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In opdracht van:

Het auteursrecht op alle in dit rapport opgenomen 
beeldmateriaal en tekst berust bij H+N+S 
Landschapsarchitecten en IMOSS bureau voor 
stedebouw bv. NS Stations heeft het gebruiksrecht op 
de gehele inhoud van dit rapport.

Voor een ieder behalve de opdrachtgever geldt 
dat niets uit dit rapport mag worden overgenomen 
zonder schriftelijke toestemming van H+N+S 
Landschapsarchitecten en IMOSS bureau voor 
stedebouw bv.
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In dit document worden zo goed mogelijk alle opmerkingen weergegeven zoals door de 
aanwezigen genoemd tijdens de tweede bijeenkomst voor gebruikers, omwonenden en 
betrokkenen. De bijeenkomst heeft plaatsgevonden op woensdag 18 februari van 19.30 uur tot 21.30 
uur in het Centraal Ketelhuis op de Wagenwerkplaats. Zo’n 60 personen hebben de bijeenkomst 
bijgewoond. 

Dit document is een weergave van alle opmerkingen. Daardoor kan het tegenstrijdigheden bevatten. 
De inhoudelijke keuzes moeten nog gemaakt worden in het vervolgproces. 
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Rode en groene stickers eerste bijeenkomst
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DRIE DENKRICHTINGEN

Tijdens de tweede bijeenkomst van het Masterplan 
Wagenwerkplaats is de weg hervat welke in de eerste 
bijeenkomst is ingezet. Vanuit de opmerkingen en (groene 
en rode) stikkers van de eerste bijeenkomst zijn drie 
denkrichtingen opgesteld: Stadslab, Campus en Ecoforest. 
Deze richtingen geven elk andere belangen, ideeën en 
uitstraling weer. Hierbij moet duidelijk vermeld worden 
dat dit denkrichtingen zijn. Het zijn GEEN scenario’s. De 
bezoekers werd dan ook niet gevraagd om een voorkeur uit 
te spreken voor één van de drie. Iedere deelnemer kreeg 
de mogelijkheid om voor alle denkrichtingen de kansen, 
knelpunten en mogelijke toevoegingen te bespreken. 

Bij de denkrichtingen zijn een aantal inhoudelijke 
aandachtspunten opgesteld die voor allen gelden:
•	 Duurzaamheidsaspecten (materiaalgebruik, 

energieneutraal, deel auto’s, etc.);
•	 Omgang met water (afkoppelen hemelwaterafvoer t.b.v. 

hergebruik, vasthouden, infiltreren);
•	 Goede implementatie industrieel erfgoed;
•	 Streven naar een vitale groene stad (ecologische 

waarden, robuuste groenstructuur);
•	 Ontsluiting (Soesterkwartier ontlasten).

Alle denkrichtingen vragen nog nader onderzoek ten 
aanzien van een aantal onderwerpen. Deze zijn:
•	 Verkeersbelasting op de omgeving;
•	 Geluid en externe veiligheid;
•	 Financiën (zowel investeringen als opbrengsten);
•	 Invulling woningbouwprogramma en overige stedelijke 

functies
•	 Duurzaamheidsmaatregelingen
•	 Faseerbaarheid (een aantal locaties van de 

Wagenwerkplaats zijn op korte termijn nog niet 
beschikbaar door o.a. lange termijn  verhuur, privaat 
eigendom en het emplacement van ProRail)

De opmerkingen van deze bijeenkomst tezamen met de 
uitkomsten van de onderzoeken vormen de input voor het 
concept Masterplan. Medio april wordt de derde bijeenkomst 
verwacht waar het concept van het Masterplan wordt 
gepresenteerd.

a) stadslab

b) campus

c) ecoforest  

wonen

500 woningen 900 woningen

wonen stedelijke voorzieningen
openbare ruimte / 
verharding / groen

openbare ruimte / verharding / groen

wonen openbare ruimte / verharding / groen
sted. 

voorz.

sted. 
voorz.
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“onderwijs en innovatie”

“mogelijkheden voor studentenhuisvesting”

“gradatie in bouwhoogte”“nieuwe vormen van mobiliteit”

“westelijke ontsluiting” “levendige openbare ruimte”

“speelplekken”

Wagenwerkplaats Stadslab

Evenementen Verkeer/ontsluiting
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STADSLAB

De denkrichting Stadslab is de meest verstedelijkte 
denkrichting van de drie. De identiteit van deze richting 
kenmerkt zich door: stads lab met ruimte voor experiment. 
Hierbij is de strategie: samen wonen in een experimentele 
stad, waarbij een urbaan geprogrammeerd raamwerk wordt 
ontwikkeld waarbinnen functies kunnen landen. 

De verhouding tussen bebouwing en openbare ruimte is 
in deze denkrichting ongeveer twee derde bebouwing en 
eenderde openbare ruimte (zie vorige pagina). Met ruim 500 
woningen heeft dit tot gevolg dat de Wagenwerkplaats een 
hoogstedelijk uiterlijk krijgt. 

De geluidswal is in dit plan helemaal doorgetrokken. 
Daarnaast worden de parkeerplaatsen grotendeels in of 
onder de gebouwen gebouwd, zodat het parkeren in de 
toekomst uit het zicht is. De hoge dichtheid van het gebied 
zorgt voor een uitbreiding van de infrastructuur.

Bij deze denkrichting is er minder ruimte voor (grootschalige) 
evenementen. Door de relatief dichte bebouwing is er weinig 
ruimte voor outdoor evenementen. Evenementen die zouden 
kunnen plaatsvinden in deze denkrichting beperken zich 
tot de indoor evenementen. Deze concentreren zich vooral 
rondom het hoofdgebouw, de rijtuigenloods en het Ketelhuis.

De foto’s en citaten zorgen voor een beeld van het 

gebied. Het is mogelijk om de loods te ontwikkelen voor 
woningbouw.

Deze denkrichting sluit het best aan bij de ambitie van 
de Structuurvisie. Verder spelen onder meer de volgende 
dilemma’s:

•	 Kosten aanvullende infrastructuur;
•	 Verkeersdruk omgeving;
•	 Verlies groen karakter/ ecologische waarde;
•	 Ruimte voor evenementen.

“flexibiliteit”

“gradatie in bouwhoogte”

“mogelijkheden voor starters / ouderen”

“aantakking op voetgangersbrug over spoor”

“parkeren uit het zicht” “groene daken”

Masterplan Wagenwerkplaats Amersfoort 13
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Zelf aan de slag
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RESULTATEN

Kansen

•	 De  locatie is aantrekkelijk voor wonen en werken. Bij 
deze denkrichting wordt de locatie goed benut.  

•	 Kansen voor de loods. Invulling loods gemakkelijker te 
realiseren (meer geld, meer verschillende doelgroepen, 
meer onderdeel van de buurt). 

•	 Door de hoge dichtheid wordt een meer levendige ruimte 
verwacht/ opbrengst om leuke dingen te doen 

•	 Helder ontsluitingsprincipe: bestemmingsverkeer wordt 
(zo direct mogelijk) afgewikkeld op hoofdontsluiting (niet 
via Soesterweg) 

•	 Heldere ‘driedeling’: accent wonen aan de westzijde, 
accent industrieel erfgoed in centrumgebied, accent 
voorzieningen bij station 

•	 Geschikt voor grote diversiteit aan doelgroepen 

•	 Lange groene lanen worden als aantrekkelijk ervaren

Knelpunten

•	 Veel hangt van een goede ontsluiting af. Deze is 
kwetsbaar in deze denkrichting door de hoge dichtheid 

•	 Te weinig ruimte voor evenementen  

•	 De ruimte voor speelsheid en vrijheid verdwijnt 

•	 Geluidswal kan de zichtlijnen verminderen 

•	 Identiteit van het gebied komt onder druk te staan 

•	 Haalbaarheid van de denkrichting. Is er wel genoeg geld 
voor? 

•	 Bouwhoogte  

•	 Te groot contrast qua sfeer en karakter in vergelijking 
met het Soesterkwartier 

•	 Structuur in het gebied wordt te veel bepaald door de 
ontsluiting / bijzondere spoorkarakter verdwijnt. 

•	 Verkeersdruk Soesterweg

Toevoegingen

•	 Een stadsoverstijgende publiekstrekker toevoegen (voor 
bijvoorbeeld cultuur en sport). Dit kan goed in de loods. 

•	 Combinatie zorg en wonen meenemen in dit model 

•	 Andere (lees: lagere) parkeernormen laten gelden in dit 
bijzondere gebied 

•	 ‘Luchtsingel’ / uitkijkpunt over het sporencomplex maken 
zorgt voor behoud industrieel erfgoed 

•	 Deze denkrichting lijkt erg stedelijk, maar kan groener 
karakter krijgen door gebieden binnen bouwblokken 
groen in te richten 

•	 (Meer) fietsverbindingen toevoegen (doorgaande oost- 
westverbinding en naar de ‘Berg’

Masterplan Wagenwerkplaats Amersfoort 15
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“waterrettentie”

“spoor als centraal thema” “open plek voor samenkomst evenementen”

“onaantrekkelijk entree bij het station” “onderwijs en innovatie”

“wonen in groene setting”

“parkeren uit het zicht”

Wagenwerkplaats Campus

Evenementen Verkeer/ontsluiting

“recreatieve functie”
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“openheid”

“open plek voor samenkomst evenementen”

“onderwijs en innovatie”

“autovrij hart”

CAMPUS

Bij de denkrichting Campus is er meer ruimte voor openbaar 
groen. De identiteit van deze richting luidt dan ook: campus 
gevoel met innovatief karakter. De strategie hierbij is: samen 
wonen op het veld; groen raamwerk ontwikkelen waarbinnen 
functies landen en schuiven. Iedere nieuwe functie bouwt 
mee aan de Campus. Er is bij deze denkrichting ruimte 
voor net iets minder dan 500 woningen en heeft daarmee 
een gemiddelde dichtheid. Deze woningen kunnen in 
verschillende vormen worden gebouwd, maar om toch 
genoeg woningen te kunnen opleveren is het nodig om de 
hoogte in te bouwen. Hierdoor komt er automatisch meer 
ruimte vrij voor het openbaar groen. 

Bij deze denkrichting is ruimte voor zowel indoor als 
outdoorevenementen. De ruimte voor deze evenementen 
concentreert zich rondom het hoofdgebouw. Bij deze 
denkrichting is de meeste ruimte beschikbaar voor 
indoor evenementen en beperkte ruimte voor outdoor 
evenementen. 

Verder zorgt de verdichting van het gebied voor een 
uitbreiding van de infrastructuur, maar minder dan voor de 
denkrichting Stadslab. Aan de oost- en westzijde van de 
Wagenwerkplaats is nieuwe infrastructuur geplaatst. 

Bij de denkrichting Campus is gekozen om parkeerplaatsen 
onder de gebouwen de ontwikkelen. Bij de richting Campus 

spelen onder meer de volgende dilemma’s:

•	 Ligging geluidsgevoelige functies;
•	 Kosten aanvullende infrastructuur;
•	 Ruimte voor evenementen.

“parkeren geclusterd” “levendige openbare ruimte’’

“combinatie industrieel erfgoed en groen”

“parkeren uit het zicht” “ateliers’

Masterplan Wagenwerkplaats Amersfoort 17
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Zelf aan de slag
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RESULTATEN

Kansen

•	 Openheid naar het spoor / zicht naar het spoor is 
belangrijk 

•	 Combinatie tussen strak en organisch 

•	 Achtertuinen van het Soesterkwartier uitbreiden 

•	 Flexibiliteit: mogelijkheid tot experimenteren 

•	 Programmatische mix 

•	 Spoorstructuur benutten 

•	 Parkeren onder gebouwen 

•	 Hoofdontsluiting: verlengde Fabrieksstraat mooie relatie 

•	 Veel kansen voor CPO (bv. Soesterhof) 

•	 Industrieel erfgoed goed in zijn recht laten /aansluiten

Knelpunten

•	 Verkeersdruk Soesterweg 

•	 Geen samenhang met het Soesterkwartier op 
verschillende vlakken (bebouwing, sociale samenhang, 
etc.) 

•	 Eentonige uitstraling 

•	 Wie is de eigenaar van de openbare ruimte? 

•	 Te rigide in lijnenspel, het mag speelser en losser 

•	 Missen van gesloten buitenruimte, geen pleinen 

•	 Geen yuppen / dialoog tussen Wagenwerkplaats en 
Soesterkwartier

Toevoegingen

•	 Bomenrij langs het spoor 

•	 Openbare ruimte meer voor bewoners  

•	 Geluidswal gebruiken als ‘zonnewal’  of als fietspad 

•	 Meer accenten op het station. Het station meer betrekken 
in deze denkrichting 

•	 Markthal à la Rotterdam 

•	 Combineren van wonen en werken voor starters en zzp-
ers  

•	 Aansluiting rand Soesterweg, bijvoorbeeld aansluiting 
met nog een blok woningen 

•	 Aansluiting op Soesterkwartier qua bebouwingsstructuur 
en -programma

Masterplan Wagenwerkplaats Amersfoort 19
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“flexibiliteit”

“wonen in groene setting”

“hoofdgebouw benutten voor evenementen, markt, etc.

“groene verbinding stad en landschap” “spoor als centraal thema”

“nieuwe woonconcepten”

“bijzondere flore/fauna”

Wagenwerkplaats Ecoforest

Evenementen Verkeer/ontsluiting

“stadsnatuur”
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“evenementen”

“spoor als centraal thema”

“autovrij hart”

ECOFOREST

De denkrichting Ecoforest kenmerkt zich door een groene 
structuur. De identiteit vertaalt zich in: de voorhoede van 
duurzaam wonen. Hierbij is de strategie dat het Heuvelrug-
bos wordt ontwikkeld tot identiteitsdrager. De spoornatuur is 
ontwikkeld tot een volwaardig bos, waarbij duurzaam wonen 
en creatieve industrie de kavels vullen. 

De denkrichting Ecoforest biedt ook plaats voor 
(kleinschalige) evenementen, zowel indoor als outdoor. Ook 
in deze denkrichting concentreert het ruimtegebruik voor 
evenementen zich rondom het hoofdgebouw en de oostzijde 
van de Wagenwerkplaats. 

De verkeersdruk wordt bij Ecoforest zo minimaal mogelijk 
gehouden. De westzijde van het gebied bestaat uitstluitend 
uit autovrije wegen (met parkeerplaatsen aan de kant van 
de Soesterweg). De parkeerplaatsen worden grotendeels 
bovengronds gebouwd. 

Ook bij deze denkrichting is sprake van een onder meer de 
volgende dilemma’s:

•	 In tegenspraak met de ambitie van stedelijke verdichting 
van de gemeente Amersfoort;

•	 Parkeren en veiligheid.

“parkeren geclusterd” “levendige openbare ruimte’’

“combinatie industrieel erfgoed en groen”

“parkeren uit het zicht” “recreatieve functie”
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Zelf aan de slag
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RESULTATEN 

Kansen

•	 Cultuur in de markthal / mogelijkheid tot evenementen 

•	 Aansprekend, meest vernieuwende denkrichting. 

•	 Past bij de Duurzaamheidsvisie 

•	 Aanvullend op Soesterkwartier qua openbaar groen. Het 
compenseert wat er in het Soesterkwartier mist (groen 
dichtbij het centrum) 

•	 Aansluitend op industriële identiteit 

•	 Uniek project 

•	 Het plan benut bestaande kwaliteiten 

•	 Veel ruimte voor evenementen 

•	 Kans om westkant terrein in te zetten om de aansluiting 
te maken naar het industrieterrein 

•	 Je kan kiezen wat je in deze denkrichting verdicht 
(bijvoorbeeld verdichten aan de oostkant en de westkant 
en hart opener en luchtiger houden) 

•	 Mogelijkheid te spelen met tijdelijkheid 

•	 Meer kans op spontane ontmoetingen door collectieve 
ruimte 

•	 Ontwikkeling biodiversiteit/ hoge ecologische kwaliteit 
(naast dennen en berken ook eiken) 

•	 Ruimte voor cultureel erfgoed 

•	 Grondgebonden woningen aan Soesterweg en daarmee 
de structuur afmaken

Knelpunten

•	 Wat is de waarde van het bos (dat hebben we toch al?) 

•	 Te veel ruimte voor evenementen. Komt in de knel met de 
functie wonen 

•	 Te groot contrast tussen mensen van het Soesterkwartier 
en de toekomstige bewoners van de Wagenwerkplaats 

•	 Te weinig grondgebonden woningen 

•	 Gebied lijkt op een geheime tuin, moet veel beter worden 
ontsloten 

•	 De programmering van de hal is zeer bepalend voor het 
gebied en maakt de kwaliteit van deze denkrichting ook 
onzeker 

•	 Jammer dat de infrastructuur aan de westzijde niet wordt 
doorgetrokken 

•	 Je voldoet niet aan alle woonbehoefte 

•	 Misschien is deze denkrichting te idealistisch (angst dat 
er te weinig parkeerplaatsen zijn) 

•	 Haalbaarheid: brengt het niet te weinig op?

Toevoegingen

•	 Meer doen met de functie van het groen. In plaats 
van het bos zijn ook andere opties mogelijkheid, denk 
aan stadslandbouw, voedselproductie, zoom- en 
mantelvegetatie, stadstuin. 

•	 De loods als combinatie van zorg en wonen 

•	 Kinderboerderij 

•	 Muziektenten 

•	 Sportvoorzieningen 

•	 Kijk naar entree vanaf het station, hier mag meer 
aandacht aan worden besteed

Masterplan Wagenwerkplaats Amersfoort 23



24 Inventarisatie tweede bijeenkomst 18 februari 2015



SLOTWOORD

In alle denkrichtingen kwamen een paar 
gemeenschappelijke discussiepunten naar boven. Zo wordt 
de verbinding met het Soesterkwartier vaak als belangrijk 
ervaren. De invulling van de toekomstige functie de loods is 
daarnaast ook uitvoerig besproken. Relatief veel aanwezigen 
zien kansen in de ontwikkeling van de loods.

Alle discussiepunten en opmerkingen zijn genoteerd en 
worden meegenomen bij het opstellen van het definitieve 
ruimtelijke scenario, wat leidt tot het concept Masterplan. 
In deze fase worden ook de onderzoeken en analyses 
afgerond.

Het concept Masterplan wordt in de derde bijeenkomst 
gepresenteerd. De definitieve datum voor de derde 
bijeenkomst zal medio april zijn. Hier wordt u zo spoedig 
mogelijk over geïnformeerd.
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