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Impressie bijeenkomst
De gemeente Amersfoort heeft afgelopen
zomer, zoals aangegeven, het “Masterplan
Wagenwerkplaats” met bijbehorende startnotitie
“bestemmingsplan
Wagenwerkplaats
e.o.”
vastgesteld. Daarmee maakten we een belangrijke
formele stap in de ontwikkeling van woningen met
voorzieningen op de wagenwerkplaats. Onderdeel
van het Masterplan is de verdere herontwikkeling
van het Hoofdgebouw met bijbehorend buitenterrein
thans in gebruik bij NSR.
Nu NS heeft besloten te investeren in het
Hoofdgebouw om dit geschikt te maken voor het
opstellen van nieuwe treinen kan de herontwikkeling
hiervan niet meer doorgaan. Dit heeft gevolgen voor
de ambities zoals vastgelegd in het Masterplan.
Het plangebied zal worden verkleind en partijen
staan voor de uitdaging om programmaonderdelen/
ambities die geprojecteerd waren op de NSR locatie
in de overige plandelen te realiseren. Het gaat om
een aanpassing van het plangebied van ca. 4,5 ha.
Uitgangspunten van deze nieuwe werkelijkheid
houden in: (1) Handhaving woningbouwprogramma
(waarvan 30% sociaal) (2) Respecteren van afspraken
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/ beloftes, (3) Behoud duurzaamheidsambities,
(4) Behoud ruimtelijke kwaliteit (waaronder
cultuurhistorie en monumenten).
Concreet gaat het om het volgende: (1)
woningprogramma (mogelijk verlies van 78
woningen), (2) doorgaande groene fietsroute, (3)
geluidswerende bebouwing, (4) verkeersontsluiting.
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 op 19
december 2016.
De reacties zijn onderverdeeld in de volgende
thema’s:
•
Programma
•
Beeldkwaliteit
•
Duurzaamheid
•
Milieu
•
Groen
•
Verkeer
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Programma totaal
Programma
Rijwoningen 130m2 bvo
Rijwoningen 174m2 bvo
Appartementen <80m2
Appartementen ±100m2
Appartementen >130m2
Soesterhof
Totaal

Programma Voorzieningen
Commerciele dienstverlening / kantoor
Evenementenhal
Restaurant
Sociaal cultureel centrum / wijkgebouw
Sportschool / fitness
Voorzieningen nieuw
Totaal
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Aantal
0
79
162
148
134
40

Percentage
0%
14%
29%
26%
24%
7%

Totaal (±) bvo
nvt.
13746 m2
12150 m2
14800 m2
18760 m2
nvt.

563

100%

59456 m2

bvo
4279m2
1779m2
454m2
821m2
369m2
8542m2

Percentage
26%
11%
3%
5%
2%
53%

16243m2

100%
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Programma
De ambitie voor de Wagenwerkplaats blijft nog steeds
dat het een hoogstedelijk en duurzame stedelijke
ontwikkeling wordt. In het Masterplan is nog steeds
ruimte voor circa 650 woningen (inclusief voormalig
Noack terrein en CPO Soesterhof) plus stedelijke
voorzieningen, ook al is het plangebied verkleind.
De capaciteit van het omliggende wegennet is
maatgevend voor het woningbouwprogramma.
De meeste reacties van de avond bestonden uit
de opmerking dat de nieuwe woningopgave alleen
in het westelijke deel terug komt. Het is goed om
te mee te geven dat de opgave is verdeeld in het
oostelijke en westelijke deel van het plan. Echter
valt het minder op aan de oostkant omdat aan deze
zijde van het plan er al hoogbouw was voorzien in
het oude Masterplan. Bezoekers van de avond uitten
hun bezorgdheid vooral gericht op het westelijke
gedeelte en wel over de volgende punten:
•
De schaduw van de hoogbouw
•
Verlies van uitzicht door de hoogbouw
•
Geluidsoverlast door de nieuwe situatie

lage bebouwing aan het Soesterkwartier wordt
vastgehouden. Ook de inpassing van het buurthuis
van de Palmstraat wordt erg gewaardeerd.
Er is behoefte aan duidelijkheid over de inrichting
van de kavels van het CPO Soesterhof.

Wat betreft aansluiting met het Soesterkwartier
hebben positieve reacties de overhand. Aan de
stedenbouwkundige visie met betrekking tot de
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Groen
Het nieuwe Masterplan kent een duidelijke
groenstructuur. De groene ruggengraat krijgt een
ander karakter en wordt nu centraal in het plan
gelegd (vanwege het wegvallen van een deel
van het plangebied) en gecombineerd met een
doorgaande fietsverbinding. Aan deze verbinding
liggen een aantal grote groene plekken, welke zicht
en openheid bieden op het spoor en de Utrechtse
Heuvelrug.
Voor de fietsroute worden er 2 scenario’s besproken:
1. De fietsroute midden door het plangebied,
langs de voorkant van het Ketelhuis
2. De
route
door
de
Verkeerstuin
/
Wagenspeelplaats
Er wordt over het algemeen positief gereageerd
over de groene ruggengraat/fietsroute midden door
het gebied op de plek van de wagenspeelplaats.
Geluiden als een prachtige route door het gebied met
mooi zicht op de monumenten en de voorzieningen
van de Wagenwerkplaats hebben de overhand.
Als deze een invulling krijgt zoals geschetst in
scenario 2, komt er het advies te zoeken naar een

andere mogelijkheid om deze functies mogelijk
een plek (en een andere invulling) te geven op de
Wagenwerkplaats. Meerdere aanwezigen uitten
hun zorgen over deze nieuwe invulling. Aanwezigen
pleitten voor het behoud van de wagenspeelplaats
en verkeerstuin in het gebied.
Er zijn positieve geluiden over de plek van DLC.
Laat hier de verkeerstuin en wagenspeelplaats
terugkomen.

Groene vizieren:
Er gaat opnieuw veel aandacht naar de groene
vizieren in het Masterplan. De kwaliteit van deze
groene vizieren blijven onveranderd.
Groen aan de zijde van de Palmstraat:
Vanuit de bewoners van de Palmstraat komen er
zorgen over het verdwijnen van de groenstrook
achter de Palmstraat. De bomen achter de Palmstraat
zorgen voor privacy en schaduw. Er bestaat een
grote wens hier rekening mee te houden in het
nieuwe plan.
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Beeldkwaliteit en milieu
Er zijn reacties waarin zorgen worden geuit over
de hoogbouw aan de kant van het spoor. 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
de beeldkwaliteit en de samenhang van de plannen.
Hierbij is het nieuwe Masterplan een belangrijk
toetsingskader. Ook uit men zorgen over de binding
met de wijk, vanuit de hoogbouw.

Duurzaamheidsambities
De koppeling met de duurzaamheidsambities
blijft behouden in het plan. Duurzaamheid
in het Masterplan staat hoog in het vaandel.
De 7 werksporen blijven van toepassing.
Vereniging Duurzaam Soesterkwartier voelt zich
aangesproken om actief mee te denken over
het thema duurzaamheid. Op de avond heeft de
NS aangegeven zich in te willen zetten voor een
gasloze ontwikkeling op de Wagenwerkplaats.

Op het gebied van onderzoeken omtrent milieu
is behoefte aan informatie. Denk hierbij aan de
geluidsbelasting van de nieuwe situatie. In het proces
tot het masterplan zijn diverse milieuonderzoeken
uitgevoerd. Ook qua bodemverontreiniging en
explosieven in het gebied is behoefte aan informatie.
In de bijlage van het Masterplan 2016 zijn de
conclusies van deze onderzoeken nader toegelicht.
Over het algemeen zijn de onderzoeken nog
van toepassing en bruikbaar voor het nieuwe
Masterplan. De items water en geluid worden op
dit moment opnieuw onderzocht, waarbij eventuele
knelpunten worden meegenomen in het masterplan.
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Verkeer en parkeren
Autoverkeer

Wandelgebied met verblijfsplekken

De situatie omtrent autoverkeer blijft in de herziene
versie ongewijzigd. Er zullen 3 verkeersontsluitingen
komen in het Masterplan. Hieronder een weergave
hoe deze ontsluiting eruit ziet:

Midden door het gebied, door de Soesterweg
en voor de rijtuigloods wordt gedacht aan een
wandelgebied. Over het algemeen zijn deze reacties
positief. Opmerking hierbij is deze route breed
genoeg te maken voor wandelaars en eventuele
fietsers.

Langzaam verkeer
In het oude Masterplan is er veel aandacht uit gegaan
naar een functionele en doorgaande fietsroute.
De wijze waarop deze in het plan zat is niet meer
mogelijk in de nieuwe situatie. Er is gezocht naar
een nieuwe en kwalitatief hoogwaardige oplossing
welke vertaald is in een tweetal scenario’s. De
meest positieve reacties komen binnen over de
langzaam verkeersroute door de Verkeerstuin /
Wagenspeelplaats, ook vanuit de fietsersbond. Dit
omdat hiermee a. De route met zo min mogelijk
belemmeringen kan worden uitgevoerd, b. De route
langs de “hoogtepunten” van de Wagenwerkplaats
wordt geleid en c. De route een sociaal veilig
karakter kan krijgen.
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Parkeren
In de nieuwe situatie komt er ruimte voor het
realiseren van een parkeerplek voor gebruikers
van de Wagenwerkplaats achter het hoofdgebouw.
Kritische opmerkingen komen er over het parkeren
in het midden van het plangebied. Zorg ervoor
dat de vorm van de parkeerplek bij het gebied en
de groene vizieren past. Parkeren blijft een groot
aandachtspunt, voor elke gebruiker/bewoner wordt
op een zo acceptabele wijze opgelost.
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Conclusie
Conclusie
Ondanks de veranderde situatie en de impact
op de eerder gestelde plannen kunnen we
terugkijken op een vruchtbare bijeenkomst. Het
is goed om terug te krijgen wat beter kan en
wat men belangrijk vindt. Ook is het van belang
dat bewoners en belanghebbenden betrokken
worden bij de keuzes en de totstandkoming van
het herziende Masterplan.
Vervolgtraject
IMOSS / H+N+S, gemeente Amersfoort en NS gaan
de komende maanden verder met het uitwerken
van het concept Masterplan. Naar verwachting
zal de volgende informatiebijeenkomst omtrent
het concept Masterplan plaatsvinden op 27 maart
2017.
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Er zijn enkele bedenkingen over de snelheid
waarin het nieuwe Masterplan vastgesteld dient
te worden door de gemeenteraad. Er is behoefte
aan inzicht omtrent de tijdsplanning van de
gemeente en NS.
Vooralsnog is het streven om het Masterplan
medio 2017 inhoudelijk afgerond te hebben
waarna het in de bestuurlijke procedure wordt
gebracht bij de opdrachtgevers en gemeente.
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.
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