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VOORWOORD
Decennialang was de Wagenwerkplaats het kloppend economisch hart
van Amersfoort. Toen de NS in 2000 deze spoorwerkplaats sloot, dreigde
het terrein te verloederen. Totdat burgers, de NS en de gemeente Amersfoort de handen ineen sloegen.
Bewoners, organisaties en ondernemers kregen de kans om tegen financieel aantrekkelijke
voorwaarden hun intrek te nemen op het terrein. Zo ontstond een inspirerende smeltkroes
van culturele, maatschappelijke en sociaal-economische initiatieven. Initiatieven die sterk
bijdroegen aan de huidige dynamiek van dit bijzondere gebied én de leefbaarheid van de
naastgelegen wijk Soesterkwartier.
Met het opstellen van een nieuw Masterplan voor de Wagenwerkplaats komt er stapsgewijs
een einde aan dit zogenoemde ‘pauzelandschap’. Gelukkig is er in dat Masterplan waardering voor de betekenis die pioniers als de Verkeerstuin, de Samenwerkplaats en de Laswerkplaats voor het terrein hebben. Die waardering komt tot uiting in de mogelijkheid om een
pand te realiseren waar maatschappelijke functies in ondergebracht worden.
Voor u ligt een plan om invulling te geven aan zo’n gebouw. Een plan vanuit de gebruikers
zelf. Een plan dat het voortbestaan van die culturele, maatschappelijke en sociaal-economische initiatieven borgt en de waardevolle publieksfuncties behoudt voor de Wagenwerkplaats, voor het Soesterkwartier en voor de stad Amersfoort als geheel.
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PLAN

"Door sociaal maatschappelijke en
culturele partijen onder één dak te
brengen, ontstaat synergie. Gebruikers kunnen faciliteiten, kennis, creativiteit, mankracht etc. met elkaar
delen en activiteiten slim en efficiënt
op elkaar afstemmen."

Samenwerking
Door sociaal maatschappelijke en culturele partijen onder één dak te brengen, ontstaat
synergie en kruisbestuiving. Gebruikers kunnen faciliteiten, kennis, creativiteit, mankracht
etc. met elkaar delen en activiteiten slim en efficiënt op elkaar afstemmen. Door samenwerking wordt bovendien de zichtbaarheid en bekendheid van alle individuele partijen groter.
Kortom: het geheel is meer dan de som der delen. Gebruikers behouden hun eigen identiteit
binnen de Samenwerkplaats 2.0, maar zoeken de verbinding met elkaar, de wijk en de stad.
Zo groeit de Samenwerkplaats 2.0 uit tot de eerste culturele, sociale hub van de stad en
huiskamer van het Soesterkwartier en de Wagenwerkplaats.

Stichting Samenwerkplaats ontwikkelt op de Wagenwerkplaats een multifunctioneel gebouw. Het pand krijgt de naam Samenwerkplaats 2.0 en
biedt plek aan sociaal-maatschappelijke gebruikers.
Functies
De Samenwerkplaats 2.0 biedt in eerste instantie plek aan de Verkeerstuin, de Samenwerkplaats en de Laswerkplaats. In het pand komen verder een horecagelegenheid en broedplaatsen waar bewoners, jongeren en organisaties uit de omgeving kunnen onderzoeken,
ontdekken, groeien en ontwikkelen. Er is daarnaast ruimte voor nieuwe maatschappelijke,
sociale en culturele gebruikers die een bijdrage leveren aan de aantrekkingskracht, leefbaarheid en sociale cohesie van het gebied. Sleutelwoorden hierbij zijn spelen, doen, maken, ontwikkelen en ontdekken.

Investering
De Samenwerkplaats 2.0 komt te staan op de plek waar nu DLC Restaurant gevestigd is.
Teka Groep is bereid om een maatschappelijke investering te doen, maar ook andere vormen
van financiering zoals crowdfunding of andere maatschappelijke investeerders zijn denkbaar.
Exploitatie
De stichting huurt het gebouw voor een huurprijs die ver onder de marktconforme vastgoed-huurprijs ligt. De stichting kan hierdoor sociale huurprijzen rekenen aan gebruikers
van het pand, variërend van zo’n 10 tot 60 euro per m2/jaar.

“Er is in de Samenwerkplaats 2.0
ruimte voor nieuwe maatschappelijke en culturele gebruikers die een
bijdrage leveren aan de aantrekkingskracht, leefbaarheid en sociale
cohesie van het gebied."

Duurzaamheid
De Samenwerkplaats 2.0 krijgt een monumentale look die aansluit bij het karakter van de
Wagenwerkplaats. Het pand wordt uiteraard wel gebouwd volgens moderne bouwstandaarden en duurzaamheidseisen. Zo krijgt de Samenwerkplaats 2.0 deels een groen dak en
komen er zonnepanelen op het pand. Verder wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van bestaande materialen, aansluitend op de cradle-to-cradle-gedachte en principes van circulair
bouwen.
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GEBRUIKER: DE VERKEERSTUIN
Zie je kinderen maar mee naar huis te krijgen na een bezoek aan dit
indoor verkeerscircuit. In de Verkeerstuin kunnen ze naar hartenlust rondkarren op skelters, steps en andere vervoersmiddelen. Maar let op: er zijn
wel verkeersregels! Een bezoek aan de Verkeerstuin is leuk en leerzaam
en leent zich ook goed voor een kinderfeestje.
De Wagenwerkplaats en het Soesterkwartier zijn decennialang nauw met elkaar verbonden
geweest. Veel mensen uit de wijk werkten op het terrein. Nu komen buurtbewoners steeds
minder vaak op het terrein en dat is jammer. De Wagenwerkplaats is namelijk de wieg van
de wijk en zit in ons collectieve geheugen. Uit stedenbouwkundig oogpunt is het belangrijk
dat de verbinding blijft tussen het Soesterkwartier en de Wagenwerkplaats, zodat de wortels van de wijk behouden blijven. De Verkeerstuin draagt daaraan bij.

FABIAN BRÖKELMANN

“Plekken als de Verkeerstuin zorgen
er voor dat kinderen en volwassenen
die misschien in niets op elkaar lijken, elkaar toch ontmoeten. Dat mag
niet verloren gaan.”

6

Leerschool voor kinderen
De Verkeerstuin is een ontmoetingsplek voor het Soesterkwartier met een laagdrempelig
en ongedwongen karakter. Kinderen met allerlei achtergronden spelen hier met elkaar. Het
plezier dat ze daarbij hebben, dat is zo mooi om te zien. Daar doe je het voor. Natuurlijk botst
het af en toe ook wel, net als in het echte verkeer. Ook dat is waardevol aan deze plek. Door
te spelen in een verkeerssetting, leren kinderen om rekening met elkaar te houden.
Sociale cohesie
Sommige kinderen komen alleen, anderen samen met hun ouders. Het leuke is dat die
ouders ook met elkaar in gesprek raken. Dat stimuleren wij ook. Pak niet je mobieltje, maar
speel samen een potje tafeltennis. Veel leuker toch? Dat laagdrempelige contact is heel
belangrijk voor de sociale cohesie in het Soesterkwartier dat uiteenlopende bewoners huisvest. Van de ‘oude bewoners’ van de volkswijk tot hoogopgeleide ouders van jonge kinderen
die van buiten de wijk komen. Plekken als de Verkeerstuin zorgen er voor dat mensen die
misschien in niets op elkaar lijken, elkaar toch ontmoeten. Dat mag niet verloren gaan.

Samenwerking
De Verkeerstuin biedt ook plek aan activiteiten van andere bewoners of organisaties uit het
Soesterkwartier. Het Mamacafé, CPO Soesterhof en het WijkLeerbedrijf maken bijvoorbeeld
gebruik van onze ruimte, wijkbewoners houden hier hun kinderfeestje. Verder werken we samen
met gebruikers van de Wagenwerkplaats - zoals Het Groene Spoor - bij het organiseren van buitenspeelactiviteiten en organiseren we elk jaar het Winter- en Zomerkwartier, wat bijdraagt aan
reuring op de Wagenwerkplaats.
Meer synergie
Er is nu dus al veel samenwerking, maar in de Samenwerkplaats 2.0 zal die synergie van functies en activiteiten verder toenemen. Als je onder één dak zit, kun je beter samenwerken, middelen en materialen delen en elkaar helpen. Ik zie bijvoorbeeld voor me dat de jongeren van
MBO Stagevaardig arbeidsvaardigheden op doen tijdens klussen en projecten voor de verschillende gebruikers van de Samenwerkplaats 2.0. Diversiteit van functies is belangrijk om elkaar
te inspireren, om vooruitstrevende dingen te ontwikkelen. Voor de overheid en de ontwikkelaar
van het terrein is het ook handig als je al deze activiteiten op één plek bundelt en dus ook één
aanspreekpunt creëert.
Financiële haalbaarheid
Synergie is belangrijk voor ons uit het oogpunt van financiële haalbaarheid. We halen nu een
klein stukje inkomsten uit subsidie, een stuk uit sponsoring van bedrijven en een stuk uit eigen
omzet door het organiseren van kinder- en familiefeestjes. Een functie als zelfstandige Verkeerstuin is daarmee economisch niet zo sterk, onder één dak met andere partijen hebben we meer
perspectief. We betalen nu een sociale huur aan de NS, diezelfde sociale huur kunnen we ook
binnen de Samenwerkplaats 2.0 opbrengen.
Tevreden na verbouwing
De Verkeerstuin is op de huidige locatie zeer tevreden. Zeker na de grote verbouwing is dit een
ideale ruimte voor ons. Indien de ontwikkelingen op de Wagenwerkplaats ons dwingen om de
huidige locatie te verlaten is het wel fijn als er een plek als de Samenwerkplaats is waar wij
terecht kunnen.
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GEBRUIKER: DE SAMENWERKPLAATS 1.0
De Samenwerkplaats 1.0 is een flexplek voor ondernemende inwoners van
het Soesterkwartier. Zij delen niet alleen een werkruimte, maar ook hun
creatieve ideeën en passie voor sociaal ondernemerschap Zo ontstaan
sterke bedrijfjes die de stad mooier maken.
In 2010 nemen een aantal zzp’ers uit de buurt hun intrek in een gebouwtje van 50 m2. Wat hen samenbindt? Dat is een drive om te bouwen aan een duurzame, leefbare en weerbare samenleving, om
te beginnen in de eigen woonwijk, het Soesterkwartier. Daarbij vulen ze elkaar aan, leren ze van elkaar
en inspireren ze elkaar.

ALEX, YVONNE, FOKKE EN OEDS

“We willen de verbinding tussen
sociale en economische projecten
verder vergroten in de Samenwerkplaats 2.0. We zien een plek voor ons
waar nog veel meer Amersfoortse
verenigingen en initiatieven op het
gebied van duurzaamheid, techniek
en onderwijs een onderdak vinden.”
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Succes uit de wijk
Een van de gebruikers van de Samenwerkplaats 1.0 is Yvonne. Zij bedacht een project om haar straat
te verduurzamen door samen met buren woningen te isoleren, zonnepanelen aan te schaffen etc. Dat
sloeg dusdanig aan dat ze ook op andere plekken in de wijk zulke projecten ging begeleiden. Inmiddels rolt ze de straatprojecten landelijk uit. Of neem Alex. Hij introduceerde de Buurauto in het Soesterkwartier, elektrische deelauto’s waar buren samen gebruik van maken. Inmiddels staan er in de wijk 5
Buurauto’s en wordt het concept ook in andere wijken in Nederlandse steden uitgerold. Met Buurauto+
experimenteert hij ondertussen verder in het Soesterkwartier om de mobiliteit van senioren en hulpbehoevenden te vergroten.
Business model
In de Samenwerkplaats 1.0 vind je werkplekken, een vergadertafel, een printer en een koffieautomaat.
Voor een bedrag van 500 euro per jaar kun je gebruik maken van de ruimte. Je krijgt dan de sleutel
waarmee je wanneer je wilt terecht kunt in het gebouw. Van de gezamenlijke inkomsten betalen we de
huur, het onderhoud, de energierekening en wat kleine andere uitgaven. We stellen onze ruimte kosteloos beschikbaar voor projectgroepen die iets doen dat het welzijn in de wijk ten goede komt. Denk
bijvoorbeelden aan de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier met haar werkgroepen Zon op School, de
Soesterwijkwiek en de Goeie Buren. Maar ook de Zomerparade, de Buurtuitvaart of CPO De Soesterhof.
Zo faciliteert de Samenwerkplaats 1.0 de ontwikkeling van de wijk.
Creatieve broedplaats
Bewoners van het Soesterkwartier zijn sterk betrokken bij hun wijk. Daarom zijn er ook zoveel bewo-

nersinitiatieven op tal van terreinen. Je doet dat voor je eigen plezier en om de wijk een beetje mooier te
maken. Als je die ervaring wilt gaan vermarkten en een bedrijf wilt opzetten dat ook ergens anders zulke
sociale projecten uitvoert, moet je op een andere manier gaan werken. Dan heb je een plek buiten je eigen
huis nodig waar je ongestoord kunt werken, waar je geestverwanten tegenkomt en leert van anderen. De
Samenwerkplaats 1.0 is die broedplaats. Er komt ontzettend veel creativiteit omhoog hier. Je voedt elkaar
met ervaringen, leert van elkaars processen. Dat is waardevol. Het geheel is hier echt meer dan de som der
delen.
Groei en samenwerkingsmogelijkheden
Inmiddels is de Samenwerkplaats 1.0 één van de meest intensief gebruikte plekken van de
Wagenwerkplaats. En dit is wat ons betreft nog maar het begin. We willen de verbinding tussen sociale en
economische projecten verder vergroten in de Samenwerkplaats 2.0, meer flexplekken realiseren zodat we
ruimte kunnen bieden aan nieuwe innovatieve bedrijfjes die de stad sterker maken. We zien bovendien een
plek voor ons waar nog veel meer Amersfoortse verenigingen en initiatieven op het gebied van duurzaamheid, techniek en onderwijs een onderdak vinden. Denk aan organisaties als De Jonge Onderzoekers, het
Repaircafe, Technika-10 dat jonge meiden enthousiast maakt voor techniek of Doezo, dat workshops geeft
op basisscholen over duurzaamheid. Zo ontstaat een plek die nog meer bruist en inspireert.
Meerwaarde
De Samenwerkplaats 2.0 is in onze ogen de poort van de Wagenwerkplaats naar het Soesterkwartier. De
gebruikers van de Samenwerkplaats brengen reuring in de wijk, staan aan de basis van sociale projecten
die de leefbaarheid vergroten. Dat is ontzettend belangrijk. Maar ook voor de nieuwe bewoners van de
Wagenwerkplaats is het belangrijk dat er een plek is waar het leeft en bruist. Een plek waar ondernemende
bewoners hun plannen kunnen ontwikkelen, waar verbinding wordt gelegd tussen sociale en economische
projecten. Zo ontstaat in De Samenwerkplaats 2.0 een logische mix van oud en nieuw. Inwoners van het
Soesterkwartier verdienden decennialang hun geld op de Wagenwerkplaats. Met de Samenwerkplaats 2.0
geven we op een nieuwe manier invulling aan die historische economische band.
Financiële haalbaarheid
Als Samenwerkplaats 1.0 kunnen we bestaan doordat we een sociale huur betalen. We betalen nu zo’n 50
euro per m2 en dat is goed te doen met elkaar. Door samen een Samenwerkplaats 2.0 neer te zetten, blijft
er ruimte voor partijen als de Samenwerkplaats, de Verkeerstuin en de Laswerkplaats op de Wagenwerkplaats.
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GEBRUIKER: DE LASWERKPLAATS
De Laswerkplaats is een atelier waar theatermakers en kunstenaars – jong
en oud, aanstormend en gearriveerd talent, professional en amateur – 7
dagen per week, 24 uur per dag kunnen werken aan hun productie. De ruimte is voorzien van licht, geluid, grid, bekabeling, filters, vloer, microfoons en
kan ook omgebouwd worden tot een plek voor try-outs of voorstellingen.
Unieke plek in Nederland
Als je theater maakt, is de fase vlak voor je het podium opstapt cruciaal. Je hebt dan een plek nodig
waar je alles bij elkaar brengt. Decor, licht, geluid, kostuums. Een plek waar je kunt experimenteren en
repeteren zonder de beperkingen in tijd en regels die je op veel andere plekken wel hebt. In de Laswerkplaats kan je een korte of lange periode ongestoord werken. Je krijg de sleutel, de alarmcode en daarmee alle vrijheid om ongestoord aan je productie te werken. Als je dat wilt ga je een halve nacht door
en je ruimt alleen op als je op de laatste werkdag de deur achter je dicht trekt. Die mogelijkheden zijn
waardevol voor het creatieve proces waar je als maker in zit.

PRISCA MAAS

“Met de Laswerkplaats brengen we
het klimaat voor theatermakers naar
een hoger niveau. Hier krijgen jonge
talenten de kans om zich te ontwikkelen. Als die plek verdwijnt, is dat
een aderlating voor de culturele dynamiek in Amersfoort.”
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Culturele dynamiek van Amersfoort
Plekken als de Laswerkplaats zijn schaars. Daarom komen theatermakers uit heel Nederland hier naar
toe. Wat hier gemaakt wordt, vindt zijn weg naar theaters en festivals in Nederland. De Laswerkplaats
is er echter in de eerste plaats de plek waar Amersfoortse makers en amateurgezelschappen de kans
krijgen zich te ontwikkelen. Zij repeteren, onderzoeken, spelen tegen en bouwen de ruimte soms om
tot hun eigen speelplek. Het mogelijk maken van dit proces, is belangrijk voor de groei van stedelijk talenten, maar het maakt de stad ook interessant voor andere makers. De dynamiek die hierdoor ontstaat
draagt bij aan het culturele klimaat in de stad.
Unieke positie
Met de Laswerkplaats brengen we het klimaat voor theatermakers naar een hoger niveau. Hier krijgen
jonge talenten de kans om zich te ontwikkelen. Als die plek verdwijnt, is dat een aderlating voor de stad
en voor heel Nederland. Je brengt dan een ontzettend waardevolle culturele dynamiek om zeep. Daarom
zijn wij enthousiast over de Samenwerkplaats 2.0, met daarbinnen een plek voor de Laswerkplaats.
Wij delen het pand met Per Expressie, een jongerenplatform waar creativiteit voorop staat. Op het Perron wordt muziek gemaakt, worden decors gebouwd, talenten gestimuleerd en evenementen ontwikkeld. Het resultaat daarvan die ze je regelmatig op verschillende podia in Amersfoort. De samenwerking

tussen de Laswerkplaats en Per Expressie zorgt er voor dat jongere en oudere makers elkaar vinden en bij
elkaar inspiratie opdoen. Als we straks in de Samenwerkplaats onder één dak zitten met andere organisaties, zie ik nog meer mogelijkheden. Als theatermaker kun je straks bijvoorbeeld even naar de Verkeerstuin
lopen om kinderen om feedback te vragen op kostuums, een decor of een stukje van je voorstelling. Of
binnenstappen in één van de werkplaatsen om samenwerking te zoeken. Ook denk ik aan voorstellingen en
optredens in het café waardoor je mensen op een laagdrempelige manier in aanraking brengt met cultuur,
kunst en theater.
Meerwaarde voor gebied
Ook voor de Wagenwerkplaats zelf is het belangrijk dat die Samenwerkplaats 2.0 er komt. Het Rode Plein
heeft als bestemming het cultureel dynamisch hart van de Wagenwerkplaats te zijn, de plek waar het altijd
leuk is. Door naast de Veerensmederij met Holland Opera, het Centraal Ketelhuis en de Circusschool, de
Samenwerkplaats 2.0 te realiseren, gaat dat hart nog sterker kloppen en onstaat er samen bruisende plek
voor de wijk en de stad.
Financiële haalbaarheid
De Laswerkplaats krijgt nu subsidie van de gemeente. Verder halen we inkomsten uit verhuur aan theatergezelschappen. Ook de Cliniclowns gebruiken af en toe onze ruimte als tweede studio voor workshops. Zo
kunnen we de huidige sociale huur opbrengen. Een eigen ruimte met een commerciële huur zou voor ons
onbetaalbaar zijn. Als we binnen de Samenwerkplaats een sociale huur van zo’n 60 euro per m2 zouden
gaan betalen, zou dat wel haalbaar zijn. Daar maak ik me geen zorgen over.
Bottom-up samenwerking
Op de Wagenwerkplaats wordt samengewerkt en de gebruikersvereniging is daar de verbindende factor in.
Wij kenden elkaar dus al en daardoor was vrij eenvoudig elkaar te vinden en de handen ineen te slaan.
Uniek aan de samenwerking voor de Samenwerkplaats 2.0 is dat we elkaar echt aanvullen. De TeKa Groep
als commercieel bedrijf, de Laswerkplaats, Per Expressie als cultuur initiatieven en de Verkeerstuin, de Samenwerkplaats als sociale initiatieven. Op tal van plekken proberen overheden zulk soort samenwerkingen
van de grond te krijgen, hier is dat bottom-up ontstaan. We hebben allemaal hetzelfde doel. Het gaat niet om
mijn gebouw en mijn plan, maar om hoe we met elkaar iets moois kunnen neerzetten.
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GEBRUIKER: DE LASWERKPLAATS
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GEBRUIKER: PER EXPRESSIE

Het concept van de Samenwerkplaats 2.0 sluit aan
bij de cultuurvisie van de gemeente Amersfoort.

Per Expressie is een Amersfoortse stichting die creatieve jongeren een
plek biedt om hun plannen waar te maken. Hier leer je als jongere je plek
te zoeken binnen de creatieve industrie.

Om het cultureel klimaat te versterken,
zien we diverse randvoorwaarden die we
willen verbeteren. Zo zijn verbinding en
samenwerking van groot belang, binnen
Amersfoort en op regionale schaal. De
culturele basisinstellingen zijn belangrijk
voor ons culturele klimaat. We willen dat
de culturele basisinstellingen toekomstbestendig en financieel weerbaar zijn. Tegelijkertijd willen we meer ruimte creëren
voor de kracht van inwoners, cultuurmakers, ondernemers, vrijwilligers, netwerken en dergelijke. Door meer los te laten,
ontstaan meer prikkels voor initiatieven
van onderop zodat mensen zelf vorm
kunnen geven aan hun gewenste cultuurbeleving. Waar nodig ondersteunen we
dat, bijvoorbeeld door een verbindende
rol te vervullen of met (project)subsidie.
Daarbij horen ook laagdrempelige procedures en flexibele regels.

Je mag hier klooien, klungelen, op je bek gaan en weer opstaan. Het PErron, ons thuishonk
op de Wagenwerkplaats, is de broedplaats van waaruit je vanaf de springplank de kweekvijver induikt. We streven er naar om multidisciplinaire evenementen neer te zetten waar een
divers publiek op af komt.

Voor de uitvoering van de Cultuurvisie
Amersfoort 2030, is verbinding en samenwerking binnen het culturele veld essentieel. Dan doelen we ook op samenwerking
tussen partijen van verschillende culturele
disciplines (zoals beeldende kunst, muziek, dans, toneel et cetera) en met een
verschillend profiel (zoals instellingen,
evenementenorganisaties, zelfstandige
makers, gevestigde en nieuwe spelers et
cetera). Ook de samenwerking met actoren buiten het culturele veld is nodig, zoals onderwijs, welzijnswerk, het bedrijfsleven en dergelijke. Daar ligt primair een taak
voor partijen in de stad. Om samenwerking
te bevorderen zet de gemeente in op een
verbindende rol.

BRON: CULTUURVISIE 2030,
GEMEENTE AMERSFOORT

BRON: CULTUURVISIE 2030,
GEMEENTE AMERSFOORT

Inspelen op de vraag van de stad

Bij Per Expressie kan de kroew, onze vaste groep betrokkenen, zelf aangeven wat er speelt
in de stad en hoe ze hier invulling aan willen geven. Hierdoor blijven de activiteiten die wij
organiseren heel actueel inspelen op de vraag vanuit de stad. Het bestuur ondersteunt de
kroew hierin en biedt handvatten om te tonen waar de mogelijkheden liggen en te leren van
het maakproces. Puur faciliterend en ondersteunend zorgt deze ervoor dat de stichting blijft
draaien en dat de plannen van de kroew werkelijkheid kunnen worden.
Gezond cultureel klimaat

In de Samenwerkplaats ontstaan voor ons veel nieuwe mogelijkheden om verbindingen aan
te gaan met andere partijen op de Wagenwerkplaats. Het biedt voor ons de uitkomst om een
uitvalsbasis te hebben waar alles mogelijk is, van grote tot kleine evenementen. Hierdoor
kunnen we meer creatievelingen uit de stad ondersteunen in hun groei en ontwikkeling tot
zelfstandige cultuurmakers met een eigen visie en stem. Hierdoor ontstaat er in Amersfoort
een gezond cultureel klimaat waar een natuurlijke weg te bewandelen is tussen de verschillende culturele instellingen.

MARIJN BOSCH

“Vanuit de Samenwerkplaats 2.0
kunnen we meer creatievelingen uit
de stad ondersteunen in hun groei
en ontwikkeling tot zelfstandige cultuurmakers met een eigen visie en
stem."
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AMBASSADEUR: GEBRUIKERSVERENIGING

De gebruikersvereniging Wagenwerkplaats behartigt de belangen van de
verschillende bedrijven die op de Wagenwerkplaats gevestigd zijn.
Vanaf 2004 hebben de eerste bedrijven zich gevestigd op de WW. Vanuit de visie over de
toekomst van het terrein is er met name gezocht naar bedrijven in de culturele en creatieve
sector. Deze visie is in 2007 vastgesteld (en in 2018 aangepast) door de toenmalige gebruikers, het burgerinitiatief, de NS en de gemeente.
Belangrijke keuzes over toekomst Wagenwerkplaats

JOKE HOOLBOOM

Zo huizen er nu naast ondernemingen uit de creatieve en culturele sector zoals: de Laswerkplaats, de Cliniclowns, verschillende architecten, Operahuis Holland Opera, theatergezelschap Duda Paiva, de Cliniclowns, ontwerpers, ook een burgerinitiatief als de Verkeersspeeltuin. Dit voorjaar wordt het masterplan voor de ontwikkeling van de Wagenwerkplaats
vastgesteld in de gemeenteraad. Het wordt een terrein waar men kan wonen, werken en
recreëren. Prachtig zo dicht tegen het centrum van Amersfoort en direct naast het centraal
station.

Opera, naast tal van projecten voor en met kinderen in schoolverband voor een groot aantal
voorstellingen zorgt. Een plek als de Samenwerkplaats biedt in de toekomst de mogelijkheid om
in samenwerking met de Veerensmederij theater- en muziekfestivals op de Wagenwerkplaats te
organiseren.
Culturele hart dreigt belangrijke spelers te verliezen

De Laswerkplaats (waar diverse culturele instellingen repeteren en af en toe optreden) wordt
binnen het masterplan afgebroken, dit geldt tevens voor het gebouw van de Verkeersspeeltuin.
Het culturele hart van de Wagenwerkplaats dreigt hiermee enkele belangrijke spelers te verliezen.
Waarde voor huidige en toekomstige bewoners

Juist een gebouw als de Samenwerkplaats kan het culturele hart van de Wagenwerkplaats
verder versterken. Door niet alleen in de Veerensmederij maar ook in de Samenwerkplaats publieksactiviteiten te organiseren rond het plein, zal het publiek de Wagenwerkplaats nog beter
weten te vinden. Ook voor de huidige en toekomstige bewoners van de Wagenwerkplaats zijn
dergelijke culturele en maatschappelijke activiteiten van belang.

Ontwikkeling monumentale panden rond het centrale plein

"Vanuit de gebruikersvereniging waken wij ervoor dat dit ensemble in
zijn huidige vorm bewaard blijft en
binnen het bestemmingsplan het
culturele en maatschappelijke belang wordt versterkt."
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Voor de gebruikersvereniging speelt met name de ontwikkeling rond de monumentale
panden rond het centrale plein een belangrijke rol. Vanuit de gebruikersvereniging waken
wij ervoor dat dit ensemble van monumentale gebouwen in zijn huidige vorm bewaard blijft
en binnen het bestemmingsplan het culturele en maatschappelijke belang wordt versterkt.
Binnen deze versterking past een initiatief als de Samenwerkplaats.

Benieuwd naar alle huidige gebruikers van de Wagenwerkplaats?
Kijk op www.wagenwerkplaats.eu/gebruikers

Mogelijkheid om theater- en muziekfestivals te organiseren

Op dit moment kent de Wagenwerkplaats een theater; de Veerensmederij, waar Holland
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VERVOLG

GEBRUIKER: TEKA GROEP
TeKa Groep exploiteert op de Wagenwerkplaats diverse event- en horecalocaties. Het gaat om De Rijtuigenloods, Het Centraal Ketelhuis, Het Oude
Magazijn, De Veerensmederij en DLC Restaurant. Een deel van deze locaties heeft een publieksfunctie.
Investeren
De levendigheid en aantrekkelijkheid van de Wagenwerkplaats draagt bij aan het succes
van deze publiekslocaties. Daarom wil TeKa Groep investeren in die levendigheid en aantrekkingskracht door een gebouw neerzetten waar sociaal-maatschappelijke gebruikers hun
activiteiten kunnen ontplooien.
Horecagelegenheid
TeKa Groep zal in de Samenwerkplaats 2.0 invulling geven aan de horecagelegenheid: een
restaurant binnen en een terras buiten. Het gaat daarbij om laagdrempelige horecagelegenheid die zich richt op gebruikers van de Samenwerkplaats, de Wagenwerkplaats en het
Soesterkwartier.

TIMO KRUFT

“We vinden het belangrijk vinden dat
de Wagenwerkplaats een kleurrijk en
onderscheidend gebied blijft en daar
dragen de sociaal-maatschappelijke
gebruikers aan bij."
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Rendement
Voor het rendement hoeven we deze investering niet te doen. Door de sociale huurprijs die
we rekenen aan de stichting Samenwerkplaats 2.0, bedraagt dat rendement in de praktijk
straks maximaal zo’n 3 procent. Dat hebben we er echter graag voor over omdat we het belangrijk vinden dat de Wagenwerkplaats een kleurrijk en onderscheidend gebied blijft. Een
plek waar ook bewoners van het Soesterkwartier blijven komen en waar de historische en
maatschappelijke wortels van dit gebied zichtbaar blijven.

Dit plan biedt een aanzet voor de Samenwerkplaats 2.0. De initiatiefnemers komen graag in contact met andere potentiële gebruikers die kunnen bijdragen aan de samenwerking en synergie van dit plan. Uiteraard
zijn we ook bereid om dit plan toe te lichten aan geïnteresseerden.

Fabian Brökelmann		
De Verkeerstuin
>> fabianbroekelmann@gmail.com
>> www.verkeerstuin.info
Alex, Yvonne, Fokke en Oeds
Samenwerkplaats 1.0
>> info@samenwerkplaats.com
>> www.samenwerkplaats.com
Prisca Maas			
Laswerkplaats
>> prisca@laswerk.net
>> www.laswerk.net
Marijn Bosch
Per Expressie
>> marijn@perexpressie.nl
>> www.perexpressie.nl
Joke Hoolboom			
Gebruikersvereniging
>> joke@hollandopera.nl
>> www.wagenwerkplaats.eu
Timo Kruft
Teka Groep
>> timo@tekagroep.nl
>> www.tekagroep.nl
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www.samenwerkplaats.nl

