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Voorwoord 

Het afgelopen jaar was een druk jaar voor De Witte Wolf. Een jaar dat kan worden 
getypeerd als het jaar dat we het consortium rond kregen én ons als vereniging meer op de 
kaart hebben gezet.  

Belangrijk doel in 2018 was om onze vereniging meer en duidelijk op de kaart te zetten voor 
de buurt, voor de politiek en voor professionals in Utrecht. Om zo onze kansen te 
beïnvloeden en onze rol naast die van de buurt en Stadsdorp Wolvenburg duidelijker te 
maken. We hebben dit vooral gedaan door het organiseren van twee events. Op 15 mei is 
een symposium georganiseerd met als titel “Herontwikkeling door en voor burgers: hoe 
moeilijk kan dat zijn?” Onder de bezielende leiding van Paul Splinter schetste De Witte Wolf 
de situatie waarin een burgerinitiatief moet opereren en zijn twee inspirerende lezingen 
gehouden. U kunt hier meer over lezen op pagina 8 van dit jaarverslag.  
 
Daarnaast is in samenwerking met Stadspodium Utrecht een debat georganiseerd over 
Utrechts vastgoed in de verkoop. Centrale vraag hier was hoe burgers meer invloed kunnen 
krijgen op hun eigen woonomgeving.  We danken Gert Dijkstra en Thijmen Leegemate van 
Stadspodium Utrecht voor hun investering. Zij hebben ons geholpen onze doelen in deze 
discussie helder te krijgen. Het Stadspodium heeft geleid tot meer toenadering van 
buurtbewoners en andere betrokkenen in de stad.  

Het consortium is in onze ogen nu compleet.  Met AM als ontwikkelaar, woningcorporatie 
Mitros voor sociale woningbouw, SWK voor het bedrijvenverzamelgebouw met een brede 
groep creatieven als doelgroep en de B-vleugel als bijzonder stadshotel en niet te vergeten 
De Witte Wolf voor de woningen. Uiteraard vergt de afstemming onderling bij het maken 
van de plannen nog veel investeringen van alle partijen. We hebben er alle vertrouwen in 
dat uit deze samenwerking iets moois voortkomt dat leidt tot een onweerstaanbaar plan 
voor de stad.  

2018 was in onze ogen het jaar van de waarheid. We dachten dat 2018 het jaar zou worden 
waarin de verkoop een feit zou zijn. Niets was minder waar. Er kwam uitstel, uitstel en nog 
eens uitstel. Op nu dus naar 2019 waarin we toch echt hopen dat we toekomen aan ons 
belangrijkste doel: het maken van een onweerstaanbaar plan en het kopen van die 
gevangenis! 

Wilma Duitscher 
Voorzitter vereniging De Witte Wolf 
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De vereniging 

De Vereniging de Witte Wolf (DWW) telt eind december 2018 20 leden. We hebben ervoor 
gekozen om als vereniging organisch te groeien en om een zo groot mogelijke betrokkenheid 
van de leden te hebben. Dat betekent dat van de leden gevraagd wordt een actieve bijdrage 
te leveren aan een van de werkgroepen. In 2018 waren de volgende werkgroepen actief: 
wonen, huren, lobby, communicatie en kennismaking. In het jaarverslag staat beschreven 
wat elk van deze werkgroepen heeft gedaan.  
In 2018 kwam het bestuur, waarin vertegenwoordigers van elke werkgroep zitten, 6 keer 
bijeen, de leden zijn ook 6 keer bij elkaar gekomen. 

Eind november 2018 is de structuur van de vereniging aangepast om beter aan te sluiten bij 
de werkzaamheden die nodig zijn om de bieding voor te bereiden. De werkgroepen Wonen 
en Huren bijvoorbeeld zijn vervangen door de werkgroepen Mensen, Technologie en 
Natuur. Het jaarverslag is geschreven vanuit de structuur van 2018.  De structuur in 2019 
ziet er als volgt uit:  

 

Ambities 
Het is niet eenvoudig om de doelstellingen uit ons manifest uit 2015 te realiseren 
(zie bijlage 1). Vooral onze ambities op het punt van diversiteit van bewoners met ruimte 
voor koopwoningen én voor huurwoningen vrije sector en sociale huur vergt extra 
inspanningen.  
Daarnaast willen we dat het nieuwe Wolvenburg de buurt en de stad en haar bewoners iets 
te bieden heeft.  Wij denken daarbij aan openstelling van het terrein door ruimte te creëren 
voor een wandelpad, toevoeging van veel groen aan de stenige omgeving en aan culturele 
activiteiten. Zaken die een echte toevoeging betekenen voor dit deel van de stad.  
 

Samenwerkings-
bestuur

Delegatie alle 
werkgroepen 

Hoe ziet ons 
bod eruit, hoe leven 

we samen straks?

Mensen

Technologie

Natuur

Hoe verbinden 
we ons? 

Onderling en met de 
samenleving? 

Extern: 

Communicatie

groep

Intern:

kennismakingscie

Stakeholders en 
beinvloeders: 
Lobbygroep

Consortium
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De werkgroepen 

Wonen  
De werkgroep wonen heeft in 2018 vooral geïnvesteerd in het tot stand brengen van het 
consortium, haar belangrijkste taak binnen de vereniging. Het overleg met de partijen in het 
consortium is voorzichtig tot stand gekomen door met elkaar plannen te delen en het 
bolwerk op een ruimtelijke manier te onderzoeken. Wat kan wel, wat niet, hoe gaan we om 
met de wensen van de buurt, wat is een logische indeling? Dat waren de vraagstukken die 
voorbijkwamen. Een andere belangrijke investering was het opstellen van een 
ambitiedocument. Dat document is de basis voor onze plannen voor de bieding. Drie 
thema’s mensen, technologie en natuur staan hierin centraal. In 2019 kunnen we hierop 
voortbouwen.  

We hebben veel gesprekken gevoerd met partijen die voor ons interessante partners zouden 
kunnen zijn. Soms was dat leerzaam, kregen we er een mooi contact bij, soms was het 
teleurstellend en ging het vooral over geld. Uiteindelijk hebben deze gesprekken geleid tot 
een consortium dat zowel voor ons als voor de stad een spannende invulling garandeert. Er 
zijn contacten met het Utrechts Monumenten Fonds en met Stadsherstel Utrecht of en hoe 
zij een rol kunnen spelen bij het verduurzamen van monumenten en het toepassen van 
nieuwe technieken op dit gebied.  
 
Netwerken 
In 2018 hebben we ons verbonden met het netwerk Omzien naar elkaar 
(www.omziennaarelkaar.nl) en met de Utrechtse Ruimtemakers 
(www.utrechtseruimtemakers.nl). DWW heeft het Stadsakkoord van de Ruimtemakers 
mede ondertekend.  Deze contacten zijn een diepte-investering in het verbeteren van de 
positie van bewonersinitiatieven in zorg, welzijn, wonen en ruimtelijke ontwikkeling in de 
stad Utrecht.  Het verbeteren van die positie vinden wij belangrijk en daarom steken wij ook 
tijd in deze netwerken.  

Huren 
De werkgroep Huren heeft zich in 2018 beziggehouden met het scheppen van 
randvoorwaarden voor toekomstige huurders van vooral sociale huurwoningen.  

Kennisverwerving over wooncoöperaties  
Aandacht is vooral uitgegaan naar de beheercoöperatie voor sociale huurwoningen. Leden 
van de werkgroep namen deel aan de Pilot wooncoöperaties van Platform 31, samen met 
woningcorporatie Mitros. Deelnemers waren 9 wooninitiatieven en de woningcorporatie 
waar ze mee samenwerken. Op verschillende plaatsen in het land zijn werkbijeenkomsten 
bijgewoond, vaak op locatie bij de wooninitiatieven. Doelen waren: het delen van informatie 
en kennis; het ontwikkelen van kennis en producten en het volgen van 
praktijkontwikkelingen. De pilot is op 19 december jl. afgerond. Deelnemende 
wooninitiatieven blijven contact onderhouden via COOPlink. Op Kennisdossier De 
wooncoöperatie van  www.platform31.nl zijn de relevante rapporten te vinden. 
 
Voorbereiding en bestendigen partnerschap met woningcorporatie Mitros  
We hebben een aantal keren met Mitros om de tafel gezeten. Het resultaat van deze 
gesprekken is een intentieverklaring om de samenwerking in het vervolgtraject voort te 
zetten.  

file:///C:/Users/Gebruiker/Desktop/Marijke/Wolvenburg/Jaarverslag%202016%20en%202017/Jaarverslag%202018/omziennaarelkaar.nl
http://www.platform31.nl/
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Voorbereiden van de beheercoöperatie en groepsvorming  
De werkgroep heeft een verenigingsdag georganiseerd voor interne kennisdeling. Deze dag 
heeft ook nieuwe ideeën opgeleverd voor de waarden die we belangrijk vinden voor het 
samenwonen. Daarnaast is er gepraat over een beheerstructuur voor sociale huur, midden 
huur en het koopsegment samen, over een beheerstructuur voor alle partners van 
Wolvenburg en over duurzaam wonen.  

Lobby 
De lobbyactiviteiten richten zich op partijen die kunnen bijdragen aan een voor ons positieve 
bestemming van het gevangeniscomplex.  Onder positief verstaan wij dat diversiteit in 
wonen in het gevangeniscomplex mogelijk wordt en dat bij de verkoop de kwaliteit van het 
voorgestelde plan doorslaggevend is.  

De gemeente (bestuur en ambtenaren) is een belangrijke partij voor ons. Ondanks diverse 
positieve contacten met ambtenaren was het ook in 2018 lastig om informatie te halen en te 
brengen bij ambtenaren van de lokale en landelijke overheid. Misschien komt dat voort uit 
de beduchtheid dat contact gezien kan worden als voortrekken van een partij.  
In juni hebben de gemeente Utrecht en het Rijksvastgoedbedrijf over het verkoopproces een 
conceptvisie gepubliceerd. Dit gaat onder andere over de voorwaarden waar een plan aan 
moet voldoen. Tot 14 september zijn daar veel reacties op gegeven, ook door DWW. Op het 
moment van uitkomen van dit jaarverslag is de definitieve visie nog niet verschenen.  
 
We hebben veel aandacht besteed aan het overleg met de nieuwe gemeenteraadsleden, die 
sinds de verkiezingen van maart 2018 zijn aangetreden. We hebben raadsleden van actuele 
informatie voorzien over het project en onze visie op de toekomst. Duidelijk werd, dat ons 
idee over wonen in de gevangenis goed past in het coalitieakkoord van GroenLinks, Christen 
Unie en D66. Ook bevat ons plan voor elk van deze partijen belangrijke elementen, zoals ons 
burgerinitiatief, de aandacht voor duurzaamheid, sociale huurwoningen en zorg en het 
belang van samenwerking met de buurt. Ook van verschillende oppositiepartijen kregen we 
positieve reacties op onze plannen. 
Daarnaast is een gesprek geweest met de wethouder voor Ruimtelijke ontwikkeling, Klaas 
Verschuure.  

Samenwerking 
Al enige jaren is er contact met Stadsdorp Wolvenburg, Bewonersgroep Wolvenburg, de 
wijkraad Binnenstad, en de Ruimtemakers. Dit jaar hadden we ook een gesprek met de 
vereniging van eigenaren van de Wolvenhof. Nieuw is verder het afstemmen van het 
lobbywerk met de andere leden van het consortium (AM, Star Lodge, Mitros).  

Het idee uit 2017 om externe ambassadeurs te vinden voor ons plan bleek lastig te 
realiseren. Lastig was dat elke fase van het project een andere inzet vraagt van de 
ambassadeurs. Eventuele kandidaten wilden het ambassadeurschap wel enige tijd op zich 
nemen maar niet voor een wat langere tijd. Gelukkig zijn er mensen die de DWW actief met 
lobby of ander werk steunen zonder zelf de wens te hebben er te gaan wonen, maar omdat 
ze het plan zien zitten. 
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Communicatie 

Eind 2017 hebben alle leden van de Witte Wolf een actieve rol gekregen in de communicatie. 
Er zijn drie groepen actief geweest die de volgende activiteiten hebben uitgevoerd.  

Communicatie met de buurt 

De social event groep richt zich vooral op communicatie met de buurt. Na een 
informatiebijeenkomst in december 2017 voor de buurt heeft deze groep in 2018 nog twee 
activiteiten ondernomen. Een in april en een in juli. In april is een flyer (500 ex) verspreid in 
de buurt en zijn leden van de groep naar aanleiding van de flyer op Koningsdag in gesprek 
gegaan met buurtbewoners. Doel was te peilen of buurtbewoners DWW kennen en wat men  
weet en vindt van de plannen. In juli zijn buurtbewoners opgeroepen om naar de 
informatiebijeenkomst op 9 juli over de concept visie te gaan. Daar stonden DWW leden 
klaar om tijdens de bijeenkomst met buurtbewoners in gesprek te gaan.  

Inhoudelijk symposium over herontwikkeling bestaande gebouwen 

Het inhoudelijk symposium onder de titel “Herontwikkeling voor en door burgers, hoe 
moeilijk kan dat zijn?” is op 15 mei georganiseerd. De uitnodiging voor het symposium is 
vooral gericht geweest op genodigden en via bestaande contacten verspreid.  Er zijn 55 
mensen aanwezig geweest, waaronder architecten, vastgoedontwikkelaars, 
gemeenteraadsleden, ambtenaren van de gemeente Utrecht, consultants, actieve 
buurtbewoners en uiteraard leden van DWW.  
De kern van het programma vormden twee inspirerende lezingen van architecten met grote 
ervaring in het herontwikkelen van monumenten: Andre van Stigt ontwikkelaar van de 
Hallen in Amsterdam en Boudewijn van Langen, ontwikkelaar van de gevangenis in Hoorn. 
De tips die zij gaven en het vervolgcontact naar aanleiding van dit event zijn van grote 
betekenis voor onze vereniging. Aanwezigen beoordeelden de bijeenkomst als informatief 
en inspirerend. Er was een levendige discussie met en in de zaal. Kortom, een geslaagd event.  
 
Pers & publiciteit 

Er zijn verschillende nieuwsberichten geschreven voor de lokale pers en voor de nieuwsbrief 
van Stadsdorp Wolvenburg. Daarnaast is meegedaan aan verschillende bijeenkomsten van 
andere organisaties in de stad. DWW hield een pitch tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van 
de Utrechtse Ruimtemakers en won daar de publieksprijs. We zijn aanwezig geweest bij de 
Energiematch van Energie-U op 3 februari. En we hebben op 27 juni samen met 
Stadspodium Utrecht een podium gesprek voorbereid en gehouden met als titel Utrechts 
vastgoed in de verkoop. Centraal stond de vraag: “Wie bepaalt de bestemming en het 
gebruik van het gebied: eigenaren en projectontwikkelaars of de bewoners van de stad”? 

Kennismaking 
De kennismakingscommissie bestond uit drie leden. Zij hebben zeven geïnteresseerden 
gesproken. Hiervan zijn drie mensen actief geworden, twee zijn aspirant-lid geworden en 
twee mensen zagen van het lidmaatschap af. De redenen om af te zien hadden vooral te 
maken met de hoogte van de (vermoedelijke) kosten van kopen of huren, de lengte van het 
proces om tot wonen in Wolvenburg te komen en de onzekerheid over de afloop van het 
plan. 
Het voornemen is nu om nieuwe (aspirant)leden te begeleiden als ze eenmaal een 
vergadering hebben bijgewoond. Te denken valt aan een (digitaal) inwerkpakket of extra 
gesprekken om hun aansluiting bij het proces te ondersteunen.  
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Bijlage 1  Manifest 
Wonen op bolwerk Wolvenburg 
 
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 
p/a  Wolvenplein 27, 3512 CK Utrecht 

www.dewittewolf.org 

 

september 2015 

 
 

http://www.dewittewolf.org/
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Zie voor een verslag van dit event:  
http://dewittewolf.org/wp-content/uploads/Verslag-Event-De-Witte-Wolf-15-mei-2018.pdf 

 

 
 
 

From: De Witte Wolf, Wilma Duitscher wilma.duitscher@dewittewolf.org

Subject: Uitnodiging event 15 mei.

Date: 19 April 2018 at 16:31

To: hans-paul.siderius@hetnet.nl

Uitnodiging

Herontwikkeling door en voor burgers: hoe moeili jk kan dat zi jn?

Laat u inspireren en denk mee!

15 mei 2018  15.00 - 18.30 uur

Locatie: kerkzaal in gevangenis Wolvenplein 27, 3512 CK Utrecht
 

Beste Hans-Paul Siderius, 

De karakteristieke gevangenis aan het Wolvenplein krijgt een nieuwe bestemming. Bijna drie

jaar is bewonersvereniging De Witte Wolf nu plannen aan het maken om van de gevangenis

een inclusieve buurt te maken. Een voor ons nieuw en spannend proces. Gaat het ons, als

http://dewittewolf.org/wp-content/uploads/Verslag-Event-De-Witte-Wolf-15-mei-2018.pdf

