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Voor de duurzame inrichting van Nederland moeten we ophouden met 

het aanleggen van bedrijventerreinen langs snelwegen en het volbouwen 

van polders met eentonige woningbouw. We zullen goed moeten kijken 

naar plekken in de bestaande stad waar je wonen, werken en recreëren 

kunt combineren. Op die manier gaan we spaarzaam om met de schaarse 

natuur en maken we een leefomgeving die interessant en aantrekkelijk is. 

Dat is geen eenvoudige uitdaging. In de bestaande stad bouwen, betekent 

immers ook omgaan met conflicterende belangen. We zullen daarom 

moeten leren hoe we processen inrichten waarbij samengewerkt wordt tus-

sen de verschillende belangengroepen. Maar als het lukt dan is de beloning 

groot. Zeker sociaal: want wat is nu mooier dan een buurt waar burgers, 

bedrijven en overheid samen de schouders eronder zetten?

De Wagenwerkplaats in Amersfoort is een goed voorbeeld van zo’n bin-

nenstedelijk terrein waar op constructieve wijze wordt samengewerkt. Het 

is een gebied naast het Soesterkwartier dat goed bereikbaar is per trein, 

waar interessante gebouwen staan die iets over de geschiedenis vertellen en 

waar veel ruimte is om plannen te ontwikkelen. Ondanks de beperkende 

omstandigheden die de daadwerkelijke uitvoering nog kunnen verhin-

deren, is de Wagenwerkplaats nu al een bijzonder succesvolle casus voor 

gebiedsontwikkeling. Dat komt omdat burgers, overheden, bedrijven en 

instellingen tegen elkaar gezegd hebben dat ze hier al lerend en samen-

werkend aan gebiedsontwikkeling gaan doen. Zonder verborgen agenda’s. 

Zonder de aloude kramp van bezwaar maken en doordrukken, maar  

gefocust op een excellent resultaat. En daarom dus ook: zonder verliezers.

Habiforum zorgde voor procesondersteuning en voor het optekenen van 

de lessen die geleerd werden. Zo ontstond een krachtige combinatie van 

partijen die elkaar vonden in het creëren van een gedeelde toekomstvisie. 

Een hoopvol resultaat voor gebiedsontwikkeling in de bestaande stad.  

Dit boek brengt verslag uit van de factoren die cruciaal waren voor deze 

manier van samenwerken. Een aanrader voor iedereen die betrokken is  

bij vernieuwing van wijken en binnenstedelijke gebieden en dat op  

maatschappelijk verantwoorde wijze wil doen.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

dr. Jacqueline Cramer
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Inhoud
In Amersfoort wordt momenteel nagedacht over de herinrichting van een 

gebied rond het oude onderhoudsbedrijf van NS, de Wagenwerkplaats.  

Wat deze binnenstedelijke vernieuwing bijzonder maakt, is de constructieve 

samenwerking van de deelnemende partijen. Dit zijn onder andere NS, 

gemeente Amersfoort, verschillende burgers, onderwijsinstellingen  

en ondernemers. Tot nu toe hebben zij gezamenlijk een visie ontwikkeld 

om van het gebied een culturele economie te maken. Hoewel het proces 

nog niet is afgerond en er nog serieuze obstakels overbrugd moeten 

worden, is de samenwerking uniek genoeg om te analyseren. Immers: 

samenwerking die tot gezamenlijke ideeën leidt, impliceert draagvlak en 

duurzaamheid.

Het doel van dit boek is te beschrijven hoe de samenwerking tot stand 

kwam en tot resultaat heeft geleid. De gedeelde visie, de initiatieven die 

elkaar versterkten en de methode die daaraan ten grondslag lag, kunnen 

dienen als leidraad voor andere gebiedsontwikkelingsprojecten.

Het proces is in kaart gebracht door interviews te houden met de 

deelnemers van de kerngroep. Hun interpretatie van het succes werd soms 

door de groep als geheel onderkend, soms bleek het om particuliere  

opvattingen te gaan. Josje Kuenen heeft de interviews en gedeelde  

opvattingen uitgewerkt tot een lopend verhaal; waar het om persoonlijke 

uitspraken ging, maakte ze gebruik van citaten.

Cees Anton de Vries heeft intermezzo’s gewijd aan organisatie-  

en samenwerkingsprincipes die ten grondslag liggen aan succesvolle  

gebiedsontwikkeling. Deze intermezzo’s bieden een theoretisch kader  

om de praktische ervaringen te kunnen duiden.

Om de leesbaarheid te dienen, is het verhaal opgedeeld in korte  

en bondig geformuleerde paragrafen. De lopende tekst bovenaan de  

bladzijden brengt het proces in kaart. De citaten eronder geven per  

deelnemende partij weer wat zij op dat moment vonden. Tussendoor  

zijn de intermezzo’s opgenomen. 

Tot	slot:		

Omdat	het	om	een	terugblik	gaat	over	het	samenwerkingsproces	tot	

nu	toe,	is	gekozen	voor	de	verleden	tijd.	De	samenwerking	was	tot	nu	

succesvol,	maar	de	daadwerkelijke	implementatie	van	de	herinrichting	

is	nog	niet	voltooid.	Het	proces	van	de	Wagenwerkplaats	is,	met	andere	

woorden,	dus	nog	in	volle	gang.	
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Dit	is	het	verhaal	van	een	wonder	dat	plaatsvond	in	Amersfoort.	Een	

wonder	omdat	samenwerking	mogelijk	bleek	tussen	partijen	die	normaal	

gesproken	niet	met	elkaar	om	tafel	zitten.	Partijen	die	nooit	eerder	in	

deze	formatie	ideeën	uitwisselden	om	gezamenlijk	iets	van	de	grond	te	

krijgen.	Die	eerder	geneigd	waren	tot	wantrouwen	dan	tot	meedenken.	

Dit	is	het	bijzondere	verhaal	van	de	herinrichting	van	een	vervallen		

stationsgebied	in	Amersfoort,	de	Wagenwerkplaats,	en	de	unieke		

samenwerking	die	daaraan	ten	grondslag	lag.

De samenwerkende partijen die aan de basis hebben gestaan van het succes 

van de Wagenwerkplaats zijn grofweg in vier categorieën te verdelen.  

Deze zullen in dit boekje aangeduid worden als de vier p’s. Die p’s staan 

voor particulieren (burgers), publiek	(overheid), privaat (grondeigenaar,	

ondernemers)	en proces (procesbegeleider). 

Een wonder in Amersfoort
Samenwerkende partners

heeft het burgerinitiatief gesteund en meegedacht over herinrichting  

van het gebied en de burgers en NS betrokken bij de bestemmingsplan-

ontwikkelingen. De derde partij is de eigenaar van het gebied, NS. NS heeft 

besloten om de gebouwen van de Wagenwerkplaats te renoveren en het 

omliggende gebied in samenspraak met de burgers in te richten. Hiervoor 

is door de gemeente, de burgerinitiatieven en NS een gezamenlijke visie 

opgesteld. De vierde partij tot slot, is de procesbegeleider. Een onafhanke-

lijke organisatie die de samenwerking faciliteerde en werkbaar maakte. 

Deze vier partijen vormen de leidraad van dit boekje. In de inleiding werd 

reeds vermeld dat hun ervaringen in eerste instantie opgeschreven zijn  

om verslag uit te brengen van hun samenwerking tot nu toe. Daarnaast 

wordt natuurlijk de hoop uitgesproken dat toekomstige gebiedsprojecten 

kunnen profiteren van deze aanpak. De vraag is: zijn er lessen te leren uit 

het project van de Wagenwerkplaats? En zo ja: welke zijn dat dan?

Deelnemers Kerngroep

Barend Kuenen,	NS:	“Ieder	initiatief	op	het	gebied	van	ruimtelijk	ordening	zou	via	de	vier	p’s	tot	stand	

moeten	komen.	Je	beperkt	je	risico’s	door	maatschappelijk	te	ondernemen,	je	realisatietijd	versnelt	en	

uiteindelijk	is	je	‘profit’	een	stuk	duurzamer.” 

Allereerst de burgers. Zij hebben ervoor gezorgd dat het gebied 

onder de aandacht werd gebracht en uiteindelijk werd beschouwd als  

cultureel erfgoed. De Wagenwerkplaats bleek de moeite waard om te  

behouden en dus moest er nagedacht worden over nieuwe gebruiks-

mogelijkheden. De tweede partij is de gemeente Amersfoort. De gemeente 

een wonder in amersfoort

Particulieren, burgers

Privaat, NS

Procesbegeleider

Publiek, overheid

De plannen voor de Wagenwerkplaats zijn onder andere tot stand  

gekomen dankzij de inzet van de volgende deelnemers:

Particulieren, burgers
Janus	Hermse, leerlingbegeleider	ROC	Midden	Nederland

Joris	Vermaesen,	docent	Academie	Ruimtelijke	Ordening	en	Bouw,		

Saxion	Hogescholen	Deventer

Gijs	van	Valkenhoef, stedenbouwkundige	en	procesmanager,	Amersfoort

Joke	Sickmann,	groepswerker,	erfgoedbewaakster	Siesta,	Amersfoort

Privaat, eigenaar, NS
Peter	Korpershoek,	gebiedsontwikkelaar	NS	ProjectConsult

Barend	Kuenen, portfoliomanager	Exploitatie	en	Ontwikkeling	NS	Poort

Publiek, overheid
Heino	Abrahams, projectleider	gemeente	Amersfoort

Procesbegeleider
Cees	Anton	de	Vries,	procesbegeleider	Habiforum,	RnR	group

Soesterkwartier

Utrechtse Heuvelrug

Station Amersfoort

Joke Sickmann,	burger:	“Als	er	andere		

plekken	in	Nederland	zijn	waar	zoiets	kan,	

dan	moeten	ze	daar	zeker	aan	beginnen.		

Ik	denk	dat	dit	proces	een	sleutel	kan	zijn.”

Heino Abrahams,	gemeente	Amersfoort:		

“Op	deze	wijze	van	samenwerken	ontwerp	je		

plannen	die	door	de	samenleving	gedragen		

worden.	Dat	is	heel	bevredigend,	ik	ben	heel		

op	trots	op	wat	we	bereikt	hebben.”	



� �

Hoe het begon

een wonder in amersfoort een wonder in amersfoort

het begin van haar betrokkenheid bij de Wagenwerkplaats, zou ze het 

HaKagebouw noemen (een voormalige handelscoöperatie) dat door haar 

toedoen op de monumentenlijst werd gezet. Dat succes bracht haar lokale 

bekendheid en motiveerde haar om zich als beschermvrouwe van ander 

erfgoed op te werpen. Na de ‘HaKa’ zette ze zich in voor de Portierswoning 

en vervolgens voor de andere gebouwen van de Wagenwerkplaats. Door 

haar toedoen is het hele gebied beschermd verklaard.

Zou je Heino Abrahams, projectleider bij de gemeente  

Amersfoort, vragen naar hoe het begon dan zal hij vinden dat de sluiting 

van de Wagenwerkplaats in 2000 het startsein was voor de herinrichting. 

Hij was in ieder geval vanuit de gemeente vanaf dat moment betrokken bij 

allerlei overleggroepen om het NS-emplacement opnieuw in te richten. 

Vragen naar het begin van de Wagenwerkplaats, lijkt dus een 

kansloze onderneming. Ieder die bij dit project betrokken is, heeft daar een 

andere opvatting over. De participanten kenden elkaar nog niet en ieder 

dacht op zijn of haar manier na over het gebied.

Het verhaal van de Wagenwerkplaats heeft eigenlijk geen begin. Dat wil  

zeggen: er was geen moment waarvan je duidelijk kunt zeggen dat het  

project daar startte. Want als je het vraagt aan een van de hoofdrolspelers, 

Joris Vermaesen, zal hij antwoorden dat het begon met de Haarlemse 

Februaristaking in 1903. Die staking leidde ertoe dat de spoorwegarbeiders 

door de Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij ontslagen werden.  

Kort daarna werden ze opnieuw in dienst genomen - waarschijnlijk door 

een tekort aan arbeidskrachten op dat moment - en te werk gesteld op voor-

waarde dat ze zouden verhuizen naar Amersfoort. Hun taak bestond uit het 

onderhoud plegen aan treinstellen; vandaar de naam ‘Wagenwerkplaats’.  

De omliggende wijk, het Soesterkwartier, werd gebouwd om al deze nieuwe 

mensen te huisvesten. Er werd dus gewerkt en gewoond in dit gebied; het 

Wagenbedrijf betekende de oorsprong van de wijk. Dat maakt het volgens 

Vermaesen ook zo de moeite waard om te bewaren.

Een andere hoofdrolspeler - volgens sommigen de belangrijkste 

persoon in het hele proces - is Joke Sickmann. Als je haar zou vragen naar 

Heino Abrahams, gemeente	Amersfoort:	“De	

insteek	rond	2000	was:	kantoren	en	woningen	in	

hoge	dichtheid.	Wilde	je	daar	kunnen	bouwen,	

dan	had	je	een	kantorenwand	van	twaalf	meter	

nodig.	We	spraken	vooral	over	geluidsproblema

tiek	en	dachten	dat	een	geluidswand	nodig	was.”

Joris Vermaesen,	Saxion	Hogeschool:	“Oude	wijken	hebben	enorme	potentie.	Het	zijn		

ecosystemen	die	door	de	tand	destijds	zijn	gepolijst	tot	geavanceerde	leefgemeenschappen.		

Een	natuurgebied	ontwikkelt	zich	in	de	volgorde	zand,	mos,	hei,	gras,	berk,	eik	en	beuk.	Een	

eiken/beukenbos	heeft	de	grootste	ecologische	waarde.	Waar	de	vinexwijken	nog	stuifduinen	

zijn,	is	het	Soesterkwartier	een	doorleefd	en	waardevol	ecosysteem.	Daarnaast	is	de	Wagen

werkplaats	het	geheugen	van	het	Soesterkwartier.	Het	is	onderdeel	van	de	wijkidentiteit.”
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Wanneer precies de herinrichting van de Wagenwerkplaats begon, daarover 

verschillen de deelnemers dus van mening. Wat wel beschreven kan worden, 

is de werkwijze van de burgerinitiatiefneemster, Joke Sickmann. Ieder is 

het er over eens dat zij de motor is van dit proces en dat door haar toedoen 

het gebied op de monumentale agenda kwam. 

“Ik kwam als Amsterdammer wonen in het Soesterkwartier en 

verdiepte me in de geschiedenis van de wijk. Op een gegeven moment 

‘ontdekte’ ik de Wagenwerkplaats en besefte ik dat dit gebied van grote 

historische waarde was voor de wijk. Nadat ik het HaKagebouw op de  

monumentenlijst had gekregen, kreeg ik lokale bekendheid als monu-

mentenbeschermster. Ik werd toen door andere burgers benaderd om de 

Portierswoning te redden die op de sloopnominatie stond. Helaas heeft 

mijn hulp niet mogen baten, het gebouw werd gesloopt; daar heb ik toen 

ontzettend veel verdriet om gehad. Dat was voor mij het moment dat ik 

dacht: Dat kan toch niet! Dit gebouw was symbool voor het gebied. Toen 

werd ik paranoia, ik dacht, als dit kan, gaat de rest straks ook. Dus ik ben 

naar Bouwzaken gegaan en heb gevraagd wat de plannen waren voor de 

andere gebouwen op de Wagenwerkplaats. Er was een sloopvergunning, 

maar deze werd (nog) niet gebruikt. Ik herinner me nog goed dat de amb-

tenaar aan mij vroeg of ik ‘partij’ was. Daaruit bleek hoezeer de overheid 

tegen burgers aankijkt: als je geen stichting bent, maar een eenvoudige 

burger, word je niet serieus genomen. Volgens mij is dat de grootste fout 

die de overheid maakt: als je wilt dat de burger meedenkt, moet je ze wel 

serieus nemen. Ik besefte toen wel dat ik, wilde ik echt iets bereiken, een 

zekere status moest verwerven, bijvoorbeeld door een stichting te worden.

Een lokale politica, Mirjam Barendregt, raadde me aan een bur-

gerinitiatief in te dienen. Dat deed ik. Mijn vraag aan de raad was: willen 

jullie inventariseren of deze monumenten waardevol genoeg zijn om te 

bewaren? Ik zie die twee wethouders nog zitten, aan hun lichaamstaal  

zag ik dat zij niet wilden. Maar de raad wilde het wel en dus werd er een  

onderzoeksopdracht neergelegd bij een bureau in Utrecht dat over  

Industrieel Erfgoed ging. De link met monumenten was gelegd.”

Succesvol burgerinitiatief 
Beginnersgeluk: 

beginnersgeluk

Heino Abrahams,	gemeente	Amersfoort:	“Een	succesfactor	is	de	

werkwijze	van	Joke	Sickmann.	Ze	betrekt	voortdurend	de	raadsleden	

bij	wat	ze	doet,	ze	haalt	ze	naar	de	Werkplaats	en	zorgt	ervoor	dat	er	

voortdurend	commitment	ontstaat.	De	raad	heeft	tienduizend	euro	

beschikbaar	gesteld	na	indiening	van	Jokes	burgerinitiatief.	Dankzij	

haar	tussenkomst,	heeft	zij	de	sloop	van	de	loods	waar	nu	Herik	Rail	

in	is	gevestigd,	weten	te	verhinderen.”

Joris Vermaesen, Saxion	Hogeschool:	“Joke	is	een	kei	in	publiciteit.	

Zij	heeft	het	belang	van	de	Wagenwerkplaats	als	cultureel	erfgoed	op	

de	kaart	gezet.	Daarvoor	heeft	ze	onder	andere	historische	foto’s	in	de	

wijk	opgehangen,	heeft	ze	Monumentendagen	goed	uitgebaat,	rond

leidingen	gegeven	in	het	gebied	en	lezingen	gehouden	voor	ieder	die	

maar	iets	kon	betekenen	voor	het	behoud	van	de	Wagenwerkplaats.”

Cees Anton de Vries, procesbegeleider:	“Heel	belangrijk	voor	het	burgerinitiatief	is	de	steun	van	de	gemeenteraad	geweest.	Dat	betekende	dat	er	een	

budget	beschikbaar	kwam	om	activiteiten	te	organiseren.	Het	budget	was	een	enorme	steun	in	de	rug.	Het	betekende	vooral	waardering	en	legitimering.”	
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De Wagenwerkplaats was sinds 1904 de plek om treinstellen te onder-

houden en heeft 96 jaar gediend als arbeidsplaats voor veel Amersfoorters. 

Omdat de werkzaamheden niet langer rendabel bleken, werd de  

Wagenwerkplaats in 2000 gesloten. 

NS en de gemeente Amersfoort overlegden in een projectgroep 

over de toekomstige ontwikkelingen van het gebied. De vraag rees: wat  

kun je daar eigenlijk doen? In 2001 was er bijna niets mogelijk, met name 

de geluidsnormen waren in die tijd een hindernis voor bebouwing.  

Insteek voor het overleg in die tijd was het zogenaamde ‘CSG’, het Centraal 

Stadsgebied: kantoren en woningen in hoge dichtheid. Volgens Heino 

Abrahams was een kantorenwand van twaalf meter nodig, zo’n honderd-

duizend vierkante meter. Toen stortte in 2002 de kantorenmarkt in. De 

honderdduizend vierkante meters kantoor werden daardoor een utopie. 

Vervolgens vroeg NS aan de gemeente Amersfoort of zij de ruimtes op 

de Wagenwerkplaats mocht verhuren. Er is toen een artikel 17-procedure 

doorlopen die tijdelijke gebruiksinvulling mogelijk maakt. Wil je dat  

doen, dan moet je wel de bewoners informeren. In een kerk is toen een  

bijeenkomst gehouden, er kwamen burgers, de gebruikers presenteerden 

zich, en iedereen was tevreden. Zo zijn de eerste huurders, Van Zwieten,  

GEXEG Oud Hout en de Laswerkplaats daar terechtgekomen. Joke  

Sickmann, de latere initiatiefneemster voor het behoud van de Wagen-

werkplaats, was er volgens de presentielijst nog niet bij.

Pauzelandschap: vooruitgang door stilstand

Heino Abrahams, gemeente Amersfoort (publiek) “In 2002 was de  

houding: we kunnen niets met die gebouwen, wat moeten we ermee?  

In dat jaar besloten we gebruik te maken van STIR (Stimulerings-

programma Intensief Ruimtegebruik), een subsidie vanuit VROM om 

onderzoek te doen naar bouwplannen die eerst onmogelijk leken. We 

dachten aan een overkluizing, een overbouwing over het rangeerterrein. 

We kwamen tot de slotsom dat veiligheid het belangrijkste probleem  

was: dit gebied was namelijk een rangeerterrein voor gevaarlijke stoffen.  

We kregen toen geen subsidie om ons onderzoek voort te zetten.  

De zaak is toen stilgelegd. Maar het besef dat veiligheid cruciaal was, zat 

bij iedereen in het hoofd. Zolang er nog gerangeerd werd, konden we niets. 

We gingen ervan uit dat het emplacement verplaatst zou worden of dat er 

zich een andere oplossing zou aandienen binnen vijftien jaar. Omdat het 

allemaal zo lang duurde, trok NS Ontwikkeling zich in 2003 terug.

De Wagenwerkplaats was een pauzelandschap: tussen dat wat  

er was en wat er komen ging, lag een zee van tijd. Het lag te wachten.  

Dan heb je tijd om in alle rust zaken te ontwikkelen. Dat is een cruciale 

factor geweest.”

beginnersgeluk beginnersgeluk

Joke Sickmann:	“Ons	grote	geluk	was	dat	er	nog	geen	

directe	plannen	bestonden	voor	de	Wagenwerkplaats;	

er	waren	(nog)	geen	tegenkrachten.	Het	terrein	lag	te	

wachten,	dat	was	voldoende	om	te	inspireren”

Gijs van Valkenhoef: “Misschien	is	het	wel	alleen	maar	goed	dat	NS	er	niet	

bijzat:	als	dat	wel	zo	was	geweest,	hadden	ze	over	hun	eigendom	bepaald	wat	

er	ging	gebeuren.	Dan	kom	je	automatisch	in	de	verdedigende	rol	als	burger.	

Nu	waren	we	vrij.	We	konden	vrij	opereren	omdat	de	gemeente	ook	een	vrije	

opstelling	koos;	het	ging	immers	niet	over	hun	grond.	De	NS	was	er	nog	lang	

niet	aan	toe,	ze	hadden	een	houding	van:	ga	je	gang	maar.”

Joke Sickmann:	“Ze	hadden	plannen	om	op	termijn	allemaal	kantoren	

en	woningen	te	bouwen,	een	soort	Manhattan	aan	de	Eem!	Met	een	

enorme	geluidswand	tussen	het	Soesterkwartier	en	de	Wagenwerk

plaats.	Terwijl	die	twee	gebieden	historisch	zo	met	elkaar	verbonden	

zijn!	In	het	Soesterkwartier	ontstond	opstand	tegen	die	plannen.”	

Peter Korpershoek,	NS:	“Het	gebied	werd	op	de	lange	

baan	geschoven	vanwege	externe	veiligheid,	we	mochten	

er	niets	mee	vanuit	planologische	zin.”	



De gebiedsontwikkeling die zich hoofdzakelijk richt op één kwaliteit of één programma is 

aantrekkelijk voor de projectmanager, maar om een vitaal gebied te creëren is méér nodig. 

Duurzame gebiedsontwikkeling speelt in op de kwaliteit van de leefomgeving ‘nu en straks’ 

en ‘hier en daar’. Dat betekent dat er rekening wordt gehouden met bijzondere kenmerken 

en kansen in het gebied. Op meerdere schaalniveaus, op korte en ook op lange termijn.  

Zo wordt van de stedenbouwkundig ontwerper verwacht dat hij perspectieven schetst voor 

een ontwikkeld gebied over dertig jaar. Tegelijkertijd moet ook worden aangegeven waar  

‘morgen’ tijdelijke ontwikkelingen mogelijk zijn. In de Werkgroep Verkenningen gebruikte 

kunstenaar Harmen Zijp steeds het begrip ‘duurzaam innovatief’. Daarmee bedoelde hij 

dat het gebied kansen moet bieden voor startende kunstenaars en ondernemers en daartoe 

voortdurend in ontwikkeling dient te zijn. Maar wat hebben we nodig om die ontwikkeling 

vast te houden? 

Een ander begrip dat steeds terugkwam was het ‘pauzelandschap’. Daarmee werd 

bedoeld dat het gebied vanwege de veiligheidswetgeving rond het spoor de komende vijftien 

jaar nog niet groots ontwikkeld kon worden. Welke kansen biedt dat op bijzondere ontwikke-

lingen die op een doorsnee bouwlocatie niet aan bod komen? Maar er zijn ook risico’s: als je 

je alleen richt op tijdelijke kwaliteiten dan focus je alleen op containers en Romney-loodsen. 

Dan marginaliseer je het gebied. 

Tijdens de workshops werd een opsomming gemaakt van gebiedskwaliteiten op ver-

schillende schaalniveaus. Op elk schaalniveau speelt een ander verhaal, met ander spelers, 

risico’s en kansen. Van de kwaliteit van de Wagenwerkplaats werd een eenvoudige indeling 

van niveaus gemaakt om er een eerste beeld van te krijgen. Bij elk schaalniveau zou met 

andere belanghebbenden een gesprek gevoerd moeten worden: van Prorail tot de moeders  

in het Soesterkwartier.

Daarom:

Creëer een vitaal gebied door in gesprek te gaan met stakeholders op korte  

en op langere termijn, voor hele kleine en hele grote ideeën.

Verschillende schaalniveaus tegelijk

Het gebied van de Wagenwerkplaats heeft op verschillende 

schaalniveau’s in de ruimte en in de tijd een andere betekenis.

Meerdere schaalniveaus in de tijd:

1 dag  Een evenement, een workshop of  congres. 

1 week   Een kunstproject, een festival, een opera-

voorstelling.

1 maand   Een testopstelling voor een bouwproject, een 

groot kunstwerk, een onderwijsproject, open  

werkplaats te huur om te klussen.

1 jaar  Tijdelijke gebouwen (innovatie met hogeschool, 

universiteit, TNO en industrie). Nieuw ondernemer 

start bedrijf  en huurt voor een jaar ruimte.  

Studentenhuisvesting. 

10 jaar  Cultureel café, paviljoens, groene ruimten. 

100 jaar  Infrastructuur. Nieuwe ontsluiting naar dierentuin 

en naar Soesterkwartier. Kantoren, woontorens, 

uitgaanscentrum. 

Verschillende schaalniveaus zijn belangrijk  

om risico’s en kansen in kaart te brengen.

Meerdere schaalniveaus in de ruimte: 

 1000 km  Bijzondere plaats in het Europees spoorsysteem 

van goederenstromen. Externe veiligheid van 

kruisende sporen. Knooppunt in West-Europees 

spoornet.

100 km   Centraal in Nederland. Mobiliteitskansen:  

P&R en inchecken voor Schiphol? Cultuurstation 

voor mobiele festivals zoals De Parade.  

Kansrijke binnenstedelijke woningbouwlocatie  

op provinciaal niveau.

10 km   Strategische ligging nabij stadskern Amersfoort, 

potentiële verbinding stadskern-buitengebied, 

kansen richting Birkhoven, dierentuin, tram-

verbinding, toeristisch-recreatieve route,  

Het Groene Spoor. Relevantie ringweg Oost. 

1 km   Ontwikkeling nieuw type stationsomgeving.  

Relatie wijk Soesterkwartier en sociale opgave. 

Relatie Eemkwartier: niet concurreren maar  

Eemkwartier/Oliemolenkwartier. Geschiedenis 

spoor en arbeidersbeweging.

100 m   Grote verharde ruimten, geschikt voor  

festivals, werkplaatshallen voor evenementen,  

grootschalige kunst en bouwspeelplaats.

10 m   Monumentale gebouwen: industrieel erfgoed,  

rolbanen. Tramwegstichting. Ruimte voor nieuwe 

ondernemers en kunstenaars.  

Oefenruimte voor circus, dans en opera.

1 m  Pioniers, informele ontmoeting, ravotten. 

0,1 m  Tijdelijke natuur.

0,01 m  Vervuiling, bodemverontreiniging.

intermezzo i schaalniveausintermezzo i schaalniveaus
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De eerste huurders van het terrein waren onder andere architectenbureau 

Van Zwieten, evenementenorganisatie Herik Rail, de Laswerkplaats en de 

culturele jongerenorganisatie Per Expressie. Zij bleken pioniers met een 

groot uithoudingsvermogen. De gebouwen waren koud, er waren weinig 

voorzieningen en omdat het gebied verlaten was, kwam er veel vandalisme 

en diefstal voor. Toch kozen zij ervoor te blijven. Zij zagen als eersten  

de potentie van dit bijzondere gebied. Die standvastigheid was volgens 

Joris Vermaesen essentieel voor de nieuwe energie van het terrein.  

Zonder deze ondernemers zou het gebied er waarschijnlijk een stuk  

verwaarloosder hebben uitgezien. Een andere ondernemer van het eerste 

uur was de beveiligingsschool. Waar het ROC zich verloor in het  

bedenken van de praktische uitvoering van het beveiligingsvraagstuk,  

had ondernemer Martin van Gils al een concrete beveiligingsschool op 

poten gezet. De komst van de beveiligingsschool betekende voor de andere 

ondernemers een eind aan de inbraken. En, belangrijker: het begin van  

een periode waarin men weer durfde te investeren.

 Eerste huurders: pioniers met uithoudingsvermogen

Nog voordat de vier deelnemende partijen met elkaar samenwerkten,  

waren er omstandigheden die achteraf gunstig bleken. Het succesvolle 

burgerinitiatief van Joke Sickmann is al beschreven, evenals het ‘pauze-

landschap’ waardoor het mogelijk bleek in alle rust plannen te ontwik-

kelen. Ook de eerste huurders die stug volhielden ondanks inbraken en 

vandalisme, waren van belang. Een andere gelukkige omstandigheid was 

dat industrieel erfgoed op dit moment als waardevol wordt beschouwd. 

Hoewel Joke Sickmann, in het begin met werkgroep ‘de schone 

slaapster’ en daarna samen met stichting Siesta, daar éérst een lans voor 

heeft moeten breken; veel van de verlaten gebouwen werden indertijd 

juist gezien als waardeloos en smerig. Die opvatting is in Amersfoort nu 

bijna geheel verdwenen, door toedoen van Joke, maar uiteraard ook door 

de legitimering die zij vond bij andere stichtingen die zich inzetten voor 

industrieel erfgoed, zoals Usine en Fien.

Industrieel erfgoed is hip

beginnersgeluk beginnersgeluk

Joke Sickmann: “Het	geloof	van	anderen	dat	jouw	project	ertoe	doet,		

is	van	belang.	Je	gelegitimeerd	voelen.	Er	wordt	op	allerlei	plekken	in		

Nederland	nagedacht	over	gebiedsontwikkeling.	RnR,	Usine,	Habiforum.	

Steun	van	die	organisaties	was	ontzettend	belangrijk.	Je	verwerft	status		

en	respect	voor	je	project	om	door	te	gaan.	Je	wordt	als	partij	gezien	en		

dat	is	een	grote	stimulans	om	door	te	gaan.”

Gijs van Valkenhoef:	“Je	zou	kunnen	zeggen	

dat	de	tijd	er	rijp	voor	was.	Ja,	industrieel	

erfgoed	is	hot.	De	locatie	is	hot.”

Joke Sickmann: “Het	gebied	was	echt	in	verval,	soms	durfde	ik	er	niet		

te	lopen	omdat	er	tuig	rondliep.	Ook	kwamen	er	af	en	toe	mensen		

onderdelen	uit	de	loodsen	stelen.	Die	waren	dan	treinfanaat	en	wilden	

authentieke	spullen	toevoegen	aan	hun	verzameling.	Doodzonde.”

Janus Hermse, ROC:	“Op	het	terrein	waren	al	duidelijke	

ondernemende	partijen	aanwezig	die	hun	invloed	deden	gelden	

door	er	alleen	al	te	zijn	en	er	te	werken.	Ondernemerschap	was	

al	verankerd	in	het	terrein	zelf.	Maar	op	dat	moment	was	het	

eigenlijk	nog	‘los	zand’:	ieder	werkte	voor	zich.”

Peter Korpershoek, NS:	“Voor	mij	is	het	een	wonder	dat	zo’n	mooi	historisch	

gebied	dat	zo	dicht	bij	een	stadshart	ligt,	leeg	staat.	Industrieel	erfgoed	is	

hip.	Het	is	robuust.	Het	heeft	sfeer.	En	het	heeft	enorm	veel	potentie.	Dat	is	

de	grote	charme	van	de	Wagenwerkplaats:	je	kunt	hier	de	kansen	zien	als	

je	rondloopt.	Niemand	die	denkt:	dat	wordt	niets.	Als	je	mensen	hier	kunt	

laten	samenkomen,	enerzijds	de	mensen	die	hier	werken,	maar	anderzijds	

ook	het	publiek	dat	wil	kijken	wat	hier	gebeurt,	die	dynamiek	is	uniek.”
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Gijs van Valkenhoef: “Mijn	droom	was	een	cultureel	lint	in	dat	gebied	

te	creëren.	Omdat	mensen	zich	vaak	geen	voorstelling	kunnen	maken	

van	wat	je	bedoelt,	heb	ik	samen	met	architectenbureau	AG	Nova	

van	Jan	Bos	een	filmpje	gemaakt	van	onze	ideeën.	

Daardoor	werden	de	ogen	geopend,	je	moet	het	dus	

echt	laten	zien	voordat	je	mensen	meekrijgt.”	

De dromen die je hebt, moeten wel gezien worden. Joke Sickmann heeft 

de Wagenwerkplaats onder de aandacht gebracht bij bewoners uit het 

Soesterkwartier, maar ook bij sleutelfiguren van gebiedsontwikkeling in 

Amersfoort en niet te vergeten bij de lokale politiek.

Het lijkt van belang dat je eerst individuen betrokken krijgt, voor-

dat je ze met elkaar kunt verbinden. Dat is wat volgens Joris Vermaesen  

bij de Wagenwerkplaats aan de hand is geweest: de individuen werden zich 

bewust van het gebied en begonnen het daarna te koesteren. 

Publiciteit: zet je dromen op de kaart

In 2003, na het succesvolle burgerinitiatief, diende Joke Sickmann en de 

werkgroep die zij om zich heen had verzameld, een aanvraag voor een  

subsidie in bij projectbureau Belvedere. Hiermee dachten ze hun ideeën 

voor de Wagenwerkplaats naar een hoger plan te tillen. De aanvraag 

heette ‘De Schone Slaapster’ maar deze werd helaas afgewezen. Zowel Joke 

Sickmann als Joris Vermaesen beschouwden die afwijzing als een grote 

tegenslag. Volgens Heino Abrahams, projectleider binnen de gemeente 

 Subsidieafwijzing leidt tot samenwerking burgers en gemeente

Amersfoort, was die afwijzing van de Belvederesubsidie echter een cruciaal 

moment voor de samenwerking tussen de gemeente en de burgers. Na de 

afwijzing schreef hij namelijk een brief aan Joke Sickmann waarin hij zei 

dat de gemeente Amersfoort zelf onderzoek moest doen naar de erfgoed-

waarde maar dat Jokes inzet en haar werkgroep wel erg gewaardeerd 

werden. In diezelfde brief belooft hij haar werkgroep bij de ontwikkeling 

van het gebied te blijven betrekken.

Een belangrijk publicitair moment was de presentatie van studenten van de 

Saxion Hogeschool. Zij hadden voorstellen gedaan voor de herinrichting 

van de Wagenwerkplaats. Joke Sickmann vond dat hier veel publiciteit  

aan gegeven moest worden en zo ontstond een van de eerste officiële  

presentaties over dit gebied.

beginnersgeluk

Joris Vermaesen, Saxion	Hogeschool:	“In	het	begin	waren	we	echt	maar	wat	aan		

het	doen.	Ik	kan	me	nog	herinneren	dat	ik	samen	met	Joke	met	een	fotoboek	van	het		

gebied	langs	sleutelfiguren	ging.	Bijvoorbeeld	naar	de	directeur	van	Scholen	in	de	Kunst.		

De	conclusie	was	dan	dat	het	een	mooi	gebied	was	waar	we	iets	mee	moesten,	maar	wat?	

Vervolgens	werden	we	uitgenodigd	voor	andere	lezingen.”

Heino Abrahams,	gemeente	Amersfoort:	“Joke	was	

bezig	de	Wagenwerkplaats	historisch	te	plaatsen.	Ik	was	

het	eens	met	de	visie	‘je	moet	behouden	wat	goed	is’.	

Wat	dat	betreft	zaten	we	dus	op	één	lijn.	Je	zou	kunnen	

zeggen	dat	dat	ook	een	succesfactor	is	geweest.”

Tegenslagen leiden tot succes

Heino Abrahams,	gemeente	Amersfoort:		

“De	studenten	van	de	Saxion	Hogeschool	kwamen	

met	het	idee	van	een	cultuurpark,	een	evenementen

terrein.	Dat	idee	heeft	NS	later	overgenomen.”

Joke Sickman:	“Ondanks	dat	een	aanvraag	voor	een	onder

zoeksproject	niet	is	gehonoreerd,	heeft	Belvedere	ons	wel	verder	

gebracht.	Overigens,	de	belangrijkste	reden	waarom	de	aanvraag	

niet	werd	toegekend	was:	‘dat	er	te	weinig	draagvlak	voor	het	

onderzoek	zou	zijn’,	dat	was	wel	even	slikken.”

Joris Vermaesen:	“De	Belvederesubsidie	lukte	niet.	Wat	een	grote	tegen

slag	was	dat!	Volgens	ons	was	deze	aanvraag	een	kans	om	het	doel	van	

het	projectbureau	‘Behoud	door	ontwikkeling’	gestalte	te	geven.	Het	is	

onvoorstelbaar	dat	de	beoordeling	van	een	subsidieaanvraag	vervolgens	

zo	rigide	wordt	afgedaan.	Er	is	nooit	werkelijk	contact	geweest	tussen	de	

subsidievragers	en	–bieders.	Ik	leid	die	mensen	op	die	straks	zulke	posities	

bekleden.	Ik	verwacht	toch	echt	dat	mijn	studenten	en	alumni	verder	

denken	dan	alleen	het	reglement	van	de	subsidieaanvraag.	De	regels	zijn	

bedoeld	om	een	doel	te	bereiken	maar	leken	in	dit	geval	een	doel	op	zich!”	
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Joke Sickmann bleef niet alleen. Ze verzamelde mensen om zich heen die 

allemaal meer of minder geïnteresseerd waren in het gebied. Als er mensen 

wegliepen dacht ze wel: ‘Wat is het nou? Loopt het nou weg? Is het toch 

niets waard?’. Door haar ervaring als groepswerker wist ze in ieder geval 

dat in groepen altijd mensen afhaken, om allerlei redenen. Dat moet je 

incalculeren en niet bij de pakken neer gaan zitten.

Mensen komen en gaan; de kern blijft

Ook tijdens het proces profiteerde ze van haar ervaring. Zo wist ze dat je 

een gezamenlijk doel moet hebben, dat je tot besluitvorming moet komen, 

niet mag manipuleren en absoluut vertrouwen in elkaar moet hebben.  

Zo vroeg ze iedere keer: ‘wat zullen we doen, hoe nu verder?’ Vaak nemen 

groepen besluiten omdat de leider dat beslist. Joke Sickmann vroeg iedere 

keer toestemming aan de gehele groep.

Mensen komen en gaan. En waar samengewerkt wordt, ontstaan conflicten. 

Volgens Janus Hermse zijn het juist de conflicten die tot concrete samen-

werking en verbinding leiden. Als je belangen niet parallel lopen, ben je 

snel geneigd allebei je zin door te drijven. Hoewel dat spanning oplevert 

heeft het ook als voordeel dat daardoor duidelijkheid ontstaat. Wat wil de 

ander en hoe los je dat op om de samenwerking niet te frustreren? 

Conflicten creëren duidelijkheid

“Een conflict maakt scherp waar je elkaar kunt vinden. Zo hadden wij  

allemaal andere ideeën over hoe een promotiefilm van de Wagenwerkplaats 

eruit moest zien. De een wilde het verhaal vertellen over het industri-

ele erfgoed, de ander wilde de culturele mogelijkheden laten zien. Weer 

anderen vonden dat de buurt op de kaart moest gezet. Die discussie bleef 

aanvankelijk abstract en oeverloos. Pas toen we in de gaten kregen dat we 

niet verder kwamen, zijn we met elkaar kreten gaan opschrijven voor het 

scenario. Toen we in concrete beelden gingen denken, zagen we ineens 

weer de mogelijke verbindingen van elkaars visies.”

Joris Vermaesen: “Vroeger	hadden	ondernemers	een	eigen	toko	

en	waren	ze	naar	binnen	gericht:	hun	eigen	ding	doen	voor	eigen	

winstbejag.	Nieuwe	ondernemers	kijken	ook	nog	verder:	zij	willen	

meerwaarde	creëren	door	samenwerken.	De	Wagenwerkplaats	is	

een	voorbeeld	van	dit	nieuwe	ondernemen.”

Joris Vermaesen, Saxion	Hogeschool:	“Alle	hulde	

gaat	naar	Joke,	die	heeft	wat	mensen	geëngageerd	

en	met	de	haren	erbij	gesleept.	Ze	belt	je,	ze	staat	

erop	dat	je	deelneemt.	Het	is	altijd	belangrijk.	

Echt	een	procesmanager.	Voor	zo’n	traject	als	dit	

moet	je	iemand	hebben	die	het	vuur	aan	de	gang	

houdt.	Joke	doet	dat	fulltime.”

tegenslagen leiden tot succes tegenslagen leiden tot succes

De regiegroep werd omringd door mensen die meer of minder actief waren.  

Het was een organisch geheel en per fase veranderde dat.

Peter Korpershoek,	NS:	“Dit	burgerinitiatief	is	goed		

georganiseerd	maar	ook	broos.	Dat	is	het	lastige:	je	werkt		

met	vrijwilligers	die	er	ieder	moment	uit	kunnen	stappen.”

Cees Anton de Vries, RnR: “Joke	heeft	het	proces	collectief		

gehouden.	Ze	ging	de	strijd	aan	met	mensen	die	hun	eigen	plan	

wilde	trekken.	Dan	zei	ze	letterlijk:	‘Daar	ga	jij	niet	over,	dat		

zullen	we	met	elkaar	moeten	bespreken’.	Zo	zorgde	ze	ervoor		

dat	onze	gezamenlijke	ambities	niet	verloren	gingen.”	

Joke Sickmann: “Als	je	een	gebied	planologisch	invult,	

zuig	je	het	andere	leeg.	Dat	leidt	tot	concurrentie	en	

conflicten.	Ik	geloof	niet	in	concurrentie,	je	wordt	alleen	

groot	door	elkaar	sterk	te	maken.	Ik	probeer	de	concur

rent	binnen	te	halen	en	samenwerkingsverbanden	te	

bedenken.	Wij	kunnen	iets	voor	hen	betekenen	en	zij	

iets	voor	ons.	Dat	werkt.”

Peter Korpershoek, NS:	“Toen	er	krakers	

op	het	terrein	zaten,	heeft	Joke	Sickmann	

ons	geholpen	om	met	die	krakers	in	

gesprek	te	gaan.	Dat	gaf	een	heel	andere	

dynamiek	dan	wanneer	alleen	NS	of	

de	gemeente	met	die	krakers	was	gaan	

praten.	Ze	wilden	ook	een	creatieve	

economie,	dus	eigenlijk	hetzelfde	als	wij.	

Het	is	heel	bijzonder	dat	burgers	ons	in	

dit	geval	konden	helpen.”



Soms komen burgers in actie als ze zich opwinden over dreigend gevaar. Meestal willen  

ze dan dat de situatie zo snel mogelijk verandert. Maar gebiedsontwikkeling is een proces 

van een lange adem, soms duurt een besluit wel meer dan tien jaar! Voor een informele  

organisatie als een burgerinitiatief is het van belang de benodigde drive vast te houden.

In het begin was het best zoeken naar een constructieve manier van samenwerken. We kenden 

elkaar niet echt en wat ontbrak was een gezamenlijk beeld van wat kon worden bereikt. In die 

begintijd was er vooral individuele passie. Elkaar waarderen en steunen bleek lastig. Wat hielp, 

was het zetten van een ‘stip op de horizon’. We spraken af  dat er over één jaar een plan klaar 

moest zijn dat door NS gewaardeerd zou kunnen worden. Dat hielp de deelnemers te focus-

sen. En toen de NS, in de persoon van Barend Kuenen, op 3 april 2007 bereid was op te 

treden tijdens de presentatie van de Werkgroep Verkenningen, was dit doel bereikt.

Faseren is dus belangrijk in gebiedsontwikkeling. Je moet ergens naar kunnen  

streven. Succes behalen. In langlopende processen moeten ook momenten worden  

ingebouwd waarop je checkt of  het geheel van inspanningen nog wel klopt. Om dan  

weer opnieuw te focussen op de volgende fase. 

Habiforum hanteert vier fasen voor gebiedsontwikkeling. Dat zijn achtereenvolgens: 

verkenning, planstudie, realisatie en beheer/onderhoud (zie schema). In elke fase worden 

specifieke werkzaamheden en resultaten benoemd die als kapstok kunnen dienen om  

tussenresultaten te formuleren en te ‘meten’. De Werkgroep Verkenningen heeft deze  

indeling aangepast aan de eigen situatie in de bestaande stad, de vele verschillende  

belangen en de verschillende schaalniveau’s die van belang waren. 

De eerste fase van ‘verkenningen’ werd afgerond met een visiedocument. Hierin stond 

verwoord welke plannen door de deelnemers van de kerngroep waren bedacht en welke  

voorwaarden er aan de samenwerking werden gesteld. De tweede fase van ‘kaders en 

werkprincipes’ – op het moment dat dit boekje wordt geschreven, nog in volle gang – wordt 

afgerond met een ruimtelijk masterplan en een beheersplan. 

Het benoemen van de fasen en de tussenresultaten maakte het mogelijk om succes-

sen te vieren. Het hielp ook om te onderscheiden welke zaken eerst aangepakt moesten 

worden en welke zaken pas later aan de orde kwamen. 

Faseren
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• OF-vraag veelal door publieke partijen
• Accent op problemen en oplossingsperspectief
• 6-12 maanden

Moeten (beleidsurgenties en gebiedsurgenties)
Willen ( ambities en ambassadeurs)
Kunnen (condities en competenties)
Beslissers stellen kaders op hoofdlijnen

• WIE-vraag in eerste instantie veelal door publieke partijen
• WAT-vraag door publieke en private en/of particulier partijen
• Accent op oplossingsstrategieën en uitvoeringsperspectief
• 12-24 maanden

Haalbaar (beleid, effecten, acceptatie)
Betaalbaar (incidentele en structurele kosten en financieringsbronnen)
Duurzaam (ecologie, economie en sociaal-cultureel in de tijd)
Beslissers kiezen een voorkeurstrategie

•  HOE-vraag door ondernemende groep van publieke,  
private en/of particuliere partijen

• Accent op gezamenlijk uitvoeringsplan en beheersperspectief
• 24-36 maanden

Procedures (wet- en regelgeving)
Ontwerp (verbinden en verbeelden van ruimte en tijd)
Financieringsarrangement (publiek en/of privaat en/of particulier)
Beslissers gaan akkoord met plan, ontwerp,  
financiering en uitvoeringsorganisatie 

Daarom:

Zorg in een langlopend 

proces voor een duidelijke 

fasering met concrete  

(tussen-) resultaten. Maak 

zelf een fasering die past  

bij je eigen situatie. Wees  

er alert op dat de deel-

nemende partijen en de 

manier van werken per fase 

kunnen verschillen.

In deze kolom de manier waarop de Habiform  

fasering is toegepast op de Wagenwerkplaats.

Hierboven de fasering die bij gebiedsontwikkeling gehanteerd 

wordt in het referentieschema van Habiforum (P.v.Rooy). 

Zie www.nederlandbovenwater.nl 

Literatuur: Kor, R. (1996). Werken aan projecten. 
Deventer.    Rooij, P. De. (2007). Processchema 
gebiedsontwikkeling Habiforum, Gouda. Zie ook: 
www.nederlandbovenwater.nl.    Weert, T. Van. 
(2006). Projectmethoden vergeleken. Utrecht.
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Het ‘burgerinitiatief ’ kreeg in de gaten dat een sprong gemaakt moest  

worden naar een professioneler kader. Joris Vermaesen vroeg hulp aan  

Habiforum, een kennisnetwerk dat faciliterend optreedt in gebieds-

ontwikkeling. Aanvankelijk ontving hij nul op rekest. Een van de proces-

begeleiders van Habiforum, Cees Anton de Vries, woonde in Amersfoort 

en ging toch een kijkje nemen. Hij was gecharmeerd van de energie van de 

groep en besloot om betrokken te blijven. Voorwaarde was dat de gemeente 

en NS als gesprekspartner mee zouden doen. De gemeente had interesse, 

maar NS nog niet. Middels een brief aan de gemeente liet NS weten ‘niet met 

burgers om de tafel te willen zitten’. Voor Habiforum was dat een formeel 

probleem: als er niet met de eigenaar overlegd kon worden was er geen spra-

ke van een ‘proeftuin’. Cees Anton de Vries zocht mee naar een titel en kwam 

met de noemer ‘Werkgroep Verkenningen’. Onder die vlag kon Habiforum 

formeel betrokken blijven. De Werkgroep Verkenningen ging toen van start.

Eerste stap: professionalisering van de werkgroep

De Werkgroep Verkenningen ging van start. Doel was om opnieuw na te 

denken over het gebied dat inmiddels beschermd was, maar waar weinig 

mee kon vanwege de externe veiligheid. De deelnemers aan die werk-

groep waren onder andere Joke Sickmann, bewoonster Soesterkwartier en 

beschermvrouwe industrieel erfgoed, Joris Vermaesen, bewoner Soester-

kwartier en docent Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de Saxion 

Hogeschool, Janus Hermse, leerlingbegeleider ROC, Gijs van Valkenhoef, 

betrokken burger en procesmanager/stedenbouwkundige, Heino Abra-

hams, projectleider ‘lastige planologische kwesties’ binnen de gemeente 

Amersfoort, Cees Anton de Vries, procesbegeleider vanuit Habiforum,  

Ontwikkelvragen als inzet voor synergie

Jan Bos, architect, Ilse van Dijk, zakelijk manager Xynix, Harm  

van der Zijp, kunstenaar en Diete Oudesluijs, historica. 

De werkgroep kwam om de zes weken bij elkaar. De opkomst  

varieerde van zo’n twaalf tot twintig personen. In het begin was het  

even zoeken naar een goede manier van werken. Er kwam pas echt lijn  

in toen de vier principes van ‘ontwikkelgesprekken’ toegepast werd.  

Dat houdt in dat er aan de deelnemers vier vragen gesteld werden, de  

zogenaamde 2 x 2 vragen: ‘Wat vind je echt belangrijk? Wat zie je dan ge-

beuren? Wat heb je ervoor nodig om dat te bereiken? Wat ga je nu doen?’ 

	

Focus op samenwerking
focus op samenwerking

Heino Abrahams, gemeente	Amersfoort:	“In	2005	organiseerden	we	

een	workshop	over	de	Wagenwerkplaats	omdat	de	periode	van	artikel	

17	afliep.	We	nodigden	NS	uit,	maar	de	afdeling	Ontwikkeling	wilde	

niet	deelnemen.	Ik	verwijt	mezelf	nog	steeds	dat	ik	toen	niet	naar	de	

directie	ben	gestapt,	dat	had	het	proces	misschien	wel	versneld.”

Peter Korpershoek, NS:	“Mensen	die	in	zo’n	werkgroep	zitten,	moeten	geen	oogkleppen	op	hebben.	

Ze	moeten	alle	belangen	in	ogenschouw	kunnen	nemen.	Die	mensen	zitten	aan	tafel,	daarom	werkt	

het.	Cees	Anton	als	onafhankelijk	procesbegeleider	blijft	daarnaar	kijken.	Dat	is	ook	de	sleutel	voor	

de	samenwerking.	Als	je	een	onafhankelijk	procesbegeleider	hebt	die	de	boel	samenvat	en	vervolgens	

vraagt	welke	kant	we	nou	opgaan,	dat	is	essentieel.”

Particulieren, burgers

Privaat, NS

Procesbegeleider

Publiek, overheid

Joris Vermaesen: “NS	zat	er	nog	niet	bij.	Wij	hadden	wel	tien	

pogingen	gedaan	om	NS	erbij	te	betrekken,	maar	die	bedankte	voor	

een	‘Poolse	landdag’.	Het	zat	er	gewoon	nog	niet	in.	De	contacten	

met	de	gemeente	waren	wel	goed,	geheel	dankzij	de	inzet	van		

Heino	Abrahams”

Cees Anton de Vries,	Habiforum:	“Aanvankelijk	had	Habiforum	geen	belangstelling	om	dit	project	te	faciliteren.		

Vijf	jaar	eerder	was	Habiforum	ook	al	bij	de	Wagenwerkplaats	betrokken	geweest	en	dat	was	op	niets	uitgelopen.”

Joris Vermaesen, Saxion	Hogeschool: “De	‘2x2	vragen’	van	Cees	Anton	

waren	erg	belangrijk.	Toen	werden	ideeën	en	inspiraties	ineens	duidelijk.	

Door	die	vragen	werd	het	proces	heel	persoonlijk	en	begonnen	mensen	

zich	te	committeren.	Persoonlijke	drijfveren	leiden	tot	het	nemen	van	

verantwoordelijkheid.	En	dat	heb	je	nodig	om	verder	te	komen.”
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Impressie van bijeenkomsten  

met verschillende werkvormen.



Die eenvoudige set van vier vragen betekende de doorbraak! Er ontstond focus en ver-

binding. De deelnemers begonnen veel duidelijker te formuleren waarvoor ze zelf  warm 

liepen. Het bleek echt inspirerend om dóór te vragen op wat je dan ziet gebeuren en die 

concrete beelden resulteerden weer in nieuwe combinaties van plannen en voornemens. 

De laatste vraag ten slotte, het benoemen van de concrete acties, hielp de deelnemers om 

ook echt initiatieven te gaan ontplooien. De bijeenkomsten dus veel opbouwender en tus-

sendoor begonnen de deelnemers elkaar op te zoeken om samen acties te ondernemen. 

Wanneer iemand vertelt wat hij of  zij wil bereiken, zich kwetsbaar opstelt en daar  

vervolgens hulp bij vraagt, dan biedt dat anderen de kans te helpen. In de Werkgroep 

Verkenningen werd zichtbaar dat je heel goed aan je eigen ‘droom’ kunt werken door een 

ander te helpen. De voorwaarde is natuurlijk wel dat waneer je gaat helpen, je eerst goed 

hebt nagedacht wat je zelf  belangrijk vindt. Zo ontstaat binnen de bijeenkomsten een  

manier van werken die ook buiten de bijeenkomsten wordt toegepast, de bijeenkomsten 

werden dus opbouwender. Het resultaat is een groep mensen die elkaar waarderen en in 

staat zijn echt samen te werken.

Daarom:

Bijeenkomsten die het proces van gebiedsontwikkeling vooruit helpen,  

zijn een oefenplaats waarin de deelnemers leren focussen en verbinden.  

Werk daarom in elke bijeenkomst steeds met de 2x2 vragen:

1. Wat vind jij echt belangrijk?

2. Wat zie je dan gebeuren?

3. Wat heb je daarvoor nodig?

4. Wat ga je nu doen?

Literatuur:    Vries, Chr. De (2008) Ontwikkelingsgericht werken en 2x2 vragen. Utrecht.    Hulshof, C. (2007).  
Gebiedsontwikkeling: naar een duurzame ruimtelijke inrichting van Nederland. Praktijkprogramma vernieuwend ruimte-
gebruik. Pag. 15. Gouda. Zie ook www.habiforum.nl.    Noort, R. Van, Gillert, A. (2006). Veranderen: de kunst  
van het verbinden, Utrecht.
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Gebiedsontwikkeling vergt samenwerking en wel tussen partijen die heel verschillende  

belangen en werkstijlen hebben. Om toch een gemeenschappelijke basis te vinden, helpt 

het niet als je een paar creatieve workshops, lezingen en informele borrels organiseert. 

Bijeenkomsten waarin alleen maar inhoudelijke suggesties worden gedaan, werken niet. 

Aan de eerste workshops van de Werkgroep Verkenningen deden twaalf  tot veertien deelne-

mers mee. Vaak waren het bijeenkomsten met een broodje erbij, omdat de meesten overdag 

moesten werken. De plek was steeds een andere: een zaaltje in de kerk, in het speeltuinge-

bouw of  het wijkcentrum. Er waren externe procesbegeleiders met leuke opdrachten: bladen 

volschrijven met schema’s, geeltjes plakken met kreten erop. Maar na enkele bijeenkomsten 

bleek er nauwelijks nog enige vooruitgang geboekt. Elke bijeenkomst vormde weer een nieuw 

begin en tussendoor gebeurde er niks. Het probleem was dat iedereen vooral ideeën spuide 

en daar vervolgens niets mee deed. We praatten ook niet met elkaar, maar vooral tegen  

elkaar. Hoe vaak kwam het niet voor dat de één de ander onderbrak en zelf  een ander  

verhaal begon met ‘Ja maar…’. En zo ontstond dan een chaotische verzameling aan  

suggesties, zonder prioritering of  eigenaarschap.

 

In de derde bijeenkomst is de volgende stelling geponeerd: ‘We nemen onszelf  niet eens  

serieus, waarom zouden anderen (zoals bij de NS, de corporatie, enz.) dat dan wél doen?’ 

Vanaf  dat moment is het roer omgegaan. De deelnemers zijn elkaar gaan helpen hun  

dromen te vertellen. De procesbegeleider hielp hen daarbij. Om de dynamiek van de bijeen-

komsten te veranderen werden er 2x2 vragen gebruikt. Eerst vragen wat je zo belangrijk 

vindt, en dan kijken welk resultaat daarbij hoort. Zo kun je nagaan wie je nodig hebt en weet 

je wat je te doen staat. 

Focussen en verbinden

intermezzo iii focus
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Praten over gebiedsontwikkeling door dromen te benoemen. Cees Anton 

de Vries: “Tijdens de bijeenkomsten ontdekten we dat mensen het heel 

lastig vinden hun dromen onder woorden te brengen. Kennelijk waren we 

een zeker cynisme gewoon gaan vinden en namen we onszelf en andere 

deelnemers niet meer serieus. Toen bleek dat als de deelnemers authentiek 

aan elkaar vertelden wat ze echt belangrijk vonden, hun droom direct en 

Dromen samenvoegen tot gezamenlijke plannen

concreet te verbinden was met de droom van anderen. Zo ontstond het 

plezier van samenwerken en wederzijdse aantrekkelijkheid.

Daarnaast hebben we afgesproken dat we open zouden commu-

niceren, zonder dubbele agenda. Natuurlijk moet je officiële instanties 

betrekken bij je plannen, maar realiseer je dat die afspraken altijd tussen 

personen gemaakt worden. Dat maakt het proces eerlijk en persoonlijk.”

focus op samenwerking

onderwijsvorm mogelijk dan de praktijk. Janus Hermse van het ROC was 

op zoek naar manieren om zijn pupillen betekenisvolle leeropdrachten 

te geven. Gijs van Valkenhoef droomde van een cultureel lint achter het 

stationsgebied en Heino Abrahams van de gemeente Amersfoort dacht al 

tijden aan de ontwikkeling van de Wagenwerkplaats in een bredere context 

dan louter wonen en werken. 

focus op samenwerking

Gijs van Valkenhoef: “Mijn	droom	was	de	potentie	van	het	gebied	neerzetten.	In	mijn	

ogen	was	de	Wagenwerkplaats	betekenisvol	voor	een	veel	groter	gebied	dan	alleen	het	

Soesterkwartier.	Konden	we	geen	monument	maken	voor	het	straattheater?	Amersfoort	

is	namelijk	de	broedplaats	van	straattheater,	de	Parade	komt	hier	vandaan.	Mijn	idee	

was	dus	om	niet	alleen	maar	kleine	projecten	te	bouwen	maar	een	cultureel	lint	aan	de	

achterkant	van	het	station.	Ik	ben	toen	gaan	lobbyen	om	scholen	en	kunstcentra	hier

heen	te	halen.	Je	kunt	werkplaatsen	maken	voor	decorbouw,	podia	enz.	Dat	sloot	weer	

mooi	aan	op	de	wens	van	Janus	van	het	ROC.”

Door de rol van Cees Anton de Vries als procesbegeleider kwam dus ieders 

droom boven tafel. Die dromen bleken vervolgens met elkaar verbonden te 

kunnen worden. De droom van Joke Sickmann was met name het behoud 

van het industriële erfgoed. Joris Vermaesen van de Saxion Hogeschool 

had daarnaast ook de behoefte om zijn studenten actief te betrekken bij de 

planologische ontwikkelingen van het gebied. Er is immers geen effectievere 
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Janus Hermse, ROC:	“Ik	denk	dat	de	ruimte	voor	ideeën	een		

belangrijke	factor	is	geweest	in	deze	werkgroep.	Er	kon	‘breed’	gedacht	

worden,	ieder	kon	zijn	ding	inbrengen	en	er	hoefde	nog	niets	te	

worden	uitgesloten.	Een	voordeel	hierbij	was	dat	bijna	iedereen	voor	

zichzelf	sprak	en	dat	er	nauwelijks	organisatiebelangen	speelden.”

Gijs van Valkenhoef: “Voor	mij	was	dat	het	doorbraakmo

ment.	Cees	Anton	vroeg	aan	iedereen:	wat	is	jouw	droom?	

Wat	wil	je	bereiken	met	de	Wagenwerkplaats?	Dat	was	voor	

het	proces	cruciaal.	Daardoor	kwamen	we	uit	het	‘tegen	

elkaar	aan	praten’.	Na	lezing	van	ieders	droom,	bleek	samen

hang	tussen	onderwijs,	cultuur	en	werk	mogelijk	te	zijn.	Toen	

begon	het	te	dagen	dat	we	samen	konden	werken.”

Heino Abrahams, gemeente	Amersfoort:	Belangrijk	was	de	manier	waarop	we	samenwerkten	en	de	termijn	die	we	ervoor	namen.	

We	hebben	nooit	gevraagd	aan	mensen	om	vertegenwoordiger	te	zijn	van	een	organisatie,	we	zitten	er	vooral	als	personen	die		

toevallig	ook	docent	of	consultant	of	ambtenaar	zijn.	Er	ontstaan	nieuwe	relaties	buiten	de	kerngroep	en	al	die	dwarsverbanden	

leiden	weer	tot	nieuwe	ideeën	en	samenwerking.	Dat	is	de	olievlekwerking	die	dit	proces	zo	sterk	maakt!	Waar	zou	je	in	Amersfoort	

op	een	vrije	vrijdagavond	anders	zoveel	enthousiaste	deelnemers	vinden	die	hun	avond	opofferen	om	bij	elkaar	te	komen?”
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Aan het eind van een bijeenkomst weet je precies of je tevreden bent of juist teleurge-

steld. Je kunt het vaak alleen niet goed duiden. Daardoor kun je er moeilijk je voordeel 

mee doen in de bijeenkomst erna. Sta daarbij stil en richt je op wat je wilt bereiken voor 

de volgende keer.

In het proces geef  je sturing aan de bijeenkomsten. Sommige bijeenkomsten zijn bewust 

vormgegeven als ontmoetingen zónder een strak programma. Andere bijeenkomsten zijn qua 

locatie, opstelling, werkvorm en uitkomst juist heel bewust vormgegeven.  

Het vormgeven van bijeenkomsten vergt ervaring, bijvoorbeeld van de kant van de proces-

begeleider, maar het is ook belangrijk dat de deelnemers betrokken worden bij het ontwerp 

van het proces. Als procesbegeleider kun je na een bijeenkomst met iemand terugkijken. 

Cees Anton deed dat bijvoorbeeld met procesontwerpster Suzanne Verdonschot.  

Zij hanteert elf  ontwerpprincipes voor het inrichten van bijeenkomsten en vernieuwingspro-

cessen. Die principes werden ingezet om betekenis te geven aan de bijeenkomst én voor de 

verbinding met de volgende bijeenkomst. 

Ontwerp je bijeenkomsten

intermezzo iv bijeenkomsten
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Heino Abrahams, gemeente	Amersfoort:	“Ik	ging	ook	naast	de	Wagenwerkplaats	met	

Janus	Hermse	van	het	ROC	samenwerken.	Scholen	betrekken	bij	wijkopbouw	bleek	

een	gouden	greep.	In	een	andere	wijk	in	Amersfoort,	Liendert,	is	dat	proces	nu	al	

verder	dan	op	de	Wagenwerkplaats.	Daar	onderhouden	leerlingen	nu	het	groen	en	er	

is	bijvoorbeeld	ook	een	fietsenwerkplaats	op	een	van	de	praktijkscholen.”

Gijs van Valkenhoef: “Het	ROC	zit	op	de	toer	van	het	maatschappelijk	onder

nemen.	Alles	wat	ze	aan	praktijkdingen	doen,	moet	maatschappelijk	relevant	zijn.	

Die	insteek	maakt	samenwerking	met	onderwijs/	cultuur/	werkgelegenheid		

mogelijk.	Dat	bleek	een	ideale	combinatie	voor	de	Wagenwerkplaats.”	



Uit de aantekeningen van Verdonschot over die gesprekken:

We keken terug op de bijeenkomst die geweest was en probeerden erachter te komen 

welke betekenis we konden geven aan de dingen die zich hadden voorgedaan. Dat deden 

we met behulp van de elf  ontwerpprincipes. Aan de bijeenkomst waarin ieders dromen 

centraal stonden, koppelden we meteen principe 3: ‘werken vanuit individuele drijfveren’. 

De betrokkenen bij de Wagenwerkplaats hebben toen benoemd en in beeld gebracht wat 

het voor hen de moeite waard maakt. Ze waren daar niet in opdracht van iemand anders, 

niemand was ‘op de Wagenwerkplaats gezet’. Iedereen koos er zelf  voor betrokken te zijn. 

Het benoemen van ieders droom maakte die drijfveren zichtbaar.

We zochten een principe dat kon helpen bij het realiseren van hun dromen. We 

kwamen uit op principe 8: ‘verleiden om nieuwe signalen te zien en nieuwe betekenis-

sen te geven’. Er waren voor de bijeenkomst ook ondernemers uitgenodigd. Dat zijn vaak 

mensen die het lukt om betekenissen te geven aan de dingen om hen heen. Je kunt zeggen 

dat alles altijd op hun pad lijkt te komen. Je kunt ook zeggen dat het hen lukt de situatie 

naar hun hand te zetten. En dat laatste is precies wat je ook nodig hebt als je je droom wilt 

realiseren. 

We maakten een ontwerp voor de volgende bijeenkomst: als de leden van de regie-

groep hun droom en de ondernemers hun eigen verhaal vertellen, dan kunnen ze door 

elkaars verhaal geïnspireerd raken. Aan het eind is er dan ruimte voor een soort markt 

waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden. 

Na de bijeenkomst blikten we er weer samen op terug. Het bleek dat het heel goed 

was uitgepakt. Toen iemand vertelde dat er al zes keer is ingebroken, ontstond het idee dat 

hangjongeren misschien niet zozeer deel uitmaken van het probleem, maar misschien juist 

de oplossing ervoor zijn. Er werd gekeken naar manieren om hen in te zetten en misschien 

wel te betalen voor het veiliger maken van de buurt. Dat is een manier van ‘nieuwe bete-

kenissen’ geven. De hangjongeren waren niet meer het probleem, maar misschien juist de 

oplossing. De concrete afspraken die na de bijeenkomst werden gemaakt waren de eerste 

stap op weg naar het verwezenlijken van ieders droom. 

Als je tot vernieuwende aanpakken en oplossingen wilt komen, is het belangrijk om 

te doordenken wat je wilt bereiken en hoe je dat gaat herkennen als het zich voordoet. 

intermezzo iv bijeenkomsten

De elf ontwerpprincipes: 

1. Formuleren van een urgent en intrigerend vraagstuk

2. Vormgeven van een vernieuwend proces, een ontwikkelpad

3. Werken vanuit individuele drijfveren

4. Maken van ongewone combinaties van materiedeskundigheid

5. Werken vanuit wederzijdse aantrekkelijkheid

6. Benoemen van successen en ieders bijdrage daaraan: werken vanuit kracht

7. Creërend leren: kennisontwikkeling door samen iets te maken

8. Verleiden om nieuwe signalen te zien en nieuwe betekenissen te geven 

9. Verbinden van de contexten binnen en buiten het vernieuwingsproces

10. Werken aan een sociaal-communicatief  proces

11. Werken aan competentieontwikkeling

Daarom:

Zoek als procesbegeleider iemand met wie je terug kunt kijken en met wie je de volgende 

bijeenkomst kunt doordenken. Gebruik hierbij een analysekader dat je aanspreekt. 

intermezzo iv bijeenkomsten

Het proces van terugkijken  

en ontwerpen van bijeenkomsten.

Literatuur: Zie ook: www.reflectiontools.nl en www.knowledgeproductivity.com.    Verdonschot, S.G.M. (2007). Reflectie  
op het werk om het leren te bevorderen, pag. 67-69 in Grotendorst, A. et. al (red.) Verleiden tot leren in het werk. Houten.
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Een ondernemende groep bestaat uit mensen die verantwoordelijkheid nemen, die een relatie  

met anderen aangaan en die resultaten creëren die ertoe doen, ook voor hun eigen organisatie. 

intermezzo v Ondernemende groepen

Als gevolg van succes kan het voorkomen dat de deelnemers langzaam maar zeker een 

eigen context en een eigen perspectief creëren. Dan wordt het voor elke deelnemer steeds 

moeilijker om daarmee in de eigen organisatie of sociale omgeving ook echt iets te doen. 

Het komt er daarom op aan om te voorkomen dat de groep zich isoleert en een eiland 

wordt dat niet meer aantrekkelijk is voor anderen.

Na vijf  of  zes bijeenkomsten werd iets moois zichtbaar: het was echt geen ‘spielerei’ meer. 

Maar toen rees ook de vraag: ‘Waar zijn wij nou eigenlijk van?’ De Werkgroep Verkenningen 

was door de deelnemers zelf  ingesteld en had geen formele status. Hoe kun je met zo’n 

groep mensen invloed uitoefenen en zorgen dat er ook echt iets gebeurt? In de werkwijze 

binnen en buiten de groep werd al wel gewerkt aan verbindingen. Maar ieder deed dat toch 

vooral nog voor en op zichzelf. Daardoor kon men op zoek gaan naar goede ideeën zonder 

zich af  te vragen of  die ook echt zouden werken. Of  derden zich er door aangesproken  

zouden voelen. Maar, dat was interessant, dóór die persoonlijke inzet verdween ook de  

vrijblijvendheid. Iedereen wilde echt iets bereiken. En dat werd expliciet gemaakt. 

Pas na verloop van tijd ontstond dus het inzicht dat de Werkgroep Verkenningen als ontwik-

kelgroep ook in mooie woorden kon blijven steken. Wanneer echt resultaat geboekt moest 

worden, dan waren de verschillende organisaties achter de deelnemers nodig. Overigens 

werden de leden van de Werkgroep Verkenningen daarmee nog geen (formele) vertegen-

woordigers van hun organisaties: ze konden nog steeds vrijuit en voor zichzelf  spreken en 

handelen. Maar door en via hen kon wel worden onderzocht hoe de plannen aantrekkelijk 

zouden kunnen worden voor de verschillende organisaties. En wie daarvoor was. Deze wijze 

van werken kreeg als titel, ‘de ondernemende groep’. 

Daarom:

Creëer ondernemende groepen, door mensen aan te spreken op hun persoonlijke  

betrokkenheid en help hen te functioneren als ontwikkelgroep. En werk dan vooral aan  

het erkennen en waarderen van de behoeften van de organisaties achter de deelnemers.

Ondernemende groepen

intermezzo v Ondernemende groepen
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Literatuur: Luin, A.B. van en Bood, R. (2008). Ondernemende groepen. Gouda.    Flap, H. (2001) Informele  
sociale netwerken binnen bedrijven. In Tijdschrift voor sociale wetenschappen, Tilburg. nr. 1.    Vries, C.A. de en 
Vries, Chr. de. (2008). Duurzaam organiseren. In essayreeks Leren voor Duurzame Ontwikkeling, Utrecht.
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De Werkgroep Verkenningen organiseerde een ondernemersbijeenkomst 

om de huurders die al op het terrein zaten te leren kennen. Enerzijds 

wilden de leden van de werkgroep vertellen waar zij mee bezig waren, 

anderzijds wilden ze aansluiting zoeken bij de wensen van de bestaande 

ondernemers. De bijeenkomst werd een groot succes. Veel ondernemers 

grepen de kans aan hun collega’s voor het eerst te ontmoeten; sommigen 

kenden hun buren niet. Veel ondernemers bleken te kampen met dezelfde 

problemen, variërend van huisvestingsperikelen tot inbraken. Dit was een 

uitgelezen kans om elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen om elkaar 

te helpen. 

Waardeer wat bestaat en werk samenSamenwerking zonder hiërarchie

focus op samenwerking focus op samenwerking

Janus Hermse,	leerlingbegeleider	ROC:	“Het	succes	van	de	Wagenwerk

plaats	zit	volgens	mij	vooral	in	de	gezamenlijkheid	van	onze	visie.	Het	is	

de	kunst	om	je	belangen	te	verbinden	met	de	belangen	van	de	ander.	Zo	

herinner	ik	me	nog	dat	het	idee	ontstond	om	er	een	cultureel	gebied	van	

te	maken.	Ik	dacht	toen:	wat	heeft	de	achterliggende	arbeiderswijk	daar

aan?	Cultuur	is	toch	vaak	elitair.	We	hebben	toen	gezocht	naar	gemeng

de	functies:	dus	niet	alleen	een	dure	opera	neerzetten	die	een	paar	keer	

per	jaar	gebruikt	wordt	en	verder	leeg	staat,	maar	ook	nadenken	over	

hoe	dat	gebouw	op	een	andere	wijze	gebruikt	kan	worden.	Bijvoorbeeld	

als	werkplaats	voor	decorbouwers	van	onze	opleiding.	Misschien	konden	

we	ook	wel	een	techniekmuseum	inrichten	voor	basisschoolkinderen	die	

zo	op	speelse	wijze	interesse	kregen	voor	technische	opleidingen.	

Enerzijds	speelden	onze	drijfveren	een	belangrijke	rol	–	als	je	betrokken	

bent,	ben	je	al	snel	een	goede	motor	–	anderzijds	denk	ik	dat	het	ontbre

ken	van	hiërarchie	echt	een	succesfactor	is	geweest.	Je	moet	kijken	naar	

wat	kan,	verbindingen	zoeken	en	constant	elkaars	belangen	blijven	zien.”	

Joris Vermaesen, Saxion	Hogeschool:	“Als	je	zegt	dat	

er	niets	kan,	gebeurt	er	ook	niets.	Je	moet	in	kansen	

kunnen	denken,	niet	in	problemen.”

Janus Hermse, ROC: “De	werkgroep	heeft	als	kata

lysator	gewerkt	om	mensen	op	dit	terrein	met	elkaar	

in	contact	te	brengen	en	samenwerking	mogelijk	te	

maken.	Daardoor	kreeg	het	gebied	meerwaarde.”

Peter Korpershoek, NS:	“We	hebben	een	goede	mix	van	deelnemers.	

Zij	hebben	allemaal	netwerken,	expertise	en	concrete	plannen	om	

zaken	op	elkaar	aan	te	laten	sluiten.	Onze	gezamenlijk	visie	is:		

hoe	kan	iedereen	elkaar	helpen?	We	zoeken	naar	overlappende	

manieren	van	samenwerking.	Met	elkaar,	voor	elkaar.”

Barend Kuenen, NS:	“Wat	essentieel	is,	is	dat	er	gelijkwaardigheid	

bestaat	tussen	de	partijen	die	met	elkaar	in	gesprek	gaan.	Je	moet	

zorgen	voor	een	eerlijke	dialoog.	Daarnaast	moet	je	in	de	gaten	blij

ven	houden	dat	ieders	belang	boven	tafel	komt	en	behartigd	wordt.”

Cees Anton de Vries:	“Er	ontstonden	allerlei	linken	van	vraag	en	aanbod.	Een	docent	van	het	ROC	bood	aan	dat	zijn		

leerlingen	een	website	konden	maken	voor	de	timmerman.	Ook	bedachten	we	dat	het	leerbedrijf	van	ROC	een	mooie		

oplossing	kon	bieden	voor	de	inbraken	en	vernielingen.	Kort	daarna	had	NS	zelf	al	een	leerbedrijf	uit	Rotterdam	ingeschakeld	

waardoor	de	inbraken	stopten.	Aanvankelijk	was	dat	een	beetje	gek:	ineens	werden	onze	plannen	door	een	andere	partij		

uitgevoerd.	Maar	uiteindelijk	bleek	dit	natuurlijk	een	bevestiging	van	onze	goede	ideeën:	we	hebben	toen	contact	gelegd	met		

dit	leerbedrijf	en	het	betrokken	bij	de	verdere	samenwerking.	Het	succes	van	de	interactie	tussen	de	ondernemers	en	de		

Werkgroep	Verkenningen	was	een	feit.”

Joris Vermaesen: “Deze	samenwerking	

is	op	magnifieke	wijze	ondersteund	door	

studenten	van	de	minor	Regie	Stedelijke	

Vernieuwing.	Dit	is	een	onderwijsmodule	

waarin	studenten	competent	worden		

gemaakt	in	het	werkveld	van	de	binnen

stedelijke	vernieuwing.	Dichter	op	het	vuur	

van	de	realiteit	kunnen	studenten	niet		

zitten.	Zij	hebben	op	ongedwongen	wijze	

contacten	gelegd	met	ondernemers	en	

gezocht	naar	samenwerkingsverbanden.	

Omdat	zij	geen	duidelijke	belangen	hebben	

en	op	open	wijze	contacten	kunnen	leggen,	

wisten	zij	verbindingen	te	scheppen	waar	

anderen	alleen	impasses	zagen.”
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focus op samenwerking

Studenten openen deuren
Vanaf het prilste begin zijn studenten Ruimtelijke Ordening van de  

Saxion Hogeschool betrokken geweest bij de gedachtevorming over  

de Wagenwerkplaats. Vermaesen dicht hun een cruciale rol toe.

De eerste groep studenten heeft namelijk de aanzet tot een  

creatieve economie ontwikkeld. Later zou blijken dat hun concept grote  

gelijkenissen vertoonde met latere plannen van NS en de Werkgroep 

Verkenningen. Daarnaast zorgde deze groep studenten voor de nodige 

publicitaire aandacht waardoor het gebied in de belangstelling kwam.

De tweede groep studenten inventariseerde de ondernemers van 

het gebied en bekeek hoe er samengewerkt kon worden. Daarvoor legden 

ze contacten met bedrijven en vroegen ze op welke manier zij iets voor 

die ondernemers konden betekenen. Door hun ongedwongen en jeugdige 

manier van benaderen, bleken ze in staat sympathie te wekken en verbin-

dingen te maken.

De derde groep studenten ten slotte, heeft de startende ondernemers  

geactiveerd en hulp geboden bij het realiseren van Xynix-opera in de  

Veerensmederij. De komst van Xynix ging niet zonder slag of stoot en er 

was zelfs sprake van een ‘politieke impasse’. De studenten hebben toen alle 

mogelijke beslissers benaderd en hun op een onbevangen wijze vragen 

gesteld over oplossingen en persoonlijke drijfveren, de zogenaamde  

‘ontwikkelvragen’ die ook bij de Werkgroep Verkenningen een belangrijke 

rol speelden. Volgens Joris Vermaesen en Cees Anton De Vries heeft deze 

interventie het tij doen keren: er kwam weer een dialoog op gang. Boven-

dien heeft deze laatste groep studenten door hun lobby ‘per toeval’ gezorgd 

voor het aanhalen van de banden met de provincie. 

Joris Vermaesen:	“Als	je	een	koevoet	nodig	hebt,	

zou	je	aan	studenten	kunnen	denken.	In	ons		

geval	hebben	we	gezien	dat	studenten	vastgelopen	

processen	echt	weer	vlot	kunnen	trekken.”

Cees Anton de Vries:	“De	studenten	hadden	zelf	nauwelijks	door	welke	belangrijke	invloed	ze	hebben	gehad.	Hun	bescheiden

heid	was	aangenaam	om	te	zien.	We	hebben	inmiddels	ook	gemerkt	dat	de	inzet	van	studenten	niet	vanzelf	gaat.	Er	is	veel	

aandacht	en	begeleiding	nodig.	Het	zijn	geen	gratis	werkpaarden;	ze	functioneren	op	basis	van	wederzijdse	aantrekkelijkheid.”

Particulieren, burgers

Privaat, NS

Procesbegeleider

Publiek, overheid



Dat gaat als volgt. Als je iets belangrijk vindt dan zoek je iemand die concreet iets kan  

betekenen, er ook iets mee wil. Die laatste doet dat ook weer en vraagt op zijn beurt aan 

een ander hulp of  ondersteuning. Zo ontstaan driehoeken, van telkens een initiator  

(iemand die iets wil), een actor (iemand die iets doet of  maakt) en een ondersteuner  

(iemand die helpt of  faciliteert). Dat faciliteren richt zich niet alleen op de actor, maar 

vooral op de relatie tussen initiator en actor. 

Werken met driehoeken is een manier van dynamisch en ontwikkelingsgericht  

werken. Het helpt mensen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun ambities en er  

ook echt samen met anderen iets mee te doen. Het is immers een stuk aantrekkelijker  

om ambities te formuleren wanneer je ze samen met anderen kunt gaan waarmaken.  

Werken met driehoeken wordt ook wel ‘sturen op relaties’ genoemd. Het gaat erom dat  

de verhoudingen tussen de drie rollen tot ontwikkeling komen. Wanneer de ondersteuner 

zich richt op ‘de relatie tussen initiator en actor’ dan kan dat alleen door in gesprek te 

gaan en te vragen hoe men zich verhoudt tot de ander. Dat gebeurde dan ook in de bijeen-

komsten van de Werkgroep. 

In de driehoek wordt effectief  gewerkt wanneer de betrokkenen zich erkend weten  

in hun rol en kunnen handelen op basis van wederzijdse aantrekkelijkheid. Daarmee  

is werken in driehoeken bij uitstek geschikt om in een netwerkomgeving te sturen op  

informele relaties. 

Daarom:

Werk ontwikkelingsgericht. Zoek bij een dilemma eerst naar iemand die echt  

iets gedaan wil krijgen (initiator), iemand die iets doet (actor) en iemand die helpt  

(ondersteuner). Richt je als ondersteuner voornamelijk op de relatie tussen de anderen.

Literatuur: Carter, B. en McGoldrick, M. (2005). The expanded family life cycle: individual family, and social perspec-
tives. Allyn & Bacon.    Vries, Chr. de. (2005) Methodenkaarten praktijkprogramma gebiedsontwikkeling Habiforum. 
Gouda.

intermezzo vi driehoeken

Gebiedsontwikkeling is een proces van samenwerking door mensen en organisaties. Dat 

proces wordt vaak bemoeilijkt door het gebruik van formele posities, het afdwingen van 

beslissingen, door overrulen en eenzijdig instructies te geven. 

In de bijeenkomsten van de Werkgroep Verkenningen bleek het heel inspirerend om met 

mensen van verschillende organisaties na te denken over nieuwe kansen van het gebied. 

Anders dan in formele vergaderingen, bleek het niet uit te maken welke positie iemand  

vertegenwoordigde. 

De aanwezigheid van mensen uit de drie domeinen publiek, privaat en particulier,  

is op zich nog geen voorwaarde voor goede contacten. Om nieuwe ontwikkelingen in gang  

te zetten, blijkt het van groot belang om de potentie van je relaties zichtbaar te maken. 

Daarvoor is werken ‘in driehoeken’ een goede leidraad. 

Werken met driehoeken

intermezzo vi driehoeken

Ontwikkelingsgericht werken doe je in driehoeken met een initiator, een actor en een ondersteuner. 
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Wat nog niet genoemd is, maar wat wel belangrijk lijkt, is de mix van 

competente deelnemers. Competent in de zin van betrokken, communica-

tief vaardig en vastberaden. Mensen die maatschappelijk bevlogen zijn, die 

gemeenschappelijke doelen kunnen stellen en die niet bij de pakken neer 

gaan zitten zodra een subsidie wordt afgewezen. 

Naast die vaardigheden beschikken de deelnemers over kennis op 

het gebied van groepswerk, planologie, onderwijs, industrieel erfgoed en 

organisatieprocessen. Een unieke mix dus van kennis en kunde. 

Er zijn al enkele factoren genoemd die gunstig bleken voor de plannen 

van de Werkgroep Verkenningen. Zo ging het om hip industrieel erfgoed, 

was er een burgerinitiatief gehonoreerd om het gebied te beschermen en 

lagen er nog geen concrete planologische ontwerpen vanwege de externe 

veiligheid.

Competente deelnemers
Gunstige omstandigheden 

wij brengen stations- 
gebieden tot leven

Joris Vermaesen, Saxion	Hogeschool:	“We	hebben	

ontzettend	geluk	gehad	met	ambtenaar	Heino	

Abrahams.	Hij	weet	dit	soort	projecten	te	doen		

slagen.	Doorgaans	lukt	een	gemeente	dat	niet.		

Peter	Korpershoek	van	NS	kwam	erbij,	ook	

een	echte	aanwinst.	Hij	snapt	dat	als	je	burgers	

binnenboord	houdt,	je	meer	bereikt.	Daarnaast	

vermoed	ik	ook	dat	het	geholpen	heeft	dat	alle	

deelnemers	lak	hebben	aan	hiërarchische		

structuren.	Een	soort	anarchistisch	denken	dat	

bijdraagt	aan	‘outofthebox’oplossingen.”

Janus Hermse, ROC:	

“Barend	Kuenen	van	NS	

was	ook	een	verademing	

ten	opzichte	van	wat	ik	

gewend	ben.	Hij	was	heel	

open,	keek	eerlijk	naar	wat	

mogelijk	was	en	wat	niet.”

Peter Korpershoek, NS:	“Een	goede	mix	van	

mensen	met	eigen	expertise	is	cruciaal.	Boven

dien	moet	ik	wel	weten	dat	we	met	burgers	om	de		

tafel	zitten	die	representatief	zijn	voor	de	buurt.”



Daarom:

Bevorder clusters van activiteiten door huurders te selecteren op hun vermogen tot 

samenwerking. Maak gebouwen die door het jaar heen door verschillende gebruikers 

worden benut. En zorg voor informele ontmoetingsplaatsen.

Het helpt wanneer je bij de uitvoering van je eigen processen hulp krijgt van betrokken anderen.

Literatuur: Tops, P. (2007). Vitale coalities in het openbaar bestuur. In Dubbeldam, M. en Jagersma, P.K. De passie van 
de professional. Van Gorcum.    Florida, R. (2002). The rise of the creative class. Pittsburg, Basic Books.

intermezzo vii samenwerking

Een gebied waarin alleen wordt samengewerkt wanneer dat toevallig zo uitkomt, is niet 

aantrekkelijk. Het mooiste gebied kent bewoners die iets met elkaar delen, trots, idealen, 

ondernemerschap. 

 

Wanneer je je probeert voor te stellen hoe het gebied er over vijftien jaar uitziet, dan ligt het 

voor de hand te denken aan gebouwen voor kantoren, evenementen en onderwijs. Op dit  

moment is de grondprijs nog betrekkelijk laag en zou een school zich er kunnen vestigen. 

Maar na verloop van tijd zullen de prijzen stijgen en wordt het voor een school niet meer 

aantrekkelijk, of  zelfs onbetaalbaar. 

Scholen zijn op zoek naar nieuwe vormen van leren. De leerlingen en studenten zoeken veel  

vaker buiten hun informatie: thuis of  in de bibliotheek, of  juist bij een ondernemer. Veel  

scholen zullen in de toekomst meer met praktijkprojecten werken. Een schoolgebouw met 

klaslokalen waar de leerlingen geacht worden hele dagen te zitten, raakt achterhaald. Dan is 

het ook aantrekkelijker om in een netwerkmodel te functioneren, met een klein gebouw als 

thuisbasis. Daarnaast heb je in de omgeving bedrijven en instellingen die praktijk-leerplekken 

aanbieden. Misschien kunnen ouderen in de wijk ook wel meezorgen voor een deel van de  

kennisoverdracht en begeleiding. Omgekeerd is het voor een beginnend ondernemer erg 

aantrekkelijk om niet alleen een werkplaats te huren, maar verzekerd te zijn van mensen die 

helpen bij zijn administratie, website of  etalage. Die mensen zijn misschien ook groepen stu-

denten die weer worden begeleid door senioren, andere ondernemers en leraren van de school.

In het visiedocument is een tekst opgenomen waarin wordt bepleit dat de huurders 

van de Wagenwerkplaats niet alleen op een eilandje mogen zitten. Er wordt verwacht dat 

ze het aantrekkelijk vinden om in hun eigen processen andere Wagenwerkplaatsbewoners 

te betrekken en andersom ook betrokken te zijn bij de processen van buren. Daarom wordt 

verlangd dat de huurders deskundigheid, ontwikkeling en inbreng kunnen bieden vanuit één 

van de drie domeinen:

■ creatief/cultureel ondernemerschap

■ onderwijs en innovatie

■ betrokkenheid en aansluiting op de buurt en Amersfoort

Selecteer op samenwerking

intermezzo vii samenwerking
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beschouwen: we doen het samen, ieder heeft het recht het woord te  

nemen. Het gaat er dus om dat je niet van tevoren een plan hebt dat je aan 

de ander oplegt, maar hooguit kaders stelt die je dan vanuit idealen en 

ambities gezamenlijk invult. Pas dan kom je tot succesvolle samenwerking.

Verder werk ik niet van 9 tot 5. Als je met bewoners werkt, kun  

je hun niet vragen om overdag naar het stadhuis te komen. Dan moet je  

dus in de avonduren aan de slag. Toegegeven: ik heb natuurlijk een 

uitzonderingspositie binnen de gemeente: juist omdat ik op die moeilijke 

dossiers zit, krijg ik relatief de vrijheid. En die heb je wel nodig voor dit 

soort projecten.” 

Een gebied dat louter achter de tekentafel is ontworpen, functioneert als monocultuur  

en is kwetsbaar voor veranderingen. Ook hierbij is verbinden van context en ontwerp  

dus van belang.

Gebiedsinrichting in Nederland is vooral een praktijk van ‘maakbaarheid’. De traditie van 

het aanleggen van nieuw land in de polders is diepgeworteld. Maar in de afgelopen jaren is 

een kentering zichtbaar geworden. De gebiedsopgaven gaan minder over uitbreidingen in 

onontgonnen gebied en méér over herstructurering van oude wijken en de herinrichting van 

bestaande agrarische en industriegebieden. Voorheen was planologie vooral een kwestie van 

aanwijzen en afdwingen door de overheid. Dat wordt ook wel ‘toelatingsplanologie’ genoemd. 

Tegenwoordig wordt meer gestreefd naar ‘ontwikkelingsplanologie’. Je hebt immers steeds 

meer te maken met bestaande belangen en bestaande kwaliteiten. Niet voor niets wordt bij 

de aanpak van stadswijken gesproken over de combinatie van fysiek, sociaal en economie! 

Verrast het dat een overheid die gebiedsinrichting afdwingt, onherroepelijk tegen weerstand 

oploopt? Weerstand van mensen die erkend willen worden en die mee willen praten over  

hun omgeving. Maar ook weerstand van ondernemers die voor hun belangen opkomen. 

Eenzijdige macht leidt tot uniforme en gevoelloze gebiedsinrichting. Daarom is het belangrijk 

niet langer vanachter de plantafel te plannen, maar met het gebied zelf  de plannen te  

ontwikkelen. Daarvoor moet je kijken naar de kwaliteit van het gebied en mensen erbij  

betrekken die er wonen en werken. Hun praktische kennis van het gebied is altijd waarde-

voller dan de kennis van professionals op afstand. Ook al is dat gemakkelijker gezegd dan 

gedaan. Alle betrokkenen zijn immers qua werkwijze, procedures en instrumenten gewend 

op de oude manier te werken. 

In feite moeten alle betrokkenen leren wat hun nieuwe rol is bij gebiedsontwikkeling. 

Bewoners komen er niet meer mee weg zich af  te zetten tegen plannen van de gemeente, 

maar zullen medeverantwoordelijkheid voor het gebied moeten nemen. Ambtenaren kunnen 

niet meer eenzijdig procedures opleggen, maar moeten leren luisteren naar de verschillende 

belanghebbenden en met hen in gesprek gaan. Ontwerpers mogen niet meer met autonome 

ruimtelijke oplossingen komen. Ze zullen zich moeten verdiepen in de economische,  

ecologische en sociale kwaliteit van het gebied.

Het gebied centraal

intermezzo viii het gebied centraal

Zonder uitzondering vinden de deelnemers dat projectleider Heino  

Abrahams van bijzondere waarde is geweest voor het proces van de  

Wagenwerkplaats. 

Heino Abrahams: “Mijn werkwijze bestaat vooral uit het aangaan 

van de dialoog met burgers en op een gezamenlijke manier plannen  

bedenken. Dat past ook in de wens van de raad om als gemeente beter  

met de burger te communiceren. Meestal gaat het anders: de gemeente 

legt iets voor, anderen mogen daar dan iets over zeggen. Dat wordt dan 

participatie of coöperatie genoemd. Maar inspraak is per definitie eenzijdig 

en daarom nooit handig. Mijn werkwijze kun je eerder als ‘samenspraak’ 

Ambtenaar die dialoog aangaat

gunstige omstandigheden

4�

Joris Vermaesen, Saxion	Hogeschool:	“Gemeente	

Amersfoort	suggereert	altijd	dat	ze	interactief	bezig	

zijn,	maar	puntje	bij	paaltje	is	hun	bestuursstijl	

meestal	eenrichtingsverkeer.	Heino	vormt	daarop	

een	uitzondering.	Dat	is	ook	alleen	maar	slim:	een	

nieuwe	grote	ruimtelijke	ingreep	is	immers	een	

kans	om	in	gesprek	te	komen	met	de	buurt.”

Joke Sickmann, burger:	

“Als	je	de	burger	mee	

laat	beslissen,	stuit	je	

op	minder	weerstand;	

het	moet	niet	door	een	

grote	partij	van	de	

plantafel	komen.”
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Bij de Wagenwerkplaats is de noodzaak tot anders werken en anders samenwerken duidelijk 

geworden. Er was een zichtbare combinatie van gebieds- en beleidsurgentie. Bij de combina-

tie van deze twee urgenties zijn de belangen groot genoeg om in het proces de aandacht van 

meerdere partijen vast te houden. In dit geval dreigden de gebouwen gesloopt te worden en 

was er behoefte aan impulsen voor het Soesterkwartier en de noordkant van het station. Die 

combinatie maakte het voor alle betrokkenen duidelijk dat de oude werkwijze niet geschikt 

was voor de aanpak van de Wagenwerkplaats. Bij het zoeken naar een andere manier van 

werken is het gebied centraal gezet. Er is dankbaar gebruik gemaakt van de kennis van de 

bewoners over de geschiedenis. Door heel verschillende doelgroepen te betrekken, werd 

steeds een andere kwaliteit of  potentie van het gebied belicht. Dat verrijkte de ideevorming 

enorm. En omgekeerd ging het proces leven voor veel mensen die anders niet betrokken 

zouden zijn. 

Daarom: 

Stel het gebied centraal. Betrek bewoners en anderen die het gebied goed kennen erbij,  

Fiets door het gebied heen en bekijk wat de waarde is van de gebouwen en het terrein.  

Stel vragen aan passanten, verbindt hun ideeën aan de plannen voor vernieuwing en  

koester wat bestaat. 

Literatuur: Zie ook: www.gebiedsgerichtbeleid.nl/praktijkboek    Lengkeek, A. (2007). Stedelijkheid als rendement. Rotterdam.

intermezzo viii het gebied centraal

Zorg dat iedere belanghebbende  

vertelt welke kwaliteit het gebied heeft. 

Dat leidt tot bruikbare perspectieven.
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In 2006 wilde NS een nieuwe visie ontwikkelen op de Wagenwerkplaats. 

Hiervoor werd een workshop georganiseerd waarvoor allerlei  

deskundigen werden uitgenodigd. De uitkomsten van die workshop 

waren bijna identiek aan de ideeën van de Werkgroep Verkenningen. 

Was dit toeval? Volgens Heino Abrahams niet. Bijna iedereen die deel 

uitmaakte van deze denktank, bleek namelijk een oud-collega, vriend  

of vakgenoot te zijn van Abrahams. De ideeën die Abrahams naar voren 

bracht, waren allang in andere contexten en op andere momenten met 

elkaar besproken. Er bestond dus al een gezamenlijke ideeënopvatting 

onder deskundigen over de Wagenwerkplaats. Nu was het moment 

gekomen om die gedachten te formaliseren.

Workshop met oude bekenden

NS besloot in 2003 om verschillende redenen zich terug te trekken uit de 

ontwikkelgroepjes rond het gebied van de Wagenwerkplaats. Een van de 

belangrijkste redenen was dat er weinig kon vanwege de externe veiligheid. 

Plannen werden voorlopig op de lange baan geschoven. Initiatieven die  

ingediend werden, bleken meestal niet levensvatbaar. Toch kwam NS 

in 2006 weer in beeld. De vraag dient zich aan: wat heeft NS ertoe doen 

besluiten toch weer te participeren?

Volgens Peter Korpershoek, projectleider binnen NS, heeft dat te 

maken met verschillende factoren. Een van die factoren is het ontstaan 

van NS Poort, een samenvoeging van NS Stations en NS Vastgoed. NS 

Poort heeft als opdracht zowel binnen als buiten het station geïntegreerde 

strategische plannen te maken. Daartoe moet een stationsgebied als geheel 

bekeken worden om zo een optimale waarde te creëren. Niet alleen in 

omzet maar ook in kwaliteit en beleving. De Wagenwerkplaats leende zich 

duidelijk voor zo’n geïntegreerde aanpak.

Veranderingen binnen NS

Een andere reden is misschien de commerciële volwassenheid die NS 

nastreeft. Na de privatisering in 1995 ontstond er rond 2000 het besef dat 

er ook op andere manieren nagedacht moest worden over de kwaliteit voor 

de reiziger. In 2002 verleende VROM subsidie om de belangrijkste stations 

mooier te maken, de zogeheten Nieuwe Sleutelprojecten. Er werden toen 

nieuwe visies ontwikkeld op stations. De eenduidigheid werd belangrijk: 

stations moeten herkenbaar zijn voor de reiziger en aantrekkelijker om er 

langer te verblijven. Dat levert natuurlijk meer winst op. NS probeert meer 

en meer vanuit de reiziger te denken en stelt zich steeds vaker proactief op 

om na te denken over de strategische positie. Die omslag zal zeker heb-

ben bijgedragen aan het besluit om in 2006 een workshop te organiseren 

om opnieuw een visie te ontwikkelen op het gebied. Het resultaat van die 

workshop was om een creatieve economie te stimuleren. Bijna geheel in 

lijn met de plannen van de Werkgroep Verkenningen. NS en de Werkgroep 

Verkenningen bleken ineens gezamenlijke belangen te hebben. 

Heino Abrahams, gemeente	Amersfoort:	“Cruciaal	in	dit	proces	is	dat	NS	reorganiseerde	

en	dat	de	Wagenwerkplaats	onder	een	andere	afdeling	viel.	Barend	Kuenen	keek	met	heel	

andere	ogen	naar	dit	gebied	dan	zijn	voorgangers:	‘Als	er	dingen	gebeuren’,	zo	redeneerde	

hij,	‘dan	is	mijn	grondwaarde	veel	hoger’.	Kuenen	trok	vervolgens	een	projectleider	aan,	

Peter	Korpershoek,	en	er	ontstond	een	heuse	samenwerking.”

gunstige omstandigheden gunstige omstandigheden

Gijs van Valkenhoef, burger:	“Het	heeft	in	ons	

voordeel	gewerkt	dat	de	Wagenwerkplaats	onder	

een	andere	tak	van	NS	werd	ondergebracht,		

van	beheer	naar	strategische	terreinen	of	zoiets.	

Die	positiewisseling	doorbrak	de	impasse.”

Barend	Kuenen,	NS:	“Als	je	twee	jaar	eerder	kan		

ontwikkelen	omdat	de	buurt	meegaat,	dan	is	je	risico/	

rendementafweging	snel	gemaakt.	Je	hoeft	op	deze	

manier	weinig	te	investeren,	je	krijgt	weinig	bezwaar

schriften	van	omwonenden	en	bovendien	gratis	energie	

van	mensen	die	mee	willen	denken.	Met	elkaar	creëer	

je	een	meerwaarde	die	duurzaam	is.”	

Joris Vermaesen, Saxion	Hogeschool:	“Leg	zoveel	mogelijk	

contacten	omdat	ieder	contact	betekenis	kan	hebben.” Joke Sickmann, burger:	“Tussen	de	bedrijven	door	

legde	ik	ook	wel	contact	met	mensen	van	wie	ik	wist	

dat	die	iets	met	gebiedsontwikkeling	deden.	Hun	ver

telde	ik	over	onze	plannen	met	de	Wagenwerkplaats.	

Het	kan	zijn	dat	die	lobby	ook	van	invloed	is	geweest.”

Bewoners van het Soesterkwartier.

Gijs van Valkenhoef,	burger:	“Ik	kende	een	van	de	adviseurs	van	

NS	en	praatte	wel	eens	met	hem	over	ideeën.	Misschien	heeft	dat	

ook	bijgedragen	aan	het	overnemen	van	dat	cultuurplan.”
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ontwerpen

Saxion Hogeschool, bureau Must, Werkgroep Verkenningen
Drie plannen, één richting  

Op een gegeven moment werd door drie groepen, los van elkaar, getekend 

aan de toekomst van de Wagenwerkplaats. In de Werkgroep Verkenningen 

had een groepje enthousiaste burgers zich geworpen op het idee van het 

cultuurlint van de binnenstad, via de Wagenwerkplaats naar het bosgebied 

van de Bokkeduinen. De studenten van Saxion Hogeschool verwerkten de 

resultaten van interviews in de wijk en workshops met ondernemers in een 

vlekkenplan. En de architecten van bureau Must waren in opdracht van de 

NS begonnen met een analyse voor het masterplan. Na verloop van tijd bleek 

dat de drie groepen tot dezelfde voorstellen kwamen! *De meest opvallende 

overeenkomsten zijn het centrale culturele gebied en de groene verbindingen.

Kaart Must stedebouw

Animaties 

Werkgroep Verkenningen 

Schets Studenten Saxion Hogeschool
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Het werd tijd om de plannen die tot dan toe gemaakt waren, te presenteren. 

Er moest verantwoording afgelegd worden aan de gemeenteraad, wat had 

de Werkgroep met het geld voor het burgerinitiatief gedaan? Gemeente 

Amersfoort nodigde NS uit om deel te nemen aan de presentatie op 3 april 

en die uitnodiging werd positief ontvangen. Dat was de eerste formele stap 

naar samenwerking. Het werd een wervelende show die de mogelijkheden 

van het gebied in beeld bracht.

Gijs van Valkenhoef: “We wilden samenhang tussen onderwijs, 

cultuur en werkgelegenheid laten zien door middel van live acts. Je vertelt 

Mijlpaal: presentatie 3 april 2007
eerst wat de circusschool doet, dan laat je een filmpje zien van wat er  

gebeurt op zo’n school en vervolgens laat je op het toneel een kind zien  

dat in de touwen klimt. Als zo’n denkbeeld lukt, en het ziet er mooi uit, 

krijg ik weer kippenvel.’”

Er kwamen zo’n zevenhonderd mensen op dit spektakel af, niet 

alleen belangstellende ondernemers maar ook bewoners uit het Soes-

terkwartier, de hele kunstscene van Amersfoort, woningcorporaties en 

verenigingen die op zoek zijn naar ruimte en niet te vergeten raadsleden; 

het was een bruisend feest.

Joke Sickmann, burger:	“Zonder	dat	we	intensief	gecommuniceerd	hebben	met	

bezoekers	en	deelnemers,	zijn	toen	heel	veel	mensen	bijeengekomen	die	met	dit	

gebied	bezig	waren.	Ik	had	dat	niet	verwacht,	ik	heb	ook	nog	nooit	zoveel	enthou

siasme	meegemaakt.	Het	was	een	bijeenkomst	vol	gezamenlijke	verwachtingen.	

Een	aantal	mocht	presenteren	wat	zij	zouden	willen.	Het	ging	eigenlijk	alleen	nog	

maar	om	de	gezamenlijke	wil	en	iedereen	liet	zien	hoe	belangrijk	dat	voor	hen	

was.	De	presentatie	op	3	april	heeft	bovendien	een	vonk	teweeggebracht	bij	NS	en	

de	gemeente.	Dankzij	3	april	is	de	bereidheid	ontstaan	om	samen	te	werken.”

mijlpaal: presentatie 3 april 200�

Peter Korpershoek,	NS:	“Voor	mij	was	3	april	een	echte	eyeopener.	Het	was	een	sterke	

presentatie	waar	enorm	veel	energie	vanaf	kwam.	Heel	inspirerend.	We	hebben	gespro

ken	met	Cees	Anton	over	hoe	we	dit	nu	verder	konden	faciliteren.	We	hebben	toen	een	

planning	gemaakt	om	onze	parallelle	ideeën	te	analyseren.	In	die	samenwerking	hebben		

we	het	burgerinitiatief	centraal	gezet.	Om	het	proces	effectiever	te	maken,	hebben	we	

geholpen	de	samenwerking	te	structureren	en	te	organiseren.”

Heino Abrahams, gemeente	Amersfoort:	“De	

presentatie	die	Barend	Kuenen	hield	namens	NS,	

werd	ingepakt	in	de	hele	show;	alles	liep	in	elkaar	

over,	het	was	in	één	oogopslag	duidelijk	dat	we	

samenwerkten.	We	deden	het	met	elkaar.”
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Na 3 april besloten NS, de Werkgroep Verkenningen en de gemeente  

intensief samen te werken. Er werd een regieteam opgericht om ordening 

aan te brengen in de samenwerking. Onder deze ‘kopgroep’ hangen  

subgroepen die uit telkens drie p’s bestaan: een private, een publieke en  

een particuliere deelnemer. De subgroepen hebben ieder een expliciete 

taak en zij moeten hun resultaten rapporteren aan de kopregiegroep.  

De spelregels zijn heel helder, ieder weet wat de uitgangspunten zijn. 

Na 3 april 2007

Joris Vermaesen, Saxion	Hogeschool:	“Er	ontstaat	een		

driehoek	van	samenwerkende	partijen	(drie	p’s).	Dat	is	de	

meest	effectieve	samenwerking	die	je	kunt	hebben.	Publiek/

privaat	levert	altijd	een	spanning	op;	door	het	toevoegen	van	

de	particulier	haal	je	de	druk	af	van	een	mogelijke	patstelling.	

Omgekeerd	geldt	ook:	wij	krijgen	geen	ruzie	met	de	gemeente	

omdat	de	NS	erbij	zit.	Het	voordeel	voor	de	NS	is	weer	dat		

wij	huurders	aanleveren	op	een	presenteerblaadje.		

Vervolgens	moet	je	de	‘persoonlijke	benadering’	inzetten	in		

de	samenwerking	tussen	die	p’s.	Dat	is	de	essentie	van	de		

Wagenwerkplaats.	Samenwerking	gaat	altijd	tussen	mensen,	

die	moeten	het	belangrijk	vinden.”

Heino Abrahams, gemeente	Amersfoort:	“De	normale	lijn	

in	gebiedsontwikkeling	is	‘pps’	(private	en	publieke	samen

werking);	als	je	invloed	wilt	als	particulier,	moet	je	op	die	

relatie	druk	uitoefenen.	Nu	was	de	Wagenwerkplaats	een	

publieke	en	particuliere	coalitie,	de	NS	moest	gaan	duwen.	

Het	was	niet	meer	pps,	maar	ppps.”	

Volwassen samenwerking tussen gemeente, burgers en NS

De samenwerking van de Wagenwerkplaats in schema.  

Iedere subgroep bestaat uit een private, publieke en particuliere deelnemer.

Particulieren, burgers

Privaat, NS

Procesbegeleider

Publiek, overheid

Gijs van Valkenhoef, burger:	“Ik	werk	vanaf	1976	

in	de	stadsontwikkeling	en	ik	heb	dit	nog	nooit	

meegemaakt.	Burgers	die	iets	mogen	bedenken		

en	de	gemeente	en	de	grondeigenaar	zeggen		

vervolgens:	‘Dat	vinden	we	leuk,	dat	mag	gemaakt!’	

Dat	is	het	bijzondere.	Het	tweede	wonder	is:	deze	

culturele	broedplaats	kan	aangevuld	worden	met	

woningen	en	commerciële	bouw.	Zo	snijdt	het	mes	

aan	meerdere	kanten.”



projectontwikkelaars, beleggers en adviesbureaus kregen een steeds grotere rol.  

Vervolgens betrad echter nog een andere speler het toneel. Bij de ontwikkeling  

van de stad kon de burger immers niet buitenspel worden gezet. Het ging nu om  

‘sociale vernieuwing’ en ook om het aanboren van de nodige lokale kennis.  

Particulier opdrachtgeverschap en wijkvernieuwing zijn daarvan goede voorbeelden.  

De rol van de particulier wordt nu steeds belangrijker. 

Het burgerinitiatief  in Amersfoort keek aanvankelijk kritisch naar het grote en  

machtige NS. Dat veranderde toen de Werkgroep Verkenningen vernam dat NS deels  

met dezelfde vragen worstelde als het burgerinitiatief. Toen werd ook duidelijk dat het 

burgerinitiatief  een rol zou kunnen spelen bij het verbeteren van de relatie tussen NS en 

de verschillende overheden. Naarmate het proces vorderde, bleek hoezeer de verschillende 

belangen elkaar nodig hadden. Het vermoeden ontstond dat een plan voor een krachtige 

gebiedsontwikkeling staat of  valt met de samenwerking tussen publiek, privaat en par-

ticulier. En dát inzicht heeft gevolgen voor de manier van werken. Elke keer wanneer een 

concreet dilemma opspeelt, moet het worden besproken met de relevante spelers uit elk 

van de drie domeinen. Het is dan wel belangrijk dat iemand helpt om in de gesprekken de 

verschillende posities te verbinden. Zeker in het begin is de rol van de procesbegeleider 

belangrijk. Die stelt dan vragen als: ‘Zou je eens willen samenvatten?’, ‘Laten we eens 

kijken wat hier gebeurt’, of  ‘Vertel eens wat je aan het doen bent?’ of  ‘Hoe denk je dat de 

ander zich voelt als jij dit zo zegt?’. 

Daarom:

Zorg ervoor dat elk belangrijk dilemma besproken wordt met een vertegenwoordiger van 

publiek, privaat en particulier aan tafel. En ondersteun dit gesprek zeker in het begin 

met een procesbegeleider, die de samenwerking faciliteert en bewaakt.

  De basisrollen van gebiedsontwikkeling. Voorbeeld: de burger (particulier) heeft belang 

bij een goede relatie tussen publieke en private spelers. Hij doet er goed aan die te 

faciliteren. In de praktijk is de procesbegeleider de vierde ‘partij’.

Literatuur: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. (2005). Vertrouwen in de buurt. Amsterdam.    Nicis 
Institute. (2007). De rotonde van Hamed, Aanval op uitval. Amsterdam.    Zie ook www.nicis.nl en www.kafkabrigade.nl.

intermezzo ix pppp-samenwerking

Gebiedsontwikkeling is complex, met veel factoren en belangen. Geen enkele organisatie 

kan alléén het speelveld overzien, laat staan het speelveld alleen bespelen. Wanneer  

organisaties als gemeenten, corporaties en ontwikkelaars niet samenwerken, ontstaan 

stroperige processen en slechte plannen.

Eind negentiende eeuw ging het niet goed met de steden in Nederland. Tot die tijd was  

het bouwen van huizen vooral particulier initiatief. Een aannemer bouwde een paar  

appartementen en verhuurde of  verkocht die. Maar de industrialisatie zorgde voor een 

enorme toestroom van voormalige landarbeiders naar de stad. Mensen leefden in  

ongezonde situaties. Vooral onder druk van medici zijn toen maatregelen getroffen.  

De woningwet van 1901 had als doel een einde te maken aan de slechte huisvesting.  

Drinkwaterleiding en riolering werden aangepakt. 

Zo kregen publieke organen een steeds grotere rol. In de jaren vijftig en zestig  

kreeg die groei opnieuw een impuls. De wederopbouw bracht een enorm tekort aan  

woningen en aan bouwmaterialen met zich mee. De overheid bundelde de inspanningen  

om die tekorten weg te werken. 

In de jaren tachtig werden steeds meer vraagtekens gezet bij de grote rol die de overheid  

in het maatschappelijk leven was gaan spelen. De markt kon veel taken efficiënter uitvoeren, 

zo was de gedachte. Private partijen, zoals corporaties (inmiddels geprivatiseerd),  

PPPP-samenwerking

intermezzo ix pppp-samenwerking

In de afgelopen eeuw is de invloed van particulier, publiek en privaat steeds verschoven.

�0 �1
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Voordat de Wagenwerkplaats definitief kan worden ingevuld, zijn er nog 

wel wat hindernissen te nemen. Een van de grootste obstakels blijft nog 

steeds de externe veiligheid. Inmiddels wordt op hoog niveau besproken 

hoe dit opgelost kan worden, maar vooralsnog kan niemand met zekerheid 

zeggen of en wanneer het sein op groen springt. 

Een andere valkuil is dat het proces heel lang duurt: institutio-

nalisering leidt tot traagheid. Directeuren die niet direct betrokken zijn 

bij het proces maar die op afstand bedenken of ideeën wel doorgevoerd 

kunnen worden, houden de voortgang tegen. Zelfs als er in principe af-

gesproken is dat de ontwikkeling van de Wagenwerkplaats moet worden 

ondersteund en uitgebouwd. Verder zijn er ook omstandigheden die het 

deze organisaties gewoon moeilijk maken om te schakelen, zoals het eerder 

genoemde probleem van de externe veiligheid. Dat zie je met name bij de 

De toekomst
grote partijen die meedoen, zoals de gemeente, NS en het ROC. 

Daarnaast moet gedacht worden over de continuering van de 

samenwerking en de waarborg van de gedeelde visie. Er zou een beheer-

stichting moeten komen die de praktische verhuur doet en die ervoor zorgt  

dat belangen gezamenlijk blijven, bijvoorbeeld dat de gebouwen gedeeld 

worden. En dat je alleen werkzaam mag zijn in het gebied als je anderen on-

dersteunt. Dat je met andere woorden ‘open’ bent en niet op je eilandje werkt. 

De Wagenwerkplaats zou een blijvende publieke functie moeten hebben. 

Tot slot moet er een bestemmingsplan komen dat de gebruiks-

intenties mogelijk maakt. Er is een visie opgeschreven die door de samen-

werkende partijen onderschreven wordt. Deze visie gaat als ‘onderlegger’ 

van het bestemmingsplan functioneren. Het visiedocument is opgenomen 

in bijlage 1, bladzijde 72. 

de toekomst

Masterplan Wagenwerkplaats van Must stedebouw,

detail van centraal gebied.

Joke Sickmann,	burger:	“Het	is	nog	niet	af.	Het	

kan	nog	mislukken.	Maar	de	gedachte	dat	het	niet	

zou	kunnen,	moet	je	er	niet	van	weerhouden.	Alle	

voorwaarden	zijn	op	dit	moment	aanwezig,	maar	

er	moeten	nog	heel	wat	barrières	genomen	worden,	

zoals	de	rol	van	burgers	bij	gebiedsontwikkeling.”

Joris Vermaesen, Saxion	Hogeschool:	“Het	is	moeilijk	om	grip	te	houden.	

We	moeten	van	dromen	naar	doen.	Maar:	hoe	kan	je	dit	proces	nu		

professionaliseren	zodat	iedereen	die	erbij	betrokken	is,	er	ook	profijt		

van	blijft	hebben?	Het	is	nu	allemaal	liefdewerk	oud	papier,	en	dat	kan		

eigenlijk	niet	meer.	Aan	de	andere	kant:	als	we	betaald	worden,	raken		

we	onze	onafhankelijkheid	kwijt.”

Peter Korpershoek, NS:	“Voor	NS	is	dit	ook	een	uniek	project,	we	hopen	met	de	Wagenwerkplaats	een	vliegwiel	te	initiëren.	Daar

voor	gaan	we	op	het	randje	zitten	van	wat	mag.	Maar	er	zijn	ook	nog	een	aantal	hete	hangijzers,	waarvan	externe	veiligheid	de	

grootste	belemmering	is.	Als	deze	belemmering	wordt	opgeheven,	zullen	we	een	precedentwerking	veroorzaken	voor	andere	projecten	

die	met	binnenstedelijke	vernieuwing	bezig	zijn.	Ik	hoop	dat	we	snel	kunnen	schakelen,	het	zou	zonde	zijn	om	voor	vijftien	jaar	de	

deur	dicht	te	gooien	terwijl	zoveel	partijen	kansen	willen	creëren.	Iedereen	staat	te	popelen.	Dat	maakt	het	heel	spannend.”	
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Hoewel het traject van de Wagenwerkplaats nog niet is afgerond en het 

zelfs denkbaar is dat alle mooie voornemens niet uitvoerbaar blijken, lijkt 

de samenwerking tussen de partijen effectief genoeg om na te volgen.  

Gebied dat ontwikkeld kan worden zonder ellenlange juridische proce-

dures, zonder actievoerende burgers? Waarbij iedere belanghebbende 

in overleg zijn verantwoordelijkheid neemt? Het is evident dat daar met 

Wagenwerkplaats: blauwdruk voor andere projecten?
belangstelling naar gekeken wordt. Kan deze wijze van samenwerking  

opnieuw tot stand komen, zelfs in andere contexten? Hoe dan? Aan de 

hand van externe omstandigheden, de eigenschappen van de deelnemers 

en de gevolgde wijze van samenwerken wordt hierna samengevat welke 

factoren daarbij in ieder geval een rol spelen. 

blauwdruk voor andere projecten

Peter Korpershoek,	NS:	“Volgens	mij	valt	dit	project	moeilijk	te	bench

marken,	alle	seinen	stonden	al	op	groen.	De	tijd	was	in	ons	voordeel.”	

Voorbeelden van andere industrieel erfgoed projecten.

Joke Sickmann, burger:	“Laat	je	door	teleurstelling	of	tegenslag	niet	van	

de	wijs	brengen.	Gebruik	de	energie	die	dan	ontstaat	voor	het	creëren	

van	oplossingen.	Denk	daarbij	niet	dat	één	de	redder	is	want	je	moet	het	

met	elkaar	doen.	Daarnaast	moet	je	ook	proactief	zijn.	Maak	jezelf	niet	

afhankelijk	van	wat	anderen	zeggen	of	vinden.	Je	moet	voortdurend		

initiatief	blijven	nemen	en	niet	denken	dat	anderen	het	voor	je	doen.	

Aan	de	andere	kant:	kijk	uit	dat	je	er	geen	receptenboekje	van	maakt	

want	dat	is	toch	niet	mogelijk.	Iedere	situatie	is	toch	weer	anders.”

Heino Abrahams, gemeente	Amersfoort:	“Stel	je	kwetsbaar	op,	

dat	is	niet	zonder	risico’s	want	je	weet	de	uitkomsten	niet.	Maar	

als	je	je	paternalistisch	opstelt,	gaat	het	zeker	verkeerd.”
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Gijs	van	Valkenhoef	 

Een betrokken burger die expertise inbracht als stedenbouwkundige en 

procesmanager. Zijn plan om een cultureel lint achter het stationsgebied 

te ontwikkelen, heeft hij gevisualiseerd door een animatiefilm te maken. 

Hierdoor werd de ‘creatieve economie’ ineens zichtbaar waardoor anderen 

enthousiast werden.

Peter	Korpershoek	 

Gebiedsontwikkelaar die de kennis in huis had om de samenwerking  

tussen NS en de Werkgroep Verkenningen naar volwassenheid te brengen. 

Die bovendien de weg kent binnen zijn eigen organisatie om win-win-

situaties te creëren. 

Heino	Abrahams		

De ambtenaar die ‘moeilijke planologische kwesties’ kan begeleiden  

dankzij zijn dialogische instelling. Abrahams duwt geen plannen door  

de strot van burgers maar vult samen met hen kaders in. Een houding  

die hem veel sympathie en samenwerking oplevert.

Cees	Anton	de	Vries	 

De betrokken burger en procesbegeleider die veel ervaring had met  

projecten op het gebied van binnenstedelijke vernieuwing. Dankzij zijn  

rol wist hij de deelnemers hun authentieke dromen te laten verbinden  

met het gebied en met elkaar. Daardoor ontstond betrokkenheid en  

daadwerkelijke samenwerking. 

Tot slot de derde succesfactor: de combinatie van de vier p’s: de private, 

publieke, particuliere en procesparticipant. Wat deze casus in ieder geval 

leert, is dat een gezamenlijke ideeënontwikkeling vruchten afwerpt. Waar 

de conventionele relatie tussen publiek en privaat op tegenkrachten van 

burgers mag rekenen, leidt een driehoeksverhouding met particulier initi-

atief waarschijnlijk tot duurzamer resultaat. Daartoe zal een grondeigenaar 

zich open moeten stellen voor ideeën vanuit de leefomgeving, zal de over-

heid zich moeten beperken tot een louter kaderstellende en faciliterende 

rol en zullen burgers hun verantwoordelijkheid moeten nemen in een pro-

ces dat weliswaar uitdrukking geeft aan hun dromen maar dat tegelijkertijd 

ook taai en ongrijpbaar kan zijn. Dat vergt moed, tijd en een ongelooflijke 

mate van vastberadenheid.

De ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen van deze drie partijen 

bleken ten slotte met elkaar verbonden te kunnen worden. Daarvoor was 

de rol van een onafhankelijk procesbegeleider cruciaal. Deze zorgde ervoor 

dat de samenwerking tussen de partijen inspirerend maar ook doelmatig 

en collectief bleef.

Kortom: gunstige omstandigheden, de juiste mix van capabele mensen  

en de combinatie van de vier partijen lijken noodzakelijke voorwaarden 

voor succesvolle binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Om met zekerheid 

vast te stellen of deze uitgangspunten inderdaad leiden tot succes, zijn  

uiteraard meer casussen nodig. Dat navolging de moeite waard lijkt, heeft 

de Wagenwerkplaats in ieder geval aannemelijk gemaakt.

Terugkijkend	op	dit	proces	kan	geconcludeerd	worden	dat	er	in	ieder	

geval	drie	overkoepelende	factoren	waardevol	leken.	Die	factoren	waren	

de	gunstige	omstandigheden,	de	mix	van	kennis	en	kunde	van	de		

deelnemers	en	tot	slot	de	constructieve	samenwerking	van	de	drie		

belangengroepen	onder	leiding	van	een	onafhankelijk	procesbegeleider.

Allereerst de gunstige omstandigheden: deze zorgden ervoor dat de 

samenwerking gestalte kon krijgen. Zo was er sprake van een gebied dat 

verloederde en lag te wachten op herinrichting. Men kon er echter nog niet 

mee aan de slag vanwege de externe veiligheid. Juist daardoor had men tijd 

en ruimte om na te denken over de toekomstige ontwikkeling. Ook omdat 

de eigenaar nog niet om tafel zat, werd voorkomen dat de plannen een 

bepaalde richting op moesten; burgers hoefden nu geen energie te steken 

in het torpederen van plannen maar konden zich juist focussen op creatie. 

Die energie levert per definitie meer op.

Een andere gelukkige omstandigheid was de status van industrieel 

erfgoed. Tegenwoordig koesteren we erfgoed, en daardoor was de tijd rijp 

om de Wagenwerkplaats te beschermen en om van sloop af te zien. 

Ook de veranderingen binnen NS kunnen beschouwd worden als 

een positieve wending. De Wagenwerkplaats werd bij een andere afdeling 

ondergebracht waar men met andere ogen naar dit terrein keek: als 

strategisch gebied waar een langer verblijf van de reiziger meer winst zou 

opleveren. Dat betekende ruimte voor ideeën met een culturele inslag.

Tot slot was de samenstelling van de adviseursgroep van NS een zeer 

gelukkig toeval. Toen NS besloot weer actief na te denken over een visie op 

het terrein, organiseerden ze een workshop waarbij verschillende adviseurs 

betrokken werden. Bijna alle deskundigen bleken bekenden van de project-

leider van de gemeente Amersfoort te zijn. Het lag dus voor de hand dat hun 

advies sterk overeenkwam met dat van de Werkgroep Verkenningen.

Samenvatting succesfactoren
In de tweede plaats is de mix van competentie en vakkennis uitzonderlijk 

te noemen. De kerngroep van de Wagenwerkplaats bestaat uit mensen 

die weten waar ze het over hebben en ruimschoots ervaring hebben met 

projectmanagement, groepsprocessen en ruimtelijke ordening. 

Joke	Sickmann		

Heeft met ongelooflijke inzet de gebouwen van de Wagenwerkplaats op 

de monumentenlijst weten te krijgen. Daarnaast heeft zij mensen om zich 

heen verzameld en aan zich weten te binden. Mensen uit de wijk, maar  

ook mensen die verstand hebben van planologie en niet te vergeten de  

gemeenteraad. Dankzij haar energie en haar gevoel voor publiciteit heeft 

zij mensen weten te enthousiasmeren, de Wagenwerkplaats weten te  

beschermen en op de kaart gezet.

Joris	Vermaesen	en	Janus	Hermse  

Beide burgers die het stationsgebied wilden behouden maar daarnaast 

ook kennis over planologie en onderwijs in huis hadden. Vermaesen 

omdat hij docent is aan de Academie Ruimtelijke Ordening en Bouw 

van de Saxion Hogeschool – zijn studenten hebben het allereerste 

ontwerp voor een creatieve economie gemaakt – en Hermse omdat hij 

leerlingbegeleider is bij het ROC. Vanuit die hoedanigheid zoekt hij 

altijd naar leerplekken voor zijn pupillen en denkt hij in termen van 

wederzijdse belangen. 

samenvatting succesfactoren



Daarom:

Zorg ervoor dat de inhoudelijke urgentie eerst wordt behandeld in een proces waarin de 

spelers persoonlijk betrokken kunnen raken. Organiseer in de loop van het proces steun 

bij de gelegitimeerde organen en zorg voor een formeel besluit.

Zorg ervoor dat spelers eerst betrokken raken, pas daarna kan de procedure opgestart worden.

Literatuur: NMI-syllabi. Zie www.nmi.nl.

intermezzo x proces en procedure

Professionals zoals ontwerpers, politici en bestuurders denken vaak dat ze eerst een  

besluit moeten nemen over een vraagstuk. Pas daarna communiceren ze het aan de 

 rest van de wereld. Bij gebiedsontwikkeling werkt dat in veel gevallen averechts. 

Wanneer in een gebied iets wordt ondernomen, zoals het bouwen van woningen, het verleg-

gen van een weg of  zelfs een hele herstructurering, dan is de verleiding groot om te gaan 

rekenen en tekenen, samen met adviseurs. Zodra er een haalbaar plan op tafel ligt, wordt 

dat vervolgens ‘in besluitvorming gebracht’. Pro forma worden er korte inspraakrondes  

gehouden, waarna het plan wordt vastgesteld en de voorlichting wordt opgestart.

Bewoners en ondernemers die zelf  initiatief  nemen en de indruk hebben dat ze een 

rol spelen en serieus genomen worden, zijn geneigd het overleg erover ‘tot het einde’ te  

voeren. Doen ze dat niet, zo vrezen ze, dan zullen ze bij de formele besluitvorming geen  

rol meer spelen.

Deze twee ‘valkuilen’ versterken elkaar. Politici vinden dat burgerinitiatieven alleen 

maar zorgen voor vertraging. En burgers wantrouwen de gemeente en denken dat hun  

invloed slechts tijdelijk wordt getolereerd.

Bij gebiedsontwikkeling gaat het om een ontwikkelproces. Daarom zul je de rollen  

van betrokkenen zo scherp mogelijk moeten zien te krijgen. Dat betekent dat de urgentie  

(in het gebied en in het beleid) ook als zodanig ervaren en inhoudelijk aangevoeld moet  

worden. Daarvoor is het nodig het proces ook persoonlijk te maken, om gezamenlijk te  

kunnen focussen, te verbinden, ondernemende groepen te creëren, het gebied centraal 

te stellen en te werken op meerdere schaalniveaus. Uiteindelijk moeten er conclusies aan 

worden verbonden. Dan komen er procedurele vereisten aan bod. Dan dient er in het proces 

op een gegeven moment een punt gezet te worden. En moeten formele achterbannen en 

organen, de beslissers, ook hun rol kunnen spelen. Bij de Wagenwerkplaats is immers ook 

de tekst van het visiedocument voorgelegd aan de gemeenteraad, de directie van NS Poort 

en aan verschillende instellingen en samenwerkingsverbanden. 

Eerst proces dan procedure

intermezzo x proces en procedure
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Nawoord

worden. Wat geweldig is: in veel van de initiatieven werken de drie P’s samen, 

publiek, privaat en particulier!

De nieuwe fase van de planvoorbereiding kenmerkt zich dus door 

een grote variatie van activiteiten. Al die projecten, werkgroepen en initi-

atieven werken aan hun eigen vraagstukken en hebben elkaar niet zo vaak 

nodig.  Dat roept de vraag op hoe de visie op het gebied en de veronderstelde 

nadruk op samenwerking  zichtbaar kan blijven. Hoe voorkom je versnip-

pering? Hoe introduceer je de manier van werken (zie de intermezzo’s) bij 

nieuwe mensen die gaan meedoen? Hoe voorkom je dat interne procedures 

van de NS of de gemeente de overhand gaan voeren? Hoe ga je om met 

vrijwilligers die tijd, energie en deskundigheid onbetaald inbrengen? Hoe 

zorg je ervoor dat de burgerprojecten minder afhankelijk worden van de toe-

vallige inzet van een enkeling? Aan de andere kant is iedereen ook beducht 

voor institutionaliseren ‘want dan zijn we het kwijt’. Wie gaat de operationele 

verhuur uitvoeren en zo de visie in de praktijk van alledag waarmaken?

 De vragen die rijzen hebben veel te maken met de invulling van 

de procesrol. De vierde P! Habiforum draagt de procesbegeleiding over aan 

anderen en er is nog geen natuurlijke opvolger. Na het opheffen van de Werk-

groep Verkenningen hebben de gemeente en de NS hun rol zo goed opgepakt 

dat de burgers in de co-regierol even overbodig leken te worden. Op kortere 

termijn worden daarmee wel resultaten geboekt. Maar op langere termijn 

verdampt daarmee het maatschappelijke project. Alom wordt gevoeld dat de 

regiegroep en de werkgroepen ondersteuning behoeven. Er worden werkbe-

zoeken voorbereid aan andere locaties, om daar te leren van de ervaring. Ook 

is afgesproken om het borgen van de burgerrol en het vormgeven van de pro-

cesrol de komende maanden in de verschillende werkgroepen te bespreken. 

 De betrokkenen zijn realistisch genoeg om zichzelf deze kritische 

vragen te stellen. Bij het formuleren van de problemen dienen zich name-

lijk de hulpvragen en ook de mogelijke oplossingen aan. En de 2x2 vragen 

gaan daarbij zeker helpen!    

   

Cees Anton de Vries Amersfoort,	april	2008

Het	ondertekenen	van	het	visiedocument	door	de	gemeente,	NS	en	

burgers	markeert	de	overgang	van	de	verkenningsfase	naar	de	fase	van	

de	planvoorbereiding.		Het	succes	is	duidelijk	zichtbaar.	

Er wordt op veel plaatsen gewerkt aan de toekomst van de Wagenwerkplaats. 

De laatste hand wordt bijvoorbeeld gelegd aan het masterplan, zodat duidelijk 

wordt hoe het terrein zich de komende jaren stap voor stap zal ontwikkelen. 

Er wordt een plan gemaakt voor de renovatie en restauratie van de indu-

striële gebouwen. Daarnaast wordt de bodemsanering voorbereid en een 

werkgroep buigt zich over de externe veiligheid. Met de zittende huurders 

wordt gekeken wat de plannen voor hun omgeving betekenen. De gemeente 

bereidt een nieuw bestemmingsplan voor. Verschillende burgerinitiatieven 

zoals Het Groene Spoor en Werkplaats Plus, inspireren tientallen mensen tot 

nieuwe projecten. De werkgroep Communicatie bereidt ‘De Week van de 

Wagenwerkplaats’ voor, zodat de Amersfoortse bevolking nog voor de zomer 

kan kennisnemen van de vorderingen en eventueel kan gaan meedoen. De 

scholen vertalen de visie in nieuwe combinaties van leren en werken, bijvoor-

beeld in de vorm van een projectenbureau. Een groepje werkt aan het project 

‘restauration’ om voor de Wagenwerkplaats bijzondere steun te verwerven bij 

cultuurfondsen. En er is een initiatief waarbij oude werknemers van de Wa-

genwerkplaats samen met begeleiders en leerlingen van VMBO’s en Roc’s de 

rolbanen gaan restaureren. De gemeenteraad heeft op haar beurt besloten om 

aanvullend onderzoek te laten verrichten naar de behoefte aan een stedelijk 

cultureel jongerencentrum in Amersfoort. Dit onderzoek zal moeten uitwij-

zen in hoeverre het reeds bestaande theater-  en cultureel jongerencentrum 

Per Expressie op de Wagenwerkplaats uitgebreid zal moeten worden. Buiten 

Amersfoort krijgt het gebied ook steeds meer aandacht. Herik Rail is een 

nationaal begrip aan het worden als congres en evenementenlocatie. De fijne 

neus van Van Zwieten Architecten om zich hier te vestigen en hun standvas-

tigheid in de pioniersfase werpt nu zijn vruchten af. Van Zwieten ontwierp 

bijvoorbeeld het Simulatorcentrum tegenover het Stationseiland, een virtueel 

oefencentrum voor de machinisten van NS dat nog dit jaar gerealiseerd zal 

Naar de volgende fase!
Situatie 2008

Situatie 2010

Situatie 2012



De droom

We dromen op de Wagenwerkplaats van een multifunctionele 

broedplaats van culturele- en creatieve activiteiten die tot uit-

voering komen doordat samenwerking en leren centraal staan. 

We zien een productiepodium waar verschillende organisaties 

hun producties voorbereiden, oefenen en uitvoeren. Er is een 

horecaonderneming gevestigd die een specifieke formule voert 

waarbij consumptie een even belangrijk onderdeel vormt als 

culturele expressie. Zowel podium als horeca krijgen onder-

steuning van een Event Bureau waar cursisten vanuit onderwijs 

praktijkervaring opdoen. Een Natuur/Cultuurpad is aangelegd 

vanaf  het Mondriaanplein tot aan Birkhoven, waarlangs bui-

tenruimte elementen zoals een kruidentuin, een huttenbouw-

plaats, een vlinderpad, een beeldentuin e.d. tot ontwikkeling 

worden gebracht. Er zijn leslokalen, werkplaatsen en ateliers 

voor kunstenaars, bedrijven en onderwijs, gedeeltelijk in 

bestaande gebouwen, mogelijk ook in tijdelijke onderkomens. 

Tussen deze gerealiseerde elementen is de openbare ruimte 

zodanig ingericht dat deze werkt als ontmoetingsplek. Laten 

we dromen verwezenlijken. 

De karakteristiek van de gezamenlijke activiteiten is die 

van experimenteel, economisch rendabel, werkgelegenheid op-

leverend, duurzaam en het bevorderen van eigen belang zolang 

dat geen belemmering vormt voor de gezamenlijke ontwikke-

ling en de realisatie van de doelstellingen. Wat niet in deze 

visie past is: geïsoleerd werken van gevestigde bedrijven en 

organisaties, anarchie van bedrijven, organisaties of  personen 

en parasitair werkzaam zijn ten koste van de kwaliteit van het 

gebied of  het functioneren van anderen in het gebied.

De kans

De bijzondere ligging en de ontwikkelings-mogelijkheden, biedt 

de middenzone van de Wagenwerkplaats een bijzondere kans 

voor gebiedsontwikkeling:

■  de gemeente grijpt de kans aan om (zonder afbreuk te 

doen aan de specifieke taken en verantwoordelijkheden 

van het gemeentebestuur) daadwerkelijk een gesprek 

met burgers, bedrijven en instellingen op te bouwen;

■  het Soesterkwartier grijpt de kans om een nieuw stigma 

te verwerven: ‘de wijk waar het gebeurt!’;

■  NS neemt haar verantwoordelijkheid om haar eigendom 

niet door de tijd te laten afbrokkelen, maar om juist een 

waardecreatie te realiseren door te investeren in de  

visie en het industrieel erfgoed. Deze manier van plan-

ontwikkeling past binnen haar doelen ten aanzien van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

■  De betrokken mensen en organisaties krijgen de kans 

nieuwe competenties, instrumenten en werkcultuur te 

ontwikkelen. Kernbegrip: maatschappelijk rendement.

bijlage visiedocument
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Het visiedocument leest als een verhaal. Het is de afsluiting 

van de fase van verkenning en geeft richting aan het werk in 

de planvoorbereiding. Zomer 2007 bereikten de deelnemers 

hierover overeenstemming. April 2008, precies een jaar  

na de grote startmanifestatie, geeft de gemeenteraad het  

visiedocument vrij voor formele inspraak. Na die periode 

wordt het document plechtig ondertekend.

Visie op de Wagenwerkplaats

Het begin

In 2000 worden de onderhoudswerkzaamheden op de Wagen-

werkplaats te Amersfoort gestaakt. De werkplaats van de NS 

bestaat al vanaf  1904 en is door een aantal uitbreidingen 

uitgegroeid tot een industrieel complex van betekenis. Na de 

sluiting voert de NS aanvankelijk een afhoudend beleid over 

mogelijke ontwikkelingen op het terrein. Verval en vandalisme 

treden op en buurtbewoners komen in actie om het verval te 

keren en het historisch erfgoed voor de toekomst te bewaren. 

De gemeente Amersfoort gaat achter deze actie staan door 

een ‘Burger Initiatief’ goed te keuren. Daarmee stelt de 

gemeente een budget beschikbaar om de mogelijkheden van 

het gebied te onderzoeken. Gemeente, instellingen en burgers 

werken in 2006 en 2007 samen in de Werkgroep Verkenningen 

Wagenwerkplaats. 

Door het renoveren van de hoofdloods heeft NS een belang-

rijke eerste stap gezet voor behoud van belangrijk industrieel 

erfgoed op het terrein. Medio 2006 stelt NS een projectleider 

aan die samen met gemeente en werkgroep naar de toekomst 

van de Wagenwerkplaats kijkt.

De visie van de Werkgroep Verkenningen, gemeente en NS wor-

den op 3 april 2007 in een daverende presentatie uitgedragen. 

De gebiedsontwikkeling van de Wagenwerkplaats kan begin-

nen. De ontwikkeling en invulling van het gebied zal vanwege 

redenen van externe veiligheid een geleidelijk karakter hebben 

en in een aantal gevallen van tijdelijke en/of  experimentele 

aard zijn.

bijlage visiedocument
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Dit visiedocument is opgesteld door alle deelnemers van de  

Wagenwerkplaats. Het dient als leidraad voor de samenwerking  

en invulling van het gebied.



Gebiedsontwikkeling is normaal gesproken iets voor ontwik-

kelaars en gemeente. Maar het is nu de uitdaging hoe we het 

kunnen doen zodat het duurzaam wordt, kwaliteit toevoegt en 

anonimiseren voorkomt. We doen het vanuit de mensen: authen-

tiek ontwikkelen. Vanuit het persoonlijke de dingen benoemen 

en elkaar aanspreken. Het zit ’m in hoe we met elkaar omgaan.

NS en gemeente gaan daarin mee en committeren zich 

aan het persoonlijke. Dan ontstaat er een excellent proces  

van samenwerken, samenhang en commitment. Dan is het  

een proces met partijen die in de maatschappij staan: niet 

hiërarchisch, maar kundig en betrokken.

Deze ambitie dient praktisch uitgewerkt te worden.  

We gaan daarom onderzoeken of  en hoe een beheersstichting 

opgezet kan worden om het aanbod van m2 gebouwen en de 

vraag naar ruimte met elkaar in verband te brengen. Deze  

beheerstichting exploiteert en beheert de gebouwen, het  

terrein en de visie van de Wagenwerkplaats. 

Naast afspraken ten aanzien van inhoud van de te ontplooien 

activiteiten worden aan huurders ook strikte eisen gesteld aan 

de samenwerking met anderen op het terrein.

De huurders moeten een contract tekenen, waarin zij 

naast hun zakelijke activiteiten zich bereid verklaren om kennis 

uit te wisselen, om samen te werken, en om te leren van en 

met elkaar. Als ze dit niet doen worden ze daar op aangesproken. 

Zoals eerder gezegd willen we een gebied inrichten om 

een plaats te creëren voor en door Amersfoorters. De stichting 

staat daarom met twee benen in de Amersfoortse samenleving.

In praktische zin zal de stichting een nauwe relatie heb-

ben met het door het beroepsonderwijs op te zetten projecten-

bureau op de Wagenwerkplaats. (Leerplekken, loketfunctie)

Het vervolg

Het proces dat de Werkgroep Verkenningen heeft ingezet is 

kwetsbaar, broos. Het bestaat uit aanstekelijk enthousiasme 

van veel mensen en organisaties in de stad. Men ‘voelt’ de 

kans. Maar in zekere zin ‘begint het nu pas’. De condities 

voor contracteren, bouw, gebruik, vergunningen, etc. moeten 

gemaakt gaan worden. Dat is een vak. Of  liever: daarbij zijn 

verschillende disciplines nodig. En de kans is reëel dat reflexen 

ontstaan om terug te vallen in ‘business as usual’. De potentie 

zoals hierboven beschreven wordt niet vanzelf  zichtbaar. Daar 

moet iets voor georganiseerd worden. De vraag is nu: wie gaat 

ervoor? En hoe ziet het eruit?

De komende maanden gaan wij door, om precies te 

beschrijven hoe de visie op de Wagenwerkplaats en het  

ontwikkelend beheer er uit dienen te zien.

namens het gemeentebestuur

Albertine van Vliet

namens de burgers

Joke Sickmann

 

namens NS

Pamela Bouwmeester

 

Amersfoort, april 2008
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De visie

We willen een gebied inrichten om een plaats te creëren voor 

en door Amersfoorters, met inachtneming van de schoonheid 

en openheid van het gebied. De openheid is niet alleen fysiek 

maar ook ‘geestelijk’: vrije ruimte letterlijk en figuurlijk.

Het gaat erom mensen de ruimte te bieden om creatief  

te zijn, om maatschappelijk te ondernemen. Het gaat erom 

kansen te creëren voor mensen die niet altijd zo makkelijk aan 

bod komen. Dit kan door aan de onderkant en in de marge 

ruimte bieden om zich te ontwikkelen, maar ook steun om te 

kunnen groeien.

Het gaat er ook om jongeren ruimte te bieden zich te 

ontwikkelen, want daar zit veel vernieuwingskracht. Kortom het 

gaat om de broedplaats voor maatschappelijke ontwikkeling, 

creativiteit en innovatie, steeds in beweging, steeds vernieuwend!

Het is belangrijk een aantal aspecten te borgen: 

■  betrokkenheid en inbreng van Amersfoortse burgers en 

met name ook de buurt Soesterkwartier, 

■  niet alleen spreken vanuit functie, professie maar ook 

vanuit commitment en betrokkenheid met het concept 

De Wagenwerkplaats, waar samenwerking tussen  

verschillende partijen en individuen leiden tot een meer-

waarde ten opzichte van individuele inspanningen. 

■  deskundigheid, ontwikkeling en inbreng vanuit een  

van de drie domeinen:

• creatief/ cultureel ondernemerschap

• onderwijs en innovatie

•  betrokkenheid en aansluiting op de buurt en Amersfoort

■  ruimtelijke ontwikkeling waarin de drie domeinen  

interactie met elkaar aangaan en een zo groot mogelijk 

en productief  evenwicht bereiken.

Om het terrein levensvatbaar te maken en te houden dient er 

door professionals vanuit de drie genoemde domeinen, de ge-

meente en de NS invulling gegeven te worden aan een gezond 

bedrijfseconomisch beheer waarin de doelstellingen bewaakt 

en geconcretiseerd worden.

Sterke economische functies kunnen ondersteuning 

bieden aan startende ondernemingen en initiatieven. Bedrijven 

en kunstenaars die een hogere huur kunnen betalen, dragen bij 

aan het goedkoop houden van atelier- en bedrijfsruimten voor 

de financieel zwakkere huurders (startende kunstenaars, nieuwe 

ondernemingen). Pioniers die doorgroeien maken de goedko-

pere ruimten weer vrij voor nieuwe ondernemers, maar blijven in 

het gebied om hun kennis over te dragen: duurzaam innovatief.

De uitwerking

Om de inhoudelijke doelstellingen te bevorderen, mede in het 

oog te houden en te bewaken, dient er een netwerk te zijn dat 

gevoed wordt vanuit verschillende kenniskringen waarin per-

sonen los van directe belangen, organisaties of  uit hoofde van 

hun functie inhoudelijke inbreng hebben. 

De potentie van de middenzone heeft twee dimensies:

■  ten eerste de tijdelijkheid. Deze tijdelijkheid kan bestaan 

uit activiteiten, projecten en ondernemingen van een 

dag, een week, een jaar, of  vijf  jaar

■  ten tweede ruimtelijk: het gebied biedt mogelijkheden 

voor de huidige gebruikers, voor het Soesterkwartier, 

voor de stad en de regio (misschien zelfs landelijk). 

Hoe ziet het ‘ontwikkelend beheer’ eruit dat langs beide 

assen tot mooie initiatieven leidt? Dat is een uitdaging 

waar de partijen ieder voor zich niet uit zullen komen, 

maar wanneer ze gelijkgestemd zijn en een samenwer-

kingsmodus vinden misschien wel.
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