Stadsdorp Wolvenburg

Verslag
Buurtbijeenkomst woensdag 9 december 2015
In de week voor 9 december heeft de aankondiging op de website gestaan, in de
nieuwsbrief van december ‘Ga naar de gevangenis’ en heeft de buurt een flyer
ontvangen:

Uitnodiging bijeenkomst Stadsdorp Wolvenburg
Woensdag 9 december om 20.00 uur
Locatie: gevangenis Wolvenplein

Aanleiding: In september 2013 is Stadsdorp Wolvenburg gestart. Wat is
er sindsdien gebeurd? De gevangenis Wolvenplein heeft in april dit jaar
nieuwe gebruikers gekregen. Wij kunnen met hen kennismaken. Stadsdorp
Wolvenburg is initiatieven gestart: welke en wie kan meedoen? En wat zijn
de ervaringen tot nu toe en wat mist er nog.
Gebruikers: Eigenaar van het complex op bolwerk Wolvenburg is het Rijk.
Sinds april 2015 heeft ze het in beheer gegeven bij Bewaakt & Bewoond.
Onder de naam De Vrije Wolf worden ruimten verhuurd en worden via Bakx
& Meijer ruimten gebruikt voor korte evenementen. Maar er is meer:
Hacking Habitat, Gajes in de Bajes, The Village Coffee & More - maak
kennis met hen.
Initiatieven: Rondom en in de voormalige gevangenis vinden initiatieven
van Stadsdorp Wolvenburg plaats. Het bestuur doet verslag en ook de
filmcrew, de tuingroep, De Witte Wolf (Collectief Particulier Wooninitiatief)
en Bezoekersuur.
Ervaringen: De gevangenis met andere gebruikers levert de buurt geheel
andere ervaringen op. We delen de ervaringen en proberen ook te
bedenken wat er mist!
Waar en wanneer: Op woensdagavond 9 december van 20.00 tot 22:00
uur.
Ook deze bijeenkomst wordt in de buurt georganiseerd. Deze keer in de in
juni 2014 leeggekomen gevangenis. In 1903 kreeg het complex een eigen
kerk. Deze ruimte gebruiken we deze avond. De ontvangst is met koffie en
thee, de toegang is uiteraard gratis. Een mooie gelegenheid om met de
buurt en buren kennis te maken.

Stadsdorp Wolvenburg - een lokaal initiatief voor het realiseren van een nieuwe bestemming voor bolwerk Wolvenburg
e-mail: wolvenburg@gmail.com website: www.wolvenburgutrecht.nl
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Het verslag
We begonnen om ongeveer acht uur. Aanwezig waren circa 45 buurtgenoten en
betrokkenen bij gevangenis Wolvenplein. The Village kwam met haar prima
koffie, gratis verzorgd! Er werd ruim gebruik van gemaakt.
Het eerste gedeelte begon staande.
Opening van de avond door voorzitter Susan met aan iedereen een hartelijk
welkom. Susan kondigde meteen de speciale introductie van de avond aan, het
lid van het Utrechtse Stadsdichtersgilde Peter Drehmanns. Peter droeg zijn
gedicht voor over de locatie Wolvenburg, zie voor het gedicht ook de website of
facebook pagina van Stadsdorp Wolvenburg.

Wolvenplein
Hier zaten ze te zitten. Werden bewaard
voor betere tijden. Huilden
naar de overkant: wolven in luchtkooien.
Ieder had zijn nummer, zijn hoofdkap –
besmetting ongewenst; celstof
was men, papierpulp in de handen
van de willekeur – later werd het
veiligheidsglas doorzichtig, naar buiten
kijken mocht, prikkeldraad was daar,
een voortvluchtige wolk, gekapte bomen
en in de hoek steeds een reiswekker –
met ratelend kunstgebit telde hij
de uren de misstappen de pakkansen.
Daar ligt hij te liggen: een wolf die omziet
niet in wrok maar met gestilde blik
met zachte tanden
wachtend op bevruchting
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Voorzitter Susan introduceerde vervolgens het programma van de avond:
jaarbijeenkomst Stadsdorp met verslag uitdoen van onze activiteiten, plannen
voor komend jaar, tijdelijk gebruikers voorstellen, eerste ervaringen met het
gebruik en introductie initiatieven Stadsdorp.
1. De gebruikers De Vrije Wolf stellen zich voor
Thijs Bakx van Bakx & Meijer, Thijs van Lier en Jan Joost Verbij waren er van
Escaperoom Gajes in de Bajes en de compagnons Angelo van de Weerd &
Lennaert Meijboom van The Village. Helaas waren Floris van Bewaakt & Bewoond
en Hacking Habitat niet aanwezig.
Bakx & Meijer probeert alle soorten evenementen te laten plaats vinden in De
Vrije Wolf, van klassiek tot pop en van zakelijk tot privé. Voorbeelden hiervan zijn
exposities, tentoonstellingen, meetings, filmproducties, borrels, diners, congressen,
bruiloften, verjaardagen, concerten, symposia etc. De ruimte van de kerk,
gevangenisvleugel B, de expeditie en enkele andere ruimten zijn beschikbaar voor
korte activiteiten. Dat mag duren tot 22.00 uur in de avond. Bakx & Meijer heeft
tevens in de voormalige personeelskantine huisrestaurant Water & Brood geopend.
Water & Brood is de vervanger voor de evenementen tijdens Hacking Habitat.
Escaperoom - Gajes in de Bajes heet twee separeercellen ingericht voor het spel
escaperoom. De cel is zo ingericht dat je met behulp van hints, tips en tricks steeds
dichter bij je escape komt. Perfect voor vrienden, familie, bedrijfsuitjes,
vrijgezellenfeesten en andere groepsactiviteiten. De escape room is gebaseerd op
het verhaal van Gerrit Boef, die ook(!) uit deze Utrechtse gevangenis wist te
ontsnappen.
The Village Coffee & More is bekend van de Voorstraat en heeft na de opening
van vestiging Wolvenplein inmiddels een derde locatie geopend, De Uithof. Coffee &
More is op de locatie Wolvenplein helemaal aanwezig: een ruim lommerrijk terras
aan de singel, een restaurant, koffiebranderij en broodbakkerij. Een mooie plek om
af te spreken van woensdag tot en met maandag tot 18.00 uur. En: vanaf januari
hebben we afgesproken, borreluur op zondagmiddag. De eerste is op zondag 3
januari van 16.00 tot 18.00 uur.
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Bewaakt & Bewoond heeft het beheer in naam van eigenaar het Rijksvastgoed–
bedrijf over het complex. Zij zorgt dat het complex blijft functioneren en geeft
diverse ruimten in tijdelijk gebruik uit. Mogelijk al in de nabije toekomst ook tien
kamers met eigen voorzieningen voor statushouders. Vrijwel alle ruimten zijn
inmiddels in gebruik uitgegeven (cellen, werkruimten, huiskamers, bezoekruimte,
voormalige kantoren etc.).
Hacking Habitat vindt plaats van 26 februari tot en met 6 juni 2016. Het wordt
een internationale kunstmanifestatie met ongeveer 80 internationale
toonaangevende kunstenaars. Meer dan 30 gaan voor Wolvenplein uniek werk
exposeren. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart met het geschikt maken van
de ruimten. Meer dan 50.000 bezoekers worden verwacht. De buurt is op 26
november apart voorgelicht inclusief de tijdelijke gebruikers van de gevangenis en
de verkeersstromen.

Na een korte introductie, voorstelronde, gingen Thijs, Jan Joost & Thijs, Lennaert
en Angelo verspreid bij de statafels in de zaal staan. Iedereen kreeg even
gelegenheid om hen op te zoeken om een handje te schudden, iets uit te
wisselen.
Na afloop van de eerste ronde kon iedereen een klapstoel nemen en gaan zitten
voor het volgende onderdeel dat circa 20.40 uur begon.

2. Stadsdorp Wolvenburg bracht verslag uit
Het werd eerst een kleine samenvatting van voorzitter Susan Rietveld over de
activiteiten 2015, penningmeester Esther de Koning over het leefbaarheidsbudget en nu het Initiatievenfonds en verantwoorde besteding en extra inkomsten
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door Bezoekersuur, secretaris Bert Poortman over nieuwsvoorziening
nieuwsbrieven, website en een oproep voor redacteuren pagina Facebook.
Direct daarna volgden korte toelichtingen van de initiatieven Stadsdorp
Wolvenburg: Hans van Dijk voor de Filmcrew druk in de weer met
minutenfilmpjes bajesverhalenutrecht.nl en een website (in opbouw) en Susan
kort over de tuingroep die nog geen grond aan de voeten kan krijgen. Wilma
Duitscher en Martijn Leusink introduceerden het wooninitiatief De Witte Wolf,
een CPO (Collectief Particulier Wooninitiatie) om bolwerk Wolvenburg geschikt te
maken voor (gedeeltelijk) appartementen/woningen (www.dewittewolf.org). Zij
zoeken aansluiting bij andere initiatiefnemers en ontwikkelaars. Ellen van Aken
gaf een toelichting over Bezoekersuur, rondleidingen georganiseerd door
Stadsdorp Wolvenburg ook tijdens Hacking Habitat, zie meer op onze website.
Vervolgens kreeg Sara Schrijver van de Wolvenbuurt iets langer het woord
over het initiatief over leefbaarheid in de buurt. Zij memoreerde de
ontstaansgeschiedenis van de Wolvenbuurt als rustige woonbuurt en de wens om
het zo te houden. Ook de plannen voor de Grifthoekbrug werden genoemd. Meer
informatie over dit initiatief staat op onze website in de vorm van de die week
huis aan huis bezorgde brief.
Iedereen kreeg vervolgens de gelegenheid om individueel vragen te stellen bij de
verspreid staande initiatiefnemers.
3. Introductie van het afsluitende programmadeel
Stadsdorp met twee vragen.
* wat zijn onze ervaringen
* welke buurtactiviteiten missen we nog, wensen
In vier groepen is aan tafels besproken wat de antwoorden waren op deze
vragen. Het verslag:
wat zijn onze ervaringen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

complimenten voor Stadsdorp! steady, mooi verzorgd, pro actief &
enthousiasmerend, goede informatie
complex is levendig geworden
buurtborrel er graag inhouden
minder parkeergelegenheid in de buurt (door activiteiten in de gevangenis)
leuke initiatieven
goed voor de buurtbinding
er wordt veel te hard gereden
terras is een mooie verrijking van de buurt (wel iets doen aan geluid)
blij met The Village (en niet Brothers bijvoorbeeld)
het gebouw is nog te gesloten
levendigheid is positief
nieuwe contacten en buren leren kennen
fijn dat de buurt geïnformeerd wordt
het is nu duidelijk dat het een duur object is wat veel geld moet opbrengen (is ook
gevaar)
veel auto’s voor het gebouw
vrachtwagen manoeuvreren
veel drukker - verkeer
rustig karakter is verloren gegaan
tuin van The Village de mooiste plek van Utrecht, ingetogenheid, jammer dat andere
poort niet opengaat
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•
•
•
•

gelukkig met verbinding in de buurt, leuk wat nu allemaal gaande is
last van herrie van The Village, direct omwonenden (alleen in zomer op zaterdag en
zondag)
in de avond is er geen last; pas na maanden had ik door dat er hier van alles gaande
was
Village ook goed bezig mensen van het terrein af te laten gaan

welke buurtactiviteiten missen we nog, wensen
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het verhaal van Floris B&B om te vertellen over ervaring, hoeveel ruimtes in gebruik
gegeven, wonen er al mensen
graag verhaal over het bestemmingsplan, hoe ziet het proces eruit?
heel graag muurwandelingen (zie voorbeeld Rotterdam met houten brug)
openingen in de muur - graag ideeën over de muur, wat lucht erin
veel behoefte aan fantasie en bestuurlijk lef
droom van een zomerconcert in de Ridderschapstraat, of het terrein van de
universiteitsbibliotheek aan de Wittevrouwenstraat van het USK (Utrechts Studenten
Concert) op 5 mei
een poetsdag gefaciliteerd door de gemeente met de buurt/straat
blijven dwars-verbinden (groepen en thema’s)
graag ook aandacht voor verkeer - auto graag alleen te gast
openheid van het Wolvenplein voorplein van het complex en als wandelpad langs de
singel
jeugdige aanwas
gevangenis buitenverlichting kan vriendelijker (minder fel, minder lang per nacht,
energiezuiniger)
horeca vrij - geen horeca in de buurt anders dan inpandig
tuin of park voor de buurt
wandelpad rond de muur (of op de muur?)
zonnecollectoren op de daken
meer buurtfeesten
meer parkeerbeheer
meer inzicht in activiteiten die in de gevangenis zijn
bescherming van de ‘Witte Wolf’ - bordjes niet klimmen
lekker groen
restaurant
voor levendigheid
buurtborrel in The Village door laten gaan, doe het rond 5 uur! (het kan volgens
henzelf)
bloemen langs de muren
wandelpad langs het talud of aan de binnenkant van de muur
aanlegplekken voor bootjes (aan de overkant)
niet praten met een projectontwikkelaar (of heel kritisch zijn of samen met Witte
Wolf) (Maatschappelijke organisaties met geld)
meer bankjes en moestuin
voetgangersgebied en brug naar Grifthoek
gebouw opengesteld worden
verzamelen van ideeën over definitieve bestemming - na brochure een
samenhangend plan
forum - facebook gaan gebruiken om meningen te verzamelen
rapport produceren dat je aanbiedt aan de raad met 2/3 alternatieven

Stadsdorp Wolvenburg heeft de suggesties als huiswerk op zich genomen, wij
gaan er verder mee aan de slag -bespreken, melden bij betrokken instanties,
volgen.
Sluiting door de voorzitter
Afronding en borrel tot 22.00 uur - aangeboden door Bakx & Meijer
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