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PROCES HAALBAARHEIDSSTUDIE
Planproces en participatieproces

De corporaties renoveren, er een buurtaanpak is én de gemeente 1500 woningen in
Overvecht Noord wil toevoegen. Wij kijken
of we met het toevoegen van woningen, bij
kunnen dragen aan wijkverbetering.
Werkplaats Overvecht is een particulier
initiatief van de 3 corporaties in Overvecht,
beleggers en ontwikkelaars die bijdragen aan
de ambities van Samen voor Overvecht.
Een studie wat mogelijk is: waar kunnen
woningen, voor wie, waar voorzieningen,
welke verbeteringen zijn mogelijk in de
openbare ruimte. Hierna komen pas plannen.
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Twee gebieden in Overvecht Noord:
De THEMA-dreven is het gebied rondom de
Tigris-, Haifa-, St. Eustatius-, St. Maarten- en
Ankaradreef. De TiZa-dreven is het gebied
rondom de Tigris- en Zambesidreef.
In nauwe samenwerkingen met de corporaties,
gemeente, team Buurtaanpak en natuurlijk de
omwonenden.
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tot dec 2022

• Gemeentelijk beleid
(zoals parkeerbeleid, Woonvisie, Actieplan
Middenhuur, mobiliteitsplan, groenstructuurplan, ...)

Verder
uitwerken en
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tot 2024

• Landelijke Wet- en regelgeving
• RSU: ruimtelijke strategie Utrecht
• Omgevingsprogramma
• Ambities Samen voor Overvecht
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en nog ver daarna
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1. Gezellige zitplek
2. Privacy in de woning
4. Gagelsteede is populair
5. Fijne speelplek. Ouders
letten op kinderen
6. Fijne plek aan het water
7. Goede hardlooproute (maar
niet zo veilig gevoel)

1. Fietsstraat Gangesdreef
2. Versmallen Carnegiedreef
3. Verplaatsen parkeerveld
4. Nieuwe wijkentree (wauw!)
5. Weghalen parkeerplaatsen:
entrees aan het groen!
7. Doe Mee centrum terug!

1. Vaak hangjongeren
2. Barriere voor voetganger
en fiets
3. Er wordt te hard gereden!
4. Geen oversteekplek
6. Anoniem hoekje (drugs)
8. Dit is geen gebruiksgroen
12. Een groot parkeerveld

1. Behoud groen parkzijde!
2. Flats geven veel geluid
(klankkast)
3. Kampje integreert niet
4. Oprit is deel wandelpad en
daarom niet gebruikt
5. Grote struiken zorgen voor
geen zicht (is onveilig)

WAT ZEI DE BUURT IN HETVOORJAAR 2021?
Verschillende mensen verschillende meningen

“Al die culturen zijn
“Los van het park ,
bijzonder, biedt dat
nodigt de wijk niet
niet een kans voor
uit om gezellig
mooie plekken om
buiten te gaan zitten .
samen te eten?”
Je kijkt alleen maar
tegen auto’s aan!”

“Ik begrijp ze wel ,
de rondhangende
jongeren .
Er is hier voor
hen niets te doen .
Misschien een
jeugdhonk?”

“Het park is onze
“Overvecht kent een
voortuin . Behoud het hogere dichtheid dan
groen!”
Lombok: hier passen
geen huizen bij!”
Benieuwd naar het verslag van mei 2021?
We mailen het verslag je graag!

Plan essenties
Het vele groen is een grote kwaliteit: de
voortuin van de Overvechters. We zoeken naar
de balans tussen groen en verdichting: Groen
ondanks de verdichting.
Een groene wijk draagt bij aan de gezondheid en
het geluksgevoel van de mens.
Groen, ondanks...

Voorkomt hittestress en geeft waterbuffering.
Groen geeft ruimte voor dieren.

Een buurt waar veel gewandeld en gefietst wordt
draagt bij aan het geluksgevoel van de mensen,
mensen voelen zich gezonder.
Door meer fiets- en wandelbewegingen, is er
meer reuring op straat wat bijdraagt aan het
gevoel van veiligheid.
De bewandelbare en
befietsbare buurt

Bijna iedereen kan het en het is een goedkoop
vervoersmiddel.

De overgangen tussen prive- en publiek zijn
hard en niet geleidelijke. Er is veel anonimiteit
waardoor de verbondenheid van de bewoners
met de plek bij veel mensen ontbreekt..  

Een veilige thuisreis

geleidelijke overgang van prive openbaar

De veilige en geleidelijke thuisreis gaat over
de opeenvolging van plekken waar je je prettig
voelt, waar je je veilig voelt en de mensen om je
heen kent.

Iedereen op zijn plekkie betekent bouwen naar
behoefte. Bouwen wat er niet is, wat ontbreekt,
Juist dat draagt weer bij aan de diversiteit van
de wijk.  

Iedereen op zijn plekkie

We kijken naar bestaand en nieuw bezit en door
integraal naar al het bezit te kijken, kan er in de
wijk wooncarriere gemaakt worden.

Overvechters hebben een leefstijl die ontzettend
sociaal is, tolerant, en beschermend naar de
eigen Overvechters. Een prachtige eigenschap
die vraagt om ruimte voor ontplooiing en
gemeenschapsvorming.

Ruimte voor ontplooiing
en gemeenschapsvorming

Dat vraagt om ruimte: in de openbare ruimte en
in een gebouwde vorm. Een plek die bijdraagt
aan de ontplooiing van mensen, waar iedereen
zijn talenten kan laten zien.

Ruimtelijke ingrepen door essenties

UNTEN | STEDELIJKE ECOLOGIE

Groen ondanks
• Gezamenlijke tuin om te tuinieren;
• Nieuwe bebouwing heeft niet alleen groen om
zich heen, bebouwing zelf is ook groen: groene
gevels, groene daken;
• Verbindingen met Gagelpark versterken met een
insectensnelweg;
• Meer divers groen (met sport, spel, kijken, etc);
• Natuurlijke oevers aan Klopvaart en meer wadi’s;
• Parkeren efficienter inrichten en vergroenen.

E VAN DE TOEKOMST

De bewandelbare en befietsbare buurt
• De auto staat om de hoek, de fiets voor de
deur. Fiets en te voet is sneller;
• Een aantrekkelijke verbinding tussen de
Klopvaart en Park de Gagel;
• Goede en korte wandelpaden, olifantenpaadjes
worden echte paden. Leuk om te zitten of stil te
staan: een plek voor ontmoeting;
• Er worden goede fietsenstallingen ontworpen
• Stimuleren OV: bushaltes zijn fijne plekken.

oute opgezet van tuin via de
ekkelijke en goed toegankelijke
agelbos, het Sjanghaipark en
groen ingerichte buurt een
elijk rondjes door de buurt
ken worden voorzieningen
parkeervoorzieningen,
ma gekoppeld zitten aan de
kkelijk buurtnetwerk.

Ruimtelijke visie en case studies - Overvecht Noord
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Een veilige thuisreis
• De overgangen van privé naar publiek zijn
geleidelijk;
• Flattuin als eigen voortuin voor de flatbewoner
• Het toevoegen van gebouwen creëert hoven:
collectieve ruimtes van de omwonenden;
• De galerijen zijn breed en zo ontworpen dat het
plezierig ontmoeten is;
• Je voelt je verantwoordelijk over openbaar
gebied;
• Samen met bewoners openbare ruimte inrichten.
Iedereen op zijn plekkie
• Woningen bouwen voor behoeften;
• Gemengde woonconcepten (dragers-vragers);
• Corporaties in regie met passend toewijzen;
• Betaalbare koopwoningen;
• Collectieve woonvormen met oog voor elkaar,
voor doorstroom empty nesters.
• Voor doorstroom uit sociale huur: middeldure
en vrije sector huur;
• Toevoegen sociale huur zodat woningen in flats
middeldure huur kunnen.
Ruimte voor ontplooiing
en gemeenschapsvorming
• Plekken voor ontmoeten en spelen dichtbij huis;
• Plekken voor ondernemen;
• Geschikte maatschappelijke ruimte;
• Een plek waar alle initiatieven aan elkaar
verbonden worden, gericht op ontplooiing;
• Plekken waar mensen een initiatief of spontane
actie kunnen uitvoeren;
• Educatief spelen.

PLAN LOCATIES THEMA + TIZA
PZET | STRUCTUUR
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PLAN LOCATIES THEMA
Overzicht nieuwbouw
Totaal circa 225 woningen
• Ankaradreef: 70 betaalbare
koopwoningen (2-4 kamer)
• Sint Maartendreef: 65 woningen:
sociale huur voor vragers en
dragers
• Sint Eustatiusdreef: 15
appartementen (4 kamers)
• Rio Brancodreef: 48 betaalbare
huur appartementen (3 kamers) en
27 huur appartementen (4 kamers)

