
Met de oprichting van de Deventer IJzermolen in 1756 start de 
geschiedenis van Nering Bögel. Een bedrijf dat tot op de dag van 
vandaag nog floreert. Dit boek brengt de roerige geschiedenis van 
het bedrijf in kaart. Vanaf de aanleiding voor het oprichten van de 
‘Ysermoole’ tot de stormachtige groei onder leiding van de familie 
Nering Bögel. Vanaf het plotselinge faillissement in 1932 tot de 
ontwikkeling tot technisch hoogstaand bedrijf onder leiding van 

Richard Janssen in deze eeuw.

Dit boek is geen onuitputtelijke bron van feiten en wetens-
waardigheden, maar probeert in grote lijnen het verhaal van Nering 
Bögel te vertellen. Daarbij is wel ruimte gelaten voor de plek die 

het bedrijf innam in de levens van generaties 
Deventenaren. Dit boek laat zich daarnaast ook lezen als een blauw-
druk van de opkomst, bloei en ondergang van wat beschouwd kan 
worden als één van Nederlands oudste industriële ondernemingen.

Onder leiding van de huidige directeur-eigenaar van Nering Bögel, 
Richard Janssen, kwam de interesse in de wortels van het bedrijf 
terug. Om de banden tussen Nering Bögel en de stad Deventer 
voorgoed te bezegelen, is het bedrijf naamgever geworden van de 

nieuwe Muziekkoepel in het Deventer Worpplantsoen. 

De originele Muziekkoepel, deels geproduceerd door Nering Bögel, 
is in 2012/2013 herbouwd. Dit vormde eveneens een mooie 

aanleiding om de fascinerende geschiedenis van dit bedrijf definitief 
op schrift te stellen.
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Voorwoord
Zoals de ondertitel van dit boek al verklapt, kent Nering Bögel een 
ronduit fascinerende geschiedenis. Toen ik in 1995 in dienst van dit 
roemruchte bedrijf kwam, kende ik natuurlijk de naam en de lange 
staat van dienst. 
Voor mij is het verhaal van Nering Bögel, dat begon met de opricht-
ing van de Deventer ijzermolen van Hendrik Lindeman in 1756, in de 
eerste plaats een symbool voor Nederlands chauvinisme en trots. 
Hoe een klein bedrijf uit een provinciestadje kon uitgroeien tot een 
multinational. Zijn producten tot in de verste uithoeken van de globe 
exporteerde. 

De geschiedenis van Nering Bögel spreekt ook tot de verbeelding 
door de haast continue struggle for life waarin het bedrijf verkeerde. 
Hoe het bedrijf als een feniks verrees uit een faillissement. Zich 
oprichtte na weer een overname. Toch weer kwam bovendrijven uit 
een woud van conglomeraten en holdings.

Nu de ruim 250-jarige geschiedenis van het bedrijf voor het eerst in 
zijn totaliteit is opgetekend, is de cirkel op twee manieren weer rond. 
Ik spiegel me graag aan Johan Laurents Nering Bögel die de aandelen 
van de ijzergieterij uit vele handen kocht en een nieuwe, duidelijke 
koers koos. Ook voel ik me verbonden met Hendrik Lindeman die 
de ijzermolen startte om zijn weg- en waterbouwambities te ver-
wezenlijken. Toeval of niet, maar Nering Bögel legt zich nu toe op 
gespecialiseerde producten voor weg- en waterbouw.

Torenhoge ambities met Nering Bögel heb ik niet. We werken met 
een zeer betrokken team aan betrouwbare producten voor onze 
klanten. Continuïteit door innovatie blijft ons devies, zonder ons te 
verliezen in luchtkastelen. Dit boek maakt ons eens te meer bewust 
van de waarde van onze naam. We dragen zorg en verantwoording 
om deze unieke waarde hoog te houden.

Weert, Richard Janssen  
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Hoog boven de stad prijkt de Lebuinustoren 
waar in 1866 het trommelspeelwerk van 
Nering Bögel is geplaatst voor het laten 
klinken van de vaste carillon melodieën.

1. Modellenmakerij en
gedenkzegel, Emmastraat.

9. Botermarkt.

8. Sierlijke lantaarn
opstellingen voor 
stadhuis, Grote 
Kerkhof.

7.

6. De Hereeniging.

5. Wilhelminafontein, Brink.

4. Bergpoortstraat, 
een van de oudste 
voorbeelden van 
volkswoningbouw op 
particulier initiatief, 
woningen voor de 
arbeidende klasse 
dicht bij de fabriek.

3. Enkele honderden gietijzeren 
boogramen in voormalige kazerne, nu 
winkelcomplex ‘De Boreel’

2. Bergschild met
woonhuis.

10. Kapjeswelle. 11. Muziekkoepel  Worpplantsoen
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Plattegrond van Deventer circa 1857, nog ingesloten door knellende vestingwerken zien we rechts aan het einde van de Deventer haven de gebouwen ingetekend van IJzergieterij Nering Bögel en de Vetkolk.
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Plattegrond van Deventer circa 1857, nog ingesloten door knellende vestingwerken zien we rechts aan het einde van de Deventer haven de gebouwen ingetekend van IJzergieterij Nering Bögel en de Vetkolk. Deze kaart van het centrum van Deventer is een uitnodiging om een mooie wandeling te maken langs een aantal opmerkelijke Nering Bögel producten en gebouwen. Op de fl ap rechts treft u een visuele 
verwijzing aan. De wandeling eindigt bij de Muziekkoepel in het Worpplantsoen. Vanuit de serre van het IJsselhotel heeft u een heerlijk uitzicht op de stad.




