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                Hembrugterrein (museum)

Kanonnenloods 14 1505 RX  Zaandam 

Eurometaal moest dicht/open (doorhalen wat niet van toepassing is)
 
In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw brachten vredesactivisten met enige 
regelmaat een bezoekje aan Eurometaal. Nederlands grootste munitiefabriek was weliswaar 
hermetisch afgesloten van de buitenwereld, maar dat mocht de pret niet drukken. Met 
spuitbussen brachten ze antimilitaristische slogans aan op de buitenmuren, blokkeerden ze 
het fabrieksterrein en presenteerden ze pamfletten en brochures waarin ze pogingen deden 
om het bedrijf naar de mestvaalt van de geschiedenis te schrijven. 

Eurometaal maakte namelijk moordtuig en droeg desgevraagd ook nog eens bij aan 
dictatoriale regimes. Het bedrijf mocht op dat immense Hembrugterrein weliswaar al bijna 
een eeuw naar hartenlust produceren en werkgelegenheid bieden aan vele honderden 
arbeiders, wat de actievoerders betreft gingen de poorten definitief op slot. Eurometaal 
moest dicht, en snel ook.

In de jaren negentig nam ROSA het stokje over. Met enige regelmaat werd er geageerd 
tegen de criminele wapenleveranties aan landen als Iran, Irak en Turkije. Waar ROSA vlak 
na haar oprichting een brochure met de titel Eurometaal moet dicht presenteerde, brachten 
we in 1988 een nieuwe brochure met een tegengestelde titel uit: Eurometaal moet blijven. 
Dat kwam kort gezegd neer op het behoud van het unieke groen en de vele historische 
panden op het terrein, een aanvulling met woningen en de huisvesting van creatieve 
bedrijvigheid. Waar de gemeente Zaanstad van het Hembrugterrein een bedrijventerrein 
wilde maken, oordeelde ROSA dat dat ‘zinloos en schadelijk’ was.

Het wemelde daar in zuidelijk Zaandam van de prachtige en tegelijkertijd mysterieuze 
gebouwen. Ze heetten De Kathedraal of De Dood. Er stond een Grote en een Kleine 
Boerderij (die hadden overigens duidelijk een andere functie dan melk leveren of kippen 
houden). Er waren prachtige gevels met siermetselwerk. Gracieuze gietijzeren kolommen. 
Een fabriekshal in de Amsterdamse-schoolstijl. Expressionisme, traditionalisme, 
neorenaissance; bedenk een bouwstijl en die bleek aanwezig.

Daar bleef het niet bij. Overal groeide en bloeide het groen. Planten die elders in de 
Zaanstreek afwezig waren, reikten hier massaal naar de hemel. Er was zelfs een heus bos, 
en niet zo’n kleintje ook. Het krioelde van het leven, in flora- en faunavorm. Waar vond je zo 
dichtbij elkaar de ijsvogel, bonte specht en ransuil? Om maar te zwijgen over de eveneens 
rondstruinende wezels, bunzingen en vleermuizen. Deze weelderige biotoop was niet alleen 
bijzonder in de Zaanstreek, maar in heel Nederland.

We wisten het nog niet toen we Eurometaal moet blijven schreven, maar het munitiebedrijf 
was terminaal. Het bedrijf zou uiteindelijk nog net de 21ste eeuw halen. Toen werden ook de 
laatste bommenmakers en kruitmengers naar huis gestuurd. De val van de Muur in 
combinatie met slecht management deden Eurometaal de das om. Ruim drie eeuwen lang 
had de onderneming binnen- en buitenland voorzien van geweren, mijnen en kogels. De 
eerste twee eeuwen vanuit Delft en daarna in het hart van de Stelling van Amsterdam. 



Het nieuwe millennium was echter amper aangebroken of ook het laatste restje hoop op 
handel verdween. Eurometaal ging dicht. Definitief. Wij, de aanhangers van het gebroken 
geweertje, kregen eindelijk onze zin.

Bij gebrek aan onderhoud begonnen er gebouwen in te storten, een proces dat overigens al 
was ingezet toen het bedrijf nog niet ter ziele was. Planten overwoekerden in ijltempo de 
monumentale panden, bomen doorboorden de vloeren en zochten via de daken het zonlicht 
op. Regen en wind dreigden het karwei definitief af te maken. Wat jaren eerder de 
romantische uitstraling had van vergane glorie dreigde nu te verworden tot onherstelbare 
ruïnes. Het mooiste en tegelijkertijd geheimzinnigste stukje Zaanstreek verdween stukje bij 
beetje van de aardbodem.

Voor herstel en onderhoud waren miljoenen euro’s nodig. Het zou logisch zijn als het 
ministerie van Defensie die restauratiekosten zou dragen. Niet alleen was de Nederlandse 
staat verreweg de langste tijd eigenaar van het gebied, onder dat bewind vonden ook de 
talloze illegale giflozingen plaats die de bodem zo vervuilden dat sanering bijkans 
onbetaalbaar werd. Het ministerie gaf aanvankelijk echter niet thuis. Anderen moesten de 
klus maar klaren.

Pas na lang aandringen van de gemeente en door het hardnekkig blijven aandragen van 
plannen en alternatieven kwamen Den Haag, en vervolgens ook de provincie, een beetje in 
beweging. De eerste gebouwen werden waterdicht gemaakt of zelfs hersteld. 

Inmiddels is de helft van het Hembrugterrein weer toegankelijk en zitten er creatieve 
bedrijven. Het is het begin van iets dat de komende jaren kan uitgroeien tot een uniek woon-, 
werk- en recreatiegebied. Met behoud van tientallen monumenten en veel natuur. Het is min 
of meer de vertaling van het plan dat ROSA in 1998 aan de gemeenteraad presenteerde. 
Eurometaal moest dicht, Eurometaal diende te blijven, Eurometaal bleef en Eurometaal gaat 
open.  


