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Februari: warme wintermaand? 
Aan alle belangstellenden Wolvenburg, 
In deze nieuwsbrief aandacht voor verkeer, 
verduurzaming, uitzetten territorium, TV en 
historie.  
 
Aanstaande zondag:  
 
Buurtborrel 
De buurtborrel is zondag 5 februari 
aanstaande om 16.00 uur in Puschkin, 
Ridderschapstraat 1.  
 
Verkeer Wittevrouwenstraat-Voorstraat 
De eerste avond van de drie avonden 
waarin de buurt meepraat over de 
herindeling van de Wittevrouwenstraat-
Voorstraat is achter de rug. Meer dan 100 
bewoners en ondernemers werden allen 
actief betrokken bij het maken van de 
plannen.  

De gemeente had er een mooi programma 
van gemaakt: in verschillende ronden werd 
de toekomst beoordeeld. Dat gebeurde in 
groepen van maximaal acht deelnemers aan 
een tafel. Thema’s waren auto’s met parke-
ren, fietsen en fietsstallingen, voetgangers 
en hindernissen. Er zijn bewoners en bezoe-
kers: allen eisen hun plek op. De fiets claimt 
meer ruimte, de voetganger heeft wensen 
en de auto moet nog steeds kunnen. Gaat 
dat lukken? De problematiek is niet alleen 
met een andere straatindeling op te lossen. 
De wijkraad Binnenstad bepleit een bredere 
visie op het verkeer in, naar en door de 
binnenstad. Wij zijn het daar mee eens en 
beraden ons over het aangaan van een 
bredere discussie.  
 

De Witte Wolf zet territorium uit 
Er zijn bij Stadsdorp Wolvenburg 
verschillende initiatieven bekend die 
plannen aan het maken zijn voor een 
definitieve bestemming van bolwerk 
Wolvenburg. Het wooninitiatief De Witte 
Wolf is stappen aan het maken. Een mooi 
artikel stond onlangs in de Binnenstads-
krant. Ook is er al een initiatief voor een 
duurzamer gebouw. Ga naar de pagina  
Toekomst op onze website.  
 
Horeca op Wolvenburg 
The Village gaat in 2017 haar koffiebranderij 
en bakkerij verplaatsen. Zij hebben in de 
buurt ruimte gevonden. Bij de gevangenis is 
de ruimte met het ruime terras beschikbaar 
voor nieuwe ‘tijdelijke’ horeca. Daar is al 
belangstelling voor.  
 
Buurtstroom Molenstraat 
Op 16 januari is de inschrijving begonnen 
voor de buurtstroomcentrale Molenstraat.  

 
Op platte daken van SSH kantoren komen 
104 panelen die door de buurt gekocht 
worden. Zij vergroenen er hun energie mee. 
Twee weken na de start van de inschrijving 
is al op 82 van de 104 panelen ingeschre-
ven. Wie doet nog meer mee?  
 
Panorama Utrecht 

De Utrechtse tekenaars van het collectief De 
Inktpot hebben de singelrand getekend. Net 
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als in 1859 door tekenaar J. Bos is ook de 
gevangenis vereeuwigd. De tekening van 
hele singelrand is 5,82 meter lang, bekijk ze 
in Het Utrechts Archief Hamburgerstraat. 
 
Garage Immink 
Het hoekpand waar Puschkin haar dagcafé 
heeft, is in 1912 als autofabriek in gebruik 
genomen. Het pand is onlangs in oude 
luister hersteld met de reclame-ornamenten 
van de fabriek op het dak.  

 
De historie van de plaats gaat verder terug. 
Hier was tot 1663 het Wittevrouwenklooster 
gevestigd op een groot terrein. Onlangs zijn 
op het pand informatieborden aangebracht. 
De onthulling werd gedaan door wethouder 
Kees Geldof en eigenaresse Charrylyn Ton. 
De informatie is aangereikt door 
Ridderschapkwartier.  
 
TV opnames in de gevangenis 

 
Nieuwsuur heeft op 27 januari in haar 
uitzending een item gewijd aan de 
verkiezing van Ester Naomi Perquin tot 
Dichter des Vaderlands. Zij werkte 
verscheidene jaren in de gevangenis en 
kwam zo in aanraking met gedetineerden 

die gingen schrijven. Het item begint met 
Ester die door de lange cellengang loopt en 
via het deurluikje cellen inspecteert.  
NPO Dream School was ook in januari op 
bezoek. Bokster Lucia Rijke neemt een 
groep dropouts onder haar hoede in Dream 
School. Een les werd door de bekende Peter 
R. de Vries ingevuld. Hij begon naar de 
groep met: “ik durf te stellen dat in 
iedereen, ook in jullie, een crimineel 
schuilt”. Vervolgens bezocht de groep met 
Peter R. de Vries een toepasselijke 
omgeving: gevangenis Wolvenplein. Enkelen 
blijken al met het jeugdrecht in aanraking te 
zijn geweest. Op aardige wijze worden met 
de groep verschillende thema’s rond 
criminaliteit aangesneden.  

 
Op onze website staan de links naar beide 
uitzendingen. Ze zijn door de combinatie 
van inhoud en locatie beslist de moeite 
waard. De vorige keer adviseerden wij de 
serie De Zwarte Tulp. Daarvan volgen nog 
afleveringen op RTL4.  
 
Parkeergarage Wolvenhof 
Van een parkeerplaats op straat naar de 
garage, dat zou mogelijk zijn bij 
parkeergarage Wolvenhof. Bij vragen van 
buurtbewoners meldt de gemeente dat er 
geen parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Toch 
zijn 15 van de 20 plaatsen van de gemeente 
al jaren leeg. Wie lost dit raadsel op? 
 
Agenda  
- Bezoekersuur rondleidingen 
zaterdagmiddag 4 maart nieuwe kansen 
- Buurtborrel Puschkin Ridderschapstraat 1: 
zondag 5 februari om 16.00 uur 
 
Wij wensen een ieder een goede winter-
maand en hopelijk spoedig tot ziens,  
 
Stadsdorp Wolvenburg  
Susan, Esther, Machteld, Cathy, Bert 


