevolg
van. Het moet een nieuwe economische impuls
geven aan de lokale economie.
De ontwikkeling van de Erve IJzerman is hierbij
een van de belangrijkste projecten. De provincie
Gelderland steunt het project al met een bijdrage
van € 450.000 voor de restauratie van de Erve
IJzerman om de functie van zuivelmuseum
te kunnen huisvesten. Daarnaast heeft de
gemeente Heerde een bijdrage van € 60.000 in de
ontwikkelingskosten beschikbaar gesteld.

Steun voor de restauratie

Erve IJzerman. De fondsen Ir. J.J. Van der
Zee Stichting en de Jan Nienhuis Vereniging
verstrekken een renteloze lening en de gemeente
Heerde geeft een gemeentegarantie voor 200.000
euro voor aankoop. BOEi speelt een belangrijke
rol met de aankoop van de boerderij, waarmee
de start van het project om een zuivelmuseum te
vestigen is veiliggesteld. Inmiddels is een deel
van het casco gerestaureerd.

Samenwerking rond zuivelhistorie
Deskundigen en verzamelaars op het gebied
van zuivelhistorie juichen het plan van harte toe:
eindelijk komt er een plek waar de nationale
zuivelgeschiedenis centraal staat. Dat ontbreekt
nog steeds, terwijl de Nederlandse geschiedenis
doordesemd is van de zuivel.
Het Kaasmuseum in Alkmaar verwelkomt
dit nieuwe initiatief dan ook. Het schept
mogelijkheden voor samenwerking rond het
nationale zuivelerfgoed op het gebied van
onderzoek, collectiebeheer, tentoonstellingen,
educatie en andere publieksactiviteiten.

In de aanloopfase maken ook lokale partijen
zich sterk voor de herbestemming van de
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Zuivelmuseum

Bewonersgeschiedenis

Een verhalend museumconcept
Een levendig museum
Het publiek dat in zuivelmuseum Erve IJzerman
wordt verwacht bestaat uit diverse, nieuwsgierige
doelgroepen: van (groot)ouders met (klein)
kinderen - al dan niet als toerist op de Veluwe
verblijvend – tot doorsnee liefhebbers van
cultuurhistorie en agrarische studenten. Voor
kinderen en hun begeleiders is een levendig
museum een must. Er moet veel te doen zijn en
te beleven zijn (natuurlijk ook boter karnen en die
lekker mee naar huis nemen). Buitenactiviteiten
en levende have mogen niet ontbreken: de weide
bij het museum leent zich prima voor wat vee.
Meer educatief zijn de lessen over het ontstaan
van melk in de koe en de chemische processen
in de melkfabriek bij de verwerking tot allerlei
producten.

Twee verhaallijnen verbinden
Het museumconcept gaat uit van vanuit twee
hoofdlijnen: de geschiedenis van de Nederlandse
zuivel en de geschiedenis van de twee families
die de hoeve gedurende ruim honderd jaar
bewoonden.

Het verhaal van de bewoners
Het leven van de families wordt in het woonhuis
weer tot leven gebracht. In de kamers van de
hoeve vertellen de bewoners over hun leven en
omstandigheden. De afwegingen die zij maken
om wel of (meestal) niet mee te gaan met de
moderniseringen, zijn de eerste laag in het
verhaal, waarmee we hen leren kennen. De grote
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veranderingen in de agrarische sector waarop
de bewoners commentaar geven, is de tweede
tentoonstellingslaag. Dit schetst de veel bredere
context van de nationale sociaaleconomische
geschiedenis die in Wapenveld ook zijn weerslag
had.

Het verhaal van de zuivel
Het verhalende museumconcept wordt ook
voor de zuivelgeschiedenis toegepast. Dit wordt
thematisch uitgewerkt, waarbij de chronologische
geschiedenis wel als anker in de tijd dient om de
vele ontwikkelingen in hun context te plaatsen.
Beeldbepalende personages geven met hun verhaal
een toelichting op een kenmerkende ontwikkeling of
sleutelmoment in de zuivelgeschiedenis.

.
.
.
.

De arts of notabel in het derde kwart van de
19e eeuw die een enorm gebrek aan hygiëne
bij de melkverwerking constateert, met hoge
kindersterfte tot gevolg.
De zuivelwandelleraar die in opdracht van de
landbouworganisatie boerinnen onderwijst in het
hygiënisch werken met nieuwe instrumenten,
zoals een thermometer.
De voorzitter van het coöperatiebestuur die de
samenwerking tussen de boeren voorstaat en het
boerenbelang vertegenwoordigt.
De politicus of beleidsmaker die invloed heeft
op het handels- en het prijsbeleid. Hij moet
de boerenstand tegemoetkomen, maar ook
het nationale exportbelang bewaken. Welke
afwegingen maakt hij?
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Het museumgebouw
Museumcafé De Melksalon

Museumwinkel

Een gebouw met een verhaal
De bijna oorspronkelijk staat van de boerderij
is bijzonder. Het zegt ook veel over de
bouwhistorische kenmerken van IJsselhoeven.
Alle oorspronkelijke functies en indelingen
bleven onveranderd. De rosmolen waarmee de
boter werd gekarnd, het rijke woonhuis met het
houtgestookte fornuis, de bedsteden, de knechtenen meidenkamer, de droogzolder, de drie grote
schuren die met het woonhuis zijn verbonden
door een dwarsgang over de volle breedte van het
huis: er zijn veel bijzondere bouwkundige details
waarnaar in het museumverhaal wordt verwezen.
Het museum wordt gevestigd in het woonhuis, in
de aangebouwde schuren en in de wagenschuur
op het erf van de boerderij. Het behoud van het
unieke karakter staat voorop bij de inrichting van
alle ruimtes. Bouwkundige ingrepen worden tot
een minimum beperkt, met passende maatregelen
voor duurzaam energiegebruik.

die met hun karretjes vanuit de melkinrichting
de wijken intrekken. Al snel verschijnen er ook
kraakheldere melksalons waar winkelende dames
neerstrijken en die geen enkele aanleiding tot
opspraak geven. Melkkiosken en speeltuinen waar
de consument ‘zuivere, onvervalste en niet verdunde
melk’ kan nuttigen komen in zwang. Kortom, de
melk als gezonde volksdrank is een feit.
Dit levert het concept voor het nieuwe
horecagebouw, dat wordt ingericht met een interieur
uit zo’n oude melksalon. Natuurlijk ontbreekt de
historische ijskar met roomijs niet op het terras.
De museumwinkel biedt een ruim assortiment aan
onvervalste verse zuivel uit de regio. De horeca en de
speeltuin zijn vrij toegankelijk voor het publiek.
De horeca wordt ook buiten de openingstijden
verhuurd. De horeca-inkomsten zijn van belangrijk
voor de exploitatie van het museum.

De bewoners keren terug naar de boerderij en
krijgen vooral een plek in het woonhuis. Vanaf de
geute en de rosmolen verspreid het zuivelverhaal
zich over de drie grote schuren, de losstaande
wagenschuur, de horeca, het erf en de weide.

Horeca De Melksalon en museumwinkel
Aan het begin van de twintigste eeuw ontstaan in
de steden melkinrichtingen: melkfabrieken die
waken over de kwaliteit van de consumptiemelk.
De verkoop beperkt zich niet alleen tot de knechten
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Het geld
Investeringen
Dierenverblijf
Museumwinkel
Museumcafé De Melksalon
Tentoonstellingsruimte
bewonersgeschiedenis

De provincie Gelderland, de gemeente Heerde,
BOEi en twee lokale fondsen - de Jan Nienhuis
Vereniging en de Van der Zeestichting - hebben
gezamenlijk al ruim € 500.000 beschikbaar
gesteld.
Om alle investeringen zo veel mogelijk vrij te
houden van toekomstige lasten streeft de stichting
Erve IJzerman naar de volledige financiering van
alle stichtingskosten, inclusief de aankoop van de
boerderij.
Het eigendom van de locatie is de beste garantie
voor een publieke functie van de monumentale
hoeve. Daarmee kan deze blijven bijdragen aan
de cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteit van
Wapenveld.
In de exploitatie kunnen de middelen dan ook
zo veel mogelijk aan de museumfunctie worden
besteed.

Aankoop en inrichting bestaande bebouwing		
aankoop boerderij		
425.000
restauratie casco		
700.000
restauratie interieur 		
250.000
bouwkundige aanpassingen museumfunctie 		
375.000
inrichting museumfunctie		
800.000
		
Nieuwbouw aanvullende voorzieningen		
bouw museumhoreca en museumwinkel 		
250.000
inrichting museumhoreca en museumwinkel 		
35.000
dierenverblijf 		
30.000
speeltoestellen		35.000
		
Depotvoorziening		
aankoop en inrichting depotruimte 		
225.000
		
Project- en aanloopkosten 		
projectleiding 		
125.000
advies en onderzoek 		
50.000
marketing, organisatie en bestuursonkosten 		
100.000
		
Totale investeringssom
3.400.000
reeds ontvangen subsidie		
500.000
Te financieren

€ 2.900.000

		

22

23

Exploitatie en organisatie
De ambitie van de stichting Erve IJzerman om
een nationaal Zuivelmuseum te exploiteren is
haalbaar. Als de locatie door de stichting kan
worden aangekocht, draagt dat in belangrijke
mate bij aan een gezonde exploitatie. Hoe lager
de lasten, hoe meer reserves er zijn om de
ambities als Nederlands zuivelmuseum door een
professionele organisatie te laten verwezenlijken.
Het draagvlak in Wapenveld is hoe dan
ook noodzakelijk om het museum te laten
functioneren, met veel inzet van het bestuur
en vrijwilligers.Tot nu toe is de steun voor het
museum groot en hebben zich vijftig vrijwilligers
aangemeld. Zij zijn nu al actief bij incidentele
openstellingen en werkzaamheden zoals
de registratie van de aanwezige inventaris.
Een beperkte betaalde staf is straks echter
onontbeerlijk om blijvende professionaliteit en
kwaliteit te waarborgen.
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Baten		

Lasten

Entreegelden		
huisvestingslasten, rente &
106.000
entree 50.000 bezoekers per jaar
275.000
afschrijvingen
		
personeelslasten (1,5 - 2 Fte)
120.000
Museumhoreca
vrijwilligerslasten
15.000
museumbezoekers en losse bezoekers 200.000
bestuursonkosten
2.000
		energie
20.000
Museumwinkel
bedrijfsvoering
20.000
verkoop
20.000
collectiekosten
20.000
		projectkosten
75.000
Projectsubsidies 		marketing
30.000
tentoonstellen educatie & evenementen 20.000
inkoop horeca
115.000
		
inkoop winkel
10.000
Donaties/sponsoren/vrienden van
20.000
inkoop voer en verzorging
2.000
				
Totaal baten
€ 535.000
Totaal lasten
€ 535.000
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Planning
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sept 2015 t/m mrt 2016

april t/m sept 2016

okt 2016 t/m maart 2017

april t/m december 2017

Initiatief
• procedure bestemmingsplan
• fondsenwerving/sponsorcampagne
• v oorbereiding en pve interieurrestauratie
• v oorbereiding en pve bouwkundige
aanpassingen
• oriëntatie en pve op nieuwbouw
• PR rond sponsors / fondsenactie

Voorbereiding
• detaillering inhoudelijk concept &
bronnenonderzoek
• inventarisatie beschikbare
collectie incl bruiklenen
• inrichting (voorlopig) depot
• collectieregistratie
• ontwerp & bestek
interieurrestauratie
• ontwerp & bestek bouwkundige
aanpassingen
• ontwerp & bestek nieuwbouw incl
speeltuin
• schetsontwerp & voorlopig
ontwerp museuminrichting

Productie
• definitieve keuze objecten en
media
• uitvoering nieuwbouw
• uitvoering bouwkundig herstel
• uitvoering interieurrestauratie
• ontwikkeling en bouw
museumrichting
• ontwikkeling educatie en
publieksactiviteiten

Inrichting en oplevering
• opzet organisatie & bedrijfsvoering
• inrichting museum en nieuwbouw
• erfinrichting
• uitvoering marketing
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Ons aanbod, uw bijdrage
Wij hebben u meegenomen in ons plan.
De geschiedenis en de toekomst van de zuivel
verdienen een eigen plek in Nederland, voor het
grote publiek.
Er valt nog veel meer over te vertellen. Daarbij
staat de melk als kern van de Nederlandse
landbouw centraal.
Wij nodigen u nogmaals uit. Om aan te sluiten
en mee te helpen. Natuurlijk stellen we daar iets
tegenover. Voor elk van u zoeken we naar een
passend aanbod. Daarover gaan we graag met u in
gesprek.
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