Globe4D in De WAR
1) Ons bedrijf Globe4D BV kwam tot stand bij De War.
Globe4D ontwikkelt interactieve vierdimensionale
globes: projectiesystemen waarmee jong en oud
kunnen leren over processen die zich afspelen op
wereldschaal. De globes worden geleverd aan
wetenschapsmusea, onderwijsinstellingen en bedrijven
wereldwijd. Meer info: www.globe4d.com
2) Bij De War heeft Globe4D BV kunnen uitgroeien tot
zijn huidige omvang, een internationaal opererend
bedrijf met een jaaromzet van 330.000 euro in 2015. In 2005 werd gestart met de ontwikkeling op de
Universiteit Leiden door een viertal Masters of Science studenten. In 2008 heeft Globe4D zich gevestigd in
De War en werd het bedrijf opgericht. Globe4D kon in de creatief-technische omgeving als De War floreren
door de kennisuitwisseling en kruisbestuiving aldaar. Globe4D kon profiteren van het netwerk en de
bereidheid tot samenwerken van de oprichters van De War en ook de honderden individuen en partijen
van buitenaf die De War bezochten tijdens bijeenkomsten en congressen.
Globe4D gebruikte de faciliteiten van De War en kon toen de groei werd ingezet ook bijdragen door het
inbrengen van nieuwe machines en kennis. Dit heeft in 2010 geleid tot het oprichten van FabLab
Amersfoort. Globe4D had computergestuurde machines nodig voor de ontwikkeling van haar globes maar
kon en wilde deze investering niet alleen dragen. Samen met De War werd het plan gevat een publiek
toegankelijk machinepark te starten dat we nu kennen als FabLab Amersfoort.
Begin 2014 voelde Globe4D zich genoodzaakt te vertrekken uit De War met als reden de slepende
onderhandelingen met de Gemeente Amersfoort over de aankoop van het terrein. Globe4D had meer
bedrijfsruimte nodig vanwege het groeiende aantal medewerkers en apparatuur. De ruimte was wel
degelijk aanwezig op het terrein van De War en de organisatie wilde deze graag aanbieden aan Globe4D
maar werd hierin tegengewerkt door de gemeente.
Globe4D vertrok begin 2014 uit Amersfoort om haar activiteiten voort te zetten bij een andere broedplaats.
Na eerst onderhandeld te hebben met De Nieuwe Stad in Amersfoort werd uiteindelijk de keuze gemaakt
de stad te verlaten en te verhuizen naar VechtclubXL in Utrecht.
3) De War in Amersfoort heeft een unieke functie. De plek verbindt mensen lokaal, regionaal, nationaal en
internationaal door de diversiteit van de activeiten die er ondernomen worden op het gebied van kennis,
creativiteit, en duurzaamheid. De War biedt een plek om te pionieren, te experimenteren, te ontwikkelen en
te vermarkten. De inhoudelijke betrokkenheid en bevlogenheid van de organisatie, de huurders en de
andere brokkenen is ongekend. De War is een broedplaats die geheel zelfstandig opereert en zonder
subsidie zichzelf in stand houdt, zichzelf ontwikkelt en vernieuwt. De Gemeente Amersfoort staat op het
punt een grote fout te maken, de plek die écht waarde toevoegd aan de stad te vernietigen. Ik wil de
Gemeente Amersfoort oproepen de keuze te herzien. Nu kan het nog.
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