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In dit verslag wordt een impressie gegeven 

van de laatste bijeenkomst voor gebruikers, 

omwonenden en betrokkenen. De bijeenkomst 

heeft plaatsgevonden op maandag 27 maart 2017 

van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Oude Magazijn 

op de Wagenwerkplaats. Ongeveer 100 personen 

hebben de bijeenkomst bijgewoond. 

Dit verslag geeft de belangrijkste opmerkingen 

en vragen weer die we naar aanleiding van de 

gesprekken op de avond hebben ontvangen na 

de presentatie van het aangepaste Masterplan. De 

reacties zijn onderverdeeld in de volgende thema’s:

•	 Programma;

•	 Groen;

•	 Beeldkwaliteit, milieu en duurzaamheid;

•	 Verkeer en parkeren.

Voordat het verslag verder wordt uitgelegd, willen 

wij graag terugblikken op het proces vanaf de 

bijeenkomst op 19 december 2016. Deze bijeenkomst 

begon met de uitleg dat NS heeft besloten te 

ImpressIe bIjeenkomst

investeren in het Hoofdgebouw met bijbehorend 

terrein om dit geschikt te maken voor het opstellen 

en onderhouden van (nieuwe) treinen. Hierdoor 

kan de herontwikkeling van het Hoofdgebouw met 

bijbehorend terrein niet meer doorgaan. Dit heeft 

gevolgen voor de ambities zoals vastgesteld in het 

Masterplan. Hierdoor is het plangebied verkleind en 

zal het programma en de ambities zoveel mogelijk 

in overgebleven 20 ha gerealiseerd moeten 

worden. Het gaat om een aanpassing van ca. 4,5 

ha. Uitgangspunten van deze nieuwe werkelijkheid 

houden in: 

•	 Handhaving woningbouwprogramma (waarvan 

30% sociaal);

•	 Respecteren van afspraken / beloftes;

•	 Behoud duurzaamheidsambities;

•	 Behoud ruimtelijke kwaliteit (waaronder 

cultuurhistorie en monumenten). 

Door de nieuwe werkelijkheid hebben we de 

afgelopen maanden een keuze moeten maken 

tussen de volgende scenario’s:

1. Fietsroute midden door het plangebied, langs de 

voorkant van het Ketelhuis

2. De route door de Verkeerstuin / Wagenspeelplaats

In het herziene masterplan is gekozen voor scenario 

2. Over deze route zijn de meest positieve reacties 

gekomen vanuit betrokkenen en belanghebbenden. 

Dit omdat de route: (1), met zo min mogelijk 

belemmeringen kan worden uitgevoerd, (2), langs 

de “hoogtepunten” van de Wagenwerkplaats wordt 

geleid en (3), een sociaal veilig karakter kan krijgen. 

Kijkend naar “snelverkeer” (denk aan brommers, 

scooters en e-bikes) biedt deze optie ook de meeste 

verkeersveiligheid. 
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Programma totaal

Programma Aantal Percentage Totaal (±) bvo 
Rijwoningen 130m2 bvo 0 0% nvt.

Rijwoningen 174m2 bvo 81 14% 14094 m2

Appartementen <80m2 162 29% 12150 m2

Appartementen ±100m2 148 26% 14800 m2

Appartementen >130m2 134 24% 18760 m2

Soesterhof 41 7% nvt.

Totaal 566 100% 59804 m2

Programma Voorzieningen bvo Percentage
Commerciele dienstverlening / kantoor 4279m2 22%

Evenementenhal 5238m2 26%

Restaurant 454m2 2%

Sociaal cultureel centrum / wijkgebouw 821m2 4%

Sportschool / fitness 369m2 2%
Voorzieningen nieuw 8730m2 44%

Totaal 19890m2 100%
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De eerste reacties zijn binnengekomen van 

geïnteresseerden die graag een woning willen 

kopen op de Wagenwerkplaats. Namen van 

geïnteresseerden worden gebundeld en 

meegegeven aan de nog te selecteren ontwikkelaar 

/ gebiedsregisseur die het eigendom van de 

Wagenwerkplaats overneemt.  

De ambitie ligt er nog steeds om van de 

Wagenwerkplaats een hoogstedelijke, duurzame 

ontwikkeling te maken. Er is ruimte voor circa 

570 woningen plus stedelijke voorzieningen. 

De capaciteit van het omliggende wegennet is 

maatgevend voor het woningbouwprogramma. 

De Wagenwerkplaats biedt naast ruimte voor 

woningen, ruimte aan stedelijke functies. Denk hierbij 

aan o.a. kantoorruimten, ateliers, werkplaatsen en 

horeca, maar ook verschillende maatschappelijke 

functies. De gedachte hierachter is dat door menging 

van functies een stedelijke dynamiek ontstaat die 

onderscheidend is in Amersfoort. 

Wat betreft het programma zijn er twee reacties 

ontvangen:

Belanghebbenden misten in de presentatie het 

overbouwen van de (monumentale) bebouwing, 

met eventueel de functie wonen. Dit werd duidelijk 

benoemd in het Masterplan 2016 ter hoogte van de 

Samenwerkplaats en gaat meegenomen worden in 

het herziene Masterplan 2017.

programma



groene ruggengraat. Het lijkt vrij smal (een rij bomen 

in een smalle straat). Het verzoek wordt gedaan 

extra aandacht te besteden aan de detailuitwerking 

van de groene ruggengraat. 

 

De leden van het projectgroep Masterplan 

Wagenwerkplaats willen benadrukken dat er 

opnieuw veel aandacht gaat naar de groene ruimten 

in het herziene Masterplan. Er is altijd een hele 

groene ambitie geweest voor de ontwikkelingen op 

de Wagenwerkplaats, op andermans grond (ProRail) 

in de verre toekomst. In de ogen van sommige 

aanwezigen lijkt er gekozen te worden voor een 

lage ambitie, maar deze invulling is in elk geval 

zeker én op eigen grond.

Vanuit de bewoners van de Palmstraat komen er 

zorgen over het verdwijnen van de groenstrook 

achter de Palmstraat. Het verzoek is ingediend om de 

groenstrook publiek of privaat te onderhouden. De 

bomen zorgen voor privacy en schaduw. Er bestaat 

een grote wens hier rekening mee te houden in het 

nieuwe Masterplan. Bewoners van de Palmstraat 

hebben verzocht om in een persoonlijk gesprek hier 

Het  Masterplan kent een duidelijke groenstructuur. 

De groenstructuur krijgt een permanent karakter, op 

eigen grond en wordt centraal in het plan gelegd, 

gecombineerd met een doorgaande fietsverbinding 

door de Verkeerstuin / Wagenspeelplaats. Aan deze 

verbinding liggen een aantal grote groene plekken 

welke openheid bieden binnen het plangebied. 

De groene ruggengraat wordt tijdens de avond af en 

toe het groene spoor genoemd. Het groene spoor 

wordt als kans gezien in het gebied. Aanwezigen 

pleiten ervoor om groene natuur en recreatie tot 

dragend element van de Wagenwerkplaats te 

maken (zie kreten en spreuken nevenstaande 

pagina).

Het Groene Spoor is een kans, een kans om groene 

natuur en groene recreatie tot dragend element 

van de Wagenwerkplaats te maken. De naam “Het 

Groene Spoor” past goed bij de Wagenwerkplaats. 

Op dit moment wordt in het Masterplan de naam 

“groene ruggengraat” gebruikt. 

Er bestaat onduidelijkheid over de ruimte van de 

groen

duidelijkheid over te krijgen. NS en IMOSS gaan in 

gesprek met de indieners van deze wens.

Hiernaast zijn enkele spreuken en kreten 

weergegeven van het Groene Spoor. 
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Laat het Groene Spoor doorlopen óver álle nieuwe gebouwen van de Wagenwerkplaats. Maak álle nieuwe daken én alle nieuwe muren groen.
Laat muren ademen en fijstof vangen, in plaats van warmte weerkaatsen.

M
aak alle nieuwe daken natuurlijk én beloopbaar.

Laat deze daken nieuwe groene openbare ruimtes zijn, waar bewoners elkaar ontmoeten.

Maak van de daken een natuurlijke speeltuin voor natuurlijk spelen.
Laat dit veilige speelplekken zijn voor jong en oud.

...maak zo van de gehele Wagenwerkplaats één Groen Spoor.
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/ ontwikkelaar te zoeken die het ontwikkelproces 

op dezelfde manier omarmt en de verschillende 

partijen erbij betrekt zoals de NS dat tot nu toe heeft 

gedaan. 

Er komt ook waardering voor de wijze waarop de 

sociale en maatschappelijke betrokkenheid is 

gebleken. Denk aan het CPO project en de grote 

betrokkenheid van de eindgebruikers. Volgens 

belanghebbenden is en blijft dit een belangrijke 

pijler in het gebied. 

In het proces tot het Masterplan zijn diverse 

milieuonderzoeken uitgevoerd. In de bijlagen van 

het herziene Masterplan worden de conclusies van 

de milieuonderzoeken nader toegelicht waarbij 

eventuele knelpunten worden meegenomen in het 

Masterplan.  

Er komen reacties binnen over de vervuilde grond 

op de Wagenwerkplaats. Belanghebbenden willen 

duidelijkheid over de bodemgesteldheid. Er hebben 

de afgelopen jaren verschillende saneringen 

plaatsgevonden en momenteel zijn we nog aan het 

saneren (achter de laswerkplaats). De toekomstige 

Op gebied van duurzaamheid is in juni 2015 een 

duurzaamheidsvisie voor de Wagenwerkplaats 

opgesteld, die aan de gemeente ter vaststelling is 

voorgelegd. Deze visie dient nog steeds als input op 

voor het herziene Masterplan. De Wagenwerkplaats 

is de proeftuin voor de duurzaamheidsambities 

van de gemeente Amersfoort om in 2030 CO2- en 

energieneutraal te zijn. De 7 werksporen blijven 

van toepassing. Een aantal werksporen hebben 

inmiddels een integrale plek gekregen in het 

herziene Masterplan. 

De vereniging Duurzaam Soesterkwartier heeft 

sinds de herziening van het Masterplan opnieuw 

actief meegedacht over het thema Duurzaamheid. 

Vanuit het duurzaam Soesterkwartier komen 

geluiden als “Waardigheid voor het gepresenteerde 

plan”, en “Er is een flinke kwaliteits-en uitwerkingsslag 

gemaakt waardoor het plan evenwichtiger en meer 

solide overkomt”. 

Sociale duurzaamheid heeft in het gehele proces 

naar het Masterplan een grote rol gespeeld. Er wordt 

aangegeven dat dit erg gewaardeerd wordt met als 

advies om een nog te selecteren gebiedsregisseur 

beeldkwalIteIt, mIlIeu en duurzaamheId

ontwikkelaar / gebiedsregisseur zal aan de 

wettelijke eisen moeten voldoen. Dit gericht op 

functioneel saneren en “werk met werk” te maken.

In het Masterplan wordt rekening gehouden met 

een reservering voor een langzaam verkeersroute / 

ontsluitingsroute over de sporen. 

Er is veel onderzoek gedaan op gebied van geluid. 

De huidige geluidswal heeft op dit moment officieel 

geen functie meer. Toekomstige geluidswerende 

maatregelen zullen zoveel mogelijk worden opgelost 

in de gevels van de toekomstige bebouwing. 

Wat betreft beeldkwaliteit kwam er één vraag binnen: 

Zijn de bouwhoogten bij de Samenwerkplaats in het 

herziene plan maximaal 3 hoog zoals de versie in 

2016? In het herziene Masterplan heeft er in het 

westelijke gedeelte een verdichting plaatsgevonden. 

Maximale bouwhoogten ter hoogte van de 

Samenwerkplaats komen uit op 3-4 bouwlagen. 

De aansluiting met Soesterkwartier komt uit op 3 

bouwlagen. 
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de parkeeroplossingen op de bouwvelden zelf. Een 

vraag die binnenkomt: Hoe wordt de kwaliteit van 

de binnen gebieden gewaarborgd? Om de kwaliteit 

van het gebied te waarborgen is gekozen voor het 

instellen van een Ruimtelijk Kwaliteits Team. Dit team 

zal alle plannen voor het gebied toetsen op o.a. de 

beeldkwaliteit en de samenhang van de plannen. 

Hierbij is het nieuwe Masterplan een belangrijk 

toetsingskader. Opnieuw komen er kritische 

opmerkingen over het parkeren in het midden 

van het plangebied. Advies luidt: “Zorg ervoor dat 

de vorm van de parkeerplek bij het gebied en de 

groene vizieren past”. Parkeren blijft een groot 

aandachtspunt, die voor elke gebruiker/bewoner op 

een zo acceptabel mogelijke wijze opgelost. 

Autoverkeer

Er zullen 3 verkeersontsluitingen komen in het 

Masterplan. Er komen reacties binnen over de 

westelijke ontsluiting (Noack-terrein). De bewoners 

naast het Noackterrein spreken hun voorkeur uit 

naar een ontsluiting over het Noackterrein met 

aansluiting op de Soesterweg ter hoogte van de 

Plataanstraat. 

Langzaam verkeer

De route door de Verkeerstuin / Wagenspeelplaats 

krijgt een permanent karakter. Over deze route zijn 

de meest positieve reacties gekomen, ook vanuit 

de fietsersbond. Dit omdat (1). De route met zo min 

mogelijk belemmeringen kan worden uitgevoerd, 

(2). De route langs de “hoogtepunten” van de 

Wagenwerkplaats wordt geleid en (3). De route een 

sociaal veilig karakter kan krijgen. 

Op gebied van parkeren blijkt er veel waardering 

voor de parkeeroplossing waarbij parkeren zoveel 

mogelijk uit het openbare gebied geweerd wordt 

met als kanttekening dat er aandacht nodig is voor 

Verkeer en parkeren
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Globale planning

Tot slot is het goed om te benadrukken wat de gelijk 

gebleven ambities zijn t.o.v. het Masterplan in 2016: 

•	 De Wagenwerkplaats wordt een hoogwaardige 

stedelijke ontwikkeling;

•	 Het wordt een nieuw, complementair 

woonmilieu;

•	 Een divers en betaalbaar woonprogramma;

•	 Respect voor de monumenten en identiteit;

•	 Behoud van evenement en sociaal- 

maatschappelijk gebruik van het gebied;

•	 Hoogwaardige beeldkwaliteit van architectuur 

en openbare ruimte;

•	 Gezamenlijk proces met gebruikers en 

betrokkenen. 

Wij kijken terug op een vruchtbare laatste 

bewonersbijeenkomst. IMOSS / H+N+S, gemeente 

Amersfoort en NS gaan de komende weken verder 

met het uitwerken van het concept Masterplan. 

Vooralsnog is het streven om het Masterplan medio 

2017 inhoudelijk afgerond te hebben waarna het in 

de procedure wordt gebracht bij de opdrachtgevers 

en de gemeente. 

slot en plannIng
Voor belanghebbenden en betrokkenen komt er nog 

een inloopmiddag om het definitieve Masterplan in 

te zien. Dit zal plaatsvinden op het gemeentehuis te 

Amersfoort. 

Dit verslag zal samen met de formulieren met 

opmerkingen aan de stukken voor de gemeenteraad 

toegevoegd worden om een zorgvuldige afweging 

bij het vaststellen door de gemeenteraad mogelijk 

maken. 


