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Over de ‘Schone  Slaapster’ 
die ontwaakte    
Het verhaal van de Wagenwerkplaats, en daarmee 
ook het Soesterkwartier, begint al in 1904, toen er 
een trein vol stakende spoorwegarbeiders vanuit 
Haarlem Amersfoort kwam binnen gereden. Na het 
ontslag werd hen hiermee een tweede kans geboden. 

Hoe raakte je betrokken bij de Wagenwerkplaats?
In 2000 zou de Wagenwerkplaats door de NS gesloten 
worden. Ik werd de projectmanager om het proces 
van herbestemmen te leiden. Dat eerste jaar dachten 
we nog aan een gebied met kantoren en woningen, 
geheel in lijn met de nieuwe ontwikkeling van het 
Centraal Stadsgebied. Maar de komst van een 
actiegroep uit de wijk, de Schone Slaapster, zette de 
wissel al snel om. Deze groep had als eerste doel 
om de portierswoning vooraan de Soesterweg te 
redden van de sloop. Dat lukte niet, maar wat daarna 
gebeurde heeft de loop van de geschiedenis toch 
wel bepaald. De Wagenwerkplaats werd erfgoed 
en in 2007 werd het ensemble van gebouwen op de 
Werkplaats uiteindelijk verklaard tot Rijksmonument. 
Het actiecomité was ondertussen op zoek naar nieuwe 
mogelijkheden van herontwikkeling. Dit leidde tot een 

mooie samenwerking van gemeente en burgers. 
Samen met studenten van Saxion Hogeschool, 
namen we de gelegenheid om wilde plannen uit 
te werken voor de toekomst. Wat ons voor ogen 
stond was een plek die ruimte zou bieden voor een 
creatieve economie, een broedplaats voor educatie, 
economie en vooral veel creativiteit.  Mijlpaal was 
het jaar 2007. Geïnspireerd door de PPS (Publiek 
Private Samenwerking) bedachten we voor de 
Wagenwerkplaats een PPPS, een samenwerking 
waarin ook het particuliere initiatief van de bewoners 
een gelijkwaardige plek zou hebben. De andere 
P’s werden ingevuld door de gemeente Amersfoort 
en de ontwikkeltak van de NS. 

Hoe zou je de periode die erop volgde willen 
typeren?
Wij hebben voor het eerst de term Pauzelandschap 
geïntroduceerd in Nederland. Een gebied dat in 
transitie is. De contouren zijn vastgelegd, maar de 
invulling gaat geleidelijk. Stuk voor stuk werden 
eerst alle gebouwen opgeknapt. Er werden huurders 
gezocht die pasten binnen het beeld dat in de visie is 
geschetst. Ondertussen werkte stedenbouwkundig 
bureau Must aan het eerste Masterplan. 
Uit het hele land kwamen signalen van interesse voor 
het proces dat zich hier in Amersfoort afspeelde. 

Hier op de Wagenwerkplaats vonden we nieuwe 
manieren van samenwerking tussen bewoners en 
de overheid en bedrijven. We waren een bijzondere 
pilot. In deze periode leerden we ook Jurgen van der 
Heijden kennen, die ons een belangrijke stap vooruit 
hielp. “Wil je deze bewonersenergie vast houden, 
dan heb je een nieuw samenbindend thema nodig”, 
zie hij, “bijvoorbeeld energie, groen of duurzaam-
heid.” In die geest vonden in 2009 al de eerste 
Duurzaamheidsdagen van de Wagenwerkplaats 
plaats. De Vereniging Duurzaam Soesterkwartier 
is hieruit voortgekomen.  Eén van de werkgroepen 
was de Woonwerkplaats, die nadacht over duurzaam 
wonen op de Wagenwerkplaats. In 2012 ontsproot 
uit deze werkgroep een nieuwe initiatief: thans de 
vereniging Soesterhof, die vele jaren gepionierd 
heeft om deze wens te realiseren. 

Hoe houd je de ontwikkeling op gang?
In 2014 vonden de tweede Duurzaamheidsdagen 
plaats, 5 jaar na de eerste. Door 120 mensen 
(bewoners, deskundigen, gemeente, NS) is nage-
dacht over “Hoe kunnen we dit terrein op een duur-
zame manier ontwikkelen?” De NS had al te kennen 
gegeven de Wagenwerkplaats te willen aanbesteden 
voor de ontwikkeling naar de toekomst. Het docu-
ment dat daaruit volgde, heeft de gemeenteraad in 
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De dagen van de Wagenwerkplaats 13 &14 maart



> BEWONERSAVOND MASTERPLAN   
 WAGENWERKPLAATS 
 Woensdag 13 maart 19.30 uur 
Adres: Oude magazijn Wagenwerkplaats, 
Soesterweg 310, 3812 BH, Amersfoort. 
Vanaf 19.00 uur staat de koffi e klaar. 

> THEMA-AVOND WAGENWERKPLAATS 
 Donderdag 14 maart 19.30 uur 
Adres: Cliniclowns Wagenwerkplaats, 
Soesterweg 300A, 3812 BH, Amersfoort. 
Vanaf 18.45 staat de koffi e klaar.
Deze avond is tevens een leuke slotavond 
voor de buurt
Zoals: halverwege een paneldiscussie met o.a.  
oud-wethouder Arriën Kruyt, Daan Klaasse 
(NS Stations), en Gijs van Valkenhoef (Groene 
Spoor) Aan het eind een gezellig buurtcafé met  
DJ Bugs B wijkbestuurslid Bernard van Gellekom. 
Zie ook www.amersfoort.nl/wagenwerkplaats

2016 aangenomen als uitgangspunt voor de toekomst, 
waardoor het document nu nog tientallen jaren 
meekan. De Duurzaamheidsvisie is een ontwikkeling, 
die ruimte geeft voor continue herijking. Dachten 
we toen nog dat gasloos bouwen ambitieus was, 
tegenwoordig is het een landelijke regel, en is zelfs 
Nul op de Meter al standaard. 

Waarom zijn er nu in maart de Dagen van de 
Wagenwerkplaats?
In 2015 werkten een tweetal bedrijven op de Wagen-
werkplaats, H+N+S en Imoss, aan een tweede Master-
plan. In 2016 moest dit plan, nadat het door de raad al 
was vastgesteld, onverhoopt terug naar de tekentafel 
omdat de Grote Loods met de aanvoersporen, samen 
toch goed voor een kwart van het gebied, toch niet 
zou meedoen. In 2017 werd nog een inloopavond voor 
bewoners georganiseerd, waarbij diverse scenario’s 
voor de toekomst werden gepresenteerd. Vanaf dat 
moment is het voor bewoners niet helemaal duidelijk 
meer welke keuzes er worden gemaakt. Onlangs 
spraken we de wethouder hierop aan. Zij was het 
met ons eens dat er meer openheid van zaken moet 
worden gegeven. We hopen tijdens de Dagen van de 
Wagenwerkplaats deze duidelijkheid te krijgen.

Wat gaat er nu nog gebeuren en wat is jouw wens?
Op het stadhuis kan het nieuwe Masterplan zijn loop 
verder gaan, langs de gemeenteraad. Volgens de 
planning wordt het eind mei vastgesteld. Dat is voor 
de NS het moment om het gebied aan te besteden.
Ik hoop dat er tijdens de Dagen van de Wagenwerk-
plaats enkele werkgroepen ontstaan die over thema’s 
als energie, mobiliteit en verdichting rondom het 
station gaan nadenken. Want daar liggen nog kansen 
en dat vraagt om denkkracht. 

PLAN VAN PIONIERS: 
FABIAN,  PRISCA,  MARIJN EN TIMO

                       INTERVIEW MET 
GIJS VAN VALKENHOEF, VOORZITTER    
           VAN HET GROENE SPOOR

             Afgelopen jaren hebben   
                                    we vlinderstruiken in de                         
                                        middenberm van de            
                                     Mondriaanlaan geplant;         
                                  komende jaren gaan we door 
                               met ons in te zetten om die   
            middenbermen met bomen te 
                   planten en kruidige en fl eurige planten 
die de laan mooi maken, en ook plaats biedt voor 
veel insecten.  

Het Groene Spoor
Het Groene Spoor heeft als doel een groene zone 

in stand te houden tussen de Eem en het bos Birkhoven. 

We werken als een werkgroep en komen elke 14 dagen 

bij elkaar. We bespreken dan allerlei projecten waaraan 

we werken. Vaak heel praktisch, want het zijn meestal 

uitvoerende projecten in het groen. Maar we overleggen 

ook over veel organisatorische zaken. We hebben name-

lijk veel contact met allerlei instanties, die hun eigen 

beleid hebben over het groen. En we doen ook niet alles 

zelf. Juist niet. We werken met veel anderen, zoals 

met groepen die we via Matchpoint leren kennen, 

of groepen uit de buurt, of groepen van het MBO. 

We bouwden 10 insectenhotels vanaf Holland Opera tot 

aan Zandfoort aan de Eem. Grotendeels bouwden we 

deze samen met de kinderen van aangrenzende buurten, 

en met de natuurkids groep van IVN, met statushouders, 

en met MBO stagiaires. Met dit laatste project hebben 

we meegedongen met Kern met Pit wedstrijd. En we 

wonnen hier een mooi geldbedrag! 

Voor meer informatie: www.hetgroenespoor.nl 

Soesterhof
Soesterhof is een initiatief van 42 huishoudens 
om zelf onze woningen en buitenruimte te 
ontwerpen, te laten bouwen en daar te gaan 
wonen. 30 koopwoningen, 12 sociale huur en 
een gemeenschappelijke ruimte. Alle huizen 
zijn energie zuinig, zonder gas. 

We zijn nu 7 jaar druk om onze ideeën te realiseren. 

Dat kost veel meer tijd dan eerder gedacht. Er zijn veel 

hindernissen die we moeten nemen. Als voorbeelden 

liggen er gelukkig geen explosieven van de 2e wereld-

oorlog op het terrein en hebben we een oplossing voor 

de hoge norm van de geluidshinder van het spoor. 

Omdat het masterplan van de Wagenwerkplaats heel 

erg is opgehouden, hebben we heel veel zelf moeten 

regelen. We leggen zelf onze wegen, riool en andere 

voorzieningen aan op het terrein. Als alles nu verder 

doorloopt zoals we hopen, zouden we net voor 

of na de zomer kunnen beginnen met de eerste 

bouwwerkzaamheden.

www.facebook.com/soesterhof

Er komt een nieuw gebouw op de Wagenwerk-
plaats: De Samenwerkplaats 2.0. Een gebouw 
waar voor iedereen veel te doen is. 

Samenwerkplaats 2.0
Met het opstellen van het nieuwe Masterplan voor de 

Wagenwerkplaats komt er langzaamaan een einde 

aan het ‘pauzelandschap’. Gelukkig is er in dit Master-

plan waardering voor de betekenis die de pioniers 

hebben. Voorbeelden hiervan zijn de Verkeerstuin, de 

Samenwerkplaats, Per Expressie en de Laswerkplaats. 

Die waardering komt tot uiting in de mogelijkheid om 

een pand te realiseren waar maatschappelijke functies 

in ondergebracht worden.

De Samenwerkplaats 2.0 is een plan van de pioniers 

van de Wagenwerkplaats. Dankzij dit plan blijven de 

culturele, maatschappelijke en sociaal-economische 

initiatieven voortbestaan. Dankzij het plan blijft het 

leuk op de Wagenwerkplaats!

Voor meer informatie: www.samenwerkplaats.nl 
En schrijft u zich ook in voor de nieuwsbrief!

zijn energie zuinig, zonder gas. 

MEER INFORMATIE OVER HET MASTERPLAN  
EN DE WAGENWERKPLAATS: 
www.amersfoort.nl/wagenwerkplaats
www.wagenwerkplaats.eu
www.soesterkwartier.info
www.facebook.com/wagenwerkplaats

COLOFON:
Dit bericht verschijnt naar aanleiding van de aanpassing van 
het masterplan Wagenwerkplaats. Het voorstel zal voor de 
eerste keer worden gepresenteerd aan Amersfoort op woens-
dag 13 maart a.s. Deze uitgave, met welwillende medewerking 
van ‘De Stad Amersfoort’, was onder andere mogelijk dank 
zij de medewerking van de gemeente Amersfoort, garantie 
van NS-Stations en medewerking van vele anderen. 
Onze bijzondere dank gaat uit naar de sponsors: 
Buurtbudget Soesterkwartier, Gebruikersvereniging Wagen-
werkplaats, Holland Opera, Imoss, Rail Center, Glas in Lood 
Atelier De Witte Raaf, de Samenwerkplaats2.0, en Ontwerp-
groep Lale. Zonder de spontane steun van de sponsors was 
deze uitgave niet mogelijk geweest.


