Gezocht: Een Amersfoortse kunstenaar die zijn artistieke kwaliteit wil laten
botvieren op de enorme muur van de Wagenwerkplaats!
De Wagenwerkplaats
De Wagenwerkplaats is een gebied achter het centraal station van Amersfoort, waar vanaf 1904 onderhoud
aan treinstellen werd gedaan. In 2000 werd het gebied gesloten en wilde de eigenaar NS en de gemeente
Amersfoort aan de slag om het gebied te verbouwen met woningen en bedrijven. Door de strenge
veiligheidseisen was dit nog niet mogelijk en raakte het gebied in verval, tot een aantal omwonenden uit met
name het Soesterkwartier zich sterk ging maken voor de bijzondere gebouwen (industrieel erfgoed). Dit zorgde
ervoor dat het gebied de status van rijksmonument kreeg. De NS, gemeente en omwonenden sloegen de
handen ineen om van het gebied een broedplaats te maken voor creatief/cultureel ondernemerschap en
onderwijs en innovatie.
Uitvraag
We zijn op zoek naar een Amersfoortse kunstenaar met een interessante visie op de Wagenwerkplaats die
bereid is de muur de komende periode tot een trekpleister te maken.
De muur
Precies op de grens van de wijk ‘het Soesterkwartier’ en de Wagenwerkplaats staat een enorme muur van vier
meter hoog en ongeveer twintig meter lang. Deze muur wordt uiteindelijk gesloopt, maar dat duurt nog
minstens 2 jaar. Na een aantal gesprekken heeft de eigenaar en beheerder van de muur (NS) goedkeuring
gegeven om een kunstwerk op de muur te realiseren. Daarvoor zijn we op zoek naar Amersfoortse
kunstenaars.

Uitgangspunten
Het kunstwerk kan een muurschildering, graffiti of anderszins zijn. Overtuig ons van je plan en leg uit waarom
juist dit plan treffend is voor deze muur en deze plek. De enige inhoudelijke uitgangspunten die we meegeven
zijn:
- Het kunstwerk draagt bij aan de Wagenwerkplaats als een levendig gebied en is een eye-catcher.
- Het kunstwerk is passend binnen de (historische) context van de Wagenwerkplaats en het
Soesterkwartier.

- Het kunstwerk sluit aan bij de visie in bijlage 2.
Specificaties muur
- 400 cm hoog / 200 cm breed (per gedeelte, zie foto’s in bijlage 1).
- De begroeiing kan op verzoek worden gesnoeid.
- De kunstenaar mag zelf bepalen welk gedeelte van de muur wordt gebruikt, voorkeur gaat uit naar de
lange zijde
Waar moet de inzending uit bestaan?
We ontvangen graag uiterlijk 15 juli een plan dat in ieder geval bestaat uit:
- Een korte omschrijving van het plan (max 1/2 a4)
- Een eerste beeld/schets/ omschrijving van het concept
- Referentiemateriaal / portfolio
- Begroting
Inzendingen kunnen per mail worden verstuurd naar wagenwerkplaats2033@gmail.com.
Budget
Er is in ieder geval 2000 euro (inclusief materiaalkosten) beschikbaar, maar er lopen nog aanvragen dus het
zou meer kunnen worden. Ga voor de inzending uit van 2000 euro, we doen ons best dit bedrag nog te
verhogen.
Jury
Uiteindelijk bepaalt een jury welk ontwerp daadwerkelijk gerealiseerd wordt. In de jury zit een afvaardiging
van de groep ‘Leiderschap in Cultuur’, de gemeente Amersfoort, ondernemers van de Wagenwerkplaats en
bewoners uit het Soesterkwartier.
Het definitieve ontwerp dient nog ter goedkeuring naar de eigenaar (NS) te worden verstuurd voordat het
daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.
Planning
18 juni → Publicatie uitvraag
15 Juli → Deadline indienen plannen
23 juli → Winnaar bekend
Augustus → van schetsontwerp naar definitief ontwerp naar realisatie
1 september → Kunstwerk af
8 of 9 september → oplevering en feestelijke onthulling
Wie zijn wij?
Vanuit het leertraject ‘Leiderschap in Cultuur - Utrecht’ hebben we met zes professionals die werkzaam zijn in
de culturele sector (provincie Utrecht), opdracht gekregen van de gemeente Amersfoort om de
Wagenwerkplaats in Amersfoort te laten bruisen en kunst & cultuur te borgen in de plannen voor het gebied.
Naast een bijdrage aan het masterplan, zijn we bezig met een toolkit voor gebiedsontwikkeling en willen we
een concreet kunstproject achterlaten in het gebied.

Bijlage 1 - Foto’s van de muur

Bijlage 2 - De wagenwerkplaats 2033 (visiedocument)
Utopische droomvisie over de Wagenwerkplaats van het projectteam ‘leiderschap in cultuur’
In 2033 is de Wagenwerkplaats dé culturele broedplaats van Amersfoort. Het is het bewijs dat kunst, cultuur,
horeca, creatieven en ondernemers met elkaar kunnen komen tot een gemeenschappelijk gedragen visie om
een locatie tot leven te laten komen. Er is plek voor kunst, zowel in ateliers als in de publieke ruimte. In de
Wagenwerkplaats 2033 is plaats voor experiment, ook in fysieke zin: de invulling van de publieke ruimte is juist
niet vooraf bepaald of gekaderd door regels. De culturele activiteiten die hier kunnen plaatsvinden trekken
mensen aan en zijn daarmee een trekpleister voor publiek. Ook de aanwezige horeca, met een uitstraling en
met concepten die anders zijn, zorgt hiervoor. De aantrekkingskracht voor en aanwezigheid van publiek zorgt
bovendien voor het bestaansrecht van deze horeca. Tot slot is het - door de inspirerende plek dat de
Wagenwerkplaats 2033 is - de plek voor creatieve ondernemers en andere ondernemers die zich graag
vereenzelvigen met deze atmosfeer.
In alles is de Wagenwerkplaats 2033 anders en pionierend. Vanwege deze visie blijft deze plek altijd in
vooruitgaande beweging: het is nooit af. Bezoekers van de Wagenwerkplaats, die vanuit het hele land
afkomstig zijn, voelen dit als ze over het gebied wandelen. Zij voelen dat dit gebied in alles op zoek is naar
vernieuwing en verbetering. Hier is een constante zoektocht gaande naar de utopie: hoe kunnen we het als
samenleving beter organiseren, ook voor toekomstige generaties?
Bewoners en gebruikers van de Wagenwerkplaats 2033 dragen dit samen. Door deze samenwerking komen
krachten samen, dagen elkaar uit en geven ze elkaar nieuwe invalshoeken. Ze bouwen voort op elkaar en
voelen zich verantwoordelijk voor het gebied. Juist door deze samenwerking is de Wagenwerkplaats 2033 is dit
gebied in staat om continu boven zichzelf uit te stijgen en vooruit te kijken. Hiermee is het een
voorbeeldstellende plek voor en door Amersfoort, maar ook voor het hele land en daarbuiten. Een plek waar
de stad trots op is.

