GEZOCHT: Ambitieuze student voor
onderzoeksstage planologische
ontwikkeling Werkspoorkwartier
Schrijf de ‘circulair economische’ geschiedenis van een
bijzonder industrieterrein in Utrecht.
Wil je leren hoe je een bedrijventerrein planologisch in kaart brengt? Werk je graag mee aan een
onderzoek naar stedelijke ontwikkeling? Wil je historisch onderzoek maatschappelijk relevant
maken? Deze stage biedt je de kans om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling in Utrecht.
Wat is de aanleiding van het onderzoek?
Foto: Utrechts Archief

Dit is het Werkspoorkwartier. Een stenig industrieterrein in Utrecht, ingeklemd tussen Zuilen en het
Amsterdam-Rijnkanaal. In de twintigste eeuw werkten hier duizenden arbeiders, van de staalfabriek
Werkspoor N.V. Zij smeedden er treinwagons, bruggen en andere staalconstructies. Schepen voeren
af en aan met ijzer, hout, steenkool en andere primaire grondstoffen.
Inmiddels is de Werkspoorhaven al lang verlaten. De grote fabriekshallen staan er nog. Na veertig
jaar leegstand is een nieuwe generatie makers aan de beurt. Zij knappen het industriële erfgoed op
en bouwen nieuwe bedrijfslocaties voor jonge, creatieve ondernemers. Alles met gebruikte

bouwmaterialen. IJzer en steenkool zijn verleden tijd. Hergebruik staat nu centraal, circulaire
economie. Een nieuwe bedrijvigheid, op en mét de resten van de oude, fossiele industrie.

De onderzoekers en ondernemers die hieraan werken, willen zicht krijgen op hun eigen impact. Hoe
‘circulair’ is het gebied, en hoe verandert dit in de loop van de tijd? De historie van de fabriek zelf is
inmiddels gedocumenteerd door een master stagiair Geschiedenis. De Werkspoorfabriek sloot
echter rond 1970 haar deuren. Het gebied transformeerde toen in een gemengd bedrijventerrein,
met veel gemeentelijke diensten. Hoe verliep die transformatie? Welke bedrijven vestigden zich er?
Hoe verliep de sociaal-geografische en planologische ontwikkeling tussen 1970 en 2016? Hoe lag het
gebied erbij, toen het huidige consortium met de nieuwe plannen van start ging? Op deze vragen
willen wij graag het antwoord hebben, om een "nulmeting" te krijgen voor de huidige transformatie
naar creatief circulair maakgebied.
Het project verenigt gebouweigenaren, mkb-bedrijven uit de bouw- en maaksector en
kennisinstellingen. Projectpartners zijn Erfgoed Werkspoor Utrecht, Het Hof van Cartesius, Buurman
groep, BOOT organiserend ingenieursbureau, Eneco, Hogeschool Utrecht, HKU en het Copernicus
Instituut of Sustainable Development van de UU. Het Utrecht Sustainability Institute (USI)
coördineert de samenwerking en treedt op als begeleider voor de onderzoeksstage geschiedenis.
Wat ga je doen?
Het onderzoek zal bestaan uit het raadplegen van bronnen (bijvoorbeeld bij het Utrechts Archief of
de Gemeente Utrecht) en documenten die er over het gebied gemaakt zijn (bestemmingsplannen,

gebiedsvisies, wijkmonitoren) in combinatie met interviews van personen die bij de ontwikkeling van
het gebied tussen 1970 en 2016 betrokken zijn geweest.
Je helpt historische sociaal-economische data boven water krijgen, op basis waarvan de
projectpartners een nulmeting van het gebied kunnen reconstrueren (de uitgangspositie eind 2016,
direct voordat ze zelf aan de gebiedstransformatie begonnen). Je denkt mee over wat het betekent
van een economische naar een ‘circulair economische’ geschiedschrijving te gaan en welke bronnen
hiervoor nodig zijn.
Wat krijg je?
Je leert hoe een innovatieproject werkt waarin onderzoekers en ondernemers samenwerken.
Eén blok (10,5 week) fulltime beschikbaar, of parttime uitgespreid over het tweede semester.
Je krijgt een tijdelijke werkplek bij het Utrecht Sustainability Institute.
Je krijgt persoonlijke begeleiding van Tony Schoen, projectleider Werkspoorkwartier
Op de achtergrond krijg je begeleiding van Joppe van Driel, projectmanager bij USI en
gepromoveerd in de geschiedenis van wetenschap, techniek en grondstoffengebruik
Er is geen stagevergoeding beschikbaar.

Wie zoeken we?
• Je bent een masterstudent
• Je bent beschikbaar voor een stage die begint in februari 2020
• Je vindt het leuk om na te denken over de geschiedenis en ontwikkeling van een industrieel
gebied
• Je kunt zelfstandig onderzoek doen en ziet meerwaarde in samenwerking en kennisdeling
• Je leest, schrijft en spreekt Nederlands
Voor vragen kun je contact opnemen met Tony Schoen (a.j.n.schoen@uu.nl). Solliciteren met
motivatiebrief (max 1 A4) en cv: a.j.n.schoen@uu.nl .
Meer info:
www.efro-wsk.nl
www.werkspoor-kwartier.nl
www.usi.nl
Over de opdrachtgevers
USI is de regionale kennis- en innovatiemakelaar op het gebied van verduurzaming van stedelijke
gebieden. Met een focus op de strategische voorraden energie, grondstoffen en water in de stad.
USI verbindt regionale kennis met regionale duurzaamheidsambities van overheden,
onderzoeksinstellingen en bedrijven. Dit doen we door innovatie- en onderzoeksprojecten op te
zetten en de kennis en oplossingen die deze projecten voortbrengen uit te dragen.

Het project ‘Werkspoorkwartier: Creatief Circulair Maakgebied’ is mogelijk dankzij een subsidie van
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West II, dat gericht is op het
versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid.
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