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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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participatie

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

Verder
uitwerken en
procedures

procedures

tot 2024

• Landelijke Wet- en regelgeving
• RSU: ruimtelijke strategie Utrecht
• Omgevingsprogramma
• Ambities Samen voor Overvecht
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EN RANDEN
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• Park de Gagel als dé hotspot voor
natuur, boerderij, duurzaamheid en
voedseltuin en ruimte voor experiment.
• Maak een plek voor jongeren.
• Nieuwe boerderij tegen de heuvel.

SPORT, SPEL
EN BELEVEN
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2
2
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• Meer kwaliteit en diversiteit in groen.
• Plinten ﬂats activeren.
• Nieuwe voedseltuinen in het park.
• Entrees: meer verschillende vormen
zoals traptoegang Carnegiedreef.
• Meer diversiteit bomen aan
Gambiadreef.

3

WONEN
EN ONDERNEMEN

Verbeter de speelplekken voor kinderen.
Creer speelplekken voor kinderen
en jongeren bij elkaar.
Zorg voor meer plekken waar mensen
elkaar georganiseerd en niet georganiseerd kunnen ontmoeten. Bijvoorbeeld
meer picknick/BBQ plekken.

1

Zorg voor betaalbare woningen voor
de (startende) overvechters.

2

Creëer meer horeca in het park waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten.

3

Zorg voor plekken waar startende
ondernemers kunnen beginnen met een
flexibel contract.

Zorg voor een horecagelegenheid in het
park met terras (vb griftpark), voor een
ijsje overdag en samen komen in de avond.

+ NIEUWE TOEVOEGINGEN
OPGEHAALD BIJ PARTICIPATIEBIJEENKOMSTEN
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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
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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.
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RUIMTELIJKE INGREPEN DOOR ESSENTIES

SPUNTEN | 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.

TE 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.

oord

nde route opgezet van tuin via de
aantrekkelijke en goed toegankelijke
het Gagelbos, het Sjanghaipark en
t een groen ingerichte buurt een
emakkelijk rondjes door de buurt
plekken worden voorzieningen
odat parkeervoorzieningen,
ogramma gekoppeld zitten aan de
aantrekkelijk buurtnetwerk.

Ruimtelijke visie en case studies - Overvecht Noord

45

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.
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PLAN LOCATIES THEMA + TIZA
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PLAN LOCATIES THEMA

Overzicht nieuwbouw
Totaal circa 475 woningen
• Hanoidreef: 55 (betaalbare) koopwoningen
• Marokkodreef: 90 woningen: sociale huur en (betaalbare)
koopwoningen
• Gambiadreef: 60 woningen: sociale huur + ruimte voor collectief
particulier opdrachtgeverschap
• Carnegiedreef: 130 woningen: middeldure en (betaalbare)
koopwoningen
• Bangkokdreef: 80 sociale huur appartementen
• Piramidedreef: 60 sociale en betaalbare koopwoningen
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