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Na de uitdaging van anderhalf jaar Corona, waar we goed doorheen  
zijn gekomen, staat er voor komend jaar een nieuwe uitdaging klaar. 
De pensioenleeftijd dient zich aan. Voor mij betekent dat ik na 
september van dit jaar minder ga werken, van 5 (en vaak meer) naar 
3 dagen. Voor Rob is het pas in de loop van 2022. Ook hij zal nog wel 
betrokken blijven bij de werkplaats maar op een andere en minder 
intensieve basis. We zijn nieuwe mensen aan het inwerken. Zij zullen in 
de loop van het komende seizoen een aantal taken overnemen. 
 
Niet zozeer uitdaging maar niet minder heuglijk is het feit dat de 
Stadswerkplaats dit jaar 35 jaar bestaat en dat gaan we op vrijdag 3 
september uitgebreid vieren.
 
In 1986 opgericht als Buurtwerkplaats Binnenstad Zuid  werd de naam 
in 1994 gewijzigd in Stadswerkplaats, omdat dat meer recht deed 
aan de functie van een werkplaats voor Stad en Ommeland (en met 
regelmaat nog verder weg).
 
De Stadswerkplaats heeft intussen door het hele land navolging 
gevonden in allerlei variaties. Vaak kwam men van te voren bij ons 
langs  om te zien hoe wij draaien en wat ons verdienmodel is . Wij 
helpen ze graag met raad en indien nodig ook met daad.  Ook is 
het leuk om te zien dat naast hout- en metaalwerkplaatsen ook 
initiatieven ontstaan op andere gebieden zoals naaiateliers en 
elektronica- en computerwerkplaatsen.
 
Groningen kent natuurlijk al heel lang het fenomeen van de Jonge 
Onderzoekers. Voor kinderen en jongeren, die meer willen is er 3 jaar 
geleden een nieuwe werkplaats bijgekomen: het Maaklab Groningen.

Wat de inrichting van de  werkplaats betreft zijn er afgelopen jaar 
op de metaal afdeling een aantal grotere machines vervangen. 
Voor het komende seizoen verwacht ik een aantal elektrische 
handgereedschappen te gaan vervangen. Zo kunnen we de kwaliteit 
blijven bieden die onze klanten al 35 jaar gewend zijn.

Sven Olav Thieme, directeur
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De Stadswerkplaats
De Stadswerkplaats aan het A-Kerkhof 30 in Groningen is 
een openbare werkplaats voor hout- en metaalbewerk-
ing waar iedereen (van amateur tot professional/partic-
ulieren en bedrijven) terecht kan. In de Stadswerkplaats 
kun je 52 weken per jaar aan het werk, dus ook in de 
vakantieperiodes. 
De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 
8.30 tot 17.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.

De Stadswerkplaats biedt ambachtelijke cursussen aan 
op het gebied van hout-, metaal- bewerking en techniek 
op verschillende  locaties in en buiten de stad. 

Bij de werkplaats mag je laden en lossen. Parkeren kan 
bij parkeermeters of parkeergarages in de directe om-
geving.

Bakfietsen
De stadswerkplaats verhuurt ook bakfietsen. Dit kan 
voor 1 of 2 dagdelen. Dagdelen lopen van 8.30  - 12.30 
en 12.30 - 16.30 (ma - vr) en 09.00 - 12.30 en 12.30 - 
16.00 uur (zaterdag). Bakfietsen worden alleen binnen 
openingestijden verhuurd. 

Reserveren wordt aanbevolen, vooral aan het einde van 
de maand. Legitimatie is verplicht. 

Inwoners van de stad kunnen de bakfiets gratis gebrui-
ken voor één dagdeel ten behoeve van het storten van 
grofvuil. Dit dient naar de vuilstortstations van de ge-
meente gebracht te worden.

Uitrusting
De werkplaatsen zijn voorzien van grote en kleine ma-
chines (o.a. zaag- en schaafmachines, lasapparatuur, 
draaibanken en freesmachines) alsmede een groot assor-
timent (elektrisch) handgereedschap.
Er zijn altijd beheerders aanwezig voor advies en/of 
ondersteuning.

Kosten
Naast een basistarief voor het gebruik van de ruimte en 
niet-elektrische gereedschappen betaal je een toeslag 
voor het gebruik van machines. De hoogte van deze 
toeslag is afhankelijk van het aantal machines en de 
intensiteit van het gebruik.

In geval van het verwerken van grote partijen en/of 
houtsoorten of andere materialen, die gereedschappen 
snel stomp maken gelden aangepaste/hogere tarieven.

In de Stadswerkplaats is het voor regelmatige be zoekers 
heel aantrekkelijk om  een kortingskaart te kopen. Door 
een bedrag (vanaf € 100) vooruit te betalen werk je  met 
20% korting.

Opdrachten
In overleg kunnen wij ook opdrachten en reparaties uit-
voeren, zoals las- en houtdraaiwerk.
Mochten wij het niet zelf kunnen uitvoeren dan 
beschikken wij over een uitgebreid netwerk van vak- en 
ambachtslieden die u dan van dienst kunnen zijn bij het 
uitvoeren van uw plannen.
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Als openbare werkplaats is de Stadswerkplaats bij uitstek een plek 
waar mensen hun eigen traject volgen. Ze scholen zichzelf (om), daar-
bij gebruik makend van de faciliteiten die de werkplaats biedt.
Door de jaren heen is er een constante stroom te zien van mensen, die 
vanuit de Stadswerkplaats een eigen bedrijf zijn begonnen.

Daarnaast heeft de Stadswerkplaats een orientatie-functie voor 
bedrijfven, instellingen en particulieren. Ons cursusprogramma met 
zijn gevarieerde aanbod is daar bij uitstek geschikt voor. Zo mogelijk 
leveren we maatwerk.

Het voordeel van deze aanpak is dat men zich gericht kan orienteren 
op een eventuele wending in de loopbaan. Je zit niet gelijk vast aan 
een langdurige en kostbare opleiding.

De begeleiding is in handen van vakmensen, met veel 
ervaring in het omgaan met mensen met zeer verschillende achter-
grond, aanleg en vaardigheden. Mede hierdoor is er ruimte voor een 
individuele benadering.

De Stadswerkplaats wordt gerund door enkele betaalde krachten en een (kleine) groep medewerkers die op 
vrijwillige basis een belangrijke bijdrage leveren aan het in stand houden van deze belangrijke en kleurrijke 
voorziening in Groningen. Met enige regelmaat zoeken we nieuwe medewerkers (zowel man als vrouw) om ons 
team te versterken. 

De werkzaamheden zijn erg uiteenlopend en afwisselend, en omvatten o.m. het voorlichten en begeleiden van 
klanten, het uitvoeren van opdrachten, het verrichten van onderhoud aan machines, gereedschappen en bak-
fietsen, administratieve en schoonmaakwerkzaamheden,  verhuur van bakfietsen, en eventueel het geven van 
(individuele) cursussen. 

Een technische achtergrond is niet noodzakelijk, maar enige ervaring in werken met hout en/of metaal is wel 
mooi meegenomen. Het is vooral belangrijk dat je een “linker- en rechterhand” hebt, initiatief kan nemen, 
klantvriendelijk bent, en dat je bereid bent om de kennis en vaardigheden die nodig zijn je eigen te maken. 
In principe werk je, na een inwerkperiode van ca. 2 maanden, 2 dagen per week plus om de 5 weken een zater-
dag.

Interesse? Neem contact met ons op via info@stadswerkplaats.nl. 
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Het cursusaanbod van de Stadswerkplaats is gevarieerd qua 
inhoud, duur en prijs, zodat er voor vrijwel iedereen wat bij zit. 

Bij de groepscursussen ligt het accent de ene keer meer op het 
aanleren van technieken en de andere keer op het creatieve 
element. Een algemeen kenmerk is, dat er gewerkt wordt in kleine 
groepen (3-8 deelnemers), waardoor de cursist verzekerd is van 
voldoende aandacht en ondersteuning. 

De groepscursussen starten in de regel in september, januari en 
april. 

Daarnaast bevat het aanbod verschillende individuele cursussen 
die vooral gericht zijn op het aanleren van een bepaalde techniek. 
Voor deze cursussen kan elk moment een afspraak gemaakt 
worden. Alle cursussen worden gegeven door ervaren en 
vakkundige docenten.

Inschrijven cursussen en workshops
Je kunt je inschrijven voor een cursus of workshop via de webshop 
op www.stadswerkplaats.nl. Je kunt hier vlot en veilig met IDEAL 
betalen. De inschrijving is pas definitief als de betaling binnen is. 
Voor individuele cursussen kan je telefonisch of via email contact 
opnemen.

De Stadswerkplaats biedt een breed scala aan cursussen op het 
gebied van hout- en metaalbewerking en techniek, die worden 
gegeven door enthousiaste en vakkundige docenten.

Zo nu en dan hebben we een vacature binnen het bestaande 
aanbod. Als je denkt dat je een van onze cursussen op goede en 
gedreven manier kunt geven dan horen we dat graag. Ook zijn 
we erg geïnteresseerd in mensen die andere cursussen kunnen 
geven, die aansluiten bij ons aanbod, cursussen dus die liggen in 
de ambachtelijke, technische of creatieve sfeer. 

Neem ook in dat geval kontakt met ons op om te zien wat de 
mogelijkheden zijn in de ruimte van de werkplaats of in eigen 
atelier

Cursussen van de Stadswerkplaats

Docent bij de werkplaats
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In deze cursus maak je een meubelstuk naar eigen ontwerp, 
waarbij  je gebruik maakt van elektrische handgereedschappen 
zoals de handcirkelzaag, bovenfrees, decoupeerzaag, lamellen- en 
dominofrees en schuurmachines.  
Je leert allereerst hoe je de machines veilig en vakkundig moet 
gebruiken. Vervolgens gebruik je de machines en gereedschappen 
om het idee dat je in je hoofd hebt om te zetten in een concreet 
werkstuk. De docent begeleidt je waar nodig bij het ontwerppro-
ces, het maken van werktekeningen, de maatvoering, de werkvol-
gorde, assemblage en de afwerking. 
In deze cursus werken we uitsluitend met plaatmaterialen zoals 
multiplex of MDF en/of verlijmde houten panelen bijvoorbeeld 
van vuren of grenen.    
 

Tijdstip maandag 19.00 - 22.00 uur

Startdata 20 september 2021,  

17 januari 2022 en 11 april 2022

Prijs € 285 excl. materiaal

Cursusduur 8 weken

Locatie Akeleiweg 200, Groningen

Docent Dimar de Louw

In deze cursus leer je hoe een idee op een professionele manier 
kan worden omgevormd tot een eindproduct met een mooie 
vormgeving en afwerking. Daarbij maak je vooral gebruik van 
grote machines als formaat- en afkortzaag, vlak- en vandiktebank, 
maar ook van de kleinere apparaten zoals bovenfrees, lamellen- 
en dominofrees en invalzaag. In voorkomende gevallen zal ook 
gebruik gemaakt worden van het traditionele handgereedschap.
 
Tijdens de introductie leer de grote machines goed en veilig te 
gebruiken en komt het  ontwerpproces aan de orde ( planmatig 
versus procesmatig ).
De resterende weken ga je aan de slag met je project. Al werkend 
krijg je allerlei tips & trics mee over o.a. het maken van verbindin-
gen, te gebruiken houtsoorten, verlijmen en het afwerken van je 
werkstuk.

Tijdstip dinsdag 19.00 - 22.00 & zaterdag 10.00 - 13.00

Startdata 21 & 25 september 2021, 18 & 22 januari 2022, 
12 & 16 april 2022

Prijs € 330 excl. materiaal

Cursusduur 10 weken

Locatie Akeleiweg 200, Groningen

Docent Pink Smeenge
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In deze cursus leer je hoe een idee op een professionele manier 
kan worden omgevormd tot een eindproduct met een mooie 
vormgeving en afwerking. Daarbij maak je vooral gebruik van 
grote machines als formaat- en afkortzaag, vlak- en vandiktebank, 
maar ook van de kleinere apparaten zoals bovenfrees, lamellen- 
en dominofrees en invalzaag. In voorkomende gevallen zal ook 
gebruik gemaakt worden van het traditionele handgereedschap.
 
Tijdens de introductie leer de grote machines goed en veilig te 
gebruiken en komt het  ontwerpproces aan de orde ( planmatig 
versus procesmatig ).
De resterende weken ga je aan de slag met je project. Al werkend 
krijg je allerlei tips & trics mee over o.a. het maken van verbindin-
gen, te gebruiken houtsoorten, verlijmen en het afwerken van je 
werkstuk.

Tijdstip dinsdag 19.00 - 22.00 & zaterdag 10.00 - 13.00

Startdata 21 & 25 september 2021, 18 & 22 januari 2022, 
12 & 16 april 2022

Prijs € 330 excl. materiaal

Cursusduur 10 weken

Locatie Akeleiweg 200, Groningen

Docent Pink Smeenge

De gedachte van deze cursus is dat je door handmatig te werken 
een beter gevoel ontwikkelt voor het materiaal en gereedschap, 
waardoor je werkstuk een persoonlijker karakter krijgt. Je werkt 
daarom niet alleen met grote en kleine machines, maar ook met 
handgereedschappen, zoals de bijzondere Japanse trekzagen en 
beitels.
De eerste paar weken dienen als kennismaking met de verschil-
lende handgereedschappen (zaag, beitels, schaaf) en machines 
(zaag-, schaaf- en freesmachines), en een aantal houtverbindingen. 
Vervolgens mag je aan de slag met een project naar eigen keuze. 
Het is helemaal aan jou om te bepalen of je hierbij meer machinaal 
of meer handmatig te werk gaat. Daarnaast komen ook o.a. het on-
twerpen, het maken van een bruikbare werktekening en het slijpen 
van gereedschap aan bod.

Tijdstip woensdag en donderdag 19.00 - 22.00 
vrijdag 13.00 - 16.00

Startdata 22, 23 & 24 september 2021,
19, 20 & 21 januari 2022,  13, 14 & 15 april 2022

Prijs € 330 excl. materiaal

Cursusduur 10 weken

Locatie Wo en Do: Akeleiweg 200 / Vr:  A-Kerkhof 30

Docent Bart van Duinen (woensdag), Peter Jan Brouwer (donder-
dag), Robert Smit (vrijdag)
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Basiscursus smeden
In de basiscursus smeden draait het vooral om de basisbegin-
selen van het smeden. Dit betekent dat het leren omgaan met 
vuur, de gereedschappen en materialen voorop staat, niet het 
maken van een “wereldwerkstuk”.

Het vuur is de basis voor het smeedwerk, daarom wordt in 
de eerste les aandacht besteed aan het aanleggen en het on-
derhouden van het smidsvuur. In de volgende lessen maak 
je een aantal kleinere werkstukken, zoals een windhaak, een 
haak, spijkers, een vork, en een vuurpook. Je maakt hierbij 
gebruik van de belangrijkste gereedschappen zoals de hamer, 
beitel, tang en doorslag, en van verschillende basistechnieken 
zoals het kloven, klinken, uitpennen en het slaan van gaten. 
Je leert zodoende veilig en vakkundig om te gaan met de ge-
reedschappen. Elke cursist heeft zijn eigen vuur en aambeeld
 
De cursus “gereedschap smeden” is een mooi vervolg op deze 
basiscursus.

Gereedschap smeden
Deze cursus volgt op de basiscursus. Het is bedoeld voor 
mensen met enige smeedervaring en die het leuk vinden om 
hun eigen gereedschap te maken. We maken dit gereedschap 
van een soort staal, dat behoorlijk taaier is dan het staal dat 
we in de basiscursus gebruiken. Het gereedschap kan worden 
gebruikt bij het smeden: een smeedtang, een doorslag, voor 
het slaan van gaten, een stokbeitel voor het afhakken of splij-
ten van metaal en een leest voor het maken van een gat voor 
bijvoorbeeld een hamersteel. Aan het eind van deze cursus 
ga je met je eigengemaakte gereedschap naar huis.
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Tijdstip dinsdag 19.00 - 22.00 uur
Startdata 21 september 2021

12 april 2021

Prijs €300 incl. kolen en materiaal
Cursusduur 6 weken

Locatie Molenstreek 314 Veendam
Docent Fred Bos

Tijdstip donderdag 19.00 - 22.00 uur
Startdata 23 september 2021

20 januari 2022
14 april 2022

Prijs €300 incl. kolen en materiaal
Cursusduur 6 weken

Locatie Molenstreek 314 Veendam
Docent: Fred Bos

Smeden



Glas in Lood Groningen  
Atelier voor kunst, ambacht en scholing 

 
 

 

 

 Ambachtelijke cursussen 
 Opdrachten & restauraties 
 Werkplaats voor bijzondere projecten 

 Glas in Lood – Tiffany 
 Fusen - Brandschilderen 

 
 
 
 

Glas in Lood Groningen 
Suikerlaan 40 op het Suikerterrein in  Groningen 
Zie voor info en bereikbaarheid op 
www.glasinloodgroningen.nl 
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Zolang ik mij kan herinneren ben ik al te vinden in een 
werkplaats of bouwmarkt. Als kind kijkend naar mijn va-
der, die aan het lassen is en met hem mee naar de bouw-
markt. Vanaf mijn 15de jaar zelf meubels ontwerpen en 
maken, eerst op een zolderkamer en inmiddels (enkele 
jaartjes later) heel blij in mijn eigen heerlijke werkplaats 
met steeds meer machines.

Winkels hebben vaak net niet wat ik zoek en wat is nou 
leuker dan zelf toe werken naar een oplossing die geheel 
op maat is? De zoektocht naar de juiste materialen, het 
bedenken, ontwerpen en improviseren - omdat er altijd 
wel iets mis gaat - vind ik het allerleukst.

Het creëren en werken met mijn handen is ook altijd 
een fijne uitlaatklep geweest naast mijn ‘kantoorbanen’ 
die mentaal veel van mij vroegen (waaronder neuropsy-
choloog voor kinderen). Tot dusver heb ik het meubel-
maken als hobby en vooral kleinschalig ernaast gedaan. 

In 2007 heb ik mijn eerste cursus bij de Stadswerkplaats 
gevolgd: Machinaal houtbewerken. Geweldig, wat heb ik 
daar veel geleerd in korte tijd. Van het eindproduct ma-
ken wij nog altijd dagelijks dankbaar gebruik, een massief 
houten keuken van tulpenboomhout. In de jaren die volg-
den heb ik nog een cursus houtdraaien en een workshop 
Kozijnen maken gedaan.

Ik zou heel graag het meubelmaken professioneler gaan 
oppakken. Metaal in combinatie met hout zou voor mij 
de ontwerp-opties enorm verbreden. En opnieuw biedt 
ook hierbij de Stadswerkplaats uitkomst. Op het mo-
ment volg ik dan ook een lascursus voor beginners en 
wederom: die is in 1 woord GEWELDIG!  Het lassen met 
elektroden is nog lastiger dan ik al dacht, maar ik ben 
ervan overtuigd dat ook ik het lassen na deze cursus (en 
het thuis verder oefenen) voldoende onder de knie zal 
krijgen om een onderstel van een bankje, kruk of tafel te 
lassen zonder ongeplande brandgaten ;) 

Thalia Albracht

“ ”
...Geweldig, wat heb ik daar veel geleerd in korte tijd...

Cursist aan het woord...
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Lassen (elektrode en MAG)
Met de vonken, laskap en bijbehorende apparatuur is lassen een 
indrukwekkende bezigheid, maar het is makkelijker aan te leren 
dan je misschien zou denken. Het is eigenlijk een serie handig-
heidjes waarin je routine moet ontwikkelen. Je moet echt “meters 
maken” en gevoel voor het smeltbad krijgen in verschillende las-
posities. 
 
Er zijn verscheidene manieren om te lassen, maar in deze cursus 
behandelen we de meest gebruikte lastechnieken: vlamboog-
lassen met de elektrode (“elektrisch lassen”) en MAG-lassen 
(“CO2”). Elektrisch lassen is misschien wat lastiger om aan te leren, 
maar zeer breed toepasbaar. MAG-lassen is eenvoudiger en sneller, 
maar beperkter toepasbaar. 

Gedurende de 8 lessen zal je beide technieken wisselend be-
oefenen en de ervaring leert dat als je één techniek goed beheerst, 
je een andere techniek redelijk gemakkelijk bijleert. 
De lascursus is vooral een doe-cursus en staat open voor zowel 
beginnende als meer gevorderde lassers.

Tijdstip dinsdag of donderdag 19.00 -22.00 uur

Startdata

Prijs

21 & 23 september 2021
18 & 20 januari 2022
12 & 14 april 2022 
€ 400

Cursusduur 8 weken

Locatie Akeleiweg 200, Groningen

Docent Jan van der Heide (dinsdag)
Evert Berends (donderdag)
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TIG lassen
Een lastechniek die ook veel toegepast wordt is TIG lassen. TIG 
lassen is een precieze, schone en veelzijdige lastechniek die meer 
handvaardigheid vereist dan elektrode of CO2 lassen. Bij TIG lassen 
wordt een (niet-smeltende) wolfraamelektrode gebruikt en voeg 
je handmatig toevoegmateriaal aan het smeltbad toe. Met 99,9% 
argon wordt een zuurstofloze afscherming gecreëerd. 

Hoewel je in deze cursus uitsluitend zal werken met staal en RVS, 
kunnen in principe vrijwel alle metalen, bijv. messing, koper en al-
uminium (niet onderling), met TIG verbonden worden. Om deze 
cursus te volgen is enige ervaring met elektrode of CO2 lassen ge-
wenst. In een eventuele 2e les kan je ervaring op te doen met het 
lassen van aluminium.

Tijdstip op afspraak, op woensdag of vrijdag

Prijs € 130 inclusief materiaal

Cursusduur 3 uur

Aantal deelnemers 1 of 2 personen

Locatie A-Kerkhof 30, Groningen

Docent n.t.b.

Voor informatie of opgeven mail naar cursus@stadswerkplaats.nl

Een project uitvoeren in staal
Nadat je in de lascursus(sen) hebt geleerd hoe je in verschillende 
posities een mooie en sterke lasverbinding maakt, kan je 
natuurlijk niet wachten om dit in de praktijk te brengen. Je kan 
dit bijvoorbeeld toepassen bij het maken van een stalen stelling, 
tafel(frame), of vuurkorf. Je kan hiermee thuis aan de slag, mits je 
een geschikte werkplaats, apparatuur en materiaal hebt, maar je 
kan natuurlijk ook terecht bij de Stadswerkplaats. Wij bieden je alle 
benodigdheden voor je eigen las-project plus andere machines en 
gereedschappen voor metaalbewerking. Daarnaast kunnen wij je 
(tegen een vergoeding) natuurlijk ook begeleiden en helpen met het 
realiseren van je project.

Neem contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.
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Motorrijden is een prachtige hobby en voor velen een way of life. 
Het bijzondere gevoel van vrijheid dat motorrijden oproept wil 
echter wel eens verbleken als de motor hapert en je voor ieder 
wissewasje naar de garage moet. En dat je daarvoor de rekening 
gepresenteerd krijgt. Je kunt echter ook veel zelf doen. Dit be-
spaart niet alleen geld, maar het is ook leuk om zelf aan je motor 
te sleutelen of deze wat op te pimpen. In deze cursus van 6 weken 
krijg je inzicht in de opbouw en de werking van de motorfiets. 
Je leert hoe je zelf onderhoud en reparaties aan de motor kunt 
verrichten. Je doet ervaring op met onder meer de afstelling van 
de motor, vervanging van kabels, remblokken, ketting en vloei-
stoffen, de elektrische installatie, montage van accessoires en het 
vastzetten van onderdelen met een bepaald  “moment”.

Tijdstip
Startdatum

vrijdag 13:00 - 16:00 uur
24 september 2021, 21 januari 2022
15 april 2022

Prijs
Cursusduur

€ 295
6 weken

Locatie
Docent

A-Kerkhof 30, Groningen
Sven Thieme

Ondanks alle techniek die in de auto zit, is het vaak lang niet zo 
ingewikkeld als veel mensen denken. Met de cursus autotechniek 
kom je een heel eind op weg.
Aan de hand van verschillende onderdelen krijg je inzicht in de 
werking van de auto. Je leert over o.a. de motor, het remsysteem 
en de verlichting. Daarnaast besteden we aandacht aan de juiste 
banden(spanning), controle van de belangrijkste vloeistoffen, en je 
leert hoe je verschillende technische mankementen op een veilige 
manier zelf op kan lossen.  
Deze cursus wordt gegeven op locatie, in een garageruimte incl. 
hefbrug. Op een interactieve manier wordt uitgelegd hoe de ver-
schillende onderdelen van de auto (samen)werken en gezamenlijk 
verricht je een reparatie aan een auto.

      

Tijdstip woensdag 19.00 - 22.00 uur

Startdata 22 september 2021, 19 januari 2022, 13 april 2022

Prijs € 230

Cursusduur 6 weken

Locatie Wetterwillle 10d, 8401GB, Gorredijk

Docent Bauke Everaarts14

Motorfietsonderhoud

Autotechniek



In deze  cursus staat het aanleren van stoffeervaardigheden centraal. 
Het is bovenal een praktijkcursus, waarin je een stoel en hocker/poef 
gaat (her)stofferen en (bijvoorbeeld) een lounge kussen maakt.
Je krijgt uitleg en training  omtrent toe te passen materialen, gereed-
schappen en machines binnen de moderne stoffeerpraktijk. Alle gang-
bare stoffeervaardigheden komen aan bod, zoals het ontmantelen van 
meubels, aanbrengen of herstellen vering/schuim, snijden en stikken 
van stof en leer en het  aanbrengen nieuwe stof, maar bijvoorbeeld ook 
het toepassen van bijzonder stoffeermateriaal als siernagels.

De cursus wordt gegeven in een echte sfeervolle praktijkomgeving, 
waarin je leert wat je als beginnend meubelstoffeerder aan vaar-
digheden nodig hebt. Wanneer je al stoffeerervaring hebt en je vaar-
digheden wilt uitbreiden is het mogelijk jouw programma daarop af te 
stemmen (in overleg).

Tijdstip dinsdag 19.00 - 22.00 uur

Startdata 21 september 2021, 18 januari 2022,
12 april 2022

Prijs € 395 incl. materialen, excl. meubelstof

Cursusduur 10 weken

Locatie Stikken&stofferen, Neutronstraat 7-12, Groningen

Docenten Carmel en Siem
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Meubelstofferen

LASTECHNIEK
www.reonlas.nl / Gotenburgweg 5, 9723 TK Groningen /  050 5424030 / info@reonlas.nl

Verkoop     Advies     Verhuur     Technische dienst 
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Voor het succesvol afronden van mijn sta-
ge bij de Stadswerkplaats mocht ik een in-
dividuele cursus uitkiezen. Dat vond ik een 
superleuke afronding. Ik heb gekozen voor 
houtdraaien omdat ik dit nog nooit gedaan 
had en op Pinterest allemaal mooie voor-
beelden had gezien. 

Ik kon niet goed inschatten wat je in een paar 
uur kon leren en maken daarom nam ik ver-
schillende afbeeldingen mee naar de cursus. 
In overleg met Rob, de docent, hebben we 
gekozen voor een van mijn ideeën. Voordat 
ik met mijn idee aan de slag kon leerde ik 
eerst allerlei technieken. Rob legde uit hoe 
de draaibank werkt en hoe de beitels te ge-
bruiken. Daarna deed hij het voor en mocht 
ik het ook uitproberen. Ik heb met allerlei 
beitels gewerkt en dat ging best wel goed. 
Na een korte pauze kon ik met mijn idee aan 
de slag. 

Ik heb een vogel (specht) gemaakt met twee 
soorten hout. De kop is een bol geworden en 
dat was best lastig. Het lijf heeft een kegel 
vorm. De snavel heeft ook een kegel vorm en 
doordat deze heel klein is moest ik voorzich-
tig werken. Houtdraaien gaf mij veel plezier 
en voldoening. Door Rob zijn goede uitleg 
voel ik voldoende vertrouwen om zelfstan-
dig in de werkplaats aan de slag te gaan om 
beter te worden en nog meer mooie dingen 
te maken. Ik had niet verwacht dat ik in zo’n 
korte tijd zo’n mooi product kon maken. Nu 
heb ik nog een mooie herinnering aan mijn 
stage erbij!

Suzanne Libbers

“ ”
...Ik had niet verwacht dat ik in zo’n korte tijd zo’n 

mooi product kon maken...

Cursist aan het woord...



 

VERKOOP | ONDERHOUD | VERHUUR | SERVICE 

Vestiging Groningen
Koldingweg 26
9723 HK Groningen

Verkoop 
088 - 38 31 013
groningen@bus.nl

Service / verhuur 
088 - 38 31 023 
service.noord@bus.nl 
verhuur@bus.nl

 
WWW.BUS.NL
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Houtskeletbouw is het maken van een dragende of ruimte-
scheidende constructie van hout, bijvoorbeeld een uitbouw of 
een scheidingswand. Uiteraard kan je dit soort werk uitbesten, 
maar het is ook goed zelf te doen en dat bespaart bovendien 
(een hoop) geld.

Met deze workshop krijg je vooral theoretisch inzicht in het 
bouwproces. Dit wordt gedaan aan de hand van voorbeelden 
en schaalmodellen. Verschillende aspecten van het bouwpro-
ces worden behandeld, o.a. de maatvoering van het skelet en 
fundering, en de verwerking van materialen zoals hout (SLS), 
gips, folie, beton en mastiek (dakbedekking). Ook wordt er aan-
dacht besteed aan een aantal veel gebruikte gereedschappen 
en machines: o.m. de handzaag, afkortzaag en mes (voor het 
snijden van gipsplaten).
 
Deze workshop maakt je niet tot een volleerd houtskeletbouw-
er, maar geeft je genoeg kennis en inzicht om met vertrouwen 
dergelijke projecten vakkundig en veilig uit te voeren. Tevens 
kan de workshop dienen als opstapje naar bijvoorbeeld de 
cursus houtbewerking.

Datum

Duur

vrijdag 15 oktober, vrijdag 11 februari, 
zaterdag 2 april 
1 dag (9.30 - 17.00 uur)

Prijs € 160 incl. materiaal

Docent Jeroen Gnodde

Locatie Akeleiweg 200, Groningen

Een klus die ook vaker uitbesteed wordt dan zelf gedaan, is het 
maken van kozijnen en ramen. Niet nodig, want zelf ramen en 
kozijnen maken is ook prima te doen. Dat geeft niet alleen extra 
voldoening, maar het bespaart ook kosten. 

In deze workshop van een dag komen alle “ins & outs” van het 
vak aan bod. Je leert over de maatvoering, het aftekenen en 
zagen van pennen, het boren en uitsteken van gaten voor de 
pen- en- gat-verbindingen en het zogenaamde contramallen 
van de kozijnverbindingen. Verder worden ook het inmeten, 
de plaatsing, de beglazing en het aanbrengen van scharnieren 
behandeld. Naast de theorie ga je ook bezig met de praktijk. Je 
leert hoe je de profielen en verbindingen moet maken en dit 
doe je met zowel handgereedschappen als machines: zoals de 
afkortzaag, lintzaag, langgatboor, etc.  
De workshop is een mooie opstap om dit werk in de toekomst 
zelf uit te gaan voeren.

Datum

Duur

vrijdag 12 november 2021, vrijdag 25 
februari 2022, vrijdag 15 april 2022
1 dag (9.30 - 17.00 uur)

Prijs € 180 incl. materiaal

Docent Jeroen Gnodde

Locatie Akeleiweg 200, Groningen

Houtskeletbouw Kozijnen & ramen maken
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De manier waarop in Japan hout bewerkt wordt is letterlijk en 
figuurlijk een wereld van verschil met wat wij in de westerse 
wereld gewend zijn. Ten grondslag hieraan liggen de Japanse 
cultuur en tradities. 

Deze workshop laat je kennis maken met de Japanse cultuur van 
houtbewerken en de afwijkende gereedschappen die daarin 
gebruikt worden. Dit zijn gereedschappen met exotische namen 
als bijvoorbeeld dozuki en ryoba (zagen), kanna (schaven) en 
nomi (de fraai vormgegeven beitels)

Zoals de naam al voorspeld worden natuurlijk ook de Japanse 
houtverbindingen behandeld. Japanners zijn meesters in 
het maken van soms zeer ingewikkelde en ingenieuze hout-
verbindingen. In deze workshop ga je bezig met een relatief 
eenvoudige, maar wel specifiek Japanse verbinding.

Tijdstip vrijdag 13.00 - 17.00 uur

Datum 10 december 2021, 1 juli 2022

Duur 4 uur

 Prijs € 120 incl. materiaal en documentatie

Docent Robert Smit

Locatie Akeleiweg 200, Groningen

Vanaf deze zomer bieden wij twee nieuwe  korte workshops 
aan, speciaal opgezet om in korte tijd kennis te maken met het 
vak van meubelmaken. 

Onder deskundige begeleiding komen verschillende aspecten 
van het vak aan bod, zoals (het gebruik van) de verschillen-
de  apparaten en (hand)gereedschappen, meerdere typen 
verbindingen en wanneer deze toegepast kunnen worden, 
en het zorgen voor een mooie  nette afwerking van het eind-
product. De workshops zijn ideaal om daarna zelf dingen uit te 
proberen, thuis of op de werkplaats, of als opstapje naar een 
volwaardige cursus.

De workshops zijn inclusief lesmateriaal en worden gegeven op 
vaste data op de vrijdagmiddag op onze locatie aan het A-kerk-
hof.  Voor meer info en data  zie onze website.

Japanse houtverbindingen Zomerworkshops
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Een project op maat
Wellicht ben je niet op zoek naar een 
bepaalde cursus of workshop, maar 
loop je rond met een idee en heb je 
simpelweg behoefte aan iemand die je 
helpt met het realiseren hiervan. Ook 
hierbij kunnen wij je van dienst zijn. Of 
het nu gaat om intensieve begeleiding 
bij het gebruik van gereedschappen en 
machines of enkel het meedenken over 
het ontwerp of de constructie van je 
werkstuk. 

We horen graag wat voor geweldig pro-
ject je in gedachten hebt! Neem con-
tact met ons op via info@stadswerk-
plaats.nl.

Een cursus op maat
Ook op het gebied van cursussen kun-
nen wij maatwerk leveren. Ondanks 
ons uitgebreide en gevarieerde cur-
susaanbod is het natuurlijk mogelijk dat 
de juiste cursus voor jou er niet tussen 
zit. In dat geval komen we graag met je 
in contact om te horen wat jouw speci-
fieke wensen zijn. 

In overleg is er van alles mogelijk. Bij-
voorbeeld een aangepaste individuele 
cursus, een groepsactiviteit op maat, 
of het opzetten van een geheel nieuwe 
cursus. 

Voor vragen of wensen over jouw 
droom-cursus mail je naar cursus@
stadswerkplaats.nl. 

20

Maatwerk
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Opdrachten
Bij de Stadswerkplaats kan je ook te-
recht voor opdrachten en reparaties. 
Zowel voor metalen projecten (zoals 
een onderstel van een tafel, een hek, 
reparatie van een uitlaat of stalen 
frames) als voor opdrachten in hout 
(bijv. een baluster bij een trap, een da-
kornament, een ontbrekend schaak-
stuk, of een reparatie van een stoel of 
een tafel).

Ook projecten waarbij hout en metaal 
worden gecombineerd zijn uiteraard 
bespreekbaar. Weet je niet zeker of iets 
in ons straatje past? Schroom dan niet 
om contact met ons op te nemen, we 
kunnen altijd kijken of we iets voor je 
kunnen betekenen. 

Wij voeren opdrachten uit zowel voor 
bedrijven als voor particulieren.

Bericht ons op info@stadswerkplaats.nl.

21

Opdrachten



Uw advertentie hier?

Voor meer informatie 
mail naar 

info@stadswerkplaats.nl 
of bel 050 3131 490
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A student speaking     

Woodworking has always fascinated me but the fear 
of loud, wild, finger munching machines left it more a 
fantasy than reality. I had heard about Stads-
werkplaats from my friends before but the fact that 
I don’t speak Dutch very well stacked yet another 
hurdle in my mind.

Curiosity got the better of me. I looked on the web-
site and discovered that there were private lessons 
available in English. I swallowed hard and signed up. 
Off I went with rough sketches to greet Robert, my 
teacher. 

He started gently at the shallow end with the cross 
cut saw. Robert was patient, observing my body posi-
tions, giving tips and corrections where it was needed.

The once rough lumber emerged at the other end of 
the thickness planer, buttery smooth with an intense 
scent of fresh cut pine. I was instantly hooked and 
quickly signed up for another course, this time in 
woodturning.

“
”

..I was instantly hooked and quickly signed up for another 
course...

23

I came back time and time again after. With the relax-
ing French jazz playing in the background, my pulse 
slowed. The reassuring rhythm of the bandsaw nibbled 
along the pencil lines. After wrestling with the joints, 
glues and clamps, my first project was completed.

I will definitely recommend the Stadswerkplaats to 
others who have an interest but afraid of taking the 
leap. The atmosphere is friendly and there is always 
someone there to lend a hand if you have questions.

Paul Kee
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Lijstenmaken
De cursus lijstenmaken behandelt hoe je lijsten (waaronder 
baklijsten) kan maken voor bijv. foto’s, schilderijen of spie-
gels. Hierin proberen we zoveel mogelijk aan jouw specifieke 
wensen tegemoet te komen. Je leert tijdens de cursus veilig 
en vakkundig om te gaan met de benodigde zaag-, schaaf- en 
freesmachines en er wordt aandacht besteed aan geschikte 
verbindingen (m.n. verstek), verlijmtechnieken, en geschikte 
houtsoorten. Tot slot komt ook de afwerking van de lijst aan 
bod, o.m. schuren, afwerking met olie, vernis, etc.

Prijs  € 120 incl. materiaal
Duur  3 uur
Locatie  A-kerkhof 30, Groningen
Tijdstip  op afspraak

Houtdraaien
In een ochtend of een middag maak je kennis met de grondbe-
ginselen van de techniek van het langsdraaien 
(“tussen de centers”) of dwarsdraaien (op de zgn. “chuck”)
De nadruk ligt op het zgn. snijdend draaien. Naast veilig werken 
komen o.m. aan bod: het gereedschap en het slijpen daarvan, 
draaisnelheden, geschikte houtsoorten, een aantal toepassin-
gen (poten, knopjes, schalen, wielen, kommen etc.) en tot slot 
diverse afwerkingsmethoden. Een extra les wordt aanbevolen 
om je de techniek meer eigen te maken.

Prijs  € 120 incl. materiaal & documentatie
Duur  3 uur
Locatie  A-kerkhof 30, Groningen
Tijdstip  op afspraak

Don’t speak dutch? 
No problem!

Several individual courses can be 
given in English.

Check our website for an overview of our 
English courses: 

www.stadswerkplaats.nl/en

Algemeen
Heb je meer behoefte aan persoonlijke aandacht of werk je liever een-op-een? 
Dan zijn onze individuele cursussen wellicht iets voor jou. In deze cursussen van 
één dagdeel wordt je individueel begeleid door de docent en maak je kennis 
met een aantal hout- en/of metaalbewerkingstechnieken. Over het algemeen 
is één dagdeel niet voldoende om alle facetten van een bepaalde techniek te 
behandelen, laat staan onder de knie te krijgen. Deze cursussen zijn dan ook 
meer bedoeld als opstap naar een verdere ontwikkeling: in een vervolgcursus 
dan wel zelfstandig op de open werkplaats of thuis. 
Het programma van de cursussen staat in principe vast, maar de inhoud kan 
toegesneden worden op de wensen van de cursist. 

Het tijdstip van de individuele cursussen wordt in overleg vastgesteld.
Voor info en aanmelden: 050 - 3131490 of  cursus@stadswerkplaats.nl 

Individuele cursussen
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Machinale houtbewerking basis
Dit is een stoomcursus om je kennis te laten maken met de 4 
grote houtbewerkingsmachines: de afkort- en formaatzaag, 
de vlak- en vandiktebank en de lintzaag. Je leert veilig en 
bekwaam met deze machines om te gaan en daarnaast krijg je 
ook inzicht in een aantal elementaire houtverbindingen, hout-
soorten en de toepassingen daarvan.

Prijs  € 120 incl. materiaal
Duur  3 uur
Locatie  A-kerkhof 30, Groningen
Tijdstip  op afspraak

Machinale houtbewerking vervolg
In deze vervolgcursus komen de kleinere houtbewerkings-
machines aan bod. Het gaat hierbij vooral om de bovenfrees, 
lamellenfrees en dominofrees. Daarnaast behandelen we ook 
de langgatboor. Verder wordt er nog aandacht besteed aan 
houtverbindingen en krijg je allerlei praktische tips en handig-
heidjes die van pas komen bij het werken met grote en kleine 
machines

Prijs  € 120 incl. materiaal
Duur  3 uur
Locatie  A-kerkhof 30, Groningen
Tijdstip  op afspraak

Houtbewerken met handgereedschap
Werk je liever met handgereedschappen, dan is deze cursus 
meer iets voor jou. In deze cursus kom je in aanraking met de 
belangrijkste handgereedschappen, zoals zaag, beitel, schaaf, 
booromslag, en meet- en aftekengereedschappen. Je leert 
ze op de juiste manier te gebruiken en hoe je ze moet onder-
houden. Ook krijg je enig inzicht in te gebruiken houtsoorten 
een aantal praktische tips bij het houtbewerken

Prijs  € 120 incl. materiaal
Duur  3 uur
Locatie  A-kerkhof 30, Groningen
Tijdstip  op afspraak

Hout
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TIG lassen
Een lastechniek die ook veel toegepast wordt is TIG lassen. TIG 
lassen is een precieze, schone en veelzijdige lastechniek die meer 
handvaardigheid vereist dan elektrode of CO2 lassen. Bij TIG 
lassen wordt een (niet-smeltende) wolfraamelektrode gebruikt 
en voeg je handmatig toevoegmateriaal aan het smeltblad toe. 
Met 99,9% argon wordt een zuurstofloze afscherming gecreëerd. 
Hoewel je in deze cursus uitsluitend zal werken met staal en RVS, 
kunnen in principe vrijwel alle metalen, bijv. messing, koper en 
aluminium (niet onderling), met TIG verbonden worden. Om 
deze cursus te volgen is enige ervaring met elektrode of CO2 
lassen gewenst. In een eventuele 2e les kan je ervaring op te 
doen met het lassen van aluminium.

Zie voor prijs, tijdstip en locatie pagina 13.

Lassen
Als kennismaking of juist ter opfrissing van oude kennis kan 
je bij ons een of meerdere dagdelen ervaring opdoen met 
verschillende lastechnieken. Er kan gekozen worden uit het 
lassen met elektroden of MAG lassen (ook wel bekend als 
CO2-lassen).  Er wordt voornamelijk gewerkt met staal en RVS. 
Het aantal lessen bepalen we in overleg en is afhankelijk van de 
soort lastechniek en de metaalsoort.

Prijs  € 130 excl. materiaal
Duur  3 uur
Locatie  A-Kerkhof 30, Groningen
Tijdstip  op afspraak

Metaaldraaien
Gedurende één of meer lessen kun je je de beginselen van het 
metaaldraai en eigen maken. Aan de orde komen onder meer 
de onderdelen van de machine en de soorten draaibeitels, de 
wijzen van inspannen van beitels en werkstuk, de draai-
snelheden, de voeding en de spaanafname. Verder wordt veel 
aandacht besteed aan vei lig werken en aan de diverse metaal-
soorten en eventueel kunststoffen.

Prijs  € 140 incl. materiaal & documentatie
Duur  3 uur
Locatie  A-kerkhof 30, Groningen
Tijdstip  op afspraak

Individuele cursussen
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Metaalbewerking met handgereedschap
In deze cursus leer je dat metaal een eigen benadering nodig 
heeft. Metaal is eigenlijk net zo gemakkelijk te bewerken als hout, 
maar je moet even weten hoe. 
De nadruk ligt op het werken met handgereedschap, maar 
je leert ook met een aantal machines werken. Je gaat boren, 
tappen, buigen, vijlen en zagen en ook nog even proeven aan 
solderen en lassen. Verder is er aan  dacht voor de verschillende 
soorten metaal en hun specifieke eigen schappen en wat je kunt 
maken, van kleine gebruiksvoorwerpen tot grote constructies.

Prijs  € 120 incl. materiaal
Duur  3 uur
Locatie  A-kerkhof 30, Groningen
Tijdstip  op afspraak

Gereedschap slijpen
Iedereen weet dat je met scherp gereedschap beter je werk 
kan doen. Maar wat is eigenlijk scherp, of nog beter vlijm-
scherp? Feit is dat gereedschap dat je in de winkel koopt vaak 
niet echt scherp is. Als dit wel zo is, raakt het z’n scherpte al 
snel kwijt door het gebruik. In deze cursus leer je hoe je  bei-
tels, schaafmessen en gutsen weer vlijmscherp maakt en 
houdt.Aan de orde komen zowel het machinaal slijpen (droog 
en nat) als het slijpen en wetten (polijsten) op handstenen, 
waaronder Japanse waterstenen. Op verzoek kan ook aandacht 
besteed worden aan het slijpen van andere gereedschappen. 

Prijs  € 120 incl. materiaal en documentatie
Duur  3 uur
Locatie  A-kerkhof 30, Groningen
Tijdstip  op afspraak

Metaal en overig
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Elektra
In deze cursus wordt uitgelegd hoe de elektrische instal-
latie in je huis werkt, hoe je leidingen aanlegt,
draden trekt en schakelaars en stop contacten plaatst. 
Voorts komen aan de orde het vervangen van stekkers en 
fittingen, het aanleggen van een 
hotelschakeling en natuurlijk het veiligheidsaspect.

Prijs  € 120
Duur  3 uur
Locatie  A-kerkhof 30, Groningen
Tijdstip  op afspraak

Gas en water
In deze cursus komen, naast veiligheid, aan de orde het 
aanleggen van leidingen van koperbuis (buigen, sol-
deren, knelkoppeling en bevestigingsmogelijkheden), 
het aanleggen van afvoerleidingen van PVC-buis (lijmen 
en schuifkoppelingen, bevestiging), het aansluiten van 
radiator, gasfornuis en wasbak en het repareren van een 
lekkende kraan.

Prijs  € 120
Duur  3 uur
Locatie  A-kerkhof 30, Groningen
Tijdstip  op afspraak

Fietsonderhoud
Achterstallig onderhoud aan uw fiets? In deze basiscursus 
kunnen de meest voorkomende onderhoud- en reparatie-klus-
sen aan de orde komen. Te denken valt aan het plakken en/of 
vervangen van banden, het repareren van de verlichting, het 
vervangen van een spaak, het monteren  en afstellen van de 
remmen en versnelling en het onderhoud aan lagers. Ook is er 
gelegenheid tot het monteren van accessoires.

Prijs  € 120 excl. materiaal
Duur  3 uur
Locatie  A-kerkhof 30, Groningen
Tijdstip  op afspraak

Individuele cursussen
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Individuele cursussen
Klussen in - en om het huis
In en om het huis is altijd wel een klus om op te pakken. En voor iedere klus kan je natuurlijk “een mannetje” inschakelen, maar 
je kan er ook voor kiezen om het zelf te doen. Dat scheelt in de portemonnee en biedt kennis en kunde die altijd nog van pas kan 
komen. Mits je weet wat je doet natuurlijk. 

In de cursus “Klussen in en om het huis” kom je in aanraking met de meest voorkomende klussen die zich in en om het huis kunnen 
aandienen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld boren, kitten en pluggen; het monteren van stekkers, stopcontacten en schakelaars; het 
repareren van een lekkende kraan en het leggen van water en afvoer; het verplaatsen van gasleidingen; en het installeren van 
brandbeveiliging. Uiteraard komt ook het veiligheidsaspect (uitvoerig) aan bod. 

Afhankelijk van de behoefte van de cursist(en) kan er dieper op bepaalde onderwerpen worden ingegaan en daarnaast is er ruimte 
voor eigen inbreng in overleg. 

NB  op het moment dat we de organisatie rond hebben wordt deze cursus online gezet en kun je erop inschrijven. Naar verwachting 
wordt dat in de loop van het najaar.

Reparatiewerkplaats
De Stadswerkplaats is natuurlijk bij uitstek een plek om dingen te laten repareren. Daarom kan je vanaf 1 september 2021 elke 
woensdagochtend tussen 09.00 - 12.00 bij ons terecht voor allerhande (repair)klusjes van bescheiden omvang. Denk hierbij aan 
bijv. het lassen van een breuk in een fietsframe, het herstellen van een houtverbinding in een stoel, het repareren van een stekker 
of schakelaar, etc. 

Reserveren is verplicht en kan alleen per email via info@stadswerkplaats.nl. Geef in je mail ook aan wat de aard van je reparatie, 
zodat wij een inschatting kunnen maken of het de moeite van het repareren waard is alsmede van de kosten.

Reparatiewerkplaats



AC De Holm
Zaal- en bedrijfsruimte verhuur

2 zalen
tussen 30 en 70 personen per zaal

Naar wens ingericht
Per dagdeel te huur

WiFi inbegrepen

Zeer geschikt voor:
• Cursussen
• Recepties
• Vergaderingen
• Workshops
• Promoties
• (Flex)werkplek

Bar-zaal
De barzaal is per dagdeel te huur en biedt 
ruimte aan maximaal 50 mensen. Voor ver-
gaderingen en dergelijke zijn er ongeveer 

30 zitplaatsen exclusief barkrukken.



Folkingestraat 9b
9711JS Groningen
06 29 39 02 55
www. acdeholm.nl
info@acdeholm.nl

Grotezaal
De grote zaal is ook per dagdeel te huur en 
is groter dan de barzaal. De grote zaal biedt 

plaats aan 50 tot 70 mensen.



Bakfietsverhuur

Cursusgids
2021 - 2022

Bakfietsverhuur
Naast de verhuur van werkruimte, gereedschap en materialen, verhuurt de Stadswerkplaats ook negen 
traditionele transportbakfietsen (waarvan 1 elektrisch). De bakfietsen zijn bijvoorbeeld erg handig bij 
een verhuizing (binnen de stad), het ophalen van een zwaar element, of het wegbrengen van grofvuil.
De bakfietsen worden verhuurd gedurende onze openingstijden (zie onder) en reserveren wordt aan-
bevolen, zeker aan het begin en einde van de maand.
 
Dankzij een samenwerking met de Gemeente Groningen kunnen inwoners van de stad de bakfiets gratis 
huren om grofvuil te brengen naar een van de vuilstort stations van de gemeente. Vraag ons naar de 
voorwaarden. 
 
De huurprijs bedraagt € 14 per dagdeel. Dagdelen lopen van ma t/m vr 08:30 – 12:30 en 12:30 – 16:30 
en op zaterdag van 09:00 – 12:30 en 12:30 – 16:00. 

Reserveren kan telefonisch (050-313 1490) en via e-mail (info@stadswerkplaats.nl). Wij houden je 
reservering voor een half uur vast. Daarna wordt de fiets weer vrijgegeven. 


