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SAMENVATTING



HUIS VAN HET BEELD, 
HOTSPOT VOOR CREATIE
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FILM EN BEELDCULTUUR IN UTRECHT
HET KOMT SAMEN OP EEN GEWELDIGE LOCATIE

Utrecht is een echte filmstad, een beeldstad die borrelt van 
de visuele ideeën en jaarlijkse publiekstrekkers heeft als het 
Nederlands Film Festival en Kaboom Animation Festival. Talloze 
filmakers, editors, animatiestudio’s, fotografen, gamedesigners 
en VR-wizards voelen zich thuis in Utrecht. En veel partijen zijn 
op zoek naar een aantrekkelijke ruimte voor talentontwikkeling, 
educatie en bijzondere presentaties.

Maar waar is die ene, aansprekende plek waar alles samen-
komt? Waar beeldmakers en ondernemers voldoende werk-
ruimte vinden, waar ruimte is voor experimenten, nieuwe con-
cepten en crossovers, waar filmliefhebbers in heerlijke filmzalen 
bijzondere films kijken en waar scholieren en studenten kunnen 
leren en experimenteren. 

Die plek wil De Machinerie worden!

Vier partners gaan voorop
Vier partners nemen het voortouw: het Nederlands Film Festival 
(NFF), FOTODOK, De Maakruimte en HIT (Hoogt in Transitie). 
Zij zijn de initiatiefnemers van De Machinerie en hebben een 
onafhankelijk onderzoek laten doen naar de financiële haal-
baarheid en economische perspectieven van dit plan. Alle 
seinen staan op groen voor De Machinerie: de bruisende 
hotspot voor film en beeldcultuur, waar (film)makers, onder-
nemers, scholieren, studenten en filmliefhebbers elkaar vinden.

Het Werkspoorkwartier: de ideale locatie
De ideale locatie is al gevonden: het pand in het Werkspoor-
kwartier waar Central Studios nu is gehuisvest. Dit gebied, op 
10 minuten fietsen van Utrecht CS, was ooit het industriële hart 
van Utrecht. Nu is het een plek met creatieve pioniers zoals de 
Vlampijpateliers, De Nijverheid, de Havenloods en het Hof van 
Cartesius. Met de komst van de Werkspoorkathedraal, Campus 
Werkspoor, de Werkspoorfabriek en diverse creatieve broed-
plaatsen is het de ultieme omgeving voor De Machinerie. 

Unieke samenwerking met betrokken ontwikkelaar
Erfgoed Werkspoor Utrecht (EWU) is de eigenaar van het pand. 
Eerder ontwikkelde EWU onder andere de Werkspoorkathedraal 
en de Werkspoorfabriek. Van meet af aan is EWU betrokken 
geweest bij de plannen voor De Machinerie. EWU investeert 
met middelen, menskracht en expertise in de ontwikkeling van 
het pand. De ontwikkeling van De Machinerie is een unieke 
publiek-private samenwerking. Een samenwerking die een 
nieuwe boost geeft aan het Werkspoorkwartier als creatief 
maakgebied. En bijdraagt aan voor de de spreiding van culturele 
voorzieningen en uitgaansgelegenheden in onze groeiende stad.
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DE PLEK VOOR CREATIEVE MAKERS EN ONDERNEMERS

De Machinerie gaat in elk geval onderdak bieden aan de 
medewerkers van het NFF, FOTODOK, De Maakruimte en HIT. 
Er komen filmzalen, presentatieruimtes en horeca. Daarnaast 
komt er kantoor-, werk- en studioruimte voor alle denkbare 
creatievelingen en makers op het gebied van (bewegend) beeld. 
Van filmmakers tot editors, van VR-ontwikkelaars tot animatie-
studio’s. De Machinerie wordt het brandpunt van de beeld-
cultuur in Utrecht. Inspirerend en toegankelijk voor makers 
én publiek.  
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DE PLEK VOOR BEELDEDUCATIE 

Ook het onderwijs zoekt ruimte voor maken, experimenteren, 
creatief en kritisch denken. Hierin gaat De Machinerie een 
cruciale rol spelen. En dat is ook hard nodig. We leven in een 
gemedialiseerde samenleving. Kinderen die naast gewone 
taal ook beeldtaal leren, kunnen alle beelden die ze zien beter 
duiden en interpreteren.

Partners in educatie
In De Machinerie verzorgen de vier kernpartners educatieve 
programma’s waarbij (inter)actie en reflectie hand in hand gaan. 
Het NFF, FOTODOK, De Maakruimte en HIT bereiken gedurende 
het schooljaar vele leerlingen met hun interactieve programma’s, 
waarbij bijvoorbeeld een klas of de hele school een inspirerende 
leerlijn volgt.

Magneet voor talent
Utrecht is een magneet voor beeldend talent. Dat begint bij 
het onderwijs. De Hogeschool voor de Kunsten (HKU) leverde 
succesvolle en prijswinnende animatoren, fotografen, vorm-
gevers en regisseurs af, zoals Saskia Diesing en Bram Schouw 
en producent Piet-Harm Sterk. Bovendien maken film, fotografie 
en beeld een groot deel uit van het curriculum van MBO's als 
Creative College, MBO Utrecht en het Grafisch Lyceum Utrecht.

Volop kansen
De Machinerie heeft alles in zich om Utrecht op de kaart te 
zetten als dé plek voor talentontwikkeling in beeldcultuur. 
De optelsom van maakruimten, labs, expositie- en vertonings-
ruimten levert een vruchtbaar klimaat op. De combinatie met 
het NFF - het grote jaarlijkse filmfestival waarbij makers, 
producenten en onderwijs nauw samenwerken - is ideaal.
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DE KERNPARTNERS NADER BELICHT

Het NFF & De Machinerie 
Het Nederlands Film Festival (NFF) is al bijna 40 jaar het 
nationale platform voor de Nederlandse visuele industrie. Het 
NFF biedt makers en publiek de kans elkaar te ontmoeten, zich 
te verdiepen, te verbazen en te amuseren – om uiteindelijk met 
nieuwe verhalen, nieuwe inzichten en een berg inspiratie naar 
huis te gaan. Het festival heeft elk jaar opnieuw een prachtig 
programma. Met publieks- en arthousefilms, documentaires en 
interactieve producties. De Machinerie geeft het NFF de kans 
het hele jaar te werken aan talentontwikkeling en educatie, een 
nieuw (t)huis voor masterclasses, voorpremières met Q&A’s, 
trajecten voor beginnend en gevestigd talent, persvoorstellingen 
en educatieprogramma’s. Tijdens het festival is De Machinerie 
voortaan de inspirerende ontmoetingsplek voor publiek en 
makers.  

HIT & De Machinerie 
Het befaamde Utrechtse Filmtheater ’t Hoogt sloot zijn deuren 
in 2019. Hoogt on Tour programmeert momenteel op verschil-
lende plaatsen in Utrecht bijzondere films en educatieve activi-
teiten. De ambities voor de toekomst worden uitgewerkt onder 
de noemer Hoogt in Transitie (HIT). HIT vertoont vernieuwend 
en artistiek filmaanbod, legt de verbinding met makers en laat 
kinderen en jongeren actief en creatief kennismaken met het 
beeldverhaal in al zijn vormen. Zo vormt HIT een relevante, 
onmisbare aanvulling op het culturele aanbod in filmstad 
Utrecht. HIT in De Machinerie wordt voor het Utrechtse 
publiek een nieuw bruisend filmpodium. Crossovers, innovatie, 
een uitvalsbasis voor film- en beeldeducatie en natuurlijk heel 
veel films - 't Hoogt / HIT is straks helemaal terug en beter dan 
ooit.

FOTODOK & De Machinerie
FOTODOK, internationaal platform voor documentaire-
fotografie, organiseert tentoonstellingen rondom maat-
schappelijke onderwerpen en educatieve programma’s voor 

scholieren en professionals. Dagelijks schieten ontelbare 
beelden in een onophoudelijke stroom aan ons voorbij. 
FOTODOK geeft achtergrondverhalen en zorgt voor verdieping 
en voor een beter begrip. Bovendien zijn zowel de fotografie 
als het beroep van fotograaf totaal veranderd. Aan foto-
grafisch beeld komt vaak geen lens meer te pas – denk aan 
virtual photography, VR, AR of beeld gemaakt op basis van 
algoritmen. Tegelijkertijd is het medium gedemocratiseerd: we 
zijn nu allemaal fotograaf. FOTODOK wil graag voorop lopen bij 
al deze ontwikkelingen. De Machinerie is de ideale plek voor 
experiment, tentoonstellingen, educatie en onderzoek.

De Maakruimte & De Machinerie 
De Maakruimte is een ontwerp-, ontwikkel- en productieloket. 
Bedoeld om mensen en organisaties creatief in beweging te 
krijgen. De Maakruimte beweegt zich in verschillende dis 
ciplines en brengt verbinding, ontmoetingen en crossovers tot 
stand. Door te doen, te experimenteren en te ontwikkelen. De 
Maakruimte bestaat uit een team van specialisten uit onderwijs, 
onderzoek, welzijn, kunst, cultuur en heeft een groot netwerk 
van makers. Door opdrachten te verstrekken aan talentvolle 
makers, vernieuwende ondernemers en professionele beeld-
makers doet De Maakruimte vanuit ‘art based learning’ onder-
zoek naar de toekomst van beeldcultuur. Onderwijs en publiek 
zijn uitdrukkelijk onderdeel van dit onderzoeksproces. De 
Machinerie biedt De Maakruimte de kans vernieuwend onder-
wijs te geven door het creëren van tussenruimte: leerlingen 
leren en ondernemen, samen met professionele makers. 
Zodoende kunnen ze niveau- en opleidingoverschrijdend 
samenwerken.

Naast de kernpartners van De Machinerie haken vele andere 
makers en partners aan bij het concept. Voor alle betrokken 
partijen betekent De Machinerie: volop nieuwe kansen om de 
vleugels uit te slaan. 
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SCHETS VOOR EEN UNIEKE (WERK)PLEK

Het gebouw van Central Studios - een industriële hal van elf 
meter hoog en een oppervlakte van 2500 m2 - wordt omge-
toverd tot De Machinerie. MONK architecten heeft daarvoor 
een schetsontwerp gemaakt. 

Met het oog op duurzaamheid wordt gewerkt met een box-in-
box constructie en het dak krijgt zonnepanelen. Belangrijk is dat 
het gebouw uitnodigend wordt en makkelijk toegankelijk is voor 
publiek. Het gebouw moet verleiden tot spontaan binnenlopen, 
deelnemen en ontmoeten.

De begane grond is het hart van het gebouw. Aan het centrale 
plein grenzen publieksruimtes, zoals de filmzalen en horeca. 
Behalve verkeersruimte is het plein ook een leeg canvas dat, 
afhankelijk van de programmering, steeds een andere invulling 
krijgt. Van event tot expositie, van werkplaats tot locatie van het 
NFF, van projectiedoek tot feestruimte. Aan de westzijde van 
het gebouw worden werkruimtes voor makers gerealiseerd. 

Op de eerste etage komen flexibele werkplekken. In de aanloop 
naar het Nederlands Film Festival worden plekken gebruikt door 
festivalmedewerkers. De rest van het jaar zijn het werkplekken 
voor tijdelijke medewerkers van bedrijven, artists in residence 
en/of creatieve ondernemers die tijdelijk ruimte nodig hebben.  



ZIJ VINDEN DAT DE MACHINERIE ER ZO SNEL MOGELIJK MOET KOMEN

Zoals heel veel andere organisaties vinden onderstaande 
Utrechtse instellingen en bedrijven dat De Machinerie zo snel 
mogelijk gerealiseerd moet worden. Dat hebben zij met hun 
adhesiebetuigingen ook kenbaar gemaakt aan de Gemeente 
Utrecht. 

Kernpartners:
NFF
HIT
De Maakruimte
FOTODOK

Supporters:
Artibite
Filmfetch
Frame Order
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
IMPAKT
Indyvideo
Job, Joris & Marieke animatiestudio
K.F. Heinfonds
Kaboom Animation Festival (voorheen KLIKxHAFF)
MBO Utrecht
Monobanda
Stichting Creative Coding Utrecht (CCU)
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ALS DE MACHINERIE GAAT DRAAIEN...

In De Machinerie draait alles straks om beeld, educatie en 
samenwerken. Alles is gericht op creëren, leren, experimen-
teren en innoveren. Al het verzamelde talent en de brandende 
ambities zullen de bedrijvigheid, vernieuwing en kennisgroei in 
Utrecht een serieuze impuls geven. De Machinerie wordt een 
uitnodigend huis van het beeld, een hotspot voor creatie en 
educatie. Kortom, een enorme en noodzakelijke verrijking voor 
onze mooie stad en wijde omgeving! 
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