
De Westergasfabriek is een ontmoetingsplaats voor ondernemende 
mensen met vernieuwende gedachten. In het prachtige stadspark  
met historische fabrieksgebouwen vind je groen, werkplekken en 
diverse horeca-, filmtheater- en expositiegelegenheden.  
Door de ideale combinatie van sfeer, mensen, het park en de stoere  
binnenruimtes voelt de Westergasfabriek als een dorp in de stad. 
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Wie hier ooit een evenement  
bezoekt, vergeet dat niet meer.

De Gashouder is het meest iconische gebouw van  
de Westergasfabriek. Een prachtige ronde ruimte met 
een oppervlakte van ruim 2500 m2, waarin je letterlijk  
de ruimte kunt nemen. De pilaarloze binnenruimte 
met een indrukwekkend gietijzeren plafondconstruc-
tie is uniek in haar soort. Klik hier voor meer foto’s.

Gashouder

https://www.flickr.com/photos/westergasfabriek/sets/72157664873862639


Het is een van de meest  
veelzijdige ruimtes van  
de Westergasfabriek.

Zuiveringshal West is een langgerekte, hoge ruimte  
met verweerde muren en een monumentaal plafond.
Dit prachtige gebouw herbergt met gemak een groot 
aantal gasten voor diners, bedrijfspresentaties,  
maar is ook geschikt voor exposities of modeshows. 
Klik hier voor meer foto’s. 

Zuiveringshal West

https://www.flickr.com/photos/westergasfabriek/sets/72157665386577732


Een plek waar mensen anders  
durven te denken en doen, hoe 
groot of klein de ambities ook zijn.

Het Transformatorhuis is een karakteristieke ruimte 
en heeft een bijzondere houten dakconstructie en 
lange, hoge ramen. Het leent zich goed voor een 
clubsetting of een sfeervol diner met langgerekte  
tafels. De locatie wordt ook veel gebruikt voor  
congressen. Klik hier voor meer foto’s.

Transformatorhuis

https://www.flickr.com/photos/westergasfabriek/sets/72157663248614003


Een belangrijk verhaal vertellen, 
ideeën uitwisselen en samen tot 
mooie dingen komen; dat vraagt 
om een inspirerende omgeving.

Het Westergastheater bestaat uit een moderne theater-
zaal en een lichte foyer met een prachtige hoge nok.  
De zaal is voorzien van een goede basis in licht en 
geluid en een tribune met inschuifbare wanden. De 
flexibele indeling maakt het theater geschikt voor uit-
eenlopende evenementen. Klik hier voor meer foto’s.

Westergastheater

https://www.flickr.com/photos/westergasfabriek/sets/72157663248976813


De rauwe industriële 
locaties maken indruk, 
zonder te overheersen. 

Het Machinegebouw is een rauwe fabrieksruimte met 
hoge boogramen. Het gebouw ligt geheel vrij en be-
staat uit een grote, lichte zaal met houten plafond en 
een kleinere zijruimte: de ‘Kapel’. Het Machinegebouw 
is geschikt voor presentaties en diners, maar ook voor 
exposities of een feest. Klik hier voor meer foto’s.

Machinegebouw

https://www.flickr.com/photos/westergasfabriek/sets/72157665589982385


Een sfeer die initiatieven  
doet groeien.

De Werkkamer is een stoere locatie vol karakter.  
Het is flexibel in te zetten voor vergaderingen,  
trainingen, break-out sessies, workshops of als  
tijdelijke kantoorruimte. Door een binnen doorgang  
is de Werkkamer goed te combineren met het  
Westergastheater. Klik hier voor meer foto’s.

Werkkamer

https://www.flickr.com/photos/westergasfabriek/sets/72157664876412909


Het Leidinghuis is een uitbouw van de Gashouder en 
de enige locatie waar nog sporen van machinerie uit 
de fabriekstijd te zien zijn. Ontwerper Piet Hein Eek 
transformeerde deze ruimte in een eigenzinnig appar- 
tement dat geschikt is voor brainstormsessies, verga- 
deringen of workshops. Klik hier voor meer foto’s.

Leidinghuis

Kleinschaligheid, het experiment, 
een waardevolle ontmoeting.

https://www.flickr.com/photos/westergasfabriek/sets/72157663233686384

