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Voorwoord 
 

2021 was hèt grote jaar van de gunning.  

Ruim anderhalf jaar lang hebben de partners in het consortium met wekelijkse bijeenkomsten 
gewerkt aan het visiedocument en aan de voorwaarden voor deelname aan de tender voor de 
herbestemming van de Stadsgevangenis aan het Wolvenplein. Naast bewonersvereniging ‘De 
Witte Wolf’ participeerden Gebiedsontwikkelaar AM (voor de bieding op de tender en het 
totaalconcept), Woningcorporatie Mitros (voor de sociale- en midden huurwoningen), Star Lodge 
Hotels (voor een breed en kleinschalig gevangenishotel), De Stadstuin (voor het bedrijven-
verzamelgebouw) en de op het laatste moment toegetreden investeringspartij Levenslang CV.  
 
Helaas werd ook het jaar 2021 gedomineerd door Covid-19. Daarom bleef het menselijk contact 
in de vergaderingen van onze vereniging en die van het consortium vaak opnieuw beperkt tot 
beeldschermen. Maar natuurlijk gold dat óók voor onze concurrenten. En dit heeft ons 
uiteindelijk niet wezenlijk beperkt, want onze visie op de herbestemming behaalde in de tender 
de eindstreep als winnaar! 
 
Op 21 juni 2021 is de gunning bekend gemaakt, en op 1 september 2021 vond de officiële 
overdracht plaats van de Stadsgevangenis aan het Wolvenplein door het Rijksvastgoedbedrijf aan 
Gebiedsontwikkelaar AM die een deel (het kruisgebouw en de kerk) een aantal dagen later 
overdeed aan Levenslang CV.   
 
2021 werd het jaar, waarin we konden proosten op de gunning en waarin wij een nieuwe fase 
voor onze vereniging hebben ingezet. 

Een korte blik vooruit 

De gemeente gaat een rol spelen voor bijvoorbeeld het wijzigen van het bestemmingsplan, de 
diverse af te geven vergunningen en het participatieproces. De beide eigenaren gaan samen met 
De Witte Wolf dit proces in waar participatie optimaal wordt ingezet met ons en uiteraard met 
de buurt zoals we al jaren doen. Ook dat zal weer niet gemakkelijk zijn, aangezien dit een unieke 
situatie is waarbij we als bewonersinitiatief mee willen blijven denken over de invulling van het 
geheel. Maar zoals altijd zijn onze enthousiaste leden er weer helemaal klaar voor.  

 

Wilma Duitscher 
Voorzitter vereniging De Witte Wolf  

https://www.am.nl/
http://www.mitros.nl/
https://www.starlodgehotelsutrecht.nl/
https://www.starlodgehotelsutrecht.nl/
https://www.destadstuin.nl/
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Het consortium: van tender naar bieding en gunning 

In de periode voor de inleverdatum van de tender vergaderde de consortiumgroep vrijwel elke 
dinsdagmiddag. De deelnemers van het consortium waren: AM, Mitros, De Stadstuin, Star Lodge 
Hotels, aangevuld met het ontwerpteam bestaande uit BiermanHenket Architecten en Karres en 
Brands Landschapsarchitecten. Ook sloten adviseurs en mogelijke partners aan, zoals aannemer 
Schakel en Schrale, het Utrechts Monumentenfonds en De Plaatsmaker. 

 

Na de eerste ronde van oktober 2020 heeft in februari van 2021 AM de projectvisie Wolvenplein, 
‘Levenslang genieten’ ingediend bij het Rijksvastgoedbedrijf. Na inhoudelijke beoordeling konden 
we door naar de volgende ronde: het doen van een onvoorwaardelijke bieding. Op het laatste 
moment trok een potentiële medefinancier zich terug en moest AM op zoek naar een andere 
partij. Die werd gevonden in een drietal investeerders die samen Levenslang CV zijn geworden. 
Voor AM was daarmee de weg vrij voor het uitbrengen van een bod per 1 april 2021. Begin juni 
kwam het verlossende woord dat ‘we’ de tender voor de gevangenis Wolvenplein hadden 
gewonnen!  

De overdracht van het eigendom van Wolvenplein van het Rijksvastgoedbedrijf naar AM vond 
plaats op 1 september. Een paar weken daarna is het kruisgebouw (de cellenvleugels en de kerk) 
doorgeleverd aan Levenslang CV. Deze partij bestaat uit Tim Jansen, Abbe Plijnaar en Maarten 
Langeveld. Zij zullen het kruisgebouw herontwikkelen tot horeca, werken en/of wonen. Uiteraard 
binnen de gemaakte afspraken en ideeën vastgelegd in de visie ‘Levenslang genieten’ op basis 
waarvan de tender en de bieding is gewonnen. AM ontwikkelt de koopwoningen en de 
huurwoningen i.o.v. Mitros. De Witte Wolf heeft een eerste recht van koop voor de 
koopwoningen. De huurwoningen zullen door Mitros afgenomen worden. De Witte Wolf maakt 
eigen afspraken met Mitros over de huurwoningen.  

Het consortium: van overdracht naar start van de herontwikkeling 

Tijdens de periode tot aan de daadwerkelijke verbouw en nieuwbouw is Levenslang CV 
verantwoordelijk voor de exploitatie van het gehele complex (dus ook het deel waarvan AM 
eigenaar van is). Deze tijdelijke exploitatie is in handen van de Stadstuin en Bakx en Meijer.  

Sinds de eigendomsoverdracht hebben er voorbereidende gesprekken plaatsgevonden met de 
Gemeente Utrecht over het te volgen plan- en participatieproces. Door de eigenaren is tevens 
een gebiedsregisseur (Tijmen Hamerslag) aangesteld. Hij is verantwoordelijk voor de afstemming 
met de gemeente, het monitoren van het proces van de doorontwikkeling van de visie 
‘Levenslang genieten’ naar planvorming en hij bewaakt de overkoepelende planning.  De Witte 
Wolf overlegt met de beide eigenaren over de samenwerking in deze nieuwe fase van het 
project. Tevens overlegt DWW met Mitros over de samenwerking mbt de huurwoningen. 
Bovendien zal De Witte Wolf participeren in de planvorming en het bewaken van onze mooie 
plannen. 

Vereniging 

De Witte Wolf (DWW) kiest er voor het ledenaantal van de vereniging stabiel op peil te houden. 
Ondanks de beperkte p.r. groeien we organisch. Van alle leden wordt gevraagd een actieve 
bijdrage te leveren al dan niet binnen een werkgroep.  

Met ingang van het jaar 2021 telde onze vereniging 20 leden. Op weg naar de gunning in juni 
waren er op dat moment vooral vier werkgroepen actief die waren gericht op ‘kennismaking’, op 
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’duurzame technologie’, op ‘lobby’ en op ‘natuur’. Bij afronding van het jaar 2021 was het 
ledenaantal gegroeid van 20 naar 27 leden.  

In 2021 vonden vijf algemene ledenvergaderingen plaats (waarvan vier via Zoom). Het bestuur 
vergaderde negen keer (waarvan zes keer via Zoom): vijf vergaderingen vonden plaats 
voorafgaand aan elke ledenvergadering; daarnaast kwam het bestuur viermaal bijeen voor een 
extra vergadering. Naast de voorzitter, secretaris, penningmeester en twee vaste leden 
participeren vertegenwoordigers van de werkgroepen in de bestuursvergadering.  

In 2021 zijn de algemene ledenvergaderingen vanaf de gunning op 21 juni en de overdracht op 1 
september vooral benut voor updates en het verwelkomen van nieuwe leden. De aandacht ging 
bovendien uit naar het herijken en uitbreiden van de  werkgroepen. In december 2021 richten 
we ongeveer 10 werkgroepen op, waarvoor zich trekkers en deelnemers hebben aangemeld. Als 
DWW willen wij bovendien opnieuw stil staan bij de ‘raison d'être’ - de bestaansreden - van onze 
vereniging om deze te vitaliseren en te actualiseren of waar mogelijk aan te scherpen. Een aparte 
werkgroep treft voorbereidingen om hieraan een impuls te geven bij aanvang van het nieuwe 
jaar. 

Activiteiten van de vereniging 

De bestaande werkgroepen ’duurzame technologie’, ‘natuur’, ‘lobby’ en ‘huurders’ van De Witte 
Wolf stonden klaar voor actie maar vooral ‘on hold’ in 2021. In het najaar heeft de werkgroep 
huurders  een overleg met Mitros om de draad weer op te pakken. De werkgroep ‘kennismaking’ 
stond bepaald niet ‘on hold’. Wij geven in het jaarverslag vooral een inkijkje in hun activiteiten. 

Werkgroep ‘Kennismaking’ 

Vanwege Corona heeft de werkgroep op ad hoc basis ingespeeld op de mogelijkheden die de 
maatregelen toelieten voor bijeenkomsten, rondleidingen, en andere afspraken. In  de tweede helft 
van 2021 is de werkgroep Kennismaking uitgebreid met één lid naar vijf leden. De Werkgroep neemt 
de volgende taken op zich: 

1. Zorgen voor een vlotte en accurate afhandeling van nieuwe aanmeldingen die via de secretaris 
aan de werkgroep worden doorgegeven. 

2. Het enthousiasmeren van nieuwe aanmelders door het verstrekken van informatie. Dit bestaat uit 
een uitgebreid individueel gesprek, waarin ook de wensen van het potentiële lid worden gepeild. 
Per mail volgt er informatie over het project. Daarna komt een uitnodiging voor de wandeling die 
door het gebouwencomplex georganiseerd wordt. 

3. Het koppelen van nieuwe leden aan werk- of taakgroepen en aan ‘oudere’ leden (mentorschap) 
voor verdere verdieping en participatie. 

4. Nadenken over laagdrempelige sociale interacties binnen de vereniging.  

In 2021 heeft de werkgroep het volgende gerealiseerd: 

1. De ontvangst en introductie van nieuwe aanmelders is volgens plan verlopen, maar vanwege  de 
beperkingen door Covid-19 konden de aanmelders slechts aanhaken bij twee buurtborrels. 
Stadsdorp Wolvenburg (het buurtnetwerk) organiseert deze borrels maandelijks (1e zondag van  
maand)  in Cafe de Stad, Lucasbolwerk 58bis.  

2. Er zijn twee ontbijtsessies georganiseerd voor  informatie  over de visie en het consortium  vanuit 
het bestuur en nieuwe leden. 
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3. In 2021 zijn er totaal 13 nieuwe aanmeldingen bijgekomen, waarvan negen ná de maand juli. Na 
het introductiegesprek en een rondleiding zal niet iedereen lid worden. In december kwamen drie 
nieuwe aanmeldingen binnen, waarvoor afspraken staan voor januari 2022. 

4. De werkgroep is regelmatig bij elkaar geweest om te vergaderen. Verder heeft de werkgroep 
servies en keukenspullen aangeschaft voor 30 personen; een deel is bijeen gebracht door leden 
van De Witte Wolf. De werkgroep heeft verder over het volgende nagedacht: 
a. een eventuele ledenstop/wachtlijst en mogelijke selectiecriteria voor meer diversiteit, 

waaronder leeftijdsdifferentiatie; 
b. welke specifieke kwaliteiten er nodig zijn in de nieuwe fase na de gunning, en wat de 

vervolgstappen zijn in het kader van het ontwikkelplan en de rol daarin van de werkgroep; 
c. een passende manier om het mentorschap te evalueren en nog meer te stimuleren; 
d. het probleem dat aanmeldingen die buiten de reguliere weg tot stand komen, niet altijd vlot 

verlopen. 
     Deze punten zullen een plek krijgen in het werkprogramma van 2022. 

Overige initiatieven 

Mede op aandringen en initiatief van De Witte Wolf vond er op 24 november 2021 een buurt 
bijeenkomst plaats om mensen uit de buurt rond de gevangenis te informeren. De twee 
investeerders/ontwikkelaars stelden zich voor en gaven een toelichting op hun betrokkenheid en 
rol in het beoogde verdere ontwikkelproces. Ook De Witte Wolf kwam aan het woord.  Voorzitter 
Wilma Duitscher gaf een uiteenzetting over onze rol en positie. Door Covid-19 moest ook deze 
bijeenkomst, helaas, online plaatsvinden. Maar volgens reacties die onze vereniging hebben 
bereikt, was de informatie helder en werd deze op prijs gesteld. Zowel de presentatie als de 
gestelde vragen en antwoorden zijn terug te lezen op de website 
https://www.wolvenpleinontwikkelt.nl/nl/ . Dit zal niet de laatste buurtbijeenkomst zijn, want 
wat ons betreft vormen buurtbijeenkomsten onderdeel van het participatieproces.  

Vrienden van De Witte Wolf 

In de loop der jaren hebben mensen zich aangemeld als vriend van DWW. We werven niet actief, 
maar bij aanvang van 2021 waren er 23 spontaan aangemelde vrienden. Dit aantal bedroeg eind 
2021 24 en 1 vriend is inmiddels lid geworden van de vereniging. We voelen ons hierdoor 
gesteund en danken hen daarvoor hartelijk.  

Tot besluit 

Naar verwachting zijn de komende jaren tot 2025 nodig voor de verdere ontwikkeling van 
woningen, hotel, bedrijvengebouw en buitenruimte & de bouw zelf. 

Ook deze fase zal spannend zijn en veel vergen van onze leden en andere partijen. Niet vanwege 
de inspanningen maar vooral vanwege de verhoudingen. Hoe leuk maar ook spannend is het dat 
bewoners een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen van een uniek monument in de stad. We 
hopen weer op veel support in onze lange adem.  

Dank voor het lezen van ons jaarverslag. Onze contactgegevens en meer informatie vindt u op 
onze site www.dewittewolf.org.  

  

https://www.wolvenpleinontwikkelt.nl/nl/
http://www.dewittewolf.org/
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Bijlage: manifest 

 

Wonen op bolwerk Wolvenburg 
september 2015 

 

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. 

Vereniging De Witte Wolf 

www.dewittewolf.org 

http://www.dewittewolf.org/

