
Schimmert, 3 juni 2021 

 

Nederlands eerste ijsmuseum opent 5 juni in 

Schimmert 

Arctische sferen in Zuid Limburg tijdens de zomermaanden 

 

Schimmert - Vanaf zaterdag 5 juni is Nederland een nieuw museum rijker. Het eerste 

pop-up ijsmuseum van Nederland opent haar deuren in Schimmert, vlakbij Valkenburg. 

Altijd al eens willen ervaren hoe het is om ingevroren te worden? Weten wat een 

hunebed met ijs te maken heeft, of in een echte iglo zitten? In het ijsmuseum kan het 

allemaal. Bewonder de levensgrote ijsbeelden die eigenhandig zijn gemaakt door 

Nederlands kampioen icecarving, Sander Hurkens. In de 250m2  vriezers van de 

werkende ijssculpturenfabriek ontdek je van alles over dit wonderlijke natuurproduct. 

Zie hoe ijs getransformeerd wordt tot prachtige sculpturen. Je kunt het museum 

bezoeken door online te reserveren op www.icecarving.nl. Kosten: €8,50 p.p. (<18 jaar 

€5,50).  

 

30 jaar sculptuur ervaring 

Als je al 30 jaar dagelijks beroepsmatig sculpturen maakt van ijs en mergel dan mag je wel 

“de beste” genoemd worden. Carving.nl van Sander Hurkens en Pim Geradts levert al bijna 30 

jaar de mooiste ijssculpturen in binnen- en buitenland voor evenementen, feesten en 

partijen. 

Naast de productie van ijs en het maken en leveren van ijssculpturen worden er ook 

icecarving workshops aangeboden. Door de corona tijd heeft Sander in een versneld tempo 

zijn droom weten te verwezenlijken: “een unieke totaalbeleving creëren die alle zintuigen 

prikkelt”. Hij wilt mensen bewegen en inspireren. Met veel enthousiasme stelt Carving.nl het 

productieproces open voor publiek in een museumachtige setting: het ijsmuseum. Het 

ijsmuseum is een unieke toevoeging van het activiteiten aanbod in de Gemeente Beekdaelen. 

Wil je lekker glijden van de Glad Janus, een heuse ijsglijbaan? Dan is het ijsmuseum de place-

to-be deze zomermaanden. Je kunt vanaf 5 juni elke dag terecht in het museum. 
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http://www.icecarving.nl/


Noot voor de redactie: 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 

Pim Geradts en Sander Hurkens op bovenstaande gegevens 

 


