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6. Toekomstbeelden
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Zicht vanaf het station

De visuele relatie tussen het station en de Wagenwerkplaats is erg be-

langrijk. Met de gerenoveerde bebouwing en de markant gekleurde 

deuren levert de Wagenwerkplaats een belangrijke bijdrage aan de 

identiteit van Amersfoort. Als er festiviteiten georganiseerd worden 

op het terrein zijn deze vanaf het station goed zichtbaar. Door de 

Bomenlanen krijgt het terrein ook van grotere afstand een aantrek-

kelijk groen karakter.
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Het Evenementenplein

Op deze plek blijft de grote maat van de Wagenwerkplaats altijd 

voeldbaar. Deze impressie toont het zicht dat je hebt vanaf het 

Hoofdgebouw als je richting het station kijkt. Rechts is het spoorweg-

emplacement zichtbaar met op de achtergrond de kantoorbebouwing 

rondom het station. Achter de bomen is nog net de skyline van de 

binnenstad zichtbaar. Het plein zelf heeft een eenvoudige inrichting 

waarbij de sporen zoveel mogelijk behouden zijn gebleven. Deze kun-

nen tijdens evenementen gebruikt worden. De cabine van de rolbaan 

is een belangrijk meubelstuk op het plein. De bomenlaan vormt de 

groene rand van het plein. Daarachter is ruimte voor nieuwe bebou-

wing.
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Het Evenementenplein bij nacht

Deze plek leent zich bijzonder goed voor festiviteiten. De plek is 

makkelijk bereikbaar vanaf het station. De omgeving heeft minimale 

overlast. In dit geval is er een speciale concertwagon op het plein 

gezet ten behoeve van een experimenteel muziekfestival. 
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Het Evenementenplein met circus

Er is voldoende ruimte voor een gezelschap dat hier zijn kampement 

wil opslaan. De Parade is al eens te gast geweest op de Wagen-

werkplaats. In dit geval is het een circus. De tent is vanaf het station 

duidelijk zichtbaar.
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Het Cultuurplein

In de eerste fase worden de bestaande gebouwen in het kerngebied 

opgeknapt en geschikt gemaakt voor gebruik. Het Cultuurplein is de 

plek waar de gebruikers van de Wagenwerkplaats samenkomen op  

en waar buitenvoorstellingen en exposities gehouden worden. Door 

een robuuste en landschappelijke inrichting van de openbare ruimte is 

dit vanaf het begin een aantrekkelijke en bijzondere plek.
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Het Cultuurplein

Met het toevoegen van een nieuw paviljoen voor tentoonstellingen 

of voorstellingen wordt het plein ook aan de noordzijde door een 

gebouw begrenst en daardoor intiemer van karakter. Bij mooi weer 

zitten mensen op de zitelementen en spelen kleine kinderen op het 

plein. Een klein terras voor het Ketelhuis wordt gebruikt door bezoe-

kers van het café/restaurant dat hier gevestigd is.
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De Steeg

Deze impressie geeft het beeld van de steeg tussen het Hoofdgebouw 

en het Ketelhuis. Het Cultuurplein is hiervandaan goed zichtbaar, 

zenvenals de Verenfabriek. Door de sloop van het trappenhuis aan 

het Hoofdgebouw ontstaat er een veel beter doorzicht en komt de 

monumentale gevel van het gehele gebouw beter tot zijn recht. De 

bestaande bomenrij wordt voltooid en een aantal zitelementen op 

zonnige plekken maken van de steeg een aantrekkelijke verblijfs-

ruimte.
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