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In november 2014 is de projectgroep Masterplan 

Wagenwerkplaats opgericht. Dit was het 

startsein voor een dynamisch participatieproces 

over de toekomst van de Wagenwerkplaats. 

In het participatieproces hebben NS 

(opdrachtgever), Soesterkwartierders, gebruikers, 

belangstellenden samen met IMOSS bureau 

voor stedebouw, H+N+S landschapsarchitecten 

en de gemeente zich met enthousiasme ingezet 

voor het Masterplan Wagenwerkplaats.

Het masterplan Wagenwerkplaats is het 

resultaat van dit proces. Op 10 februari j.l. heeft 

de slotbijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens 

deze avond werd het “definitieve concept” 

masterplan gepresenteerd en overhandigd aan 

Wethouder Yvonne Kemmerling van Ruimtelijke 

Ordening. De avond was zeer druk bezocht. 

Met ruim 175 aanwezigen mag de avond zich 

een succes noemen. De avond bestond uit een 

plenaire sessie, waarbij het masterplan globaal 

is toegelicht én een informatiemarkt, waarbij 

het masterplan in verschillende thema’s is 

uitgewerkt.

IMPRESSIE BIJEENKOMST

Het Masterplan wordt inclusief het verslag 

van de avond en alle opmerkingen/ reacties 

aangeboden aan de gemeenteraad. De 

gemeenteraad stelt het masterplan al dan 

niet vast. Vervolgens start (medio 2016) de 

bestemmingsplanprocedure. Deze procedure 

bevat de gebruikelijke mogelijkheden voor 

zienswijzen, bezwaar, planschade, etc.

Dit document is een samenvatting van de 

reacties en opmerkingen van de slotbijeenkomst, 

inclusief de reacties die per mail zijn ontvangen. 

Het verslag is ingedeeld de thema’s programma, 

groen, beeldkwaliteit, duurzaamheid en milieu 

en verkeer en parkeren. 
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functie (in het middengebied). Tegenstanders 

zijn bezorgd over de ligging ten opzichte van 

het Soesterkwartier. Vooral de aangrezende 

bewoners: “Wat zijn dat voor functies en gaan 

die overlast opleveren?” Een gemengde functie, 

als een horecavoorziening, kan  bijvoorbeeld 

voor geluidsoverlast zorgen. Voorstanders zijn 

juist tevreden met de gemengde vlekken: “Dit 

zorgt voor reuring in het gebied”. 

De ontwikkeling van de Wagenwerkplaats 

gaat gefaseerd plaatsvinden. Er zijn echter 

zorgen geuit over de overlast van de 

bouwwerkzaamheden. Er is aandacht voor de 

rijroutes van het bouwverkeer gevraagd. Niet 

door het Soesterkwartier maar zoveel mogelijk 

via Piet Mondriaanplein of via de nieuwe 

westelijke aansluiting.

De iets meer specifieke opmerkingen richten 

zich op het buurthuis van de Palmbuurt. Hier is 

nadere uitwerking gewenst. In het belang van 

de Laswerkplaats/Per Expressie wordt ten slotte 

gepleit voor behoud of verplaatsing van het 

atelier en jongerenplatform.

In het masterplan is ruimte voor 650 woningen 

plus stedelijke voorzieningen. Dit aantal is groter 

dan het aantal zoals in de vorige bijeenkomsten 

is gecommuniceerd. Dit komt met name door de 

toevoeging van het voormalig Noack-terrein ten 

westen van het plangebied en het omzetten van 

m2 gemengde voorzieningen naar m2 wonen. Het 

totale bouwvolume is gelijk gebleven. 

Verreweg de meeste reacties van de avond 

bestonden uit een opmerking ten aanzien van de 

zoeklocaties voor de hoogbouw. Veel bezoekers 

van de avond uitten hun bezorgdheid over:

1. De privacy van de omliggende huizen;

2. Het uitzicht vanaf de Berg;

3. De schaduw van de hoogbouw;

4. Het contrast met de laagbouwstructuur op 

de Wagenwerkplaats.

De aansluiting met het Soesterkwartier is 

daarnaast een thema dat op verschillende 

manieren zijn weerklank vindt. Er is behoefte aan 

duidelijkheid voor de kavels direct grenzend aan 

het Soesterkwartier en er bestaan wisselende 

berichten over de kavel met de gemengde 

PROGRAMMA



Daarnaast bestaat de wens voor veel diverse 

planten- en bomensoorten. Kanttekening 

hierbij is om geen allergiegevoelige boom- en 

plantensoorten te gebruiken. De relatief smalle 

wegprofielen hebben tevens invloed op de 

keuze van de boomsoorten. In het masterplan 

wordt hier al aandacht aan besteed. Tijdens de 

slotbijeenkomst kwam het belang van dit thema 

nog extra naar voren. 

In het masterplan krijgt de Wagenspeelplaats 

een andere invulling. Meerdere aanwezigen 

uitten hun zorgen over deze nieuwe 

invulling en pleitten voor het behoud van de 

Wagenspeelpaats en de Verkeerstuin in de 

oorspronkelijke situatie.

Het masterplan kent een duidelijke 

groenstructuur: de groene ruggengraat met 

de groene vizieren. Deze herkenbare en 

duidelijke structuur wordt over het algemeen 

positief beoordeeld. De zichtlijnen richting 

het spoorwegemplacement en de Utrechtse 

Heuvelrug worden als een sterk punt gezien. 

Tijdens de avond is druk gebrainstormd over 

de mogelijkheden van de groene vizieren. Zo 

bieden ze kansen voor speelfaciliteiten voor 

kinderen, maar ook als ligweide voor in de 

zomer. 

Ook waren er kritische geluiden. De 

aandacht gaat hier vooral naar de “mate van 

groen” binnen de vizieren. De tijdelijke of 

overloopparkeerplaatsen binnen de groene 

vizieren zorgden voor vragen. Daarnaast 

blokkeert het NS Simulatorcentrum het uitzicht 

op het emplacement. De kritische vraag vanuit 

het publiek is:  “in hoeverre is groen ook echt 

groen?” 

GROEN
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van de geluidsbelasting en het risico van de 

chloortreinen In het proces tot het masterplan 

zijn diverse milieuonderzoeken uitgevoerd. In de 

bijlage van het masterplan zijn de conclusies van 

deze onderzoeken nader toegelicht (voor geluid, 

explosieven en externe veiligheid).

Ten slotte zijn enkele bedenkingen over de 

bouwrichting van de Wagenwerkplaats. De 

oostwest-richting van de bebouwing kan 

windtunnels veroorzaken.

In het masterplan is gekozen om geen 

uitgebreide beeldkwaliteitparagraaf uit te 

werken. Om de kwaliteit van het gebied te 

waarborgen is gekozen voor een Ruimtelijk 

Kwaliteit Team. De aanwezigen van de 

slotbijeenkomst waren zeer te spreken over 

deze aanpak. Een traditioneel beeldkwaliteitplan 

is in een gebied als de Wagenwerkplaats (waar 

organische gebiedsontwikkeling plaatsvindt) 

moeilijk te handhaven. Dit komt omdat op 

voorhand niet te voorspellen valt wat er (precies) 

wordt ontwikkeld.

De koppeling met de duurzaamheidsambities 

komt ook duidelijk naar voren in het masterplan. 

Uit de zaal klonken positieve geluiden. De wens 

werd uitgesproken dat niet alleen de ruimtelijke 

aspecten van de Duurzaamheidsvisie, maar 

alle speerpunten in het masterplan worden 

opgenomen. 

Op het gebied van milieu is vooral behoefte 

aan informatie. Men wordt graag geïnformeerd 

over de status van de bodemverontreiniging, 

de explosieven in het gebied, de hoogte 

BEELDKWALITEIT EN MILIEU
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Door het gebied aan te wijzen als 

parkeerreguleringsgebied kan het voorkomen 

dat bewoners bijvoorbeeld een tweede of derde 

auto buiten het reguleringsgebied parkeren. 

Dit mogelijke uitwijkgedrag geldt mogelijk 

ook voor werknemers en/of bezoekers van de 

Wagenwerkplaats. 

De weg bij het centrumgebied (bij garage/

trafogebouw) wordt verplaatst. De weg komt 

meer aan de zijkanten/achterkant van de 

gebouwtjes te liggen. Aandachtspunt is de 

karakteristieke uitstraling van de gebouwtjes.

Er zijn zorgen geuit over de fasering van het plan 

ten aanzien van de bouwwerkzaamheden. Kan 

er vanwege de geïsoleerde ligging tegen het 

spoor worden gewaarborgd dat het bouwverkeer 

niet voor verkeersonveiligheid zorgt.

Ten slotte is er vraag naar meer informatie over 

hoe de toekomstige verkeerssituatie bij het Piet 

Mondriaanplein opgelost gaat worden. Het is 

hier in de huidige situatie al relatief druk, vooral 

lange wachtrijen bij/voor het Q-Park. 

De meest wezenlijke beslissing inzake verkeer 

is de keuze om geen doorgaand verkeer door 

te laten van het Piet Mondriaanplein richting 

de Soesterweg. Deze keuze is het gevolg van 

de conclusie van een verkeersonderzoek, 

waarbij met een doorgaande route een 

(flinke) toename van het autoverkeer op de 

Soesterweg wordt verwacht. Dit is niet wenselijk 

voor de Soesterweg en daarmee ook het 

Soesterkwartier. 

Er zijn positieve en negatieve geluiden over 

de knip in de verkeersstructuur gehoord op 

de slotbijeenkomst. De verkeersknip heeft 

bijvoorbeeld een negatief effect op de (auto-)

bereikbaarheid van het Soesterkwartier naar het 

station. Echter zal de verkeersknip bijdragen aan 

een verbetering voor de verkeersafwikkeling op 

het Piet Mondriaanplein en de verkeersdruk op 

het Soesterkwartier.

Naast de onderbreking in de infrastructuur is 

men ongerust over de mogelijke verdringing 

van de toekomstige parkeerdruk van de 

Wagenwerkplaats naar het Soesterkwartier. 

VERKEER EN PARKEREN
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We kunnen terugkijken op een positieve 

slotbijeenkomst als afsluiting van een reeks 

bijeenkomsten. In dat proces is afgestemd 

en geïnformeerd maar zijn bewoners en 

belanghebbenden nadrukkelijk ook betrokken 

bij de keuzes en de totstandkoming van het 

Masterplan. Dit verslag geeft de belangrijkste 

opmerkingen en vragen weer die we naar 

aanleiding van de gesprekken op de avond 

hebben opgetekend. 

CONCLUSIE

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 te maken. De 

verwachting is dat rond april/mei de stukken aan 

de gemeenteraad worden voorgelegd.


