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Aanleiding

Overvecht: een wijk met wensen, kansen en mogelijkheden
De wijk Overvecht is in de jaren ‘60 ontwikkeld en gebouwd volgens toen moderne 
stedenbouwkundige principes. Een ruim opgezette wijk met veel groen, licht 
en	ruimte.	Een	wijk	vol	voorzieningen,	speelplekken	voor	kinderen,	fietspaden,	
wandelpaden, twee grote parken en een sterke groenstructuur die nog steeds 
een belangrijke kwaliteit voor de wijk vormt. Bij de opbouw van Overvecht was de 
Wijkgedachte een belangrijk uitgangspunt, waardoor een karakteristieke opbouw 
van een wijk van buurten ontstond. Overvecht vormde een antwoord op de wens van 
bewoners om in een andere woonomgeving te wonen dan in de drukkere delen van 
de stad, met minder lawaai, minder vervuiling en meer ruimte voor auto’s. Destijds 
een sterk woonconcept, wat goed beantwoordde aan de woonwensen van een groot 
aantal mensen. 

Anno 2020 is de constatering dat Overvecht niet meer die wijk is die in de jaren ‘60 
zo’n aanlokkelijk perspectief bood in de woonwensen van zoveel mensen. De wijk 
is geleidelijk veranderd van een kwalitatief hoogwaardige en moderne woonwijk 
tot een aandachtswijk, opgebouwd volgens principes die in de huidige tijd deels 
achterhaald zijn. Een aanzienlijk deel van de woningvoorraad is verouderd, de variatie 
in woonmilieus is beperkt, de ruime auto georiënteerde opzet van de wijk leidt tot 
barrièrewerking en bepaalt het straatbeeld met veel auto’s. De collectieve openbare 
ruimte, een van de krachtige kenmerken en grote kwaliteiten van Overvecht, wordt 
veel te beperkt benut. 

Belangrijker nog is dat de bevolkingssamenstelling in de tijd ook is gewijzigd. 
Overvecht is een multiculturele wijk waar veel nationaliteiten samen wonen. De 
wijk heeft een hoog percentage sociale woningbouw, veel bewoners met een laag 
inkomen die een lage opleiding genoten en gedeelte van de inwoners leeft op of 
onder de armoedegrens. Dit draagt bij aan de sociaal maatschappelijke problemen in 
de wijk. De sociale cohesie en de leefbaarheid in de wijk zijn laag, criminaliteitscijfers 
zijn hoog, een relatief groot deel van de mensen ervaart sociale onveiligheid en er is 
sprake van eenzaamheid onder bewoners. 

Een wijk met grote uitdagingen dus. Tegelijkertijd liggen er prachtige kansen voor 
de ontwikkeling van de wijk. Kansen die breed worden onderkend door een groot 
aantal belanghebbenden: bewoners, bewonersvertegenwoordigers, ondernemers, 

maatschappelijk makelaars en vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht. Bij 
al deze mensen is de wens en het geloof dat Overvecht in de komende twintig jaar 
geleidelijk een enorme slag kan maken. Samen zetten zij in de afgelopen jaren de 
schouders onder het komen tot een toekomstbestendige wijk.

Een leefbare wijk voor huidige én toekomstige bewoners
De gemeente Utrecht zet volop in op wijkverbetering voor Overvecht. In 2018 
ontwikkelde de gemeente het programma ‘Samen voor Overvecht’, een versterking 
van het eerdere programma ‘De Versnelling van Overvecht 2016 -2018’. Kern van 
het programma is dat de gemeente samen met een groot aantal belanghebbenden 
en betrokkenen bij de wijk Overvecht werkt aan de ontwikkeling van Overvecht. In 
het ambitiedocument ‘Samen voor Overvecht’ benoemt de gemeente Utrecht de 
kansen voor de wijk in de komende 20 jaar. De Gemeente zet in op een aanpak met 
uitgebreide aandacht voor de sociaal maatschappelijke problematiek in de wijk, maar 
daarnaast is er ook veel aandacht voor de fysieke omgeving. De gemeente Utrecht 
wil sturen op een evenwichtigere bevolkingssamenstelling door onder andere het 
percentage woningen in het bezit van corporaties te verminderen. Daarnaast moet 
in de wijk een kwaliteitsslag worden gemaakt om de leefbaarheid en het gevoel van 
sociale veiligheid in de wijk te verhogen. In de woonvisie staat onder andere de wens 
nieuwe woningbouwprojecten in de wijk mogelijk te maken en andere doelgroepen 
aan te trekken met als doel: een leefbare wijk voor de huidige én toekomstige 
bewoners. Dat leidde in de afgelopen jaren al tot diverse mooie initiatieven, veelal 
door inwoners vanuit de wijk zelf vormgegeven. En ook de gemeente investeert veel 
in de wijk. 

Werkplaats Overvecht: verbeteren leefklimaat Overvecht via fysieke ingrepen
In 2018 zijn tien organisaties (woningcorporaties, woningbeleggers en 
woningontwikkelaars) opgestaan om onder de naam Werkplaats Overvecht 
een bijdrage te leveren aan de wijkverbetering van Overvecht. De tien partijen 
vertegenwoordigen een breed spectrum aan grote landelijk opererende 
partijen die allemaal hun sporen hebben verdiend in gebiedsontwikkeling en 
vastgoedontwikkeling. Samen hebben deze partijen het doel om met de realisatie 
van nieuwe projecten maatschappelijke meerwaarde aan de wijk toe te voegen. 
Het centrale doel dat de Werkplaats zichzelf oplegt, is het verbeteren van het 
leefklimaat in de wijk Overvecht via fysieke ingrepen. Die aanpak sluit heel goed bij 
de doelstellingen van het programma Samen voor Overvecht en de Woonvisie van de 
gemeente Utrecht.

Introductie
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De organisaties die zijn verbonden aan de Werkplaats Overvecht beseffen maar al 
te goed dat wijkverbetering een kwestie van lange adem is. Het doel is niet om op 
korte termijn te scoren, maar een langjarige relatie en commitment met de wijk aan 
te gaan. Er is bereidheid om een pioniersrol te vervullen, door met het oog op de 
toekomst van de wijk al in deze vroege fase van wijkverbetering te investeren. 

Van tussenproduct naar startproduct
In 2019 spraken de organisaties binnen de Werkplaats af samen breed onderzoek 
te doen naar de huidige kenmerken en ontwikkelmogelijkheden van de wijk. 
Zij schakelden daarvoor de ondersteuning van drie bureaus in: Springco Urban 
Analytics, KCAP Architects & Planners en Fakton Consultancy. De drie bureaus deden 
op uiteenlopend vlak onderzoek en leverden in juli 2019 drie samenhangende 
tussenproducten op:  

1. Analyse	van	de	wijk:	gebiedsprofiel	van	de	wijk	Overvecht
2. Ruimtelijke kansenkaart en Ontwikkelvisie: zes principes voor transformatie
3. Ontwikkelstrategie: strategie om met de ontwikkelkansen aan de slag te gaan

In het najaar van 2019 vond een brede consultatie plaats onder diverse 
belanghebbenden uit de wijk en de gemeente Utrecht. Meer over deze consultatie 
en het opgezette participatietraject is later in dit hoofdstuk te lezen (onderdeel 
Participatie). Op basis van de input en feedback uit de consultatie zijn de drie 
tussenproducten verder aangescherpt en per product kernachtig samengevat. In deel 
A van dit Startproduct zijn de aangescherpte samenvattingen opgenomen. 

De tussenproducten zijn op het schaalniveau van de wijk uitgewerkt.  In de afgelopen 
maanden vertaalde de Werkplaats de bevindingen op wijkniveau verder uit op 
buurtniveau,	door	voor	elke	buurt	van	Overvecht	zogenaamde	buurtprofielen	te	
maken. Daarmee ontstaat een concreet handelingsperspectief voor fysieke ingrepen 
in	de	verschillende	buurten,	gericht	op	buurt-	en	wijkverbetering.	De	buurtprofielen	
zijn nader omschreven in deel B van dit Startproduct.

Deel A: Drie bouwstenen voor de wijk

Analyse	van	de	wijk:	gebiedsprofielen	van	de	wijk	Overvecht
Springco	Urban	Analytics	gaat	in	dit	onderdeel	in	op	het	optimale	gebiedsprofiel	voor	
de wijk Overvecht om de woonkwaliteit te verbeteren. Dit start met een analyse van de 
huidige kenmerken en ontwikkelingen in de wijk. Uit de onderzoeken blijkt dat de wijk 
Overvecht in een aantal opzichten achterblijft bij de rest van Utrecht. Het gemiddelde 
inkomen van huishoudens is lager dan elders in Utrecht, mede omdat huishoudens 
met hoge inkomens wegtrekken uit de wijk. De woningvoorraad is eenzijdig en er is 
sprake van een veel hoger percentage sociale woningbouw dan elders in Utrecht. 

Op basis van de analyses van de huidige kenmerken en ontwikkelingen van de wijk is 
de woningvraag vanuit de wijk en de omgeving in beeld gebracht en gekoppeld aan 
potentiele doelgroepen om zo kansrijke woonproducten te formuleren: Overvecht 
bevindt zich tussen twee krachten van een stedelijk en een meer landelijk woonmilieu 
en kan hier goed op inspelen. Enerzijds door een meer stedelijk woonmilieu te 
introduceren in de wijk en anderzijds door het bestaande suburbane woonmilieu in 
kwaliteit en identiteit te laten stijgen. 

Ruimtelijke kansenkaart en ontwikkelvisie: zes principes voor transformatie
KCAP Architects & Planners werkte in dit onderdeel uit met welke ruimtelijke 
transformatiemogelijkheden de woonkwaliteit in Overvecht voor huidige en 
toekomstige doelgroepen en bewoners kan verbeteren. Hieruit komen zes principes 
voor transformatie voort:
1. Groen: van kwantiteit naar kwaliteit;
2. Stad van buurten;
3. Naar	een	aantrekkelijk	milieu	voor	OV,	voet	&	fiets;
4. Van barrières naar verbindingen;
5. Van monofunctioneel naar gedifferentieerd;
6. Van anoniem naar herkenbaar.

Per principe is een omschrijving gegeven van de strategie voor transformatie. Deze 
strategieën zijn samengevoegd in een kansenkaart waar een aantal sleutelprojecten 
zijn uitgelicht. De sleutelprojecten zijn in belangrijke mate gekoppeld aan bronpunten 
in de wijk, plaatsen die de Werkplaats kansrijk acht om ontwikkelingen vanuit te 
initiëren. Die bronpunten liggen verspreid over de wijk en dienen daarmee voor de 
hele wijk als mogelijke impulsen voor ontwikkeling. De diverse ontwikkelvlekken 

Van tussenproduct naar Startproduct
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(sleutelprojecten) kunnen als ‘uitdijende olievlekken’ een positief effect hebben op de 
omgeving. Dat beïnvloedt de omgeving positief, waardoor ook voor andere plekken 
de juiste ontwikkelcondities ontstaan. 

Ontwikkelstrategie: Strategie om met de ontwikkelkansen aan de slag te gaan.
Fakton Consultancy vertaalt in de ontwikkelstrategie de conclusies uit het 
gebiedsprofiel	en	de	ruimtelijke	ontwikkelvisie	door	naar	een	ontwikkelstrategie.	
De ontwikkelstrategie geeft inzicht in een indicatief woonprogramma en een 
fasering om de doelstellingen voor de wijk te behalen. Het streven is het eenzijdige 
woonprogramma in Overvecht om te vormen tot een ‘magic mix’ met een veelzijdig 
woonaanbod. De fasering is daarbij geënt op de bronpuntenstrategie en de daaraan 
gekoppelde sleutelprojecten zoals omschreven in de ruimtelijke ontwikkelvisie.  De 
wijkboulevard vormt de ruggengraat voor het prioriteren van ontwikkelingen. 

Tot slot is er aandacht voor de mogelijke samenwerkingsvormen om de 
ontwikkelingen in de wijk tot een succes te maken. Hierbij wordt ingezet op een 
afsprakenkader op wijkniveau en maatoplossingen op buurt- en gebouwniveau.

Deel	B:	Buurtprofielen		–	de	bouwstenen	vertaald	naar	
buurtniveau

In	het	tweede	deel	van	het	Startproduct	staan	de	buurtprofielen	centraal.	De	bureaus	
Springco Urban Analytics, KCAP Architects & Planners en Fakton Consultancy werkten 
de	buurtprofielen	in	nauw	overleg	met	de	Werkplaats	Overvecht	en	met	ruime	
inbreng	van	de	gemeente	Utrecht	uit.	In	de	buurtprofielen	zijn	de	huidige	sociaal-
maatschappelijke problematiek en de ruimtelijke en programmatische uitdagingen 
per buurt in kaart gebracht. Het huidige ‘verhaal’ van elke buurt is aan de hand 
uitgebreid onderzoek en analyse in beeld gebracht. Dat leidt voor elke buurt tot 
het benoemen van een aantal top opgaven. Vervolgens is per buurt een beeld 
geschetst van de gewenste toekomstige leef- en woonkwaliteiten in de vorm van een 
toekomstperspectief. Tot slot worden per buurt concrete maatregelen voorgesteld. 
Daarmee ontstaat per buurt een kader om concrete projectinitiatieven aan te toetsen. 
Geen alomvattende blauwdruk, maar een inspirerend handelingsperspectief 

Met het Startproduct presenteert de Werkplaats een handelingsperspectief om 
met fysieke ingrepen in het ruimtelijk domein bij te dragen aan wijkverbetering in 
Overvecht. Wij doen dat op basis van uitgebreid onderzoek, de analyse van veel 
feiten en cijfers over de wijk Overvecht, onze kennis en expertise van vastgoed- 
en gebiedsontwikkeling en onze ideeën en inzichten over de publieke ruimte en 
vastgoedontwikkeling. Ondanks dat wij grondig en gedegen te werk zijn gegaan, 
is het besef dat het Startproduct geen blauwdruk biedt voor de toekomst van 
Overvecht. Wij hebben geen alomvattende analyse gemaakt van de situatie in de 
wijk. En veel belangrijker nog: wij hebben geen volledige kennis van de wijk en hoe 
die dagelijks functioneert. Daarvoor is input nodig van de mensen die elke dag leven, 
werken en verblijven in de wijk en gebruik maken van alles wat de wijk te bieden 
heeft. Dat zijn in de eerste plaats de inwoners en de bewonersvertegenwoordigers 
van de wijk Overvecht, maar ook de ondernemers, maatschappelijk makelaars, 
vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht en talrijke andere professionals die 
zich dagelijks inzetten voor de wijkverbetering van Overvecht. De Werkplaats hecht 
veel belang aan de ideeën, wensen en dromen van al deze belanghebbenden. Zij 
kennen de wijk immers het beste. Ongetwijfeld leidt dat tot nieuwe inzichten en 
verdere	aanscherpingen. 	
 
Dit Startproduct is dan ook precies wat de naam zegt: een start voor verdere 
uitwerking van de kansen en mogelijkheden in de wijk. Het document vormt een 
mooie	basis	om	een	flinke	kwaliteitsimpuls	te	geven	aan	de	buurten	van	Overvecht.	
Wij hopen dat het belangrijke input vormt voor de gemeente Utrecht bij het 
opstellen van een Omgevingsprogramma voor Overvecht. En dat het een basis 
biedt om projectinitiatieven op te starten en te toetsen of deze passen binnen de 
doelstellingen voor wijkverbetering. Wij hebben met veel enthousiasme gewerkt 
aan het Startproduct en staan in de startblokken om een bijdrage te leveren aan de 
ontwikkeling van Overvecht. Wij zijn geïnspireerd en hopen dat u dat ook bent! 

Inspirerend handelingsperspectief
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Uitgangspunt voor de Werkplaats Overvecht is vanaf het begin geweest om niet 
alleen óver de wijk na te denken, maar ook mét de wijk na te denken en samen te 
werken. Daarom is ook de omgeving betrokken om van het Tussenproduct te komen 
tot	dit	Startproduct	inclusief	8	Buurtprofielen.	Hiervoor	zijn	we	verder	gegaan	in	het	
doorlopen van het Diabolomodel, waarbij we nu stap 2 en 3 hebben doorlopen. Stap 1 
heeft ons vorig jaar gebracht tot het Tussenproduct. 

Doel van de participatie in stap 2 en 3 was om de uitgangspunten van het 
Tussenproduct door de wijk te laten bekrachtigen en op die manier voldoende 
draagvlak te creëren om een volgende stap te zetten. 

Bekrachtigen van het Tussenproduct
Om van het Tussenproduct een gedragen Startproduct te maken hebben we de 
participatie op een vertegenwoordigersniveau verder verdiept, passend bij de schaal 
van het Tussenproduct. Het Tussenproduct beslaat immers een groot gebied - de 
hele wijk Overvecht - en het heeft een vrij hoog abstractieniveau. De ervaring leert 
dat een ‘achter de voordeur’-aanpak niet werkt voor dergelijke grote en abstracte 
participatievragen. We hebben daarom individuele gesprekken gevoerd met 
verschillende vertegenwoordigers in de wijk Overvecht. Individuele gesprekken 
boden ons de mogelijkheid om de totstandkoming van het Tussenproduct goed toe te 
lichten en vervolgens niet alleen reacties op te halen, maar hier ook over in gesprek te 
gaan met elkaar. 
 

Vertegenwoordigers
We hebben onder andere met de ondernemersverenigingen Nieuw Overvecht 
en Dok030 gesproken. Daarnaast zijn we in gesprek gegaan met Dock en Jou, de 
organisaties verantwoordelijk voor het welzijns- en jongerenwerk in de wijk. Zij 
hebben een groot netwerk en veel kennis over de wijk en haar inwoners. Verder 
hebben we gesproken met SportUtrecht en de Brede School, want ook kinderen 
zijn een belangrijke doelgroep in Overvecht. Tevens hebben we een bezoek 
gebracht aan de Bijenkorf in buurtcentrum de Boog en hebben we met enkele 
raakvlakontwikkelingen, het Groene Lint en de energietransitie in Overvecht Noord, 
gesproken om hun kennis en ervaring te benutten. Uiteraard zijn we daarnaast 
ook in contact gebleven met de partijen die in stap 1 reeds betrokken waren; 
het Bewonersplatform Overvecht, de Wijkraad (Wijkplatform) en de wijkcoalitie. 
Ook het contact met Samen voor Overvecht hebben we warm gehouden. 
Door deze netwerken aan te boren hebben we gepoogd met een gemêleerde 
vertegenwoordiging van wijk het Tussenproduct te verdiepen.
 
Uitkomsten participatie
Een aantal ideeën en suggesties kwamen meermaals in de gesprekken naar voren en 
verdienen de aandacht om hier kort te noemen:
• Er is behoefte om nieuwe bewoners voor de wijk aan te trekken, maar ook de 

huidige bewoners een plek te blijven bieden.
• Er is er een wens om leegstaande (school)panden te benutten voor diverse 

doeleinde: startende ondernemers, om activiteiten te organiseren voor kinderen/
jongeren, etc. 

• Meer	gebruik	van	OV,	fiets	en	voet	verdiept	aandacht	in	Overvecht.	De	wijk	is	
gericht op de auto en heeft ook status. 

• Er zijn niet alleen barrières (spoor, Vecht, NRU en bedrijventerrein) om de wijk 
heen, ook in de wijk moeten barrières worden opgeheven.

• Men was enthousiast over idee van de wijkboulevard.
• Idee om een leegstaand pand in het winkelcentrum in te richten als 

communicatiepunt, om de samenhang tussen alle initiatieven in de wijk te 
borgen.

• Voor jongeren tussen de 5-12 jaar is er relatief weinig groen in de wijk.
• Er is behoefte aan meer ontmoetingsplekken voor verschillende doelgroepen, 

bijvoorbeeld leuke zitplekken, rust- of uitkijkplekken.
 

Participatie

Participatiemodel: Dietz-diabolomodel
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Deze	zaken	hebben	een	plek	gekregen	in	de	verschillende	Buurtprofielen	en	staan	
blijvend op het netvlies van Werkplaats Overvecht. 
 
Terugkoppeling
Stap	3	sluiten	we	af	met	het	toetsen	van	het	Startproduct	en	de	Buurtprofielen	in	
de wijk. Dat doen we via een bijeenkomst van het Wijkplatform dat hier geheel aan 
gewijd wordt. Deze opmerkingen nemen we mee in de afronding van Startproduct 
en	Buurtprofielen	en	het	definitieve	concept	hiervan	gaat	naar	de	gemeente	voor	
ambtelijke en bestuurlijke feedback. Tot slot stellen we dan in september het 
definitieve	Startproduct	en	de	Buurtprofielen	vast	als	uitgangspunt	voor	de	komende	
jaren. 

Resultaat
Het resultaat is dat we terug kunnen kijken op een iteratief proces waarbij we op 
verschillende manieren input opgehaald hebben om te komen tot een Tussenproduct, 
we deze getoetst hebben en dat die feedback meegenomen is in het Startproduct 
en	de	Buurtprofielen	en	dat	deze	op	hun	beurt	wederom	getoetst	zijn	in	de	wijk.	Is	
daarmee 100% van het Startproduct gedragen door 100% van de wijk? Dat niet, maar 
een groot deel wel en nog belangrijker: we hebben elkaar leren kennen. 
 
Vervolg participatie
Nu het Startproduct klaar is stoppen we niet met participatie. Voor de uitwerking 
van	de	Buurtprofielen	gaan	we	verder	met	de	participatie	op	buurtniveau.	Hierin	
worden de ontwikkelkansen concreter en zal juist wel de ‘achter de voordeur’-aanpak 
uitgangspunt zijn. We hopen op die manier uiteindelijk de hele wijk Overvecht te 
betrekken, want daar doen we het immers voor. 
 
In het vervolg gaat participatie op verschillende niveaus plaatsvinden:
 
• Werkplaats breed: contact houden brede wijkvertegenwoordiging, gemeente 

(ambtelijk, bestuurlijk) met als doel de grote lijn gezamenlijk te bewandelen. 
• In de buurten vanuit de projectinitiatieven (concrete buurtverbeteringsprojecten 

vanuit de Werkplaats): door partijen binnen de Werkplaats op buurtniveau de 
lokale behoeften concretiseren, mensen betrekken, kwaliteit toevoegen en 
buurten een brede impuls geven. 

 

Voor de participatie in het vervolg hanteren we vijf uitgangspunten:
1. De Werkplaats en de projectinitiatieven zoeken altijd verbinding met organisaties, 

bewoners en ondernemers.
2. De Werkplaats en de projectinitiatieven gaan voorspelbaar te werk in 

communicatie met de omgeving en participatie.
3. De Werkplaats en de projectinitiatieven stemmen met elkaar participatie- en 

communicatiemomenten af. 
4. Het is altijd duidelijk wie de afzender van de communicatie is: De Werkplaats of 

de gemeente.
5. Met participatie en communicatie zijn we niet alleen ondersteunend aan de 

realisatie van buurtverbeteringsprojecten, maar proberen we ook buurten en zo 
de wijk in beweging te krijgen. Bewegen = verbeteren.
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Afbeelding: Sebastiaan ter Burg 



Analyse & 
gebiedsprofiel1

11Werkplaats Overvecht 



Overvecht gaat voor woongeluk

De stad staat onder druk. En dan met name in de Randstad. Er is veel vraag 
naar nieuwe woningen en dat voelt Utrecht ook. Uit diverse onderzoeken en de 
vraaganalyse van Springco komt sterk naar voren dat huishoudens op zoek zijn 
naar stedelijke of juist rustige woonmilieus en is het suburbane woonmilieu minder 
gewenst. Dit suburbane woonmilieu, en dan met name de naoorlogse laag- en 
hoogbouwijken zoals Overvecht, kampt vaak met een identiteitsvraagstuk. 
Net als veel andere steden in Nederland is Utrecht bezig om de beschikbare ruimte 
beter en slimmer te benutten. Dit kan door slecht functionerende of verouderde 
werkgebieden te transformeren naar wonen en door bestaande woongebieden te 
verdichten en te transformeren.

We zien onder de voorkeuren van huishoudens dat er een sterke behoefte is om 
in een meer ontspannen omgeving te wonen. Dit kan in de stad zelf door rustige 
stadswijken te combineren met levendige gebieden, maar ook door het buitengebied 
aan de randen van de stad meer te integreren met de bestaande stad. Zo ontstaat een 
stad waar de voorkeuren van de mensen nu en later in de toekomst optimaal worden 
benut. 

Overvecht ligt als wijk tussen de twee krachten van meer stedelijk en landelijk in. 
Een bevoorrechte positie. Een positie om beter te benutten voor zowel de huidige 
bewoners als voor de bewoners die er in toekomst kunnen gaan wonen. Meer 
evenwicht in de eenzijdige woningvoorraad binnen een eenzijdig woonmilieu zal 
resulteren in een wijk die meer in evenwicht is en daarmee zich kan ontwikkelen naar 
een aantrekkelijke wijk om te wonen, werken en verblijven. 

Springco Urban Analytics is gevraagd om in beeld te brengen wat het optimale 
gebiedsprofiel	van	Overvecht	zou	moeten	zijn	om	de	woonkwaliteit	te	verbeteren.	
Een wijk die net als heel Utrecht een ontwikkeling moet gaan doorlopen en die een 
positieve impact heeft op de huidige bewoners en aantrekkelijk is om voor nieuwe 
bewoners te gaan wonen. Een toekomstbestendige wijk waarin de wensen en 
behoefte van zowel de huidige bewoners als nieuwe bewoners een plek krijgen. 

In dit hoofdstuk doen wij aan de hand van de volgende onderdelen een onderbouwd 
voorstel	voor	een	toekomstige	gebiedsprofiel	:	Overvecht	nu	(huidige	situatie)	
en ontwikkelingen en vraag- en doelgroepanalyse (waar kan Overvecht op 
inspelen). Op basis van de feedback die wij in de tweede helft van 2019 van diverse 

belanghebbenden ontvingen, maakten wij deze geactualiseerde  samenvatting van 
het	eerder	opgeleverde	rapport	‘gebiedsprofiel	Overvecht’.

Afbeelding Woonmilieus Utrecht: de druk vanuit het centrum voor het vergroten van meer stedelijke 
woonmilieus als wel de behoefte om meer het landelijk woonmilieu te integreren in de buitenwijken (woonwijk 
hoog- en laagbouw).
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Overvecht nu: huidige situatie en ontwikkelingen

25%

10%

32%

14%16%
12%13%

17%

10%

18%

4%

30%

Overvecht Utrecht

Bruto inkomen (verdeling)

<€18.000 €18.000-26.000 €26.000-35.000

€35.000-50.000 €50.000-75.000 > €75.000

3% 3%

15%

4%

56%

18%
15%

18%

9%

36%

1%

16%

1%

20%

Overvecht Utrecht

WOZ-waarden (verdeling)

<€125.000 €125.000-150.000 €150.000-200.000

€200.000-250.000 €250.000-300.000 €300.000-400.000

>€400.000

Geen afspiegeling van Utrecht
Sociaal staat Overvecht haaks op het gemiddelde van Utrecht. In de inkomens zien 
we bijvoorbeeld een tegenovergestelde verdeling ten opzichte van de gemiddelde 
inkomensverdeling in Utrecht. 

De wijk die in de jaren 60 en 70 is ontwikkeld om de woningnood op te vangen en alle 
type huishoudens een geschikte woning in een groene, ruime en schone omgeving 
aan te bieden, dient in de huidige tijd niet meer dezelfde functie. De leefbaarheid 
staat al lange tijd onder druk in de wijk. Mede doordat er geen balans is tussen het 
marktaandeel en corporatiebezit. Dit is ook goed te zien in de vergelijking tussen 
Overvecht en Utrecht als we kijken naar prijsniveaus van de woningen. 

De laatste decennia is het percentage corporatiebezit al gedaald en de wens bestaat 
om dit percentage nog verder naar beneden te brengen. Op dit moment is circa 67% 
van alle woningen in Overvecht in bezit van corporaties. 

Als we ook kijken naar het woonmilieu in Overvecht dan bestaat 90% uit een woonwijk 
laag- en hoogbouw. Een type woonmilieu dat tegenwoordig voor veel huishoudens 
niet als meest gewenst woonmilieu wordt bestempeld.

Eenzijdige woningvoorraad
De sociale verschillen hebben een directe relatie met de woningvoorraad in Overvecht. 
Hieronder nog enkele inzichten, zie ook kaarten op de volgende pagina’s.
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Op een aantal plekken concentratie van corporatiebezit
Op de rechter afbeelding zien we wat het dominante bezit per bouwblok is. Dat kan 
dus	betekenen	dat	er	in	een	flat	zowel	koop	als	huur	aanwezig	is,	maar	het	overgrote	
deel bijvoorbeeld sociale huur is. Dit complex kleurt dan oranje op de kaart. We 
hebben een onderscheid gemaakt in:
• Huur corporaties
• Huur overig
• Koop 

Leefbaarheid ondermaats
De kaart geeft de leefbaarheid van Overvecht weer in een grid van 100x100 meter. 
De leefbaarheidskaart bestaat uit 5 dimensies en is een voorspelling aan de hand 
van circa 60 achterliggende bronnen. De leefbaarheidskaart is ontwikkeld door het 
Ministerie van Binnenlandse zaken (https://www.leefbaarometer.nl/home.php) en 
geeft inzicht in hoe een gebied qua leefbaarheid onder- of bovengemiddeld presteert 
ten opzichte van het Nederlands gemiddelde. 

Het valt op dat met name Overvecht Noord erg laag scoort. In de leefbaarheidsscore 
is terug te zien dat in heel Overvecht de voorzieningen positief scoren. Alleen rondom 
veiligheid, samenstelling bewoners, de woningen en fysieke omgeving scoort het ver 
onder het gemiddelde van Nederland.  

Huishoudsamenstelling wijkt niet veel af van Utrecht
Wanneer we kijken naar de verdeling van huishoudens valt het volgende op:
• Met een aandeel van circa 75% kleine huishoudens wijkt de huishoudensverdeling 

van Overvecht niet veel af van Utrecht totaal. De inkomens liggen zoals we eerder 
zagen wel veel lager. Zo zien we dat er onder alleenstaanden veel huishoudens 
zijn met een zeer laag inkomen (25% van alle huishoudens). Ook zijn er veel 
gezinnen met een minimum inkomen (8% van alle huishoudens).  

• De verdeling van huishoudens over type woningen wijkt ook sterk af van Utrecht 
totaal. Zo zien we dat gezinnen voor een groot deel in een appartement wonen 
en daartegenover weer een grote groep Empty Nesters (55-75 jaar) in een 
grondgebonden woning woont. 65% huishoudens die in een grondgebonden 
woning wonen bestaan uit een 1- en/of 2-persoonshuishouden. Dit zijn circa 
2.240 grondgebonden woningen in Overvecht die worden bewoond door een 
klein huishouden. 

1 of 2 personen tussen > 75 jaar

Gezinnen: Onder 35: 55-75 jaar: 35-55 jaar: Senioren: 

Met jonge en/of oude kinderen 1 of 2 personen < 35 jaar 1 of 2 personen tussen 55-75 jaar1 of 2 personen tussen 35-55 jaar

36%25% 17%14% 9%

circa 75%

Bron: EDM
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1%
0%

6%
0%

90%
2%

0%
0%
0%

binnenstad
levendige stadswijk
rustige stadswijk
luxe stadswijk
woonwijk laag- en hoogbouw
woonwijk laagbouw
luxe woonwijk
dorps
landelijk

Overvecht Woonmilieu

Woonmilieus in Overvecht en Utrecht

Overvecht UtrechtType milieu

9% 11%
47%

22%
44%

67%

Overvecht Utrecht

Herkomst

Westerse allochtonen Niet Westerse Allochtonen

Autochtonen

78% 56%
20% 39%

1% 4%

Overvecht Utrecht

Woningtype

Flat/appartement/etagewoning

Hoek-/rijtjeswoning

Twee-onder-een-kap/vrijstaand

17% 15%
23% 21%

40%
26%

12% 17%
8% 13%

1%
7%

Overvecht Utrecht

Woning oppervlakte

Minder dan 60 m2 Tussen 60 - 80 m2

Tussen 80 - 100 m2 Tussen 100 - 120 m2

Tussen 120 - 150 m2 > 150 m2

21%
46%

67%

33%
12% 21%

Overvecht Utrecht

Eigendom (verdeling)

Koop Corporatie Overige verhuurders
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Leefstijlen en identiteit

Naast	het	in	beeld	brengen	van	hoe	de	wijk	fysiek	en	demografisch	is	verdeeld,	is	
het ook van belang te weten welk type leefstijlen in Overvecht wonen. Want wat voor 
soort mensen wonen er in Overvecht? Je kan die vraag beantwoorden vanuit een 
demografisch	perspectief	(ouderen,	gezinnen)	of	bijvoorbeeld	vanuit	een	economisch	
perspectief (inkomen). Maar voor het vraagstuk rond de toekomstige ontwikkeling 
van Overvecht is het ook relevant wat voor type mensen nu hier wonen en hoe 
nieuwe ontwikkeling in de wijk daar op kunnen inspelen, voor zowel de huidige als 
nieuwe bewoners. Om hier meer inzicht in te krijgen maken we gebruik van het DISC-
model.

Met het DISC-model maken we gebruik van de gedragswetenschappen sociologie 
en psychologie om het consumentengedrag te begrijpen en in kaart te brengen. 
Het DISC-model is begin vorige eeuw ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog 
William Marston en voor het eerst beschreven in ‘Emotions of Normal People’ in 1928. 
De theorieën van Marston zijn gebaseerd op het gedachtengoed van Jung en Adler, 
en worden sindsdien veel gebruikt in persoonlijkheidstesten en HRM-beleid. Op dit 
moment hebben wereldwijd circa 60 miljoen mensen een DISC-test ingevuld.
Op	basis	van	een	uitgebreide	psychologische	test	wordt	een	profiel	samengesteld.	We	
onderscheiden	acht	kenmerkende	profielen	die	in	het	schema	met	kernwoorden	zijn	
weergegeven. 
Aan het model liggen een tweetal dimensies ten grondslag:
• Sociologische dimensie: hoe verhoudt iemand zich tot de ander; individu-gericht 

versus groepsgericht?
• Psychologische dimensie: in welke mate stelt men zich open naar de ander; 

introvert versus extravert?   

leefstijlen
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Op zoek naar harmonie in een wijk met minder stabiliteit

De mensen in Overvecht zijn vooral groepsgericht, normen en waarden zijn 
belangrijk. De leefstijl die het meest in Overvecht voorkomt is lime. Lime hecht aan 
contact met anderen, is hulpvaardig en gastvrij. De groene leefstijl komt vlak daarna 
en is zowel op zoek naar harmonie in zijn omgeving als in zijn woning. Voor beide 
groepen is sociale cohesie in de wijk van belang. Dit wetende schuurt dit met de 
werkelijkheid. Overvecht kenmerkt zich door een lage leefbaarheid met gemiddeld 
meer huishoudens met sociale problematiek. Mensen willen harmonie, maar wonen 
nu in een omgeving die niet stabiel is. Als ze de keuze hebben zoeken ze wellicht ook 
eerder een woonomgeving die wel meer in harmonie is. Op plek 3, 4 en 5 komen 
de leefstijlgroepen geel, aqua en oranje sterk naar voren. Ook deze groepen zijn 
groepsgericht, maar onderling zijn er grote verschillen. Waarin de oranje leefstijl 
vooral ‘extravert’ is, is aqua juist weer ‘introvert’. De rode, paarse en blauwe leefstijl 
komen minder voor in Overvecht. Deze groepen zijn individueel gericht. Overvecht 
biedt nog niet een omgeving waarin deze leefstijlen zich graag vestigen. Behalve dan 
in de luxere delen van Overvecht. Kort gezegd zijn de wensen van deze leefstijlen 
omtrent wonen en woonomgeving als volgt onder te verdelen:

1. Lime en Groen: vertrouwde basis, eigen ruimte en rituelen (buurt / dorp)
2. Oranje en Geel: open huis en een deel van het geheel zijn (stad / buurt)
3. Aqua en Blauw: eigen binnenwereld en privacy (dorp / privéwijk)
4. Paars en Rood: Lifestyle attribuut en eigen eiland (privéwijk / stad)

In de leefstijlverdeling van Utrecht zien we vooral dat de paarse leefstijl (autonoom 
/ stad) dominant is. Ook de blauwe en rode leefstijl komen in verhouding meer voor 
dan in Utrecht. Deze leefstijlen – met name paars en rood - horen bij het ‘stedelijk’ 
publiek met de daarbij horende woonmilieus. 

Hiernaast	is	het	huidige	gebiedsprofiel	van	Overvecht	visueel	in	beeld	gebracht	en	
geplaatst tegen de huidige bewoners van Utrecht.

13% 13%
22% 19%

13%
6% 8% 6%

Leefstijlverdeling Overvecht 

10% 8%
12% 12%

17%
11%

21%

9%

Leefstijlverdeling Utrecht 

13% 13%
22% 19%

13%
6% 8% 6%

Leefstijlverdeling Overvecht 

10% 8%
12% 12%

17%
11%

21%

9%

Leefstijlverdeling Utrecht 
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Ontwikkelingen Overvecht

huishoudens met hoge inkomens trekken weg

Het mag duidelijk zijn dat Overvecht een landingswijk is voor huishoudens die op 
zoek zijn naar sociale en betaalbare woningen. We zien in de verhuisbewegingen 
van de afgelopen vijf jaar dat deze groepen dan ook per saldo meer naar Overvecht 
verhuizen dan er uit Overvecht vertrekken. Daar tegenover staat een groep 
huishoudens die meer vertrekken dan ernaartoe verhuizen. Dit zijn voor een groot 
deel gezinnen met jonge en ook oude kinderen met een modaal en hoger inkomen. 
De uitschieters hierin zijn gezinnen met een 2.5x modaal en hoger inkomen (zie tabel). 
Uit de verhuisbewegingen zien we dat van de huishoudens die vertrekken circa 
26% verhuist naar een stedelijk woonmilieu en 30% naar luxe, dorps of landelijk 
woonmilieu. 41% verhuist naar een woonwijk met veel laagbouw (zoals Leidsche Rijn) 
en 26% verhuist naar hetzelfde woonmilieu als Overvecht. Aanbod en nieuwbouw 
bepaalt voor een groot deel ook de landingsplek. Het is dan ook niet vreemd dat veel 
van deze huishoudens naar Leidsche Rijn zijn vertrokken. Wat wel opvalt is hoe weinig 
van deze huishoudens naar een vergelijkbaar woonmilieu verhuizen als Overvecht. 
Overvecht biedt voor hun niet het ideale woonmilieu. Ook is dit een signaal dat het 
maken van een wooncarrière in de wijk in de meeste gevallen voor deze huishoudens 
niet mogelijk en/of wenselijk is. Een groep die je juist wel wilt behouden om meer 
balans te creëren in de huishoudenssamenstelling van Overvecht. 

 

Verhuizingen uit Overvecht: waar landen deze huishoudens?

Saldo instroom/ uitstroom 
Overvecht

Minder dan 
18.000 euro

18.000 - 26.000 
euro

26.000 - 
35.000 euro

35.000 - 
50.000 euro

50.000 - 
75.000 euro

75.000 - 
100.000 

euro

Meer dan 
100.000 euro

Jonge alleenstaanden 0.2% 0.3% 0.2% -0.2% 0.4% -0.1% 0.0%
Jonge paren zonder kinderen 0.0% 0.1% 0.3% 0.6% -0.3% -0.6% -0.6%
Middelbare alleenstaanden 0.7% 0.7% 0.0% -0.5% -0.4% -0.5% -0.2%
Middelbare paren zonder kinderen 0.2% 0.1% 0.0% 0.4% -0.3% -1.1% -1.1%
Gezinnen met alleen jonge kinderen 0.1% 0.8% 0.0% -0.1% -0.8% -3.0% -9.4%
Gezinnen met oudere kinderen 0.1% 0.9% -0.3% -0.1% -0.4% -0.7% -2.6%
Oudere alleenstaanden 0.8% 0.0% 0.0% -0.6% -0.1% -0.4% -0.1%
Oudere paren zonder kinderen 0.0% -0.3% -0.2% -0.6% -0.8% -0.7% -1.5%

Alle verhuizingen van de afgelopen 5 jaar zowel 
naar Overvecht als weg van Overvecht, relatief 
uitgedrukt in percentages.

Met name gezinnen met jonge kinderen trekken 
weg uit Overvecht, maar ook kleine huishoudens 
met 1.5x modaal en hoger inkomen
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Demografische	prognoses	Utrecht

Overvecht ligt in Utrecht en de stad Utrecht gaat volgens de prognoses de komende 
20	jaar	flink	groeien	in	het	aantal	huishoudens.	Om	te	voldoen	aan	de	verwachte	
woningbehoefte zullen er veel nieuwe woningen tot aan 2040 moeten bij komen 
(gemeente Utrecht gaat uit van 66.000 nieuwe woningen tot aan 2040). 

Een groot deel van de vraag zal komen vanuit kleine huishoudens, en dan met name 
Empty Nesters en senioren. Verder zal het aantal gezinnen gaan groeien. De starters 
en werkende huishoudens groeien licht. 

Utrecht staat voor een opgave. Op dit moment ervaart iedereen, maar vooral starters 
(jongeren), de moeilijkheid om een geschikte woning te vinden. Er zijn meerdere 
manieren om in te spelen op deze groeiende woningbehoefte. Naast het bouwen van 
nieuwe gezinswoningen en starterswoningen is het ook van belang om in te zetten op 
doorstroming door meer geschikte woningen te ontwikkelen voor de Empty Nester. 
Hierdoor zal een deel van de toekomstige vraag vanuit gezinnen in de bestaande 
voorraad kunnen worden opgevangen. Immers, veel Empty Nesters wonen nu in een 
gezinswoning. Een deel van de gezinnen die vervolgens een woning van een Empty 
Nester betrekt laten weer een woning achter die geschikt is voor een werkende of 
starter.  Hiermee zorg je ervoor dat de bestaande voorraad beter wordt benut.
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Een wijk met barrières en potenties

Overvecht kan op veel ontwikkelingen inspelen. Alleen is het nu een ander gebied ten 
opzichte van de rest van Utrecht. Niet alleen sociaal, maar bijvoorbeeld ook in de prijs 
per vierkante meter. Het huisvest betaalbaar vastgoed waar in de toekomst veel vraag 
naar is. Alleen is de woonomgeving – het woonmilieu – van Overvecht niet populair. 
Dat zien we niet alleen terug in de verhuisbewegingen uit Overvecht, maar ook in de 
vraaganalyse die we later in dit rapport bondig behandelen (voor uitgebreide uitleg 
verwijzen	we	naar	het	rapport	‘Gebiedsprofiel	Overvecht	2019’).		Overvecht	is	een	
wijk met veel ruimte. Een wijk die op een potentiële plek ligt en voor de toekomst 
veel waarde kan brengen. Daarin is het wel van belang dat de wijk een transformatie 
ondergaat. We zien in de strategische kaart (zie rechter afbeelding) sterk terug dat 
Overvecht een wijk is die zich duidelijk onderscheidt ten opzichte van omliggende 
wijken en Utrecht als geheel. 

Strategische kaart:
De strategische kaart is een combinatie van de toekomstwaarde en de 
belevingswaarde van de woningvoorraad. De toekomstwaarde wordt vastgesteld op 
basis	van	de	woningbehoefte-analyse	tot	2040	(verhuispatronen	en	demografische	
ontwikkelingen). De belevingswaarde baseren we op hoe de consument de plek 
ervaart en wat hij/zij ervoor over heeft om te wonen op die plek. Dan gaat het vooral 
over de (huidige) marktwaardering.  Wanneer we beide dimensies (toekomstwaarde 
en belevingswaarde) tegen elkaar afzetten, dan ontstaan negen kwadranten. Iedere 
kwadrant	kenmerkt	zich	door	een	specifieke	(denkbare)	strategie	die	afwijkt	van	die	
van de andere kwadranten. Meer informatie over de interpretatie van de kaart kunt 
onder het tekstvlak van de kaart teruglezen*.  De strategische kaart van Utrecht 
laat duidelijk zien dat in een overgroot deel van Overvecht het vastgoed een lage 
marktwaarde heeft (belevingswaarde) en een  gemiddeld tot hoge toekomstwaarde. 
Om de wijk te verbeteren is het nodig om op een aantal plekken het vastgoed te 
transformeren om aan te sluiten op de toekomstige vraag en in veel gebieden de 
context van de omgeving te verbeteren. Dit kan middels verdichting, toevoegen van 
kwaliteit in de openbare ruimte en voorzieningen.

Op de kaart zien we verschillende gekleurde 
vlekken in Utrecht ontstaan. De rode / roze 
vlekken zijn de gebieden die het meest kwetsbaar 
zijn en behoeve transformatie van vastgoed en/
of aanpassen van de context van het gebied. De 
gele vlekken nemen een neutrale positie in, er is 
vastgoed met een hoge toekomstwaarde maar 
dat uit zich nu niet in de marktwaarde. Dit heeft 
meestal met de lage kwaliteit van de woon- en 
leefomgeving te maken (openbare ruimte, sociale 
cohesie, veiligheidsbeleving). De groene vlekken 
duiden	op	gebieden	met	een	laag	risicoprofiel	en	
moeten vooral gekoesterd worden.
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Samenvattende conclusies: een wijk die beter benut kan en 
moet worden

Wanneer is het kantelpunt voor Overvecht? Overvecht heeft als wijk veel barrières en 
vraagstukken, maar het is ook een wijk met veel potentie en ruimte voor verbetering. 
Aan de hand van onze analyses vatten wij onze belangrijkste bevindingen samen:
• Overvecht is geen afspiegeling van Utrecht. De wijk heeft een eenzijdige 

woningvoorraad met veel corporatiebezit. 
• De leefbaarheid in de wijk is ondermaats (laagste van Utrecht op wijkniveau).
• Alhoewel de huishoudsamenstelling niet veel afwijkt van het gemiddelde van 

Utrecht, zijn er relatief meer huishoudens met lage inkomens en een andere 
nationaliteit. Ook valt op dat veel huishoudens die in een grondgebonden woning 
wonen, kleine huishoudens zijn. 

• Als we kijken naar welke leefstijlen er in Overvecht wonen zien we huishouden 
die veel waarde hechte aan harmonie, gemeenschapszin en contact. Alleen op dit 
moment woont men in een omgeving met weinig stabiliteit.

• Tot op dit moment zien we dat met name koopkrachtige huishoudens uit 
Overvecht verhuizen. Wat daarin opvalt is hoe weinig van deze huishoudens naar 
een vergelijkbaar woonmilieu verhuizen als Overvecht. Overvecht biedt deze 
huishoudens niet het ideale woonmilieu. 

• Dit terwijl er in Overvecht veel woonkwaliteiten aanwezig zijn. Momenteel is 
de verwachting dat er tot 2040 vraag is naar circa 60.000 nieuwe woningen 
in Utrecht. Overvecht is een wijk met aantal grote sociaal-maatschappelijke 
vraagstukken, maar het is vooral een wijk met veel kansen en mogelijkheden.  

Het streven is om Overvecht meer mee te laten liften in de groei van Utrecht. Zonder 
dat de betaalbaarheid onder druk komt te staan, de huidige bewoners een belangrijke 
positie innemen in de toekomstige ontwikkelingen en Overvecht in de toekomst 
ruimte geeft voor ontplooiing van jong en oud. 
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Wat is de vraag en hoe kan Overvecht daar op inspelen? 

In dit deel starten we met de samenvatting van de vraaganalyse uit het rapport 
‘Gebiedsprofiel	Overvecht’	uit	2019.	Welke	vraag	naar	nieuwbouwwoningen	komt	er	
uit Overvecht zelf en welke vraag vanuit de rest van Utrecht? Wat zijn de kenmerken 
van deze huishoudens en waar kan Overvecht het beste op inspelen om  meer 
woonkwaliteit in Overvecht te realiseren en de wijk mee te laten liften op de groei van 
Utrecht? In het tweede deel gaan we in op de strategie, welke vraag en doelgroepen 
zal Overvecht zich stapsgewijs op kunnen richten. 

Vraag- en doelgroepanalyse 
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De vraagdruk uit de wijk en regio inzetten voor een 
gemengde wijk

De door Springco Urban Analytics uitgevoerde data-analyse vormt samen met de 
kaartbeelden input om de volgende vraag te beantwoorden: ‘Hoe ontstaat er meer 
woonkwaliteit in Overvecht en in welke stappen kan de wijk vernieuwen?’ Voor de 
uitgebreide	vraaganalyse	verwijzen	we	naar	het	rapport	uit	2019	‘Gebiedsprofiel	
Overvecht’. 

Vanuit de analyse van de huidige situatie (zie vorige hoofdstuk) en vraaganalysen 
(welk doelgroepen oefenen een vraag uit naar bepaalde woningtype, prijssegmenten 
en woonmilieus) vraagt dit om een strategie in Overvecht die gericht is op het meer 
stedelijk maken van de delen dichter bij de binnenstad en OV-knooppunten en het 
verdunnen & vergroenen van delen aan de randen van de wijk. 

Zo wordt vanuit de Overvechtse bevolking de vraag naar stedelijk wonen vooral 
uitgeoefend door jongeren (<35 jaar) met een lager en midden inkomen, werkenden 
(35-54 jaar) met een hoger inkomen en gezinnen (alle leeftijden) met een hoger 
inkomen. Bij suburbaan wonen (ontspannen, met name grondgebonden met op een 
aantal locaties appartementen) komt de vraag uit Overvecht vooral van gezinnen (alle 
leeftijden) in alle inkomensklassen, werkenden (35-54 jaar) met een hoger inkomen en 
Empty Nesters (55-75 jaar) met een hoger inkomen.

We hebben de vraag vanuit Overvecht aangevuld met de vraag uit de rest van Utrecht 
en in vergelijking met de huidige voorraad bepaald waar nu en in de toekomst 
tekorten of overschot in is. Middels de analyse van de wijk hebben we de belangrijkste 
doelgroepen per productsegment bepaald. Daarin hebben we rekening gehouden 
met de wens om relatief minder sociaal toe te voegen, voor bestaande huishoudens 
wooncarrière mogelijk te maken binnen de wijk (behouden van sociaal kapitaal) en 
meer diversiteit in typologieën en woonmilieus te realiseren. 

Hieronder samengevat op welke doelgroepen Overvecht zich kan richten om de wijk 
te vernieuwen door in te spelen op de vraag vanuit de huidige bewoners en die van 
heel Utrecht. 

Stedelijke woonmilieus 
Binnenstad, Levendige stadswijk, Rustige stadswijk, Luxe stadswijk: 

• Jongeren: stedelijke goedkope huur/koopappartementen;
• Werkenden : stedelijk middeldure/dure huur- en koopappartementen;
• Gezinnen: stedelijke dure grondgebonden koopwoningen;
• Empty Nesters: stedelijke middeldure koopappartementen.

Suburbane  woonmilieus 
Woonwijk laag- en hoogbouw, woonwijk Laagbouw , Luxe woonwijk 

• Werkenden: middeldure eengezinswoningen;
• Gezinnen lage inkomens: goedkope huur eengezinswoningen;
• Gezinnen midden/hoge inkomens: middeldure/dure koop 

eengezinswoningen;
• Empty Nesters : middeldure en dure huur- en koopappartementen.
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Vraaganalyse: kansrijke woonproducten 

Vanuit onze uitgebreide analyse hebben wij hieronder een onderscheid aangebracht 
voor welk doeleinde een bepaald segment bijgebouwd moet worden. Door het 
toevoegen van deze woonproducten in een bepaald woonmilieu speel je niet alleen 
in op de woningbehoefte in Overvecht en Utrecht, maar dient het ook een doel om 
de wijk te verbeteren, door bijvoorbeeld huidige wegtrekkende huishoudens te 
behouden, nieuwe doelgroepen te verleiden of doorstroming te stimuleren.  

Overvecht valt op dit moment ook onder een suburbaan woonmilieu. Alleen mist het 
identiteit en woonkwaliteit. Het is van belang dat op een aantal plekken in Overvecht 
een suburbaan woonmilieu wordt gecreëerd die meer aansluit op de voorkeuren van 
mensen en een eigen karakter krijgt. Bijvoorbeeld een ontspannen woonmilieu met 
dorpse elementen

Stedelijke Woonmilies

Productsegment Doel

Goedkope huurappartementen
Tekort in Overvecht, behoefte uit de 
wijk, inspelen op vraag jongeren die 
zorgen voor stedelijke levendigheid

Middeldure
huurappartementen

Tekort in Overvecht en Utrecht, 
vasthouden stijgers en aantrekken 

stedelijk publiek

Goedkope 
koopappartementen

Tekort in Utrecht en Overvecht, 
inspelen op jonge doelgroep en sociale 

stijgers

Middeldure
koopappartementen

Tekort in Utrecht en Overvecht, 
inspelen op werkenden en empty 

Nesters

Dure eengezins koopwoningen
Aantrekken en vasthouden

koopkrachtige gezinnen

Suburbane woonmilieus (met dorpse elementen)*

Productsegment Doel

Goedkope huur eengezinswoningen
Tekort in Overvecht, behoefte uit de 

wijk

Middeldure en dure 
huurappartementen

Tekort in Utrecht en Overvecht, 
aantrekken nieuwe doelgroepen en

doorstroming in de wijk

Middeldure koopappartementen
Tekort in Utrecht en Overvecht, 

aantrekken nieuwe doelgroepen en
doorstroming in de wijk

Dure koopappartementen
Tekort in Utrecht, Inspelen op de vraag

van Empty Nesters

Middeldure eengezins
koopwoningen

Tekort in Overvecht en Utrecht, 
vasthouden en aantrekken gezinnen

Dure eengezins koopwoningen Aantrekken koopkrachtige gezinnen
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Welke doelgroepen bedienen met voorgestelde 
woonproducten?

Zoals we begonnen met dit rapport komt uit diverse onderzoeken en de vraaganalyse 
van Springco sterk naar voren dat huishoudens op zoek zijn naar stedelijke of juist 
rustige woonmilieus en is het suburbane woonmilieu minder gewenst. Doordat 
Overvecht zich bevindt tussen twee krachten van meer stedelijk en landelijk in (zie 
rechter afbeelding) kan het daar goed op inspelen. Enerzijds door een meer stedelijk 
woonmilieu te introduceren in de wijk en anderzijds door het bestaande suburbane 
woonmilieu in kwaliteit en identiteit te laten stijgen. 

Stedelijke woonmilieus = stedelijk publiek
Meer inzetten op het creëren van een stedelijk woonmilieu betekent ook een 
woon- en leefomgeving creëren die past bij het stedelijk publiek. Dit publiek is 
meer individueel gericht, hecht waarde aan zijn eigen plek in een meer dynamische 
omgeving met verschillende soorten mensen. Is innovatief, wil modern zijn en 
kwaliteit is van belang. Door deze woonomgeving binnen Overvecht te ontwikkelen 
worden stijgers uit de wijk behouden en nieuwe doelgroepen aangetrokken. De focus 
zal met name moeten liggen op het realiseren van een stedelijk woonmilieu voor:
• Jongeren: stedelijke goedkope huurappartementen;
• Werkenden: stedelijke middeldure/dure huur- en koopappartementen;
• Gezinnen: stedelijke dure grondgebonden koopwoningen;
• Empty Nesters: stedelijke middeldure koopappartementen

Suburbane woonmilieus = ontspannen publiek
Door de kwaliteit van het suburbane, en daarmee het huidige woonmilieu, te 
verbeteren is dit aantrekkelijk voor doelgroepen die in een ontspannen omgeving 
willen wonen. Deze doelgroep is groepsgericht en introvert. Hecht waarde aan 
geborgenheid en sociale cohesie. Dit ‘ontspannen publiek’ wil een eigen plek in 
de wijk om zich thuis te voelen. Deze leefstijlen zijn op zoek naar een ontspannen 
woonmilieu waarin mensen voor elkaar zorgen en voorzieningen nabij zijn. De 
dominante leefstijl van Overvecht sluit hierop aan. Alleen moet de koopkrachtige 
(midden en hoger inkomen) zich wel veilig en prettig voelen in waar het landt. 
Daarnaast is het van belang dat de omgeving een degelijke uitstraling heeft.  

• Werkenden: suburbane middeldure eengezinswoningen;
• Gezinnen lage inkomens: suburbane goedkope huur eengezinswoningen;
• Gezinnen midden/hoge inkomens: suburbane middeldure/dure koop 

eengezinswoningen;
• Empty Nesters: suburbane middeldure en dure huur- en koopappartementen.
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Conclusies	en	aanbevelingen	Gebiedsprofiel	Overvecht

Het staat voorop dat Overvecht een wijk is en moet blijven voor zijn huidige bewoners. 
Een wijk die aansluit op hun woonwensen en waar ingrepen ook bijdragen aan het 
verbeteren van de totale leef- een woonkwaliteit van de wijk. Vanuit diverse beleids- 
en participatietrajecten is echter de wens uitgesproken om tot een meer gemengde 
wijk te komen. Door enerzijds uit te gaan van zijn eigen kracht (suburbaan in kwaliteit 
doen laten stijgen) en anderzijds aan te sluiten op de stedelijke woonbehoefte van 
mensen, liggen er voor Overvecht kansen om een meer gebalanceerde doelgroep te 
gaan bedienen. Met als doel om de totale kwaliteit in de wijk te verbeteren. 

Vanuit de vraag- en doelgroepenanalyse kunnen we concluderen dat Overvecht kan 
inspelen op twee hoofdgroepen: het stedelijke publiek en het ontspannen publiek. 
Binnen het stedelijke en ontspannen publiek is er nog een diversiteit aan subgroepen 
met diverse wensen en voorkeuren. Het hangt per ingreep en locatie af welke 
doelgroep hier beste kan worden bediend. 

Een duurzame verandering in de wijk op gang brengen
Daarvoor zijn innovators nodig. Doelgroepen die durven en een kans zien om zich 
een nieuwe plek eigen te maken. De rode en oranje leefstijl is met name de pionier 
die veranderingen op gang brengt om vervolgens te worden gevolgd door de paarse 
en later de blauwe leefstijl. Dit moet dan wel een omgeving zijn waarin de rode en 
oranje leefstijl ook kan pionieren. Om deze verandering op gang te brengen is het van 
belang om te richten op: 
• Stedelijke jongeren, goedkope koop met een modaal inkomen uit Overvecht zelf 

en vanuit de rest van Utrecht;
• Stedelijke werkenden, middelduur huur en koop met midden en hoger inkomen 

komen voor een groot deel uit de rest van Utrecht maar ook vanuit Overvecht 
zelf;

• Gevolgd door stedelijke jonge gezinnen met een hoger inkomen die in een 
dure grondgebonden woning willen wonen en de Empty Nester die op zoek 
is naar comfort en kwaliteit in zijn woonomgeving nabij voorzieningen, 
mobiliteitsknooppunten en rustige groene ruimtes. Beide groepen (stedelijk 
gezin en Empty Nester) komen uit Overvecht zelf en vanuit de rest van Utrecht. 

Kwaliteit toevoegen en koopkracht realiseren
Door een sterkere verbinding tot stand te brengen met het buitengebied en de 
groene plekken in de wijk in kwaliteit te doen laten stijgen, kan er een kwalitatief 
suburbaan woonmilieu worden ontwikkeld die inspeelt op;
• Het aantrekken en behouden van koopkrachtige gezinnen door locaties te 

transformeren waar meer woonkwaliteit kan worden gerealiseerd met dorpse en 
landelijke elementen (met name laagbouw);

• Empty Nester met een midden of hoger inkomen uit de wijk zelf of van net buiten 
de wijk die op zoek is naar een appartement of een woning in een hof. Ook 
hiervoor geldt dat deze doelgroep op zoek is naar een kwalitatief hoogwaardige 
en rustige omgeving waar men in een comfortabele woning woont en er 
makkelijk contact kan worden gemaakt met omwonenden. 

Start met het stedelijk publiek en zet gaandeweg in op het ontspannen publiek 
We adviseren om eerst in te zetten op verandering in de wijk door in te spelen op het 
jonge en werkende stedelijke publiek uit Overvecht en Utrecht, om gaandeweg meer 
koopkrachtige huishoudens aan te trekken / te behouden die stedelijk willen wonen. 
Dit zal zorgen voor meer diversiteit in woningen, mensen, voorzieningen en daarmee 
beleving. Geleidelijk zal het ontspannen publiek beter verleid kunnen worden om 
ook in Overvecht te blijven wonen en te gaan wonen. Hiermee zet Overvecht ook 
een verandering in gang die in lijn ligt met de marketing life cycle van Rogers (van 
innovator naar early adaptors, early majorty, late majorty en laggards). 

Per buurt een strategie, zonder de visie en doel voor heel Overvecht uit het oog 
te verliezen
Bekijk per buurt welke opgaven en kansen er liggen en op welke wijze nieuwe 
ontwikkelingen bijdragen aan het verbeteren van de wijk en ervoor zorgen dat de 
huidige bewoners kunnen blijven wonen in de wijk zelf. Per buurt past een op maat 
gemaakte ingreep en daarmee ook woonmilieu en type doelgroep. 
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Afbeelding: Sebastiaan ter Burg 



Ruimtelijke visie2
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Bijzondere positie

De positie van Overvecht is bijzonder. Enerzijds ligt de wijk dichtbij de binnenstad: 
binnen	10	minuten	fietsen	ben	je	al	in	Overvecht.	Doormiddel	van	het	station	is	het	
goed verbonden met het OV netwerk. Tegelijk wordt Overvecht omgeven door twee 
belangrijke landschappelijk en recreatieve structuren: de Vecht en het Gagelbos / 
Noorderpark aan de overzijde van de NRU. Ook de autobereikbaarheid is uitstekend 
gezien de ruimtelijke opzet van de wijk en de ligging aan de NRU. In de ruimtelijke 
visie proberen we deze kwaliteiten zo optimaal mogelijk te benutten.   

Utrecht groeit. Groeit Overvecht mee?

Op veel plekken in Utrecht wordt bijgebouwd, verdicht en getransformeerd. Er 
ontstaan nieuwe centra van stedelijke dynamiek: de stad groeit. Regio Utrecht staat 
voor een enorme woningbouwopgave: Utrecht zoekt nog plek voor 64.000 woningen 
tot 2040. Om woningbouw te versnellen is onder andere de Woondeal met het Rijk 
ondertekend. De kaart hiernaast geeft de strategie van de stad Utrecht weer waarin te 
zien is dat Utrecht kiest voor groei door inbreiding. 

Inmiddels is Overvecht geen uitbreidingswijk meer; het is ingehaald door de vele 
recentere ontwikkellocaties. In het proces van stedelijke vernieuwing en uitbreiding 
spitst de opgave voor Overvecht zich toe op kwaliteitsverbetering en herstructurering.

Wat opvalt ten opzichte van veel andere woongebieden is de relatief lage 
woningdichtheid van zo’n 35 woningen per hectare. Een dichtheid passend bij een 
uitbreidingswijk in het buitengebied die op de auto is georiënteerd, maar niet bij een 
wijk nabij het centrum met een aantrekkelijk voorzieningenniveau. Meer inwoners in 
Overvecht betekent draagvlak voor meer en betere voorzieningen, een beter gebruik 
van het groen en meer aanleiding voor ontmoeting. In onze visie is er ruimte voor 
verdichting. Deze verdichting staat echter altijd ten dienste van kwaliteitsverbetering 
van de wijk een diversere bewonerssamenstelling. 

Overvecht & Utrecht

Leidsche Rijn (gem): 40 

Merwedekanaalzone: >100 

Kanaleneiland: 60 -100

Wittevrouwen: 80 

Veemarkt: 55 

Tuindorp: 40

Overvecht: 35 

Woningdichtheid in woningen per hectare

Bron: RSU2030.
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Opgave: toekomstbestendig Overvecht

Na Kanaleneiland was Overvecht de tweede grote uitbreidingswijk van Utrecht. 
Door de annexatie van het poldergebied kwam een stuk van zo’n 800 hectare 
ter beschikking voor Utrecht. Hier kon volgens de, in die tijd, nieuwste principes 
en bouwmethoden een nieuwe stadswijk verrijzen. Dit heeft geleid tot een zeer 
karakteristiek beeld en compositie die nog steeds goed herkenbaar en beleefbaar 
is. In de loop der jaren is de bewonerssamenstelling echter sterk gewijzigd, is veel 
bebouwing aan vernieuwing toe en spelen er diverse opgaven op het gebied van 
veiligheid, sociaal domein en ruimte. Om Overvecht gereed te maken voor de 21ste 
eeuw is vernieuwing nodig, zowel ruimtelijk, programmatisch én sociaal. In de 
ruimtelijke visie wordt de focus gelegd op ruimtelijke ingrepen, die maatschappelijk 
en programmatisch meerwaarde hebben.   

Transformatie langs bestaande karakteristieken

Het uitgangspunt van de visie is dat we voortbouwen op de ruimtelijke kwaliteiten die 
we aantreffen in de huidige situatie en (deels) afkomstige zijn uit de oorspronkelijke 
planopzet. Dit zijn onder andere:  

• Groenstructuur. In de tijdsperiode dat Overvecht ontwikkeld werd waren 
binnensteden en arbeiderswijken in Nederland geen populaire plek om te wonen: 
weinig plek voor auto’s, klein, vervuild en lawaaïg. Overvecht bood groen, licht 
en ruimte. De sterke groenstructuur die werd ontwikkeld is nog steeds een 
belangrijke kwaliteitsdrager. 

• Buurten. Een belangrijke ideaal was de de Wijkgedachte: de opbouw van de stad 
volgens een sterke hiërarchie van woning, buurt, wijk en stad. Hieruit volgde de 
karakteristieke opbouw van buurten in Overvecht: zeven in zuid en drie in noord, 
met hierbinnen kleine voorzieningenclusters. 

• Cultuurhistorie. De stedenbouwkundige principes van Overvecht zijn voor 
een groot deel ontleend aan het modernisme: rationele stratenplannen en 
verkavelingen, en gebouwen in het groen. Er werd vrijwel uitsluitend gewerkt met 
strokenverkaveling zodat licht, lucht en ruimte (en groen) overal kon doordringen. 
Kenmerkend is ook de hoge mate van functiescheiding tussen wonen, werken en 
recreëren.

Opgaven met ruimtelijke component

De ruimtelijke karakteristieken zoals boven beschreven zijn brengen ook een aantal 
opgaven met zich mee. Dit is deels te wijten een veranderend gebruik van ruimte en 
een veranderende bewonerssamenstelling, maar ook simpelweg doordat sommige 
concepten niet werkten zoals door de planners van toen werd gedacht. Bijvoorbeeld:

• De bevolkingssamenstelling is veranderd: na de jonge gezinnen in de jaren ‘60 
is er instroom geweest van onder andere gastarbeiders en recent ook starters 
en studenten. Dit betekent nieuwe doelgroepen die ruimte anders gebruiken en 
andere voorzieningen nodig hebben. 

• Groen wordt niet (meer) gebruikt zoals bedacht; de collectieve openbare ruimte 
wordt niet in gebruik genomen door de bewoners. Op veel plekken zijn nu 
kleinere stukken groen zonder duidelijke functie: snippergroen. Ook de grotere 
parkachtige ruimtes zijn op sommige plekken onveilig door gebrek aan routes, 
toezicht, of een duidelijke rand.

• De soms onduidelijke oriëntatie van de woningen en de bergingen op de begane 
grond zorgen voor weinig toezicht op de openbare ruimte. Dit werkt overlast en 
onveilig gevoel in de hand, en is niet bevorderlijk voor ontmoeting en interactie. 

• Doordat er met hoofdzakelijk drie woning typologiën werd gewerkt is er relatief 
weinig variatie in woonmilieu en woonproducten. Ook zijn de oorspronkelijke 
doelgroepen (20% lage inkomens, 60% middeninkomens en 20% hoge inkomens) 
veranderd. De huidige samenstelling past niet bij de ambitie van de stad en de 
originele opzet.

• Door de focus op de auto in het ontwerp, bepaalt deze nu het straatbeeld en 
nodigen de brede wegen uit tot hard rijden. Daarnaast zijn het sterke barrières.  

Opgave: Overvecht transformeert door
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Om Overvecht klaar te maken voor de 21ste eeuw zijn er een aantal 
transformatieprincipes opgesteld. Deze principes bouwen voort op de aanwezige 
kwaliteiten en eigenschappen. Ze bevatten een nieuwe interpretatie van de 
oorspronkelijke gedachten waarmee de stedelijke uitbreiding werd opgezet. Het is 
geen plan voor Overvecht, maar een leidraad voor nieuwe ontwikkelingen. Hiermee 
ontstaan een nieuw elan zonder afbreuk te doen aan de oorspronkelijke gedachten.  

1. Groen: van kwantiteit naar kwaliteit
Inzet op sterk, verbonden en kwalitatief hoogwaardig groen netwerk dat ook optimaal 
benut wordt als kwaliteit om aan te wonen.

2. Stad van buurten
Aandacht voor de lokale functies, samenhang en herkenbaarheid van de verschillende 
unieke buurten.

3.	Naar	een	aantrekkelijk	milieu	voor	OV,	voet	&	fiets
Stimulans voor beweging en duurzame mobiliteit (gezonde verstedelijking) door 
sterkere	inzet	op	fietsverbindingen	en	knooppuntontwikkeling.

4. Van barrières naar verbindingen
Overvecht beter verbonden met de directe omgeving

5. Van monofunctioneel naar gedifferentieerd
Meer menging van functies en meer verschillende woningtypen en -milieus. 

6. Van anoniem naar herkenbaar
Een veilige, herkenbare leefomgeving door duidelijke oriëntatie van gebouwen en 
differentiatie in openbare ruimte

Zes principes voor transformatie
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Het spoor is een grote barrière die op enkele plekken doorbroken wordtAuto is beeldbepalend

Minder	aandacht	voor	voetganger	en	fietser,	de	oversteekbaarheid	laat	te	wensen	over Een wijk volgens de nieuwste stedenbouwkundige principes
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Analyse: op veel plekken is de groenstructuur volgebouwdOntginning van de polder met zand uit de Maarsseveenseplassen

Groen is een krachtig element in OvervechtSnippergroen: onduidelijke bestemming en weinig kwaliteit. Gebouwen keren zich af van 
de ruimte: anoniem en onveilig.
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Analyse
Overvecht was een plek waar je aan de drukke en vervuilde stad kon ontvluchten: 
de wijk is ruim opgezet en groen is alom aanwezig. Licht, lucht en ruimte (en groen) 
is overal zichtbaar en voelbaar. Deze gedachte heeft geleid tot een ruimtelijke opzet 
met een sterk groen raamwerk. De hoofdgroenstructuur van Overvecht is een 
duidelijk en robuust raamwerk van bestaande en nieuwe elementen: parken, lanen, 
sloten en forten. Daarnaast zijn de kwaliteiten van de omgeving evident: een rijk 
groen, cultureel gebied aan de Noorderpark en de Vecht als belangrijke groene en 
recreatieve as van centrum naar buitengebied. 

Opgave
Het groene raamwerk is op veel plekken niet meer leesbaar: er zijn gebouwen 
toegevoegd, de randen zijn onduidelijk of ze wordt doorsneden door wegen. Niet al 
het groen is van dezelfde kwaliteit: er is een grote hoeveelheid ‘snippergroen’: groen 
zonder duidelijke bestemming, gebruiks- of belevingswaarde. Soms zijn er bossages 
die bestemmingen aan het oog onttrekken en zorgen voor een onveilig gevoel. Er 
is relatief veel openbare ruimte wat voor hoge onderhoudskosten zorgt; soms is de 
inrichting niet van het gewenste kwaliteitsniveau. 

Strategie
Om de groene (woon)kwaliteit van de wijk verder te benadrukken en te verhogen 
zetten we in op een strategie die kiest voor kwaliteit boven kwantiteit. Dit doen we 
onder andere door onderstaande ingrepen:
• Groen en water zijn een belangrijk onderdeel van Overvecht. Door verschillende 

groen- en waterstructuren met elkaar te verbinden ontstaat een groen/blauw 
netwerk dat kansen biedt voor nieuwe routes, functies en ontwikkelingen.

• Kwaliteit gaat boven kwantiteit. Dit betekent enerzijds investeren in het groen 
door betere programmering (denk aan tuinen, speelplekken, sportroutes zoals 
Groen Lint), anderzijds kritisch kijken naar het ‘snippergroen’.

• Beter benutten van groene context (Noorderpark en Vechtzone) door betere 
verbindingen tussen buitengebied en de interne hoofdgroenstructuur. 

• Betere begeleiding en ontwikkeling van de randen van de hoofdgroenstructuur. 
Het groene raamwerk is een enorme kwaliteit om aan te wonen; dit wordt op dit 
moment nog te weinig benut. Er bevinden zich nog vaak bergingen, schuttingen 
en parkeerplaatsen aan het groen. Ontwikkeling van de randen zorgt voor hogere 
woonkwaliteit en beter toezicht op het groen. 

• Benutten van het groene raamwerk voor klimaatadaptieve maatregelen

Principe 1 - Groen: focus op kwaliteit en verbondenheid

Opgaven landschap (bron: Ruimtelijke Strategie 2016, Gemeente Utrecht): verbinden met Vechtoevers en Noorderpark

Nu: een herkenbare groenstructuur, maar niet overal verbonden. Water is op veel plekken aanwezig maar 
gefragmenteerd. Straks: Groenstructuur wordt beter verbonden met Vechtzone en Gagel. Water wordt 
verbonden tot vaarroutes voor boot en kano.
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Opgaven landschap (bron: Ruimtelijke Strategie 2016, Gemeente Utrecht): verbinden met Vechtoevers en Noorderpark

Kansen en ambities voor verbetering van het groen-blauwe raamwerk

GAGELBOS

RUIGENHOEK

VECHTZOOM

Boomstructuur hoofdniveau
Boomstructuur buurtniveau
Stadspark
Groen raamwerk
Missing links groenstructuur
Groene overkluizing
Verbindende waterstructuur
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Analyse 
De planmatige opzet van Overvecht voorzag in een groen raamwerk met daarin 
verschillende buurten en wijken. De ‘Wijkgedachte’ was het leidend principe: het 
gezin als kleinste hoeksteen van de samenleving, met vervolgens de buurt (met 
buurtcentrum), en de wijk (met wijkcentrum). Binnen de buurt is ruimte voor 
verschillende doelgroepen door aanbod van verschillende woningtypen. Deze opzet is 
duidelijk terug te zien in het ruimtelijke plan voor Overvecht. In het eerste schetsplan 
(1960) bestaat Zuid nog uit 7 buurten, bij de uitwerking vond men dat de buurten 
in Noord te klein om herkenbaar te zijn en voor Zuid ging men over naar 3 grotere 
buurten.

Opgave
De stempel opzet is nog steeds goed herkenbaar, er zijn echter op veel plekken 
uitzonderingen ontstaan: buurten zijn aan elkaar gegroeid of eigenlijk te groot 
voor een buurt. De seriematige woningproductie heeft geleid tot veel uniformiteit 
waardoor de de buurten vaak een uniek karakter missen. De voorzieningen staan 
onder druk: enerzijds mist er soms draagvlak omdat schaalvergroting noodzakelijk is, 
anderzijds zijn niet alle voorzieningen meer buurtgebonden. 

De buurten zijn toe aan herinterpretatie. Wat zijn de eenheden? Hoe krijgen de 
buurten een eigen identiteit? Wat voor voorzieningenniveau hoort daarbij? 

Strategie 
De opzet in buurten is een kracht van de wijk: het brengt kleinschaligheid en 
herkenbaarheid. Dit kan verder worden versterkt zodat we niet meer praten over 
bijvoorbeeld ‘Overvecht Noord’ maar over de Sjanghaibuurt. De volgende ingrepen 
zijn hiervoor geschikt:
• Meer aandacht voor unieke beeldkwaliteit
• Voorzieningen en ontmoetingsplekken passend bij het sociale karakter van de 

buurt en bij de ligging in de stad 
• Karakter van de buurten ontlenen aan de context en ligging; denk bijvoorbeeld 

aan het Stationskwartier, Sjanghaibuurt, Centrumdistrict of Vechtkwartier. 

Principe 2 - Stad van buurten

Ontwikkelingsplan Wissing en Hanekroot 1963: verschillende buurten

Naar onderscheidende buurten en woonmilieus
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Indicatie van de verschillende buurten, karakters, woonsferen en buurtcentra

Woonsfeer: Groen & Luw
Woonsfeer: Stedelijk laag
Woonsfeer: Hoogstedelijk groen
Woonsfeer: Parkway wonen
Woonsfeer: Centrum Stedelijk gemengd
Woonsfeer: Stedelijk centrum
Centrumfunctie
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Analyse
Overvecht is sterk ingericht op de auto. Dit is inherent aan de tijdsperiode waarin 
Overvecht ontwikkeld is. In de jaren 60-70 was de auto sterk in opkomst wat een 
radicaal andere manier van stedelijke planning met zich mee bracht: Cityvorming. 
Dit betekende dat werkfuncties werden geconcentreerd in de (binnen)steden en 
woonfuncties in een groene setting buiten de stad werden gepland. Deze twee 
werelden werden verbonden door autowegen. Voor de binnensteden betekende dit, 
naast kantoorontwikkeling, de aanleg van autowegen en parkeerplaatsen ten koste 
van bijvoorbeeld grachten. In Overvecht werden zogenaamde ‘Parkways’ aangelegd: 
brede	profielen	met	veel	groen	naar	Amerikaans	voorbeeld.	Overal	in	de	wijk	is	
parkeergelegenheid, zo dicht mogelijk bij de woning, en veel voorzieningen zoals het 
winkelcentrum zijn ingericht op bezoekers met auto. 

Opgave
De overmatige aandacht voor de auto heeft er voor gezorgd dat langzaam verkeer en 
OV ondergeschikt zijn geworden. De brede wegen zijn slecht oversteekbaar waardoor 
buurten en parken van elkaar gescheiden worden. Zo vormt de NRU naast een 
snelle verbinding ook een barrière met het Noorderpark. De over gedimensioneerde 
wegen nodigen op sommige plekken uit hard rijden en asociaal gedrag. Het station 
ligt niet centraal in de wijk en is niet logisch gelegen in de structuur en daarom 
niet goed zichtbaar. Doordat parkeerplaatsen overal aanwezig zijn is de auto zeer 
beeldbepalend.	Tegelijk	zet	de	stad	Utrecht	sterk	in	op	OV	en	fiets;	reden	te	meer	om	
dit in Overvecht op te pakken. 

Strategie 
In	de	stad	van	de	21ste	eeuw	spelen	langzaam	verkeer	(fiets	en	voetganger)	en	OV	
een hoofdrol. Verbetering luchtkwaliteit, een aantrekkelijkere leefomgeving en een 
meer duurzame stedelijke ontwikkeling zijn redenen om hier meer op in te zetten. 
Dit betekent dat het makkelijker en aantrekkelijker moet worden om OV en langzaam 
verkeer te gebruiken: net zo vanzelfsprekend als de auto, of zelfs meer!

Kansrijke maatregelen hiervoor zijn onder andere:
• TOD (transit oriënted development) 

Ontwikkeling van het stationsgebied tot gemengd woon-werkmilieu in hoge 
dichtheid als vorm van duurzame stedelijke ontwikkeling. 

• Doorgaande fietsroutes 
Toevoeging	van	enkele	hoogwaardige	voet-	en	fietsroutes	op	plekken	die	de	wijk	

beter	verbinden	met	de	omgeving	maakt	de	(e)-fiets	een	beter	alternatief	voor	de	
auto.

• HOV as  
Introductie van een centrale HOV-lijn (tram/ snelbus) naar station Utrecht 
Overvecht, binnenstad en wellicht verder maakt OV een aantrekkelijker alternatief 
voor de auto

• Parkeren  
Andere parkeeroplossingen zoals onder een dek, clustering op een aantal plekken 
of in parkeergebouwen er voor dat het minder beeldbepalend wordt.

• Anders inrichten van straatprofielen 
De	ruime	straatprofielen	kunnen	op	een	andere	manier	ingericht	worden.	Door	
autowegen de concentreren in een zone ontstaat meer ruimte voor groen, 
langzaam verkeer of ontwikkelruimte. 

• Groen lint 
Aandacht voor sportvoorziening in de vorm van een groen lint door de wijk maakt 
bewegen en sporten aantrekkelijker.

• Nieuwe buurtgebonden mobiliteitsconcepten 
De buurt is een goed schaalniveau om bijvoorbeeld deelconcepten te organiseren 
zoals een ‘Mobipunt’

Principe	3	-	Naar	een	aantrekkelijk	milieu	voor	OV,	voet	&	fiets

Nu: autostructuur leidend in de organisatie 
van het gebied

Straks:	structuur	van	fiets	en	openbaar	vervoer	
als backbone
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Legenda
	 Hoofd	fietsroutes
	 Missing	links	fietsstructuur
 Centrale HOV as
 Centrale autoluwe zone
 Overkluizingen NRU
 Onderliggend bestaand OV netwerk

Opgaven mobiliteit (bron: Ruimtelijke Strategie 
2016, Gemeente Utrecht): verbindingen over de 
NRU, knooppuntontwikkeling en HOV ontwikkeling

Ambitie bereikbaarheid & netwerken
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Analyse
Oorspronkelijke opzet van Overvecht was sterk gericht op de interne structuur en 
kwaliteit. De NRU had weinig woonkwaliteit en de Vecht was op veel plekken niet 
aantrekkelijk (zoals ter plaatse van RWZI en Zandpad). De sterke scheiding van 
functies betekent dat het woongebied abrupt stopt ter plaatse van de Fransiscusdreef. 
Ook het spoor vormt een sterke ruimtelijke en sociale scheiding.

Opgave
Bovenstaande heeft geleid tot een wijk met weinig aansluiting op de omgeving. 
In de omgeving is echter enorm veel kwaliteit ontstaan. De Vechtzone is met 
herontwikkeling van het RWZI terrein en verdwijnen van de boten aan het Zandpad 
veel aantrekkelijker geworden. De aanpak van de NRU biedt kansen om de 
verbindingen met het Noorderpark te verbeteren. Betere verbondenheid met de rest 
van de stad en omgeving zorgt er voor dat Overvecht integraal onderdeel wordt van 
de stad. 

Het ligt dus voor de hand om de verschillende  barrières  (beter) te overbruggen. Er 
zijn vier verschillende barrières met elk een eigen opgave.

Strategie
• NRU 

Hoewel planvorming in een verre fase is blijft de ambitie overeind om zoveel 
mogelijk overbruggingen te realiseren. Op deze plekken, en ter plaatsen van 
de verdiepte ligging ontstaan ook kansen voor ontwikkeling van woon- en 
werkfuncties.  

• Bedrijvengebied 
Nu een gebied dat los functioneert van Overvecht, terwijl er veel functies zitten 
die veel verbinding hebben met het woongebied zoals supermarkt of speelhal. 
Uitwisseling met woonfuncties is een kans om het gebied meer bij de rest van 
Overvecht te betrekken: meer wonen in de rand van het bedrijvengebied, meer 
functiemenging in de rest van de wijk.

• Spoor: ontwikkeling stationsgebied 
Ontwikkeling van het stationsgebied tot hoogwaardig woon-werkmilieu zorgt 
voor een bestemming, in plaats van een achter uitgang. Door het perron te 
verlengen en een extra stationstoegang te maken wordt het station beter 
verbonden met de wijk. 

• Vechtzone.  
Traditioneel een scheiding in de stad maar tegenwoordig een ‘place to be’. 
Betere aantakking van de groenstructuur op de Vechtzone zorgt voor integratie 
met de wijk. Meer bruggen voor (langzaam)verkeer gekoppeld aan de 
hoofdgroenstructuur	en	fietsroutes	zorgt	voor	betere	hechting	met	de	rest	van	de	
stad.

Principe 4 - Van barrières naar verbindingen

NRU

Vecht

Spoor

Bedrijfsgebied
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NRU: ambitie om veel verbindingen te realiseren die goed aantakken op de omgeving

Vechtzone: natuurlijke place to be met veel verbindingen

Stationsgebied als bestemming in plaats scheiding: Apeldoorn stationsplein (bron Architectenweb)

Multifunctionele gebouwen als overgang van wonen naar werken
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Analyse
Om de snelle bouw van Overvecht mogelijk te maken zijn veel standaardwoningen 
gebouwd. De woonmilieus van de buurten worden dan ook grotendeels bepaald 
door drie dominante woningtypologien: tweelaagse eengezinswoningen, vierlaagse 
portiekwoningen	en	tienlaagse	portiek-	of	galerijflats.	Deze	typen	werden	vaak	binnen	
het stempel gemengd. De functionele opzet van de wijk is modernistisch van aard: 
een scheiding van wonen, werken en recreëren. Wel beschikken, in overeenstemming 
met de wijkgedachte, de buurten allemaal over een buurtcentrum met voorzieningen. 

Opgave
Het onderscheid tussen de verschillende buurten is zeer beperkt gezien de 
seriematige woningbouw. Het dominante woonmilieu is grotendeels ‘woonwijk 
laag- en hoogbouw’: er is wel menging van woningtypen maar beperkt en de mening 
is op veel plekken hetzelfde. Het merendeel van de woningen bestaat uit sociale 
huurwoningen. Om nieuwe doelgroepen aan te trekken zijn andere woonmilieus 
nodig; hiervoor moet meer gemengd worden. Zowel in woningtype, gebouwtypologie 
en in functies. Een gemengde stad is daarnaast duurzamer: multifunctioneel 
ruimtegebruik, minder (reis)afstand tussen wonen en werken, en de verschillende 
functies zorgen voor levendigheid op meerdere tijden van de dag.  

Strategie 
Functiemenging en differentiatie van woningen is essentieel in het aantrekken van 
nieuwe bewoners en bezoekers: de stad van de 21ste is gemengd. De context biedt 
veel mogelijkheden om diversere milieus te maken. Diversiteit wordt bereikt wordt 
door het toevoegen van woningen in een ander segment. Belangrijke en kansrijke 
gebieden zijn onder andere:

De wijkboulevard
Om meer eenheid en verbondenheid in de wijk te krijgen wordt ingezet op een 
centrale wijkboulevard. Dit is een schakeling bijzondere publieke ruimtes die als 
verzamelpunt en brandpunt van de wijk dienen. Hieraan ontstaat een nieuw type 
milieu:	stedelijker,	gericht	op	OV,	fiets,	en	in	hogere	dichtheid	dan	in	de	omgeving.	
Hier is alle ruimte voor werkfuncties, retail of horeca in de plint van de gebouwen.

Stationsdistrict
Ontwikkeling van het knooppunt Overvecht tot een hoogstedelijk, gemengd 
gebied zorgt voor een betere benutting van het bereikbaarheids potentieel. Het 

stationsdistrict biedt ruimte aan bewoners die een andere kijk hebben op mobiliteit: 
een andere doelgroep dan momenteel in Overvecht woont

Centrumgebied
Het winkelcentrum kan uitgroeien tot echt wijkcentrum waar leisure, wonen en 
winkelen in goede verhoudingen aanwezig zijn en het op (bijna) alle tijden van de dag 
levendig is. De plannen voor de NPD strook voorzien al in een toename van woningen. 
Er is echter meer ruimte boven de winkels beschikbaar, en door inzet op programma 
dat ook s’ avonds actief is ontstaat er een levendig centrumgebied. Hierbij hoort een 
hoogwaardige openbare ruimte zoals een mooi wijkplein. 

RWZI Vechtzone
De plek leent zich goed voor tijdelijk programma in een groene setting. Denk aan 
tijdelijke huisvesting voor studenten, tiny houses of een stadsstrand aan de Vecht. 

Bedrijvenstrip Franciscusdreef
Hoewel woonfuncties hier reeds worden toegestaan is er een grote slag nodig om het 
aantrekkelijker te maken voor wonen. In potentie leent het gebied zich goed voor een 
pioniersmilieu (zoals Buiksloterham Amsterdam) waar menging van bedrijfsfuncties 
en wonen onderdeel is van het rauwe, spannende woonmilieu. 

Kleinschalige menging in buurten
In de verschillende buurten is functiemenging ondersteunend aan het gewenste 
woonmilieu, Dit kan bijvoorbeeld door kleinschalige menging in de vorm van 
atelierwoningen. Van belang is dat dit in elke buurt kan gebeuren, en dat wordt 
voorkomen dat er betere en slechtere buurten ontstaan.

Principe 5 - Van monofunctioneel naar gedifferentieerd
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Principe 5 - Van monofunctioneel naar gedifferentieerd

Hoogbouw,	portiek-	of	galerijflats
Middelhoogbouw, portiekwoningen
Laagbouw, eengezinswoningen
Bedrijfsbebouwing
Overige functies

Referentie- Multifunctioneel gebouw (Casa Parana)

Analyse: woningtypen in Overvecht

Referentie- Placemaking: restaurant en tuin (Sloterdijk) Referentie- Waterlandplein: verdichting met woningen en nieuw 

Referentie- Atelierwoningen en pioniers (Buiksloterham Amsterdam)
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Principe 6 - Van anoniem naar herkenbaar

Analyse 
Overvecht is op een systematische manier ontwikkeld met een beperkt aantal 
woningtypen en verkavelingen. De stempelverkaveling bestaan overwegend uit 
strokenbouw en open hoven, geordend in een orthogonaal grid. Het idee: iedereen 
een goede woning met veel licht, lucht en ruimte.

Opgave
Deze ruimtelijk opzet blijkt nu een aantal nadelen op te leveren: vaak is er een 
onduidelijke situatie van voorkant/achterkant, de bergingen op de begane grond 
zorgen voor anonieme openbare ruimte, en de openbare ruimte vloeit overal 
doorheen zonder dat er een duidelijk begin of einde is. Er is overal groen, maar het 
heeft niet altijd kwaliteit. Toezicht vanuit woningen en tuinen op openbare ruimte is 
nu vaak onvoldoende, waardoor de veiligheid (en de beleving daarvan) in straten en 
parken soms slecht is.

Strategie
De kern van het verbeteren van de woonkwaliteit zit in het duidelijker organiseren 
van openbaar en privé, zodat een aantrekkelijke, veilige en duidelijk afgebakende 
openbare ruimte ontstaat. Afhankelijke van het type ontwikkeling kan dat op 
verschillende manieren: transformatie, toevoeging, of soms sloop-nieuwbouw:

• Bij individuele ontwikkelingen lukt dat bijvoorbeeld door collectieve of 
afgeschermde binnengebieden te creëren zzodat woningen een duidelijke 
achterkant en voorkant krijgen. Ruimte die bewoners zich kunnen toe-eigenen.

• Groen een duidelijk bestemming en begeleidende bebouwing geven. Bijvoorbeeld 
door toevoeging aan de voor- of achtertuin van bestaande woningen, of er een 
binnengebied van maken door toevoeging van een nieuw bouwvolume.

• Transformatie van bergingen tot woningen, of werkunits behorende bij 
bovengelegen woningen, al dan niet met voortuinen.

• Differentiatie van de inrichting openbaar gebied: denk aan het autovrij maken van 
sommige delen.

• Duidelijke afbakening en oriëntatie op openbaar gebied. Dit kan bijvoorbeeld 
door toevoegen van volumes waardoor een parkrand ontstaat, of het 
transformeren van bergingen.

• Oriëntatie  van woningen op groen doormiddel van margestroken

1. Privedomein woning
Los van anderen; georienteerd 
op het uitzicht; anoniem wonen?

2. Verkeersruimte gebouw
Geen ontmoetingsruimte; lift / 
portiek; onbekenden.

3. Openbaar gebied 
Weids; lastige oriëntatie; 
weinig toe-eigening of 
identificatie

De reis van privédomein naar openbare ruimte is vaak abrupt: er ontbreekt een tussenschaal zoals 
een collectieve tuin.

??

?

Nu: onduidelijke ruimten en geen hiërarchie Differentiatie openbaar gebied, Meer besloten 
binnengebieden, Toezicht en levendigheid aan 
parkranden
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Entrees van Overvecht
Op dit moment voelt het vaak alsof je via de achterkant de wijk binnenkomt; 
Overvecht verbergt zich. Introductie van uitgesproken entreepunten in de 
vorm van bakens / landmarks dragen bij de herkenbaarheid van Utrecht en 
Overvecht. Met name aan de NRU en de entrees over het spoor en de Vecht 
liggen veel kansen. 

Begeleiding groenstructuur
Bestaande en nieuwe bebouwing kan beter worden ingezet om de 
hoofdgroenstructuur te begeleiden. Dit leidt tot meer toezicht, veiligheid, en 
activatie van het park.

Wijkboulevard als kwaliteitsdrager 
Op wijkniveau mist Overvecht een structuur waar concentratie van 
mensenstromen, langzaam verkeer en activiteit plaatsvindt. Door de diffuse 
stedenbouwkundige opzet worden mensen verspreid over de hele wijk. 
Een schakeling van publieke ruimte voor langzaam verkeer, HOV, en groen 
tot centrale as door de wijk zorgt voor betere orientatie en kan dienen als 
ontwikkel-as voor nieuwe type woningen en milieus. 

Herkenbare structuur in de buurten
Buurten lijken veel op elkaar, de oorspronkelijke ruimtelijke structuur is vaak 
niet meer herkenbaar. Oriëntatie en onderscheidend vermogen is daarom 
verminderd. Elke buurt moet beschikken over een heldere structuur van 
lanen, pleinen en groen.

Ideeën en ambities voor versterking van herkenbaarheid op het niveau van het gebied
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Kansenkaart
De verschillende strategieën landen in de Kansenkaart. 
In de Kansenkaart zijn enkele Sleutelprojecten uitgelicht: 
plekken waar veel opgaven bij elkaar komen, een 
grote impact gemaakt kan worden of erg voor de hand 
liggen om snel te doen. Sleutelprojecten zijn projecten 
waar zowel een belangrijk deel van het raamwerk 
wordt ontwikkeld, als kansen zijn voor ontwikkeling 
van wonen, werken of voorzieningen. Dit wordt in de 
ontwikkelstrategie verder uitgelicht. 

Bronpuntenstrategie
De werkplaats zal veel energie op de sleutelprojecten 
richten. Hierdoor wordt de omgeving positief beïnvoed 
en ontstaan ook voor andere plekken de juiste 
ontwikkelcondities. Op die manier wordt stapsgewijs 
gebouwd aan een betere wijk, steeds op de plekken 
die het meest voor de hand liggen of waar de meeste 
kansen aanwezig zijn. Zo ontstaat het goede voorbeeld 
voor de overige ontwikkelingen die nog volgen. 

Dit betekent niet dat er in de rest van de wijk niets kan 
gebeuren: de visie biedt aanknopingspunten voor heel 
Overvecht. 

Kansenkaart & sleutelgebieden

1. Ontwikkeling stationskwartier 
Betere benutting van de knooppuntwaarde van het gebied 
door verdichting tot levendig woon-werkmilieu. Verlenging 
van de perrons waardoor 2e stationsentree ontstaat 
aan de wijkboulevard. Zoekgebied voor ca. 500 extra 
woningen, werkfuncties en voorzieningen binnen een 
straal van 500 meter vanaf het station. 

2. Ontwikkeling Centrumdistrict 
Verdere functiemenging en verdichting met wonen tot 
centrum met 18-uurs dynamiek, in navolging van de NPD 
strook. Ruimte en zoekgebied voor ca. 500-1000 extra 
woningen. 

3. Ontwikkeling Vechtpark / RWZI 
Realisatie van een belangrijke groene verbinding vanuit 
de groenstructuur van Overvecht naar de Vechtzone. 
Daarnaast ruimte voor (tijdelijke) vormen van wonen en 
voorzieningen. Zoekgebied voor ca. 200-400 (tijdelijke) 
woningen. 

4. Woon-werkgebied Fransiscusdreef 
Toevoegen van (soms bijzondere) woonfuncties in een 
pioniersmilieu. Dit kan bijvoorbeeld door grondgebonden 
(C)PO of door verdichting middels torens boven op de 
huidige werkfuncties. Ruimte voor ca. 500-1000 woningen. 

5. Wijkboulevard 
Introductie	van	een	centrale	boulevard	waar	HOV,	fiets	
en voetganger samenkomen in hoge kwaliteit openbare 
ruimte. Er ontstaat een serie hoogwaardige openbare 
ruimten waar omheen meer stedelijke woonmilieus 
ontstaan. Gefaseerd te realiseren met verschillende 
karakters; evenementen, foodfestivals, sport... 
 
Starten in samenhang met overige sleutelopgaven 
(Centrumdistrict, Stationskwartier, Sint Maartendriehoek, 
Carnegiedreef) 

6. Sint Maartendriehoek 
Integrale herontwikkeling/transformatie van de 
aanlanding van de wijkboulevard. De huidige dichtheid is 
reeds hoog, echter is er bij slimme transformatie ruimte 
voor toevoeging van zo’n 100-200 woningen, waardoor 
ook kwaliteitsverbetering van omgeving optreedt.  

7. Versterking parkranden: overal 
Dit is een principe dat voor veel plekken in het gebied 
geldt; op de kaart is een voorbeeldlocatie aangegeven. 
Transformatie en verdichting van de parkranden tot 
aantrekkelijk woonmilieu en levendige, veilige afkadering 
van het park. Naast kwaliteitsverbetering van het groen is 
er ruimte voor ca. 1000-2000 woningen. 

8. Verbindingen Noorderpark 
De planvorming van de NRU is al in een vergevorderd 
stadium. Ambitie blijft om in te zetten op zoveel mogelijk 
brede, frictieloze en groene verbindingszones tussen 
Overvecht en buitengebied. 

9. Continu groen raamwerk 
Realiseren / versterken van missink link tussen 
hoofdgroenstructuur en Vechtzone. Dit betekent 
onder andere een integraal plan voor herontwikkeling, 
kwaliteitsverbetering en verdichting van de hoek 
Paranadreef / Carnegiedreef / Rio Negrodreef. Er kan 
daarnaast een deel van de wijkboulevard gemaakt 
worden. 
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Legenda

 Sleutelproject
 Wijkboulevard
 Kans groen lint door de wijk
 Fietsverbinding



  1    ONTWIKKELING STATIONSKWARTIER

  4    WOON-WERKGEBIED FRANCISCUSDREEF

  7    VERSTERKING PARKRANDEN (OVERAL)

  2    ONTWIKKELING CENTRUMDISTRICT

  5    WIJKBOULEVARD

  8    VERBINDINGEN NOORDERPARK

  3    ONTWIKKELING VECHTPARK

  6    SINTMAARTEN DRIEHOEK

  9    CONTINU GROEN RAAMWERK
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Afbeelding: Rien Buisman



Ontwikkelstrategie3
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Dit document richt zich op de Ontwikkelstrategie voor Overvecht. We beantwoorden 
de hoofdvraag:

‘Wat is een passende Ontwikkelstrategie om de kansen in het gebied, die volgen 
uit	het	Gebiedsprofiel	en	de	Ontwikkelvisie,	ten	volle	te	benutten?’

Met andere woorden: welke stappen zetten we om te komen tot ontwikkeling van 
Overvecht en hoe pakken we dit aan? De ontwikkelstrategie geeft daarmee antwoord 
op de vraag: #hoedan?

Wij beantwoorden deze vraag door achtereenvolgens bij verschillende thema’s van de 
strategie stil te staan. De ontwikkelstrategie is daarmee opgebouwd uit 4 onderdelen:

1. Van	gebiedsprofiel,	via	ontwikkelvisie	naar	ontwikkelstrategie.
2. Wijkverbetering gaat gepaard met een ander programma aan woningen en 

voorzieningen.
3. Fasering: sleutelprojecten als bronpunten; eerst ruimtelijke kwaliteit en dan 

programma.
4. De organisatiestructuur zorgt voor duurzame relaties en gezamenlijke 

waardecreatie.

Deze Ontwikkelstrategie is tot stand gekomen in nauw overleg met Werkplaats 
Overvecht.

Inleiding

  1    ONTWIKKELING STATIONSKWARTIER

  4    WOON-WERKGEBIED FRANCISCUSDREEF

  7    VERSTERKING PARKRANDEN (OVERAL)

  2    ONTWIKKELING CENTRUMDISTRICT

  5    WIJKBOULEVARD

  8    VERBINDINGEN NOORDERPARK

  3    ONTWIKKELING VECHTPARK

  6    SINTMAARTEN DRIEHOEK

  9    CONTINU GROEN RAAMWERK
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1.	Van	gebiedsprofiel	via	ontwikkelvisie	naar	ontwikkelstrategie

De	voorgaande	pagina’s	omschrijven	het	Gebiedsprofiel	en	de	ruimtelijk	
Ontwikkelvisie van Overvecht. Dit zijn belangrijke onderleggers voor de 
Ontwikkelstrategie waar het gaat over programmering in de wijk, fasering van 
ontwikkelingen en samenwerking tussen partijen. Wij vatten de kernpunten voor de 
ontwikkelstrategie uit het voorgaande samen.

Vier	kernpunten	uit	het	gebiedsprofiel	voor	de	
ontwikkelstrategie

Het	Gebiedsprofiel	brengt	het	karakter	en	de	kenmerken	van	Overvecht	in	beeld	en	
geeft aan hoe we de woonkwaliteit van de wijk kunnen verbeteren zodat het een 
toekomstbestendige wijk wordt waarin de wensen en behoefte van zowel de huidige 
bewoners	als	nieuwe	bewoners	een	plek	krijgen.	Vanuit	het	Gebiedsprofiel	zien	wij	de	
volgende belangrijke aandachtspunten die we meenemen in de Ontwikkelstrategie:

• De huisvesting van doelgroepen en het huidige woningprogramma in Overvecht 
is homogeen met voornamelijk appartementen waarvan een groot deel in de 
sociale huur. Overvecht heeft grote kansen om meer diverse doelgroepen aan te 
trekken en om de woningvoorraad en de voorzieningen meer divers te maken. 
Dit betekent het integreren van het meer stedelijke en sub-urbane woonmilieu in 
de wijk en het meer differentiëren van productsegmenten wat de wijkverbetering 
ten goede komt.

• Daarnaast is er een mismatch tussen vraag en aanbod in de wijk. Vanwege die 
mismatch zijn er kansen om in te zetten op het toevoegen van middeldure tot 
dure appartementen en eengezinswoningen in de huur en koop. Het toevoegen 
van woningen is mogelijk door de zeer ruime opzet van de wijk.

• De wijk Overvecht geeft ruimte om te verdichten. Goed doordachte en goed 
uitgevoerde verdichting komt de waarde, dynamiek en leefbaarheid in de wijk ten 
goede. Het zorgt onder andere voor een evenwichtige verdeling van doelgroepen 
en woningvoorraad. 

• De lopende initiatieven en projecten in de wijk zijn doorgaans een goed voorbeeld 
hoe de wijk het potentieel verder kan benutten: het versterken van de sociale 
structuur en een betere mix doelgroepen, functies en woonproducten.

Vier kernpunten uit de ontwikkelvisie voor de 
ontwikkelstrategie

De ruimtelijke Ontwikkelvisie brengt de ruimtelijke kernmerken van Overvecht in 
beeld en schetst ruimtelijke aanpassingen voor wijkverbetering. Vanuit de ruimtelijke 
Ontwikkelvisie zien wij de volgende belangrijke aandachtspunten die we meenemen 
in de Ontwikkelstrategie:

• De zes transformatieprincipes bieden een strategisch raamwerk voor de 
wijkverbetering van Overvecht: 1. groen: van kwantiteit naar kwaliteit, 2. stad van 
buurten,	3.	naar	aantrekkelijk	milieu	voor	OV,	voet	&	fiets,	4.	van	barrières	naar	
verbindingen, 5. van monofunctioneel naar gedifferentieerd, 6. van anoniem naar 
herkenbaar). Deze principes dienen als basis voor de visie op wijkniveau.

• Een optimale aanpak voor een geslaagde wijkverbetering is het werken vanuit 
een visie op wijkniveau, bijvoorbeeld in de vorm van een masterplan. Op het 
niveau van de buurt is het vervolgens noodzakelijk om dit plan te concretiseren 
naar	identiteit,	profiel,	concept,	participatie,	programma,	fasering	en	
samenwerking.	De	uitgewerkte	Buurtprofielen	(zie	Deel	B)	geven	hier	invulling	
aan. 

• De ontwikkeling van gebieden vindt idealiter plaats op het niveau van de buurt, of 
een samenhangend cluster van gebouwen. Nu vindt ontwikkeling veelal plaats op 
gebouwniveau. 

• Belangrijke sleutelprojecten voor ontwikkeling hebben veelal een samenhang 
met wonen, werken, voorzieningen en openbare ruimte. Het zijn plekken 
waar veel opgaven bij elkaar komen, een grote impact gemaakt kan worden 
of erg voor de hand liggen om snel te aan te pakken. Kenmerkend hierin is de 
ruggengraat van Overvecht, de Wijkboulevard, met daaraan verbonden kansrijke 
gebieden zoals ontwikkeling Stationskwartier, ontwikkeling Centrumdistrict, 
ontwikkeling Vechtpark, versterking van parkranden en groene raamwerk, 
Sint-Maartensdriehoek, woon-werkgebied Fransiscusdreef en verbindingen 
Noorderpark. 
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2. Wijkverbetering gaat gepaard met een ander programma voor woningen en voorzieningen 

Huidige woonprogramma: ca. 70% sociaal / goedkoop in 
Overvecht

Overvecht is een ruim opgezette wijk met een gemiddelde FSI van slechts 0,40 
(exclusief bedrijventerrein). De wijk bevat circa 15.900 woningen, waarvan het 
merendeel appartementen betreft (78%). Onderstaande overzicht geeft in zicht in 
de verdere verdeling. De verhouding in de wijk is met circa 70-25-5% voor sociaal/
goedkoop-middelduur-duur homogeen; er is een oververtegenwoordiging aan 
goedkopere woningen in relatie tot een verhouding om tot een meer evenwichtige 
wijk te komen. 

Gewenst woonprogramma: ca. 55% sociaal / goedkoop in 
Overvecht

Een meer evenwichtige verdeling van doelgroepen en bijbehorende prijssegmenten 
zorgt voor een meer evenwichtige beleving van de wijk. Het is een belangrijk 
onderdeel van de wijkverbetering. Dit vraagt een verdeling waarbij voor de hele wijk 
het aandeel sociaal/goedkoop, middelduur en duur meer in balans is. Zo ontstaat 
kwaliteitsverbetering door verdichting.

Uit analyses van Springco blijkt dat huishoudens met hoge inkomens uit Overvecht 
wegtrekken omdat het lastig is om een wooncarrière te maken in de wijk. Voor het 
behoud van deze groep en het aantrekken van deze doelgroep van buiten is het nodig 
om andere woningen in een hoger prijssegment toe te voegen, zodat wooncarrière 
in Overvecht mogelijk wordt. Het toevoegen van deze woningen zorgt voor een lager 
aandeel sociaal in de wijk. Analyses van Springco onderbouwen dat voor Overvecht 
een evenwichtige mix na te streven is van ca. 55-40-5% voor sociaal/goedkoop-
middelduur-duur. Referentiestudies laten zien dat dit de wijkverbetering ten goede 
komt. 

De gemeente Utrecht en haar partners onderschrijven in de Woonvisie en het 
Stadsakkoord de ambitie om tot een meer evenwichtige verdeling te komen.

De sociale (huur)voorraad is grotendeels in eigendom van de woningcorporaties. 
Vanuit hun portefeuillestrategie hebben de corporaties een tweeledige ambitie om 

én in heel Utrecht het bezit uit te breiden (“meelopen met de groei van Utrecht”) 
én in Overvecht in relatieve zin te verdunnen. Deze strategie vraagt enerzijds om 
schuifruimte met nieuwe sociale huurwoningen in de wijk en anderzijds waarschijnlijk 
ook om uitruillocaties buiten de wijk.

Maximale ontwikkelruimte 8.900 woningen

Een ruimtelijke analyse* laat zien dat de woningvoorraad in Overvecht in theorie 
kan groeien (netto) met circa 8.900 extra woningen wanneer de volledige potentiële 
kansrijke en herstructureringslocaties worden benut. Dat wil niet zeggen dat al deze 
woningen er komen. Het betreft de maximale ontwikkelruimte die alleen mogelijk is 
bij grootschalige transformatie.

Toevoegen van deze woningen in voornamelijk het middeldure segment draagt bij 
aan de evenwichtiger verdeling. De groei in woningaantal zorgt ook voor een steviger 
draagvlak voor voorzieningen en voor betere leefbaarheid.

Naastgelegen tabel geeft het huidige en een indicatief toekomstig woonprogramma 
weer. 

Bij de cijfers in de tabel benoemen we de volgende aandachtspunten:

• De ruimtelijke analyse toont aan dat er potentieel ruimte is voor 8.900 woningen, 
waarbij er ook een extra aandeel sociaal/goedkoop gerealiseerd kan worden van 
circa 25% om enerzijds op wijkniveau op de genoemde 50% aan sociale huur uit 
te komen en anderzijds ook voldoende schuifruimte te creëren.

• De toe te voegen woningen zoals weergegeven zijn de netto aantallen.
• Voor de herstructureringslocaties is rekening gehouden met te slopen vastgoed, 

waarbij sociale woningen in minimaal dezelfde aantallen terugkomen.
• De tabel geeft inzicht op wijkniveau. Een vertaling van de woningaantallen naar 

buurtniveau	is	terug	te	vinden	bij	de	Buurtprofielen	(zie	Deel	B).	

* Een gezamenlijke analyse van Springco, KCAP en Fakton waarin bottom-up de potentiële ontwikkelmeters op 
kansrijke locaties en transformatielocaties zijn bepaald. Deze ontwikkelmeters, samen met het uitgangspunt 
van FSI van 2,5, geeft het potentieel aan toe te voegen woningen in Overvecht weer. 
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Tabel x: Huidige woonprogramma (bron: EDM, 2018)

 Programma  MGW  EGW  Totaal
 Sociaal/goedkoop 64% 1% 65%
 Middelduur 4% 9% 13%
 Duur -  -  -  
 Sociaal/goedkoop 9% -  9%
 Middelduur 2% 10% 12%
 Duur -  1% 2%

78% 22% 100%

 H
uu

r
 K

oo
p

 Totaal

 Programma
 Sociaal/goedkoop 11.700 75% 13.900 55% 2.200 25%
 Middelduur 3.900 25% 9.600 40% 5.700 65%
 Duur 300 5% 1.300 5% 1.000 10%
 Totaal 15.900 100% 24.800 100% 8.900 100%

 Huidig  Toekomstig  Verschil

Huidig en indicatief toekomstig woonprogramma (bron: Fakton)

Huidige woonprogramma (bron: EDM, 2018)
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Fasering: van goedkoop via middelduur naar duurder segment
Een wijktransformatie heeft tijd nodig. Het aantrekken van andere doelgroepen 
voor andere product-markt-combinaties in Overvecht gaat gefaseerd. Momenteel 
trekken ‘jonge doorstromers’, die juist in Overvecht zijn gaan wonen vanwege de 
betaalbaarheid, Overvecht uit omdat er weinig doorgroeimogelijkheden zijn op de 
woningmarkt. 

Een eerste stap in wijkverbetering is om juist deze doelgroep te behouden door in 
het middensegment huur en vooral ook koopwoningen toe te voegen. Dit zorgt voor 
behoud van de ‘jonge doorstromer’ en biedt kansen voor nieuwe wijkbewoners. Het is 
zaak	om	op	buurtniveau	aantrekkelijke,	specifieke	producten	aan	te	bieden.	Op	deze	
manier brengen we bottom-up een betere menging op gang.

Een tweede stap is het toevoegen van het duurdere segment huur- en koopwoningen. 
Wij zien voor de duurdere appartementen voornamelijk kansen in de meer stedelijk 
woonmilieus, zoals bij Station Overvecht en voor de duurdere eengezinswoningen 
juist in de meer sub-urbane omgevingen, zoals aan de randen van de parken of aan 
de Vecht. In het duurdere segment is expliciete aandacht voor eengezinswoningen 
om de verhouding tussen appartementen en eengezinswoningen beter in balans te 
brengen.

Verdunnen van sociale voorraad door gefaseerd te verdichten
Alles overziend geldt voor de woningbouw dat gefaseerd verdichten leidt tot de 
ambitie om de sociale voorraad relatief te verdunnen en daarmee bij te dragen aan de 
wijkverbetering.  In alle prijssegmenten neemt het absolute aantal toe en er ontstaat 
een betere verdeling van doelgroepen en prijssegmenten. Kortom, verdunnen door te 
verdichten.

Toevoeging van voorzieningen gewenst
De gemeente Utrecht geeft aan dat het huidige voorzieningenniveau in Overvecht op 
peil is. Bij uitbreiding van het aantal woningen hanteert de gemeenten de normen 
zoals hieronder weergegeven.

Dat betekent dat de toevoeging van 8.900 woningen in ieder geval gepaard dient te 
gaan met toevoeging van, of gebruikmaking van beschikbare ruimte in bestaande 
voorzieningen: 

• Minimaal 4 scholen (20.000 m²) voor primair onderwijs;
• Minimale uitbreiding van 6.000 m² voor voorgezet onderwijs;
• Ruim 2.500 m² voor zorg en welzijn;
• Minimaal 2 gezondheidscentra (3.000 m²);
• Nader te bepalen speelruimte;
• Nader te bepalen sportgelegenheid.

Naast de maatschappelijke functies die de gemeente benoemt, versterken ook andere 
(commerciële of werkgerelateerde) functies de structuur van de wijk. Als denkrichting 
hanteren wij hierbij 10 tot 20% voor het totaal aan functies vanwege het toegevoegde 
woonprogramma. Dat komt neer op ongeveer 50.000 tot 100.000 m² BVO.

Uitgaande van het ruimtelijke principe om de randen van buurtjes te verdichten 
en te versterken (met voorzieningen), kunnen we ons voorstellen dat hier de focus 
op ligt als het gaat om het toevoegen van voorzieningen. Dit kan in een natuurlijk 
tempo gaan, tegelijk met het toevoegen van woningbouw. Voor een focus per buurt 
(voorzieningencluster)	zijn	de	uitgewerkte	Buurtprofielen	een	goede	onderlegger	(zie	
Deel B).
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 Voorzieningen  Norm
 Primair onderwijs  5.000 m² (1 school) per 2.000 woningen
 Voortgezet onderwijs  10.000 m² (1 school) per 15.000 woningen
 Zorg en welzijn  3000 m² per 10.000 woningen
 Gezondheidscentrum  1.000 m² (1 centrum) per 6.500 inwoners
 Spelen  Jantje Betonnorm: 3% van de openbare 

ruimte (= huidig, wordt verbreed)
 Binnensport  1 sporthal per 17.500 inwoners
 Buitensport  Wordt onderzocht

Tabel x: Normen voor voorzieningen (bron: Gemeente Utrecht, 
2019)

8 - Op weg naar een Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040

4. Barcode als uitgangspunt voor balans in de 
gezonde stedelijke ontwikkeling

Om de ruimtevraag inzichtelijk te maken benutten 
we de barcode-systematiek. De barcode geeft 
schematisch weer welke ruimtevraag en ruimteclaim 
op de stad wordt gelegd. Dit is een kwantitatieve 
benadering van de hoeveelheid ruimte die nodig 
is om de groeiprognoses te accommoderen, 
beredeneerd vanuit het bestaande beleid, aangevuld 
met trends en ontwikkelingen (‘het WAT’). Het 
is een bruikbaar instrument om vervolgens een 
kwalitatieve afweging te maken (‘het HOE’).

De barcode is de optelsom van alle (programma)
elementen die de stad vormen; vaak staan deze 
elementen in een directe afhankelijkheid tot elkaar. 
Het gaat daarbij niet alleen over het aantal woningen 
en de hoeveelheid verharding maar ook wat deze 
betekenen voor het volume maatschappelijke 
voorzieningen, groen, energie, water, en wat meer. 
Kortom, de ruimtevraag breed. 

Voor 10.000 woningen is circa 180-200 hectare aan 
extra ruimte nodig om dit een plek te geven.

Dit is een kwantitatieve benadering. Verschillende 
strategieën (pag. 9) geven aan hoe met deze vraag in 
ruimte omgegaan kan worden. Voorbeeld: stapelen 
geeft een afname van het ruimtebruik aan.
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10.000 woningen betekent ook:

De barcode van Utrecht anno 2019:

Bron: Basisregistratie Garootschalige 
Topografie (2019)

Normen voor voorzieningen (bron: Gemeente Utrecht, 2019)

Gemeente Utrecht hanteert een ‘Barcode’ die de kwantitatieve behoefte van voorzieningen visualiseert. Bovenstaande visualisatie is gemaakt voor de hele 
gemeente op basis van 10.000 woningen. Bron: Op weg naar een Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040
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3. Fasering: sleutelprojecten als bronpunten; eerst ruimtelijke kwaliteit en dan programma

In de buurten liggen 10 sleutelprojecten als bronpunten voor ontwikkeling 
Overvecht is opgebouwd uit 8 buurten, met elk een eigen karakter en kenmerken. 
Meer	informatie	over	het	karakter	van	de	buurten	is	te	vinden	in	de	Buurtprofielen	
(zie Deel B).

De sleutelprojecten voor wijkverbetering hebben veelal een samenhang met wonen, 
werken, voorzieningen en openbare ruimte. Het zijn plekken waar veel opgaven bij 
elkaar komen, een grote impact kunnen maken of een hoge urgentie hebben om snel 
aan te pakken. Kenmerkend hierin zijn de volgende sleutelprojecten, gekoppeld aan 
de	desbetreffende	buurten	(zie	ook	figuur	hiernaast):

• Ontwikkeling Stationskwartier, gelegen in Wolga & Donaudreef en Taag- & 
Rubicondreef;

• Ontwikkeling Centrumdistrict, gelegen in Zamenhofdreef;
• Ontwikkeling Vechtpark, gelegen in Zamenhofdreef;
• Woon-werkgebied Fransiscusdreef, gelegen in Bedrijventerrein en Vechtzoom 

Noord;
• Wijkboulevard, verbindende structuur;
• Sint-Maartensdriehoek, gelegen in Tigrisdreef;
• Versterking van parkranden bij Gagelpark en Watertorenpark, grenzend aan 

diverse buurten;
• Verbindingen Noorderpark, grenzend aan Wolga & Donaudreef, Neckardreef, 

Zambesidreef en Tigrisdreef;
• Continu groen raamwerk, gelegen door heel Overvecht.

Eerder stelden wij al dat de ontwikkelingen idealiter vorm worden gegeven vanuit 
het niveau van de buurt. De buurten zijn de ‘functionerende’ gebieden in Overvecht. 
Binnen die buurten zien wij de sleutelprojecten als bronpunten voor ontwikkeling. 

De bronpunten geven een impuls aan de ontwikkeling van de buurt en vervolgens 
ook aan de ontwikkeling van de gehele wijk. De diverse ontwikkelvelden kunnen als 
‘uitdijende olievlekken’ een positief effect hebben op de omgeving. 

  1    ONTWIKKELING STATIONSKWARTIER

  4    WOON-WERKGEBIED FRANCISCUSDREEF

  7    VERSTERKING PARKRANDEN (OVERAL)

  2    ONTWIKKELING CENTRUMDISTRICT

  5    WIJKBOULEVARD

  8    VERBINDINGEN NOORDERPARK

  3    ONTWIKKELING VECHTPARK

  6    SINTMAARTEN DRIEHOEK

  9    CONTINU GROEN RAAMWERK
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De Wijkboulevard is de ruggengraat van de wijkverbetering
Een groot aantal sleutelprojecten is gelegen aan de Wijkboulevard. De Wijkboulevard 
vormt een ruggengraat voor het prioriteren van ontwikkelingen. Dit betekent niet 
dat	er	in	de	rest	van	Overvecht	niets	kan	gebeuren.	De	Buurtprofielen	(zie	deel	
B) schetsen een helder beeld over de sociale, maatschappelijke, ruimtelijke en 
programmatische	kenmerken	van	een	buurt.	Daarnaast	bieden	de	Buurtprofielen	een	
waardevolle	doorkijk	naar	het	gewenste	toekomstige	profiel	van	de	buurt.	Uit	deze	
profielen	komen	extra	kansen	naar	voren.	Bij	de	verdere	uitwerking	van	initiatieven	
kunnen	partijen	de	Buurtprofielen	als	onderlegger	gebruiken.	

Fasering: eerst verbeteren van de openbare ruimte, dan toevoegen en 
verbeteren van programma
Aanpakken van openbare ruimte en voorzieningen staat centraal in de 
wijkverbetering van Overvecht. Het is belangrijk om eerst kwaliteit toe te voegen aan 
de wijk. Daarmee stijgt de beleving en waardering van de buitenruimte en daarmee 
ook de beleving en waardering van het (woon)vastgoed. Sleutelprojecten die een 
grote impact hebben op de kwaliteit van de wijk hebben daarom de hoogste prioriteit. 
Voorbeelden hiervan zijn:

• Ontwikkeling Centrumdistrict;
• Ontwikkeling Vechtpark;
• Ontwikkeling Stationskwartier;
• Versterking van parkranden bij Gagelpark en Watertorenpark.

De strategie voor de langere termijn is om in te zetten op de overige sleutelprojecten 
en	extra	kansen	die	in	de	Buurtprofielen	naar	voren	komen.

Wijkverbetering is een ontwikkeling van de lange adem
De wijkverbetering van Overvecht is een ontwikkeling van de lange adem. Voor de 
fasering is het realistisch om uit te gaan van een looptijd van 20 jaar; 2020 tot en met 
2040. 

De huidige initiatieven tonen aan dat de wijkverbetering al is gestart!
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4. De organisatiestructuur zorgt voor duurzame relaties en gezamenlijke waardecreatie

Samenwerken vraagt om een bestendige structuur

Samenwerken aan de wijkverbetering Overvecht vraagt om aandacht en structuur. 
Daarom doen wij suggesties voor logische samenwerkingsvormen en structuren 
om de geschetste strategie en fasering  van de wijkverbetering van Overvecht tot 
uitvoering te brengen. In het onderstaande gaan wij achtereenvolgens in op de 
kernwaarden van de samenwerkingen, de meer zakelijke kant van de samenwerking 
en de participatieve kant van de samenwerking. 

Duurzame relaties en waardecreatie voor alle partijen

We onderscheiden verschillende mensen die de wijk Overvecht actief ‘gebruiken’, 
zoals bewoners, ondernermers, werkende mensen, bedrijven, winkelende 
mensen, recreërende mensen (o.a. groen en sport voorzieningen), zorgverleners/
maatschappelijke instellingen, private eigenaren, woningcorporaties, ontwikkelaars, 
beleggers en gemeente Utrecht.

Voor Overvecht zijn deze ‘gebruikers’ grofweg in te delen in de groepen ‘Publiek’, 
‘Privaat’ en ‘Particulier’. De groepen werken samen op verschillende assen; in een 
zakelijke vorm of meer via participatieve samenwerking. Als basis voor een goed 
werkende samenwerking is het van belang om vast te stellen welke waarden 
bij	die	samenwerking	altijd	gelden.	In	de	figuur	hiernaast	staan	de	waarden	die	
kenmerkend en belangrijk zijn voor de verschillende assen van samenwerking. Deze 
waarden dienen altijd als basis van de samenwerking en gelden als ijkpunt in goede 
en moeilijker tijden. Generiek uitgangspunt (een gezamenlijk verlangen) voor de 
samenwerkingen zijn duurzame relaties en waardecreatie voor alle partijen.

Assen van samenwerking bij gebiedsontwikkeling (bron: Fakton)
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Langjarig commitment van betrokken partijen

Tien marktpartijen (ontwikkelaars en beleggers) en corporaties hebben het initiatief 
genomen voor een aanpak van de wijkverbetering van Overvecht. Zij geven daarmee 
nadere invulling aan de andere kaders en initiatieven in de stad en in Overvecht, zoals 
het Stadsakkoord, de Woonvisie en Samen voor Overvecht. 

De partijen werken samen onder de vlag ‘Werkplaats Overvecht’ en hebben opdracht 
gegeven aan vier adviesbureaus om hun te ondersteunen bij de uitwerking van hun 
ideeën. De gemeente Utrecht steunt het initiatief van de Werkplaats. 

De tien partijen hebben de ambitie om langjarige te investeren in de wijkverbetering 
van Overvecht, “het zijn blijverjes”. Partijen werken daarbij samen aan de integrale 
wijkverbetering van Overvecht. Deze integrale aanpak berust op de sociale, 
economische, maatschappelijke en programmatische verbetering van de wijk door 
middel	van	ruimtelijke	ingrepen	op	buurtniveau.	De	uitgewerkte	Buurtprofielen	
binnen de wijk zijn hiervoor leidend.

De partijen en adviseurs in de Werkplaats Overvecht:
• Woningbouwcorporaties: Portaal, Mitros en Bo-Ex.
• Ontwikkelaars: Heijmans, ERA Contour, AM en BPD.
• Beleggers: Wonam, Syntrus Achmea en Amvest.
• Adviseurs: Dietz, Springco, KCAP en Fakton.

Samenwerking tussen partijen vindt plaats op drie niveaus

De samenwerking voor de wijkverbetering is op dit moment georganiseerd op drie 
niveaus: initiërend en coördinerend; agenderend en organiserend; besturend en 
besluitvormend. Die drie niveaus hebben de volgende uitwerking:

1. Werkplaats Overvecht; initiërend en coördinerend: bestaat uit alle partijen. Zij 
nodigt indien gewenst gemeente Utrecht en/of adviseurs uit om inhoudelijke 
onderwerpen over (samenwerken in) de wijkverbetering te bespreken. 

2. Kernteam; agenderend en organiserend: bestaat uit een aantal partijen die het 
voortouw nemen en de belangen van de totale partnergroep vertegenwoordigen. 
Het kernteam bewaakt de voortgang van Werkplaats Overvecht. Tevens behoudt 
zij intensief contact met gemeente Utrecht.

3. Regiegroep; besturend en besluitvormend: bestaat uit de bestuurders van 
een aantal leden van het kernteam en gemeentelijke vertegenwoordiging. De 
Regiegroep legt de verbinding tussen Werkplaats Overvecht en de bestuurlijke 
processen. 

De manier van werken van de Werkplaats Overvecht is ‘van onderaf’, ‘bottom-
up’. Kenmerkend van deze manier van werken is dat eerst de werkplaats werd 
georganiseerd, vervolgens het kernteam en tenslotte de regiegroep.

Partijen hebben de ambitie om te komen tot Overvechts 
Afsprakenkader

De partijen in de Werkplaats Overvecht hebben de ambitie om te komen tot 
afspraken op wijkniveau, met elkaar en met de gemeente Utrecht. Deze zakelijke 
afspraken dienen dan als kapstok voor de projecten die vooral op buurtniveau 
worden georganiseerd, ontwikkeld en gerealiseerd. De volgende stap voor de 
ontwikkelstrategie is daarmee om te komen van een Stadsakkoord, naar een 
Wijkakkoord voor Overvecht, met daarbij een Overvechts Afsprakenkader.

Leidende principes bij dat afsprakenkader zijn dan bijvoorbeeld:
• Partijen werken samen aan de integrale wijkverbetering van Overvecht, dit is een 

langjarig proces;
• Partijen werken samen, zijn toekomstgericht, resultaatgericht en vooruitstrevend;
• Partijen initiëren initiatieven voor ontwikkeling van de wijkverbetering in 

Overvecht;
• In de Werkplaats Overvecht vindt afstemming tussen de initiatieven plaats;
• De waarde die in de wijk gecreëerd wordt blijft zoveel mogelijk in de wijk;
• Alle partijen dragen bij vanuit hun eigen business case;
• Werkplaats Overvecht is geen exclusief samenwerkingsverband (toe- en uittreden 

is mogelijk, ook initiatieven niet onder de vlag van de Werkplaats).
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Participatie: samen verbeteren we Overvecht

In Overvecht zien we een participatieve samenwerking tussen zowel publieke partijen 
en particulieren als tussen private partijen en particulieren. Een belangrijk onderdeel 
om deze samenwerking op te tuigen is een participatietraject en het creëren van 
draagvlak. 

De basisvoorwaarden voor het organiseren van draagvlak benoemen we hierna. Zie 
tevens het model voor organiseren draagvlak op de volgende pagina.

• Hoe meer mensen ermee bezig zijn en hoe dichter bij het besluit, hoe meer 
emotie;

• Daarom starten vanuit ratio: samen een goede casus bouwen;
• Dan toetsen we de casus bij de belanghebbenden;
• Samen met de belanghebbenden richting de bevolking, start participatie.

Daarnaast, de basisvoorwaarden voor participatie zijn als volgt:

• Helder proces waarin we vooraf bepalen wie in ieder geval mee moeten doen;
• Meningen ophalen belangrijk, terugkoppelen wat je ermee doet nog belangrijker;
• Diabolomodel kun je voor elke belangrijke beslissing toepassen, zie model 

hiernaast.

Het draagvlak en de participatie maken we concreet door de volgende organisaties 
en/of personen te betrekken bij de Ontwikkelstrategie:

• Een klankbordgroep (vanaf het eerste moment);
• Bewonersplatform/Wijkraad/buurtverenigingen;
• VVE Winkelcentrum/ondernemersverenigingen;
• Wijkbureau;
• DOK030 door en voor ondernemers;
• Relevante individuen;
• Met een onafhankelijk voorzitter.

Verder is er een Regiegroep ingericht voor verbinding met het gemeentebestuur 
en zetten we bilaterale lijnen uit met gemeenteraadsleden. De Regiegroep komt 
meerdere malen per jaar bij elkaar.

Figuur x: Model draagvlak organiseren (bron: Dietz) Participatiemodel: Dietz-diabolomodelModel draagvlak organiseren (bron: Dietz)
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