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Het project kon vorm krijgen dankzij een bijzonder parti-

culier initiatief en een vruchtbare samenwerking met ei-

genaar NS en de gemeente Amersfoort. De Stichting In-

dustrieel Erfgoed Amersfoort (Siesta) zette zich onver-

moeibaar in voor het behoud van het terrein en de oude

spoorweggebouwen, onder de bezielende leiding van

Joke Sickmann. Met succes! Voor al haar inspanningen

ontving Joke Sickmann op 23 juni 2011 een Zilveren Anjer

uit handen van H.M. Koningin Beatrix (zie p. 22).

KAALSLAG EN VERWAARLOZING
Nog maar enkele decennia geleden was het heel gebrui-

kelijk. Wanneer een gebied in de stad opnieuw werd ont-

wikkeld vormde de eerste stap het volledig opschonen

van het terrein om te komen tot een nieuwe ‘frisse start’.

Daarin is het nodige veranderd. De ontwikkelingsgeschie-

denis van een gebied is een belangrijke inspiratiebron

geworden bij nieuwe projecten. Structuren en gebouwen

worden in kaart gebracht en ingepast in de plannen wan-

neer deze karakteristiek of waardevol zijn. Al deze ele-

menten zorgen als historische dragers automatisch voor

de identiteit en herkenbaarheid van het gebied, samen

met de nieuwe elementen daarin. Oud en nieuw com-

pleteren en versterken elkaar op deze wijze.

Voor industriële gebouwen was tot voor kort maar weinig

waardering. Ook dat is veranderd. Industriële gebouwen

vormen vaak markante herkenningspunten die iets ver-

tellen over het economische verleden van een gebied.

Ook de karakteristieke architectuur van deze gebouwen

wordt in toenemende mate gewaardeerd. Zij vormen

krachtige verwijzingen naar weleer, met hun gietijzeren ra-

men, geklonken spanten, sheddaken, gedecoreerd metsel-

werk of utilitaire uitstraling. Veel voormalige industrie-

locaties in Europa worden getransformeerd tot hippe ste-

delijke gebieden met tal van functies. Deze  nieuwe visie

op industrieel erfgoed en gebiedsontwikkeling was bepa-

lend voor de toekomst van de Wagenwerkplaats. 

GESCHIEDENIS VAN 
DE WAGENWERKPLAATS
Het gebied van de Wagenwerkplaats kent haar oorsprong

in 1904. Toen opende de Hollandse IJzeren Spoorweg-

maatschappij in Amersfoort een Centrale Werkplaats. Di-

verse spoorwegmaatschappijen fuseerden in de jaren der-

tig tot de NS, die het wagenwerkplaatsterrein verder ont-

wikkelde voor het onderhoud en de revisie van goederen-

wagons. Na 1996 volgde een verzelfstandiging van het

bedrijf en op 1 januari 2001 werd het uiteindelijk geslo-

ten. 

Vanwege het besloten en geïsoleerde karakter van het

gebied werden de waarden van dit terrein niet eerder on-

derkend. De sloop van de voormalige portierswoning in

2003 was aanleiding voor Joke Sickmann om aandacht

te vragen voor de dreigende teloorgang van dit unieke

terrein en de daarbij behorende spoorweggeschiedenis.

Haar noodkreet vond steun en daarop werden het terrein

en de gebouwen geïnventariseerd door de Utrechtse Stich-

ting tot behoud van Industrieel Erfgoed (USINE). De NS,

gemeente en vele Amersfoorters werden door het enthou-

siasme van Siesta aangestoken.
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EIGENTIJDSE ONTWIKKELING VAN EEN INDUSTRIEEL MONUMENT

De Veerensmederij
De herbestemming van de voormalige Wagenwerkplaats in Amersfoort vormt 
een uitstekend voorbeeld van eigentijdse ruimtelijke ontwikkeling. Inmiddels zijn 
de aanvankelijke sloopplannen van de baan en is een groot deel van het terrein 
met de bijbehorende gebouwen aangewezen tot rijksmonument.

Omslagfoto: de Veeren-

smederij anno 2011.

Bestaande situatie 

en schetsontwerp 

nieuwe situatie: zicht

richting oostgevel.



Bureau Must stelde in opdracht van NS Poort een master-

plan op voor het totale gebied, waarin oude en nieuwe ele-

menten op een vanzelfsprekende wijze werden verenigd.

Ook de karakteristieke inrichtingselementen en openbare

ruimte kregen daarbij veel aandacht. Voor een definitie-

ve verwezenlijking van dit totaalplan moet nog een aan-

tal hindernissen worden genomen. Met het herbestem-

men van de monumentale industriële gebouwen is echter

al snel resultaat geboekt. Diverse panden zijn inmiddels

gerestaureerd en verbouwd voor nieuwe gebruikers, waar-

bij culturele functies en creativiteit centraal staan.

DE VEERENSMEDERIJ
Centraal op het terrein van de Wagenwerkplaats vormt

de voormalige Veerensmederij een markant object. Het

werd gebouwd in 1908, waarschijnlijk naar ontwerp van

D.A.N. Margadant, de huisarchitect van de Hollandsche

IJzeren Spoorweg Maatschappij. In 1924 vond aan de

westzijde een aanzienlijke uitbreiding van het gebouw

plaats. Op deze locatie  werden destijds de veren voor de

onderstellen van de treinwagons gesmeed. De hoge

schoorstenen, die oorspronkelijk ritme en geleding gaven

aan de noordgevel, verwijzen naar de smidsvuren die

langs de gevels stonden opgesteld.

De sobere bakstenen gevels met de getoogde gietijzeren

ramen en de daken met de ingenieuze ventilatieluiken

zijn zeker fraai. De kracht van het gebouw ligt echter voor-

al ook in het interieur. De grote ongedeelde ruimte wordt

overspannen door karakteristieke stalen spanten. De ruim-

telijke kwaliteiten zijn fantastisch. Het behouden en in-

passen hiervan vormde een uitdaging bij het zoeken naar

een nieuwe functie.

RESTAURATIE EN VERBOUWING
Deze ruimtelijke mogelijkheden van de Veerensmederij

werden omarmd door Holland Opera (voorheen Xynix

Opera). In de Veerensmederij konden al hun functies wor-

den verenigd, met een volwaardige operazaal, foyer, kan-

toren en verschillende werk- en oefenruimten.

Naar plannen van het Amersfoortse architectenbureau

Van Zwieten is de Veerensmederij zorgvuldig verbouwd

en gerestaureerd. Met het faillissement van bouwbedrijf

Van Hoogevest dreigde het project begin 2009 in een

vroeg stadium te stranden. Onder de naam Opus Res-

tauratie maakte de vitale restauratietak van het bedrijf

echter een doorstart en kon het project gelukkig tot een

goed einde worden gebracht. 

Alle karakteristieke onderdelen van de smederij zijn weer

in ere hersteld. Het fraaie metselwerk met de hoge giet-

ijzeren vensters, de bijzondere dakspantconstructie en

de originele opbouw met houten ventilatieluiken pron-

ken weer als in het begin van de vorige eeuw. De mar-

kante hoge schoorstenen, die grotendeels verloren waren

gegaan, werden in ere hersteld. Hiermee kreeg de noord-

gevel weer ‘smoel’, samen met de fraaie nieuwe deur-

partijen die hier werden toegevoegd. Met de grote opera-

zaal en foyer kon de  binnenruimte met de karakteristieke

spantconstructie zoveel mogelijk open worden gehouden.

Afgescheiden functies werden als losse objecten in de

ruimte geplaatst, zodat de totale ruimte nog goed her-

kenbaar is. 

Een complexe opgave vormde de inpassing van de instal-

laties. Maar ook hier bood het gebouw voldoende moge-

lijkheden, ondermeer door gebruik te maken van de aan-

wezige ventilatiekappen in het dak. In het hele proces

werd ervoor gewaakt om het industriële karakter zoveel

mogelijk te behouden. Dus het eindresultaat moest niet

een te ‘clean’ en opgepoetst gebouw opleveren. Daarin

zijn alle partijen uitstekend geslaagd. 

De Wagenwerkplaats in Amersfoort vormt een eigentijd-

se binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, waarin op con-

structieve wijze wordt samengewerkt om historie en toe-

komst met elkaar te verweven. De herontwikkeling van

de Veerensmederij is daarvan een uitstekend voorbeeld!
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