Wonen op bolwerk Wolvenburg
Vereniging De Witte Wolf
Bolwerk Wolvenburg heeft een lange en rijke historie van militaire vesting, zijdeteelt, lakmoesfabriek
en sierteeltkwekerij. In 1856 is het de karakteristieke strafgevangenis Wolvenburg geworden, waar
in juni 2014 de laatste gevangenen zijn uitgezwaaid. De komende jaren is de gevangenis in gebruik
als expositieruimte, horeca, woon- en werkplek tot een definitieve bestemming is gevonden.
Wie zijn wij
Wij zijn betrokken, initiatiefrijke Utrechters, uit de buurt en daarbuiten. Wij hebben ons verenigd in
bewonersvereniging De Witte Wolf. Wolvenburg is interessant voor grote bouwers en ontwikkelaars;
lucratieve vierkante meters in de binnenstad komen niet vaak vrij. Maar wij willen juist met
particulieren en wat kleinschaliger partijen dit terrein herbestemmen. Met liefde voor wat er is
naar wat het kan worden. Daarom zijn we actief in gesprek met serieuze potentiële partners.
Partners die wij vinden passen bij herontwikkeling van bestaande gebouwen. Hergebruik is helemaal
van deze tijd. Het vraagt een andere manier van ontwikkelen en biedt nieuwe financieringsmogelijkheden. Die zijn we aan het uitwerken.
Wonen, werken, groen, en cultuur
De architectuur van de gevangenis en de historie van het Wolvenplein inspireert ons om vanuit dit
industriële erfgoed een bijzondere buurt te laten ontstaan. Een buurt die de kansen benut die het
monument en de omgeving bieden in een combinatie van wonen, werken, groen en cultuur.
Zo willen we binnen en buiten bijzondere plekken scheppen waar zowel bewoners als stadsgenoten
elkaar kunnen ontmoeten. Het bolwerk en het gevangenisgebouw in zijn kenmerkende kruisvorm,
de poortwoningen, het cellencomplex en de kapel, ze lenen zich in min of meerdere mate voor
ontwikkeling tot woningen, werk- of culturele ruimten. En we kunnen ruimte creëren voor passende
nieuwbouw als we delen van de niet-monumentale gebouwen afbreken.
We willen meer groen in de binnenstad door een gemeenschappelijke stadstuin of een kleine
boomgaard en een mooi wandelpad langs het water. We gaan een buurt creëren waarin
verscheidenheid welkom is. We kiezen voor zowel kopen als huren. We delen met elkaar en de
buurt een fietsenstalling, logeerkamers en een ruimte voor het beoefenen van hobby’s en het
houden van bijeenkomsten. We willen er voor elkaar zijn als dat nodig is.
Ontwikkelen
De definitieve invulling van dit mooie terrein laat nog even op zich wachten. Wij vinden het belangrijk
om vorm te geven aan een bestemming die lang meegaat en een waardevolle toevoeging is aan onze
prachtige stad. Een duurzame wijk ontwikkelen waar Utrechters trots op mogen zijn, daar maken wij
ons hard voor. We nodigen nadrukkelijk potentiële bewoners en andere partijen uit met ons in
gesprek te gaan over de herbestemmingsmogelijkheden van Wolvenburg.
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