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Geeft je de ruimte

OM EVENTS 
TE ORGANISEREN



Welkom in ons huis! Wij zijn een klein, 
jong en enthousiast team. Oh ja, en we 
zijn vakidioten. Spontane brainstorm? 
Eigen cateraar? Technische uitdagingen? 
Kom maar op! Vanaf het eerste kijkje in 
de Werkspoorkathedraal tot de afbouw 
van het evenement staan we voor je 
klaar.

Wij zijn geen organisatiebureau, maar kennen er wel 
veel. Ben je hier nog naar op zoek dan helpen we je 
graag verder. Samen zorgen we ervoor dat er straks 
een fantastisch evenement staat in onze industriële 
locatie met historie. Maar wat is die historie eigenlijk?

WERKSPOOR

We gaan een aantal jaar terug in de tijd. Het is 
1912 en het, van oorsprong Amsterdamse, bedrijf 
Werkspoor is op zoek naar een plek om uit te 
breiden. Het oog valt op een braakliggend terrein in 
de toenmalige gemeente Zuilen, ideaal gelegen aan 
het Amsterdam-Rijnkanaal. Hier wordt een nieuw 

fabriekscomplex uit de grond gestampt waar vanaf 
1914 wordt gewerkt aan stalen bruggen, treinen, 
trams en spoorwagons.
De tijden veranderen. De verkoop van treinen en 
bruggen loopt terug en de eisen van de materialen 
veranderen. Waar voorheen veel constructies nog 
in de open lucht werden gemonteerd, kan dit nu 
niet meer de kwaliteit bieden die wordt verlangd. 
Dit betekent het startsein voor de bouw van de 
Apparatenhal, die wordt gebruikt als montagehal. De 
hal verwelkomt dagelijks een stroom arbeiders die 
met trots bouwen aan immense staalconstructies die 
vandaag de dag nog steeds hun dienst bewijzen. 

ERFGOED

In de jaren ‘70 sluit de hal voor de productie van 
rollend materieel. Ruim tien jaar later sluit ook 
de afdeling Apparatenbouw. Met de sluiting van 
de fabriek eindigt een roemrucht stuk industriële 
geschiedenis van Utrecht en verdwijnen ook veel 
van de voormalige fabriekshallen uit het gebied. De 
Apparatenhal blijft gespaard van de slopershamer. 
Na jaren van tijdelijk gebruik en leegstand besluit 
een Utrechtse ondernemer het Werkspoorgebied te 
ontwikkelen en daarmee de fabriekshal nieuw leven 
in te blazen. Dankzij de grote hoeveelheid zonlicht 
die binnenvalt en het meer dan 20 meter hoge dak 
was de bijnaam ’kathedraal’ er al snel. En voila, de 
Werkspoorkathedraal was geboren!

INHOUD
Apparatenhal → p.4

Wasruimte → p.5 § 

Keuken → p.6

Productieruimte → p.6

Wat Bieden wij? → p.8

Wat doe je zelf? → p.10

Catering → p.10

Techniek → p.11

bereikbaarheid → p.13
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De Apparatenhal

→ 5.800 m2

→ 500 — 3.500 gasten

 

De voormalige fabriekshal 
is omgetoverd tot een 
evenementenlocatie. Met bijna 6.000 
m2 vrij in te richten vloeroppervlak is 
alles mogelijk, van een congres voor 
500 gasten tot een bedrijfsfeest voor 
3.500 gasten. De locatie is helemaal 
gelijkvloers en heeft een nieuwe 
betonnen vloer met daaronder 
ruim 40 kilometer vloerverwarming. 
Hierdoor is het ook in de winter goed 
toeven. Ideaal voor de op- en afbouw 
zijn ook de grote roldeuren van 12 
meter hoog waardoor groot materieel 
gewoon naar binnen kan rijden. 
Vernieuwde stroom in de oude kasten 
zorgt ervoor dat de uitstraling van het 
pand behouden blijft.
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De Wasruimte

→ 330m2 

→ 70 — 300 pax

 
Deze wit betegelde ruimte, waar 
arbeiders vroeger hun werkkloffie 
aan- en uittrokken, is in te zetten 
als subruimte, crewruimte of los te 
huren voor kleinere evenementen. 
Er is plaats voor 70 tot 150 gasten in 
theateropstelling of voor een feest tot 
300 gasten.
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BREAK-OUT

Toch meer ruimte nodig? Voor grote producties is er ook de 
mogelijkheid om de Productieruimte te huren. Deze kun je 
inzetten als extra break-out of koppelen aan de keuken.

CATERING

Koken in de hal mag, maar kan ook in onze keuken. In de 
keuken zijn basisvoorzieningen als voldoende stroompunten, 
afvoer, afzuiging en een spoelstraat aanwezig.

Bekijk onze checklist catering
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OVERZICHTELIJK

Wij zorgen ervoor dat alle diensten omtrent 
de locatie en de veiligheid geregeld zijn. In de 
prijsopgave vind je dan ook de volgende posten 
terug:
 
•	 Parkeren  

Wij zorgen voor een passend parkeerplan met  
de bijbehorende parkeerterreinen, 
parkeerwachters en een gecertificeerd 
bordenplan. 

•	 Stroom en verwarming
•	 Veiligheid  

Nachtbeveiliging, beveiliging  
tijdens het evenement, EHBO  
en een brandwacht.

•	 Schoonmaak
•	 Locatiemanagement
•	 Eventuele extra ondersteuning

Één contactpersoon

Zodra het evenement is bevestigd stellen wij je voor 
aan de projectmanager voor het evenement. Deze 
projectmanager is er voor al je vragen vooraf en is 
ook het aanspreekpunt tijdens het evenement. 

VOORAFGAAND AAN EVENT

Na alle voorbereidingen is het moment van de 
opbouw aangebroken. Wij zorgen ervoor dat 
je start in een schone locatie. Uiteraard is onze 
projectmanager aanwezig voor alle vragen, ook 
’s ochtends vroeg. Na de opbouw zorgen onze 
schoonmakers er tijdens de voorloopschoonmaak 
voor dat alles er weer spik en span uitziet voordat de 
gasten binnenkomen. Denk hierbij aan het nalopen 
van de toiletten, het verwijderen van tape en het 
stofzuigen van de loper.

TIJDENS EVENT 

De gasten komen binnen, het evenement is 
begonnen. Ook tijdens het evenement is de 
projectmanager je aanspreekpunt. De beveiliging, 
EHBO, brandwacht en schoonmakers worden door 
ons aangestuurd. Hier hoef je je dus geen zorgen om 
te maken. 
Na een geslaagd evenement start de afbouw. 
Vindt deze plaats in de nacht? Dan zal er ook 
een nachtbeveiliger met hond arriveren. Als de 
laatste leveranciers de locatie verlaten begint onze 
eindschoonmaak zodat om 06.00 uur de volgende 
partij weer in een schone locatie kan starten!

WERKSPOORKATHEDRAAL
GEEFT JE DE RUIMTE

OM ONS TE LATEN DOEN 
WAAR WIJ GOED IN ZIJN

8





OM ZELF
TE BEPALEN

QUA 
CATERING
CHECKLIST CATERING

• In onze Keuken- en Productieruimte is geen vast 
meubilair of keukenmateriaal aanwezig. Houd er 
rekening mee dat de cateraar dit meeneemt. 

• Cateraars zijn vrij om zelf dranken in te kopen.
• In de prijsopgave is afvalverwerking meegenomen voor 

het evenement exclusief het afval van de cateraar. De 
cateraar zorgt bij ons zelf voor de afvalverwerking.

• Iedereen is op zijn best als er ook gegeten wordt. Denk 
je hierbij ook aan de crewcatering voor de harde werkers 
tijdens de opbouw, afbouw en productie? Vergeet ook 
de additionele diensten als de beveiliging, EHBO en 
parkeerwacht niet. We leveren deze crew-aantallen graag 
bij je aan.

Catering & techniek 

Een goed evenement ontstaat uit een goede samenwerking 
met partijen die bij jou en het evenement passen. Dit is voor 
iedereen weer anders. Vandaar dat je bij ons niet gebonden 
bent aan een vaste leverancier voor de catering en techniek. 
Werk je graag met een bepaalde leverancier omdat die 
precies jouw wensen kent? Zet deze partij dan vooral in voor 
jouw evenement. Wij zijn er om onze kennis over de locatie 
te delen, zodat de leveranciers die jij wilt inzetten direct bij 
ons aan de slag kunnen. Mocht je nog op zoek zijn naar de 
perfecte partij dan kunnen we hier altijd in meedenken en 
adviseren. 

We zijn geen fan van onderhandse afspraken of verrassingen 
achteraf. Daarom vragen we een inzichtelijke afdracht van 5% 
op de catering en techniek, ongeacht de leverancier. Wel zo 
duidelijk! 
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Checklist techniek

• We vinden het belangrijk dat iedereen bij ons op 
locatie veilig werkt. Denk hierbij aan passende 
kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen 
als veiligheidsschoenen en een helm, maar ook 
aan valbescherming bij werken op hoogte.  
We hebben al onze huisregels voor je op een  
rijtje gezet. Deze vind je op:  
werkspoorkathedraal.nl/huisregels

• Zorg je ervoor dat alle plattegrond en 
constructietekeningen minimaal 6 weken voor 
het evenement bij ons binnen zijn? Dan kijken wij 
of er nog een extra vergunning of keuring door 
de brandweer of gemeente nodig is. 

• For Live kent onze dakbelasting als geen ander 
en weet precies waar je welk gewicht kunt 
hangen. Vandaar dat dit onze vaste partij is voor 
de rigging. De prijslijst per punt vind je hier: 
werkspoorkathedraal.nl/rigging

• Onze locatie beschikt over basisverlichting. 
Dit houdt in dat alle stalen pilaren in de 
Apparatenhal zijn voorzien van 4 LED-parren. 
Hierdoor kunnen de pilaren sfeervol worden 
uitgelicht in een kleur naar keuze. Daarnaast 
beschikken we over werkverlichting zodat 
iedereen kan zien wat hij doet, ook als de 
opbouw al om 06.00 uur start. Iedere technisch 
leverancier kan de huisverlichting overnemen op 
een eigen lichttafel. 

• Over stroom hoef je je bij ons geen zorgen te 
maken. We beschikken over veel stroompunten 
op elke pilaar in de locatie, zodat er weinig kabels 
door je evenement hoeven te lopen.  
Hoe en wat precies? Dat vind je terug op onze 
stroomplattegrond

• Vooralsnog beschikken we niet over machinerie 
als een hoogwerker of heftruck. Geef dit tijdig 
door aan de technische partij waar je mee werkt 
zodat ze dit mee kunnen nemen in de offerte.

• Elk evenement in de Werkspoorkathedraal is 
anders. Dit is dan ook gelijk de reden dat we 
ervoor hebben gekozen om geen standaard 
meubilair op locatie te hebben. 
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WERKSPOORKWARTIER 

De Werkspoorkathedraal is met het openbaar 
vervoer goed te bereiken met zowel een bushalte 
in de straat als treinstation Utrecht Zuilen op 
loopafstand. Vanaf Utrecht Zuilen volgen gasten 
het Werkspoorpad, een groen wandelpad wat ook 
de rest van de bedrijven in het Werkspoorkwartier 
met elkaar verbindt, tot onze hoofdentree. Voor 
gasten die toch met de auto komen, zijn er laadpalen 
voor elektrische auto’s aanwezig. Een parkeerplan, 
passend bij het aantal auto’s dat wordt verwacht, is 
te vinden in de bijlage. 

ADRES

De Werkspoorkathedraal
Tractieweg 41
3534 AP Utrecht
030-3050333

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bekijk onze Algemene Voorwaarden

www.werkspoorkathedraal.nl

OM ONS 
TE BEREIKEN
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om langs te komen
EN HET ZELF TE ERVAREN
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