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1. Introductie
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1.1 Visie op de toekomst

De toekomst van het voormalige Wagenbedrijf prikkelt de verbeel-

ding. Het enorme rangeerterrein met bijbehorende bebouwing strekt 

zich uit over een oppervlakte van circa 18 hectare in de nabijheid van 

het station Amersfoort. Op dit moment wordt het terrein bevolkt 

door kleine ondernemers, culturele instellingen en kunstenaars. 

Door de risicozonering rondom het aangrenzende rangeerterrein kan 

de locatie niet volledig worden ontwikkeld. Waarschijnlijk zal deze be-

perking pas in de loop van 10 tot 15 jaar verdwijnen. Deze beperking 

dwingt tot een langzame en geleidelijke ontwikkeling. Zo ontstaat 

de kans om dit enorme terrein rustig te laten rijpen tot een vitaal, 

attractief stuk stad.  

De stedebouwkundige visie die Must stedebouw in 2007 op verzoek 

van NS Poort heeft opgesteld is in het afgelopen jaar uitgewerkt in 

een stedebouwkundig Masterplan voor de gehele Wagenwerkplaats.

In een open en intensief planproces met vele werkgroepen, bijeen-

komsten en een feestelijke Week van de Wagenwerkplaats zijn veel 

nieuwe ideeën geopperd, kritische vragen gesteld en strategische 

afwegingen gemaakt. Hieruit zijn de uitgangspunten voor het Mas-

terplan voortgekomen en met alle betrokken partijen is de mogelijke 

ruimtelijke invulling van het Wagenwerkplaatsterrein verkend.

De hoofdlijnen voor de toekomstige ontwikkeling van de Wagen-

werkplaats zijn in mei 2008 gepresenteerd in een reeks openbare in-

formatie-avonden in het informatie-centrum op de Wagenwerkplaats. 

Daarbij was er brede steun voor de uitgangspunten en volop discussie 
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over de mogelijke invulling van het plan. Ook vertegenwoordigers 

van politiek en professionals hebben zich in een aansluitend debat 

gebogen en uitgesproken over de plannen. 

Uniek aan het planproces voor de Wagenwerkplaats is de wijze 

waarop zowel burgers, gemeente als de NS initiatief tonen en op voet 

van gelijkwaardigheid met elkaar in gesprek zijn. Hierdoor worden 

zeer uiteenlopende soorten ideeën besproken en ligt de focus op het 

bereiken van een gedeelde visie en het vastleggen van prioriteiten en 

hoofdlijnen waar iedereen achter staat. Daarbij zijn de verschillende 

partijen verantwoordelijk voor hun eigen bijdrage in het realiseren van 

de gedeelde droom.

Het Masterplan van de Wagenwerkplaats schets een beeld van de 

mogelijke toekomst in 2025 met een sterke nadruk op ingrepen die 

het gebied in de komende jaren tot bloei kunnen brengen. Voor het 

kerngebied rond de historische bebouwing fungeert het Masterplan 

als een Voorlopig Stedebouwkundig Ontwerp. Het zal eind 2008 

verder uitgewerkt worden in een Definitief Stedebouwdig Ontwerp 

voor de eerste fase (tot 2015) en een Inrichtingsplan voor de open-

bare ruimte. Gelijktijdig werken verschillende architecten aan plannen 

voor de renovatie van een deel van de gebouwen die een waardevolle 

eerste inpuls kunnen geven aan het gebied.
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1.2 De Wagenwerkplaats in Amersfoort

Zicht op de Utrechtse Heuvelrug en Bokkeduinen

Zicht op de Wagenwerkplaats vanaf het station

Woonstraat in het Soesterkwartier

Geluidswal tussen Wagenwerkplaats en Soesterkwartier 
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1.2 De gebouwen van de Wagenwerkplaats

De Wagenloods

De Verensmederijv 

Het Ketelhuis

Interieur Hoofdgebouw
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2. Uitgangspunten
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Hoewel de Wagenwerkplaats op dit moment slecht verbonden is met 

haar omgeving heeft ze de potentie om de verschillende werelden 

van spoor, stad en landschap op een unieke manier samen te bren-

gen. Het eerste uitgangspunt voor het Masterplan is dan ook dat 

de ligging nabij station Amersfoort, de identiteit van de woonwijk 

Soesterkwartier en de kwaliteiten van het landschap van de Utrechtse 

Heuvelrug terugkomen in het ruimtelijke en programmatische ont-

werp voor de Wagenwerkplaats. De Wagenwerkplaats wordt een plek 

waar mensen uit verschillende werelden elkaar ontmoeten en samen-

werken én de Wagenwerkplaats wordt een verbindende schakel in 

het stedelijke weefsel van de stad Amersfoort.

2.1 De Wagenwerkplaats koppelt kwaliteiten

Soesterkwartier

Station Amersfoort

Utrechtse Heuvelrug
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2.2 Eén gebied, deelsgewijze aanpak

De maat en schaal van de locatie is uniek in Amersfoort. De grote 

eenheid is de moeite waard om behouden te blijven. Wie goed kijkt 

ziet echter dat deze grote eenheid opgebouwd is uit drie gebieden 

met een eigen karakteristiek en een eigen ontwikkelingspotentieel.

1. In het middengebied staan de belangrijkste gebouwen. Hier is 

het karakter van de historie nog duidelijk zichtbaar. Een deel van de 

gebouwen wordt al gebruikt door een kleine groep pioniers. Er wordt 

snel gestart met een gerichte renovatie van de bebouwing en moge-

lijk kleinschalige nieuwbouw. Zo ontstaat er op korte termijn ruimte 

voor culturele instellingen en kleinschalige bedrijvigheid die voortbou-

wen op de reeds lopende spontane ontwikkeling.

2. Het westelijke deel ligt op dit moment het meest geïsoleerd en 

wordt voor een groot deel nog gebruikt door NS Reizigers. Ook de 

externe veiligheid beperkt de ontwikkelingsmogelijkheden van deze 

locatie. Desalniettemin zijn er functies denkbaar die passen binnen 

deze beperkingen en een bijdrage leveren aan het profiel van de 

nieuwe Wagenwerkplaats. Over 15 jaar, als naar verwachting alle 

beperkingen zijn verdwenen, lijkt dit gebied het meest geschikt voor 

een gemengd woon/werk milieu.

3. Het oostelijke deel is een toplocatie met het station op loopafstand. 

Hier liggen grote kansen voor een regionale trekker, bijvoorbeeld 

regionaal onderwijs. De externe veiligheid beperkt op dit moment de 

ontwikkelingsmogelijkheden. Toch zijn er functies denkbaar die pas-

sen binnen deze beperkingen en een bijdrage leveren aan het profiel 

van de nieuwe Wagenwerkplaats.schaal 1 : 5.000
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De bijzondere kwaliteit van de Wagenwerkplaats is het industriële 

erfgoed van gebouwen en andere sporen uit het bedrijvige verleden. 

De meeste gebouwen zijn echter in slechte staat. Er wordt op dit mo-

ment al veel geïnvesteerd om de gebouwen weer geschikt te maken 

voor nieuw gebruik. De renovatie beperkt zich tot de gebouwen met 

de hoogste architectonische en stedebouwkundige kwaliteiten. Het 

doel is om deze gebouwen zoveel mogelijk in oude luister te herstel-

len. 

Ook in de buitenruimte zijn overal relicten uit het verleden te vinden. 

De meest markante elementen zijn de twee rolbanen. De rolbanen 

zullen gerenoveerd worden. Daarnaast bevinden zich op het terrein 

resterende sporen, wissels en schakelkasten. Samen met de gebou-

wen vormt dit een ensemble dat onlangs tot rijksmonument benoemd 

is. Alle elementen zullen dan ook zo veel als mogelijk behouden 

blijven in de toekomstige situatie.  

 

Investeren in identiteit is echter meer dan het behoud van relicten van 

de voormalige Wagenwerkplaats. Het industrieel erfgoed is niet bij-

zonder genoeg om als museumstuk te behandelen. Het erfgoed heeft 

alleen maar toekomstwaarde als het een nieuwe bestemming kan krij-

gen. Behoud door ontwikkeling is dus hét middel om het industrieel 

erfgoed op de Wagenwerkplaats te kunnen behouden. 

2.3 Sporen uit het verleden zijn de gebiedsdragers
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2.4 Nieuwe ontsluitingen zijn noodzakelijk

Om de groei van activiteiten op de Wagenwerkplaats mogelijk te 

maken is het nodig de auto ontsluiting van het gebied te verbeteren. 

Deze ingrepen in de infrastructuur leggen een duurzame basis voor 

de ontwikkelingen op lange termijn. 

De huidige weg vanaf het stationsplein naar het Hoofdgebouw wordt 

opnieuw aangelegd zodat de Wagenwerkplaats een duidelijke entree 

krijgt vanaf de oostzijde. Met name de aansluiting op het Piet Mondri-

aanplein bij het station behoeft nog nadere uitwerking. Op termijn zal 

deze oostelijke entree niet voldoende zijn en wordt vanuit het westen 

een nieuwe weg aangelegd naar het hart van het gebied.

Deze twee oost-west straten zijn alleen bedoeld voor bestemmings-

verkeer op de Wagenwerkplaats. De rijbanen bieden voldoende ruim-

te voor twee rijrichtingen en fietsers. Langs de rijbanen zijn stroken 

gereserveerd voor langsparkeren en brede stoepen. Aan de noordzijde 

krijgen de straten een dubbele bomenrij. Zo wordt de weg ook een 

belangrijke ruimtelijke drager van de toekomstige Wagenwerkplaats.
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De historische band van de Wagenwerkplaats met het Soesterkwartier 

wordt met het Masterplan een nieuw leven ingeblazen. Nieuwe ver-

bindingen verweven het stratenpatroon van het Soesterkwartier met 

die van de Wagenwerkplaats en vanaf de Soesterweg openen een 

aantal nieuwe entrees het gebied. De nadruk ligt bij deze verbindin-

gen op langzaam verkeer en lokaal autoverkeer.

2.5 Samenhang met het Soesterkwartier
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Waar het Soesterkwartier nu met de achterkant naar het spoor ligt 

zorgen nieuw te bouwen woningen voor een nieuw gezicht naar de 

Wagenwerkplaats. Deze woningen passen in schaal en sfeer bij de 

gemoedelijke bebouwing van het Soesterkwartier maar hebben hun 

voordeur aan de Wagenwerkplaats. Door deze nieuwe rand wordt 

de Wagenwerkplaats aangesloten op de stedebouwkundige struc-

tuur van het Soesterkwartier maar blijft het sterke contrast behouden 

tussen de compacte bebouwing van de stad en het grootschalige 

landschap van de spooremplacementen en industriële gebouwen.

2.6 Nieuw gezicht Soesterkwartier
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2.7 Ruimte voor landschappelijke drager

Met de bomenstructuur langs de hoofdstraten wordt een eerste 

aanzet gegeven voor een robuuste groenstructuur op de Wagen-

werkplaats. De locatie is echter groot genoeg om een groter park-

landschap aan te leggen dat zowel voor de Wagenwerkplaats als het 

aangrenzende Soesterkwartier een belangrijke rol kan spelen. Ten 

westen van het Hoofdgebouw komt op termijn ruimte beschikbaar 

voor zo’n uitgestrekt landschapspark, dat tegelijkertijd een geluidswe-

rende functie heeft: het Spoorpark West. Het zuidelijke deel van dit 

park kan pas aangelegd worden als NS-reizigers geen gebruik meer 

maakt van het Hoofdgebouw. Het Spoorpark Oost, nabij het station, 

zal al in een veel vroeger stadium aangelegd kunnen worden en krijgt 

een stoer karakter met sporen, grind en ‘wilde’ beplanting. Ook op 

de rest van het enorme terrein van de Wagenwerkplaats is er veel plek 

voor groen als drager van de openbare ruimte.
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3. Masterplan
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3.1 Masterplan Wagenwerkplaats

creatieve
bedrijvigheid

OV gerelateerde
bedrijvigheid

wonen

tuin

bomenlaan
30 km/u weg

kerngebied
openbare ruimte

overganszone tussen 
gebouw en openbare ruimte

rolbanen

spoorpark

openbare ruimte
stoep / parkeren

verbijzondering
openbare ruimte

spoorpark met
voetpad en speeltuin

legenda masterplan Wagenwerkplaats

schaal 1 : 5.000
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3.2 Te slopen bebouwing

bestaande bebouwing

buiten plangebied

gebiedsdragers:

te behouden bebouwing

te slopen bebouwing

nieuwe bebouwing

sloop

bestaande bebouwing

buiten plangebied

gebiedsdragers:

te behouden bebouwing

te slopen bebouwing

nieuwe bebouwing

sloop

schaal 1 : 5.000
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bestaande bebouwing

buiten plangebied

gebiedsdragers:

bestaande bebouwing

nieuwe bebouwing

bebouwing

3.3 Oude en nieuwe bebouwing

bestaande bebouwing

buiten plangebied

gebiedsdragers:

bestaande bebouwing

nieuwe bebouwing

bebouwing

schaal 1 : 5.000
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3.4 Bebouwingshoogtes
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4. Fasering
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4.1 Huidige situatie (2008)

schaal 1 : 5.000
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De Wagenwerkplaats is zo groot dat voorkomen moet worden dat de 

eerste ingrepen en investeringen in het niets zullen verdwijnen. Bun-

deling en concentratie van ingrepen is daarom in de eerste fase van 

cruciaal belang. De belangrijkste gebouwen van de Wagenwerkplaats 

zijn allemaal gegroepeerd in middengebied van het terrein. Hier wor-

den alle bouwkundige investeringen gedaan om de gebouwen een 

nieuwe toekomst te kunnen geven. Dit is een goede reden om ook 

alle andere investeringen zoveel mogelijk te richten op dit kerngebied. 

In het masterplan wordt daarom voorgesteld om de openbare ruimte 

rondom de gerenoveerde gebouwen zo snel mogelijk aan te leggen. 

Eventuele (tijdelijke) nieuwbouw en een nieuwe toegang vanaf de 

Soesterweg richten zich ook op dit deelgebied. Zo kan er op korte 

termijn een nieuw kloppend hart ontstaan met een positieve uitstra-

ling naar de omgeving.

4.2 Nu: start in het hart

schaal 1 : 5.000
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De culturele bedrijvigheid op de Wagenwerkplaats vraagt om een 

aantrekkelijke openbare ruimte. In het masterplan worden in het hart 

van het gebied twee aantrekkelijke verblijfsplekken gemaakt die sterk 

verschillen van karakter en schaal. Verder wordt snel begonnen met 

het aanplanten van bomen langs de vernieuwde oostelijke entree en 

in een plantage om daarmee te investeren in een aantrekkelijke en 

robuuste groenstructuur.

 

De eerste openbare ruimte is het Cultuurplein. Het ligt beschut tussen 

de Verensmederij, het Hoofdgebouw en het Ketelhuis. en is nadruk-

kelijk bedoeld als ontmoetingsplek voor alle gebruikers en bezoekers 

van het gebied.  Het Cultuurplein is geschikt om een terras te reali-

seren voor een eventueel café/restaurant of een buitenexpositie voor 

één van de gebruikers van de gebouwen. Het zal een levendige plek 

worden waar altijd wat gebeurt.

De tweede openbare ruimte is een groot Evenementenplein tus-

sen het Hoofdgebouw en de Wagenloods. Dit plein is bedoeld voor 

grotere evenementen en festiviteiten. Vanaf het station is alles goed 

zichtbaar. De rolbaan en de sporen zijn belangrijke elementen die ook 

gebruikt kunnen worden tijdens een evenement. 

De twee pleinen worden met elkaar verbonden via wandelroutes tus-

sen het Hoofdgebouw en het Oude en het Nieuwe Magazijn die weer 

als afzonderlijke gebouwen herkenbaar zijn. Als de gebouwen straks 

allemaal in gebruik zijn door culturele instellingen en kleine bedrijven 

kan dit een bijzonder aantrekkelijke en levendige route worden waar 

de attractiviteit van de Wagenwerkplaats goed zichtbaar is.

4.3 Straks: een attractieve openbare ruimte

schaal 1 : 5.000
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De tijdelijke bebouwing zal op termijn worden vervangen door een 

robuust werkgebouw dat het ensemble van industriële gebouwen 

van het kerngebied aanvult. Hierbij is het belangrijk dat de nieuwe 

gebruikers goed worden gecast en dat het gebouw zich kan meten 

met de grote schaal van andere gebouwen.

Aan de noordkant van het Cultuurplein is er ruimte voor een 

bijzonder paviljoen waarin een bijzonder functie kan landen, 

bijvoorbeeld een filmhuis of een kleine concertzaal. Samen met de 

nieuwbouw wordt ook de openbare ruimte van het kerngebied 

verder ingericht zodat sprake is van een volwaardig een aantrekkelijk 

cultuurcluster dat op volle toeren draait. Er wordt ook een aanzet 

gemaakt voor de westelijke ontsluiting en in het Spoorpark West kan 

bijvoorbeeld een spannende speeltuin worden ingericht.  

4.4 Later: tot 2015

schaal 1 : 5.000
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Nadat de problematiek van de externe veiligheid is opgelost ontstaat 

de ruimte voor de volledige ontwikkeling van de Wagenwerkplaats. 

De locatie heeft inmiddels door het jarenlange functioneren van 

het Cultuurcluster in het kerngebied een flinke aantrekkingskracht 

gekregen. Ook de groenstructuur is inmiddels op sterkte en draagt bij 

aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor wonen en werken. Aan 

de westzijde wordt de bestaande geluidswal vervangen door een ge-

luidswerend landschap in het Spoorpark West en wordt een rand van 

woningen gemaakt die aansluit op het Soesterkwartier. Hier komt ook 

een nieuwe westelijke ontsluiting van de Wagenwerkplaats zodat het 

gebied nu optimaal ontsloten wordt. Aan de oostzijde is ruimte voor 

bedrijvigheid en instellingen die profiteren van de ligging nabij het NS 

station en uitkijken op het Spoorpark Oost. 

4.5 Na 2015

schaal 1 : 5.000
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De hoofdstructuur van de Wagenwerkplaats wordt bepaald door het 

gerenoveerde industriële erfgoed, de attractieve openbare ruimte, het 

stratennetwerk en de landschapstructuur. Daarbinnen is ruimte voor 

verschillende ontwikkelingen. Op de lange termijn kan het gebied 

uitgroeien tot een gemengd stuk stad met een hele bijzonder sfeer. 

Bij de invulling van de ontwikkelvlekken moet rekening worden 

gehouden met de specifieke kwaliteiten van de verschillende locaties. 

Aan de oostzijde levert de directe nabijheid van het station moge-

lijkheden op voor bijvoorbeeld een onderwijsinstelling. Langs de 

zuidrand van Soesterkwartier ligt het voor de hand om met grond-

gebonden woningbouw aan te sluiten op de typologieën van de 

bestaande woonwijk. Hier is een zorgvuldige aansluiting op het be-

staande stratenpatroon van belang. Het westelijke deel van de locatie 

zal pas op langere termijn ontwikkeld kunnen worden als NS-reizigers 

geen gebruik meer maakt van het Hoofdgebouw. Hier is voldoende 

tijd om de groenstructuur uit te laten groeien tot een aantrekkelijk 

parklandschap waarin ruimte wordt gereserveerd voor wonen. Het 

vrijkomende Hoofdgebouw zelf zal een bijzonder invulling krijgen met 

bijvoorbeeld congresfaciliteiten en een markante hoteltoren bovenop 

het bestaande gebouw. Het terrein waar nu het Railinfra Opleidings-

centrum is gevestigd is geschikt voor gemengde bedrijvigheid met de 

twee historische houtloodsen als bijzonder objecten.

Niets is zeker maar met een goede hoofdstructuur is alles mogelijk!

4.6 Ruimte voor toekomstige ontwikkeling

schaal 1 : 5.000
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