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Voor u ligt het inspiratieboek ‘Papiermuseum Renkum’. 
Het boek bestaat uit twee delen. Allereerst wordt er gekeken 
naar de inbedding van het museum in Renkum en het toeristisch 
netwerk. Hierbij wordt de locatie van het voormalig klooster en de 
economische waarde van het museum voor Renkum uitgelicht.

In het tweede deel wordt een beeld geschetst van de invulling 
en uitstraling van het museum en de activiteiten die er zullen 
plaatsvinden. Wij wensen u veel leesplezier!

Kees Blom

Voorzitter Stichting Vrienden van Het Papiermuseum Renkum.

Rol papier, klaar voor verdere verwerking. ◄
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Inleiding 
Papier is zo’n alledaags product, dat we er niet bij stilstaan. We 
realiseren ons niet hoe lang het principe van papier maken eigenlijk 
al bestaat en hoe de papierproductie zich steeds heeft aangepast 
aan de eisen en wensen van de tijd. Het is een technisch proces 
dat voortdurend is vernieuwd, dat ooit begon met het vervaardigen 
van handgeschept papier en in de loop der tijd is doorontwikkeld tot 
een geavanceerde veelzijdige productielijn met vele toepassingen. 
Een innovatief proces dat nog steeds verder gaat. Zo wordt papier 
in Renkum en Heelsum tegenwoordig op een duurzame wijze 
geproduceerd. Eigenlijk iets waar Renkum best trots op mag zijn, 
waarmee we ons onderscheiden…. Maar waarom doen we dat dan 
nog niet?

Het Papiermuseum van Renkum brengt hier verandering in. 
Het geeft informatie over papier in al z’n facetten. Van de 
cultuurhistorische ontwikkeling, de betekenis voor de streek en de 
bevolking, tot uitleg over de hedendaagse papierproductie en de 
vele toepassingen. Maar bijvoorbeeld ook over papiergerelateerde 
kunstuitingen. Elke snipper komt aan bod.
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UITSTRALING
Zien, beleven en doen zijn de uitgangspunten voor de manier 
waarop Het Papiermuseum zich gaat profileren. De integratie van 
de fysieke collectie met multimedia zorgen daarbij voor een unieke 
beleving. Geen statische informatieborden, maar prikkelende en 
interactieve tentoonstellingen die het publiek verleiden om papier 
van dichtbij te bekijken en bestuderen. 

De presentatie krijgt inhoudelijk meerdere lagen. Een bezoek 
aan Het Papiermuseum kan daarom zowel ‘onderhoudend  en 
informatief’ als ‘diepgaand en specifiek’ zijn, met als beoogd 
resultaat: een ‘must see’ voor de kenner en ‘een leuk uitstapje voor 
het hele gezin’. Het Papiermuseum biedt voor elk wat wils. Ook het 
‘zelf doen’ krijgt daarom een belangrijke rol in Het Papiermuseum. 
Ons credo luidt: ‘Je steekt er wat van op…  en je neemt er wat van 
mee!’ 

SPIN-OFF FUNCTIE
Naast de educatieve en recreatieve functie van het museum heeft 
Het Papiermuseum  ook een spin-off functie. Het fungeert als het 
visitekaartje van Renkum en verbindt de papierhistorie aan de 
huidige identiteit en activiteiten in Renkum. 

Uitgangspunten
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Utrechtseweg

N225

Locatie
Het voormalig klooster aan de Utrechtseweg 131, is de beoogde 
locatie voor de vestiging van Het Papiermuseum Renkum. 

Het klooster is een echte zichtlocatie. Zowel qua uitstraling als 
letterlijk in het zicht vanaf de N225. Het gebouw wordt gekenmerkt 
door een jarenvijftig  bouwstijl en wordt omringd door groen. 

De locatie bevat een ideale ontsluiting voor de toestroom van 
bezoekers met de auto en touringcar aan het museum. De 
Utrechtseweg sluit direct aan op de Rijksweg N225 en de  A50.   

 

Aan de voorkant en naast het gebouw is volop parkeergelegenheid 
beschikbaar. Daarnaast ligt het klooster op loopafstand van de 
Dorpsstraat van Renkum. Op deze manier kunnen bezoekers 
gemakkelijk doorstromen vanuit het centrum naar het museum en 
andersom. 

Met de komst van het Renkumse pontje kunnen ook bezoekers 
vanaf de Betuwe het museum gemakkelijk bezoeken. 
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Productielandschap
Wie aan Renkum denkt, denkt aan papier. Bijvoorbeeld aan de 
stoompluimen van de papierfabriek, die vanuit de verte zijn te 
zien of het kunstwerk van Jan van IJzendoorn in het beekdal. De 
binding met papier gaat echter nog verder terug dan zo op het 
eerste oog zichtbaar is. Het landschap is jarenlang beïnvloed door 
de kunst van het papier maken bijvoorbeeld door het onderhoud 
van de beken en sprengen. Ook de groei van de dorpen Renkum 
en Heelsum is in hoge mate veroorzaakt door de papierproductie.

Historie
De ontwikkeling van het ambacht van het maken van papier in 
Nederland heeft zich voor een belangrijk deel afgespeeld op de 
Veluwe, waar vanaf de middeleeuwen watermolens te vinden 
waren. Vanwege het schone water en de aanwezigheid van 
waterkracht op de Veluwe ontwikkelde zich hier het centrum van de 
papierindustrie.

Beekdal
Aan de benedenloop van de Renkumse en Heelsumse beken 
werden vanaf 1598 in totaal 16 papiermolens gebouwd. 
Ook in Oosterbeek werden 5 papiermolens langs de beken 
gebouwd. De grote bloeitijd van de papiermakerij in de huidige 
gemeente Renkum lag rond 1750 toen er twintig papiermolens 
functioneerden. Hier werd onder andere hoogwaardig schrijfpapier 
geproduceerd, dat in heel Europa aftrek vond. Het onderhoud van 
het beekdal was eeuwenlang onlosmakelijk verbonden met de 
papierproductie in Renkum. 

Renkum
Naast de invloed op het landschap had de papierindustrie 
grote invloed op de welvaart in Renkum. Sinds ca 1850 was 
de papierindustrie de belangrijkste werkgever in de regio. Hele 
gezinnen werkten generatie op generatie in de papiervervaardiging. 
Het dorp Renkum heeft er zijn bloei aan ontleend. En de 
papierindustrie is ook in de 21ste eeuw nog actief aanwezig in 
Renkum en Heelsum. 

Renkum en Papierproductie
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Branding
Iedere stad en dorp koestert zijn naamsbekendheid. Het levert 
aanzien, interesse en extra toerisme. Het is een aanjager voor de 
lokale economie en zorgt voor een onderscheidende positie ten 
aanzien van andere plaatsen en regio’s.

Zo beïnvloedt een positieve associatie met een streek of locatie je 
keuze voor specifieke producten zelfs als je er nog nooit geweest 
bent. Denk bijvoorbeeld aan: Schoonhoven Zilverstad, Goudse 
stroopwafels, Zeeuwse Babbelaars, Delfts Blauw, Makkums 
Aardewerk, Arnhem Modestad. 

Door middel van marketing wordt veel creativiteit en geld 
gespendeerd aan de ‘branding’ van een streek- of plaatsnaam. Met 
als doel: zet jezelf op de kaart. 

Het bijzondere van Renkum is dat dit alles niet bedacht hoeft te 
worden. De ingrediënten voor een goede naamsbekendheid zijn 
namelijk al beschikbaar: Het product is er, de binding met de streek 
is er, de identiteit is fysiek en zichtbaar aanwezig. Het heeft zelfs 
een eigen gezegde: ‘Renkum heeft de beste papieren’. Letterlijk 
en figuurlijk. De laatste stap moet echter nog worden gemaakt. 
Namelijk het uitdragen van de binding met papier van Renkum 
naar buiten toe. 

Papiermuseum Renkum kan hieraan bijdragen. Als zichtbaar 
visitekaartje vanaf de N225  door Renkum, maar ook in geprinte en 
digitale media gaat Het Papiermuseum bijdragen aan de positieve 
naamsbekendheid van Renkum. Het Papiermuseum zet Renkum 
letterlijk op de kaart.

Renkum heeft de beste papieren
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Zet Renkum op de kaart!
Toeristisch knooppunt
Renkum ligt toeristisch gezien op een strategische locatie. Aan de 
zuidrand van de Veluwe, waar het bosrijke landschap overgaat 
in een weids rivierengebied. Tussen de steden Wageningen en 
Arnhem en ten noorden van de Betuwe. Direct aan de N225 en 
op de kruising met de A50 is het gemakkelijk bereikbaar voor 
automobilisten en tourincarbedrijven. Door de fietspendelboot in 
de zomer kunnen bezoekers gemakkelijk stroomop- en afwaarts 
vanuit de omliggende gemeenten naar Renkum afreizen, terwijl het 
Renkumse pontje Het Papiermuseum met de Betuwe verbindt.

Renkum kan bij uitstek een toeristisch knooppunt vormen voor 
wandel- en fietstoerisme, georganiseerd bezoek en dagjesmensen 
per auto die een bezoek brengen aan zowel de Veluwe als de 
Betuwe. Op deze manier wordt een dagje Renkum en een bezoek 
aan Het Papiermuseum nog aantrekkelijker. 

De kaart toont de toegevoegde waarde van het museum als regionaal 
toeristisch knooppunt. De verticale as met in het noorden de Veluwe en in 
het zuiden de Betuwe. En de horizontale as met Wageningen en Arnhem. 

Regionaal
Papiermuseum Renkum is uniek. Gelegen in een authentiek 
bekenlandschap waar de papierhistorie zichtbaar is, te midden van 
een dorp waar generaties lang gewerkt is in de papierindustrie en 
naast twee werkende papierfabrieken kan de papierindustrie niet 
tastbaarder worden gemaakt. 

In Nederland is er geen locatie waar dit wordt geëvenaard. Dit 
maakt het museum een aantrekkelijke locatie voor de echte 
liefhebber en kenner van papier, maar het museum voegt ook een 
nieuwe kleur toe aan het landelijke aanbod van musea. 

Het Papiermuseum koppelt Renkum aan het toeristisch netwerk. 
Het museum krijgt door z’n vorm en opzet een attractieve 
uitstraling. Het voegt zich goed in het regionale en landelijke 
aanbod en vormt daarop een kwalitatieve uitbreiding met veel 
toegevoegde waarde. 

◄
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Nu we er toch 
zijn ... lunchen in 
Renkum?
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Startpunt / tussenstop / bestemming
Op lokaal niveau fungeert het museum als toegangspoort en 
uithangbord voor Renkum. Het is in meerdere opzichten een 
start- en tussenpunt voor een bezoek. Het genereert extra 
attentiewaarde voor de dorpskern, zorgt voor verbinding en past 
uitstekend in bestaande en nieuwe recreatieve routes. Dankzij het 
‘nu we er toch zijn’ effect zal ook middenstand aan de Dorpsstraat 
en omgeving meer bezoekers krijgen. Dit effect kan nog versterkt 
worden wanneer zij ook inspelen op de papierhistorie van Renkum. 

Nu we er toch zijn 
Een bezoek aan Het Papiermuseum verleidt bezoekers om meer 
van Renkum te bekijken. Door middel van arrangementen te 
maken tussen een bezoek aan het museum, wandelen in het 
beekdal en lunchen in het centrum ontstaat voor ondernemers een 
economische spin-off. 

De verblijfsduur van bezoekers aan Renkum wordt verlengd en 
de inkomsten per bezoeker stijgen. De arrangementen kunnen 
bestaan uit kortingsvouchers voor individuen maar kunnen ook 
bestaan uit compleet georganiseerde dagtrips voor bedrijven en 
verenigingen. 

Door met lokale ondernemers samen te werken kan er een divers 
aanbod aan activiteiten voor verschillende doelgroepen worden 
aangeboden. Op deze manier wordt het bezoekers makkelijk 
gemaakt om een dag(deel) door te brengen in Renkum en het 
beekdal. Het museum kan hierbij fungeren als een startpunt, 
tussenstop of eindpunt. 

‘vliegwiel’ voor de lokale economie
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Vraag het op straat en je weet het: Renkumers zijn trots op hun 
papier. Het Papiermuseum gaat dan ook een belangrijke rol spelen 
in de sociale samenhang van Renkum. 

De totstandkoming en de organisatie van Het Papiermuseum wordt 
een gezamenlijke activiteit, waarbij iedereen kan participeren. Het 
museum zorgt voor samenhorigheid, zingeving en biedt
een sociaal netwerk. De betrokkenheid van bewoners, oud-
werknemers, jongeren en kunstenaars vormt de motor van de 
het museum. Er zijn vrijwilligers nodig voor de museumwinkel, 
rondleidingen en workshops, gebouwbeheer, bestuur, marketing 
etc. 

Het museum fungeert behalve als expositieruimte ook als 
ontmoetingsplek voor bewoners, papierliefhebbers, vrijwilligers 
van het museum, hobbyisten en kunstenaars. Met aan de ene kant 
het collectieve archief van de papiergeschiedenis van Renkum, 
Heelsum en Oosterbeek en aan de andere kant het stimuleren van 
nieuwe ideeën, acties en ervaringen rondom papier.

De vrijwilligers, sponsoren en donateurs maken samen Het 
Papiermuseum tot een succes en dragen bovendien bij aan 
de sociale samenhang van Renkum. Hun enthousiasme werkt 
dermate aanstekelijk, dat uiteindelijk iedere Renkumer besluit: 

Trots op papier

‘Ik wil ook meedoen!’
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gast atelier

trouwlocatie

Ambitie
Het Papiermuseum is eigenlijk meer dan alleen een museum over 
papierproductie. Het is ook een belevingscentrum waar workshops, 
lezingen en evenementen over papier plaatsvinden. Daarnaast 
is er veel aandacht voor de vele toepassingen van papier, in ons 
dagelijks leven, de techniek, de kunst en de innovatie van papier.

Interactief
Zien, beleven en doen zijn de uitgangspunten voor de manier 
waarop Het Papiermuseum zich gaat profileren. De integratie van 
de fysieke collectie met multimedia zorgen daarbij voor een unieke 
beleving. 

De presentatie krijgt inhoudelijk meerdere lagen. Een bezoek aan 
Het Papiermuseum kan daarom zowel ‘speels en informatief’ als 
‘diepgaand en specifiek’ zijn, met als beoogd resultaat: een ‘must 
see’ voor de kenner en ‘een leuk dagje uit voor het hele gezin’. Het 

Papiermuseum biedt voor elk wat wils. Ook het ‘zelf doen’ krijgt 
daarom een belangrijke rol in Het Papiermuseum. Ons credo luidt: 
‘Je steekt er wat van op…  en je neemt er wat van mee!’ 

Verschillende invalshoeken
Het Papiermuseum laat haar bezoekers kennismaken met de 
historie van de papierproductie, het gunstige landschap van de 
stuwwallen en waterkracht en de toekomst van papier in de 21ste 
eeuw.

Uitstraling 
Het museum dient een educatieve functie echter volgens de 
moderne maatstaven, via multimedia en interactie met bezoekers  
worden de toepassingen van papier toegelicht. 
Prikkelende en interactieve tentoonstellingen die het publiek 
verleiden om papier van dicht bij te bekijken en te bestuderen. 

zien, beleven en doen 
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Geschiedenis van papier

25

Van China naar Europa en van papyrus naar lompen. Papier 
heeft een boeiende ontstaangeschiedenis. De expositie toont 
de ontwikkeling van de techniek van papiermaken door de 
eeuwen heen. Het handwerk, de industriele revolutie, de 
topproductie aan het einde van de 20e eeuw, tot en met het 
huidige omslagpunt naar digitale dragers, waarop wij ons nu 
bevinden. 

Maak een wandeling door de tijd, langs de grondstoffen, 
technieken, de distributie van papier en werp een blik naar de 
toekomst van papier. 



26



In de Tweede Wereldoorlog zijn de papierfabrieken van Van Gelder Zonen 
en Pannekoek enorm beschadigd. Pannekoek is zelfs na de oorlog niet 
meer opgebouwd. Het personeel van de fabriek aan de Neder-Rijn is, 
zoals ook de dorpen, geëvacueerd. Voordat iedereen het dorp verliet 
is door een paar medewerkers zoveel mogelijk koperen leidingen uit 
het bedrijf gehaald en begraven in het houtveld. Dit gebeurde om te 
voorkomen dat de Duitsers dit materiaal zouden gebruiken voor hun 
oorlogsindustrie. Een bijkomend voordeel was dat na de oorlog materiaal 
voorhanden was en de machines veel sneller weer in gebruik genomen 
konden worden.

De Tweede Wereldoorlog is niet aan de papierindustrie voorbij 
gegaan. De dorpen Renkum en Heelsum hebben tijdens de slag 
om Arnhem zwaar onder vuur gelegen, met grote consequenties 
voor de papierfabrieken. 

Het Papiermuseum brengt deze roerige periode in beeld. En laat 
zien hoe de Renkumers zich in deze moeilijke periode staande 
hielden.

Tweede wereldoorlog

◄
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Hoe vaak schrijven we per dag iets op. Boodschappenlijstjes, 
notities, handtekeningen. We staan er niet bij stil. Papier en inkt. 
Een gouden combinatie, maar waarom? Hoe werkt het schrijven op 
papier. Waarom blijft de inkt plakken en vlekt het niet? 

Terug naar de basis van papier. Vanuit het product wordt er 
gekeken naar de toepassing van papier en de werking van de 
vezels waaruit het bestaat. Naast het gebruik van papier om op 
te schrijven of te drukken, wordt ook aandacht besteed aan de 
huishoudelijke papiersoorten en de technische waarden van 
bijvoorbeeld filtreerpapier. 

En dat kan je voelen, testen, ruiken en bekijken. 

Hoe werkt papier?

‘Een goed vel papier te 
maken , is moeilijker dan 
het vol te schrijven’. 

Wouter Wytynck
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Puur Natuur
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Om een vel papier te maken zijn er grondstoffen nodig. Het 
eerste papier werd van vezels uit oude kleding, lompen gemaakt. 
Tegenwoordig is de meest gebruikte vezel voor papierpulp de 
houtvezel, direct van een boom of via oud papier. Papier kan 
echter ook van andere vezels gemaakt worden, zolang de basis 
maar plantaardig is.

Dit maakt papier behalve biologisch afbreekbaar ook kwetsbaar 
voor insecten en beestjes die zich voeden met papier. Van de 
grondstoffen naar de biologie van papier. De grootste bedreigingen 
en vijanden van papier worden hier bekeken. 

De biologie van papier
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De toekomst van papier
Onze moderne papierproductie is een goed voorbeeld van een 
circulaire economie. Nederland is koploper op het gebied van 
hergebruik van papier. De fabrieken in Renkum gebruiken oud 
papier als grondstof.

Geen industrie verricht zoveel inspanningen om het gebruik van 
energie te beperken als de papierindustrie. Zij is koploper op 
het gebied van verduurzaming. En energieverbruik betekent niet 
automatisch een grote uitstoot van CO2. Een unieke eigenschap 
van hout en planten helpt daarbij. Bos neemt CO2 op. Daarnaast 
zijn hout en papier bronnen voor bio-energie. 

Ook wordt gebruik gemaakt van afvalstromen. Parenco draait 
volledig op oud-papier en Schut Papier in Heelsum gebruikt bij 
de fabricage van papier vezels van bijvoorbeeld tomaten- en 
paprikaplanten. Daarnaast wordt ook voor de opwekking van 
energie reeds op grote schaal gebruik gemaakt van biobrandstof. 

Het Papiermuseum laat zien hoe deze processen werken en welke 
innovaties worden doorgevoerd om dit te bereiken.

‘De krant van vandaag, 
is die van morgen’.

33



34



Papier als voorwaarde voor de creatie van een kunstwerk. Het is 
de drager van een ets van Rembrandt, een schets van Van Gogh, 
of een aquarel van Monet. En ook poëzie of een spannend boek 
begint met een blank vel papier waarop ideeën, uitspattingen en 
inspiratie vorm krijgen. 

Renkum heeft een rijke geschiedenis aan schilderkunst. 
De beekdalen en bossen vormden een inspiratie voor vele 
landschapsschilders. Het prachtige landschap en de mooie 
schilderijen zijn onlosmakelijk verbonden aan de productie van 
papier. Dit museale thema toont de relatie tussen kunstenaarsdorp 
Oosterbeek en papierdorp Renkum, waarbij papierfabriek Schut 
Papier als producent van hoogwaardig kunstpapier nog steeds een 
belangrijke plaats in neemt.

Papier als drager
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Papier is niet alleen geschikt als drager van tekeningen schilderijen 
en poezie. Het materiaal zelf vormt wereldwijd voor kunstenaars in 
verschillende disciplines de basis voor hun uitingen. 
In Nederland vindt zelfs een tweejaarlijkse papierbiënnale plaats in 
Rijswijk en Apeldoorn. 

Ook Het Papiermuseum besteed aandacht aan deze kunstvorm, 
onder andere met speciale exposities.

papierkunst 
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‘80 kilometer per uur 
100% duurzaam papier ’
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De papierindustrie innoveert continu en maakt het proces 
efficiënter en duurzamer. Door voortdurend te anticiperen op de 
eisen en wensen van deze tijd ontstaan nieuwe producten zoals 
kunststofvrije verpakkingsmaterialen of speciale papiersoorten 
gemaakt van plantenresten. Dit leidt tot duurzame innovaties. 

Het museum laat de bezoeker kennismaken met het vakmanschap 
van de moderne papierindustrie en vormt een visitekaartje voor 
deze sector. 

De nieuwste technologieën en toepassingen op het gebied 
van papier en kartonproductie worden hier samengebracht en 
geëxposeerd. Van energietransities tot de circulaire economie, 
alle technische aspecten van het papiervak komen hier aan bod. 
Papier innovatie is interessant voor vakgenoten en organisaties, 
maar het is ook vooral bedoeld om jongeren enthousiast te maken 
voor een loopbaan in de papierindustrie.  

Renkums papier
Het Papiermuseum biedt een platform aan de twee moderne 
Renkumse papierfabrieken: Parenco en Schut Papier. Zij geven 
uitgebreide informatie over de manier waarop hun producten 
vervaardigd worden, welke grondstoffen er gebruikt worden en hoe 
zij inspelen op de eisen en wensen van deze tijd.

Twee verschillende fabrieken, met zeer verschillende producten. 
Wat zij gemeen hebben en uitstralen is het vakmanschap en de 
passie voor papier. Dat brengen zij graag over op toekomstige 
generaties vaklieden.

Een bezoek aan Het Papiermuseum kan in bepaalde 
arrangementen gecombineerd worden met een excursie naar een 
van de papierfabrieken.

Papier & Innovatie
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Naast het reguliere bezoek aan de vaste collectie van het museum, 
biedt het museum ook extra activiteiten aan, zoals wisselende 
thema exposities. Daarnaast kan er getrouwd worden in de kapel,  
is er een gastatelier voor kunstenaars, een museumwinkel en een 
klein terras waar een kop koffie gedronken kan worden.

Deze extra activiteiten zorgen voor een verbreding van het aanbod 
en een extra inkomstenbron voor het museum. 

Extra activiteiten 
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‘Je steekt er wat van 
op en neemt er wat 
van mee’
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Wist jij dat voor 
waardepapieren 
glitters worden 
toegevoegd aan het 
papier? Als daar dan 
een kopie van wordt 
gemaakt lichten ze 
op. 

Wist jij, dat de 
koning voor 
de troonrede 
op Prinsjesdag 
speciaal niet- 
ritselpapier 
gebruikt? 
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Het Renkums Papiermuseum houdt niet op bij de deur van het 
museum. Sterker nog, Renkum zelf is Het Papiermuseum. 

Verschillende plekken in het dorp en het omliggende landschap 
getuigen van de rijke historie van het papier maken. Maar ook de 
onzichtbare monumenten, in de vorm van familieverhalen van vele 
generaties ambachtslieden, zijn een waardevolle schat die nog 
ontdekt moet worden.

Vanuit Het Papiermuseum wordt deze zichtbare en onzichtbare 
historie met elkaar verbonden. Een speciale papierroute, het 

papierpad, leidt de bezoekers langs deze monumenten. Middels 
infoborden, maar ook met behulp van moderne multimedia, zoals 
augmented reality worden de oude verhalen verteld en voor een 
breed publiek zichtbaar gemaakt.

Dankzij deze wandelroute wordt Het Papiermuseum nog sterker 
aan het dorp verbonden, maar koppelt het bijvoorbeeld ook het 
beekdal aan de Dorpsstraat. Het papierpad smeedt de Renkumse 
pareltjes samen tot een mooi en aantrekkelijk geheel.

STORYTELLING
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Partners
Werkgroep Papiermuseum
Stichting Vrienden van Het Papiermuseum
Stichting Papiergeschiedenis Renkum-Heelsum
Stichting Oud Renkum 
Stichting voor Heemkunde gemeente Renkum 
Genealogisch Historisch Genootschap Redichem
IVN werkgroep beken en sprengen

Overige Partners
Parenco B.V.
Schut Papier
CODA Apeldoorn
De Koninklijke Bibliotheek
Nederlands Openluchtmuseum
Gelders Archief
Smalspoormuseum Heteren
Papiergeschiedenis Nederland
14 Karaats
Federatie Industrieel Erfgoed Nederland
Vereniging Nederlandse Papierindustrie 
Kenniscentrum Papier en Karton
VAPA Apeldoorn
Universiteit Wageningen
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Tekst en vormgeving 
De Stadsfabriek, Anne Blok, Willem Blok

Deze publicatie werd gefinancierd door de Stichting 
Vrienden van Het Papiermuseum, met dank aan de 
gemeente Renkum.

Eerste druk 2015.

De Stichting Vrienden van Het Papiermuseum heeft ten 
doel: de bevordering en verspreiding van de kennis van 
de papiergeschiedenis, het wekken van belangstelling bij 
het publiek voor de verzameling van Het Papiermuseum 
te Renkum, het verlenen van financiële steun voor de 
instandhouding en inrichting van voornoemd museum. 

Meer informatie:
Stichting Vrienden van Het Papiermuseum
Postbus 1
6870 AA Renkum
vriendenpapiermuseum@gmail.com

Colofon
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