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Het Museum van Zuilen is verhuisd. Het nieuwe adres waar u terecht kunt voor uw 
bezoek, verhalen, inbreng voor de collectie, enz. is vanaf heden Schaverijstraat 13, 

3534 AS  Utrecht-Zuilen. Het telefoonnummer is hetzelfde gebleven: 06 81036662 
 

Het is eindelijk zover dat we u 
kunnen en mogen uitnodigen 
een bezoek aan het Museum 
van Zuilen te brengen op de 
nieuwe locatie. Een plek waar 
we heel blij mee zijn (wat 
perfect omschreven is op het 
kaartje dat aan de prachtige 
bos bloemen hing die we van 
de eigenaar van de hal kregen: 
‘Welkom Thuis’.) 
Jaren van hard werken zijn 
beloond met een volkomen 
nieuw museum. 
Professioneler, zowel in de 
techniek als wat vormgeving 
betreft en… mooier! 

 
De eerste wand, geplaatst door Brandwacht & 
Meijer staat op z’n plaats; het begin is er. 
 

We kunnen ons voorstellen 
dat u mogelijk twijfelde of het 
allemaal wel zou gaan lukken. 
(dat deden we af en toe zelf 
ook). Maar na ruim drie jaar 
plannen maken, fondsen 
aanschrijven ontwerpen en 
praten was het 26 juni zover. 
Het nieuwe Museum van 
Zuilen (we noemen het even 
MvZ 2.0) werd geopend door 
Georgia Kleber, kleindoch-
ter van de oprichter), 
geholpen door de afscheid-
nemende burgemeester Jan 
van Zanen. 
De nieuwe plek voor het 
Museum van Zuilen is in een 

voormalige Werkspoorhal, de 
Nieuwe Plaatwerkerij. Deze 

hal kreeg na de grondige 
verbouwing een andere naam: 

de WERKSPOORFABRIEK. 
In deze hal zitten wel 40 
verschillende ondernemers  
waarvan de bekendste zonder 
twijfel Bierbrouwerij De 
Leckere is. 
Veel bedrijven en bedrijfjes, 
vrijwel allemaal innoverend 
bezig op heel verschillende 
wijze.  

 
Langs de glazen gangwand werd aan de 
binnenkant ook een wand geplaatst, zo werd een 
lange vitrine gecreëerd. 
 

En toen… werden ook wij 
geconfronteerd met de 
maatregelen rond corona. 

Het bouwbedrijf legde de 
werkzaamheden stil, omdat een 
medewerker mogelijk besmet 
was. En er kwamen nieuwe 

hobbels die we niet voorzien 
hadden. Zo moest er voor een 
veilige routing door het 
MvZ 2.0 een extra deur 
komen, zodat de bezoekers 
via de ingang het museum 
komen bezoeken, de richting 
volgen en via de uitgangsdeur 
het museum weer kunnen 
verlaten.  
Allemaal gelukt. En het moet 
gezegd: het resultaat van de 
vele jaren werk en inzet mag 
gezien worden. 
Bardet Ontwerp heeft eer 
van zijn werk. Brandwacht & 
Meijer bouwde aan de hand 
van dit ontwerp de prachtige 
etalage waarin het MvZ 2.0 
zijn spullen plaatste. ‘Spullen’ 
is een greep uit de collectie. 

En waar begin je dan mee op 
deze nieuwe plek? Daar 
hoefden we niet lang over na 
te denken. Natuurlijk gaat dan 
de eerste tentoonstelling over 
de fabriek waardoor 
Nieuw-Zuilen is ontstaan: 
Werkspoor. We noemen 
deze tentoonstelling ‘Ons 
Werkspoor’. 

 
In deze kast staan de vele mappen met de boeken 
van alle Zuilense straten en de fotomappen. Aan 
deze zijde plaatste men twee schermen waarop we 
een diapresentatie doen van verschillende 
onderwerpen, Zuilen, Demka, enz. 
 

De oplettende lezer heeft in 
vorige uitgave van de Zuilense 
Nieuwsbode de foto’s gezien 
van het verhuizen van het 
stukje Werkspoor op  schaal 
(de treintafel) die natuurlijk 
mee ging naar de nieuwe 
locatie.  

 
De kap over de treintafel was óók een 
huzarenstukje van de ontwerper (en de bouwer). 
 

Maar daar moest wel een kap 
overheen, zodat de tafel 
stofvrij blijft en eventuele 
grijprage kinderhandjes geen 
gevaar opleverden. Maar die 

moest ook opzij kunnen voor 
onderhoud.  
Ook dat is allemaal gelukt. 
Het werd een driedelige 
constructie die een prachtig 
zicht geven op de tafel.  
En dan hebben we nog een 
aantal schermen: een ervan is 
het touchsscreen, verwerkt in 
de leestafel, zes hangen in de 
vitrines en last but not least: 
het welkomstwoord 
wordt u toegesproken door 
de heer J. Fentener van 

Vlissingen, als hologram. 

Zeven generaties eerder was 
het Paul Fentener van 
Vlissingen die samen met 
Dudok van Heel de fabriek 
oprichtte die later de naam 
Werkspoor zou krijgen en 
waarvan dus een deel van 
Amsterdam naar Zuilen 
verhuisde. 
Kortom, kom kijken naar 
al dit moois. De 
tentoonstelling ‘Ons 
Werkspoor’ is zeker de 
moeite waard. Moeite? Ja. U 
mag (corona) namelijk alleen 
op afspraak komen. Op deze 
link 
https://www.museumvanzuile
n.nl/reserveer-uw-bezoek/ 
klikken komt u op de 
reserveringspagina op onze 
site en kunt u aangeven 
wanneer u wilt komen 
Eventueel mag dat ook 
telefonisch, (06 81036662) 
maar afspreken is een moest 
voor uw en onze veiligheid. 
Vanaf woensdag 1 juli 2020 
heten we u graag welkom op 
onze nieuwe locatie, genaamd 
WERKSPOORFABRIEK in 
de Schaverijstraat 13. 
Welkom! 

https://www.museumvanzuilen.nl/reserveer-uw-bezoek/
https://www.museumvanzuilen.nl/reserveer-uw-bezoek/

