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1. Inleiding

In het voorjaar van 2019 is Werkplaats Overvecht 
gestart met het maken van een visie. Dit rapport is 
de uitwerking van het onderdeel ‘Ruimte’. In een 
aantal workshops, waarin zowel de leden van de 
Werkplaats, belangenverenigingen zoals de Wijkraad en 
geïnteresserde bewoners aanwezig waren, is gewerkt 
aan de ruimtelijke visie.  Het betreft een visie op 
hoofdlijnen en biedt de basis voor verdere uitwerking. 

Workshop 1: bouwstenen & opgaven Workshop 2: kansen Workshop 3: visie Workshop 4: strategie

Ontwikkelstrategie

GebiedsdoelenKansenOpgaven

Wijkverbeterplan

Vlekkenplan

Roadmap

Toolbox
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KANSENKAART
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2. Een toekomstbestendige wijk





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 een diversere bewonerssamenstelling. 

2.1 Utrecht groeit

Leidsche Rijn (gem): 40 

Merwedekanaalzone: >100 

Kanaleneiland: 60 -100

Wittevrouwen: 80 

Veemarkt: 55 

Tuindorp: 40

Overvecht: 35 

Woningdichtheid in woningen per hectare
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Bron: RSU2030.
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Transformatie langs bestaande karakteristieken
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 nieuwste principes en bouwmethoden 
een nieuwe stadswijk verrijzen. 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. De kern van 
de opgaven ligt deels in de ruimtelijke situatie en karakteristiek van de wijk. Om 
Overvecht gereed te maken voor de 21ste eeuw is vernieuwing nodig. Uitgangspunt 
is dat we voortbouwen op de kwaliteiten die we aantreffen en ingezet zijn met het 
oorspronkelijke plan. 

Karakteristieken 
Overvecht werd ontwikkeld volgends de, toen moderne, stedenbouwkundige 
principes. Dit heeft geleid tot een zeer karakteristiek beeld en compositie die nog 
steeds goed herkenbaar en beleefbaar is. 

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. 

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. 

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 orientatie 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 bevordelijk voor ontmoeting en interactie. 

• Doordat er met hoofdzakelijk drie woningtypologiën 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: toekomstbestendig Overvecht
Op dit moment is Overvecht op veel vlakken aan vernieuwing toe en lijkt 
het momentum aanwezig om aan de slag te gaan. Opgave is om Overvecht 
toekomstbestendig te maken, ruimtelijk, programmatisch én sociaal. 

Hierin staat Overvecht niet alleen: op veel plekken in Nederland spelen soortgelijke 
opgaven. Denk hierbij aan Amsterdam Zuidoost, Zaanstad Poelenburg, Rotterdam 
Zuidelijke tuinsteden, maar ook Utrecht Kanaleneiland. In de latere uitwerking zullen 
de lessen uit deze locaties helpen om in Overvecht de juiste ingrepen te bepalen. 

2.2 Overvecht transformeert door
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Ontginning van de polder met zand uit de Maarsseveenseplassen Groen is een krachtig element in Overvecht

Een wijk volgens de nieuwste stedenbouwkundige principes Groen zonder duidelijke bestemming en weinig toezicht.
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Er gebeurt al van alles in de wijk; op vele plekken lopen projecten, van sloop/
nieuwbouw tot renovatie. De woningbouwverenigingen hebben daarnaast een 
meerjarenplan voor het onderhoud en renovatie van woningen. 

De nieuwe ontwikkelingen kenmerken zich op een aantal aspecten die afwijken van de 
oorspronkelijke bebouwing, zoals:
• toevoeging van andere woningtypologiën. 
• meer private buitenruimte
• sterker mengen van functies, met nadruk op functies in de plint. 
• een duidelijke oriëntatie van bebouwing op de openbare ruimte, waardoor 

openbare ruimte duidelijk wordt afgekaderd en er meer toezicht ontstaat (ogen 
op straat) en een veiliger gevoel. 

• geen open strokenverkaveling meer, maar verkavelingen met sterker onderscheid 
tussen binnengebied en openbaar gebied.

• Veel gebruik van baksteen, en veel aandacht voor gebouwde parkeeroplossingen

Er lijkt dus behoefte te bestaand aan nieuwe typen woonmilieus. Op veel plekken 
blijkt dat een verandering van type woonmilieu meer nodig heeft dan enkel de 
transformatie van bestaande volumes. Toevoeging van nieuwe bebouwing (of soms 
sloop-nieuwbouw) is nodig om de oriëntatie van blokken en ensembles zodanig aan te 
passen dat een nieuw milieu ontstaat.

2.3 Nieuwe initiatieven zetten de toon

Verdichting Pretoriadreef

Nieuwbouw Campinasdreef
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Casa Parana

Plan voor de NPD locatie

Renovatie Overvecht Noord

Nieuwbouw San Cristobaldreef

Plan voor de NPD locatie

Nieuwbouw Katherijn van Leemputdreef
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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 
oorspronklijke 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

2.4 Zes principes voor transformatie
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De zes principes landen in de visiekaart
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3. Zes principes voor transformatie





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 gebouwein 
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. 

3.1 Groen: van kwantiteit naar kwaliteit

Hoofdgroenstructuur: een krachtige kwaliteit

Hoofdgroenstructuur: een krachtige kwaliteit
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Snippergroen: onduidelijke bestemming en weinig kwaliteit Een gebouw midden in de hoofdgroenstructuur tpv de Brandenburchdreef

Projectie van oorspronkelijke stempels op huidige situatie: op veel plekken is in hoofdgroenstructuur gebouwdEr is veel groen dat niet tot de hoofdstructuur behoort; zowel snippergroen als bijvoorbeeld groene hoven.
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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

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.

Opgaven landschap (bron: Ruimtelijke Strategie 2016, Gemeente Utrecht): verbinden met Vechtoevers en Noorderpark
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Speelt/klim/sport meubel: bijzondere inrichting

Aanleidingen tot sport Goede afzoming en begeleiding parkrand

Mogelijkheden zelf-organisatie sport
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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? 

3.2 Stad van buurten

Schetsplan Wissing 1960. Wijkgedachte: hiërachische stad met verschillende schaalniveaus

Ontwikkelingsplan Wissing en Hanekroot 1963.
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Wijkgedachte: hiërachische stad met verschillende schaalniveaus Oorspronkelijke opzet van de buurten, geprojecteerd op situatie Huidige perceptie van buurten: uitgebreid en aaneengegroeid 
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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. 

KCAP Architects&Planners24



Ontmoetingsruimte buurt: binnengebied in Østerbro in CopenhagenUniek programma dat aansluit bij bewoners: World of Food in Amsterdam Zuidoost

Spetterbadjes zijn een belangrijk lokaal element Smaaktuin Veemarkt: gezamenlijke binnentuin Unieke uitstraling buurt: Baeken Eindhoven
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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  erbinding 
ook een barriere 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. 

3.3 Naar een aantrekkelijk milieu voor OV, voet & fiets

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

Toekomstvisie OV Utrecht – “wiel met spaken”
Bestaande radialen combineren met een ring ter ontlasting van Utrecht 
CS. Dit biedt mogelijkheden voor ontwikkeling stationsgebied en HOV in 
Overvecht. Bron afbeelding: Programma U Ned, 23 mei 2018
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Huidige hoofdstructuur autoverkeer en bus

Auto is beeldbepalend

Huidige hoofdstructuur fiets

Minder aandacht voor voetganger en fietser, de oversteekbaarheid laat te wensen over

27Werkplaats Overvecht Utrecht



Straks: structuur van fiets en openbaar vervoer als backbone

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 onstaat 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’

Nu: autostructuur leidend in de organisatie van het gebied

Voorbeeld breed profiel ingericht op langzaam verkeer

Voorbeeld versmald profiel
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OV voet fietsautoplint plintauto

auto autoberm auto

Nu: veel ruimte voor auto

Straks: meer ruimte  voor OV, LV en eventueel ontwikkeling

Voorbeelduitwerking anders inrichten van profiel

Een Mobipunt voor deelmobiliteit (Deinze BE)HOV als backbone: Roombeek Enschede

Parkeren onder dek: minder beeldbepalend Groen (sport)lint door de wijk: Noorderpark Amsterdam
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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.

3.4. 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 

Multifunctionele gebouwen als overgang van wonen naar werken
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Analyse
Om snelle seriematige woningproductie 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 
recreeëren. 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. 
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.  

Het merendeel van de woningen bestaat uit sociale 
huurwoningen waardoor de bevolkingssamenstelling en 
besteedbaar inkomen vrij eenduidig is.

3.5. Van monofunctioneel naar gedifferentieerd

Gebouwtypologieën

Hoogbouw, portiek- of galerijflats
Middelhoogbouw, portiekwoningen
Laagbouw, eengezinswoningen
Bedrijfsbebouwing
Overige functies
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3.5. Van monofunctioneel naar gedifferentieerd

2 bouwlagen 4 bouwlagen, geen lift 10,5 bouwlagen

Hoogbouw, portiek- of galerijflats
Middelhoogbouw, portiekwoningen
Laagbouw, eengezinswoningen
Bedrijfsbebouwing
Overige functies
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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.
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Multifunctioneel gebouw (Casa Parana)

Ruimte voor plintfuncties aan boulevard (Il Vetro Den Haag)

Kleinschalige menging in buurten: atelierwoningen (Eindhoven)

Tijdelijk programma: restaurant en tuin (Sloterdijk)

Waterlandplein: verdichting met woningen en nieuw plein

Flexibele woningen met atelierruimte (Buiksloterham Amsterdam)
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3.6. 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.
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??

?

Nu: onduidelijke ruimten en geen hiërarchie

Tuinen aan park: toezicht en levendigheid

Meer besloten binnengebieden

Differentiatie openbaar gebied

Strategie
De kern van het verbeteren van de woonkwaliteit 
zit in het duidelijker organiseren van openbaar en 
privé, zodat een aantrekkelijke, veillige en duidelijk 
afgebakende openbare ruimte ontstaat. Afhankelijlke 
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 zodat woniningen een duidelijke 
achterkant en voorkant krijgen. Ruimte die 
beonwers zich kunnen toe-eigenen.

• Snippergroen een duidelijk bestemming 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.

• Orientatie van woningen op groen doormiddel van 
margestroken 
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Tuinen aan park: toezicht en levendigheid

Orientatie van woningen op groen doormiddel van margestroken 

Duidelijke afbakening en oriëntatie op openbaar gebied Transformatie van bergingen tot woningen

Transformatie van bergingen tot woningen met verhoogde voortuin
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3.7 Kansenkaart met sleutelprojecten

1. Ontwikkeling stationskwartier 
Betere benutting van de knooppuntwaarde van het gebied 
door verdichting tot levendig woon-werkmilieu. Verlenging 
van de perrons waardoor 2e stationsentree onstaat 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. 

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. 
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Project met prioriteit A (zie ontwikkelstrategie)
Project met prioriteit B (zie ontwikkelstrategie)
Wijkboulevard
Kans groen lint door de wijk
Fietsverbinding

Legenda



  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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Bron van stedelijk leven
De wijkboulevard is een schakeling van bijzondere 
openbareruimte door de hele wijk, waardoor een 
aaneengesloten zone onstaat. Deze zone is gericht 
op OV, fiets en voetgangers. Hierlangs kan hogere 
bebouwing komen met functies in de plint. Er onstaat 
een nieuw type (woon)milieu in Overvecht: groen en 
hoogstedelijk. 

Sleutelproject uitgelicht: wijkboulevard

Voorbeelduitwerking transformatie naar Wijkboulevard Carnegiedreef
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Verlengen perron + extra 
uitgang station met groen 
stationsplein 

Groene boulevard

Wonen / spelen / werken

Een groene voetgangersbrug 
over de moeilijk oversteekbare 
Einsteindreef

Groen lint met verschillende 
speel- en sportvoorzieningen

Hét centrumplein van 
Overvecht: ruimte voor 
markten en evenementen
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Ontmoeten, bewegen, eten: het groene raamwerk
Het groene raamwerk vormt dé unieke kwaliteit van 
Overvecht. Met verschillende ingrepen kan dit raamwerk 
krachtiger, veiliger en  beter bruikbaar worden. Dit 
betekent enerzijds investeren in voorziengen in het 
park. Daarnaast is het belangrijk om het groen op 
verschillende schaalniveaus te laten werken: prive (zoals 
achtertuinen), collectief (binnentuinen of hofjes) en 
openbaar (het park). Deze gelaagdheid zorgt ervoor dat 
groen voor alle doelgroepen en leeftijden beschikbaar 
is. Op dit moment is dit onderscheid vaak onduidelijk 
wat leidt tot onveilige en onduidelijke situaties. 

Sleutelproject uitgelicht: versterking park & parkranden

Voorbeeld uitwerking: kwaliteitsverbetering van het groen en begeleiding door bebouwing

Privé

Collectief

Openbaar
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Zoveel mogelijk verbindingen 
met Noorderpark

Versterken van 
hoofdgroenstructuur door 
begeleidende bebouwing

Ontbrekende groene schakel 
hoofdstructuur toevoegen

Sportroutes / groen lint 
door de wijk

Meer oversteken over de Vecht 
gekopppeld aan hoofdgroenstructuur

Vechtpark: tijdelijk 
programma in groene setting

Ruimte voor tuinen
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Begane grond zonder relatie 
met maaiveld en veel repetitie

Auto’s domineren 

Weinig ruimte voor voetgangers

Sleutelproject uitgelicht: versterking park & parkranden

Onderstaand is een voorbeeld uitgewerkt van een veel 
voorkomende situatie. Er zijn verschillende manieren 
om het groen beter te benutten en te begeleiden. 
SLoop-nieuwbouw is hiervoor lang niet altijd 
noodzakelijk. 

Huidige situatie: parkeren domineert het beeld en het groen loopt weg. 
Er is wel toezicht vanuit de woningen maar geen toegang.
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Tuinen als lokale 
ontmoetingsplek buurt

De repetatieve blokstructuur biedt 
kans voor stapsgewijze transformatie

Privé tuinen zorgen voor 
toezicht en sociale controle

Binnenhof bevordert de 
sociale interactie in de buurt

Meer ruimte voor voet en 
fiets (auto te gast)

Groene voorruimte 
nodigt uit tot ontmoeting

1. Naar een collectieve binnentuin.
Door het deels afsluiten van het binnengebied wordt het alleen 
toegankelijk voor bewoners, en gaat het weer bij de woningen horen. 
Achtertuinen zorgen voor meer leven op straat, beter toezicht en betere 
toegang. 

2. Naar een openbaar park.
Transformatie van laag 1 en 2 tot atelierwoningen zorgen voor adressen 
en betere toegangen. Door parkeren collectief te organiseren in 
bijvoorbeeld een garage ontstaat meer ruimte voor fiets en voetganger 
en wordt de toegang tot het park laagdrempeliger.
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3.8 Hoe verder?

Naar een ontwikkelkader

In Overvecht lopen enorm veel ruimtelijke projecten, initiatieven en plannen. Om een 
transformatie van Overvecht naar een toekomstbestendige, diverse wijk mogelijk 
te maken is het nodig om boven het niveau van individuele projecten uit te stijgen. 
De principes uit de Ontwikkelvisie kunnen worden vertaald naar ontwerpprincipes: 
het ontwikkelkader. In het ontwikkelkader wordt inzichtelijk hoe er ontwikkeld 
kan worden met behoud en versterking van de cultuurhistorische en ruimtelijke 
kwaliteiten. Ruimtelijke spelregels geven duiding aan ontwikkelinitiatieven, hierbij 
wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de studies die reeds zijn gemaakt door 
onder andere gemeente Utrecht. 

Inzoomen naar de buurt

De buurt staat centraal in de vervolgstappen. De visie zal gedetaileerder en concreter 
worden op het moment dat we afdalen naar het schaalniveau van de buurt. Hierin is 
het vervolgens essentieel dat de bewoners en ondernemers uit de buurten betrokken 
worden de uitwerking.

Aansluiting op programma gemeente

Bovenstaande acties zullen input vormen voor een gemeentelijk 
uitvoeringsprogramma. Om dit zo goed mogelijk te laten aansluiten is het nodig 
om intensief met de gemeente samen te werken. Ook zal duidelijk moeten worden 
welke (publieke) investeringen in het openbare raamwerk benodigd zijn, en welke 
tijsplanning hier bij hoort. 

Bestaande gemeentelijke documenten zijn input voor verdere uitwerking
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