


De WeRKSPOORKATHEDRAAL, UTRECHT

Het gebonk van staal op staal, het sissen van water op vuur en het stof dat opstuift. 
Pioniers in hun vakgebied, vakmanschap en de nodige creativiteit – dat kenmerkt 
het Werkspoor. Als je de Werkspoorkathedraal binnen stapt, voel je die geschiedenis!

De Werkspoorkathedraal, gebouwd in 1960, is het decor van vakmanschap en 
robuustheid. Met de broodtrommel onder arm liep de stroom arbeiders naar de grote 
fabrieksloods, ook wel de apparatenhal genoemd. Om met trots te bouwen aan 
treinen, bruggen, en immense staalconstructies die vandaag de dag nog steeds hun 
dienst bewijzen.

In 2015 vindt een enorme renovatie plaats en maakt de fabriek langzaam maar zeker 
ruimte voor een imposante evenementenlocatie. Hoewel de fabriek intussen voldoet aan 
moderne standaarden, kost het geen enkele moeite om de historische beelden van toen 
voor je te zien. De industriële sfeer is nog altijd te proeven. Een indrukwekkende plek
waar verleden en heden samenkomen.

De hal van de Werkspoorkathedraal wordt regelmatig gebruikt voor uiteenlopende events 
en activiteiten. Van een zakelijk congres tot een foodfestival, van theater tot operaproductie; 
de mogelijkheden zijn oneindig!





EEN INSPIRERENDE, CREATIVE BROEDPLAATS

Na de grote opknapbeurt is de Werkspoorkathedraal eveneens acht studio’s rijker. 
Deze worden gehuurd door vijftien innovatieve ondernemers. Zij kiezen 
de Werkspoorkathedraal als hun thuisbasis en creëren een bijzondere werksfeer.

Naast de evenementenlocatie en vaste studio’s, bevindt zich op het achterterrein het 
Werkspoor Café de Leckere. Met de komst van het Café biedt 
het terrein van de Werkspoorkathedraal alle mogelijkheden om te werken, leren en 
ontspannen. 

Vanuit de apparatenhal kijken gasten uit over het Amsterdam-Rijnkanaal. De 
Werkspoorkathedraal biedt ruitme om een evenement bij lekker weer, gedeeltelijk 
naar buiten te verplaatsen. Ruim 400m2 evenemententerrein dragen bij aan een  
unieke beleving.
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CATERING EN TECHNIEK VRIJ

De Werkspoorkathedraal is in basis een leveranciervrije locatie. Houd rekening 
met een afdracht van 5% op de totale offerte van de catering en techniek. 
Transparantie is erg belangrijk. Daarom geldt de afdracht bij iedere cateraar en 
technische partij en wordt deze inzichtelijk meegenomen in hun offerte. 

Phlippo Nederland is de enige partij die in het dak van de Werkspoorkathedraal 
mag riggen. Natuurlijk denkt het team van de Werkspoorkathedraal graag mee
door offertes uit te vragen bij leveranciers die volledig aansluiten bij het event. 
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FACILITEITEN

GRATIS WIFI
Wij hebben een hoge snelheid WiFi verbinding (opschalen mogelijk) beschikbaar 
voor productie en gasten. Dit netwerk is te personilaseren met eigen naam en (optioneel)
wachtwoord.

KRANEN
De locatie heeft op bijna ieder spant twee 180 graden beweegbare kranen op 8m 
hoogte waar diverse objecten ingehangen kunnen worden.

FLEXIBELE INDELING
De vrije vloeroppervlakte van bijna 6.000m2 is vrij in te delen.

BRANDING
Het is mogelijk om de locatie te personliseren en branden naar wens.

PERSONEEL
Wij leveren graag samen met de preferred suppliers van de locatie ervaren personeel
die de locatie als geen ander kennen. Een locatiemanager is tijdens de gehele productie
beschikbaar.
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BEREIKBAARHEID

Met een bushalte en NS-station Utrecht Zuilen op loopafstand (10 min) is onze locatie
per openbaar vervoer uitstekend te bereiken. Vanaf station Utrecht Zuilen kunnen de 
gasten het Werkspoorpad volgen naar de Werkspoorkathedraal. De gasten die met de 
auto komen worden persoonlijk verwelkomd door de parkeerverwachters, die eveneens
ervoor zorgen dat parkeren op een soepele manier veloopt. Wij maken voor ieder event
een mobiliteitsplan op maat.
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EXTRA RUIMTES

Grenzend aan de Werkspoorkathedraal zijn nog twee ruimtes: de Wasruimte 
en productieruimte met omliggende gangen.

DE WASRUIMTE
De Wasruimte kan ingezet worden als een subruimte maar is ook voor kleine 
evenementenlos te boeken. Met een vloeroppervlakte van 330m2 en sfeervol 
meubilair is de ruimte goed in te zetten voor presentaties tot 140 gasten of gezellige 
borrels tot 250 gasten.

PRODUCTIERUIMTE
Afhankelijk van het evenement kan de productieruimte ingezet worden als extra break
out of als productiekeuken voor de cateraar. Deze ruimte is voorzien van voldoende 
stroom, wateraan- en afvoer etc.
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VRAGEN / LOCATIEBEZOEK

Wil je de sfeer van de Werkspoorkathedraal komen proeven? Of alle mogelijkheden
komen ontdekken? Wij ontvangen je graag met een kopje koffie!

Neem bij vragen gerust contact met ons op via de mail, info@werkspoorkathedraal.nl 
of telefonisch op werkdagen tussen 09.00u en 17.30u op 030 305 0333.

ADRES
Tractieweg 41
3534 AP Utrecht

Kijk voor meer informatie ook eens op onze website, www.werkspoorkathedraal.nl


