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Handleiding gebiedsprofiel:
Dit onderzoek dient als handvat in de verdere uitvoering van de ontwikkelkaart en -strategie voor Overvecht. Het bestaat uit drie hoofdstukken. We starten in 
hoofdstuk 1 met de situatie en ontwikkelingen in en rondom Overvecht. In hoofdstuk 2 brengen we de vraag in beeld en bepalen we waar Overvecht op in kan spelen 
om vervolgens in hoofdstuk 3 inzicht te geven in welke doelgroepen achter deze vraag zitten en wat hun voorkeuren zijn ten aanzien van wonen en hun 
woonomgeving. We eindigen in dit hoofdstuk met de strategie en fasering, waarin we advies geven welke doelgroepen – vanuit zowel de huidige bewoners van 
Overvecht als vanuit de rest van Utrecht – eerst op in te zetten en welke doelgroepen kunnen gaandeweg te verleiden om te blijven wonen of te gaan wonen in 
Overvecht. In de bijlage is er een toelichting op de leefstijlen, de woonmilieus en gedetailleerde doelgroepenfactsheets ter ondersteuning van de uiteindelijke 
planvorming. 
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Samenvatting: 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 de vraaganalyse 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 met 
een identiteitsvraagstuk. De druk vanuit de markt, de vraag naar meer stedelijke 
en rustige woonmilieus biedt daarentegen ook weer veel kansen om dit 
woonmilieu in kwaliteit te doen laten stijgen. 

Net als veel andere steden in Nederland is Utrecht bezig om de beschikbare 
ruimte beter en slimmer te benutten. Dit kan door slecht functioneerde of 
verouderde werkgebieden te transformeren naar wonen en door bestaande 
woongebieden te verdichten en te transformeren. Hierdoor ontstaat er meer 
stedelijkheid. 

We zien dat er een sterke behoefte onder huishoudens is om in meer ontspannen 
omgevingen 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.

Diverse analyses geven inzicht en richting aan de veranderingen die nodig zijn om 
Overvecht toekomstbestendig te maken.

Overvecht

Afbeelding Woonmilieus Utrecht: de druk vanuit het centrum voor het vergroten van 
meer stedelijke woonmilieus alswel de behoefte om meer het landelijk woonmilieu te 
integreren in de buitenwijken (woonwijk hoog- en laagbouw).

Note: In de bijlage is een beschrijving van de diverse woonmilieus te vinden.
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Samenvatting: Overvecht gaat voor woongeluk

De door Springco Urban Analytics uitgevoerde data-analyse vormt samen met de kaartbeelden die beschikbaar zijn in de CartoTool input om de volgende vraag te 
beantwoorden: ‘Hoe ontstaat er meer woonkwaliteit in Overvecht en in welke stappen kan de wijk vernieuwen?’ 

Analyse van de huidige situatie (woningvoorraad, huishoudens, marktvraag en verhuisanalyse) vraagt om een strategie gericht op het meer stedelijk maken van de delen 
dichter bij de binnenstad en OV-knooppunten en verdunnen & vergroenen van delen aan de randen van de wijk. In de verdere analyse is steeds naar beide type 
woonmilieus gekeken. Zo wordt vanuit Overvechtse bevolking de vraag naar stedelijk wonen vooral uitgeoefend door jongeren (<30 jaar) met een lager en midden 
inkomen, werkenden (30-54 jaar) met hoger inkomen en gezinnen (alle leeftijden) met een hoger inkomen. Bij  suburbaan wonen komt de vraag uit Overvecht vooral van 
gezinnen (alle leeftijden) in alle inkomensklassen, werkenden (30-54 jaar) met een hoger inkomen en Empty Nesters (55-74 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 en meer diversiteit in typologieën en 
woonmilieus te realiseren. 

Met behulp van de leefstijlen van de doelgroepen en welke op dit moment in Overvecht wonen is het denkbaar om eerst in te zetten op de doelgroep die een stedelijke 
vraag uitoefenen (stedelijk publiek). 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 gaan of te blijven wonen. 

Met behulp van de strategische kaart op bouwblokniveau is vervolgens bekeken wat de focusgebieden van Overvecht zijn om tot een duurzame verandering te komen. 
Inzoomen op deze plekken in combinatie met andere kaartbeelden zoals woningtype, eigendom, strategie corporatie, ligging ten opzichte van uit te breiden groen etc., 
kan helpen om te komen tot een gefaseerde aanpak voor de vernieuwing van de wijk en het realiseren van een aantrekkelijker woongebied. 4

Stedelijke woonmilieus 
Binnenstad, Levendige stadswijk, Rustige stadswijk, Luxe stadswijk:
• Jongeren (<30 jr): stedelijke goedkope huurappartementen;
• Werkenden (30-54 jr): stedelijk middeldure/dure huur- en 

koopappartementen;
• Gezinnen: stedelijke dure grondgebonden koopwoningen;
• Empty Nesters (55-74 jr): stedelijke middeldure koopappartementen.

Suburbane woonmilieus 
Woonwijk laag- en hoogbouw, woonwijk Laagbouw , Luxe woonwijk
• Werkenden (30-54 jr): suburbane middeldure eengezinswoningen;
• Gezinnen lage inkomens: suburbane goedkope huur 

eengezinswoningen;
• Gezinnen midden/hoge inkomens: suburbane middeldure/dure koop 

eengezinswoningen;
• Empty Nesters (55-74 jr): suburbane middeldure en dure huur- en 

koopappartementen.



Inleiding

Aanleiding
Het gaat Utrecht voor de wind en het is tijd dat Overvecht dat merkt. In alle ‘landelijke lijstjes’ vertoeft de stad in de 
hoogste regionen. Maar in de stad zelf bungelt Overvecht onderaan en verliest de aansluiting. Ondanks talrijke prachtige 
initiatieven. Overvecht verdient beter en nu is het moment om hier samen de schouders onder te zetten. Met het 
Stadsakkoord, de nieuwe woonvisie als kader en de ambities van ‘samen voor Overvecht’ en de huidige bewoners (wijkraad 
en bewonersplatforms) die oproepen tot realiseren van meer mening in de stad als leidraad. Zeven marktpartijen en de 
drie corporaties zijn met begeleiding van de gemeente gestart met het maken van een ontwikkelkaart voor de wijk, als 
bouwsteen voor de gewenste wijkverbetering. Samen noemen we ons Werkplaats Overvecht. 

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 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. Daarin hebben we de volgende vragen geformuleerd:

Hoofdvraag

 Hoe ontstaat er meer woonkwaliteit in Overvecht en in welke stappen kan de wijk vernieuwen? 

Deelvragen

 Wat is de marktvraag nu tot aan 2040? En door welke doelgroepen wordt deze vraag uitgeoefend? 

 Welke doelgroepen willen we bedienen? In welke fases? Wat zijn hun wensen en eisen ten aanzien van de woning, 

woonomgeving en hun voorwaarden omtrent voorzieningen, mobiliteit, sfeer en leefbaarheid?

 Hoe zorgen we ervoor dat het marktaandeel in Overvecht de komende tijd stijgt en daarmee het aandeel 

corporatiebezit daalt?

 Op welke plekken in Overvecht kun je het beste starten omdat het daar urgent is en/of juist kansrijk?
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1. Overvecht: huidige situatie en ontwikkelingen

Overvecht specifiek en in relatie tot Utrecht



Overvecht nu: geen afspiegeling van Utrecht

34%

15%

28%

15%13%
10%12%

16%
10%

18%

3%

27%

Overvecht Utrecht

Bruto inkomen

< €18.000 €18.000 - €26.000 €26.000 - €35.000

€35.000 - €50.000 €50.000 - €75.000 > €75.000
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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 61% 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 gewenste woonmilieu wordt bestempeld.
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woonwijk laag- en hoogbouw

woonwijk laagbouw

luxe woonwijk

dorps

landelijk

Overvecht Woonmilieu



8

Overvecht nu: huishoudensverdeling

Gezinnen: Jongeren: Empty Nesters: Werkenden: 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 1 of 2 personen tussen > 75 jaar

23%35% 19%17% 6%

Wanneer we kijken naar de verdeling van huishoudens valt het volgende op:
• Met een aandeel van 65% 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 onder alleenstaanden er veel huishoudens zijn met een zeer laag 
inkomen (25% van alle huishoudens). Ook zijn er veel gezinnen met een minimum inkomen 
(12% 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 in een grondgebonden woning woont. 60% van de 
huishoudens die in een grondgebonden woning wonen bestaat uit een 1- en/of 2-
persoonshuishouden. Dat zijn circa 2.000 ruime woningen die worden bewoond door een 
klein huishouden. 

• In vergelijking met wijken in andere grote steden (zie hiernaast) zien we net als in 
Overvecht weinig senioren. En in vergelijking met bijvoorbeeld Kanaleneiland is het 
percentage gezinnen iets lager en het percentage jongeren en Empty Nesters iets hoger.

Gezinnen Jongeren Werkenden Empty nesters Senioren

Overvecht 35% 23% 19% 17% 6%

Utrecht 32% 24% 19% 19% 7%

Kanaleneiland 39% 25% 18% 13% 5%

Schildersbuurt (Den Haag) 42% 9% 22% 24% 4%

Bijlmer (Amsterdam) 29% 22% 20% 22% 7%

Sloterdijk (Amsterdam) 13% 50% 26% 9% 3%

65%



Overvecht nu: woningvoorraad
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78%

48%

22%

52%

Overvecht Utrecht

Eigendom

Huurwoning  Koopwoning

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

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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Overvecht nu: centraal appartementen, aan de randen meer grondgebonden

Op de rechter afbeelding zien we per 
bouwblok waar de dominante woningtypen 
aanwezig zijn. We maken hierin een 
onderscheid naar grondgebonden (EGW) en 
appartementen (MGW). Daarbij dient te 
worden opgemerkt dat er geen onderscheid 
is gemaakt tussen de hoogte van de 
appartementengebouwen.

Er vallen een aantal zaken op:
• Centraal in de wijk - rondom de 

Einsteindreef, Carnegiedreef en 
Amazonedreef - zijn met name 
appartementen aanwezig;

• Dieper in de wijk en aan de randen liggen 
met name de grondgebonden (EGW) 
woningen. 

De gedachte van meer stedelijkheid en ook 
rust in de wijk realiseren kan eventueel 
aansluiten op de plekken waar al veel 
middel/hoogbouw (stedelijk woonmilieu) of 
laagbouw (rustig woonmilieu) aanwezig is. 
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Overvecht nu: op een aantal plekken concentratie van sociale huurwoningen

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

In de CartoTool is ook een kaart 
beschikbaar met de voorraad weergegeven 
per corporatie.

. 



12

Overvecht nu: 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.  

https://www.leefbaarometer.nl/home.php
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Naast het in beeld brengen van hoe de wijk fysiek en demografisch is verdeeld, 
is het ook van belang te weten welke type leefstijlen in Overvecht wonen. Dit 
doen we middels het DISC-model.

In 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?  

Overvecht nu: leefstijlen en identiteit
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Overvecht nu: leefstijlkaart

Hiernaast de leefstijlkaart van Overvecht. 
Een wijk waar de groene en lime leefstijlen 
dominant aanwezig zijn. Wel zien we per 
gebied verschillen, zoals rondom Station 
Overvecht, waar meer variatie in leefstijlen 
aanwezig is. 
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Overvecht nu: op zoek naar harmonie, alleen weinig stabiliteit om hen heen

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)

stad buurt

privéwijk dorp

homogeen

heterogeen

autonoom met elkaar

13% 13%

22%
19%

13%

6%
8%

6%

Oranje Geel Lime Groen Aqua Blauw Paars Rood

Leefstijlverdeling Overvecht 

10%
8%

12% 12%

17%

11%

21%

9%

Oranje Geel Lime Groen Aqua Blauw Paars Rood

Leefstijlverdeling Utrecht 

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. 

Op de volgende pagina hebben we het huidige 
gebiedsprofiel van Overvecht visueel in beeld gebracht 
en geplaatst tegen de huidige bewoners van Utrecht.



Divers

Statement Transparant

Gewoon

Bescherming
Structuur

Geordend

Expressief

Huidige 
bewoners 

Utrecht

Huidige 
bewoners 
Overvecht

Overvecht nu: meer in balans brengen

Overvecht kenmerkt zich door een eenzijdige leefstijl en is geen afspiegeling van Utrecht. Strategie: delen meer stedelijk en delen meer dorps/laagbouw, creëren 
van plekken met een identiteit die herkenbaar zijn en aansluit op de vraag. Meer richten op diverse leefstijlen voor verschillende delen van de wijk.
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Overvecht ontwikkelingen: huishoudens met hoge inkomens trekken weg

€€€ / €€€€

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%

Met name gezinnen met 
jonge kinderen trekken weg 
uit Overvecht

Maar ook kleine huishoudens 
met 1.5x modaal en hoger 
inkomen

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

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. 

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?



Overvecht ontwikkelingen: demografische prognoses Utrecht

Overvecht ligt in Utrecht en de stad Utrecht gaat de 
komende 20 jaar flink groeien in het aantal 
huishoudens. Om te voldoen aan de verwachte 
woningbehoefte zullen er circa 40.000 tot 50.000 
nieuwe woningen tot aan 2040 moeten bijkomen. 

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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Overvecht nu en ontwikkelingen: 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 behandelen.  
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 dat in de strategische kaart (zie rechter afbeelding) 
sterk terug waarin 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. Ieder 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.

Overvecht

* 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. 19



2. VRAAGANALYSE OVERVECHT EN UTRECHT

Wat is de vraag en hoe kan Overvecht daarop inspelen?



Stap 0: data Stap 1: selectie 

brongegevens
Stap 2: bepaling 

vraag
Stap 3: specificatie 

vraag

Stap 4: specificatie 

doelgroep

Vraaganalyse – methodiek
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Vraag naar woningen in Overvecht
Voor de berekening van de vraag naar woningen in Overvecht is gebruik gemaakt van een vraagmodel dat onderstaande stappen doorloopt (voor nadere uitleg van deze 
methode zie bijlage 2) 

Bij de berekening van de vraag hebben we het volgende onderscheid gemaakt:
• Vraag vanuit Overvecht zelf en de vraag vanuit de rest van Utrecht;
• Vraag naar verschillende productsegmenten (eengezinswoningen/appartementen huur/koop en prijscategorie);
• Vraag naar twee typen woonmilieus (voor omschrijving van deze woonmilieus zie bijlage);
• Stedelijke woonmilieus: ‘binnenstad’, “levendige stadswijk’, ‘rustige stadswijk’ en ‘luxe stadswijk’;
• Suburbane woonmilieus: ‘woonwijk hoog- en laagbouw’, ‘woonwijk laagbouw’ en ‘luxe woonwijk’.
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De vraag naar stedelijke woonmilieus vanuit Overvecht en Utrecht

Onderstaande plaatjes geven de verdeling van de vraag naar woningen in stedelijke woonmilieus weer in Overvecht. De donkere blokjes geven de vraag uit 
Overvecht zelf weer. De lichtere blokje geven de extra vraag uit de rest van Utrecht weer. Het betreft hier de vraag naar nieuwbouwwoningen op basis van 
verhuispatronen, voorkeuren en het aanbod. Zo zien we een hoge vraag naar goedkope huurappartementen zowel uit Overvecht als uit de rest van Utrecht. De 
vraag naar koopappartementen in stedelijke woonmilieus is redelijk verdeeld over de prijssegmenten.
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De vraag naar suburbane woonmilieus vanuit  Overvecht en Utrecht

Onderstaande plaatjes geven de verdeling van de vraag naar woningen in suburbane woonmilieus weer in Overvecht. De donkere blokjes geven de vraag uit 
Overvecht zelf weer. De lichtere blokje geven de extra vraag uit de rest van Utrecht weer. Het betreft hier de vraag naar nieuwbouwwoningen op basis 
verhuispatronen, voorkeuren en het aanbod. Zo zien we ook hier een hoge vraag naar goedkope huurappartementen zowel uit Overvecht als uit de rest van 
Utrecht. De vraag naar koopappartementen in suburbane woonmilieus richt zich op het middelste prijssegment. Daarnaast is hier een vraag naar goedkope 
eengezins huurwoningen en middeldure en dure koopwoningen.



Verhouding vraag en aanbod Overvecht en Utrecht

Uitkomst vraag afgezet tegen de huidige woningvoorraad en gekeken waar er een tekort (meer vraag dan aanbod), evenwicht of een overschot (meer aanbod 
dan vraag) is, zowel nu als in de toekomst. 

In onderstaande grafiek zien we dat er op dit moment (korte termijn, komende jaren) meer aanbod is dan vraag naar woningen in het woonmilieu ‘woonwijk 
laag- en hoogbouw’. Door de toenemende vraag als gevolg van demografische ontwikkeling zal dit tekort de komende decennia omslaan in meer evenwicht. 
Wel is er op de korte termijn meer vraag dan aanbod in het woonmilieu ‘rustige stadswijk’ en ‘woonwijk laagbouw’. Voor Overvecht lijkt het dus aantrekkelijk om 
door het voldoende in Utrecht aanwezige woonmilieu ‘woonwijk hoog- en laagbouw’ waar mogelijk te transformeren naar de meer stedelijke woonmilieus of 
naar het woonmilieu ‘woonwijk laagbouw’. 

Stedelijk

Suburbaan

Landelijk

Rood: groot overschot
Roze: overschot

.

Geel: evenwicht Lichtgroen:  tekort
Groen: groot tekort

Donker groen: enorm tekort

Lange termijn (2040)

Overvecht Utrecht Utrecht

binnenstad

levendige stadswijk

rustige stadswijk

luxe stadswijk

woonwijk laag- en hoogbouw

woonwijk laagbouw

luxe woonwijk

dorps

landelijk

Korte termijn (komende jaren)Woonmilieu MismatchWoonmilieuverhouding 
vraag en aanbod



Overvecht: strategie toekomst

. 

Vanuit de analyse van de wijk en de bijeenkomsten van de werkplaats zijn onderstaande punten meegenomen:
1. Relatief aantal sociale woningen in Overvecht niet omhoog en alleen toevoegen in stedelijk woonmilieu (veel vraag vanuit Overvecht – een tekort);
2. Wooncarrière mogelijk maken voor stijgers en koopkrachtige huishoudens die nu uit Overvecht verhuizen beter bedienen / vasthouden;
3. Homogene voorraad meer divers maken, meer stedelijk en meer dorps woonmilieu en meer diversiteit aan productsegmenten (huur/koop, type en prijs);
4. Realistische en duurzame verandering op gang brengen.

We hebben nu de volgende onderdelen geanalyseerd:
- de huidige samenstelling van de wijk
- de bevolkingsprognose
- de vraag naar woningen
- de verhouding vraag-huidig aanbod
- de strategie voor de wijk 

De combinatie van deze analyses brengt ons bij het advies ten aanzien van de productsegmenten waarop ingespeeld kan worden in Overvecht. Op de komende drie 
pagina’s wordt dit eerst schematisch weergegeven voor de twee type woonmilieus en vervolgens in een tabel weergegeven.
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Stedelijke woonmilieus waar op inspelen voor Overvecht

Voorgaande analyse van vraag, prognose, verhouding vraag-huidig aanbod en strategie voor de wijk resulteert in onderstaande productsegmenten waarop 
ingespeeld zou moeten worden als het gaat om de stedelijke woonmilieus:
Goedkope en middeldure huur- en koopappartementen in stedelijke omgeving, voor jongeren en werkenden. Het segment dure huur- en koop appartementen 
is vooralsnog niet haalbaar in Overvecht. Hiervoor zijn elders in Utrecht betere locaties te vinden. Wel gaandeweg inzetten op middeldure en duurdere koop 
stadswoningen voor gezinnen met hogere inkomens. Hier is veel vraag naar en op het moment dat Overvecht in de lift zit wordt het voor deze stedelijke 
gezinnen aantrekkelijk zich hier te vestigen. Dit zijn voor een deel ook de gezinnen die nu uit Overvecht vertrekken en te behouden zijn mits er voldoende 
woonkwaliteit aanwezig is. 
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Suburbane woonmilieus: waar op inspelen voor Overvecht

Voorgaande analyse van vraag, prognose, verhouding vraag-huidig aanbod en strategie voor de wijk resulteert in onderstaande productsegmenten waarop 
ingespeeld zou moeten worden als het gaat om de suburbane woonmilieus:
Goedkope huur eengezinswoningen, hiermee speel je in op een behoefte vanuit de wijk. Vrije sector huur en middeldure koop appartementen voor werkenden, 
Empty Nesters en ouderen. Een vraag die op dit moment hoog is zowel vanuit de rest Utrecht als vanuit Overvecht zelf. En uiteindelijk als de wijk Overvecht in 
zijn imago is verbeterd ook inzetten op het realiseren van middeldure en duurdere koop eengezinswoningen voor het verleiden van gezinnen met hogere 
inkomens die in een ontspannen woonmilieu willen wonen nabij de binnenstad van Utrecht. 
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Vraaganalyse: conclusie 

Vanuit de voorgaande analysen hebben we een onderscheid aangebracht voor welk doeleinde een bepaald segment bijgebouwd moet worden. 

Suburbane woonmilieus (met dorpse elementen)*

Productsegment Doel

Sociale 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
(koopkrachtige) gezinnen

Dure eengezins koopwoningen Aantrekken koopkrachtige gezinnen

Stedelijke Woonmilies

Productsegment Doel

Sociale 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 jonge doelgroep en sociale stijgers

Middeldure eengezins
koopwoningen

Aantrekken en vasthouden
koopkrachtige gezinnen

Dure eengezins koopwoningen
Aantrekken en vasthouden

koopkrachtige gezinnen

* 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. Een 
ontspannen woonmilieu met dorpse elementen



3. DOELGROEPEN, HUN VOORKEUREN EN STRATEGIE

Samengevat vanuit Overvecht en Utrecht
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Voor wie bouwen we voor de vraag vanuit de bewoners van Overvecht?

In onderstaand overzicht hebben we in beeld gebracht voor wie er gebouwd moet worden als we alleen kijken naar de vraag van de bewoners vanuit Overvecht. In bijlage 3 

hebben we de specifieke vraag en voorkeuren ten aanzien van voorzieningen, mobiliteit, ideale woonbuurt, woonconcepten, bouwstijlen en buitenruimte van onderstaande 

doelgroepen specifiek in beeld gebracht.

Suburbaan

Productsegment Doelgroep met grootste vraag

Middeldure eengezins
koopwoningen

Werkenden (30-54 jaar) met een hoger 
inkomen

Sociale huur eengezinswoningen Gezinnen met een laag inkomen

Middeldure en dure eengezins
koopwoningen

Gezinnen (alle leeftijden)  met 
midden/hoger inkomen

Koopappartementen middelduur 
(laag) 

Empty nesters (55-74 jaar) met een hoger 
inkomen

Stedelijk

Productsegment Doelgroep met grootste vraag

Sociale huurappartementen
Jongeren (<30 jaar) met een lager 

inkomen

Goedkope koopappartementen
Jongeren (<30 jaar) met midden 

inkomen

Middeldure (laag) 
koopappartementen

Werkenden (30-54 jaar) met hoger 
inkomen

Middeldure eengezins
koopwoningen

Gezinnen met een hoger inkomen
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Voor wie bouwen we voor de vraag vanuit de rest van Utrecht?

Suburbaan

Productsegment Doelgroep met grootste vraag

Middeldure en dure eengezins 
koopwoningen

Gezinnen (alle leeftijden)  met 
midden/hoger inkomen

Middeldure en dure 
koopappartementen 

Empty nesters (55-74 jaar) hoger inkomen

Middeldure en dure 
huurappartementen

Empty nesters (55-74 jaar) met een hoger 
inkomen

Stedelijk

Productsegment Doelgroep met grootste vraag

Dure eengezins koopwoningen
Gezinnen  (alle leeftijden) met hoger 

inkomen

Middeldure koopappartementen 
Werkenden (30-54 jaar)      met hoger 

inkomen

Middeldure huurapartementen
Empty nesters (55-74 jaar) met hoger 

inkomen

In onderstaand overzicht hebben we in beeld gebracht voor wie er gebouwd moet worden om in te spelen op de vraag vanuit de rest van Utrecht. In bijlage 3 hebben we de 

specifieke vraag en voorkeuren ten aanzien van voorzieningen, mobiliteit, ideale woonbuurt, woonconcepten, bouwstijlen en buitenruimte van onderstaande doelgroepen 

specifiek in beeld gebracht.



Samengevat: welke doelgroepen bedienen met wat voor product?

Stedelijk publiek:
Het stedelijk 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 behouden en nieuwe doelgroepen aangetrokken. De focus 
zal met name moeten liggen op het realiseren van een stedelijk woonmilieu voor:
• Jongeren (<30 jr): stedelijke goedkope huurappartementen;
• Werkenden (30-54 jr): stedelijk middeldure/dure huur- en koopappartementen;
• Gezinnen: stedelijke dure grondgebonden koopwoningen;
• Empty Nesters (55-74 jr): stedelijke middeldure koopappartementen.

Ontspannen publiek:
Ontspannen publiek is groepsgericht en introvert. Hecht waarde aan geborgenheid en 
sociale cohesie. Dit is een groep die een eigen plek in de wijk nodig heeft 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 (30-54 jr): suburbane middeldure eengezinswoningen;
• Gezinnen lage inkomens: suburbane goedkope huur eengezinswoningen;
• Gezinnen midden/hoge inkomens: suburbane middeldure/dure koop 

eengezinswoningen;
• Empty Nesters (55-74 jr): suburbane middeldure en dure huur- en 

koopappartementen.

Op de volgende pagina hebben we dit samengevat met een aantal sfeerbeelden. 
Overvecht zal een meer gebalanceerde doelgroep moeten bedienen. 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. 

Ont-
spannen
Publiek

Stedelijk
Publiek



Toekomstig gewenst gebiedsprofiel

Divers

Statement Transparant

Gewoon

Bescherming
Structuur

Geordend

Expressief

Huidige 
bewoners 
Overvecht

Ont-
spannen
Publiek

Stedelijk
Publiek
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Strategie en fasering aanpak Overvecht

Vanuit de vraag en doelgroepenanalyse kunnen we concluderen dat Overvecht kan inspelen op twee hoofdgroepen: het stedelijke 
publiek en het ontspannen publiek. Binnen deze groepen 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 vooral uit de rest van Utrecht;
 Gevolgd door stedelijke jonge gezinnen met een hoger inkomen die in een dure grondgebonden woningen 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 landelijk elementen (met name laagbouw);
 Empty Nester met een midden of hoger inkomen uit de wijk zelf of van 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 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 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 gaan en te blijven 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). 

Zie bijlage 1 voor meer informatie over 
de leefstijlen
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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

JULIJUNIMEIAPRILMAART

KANSENKAART
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Wijkverbeterplan

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. 
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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
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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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• Het gaat goed met de stad Utrecht. De economische voorspoed van de laatste jaren uit zich op veel 
verschillende vlakken. Echter blijft Overvecht, als één van de tien wijken in Utrecht, achter. En dat terwijl 
Overvecht zo veel potentie heeft!

• Het rapportcijfer dat bewoners van Overvecht hun wijk gaven in 2018 was een 5,5 (bron: 
Inwonersenquête 2018, IB Onderzoek). Dit cijfers schommelt al jaren rond de net-voldoende. Een cijfer 
dat behoorlijk afsteekt tegen de rest van de stad met een gemiddelde van een 7,3. Dit geldt ook voor 
onder andere het aandeel sociale huurwoningen, de luchtkwaliteit, geluidsoverlast, het gemiddelde 
inkomen, et cetera. Overvecht presteert in relatie tot de rest van Utrecht onder de maat.

• Met de komst van het nieuwe Stadsakkoord en de woonvisie als kader, zijn er instrumenten opgetuigd 
om de potentie van Overvecht een plek te geven. Zo zijn er in het ‘Samen voor Overvecht’ ambities 
opgenomen die de potentie van de wijk helder omschrijven. 

• Bovenstaande aanleidingen zorgen er mede voor dat zeven marktpartijen (AM, Amvest, BPD, ERA 
Contour, Heijmans, Syntrus Achmea Vastgoed, Wonam) en drie corporaties (Bo-ex, Mitros, Portaal) onder 
toeziend oog van de Gemeente Utrecht in ‘Werkplaats Overvecht’ een Ontwikkelstrategie opzetten voor 
Overvecht. Deze Ontwikkelstrategie vormt een bouwsteen voor de gewenste wijkverbetering. De partijen 
tonen middels een succesvolle samenwerking aan een duurzame toekomst voor Overvecht te ambiëren. 

• Werkplaats Overvecht heeft het initiatief genomen om drie sporen uit te werken: 
1. Gebiedsprofiel | Springco Urban Analytics is gespecialiseerd in datageoriënteerde vraagstukken. Op 

basis van consumenten- en vastgoeddata heeft Springco de ontwikkeling van de vraag naar woningen 
en wensen van mensen in beeld gebracht. Dit heeft geresulteerd in een Gebiedsprofiel voor 
Overvecht. Het gebiedsprofiel Overvecht geeft inzicht in de gewenste mix van doelgroepen en 
woonprogramma. 

2. Kansenkaart | Stedenbouwer KCAP vertaalde het Gebiedsprofiel en de huidige ruimtelijke potentie 
van Overvecht in een Kansenkaart. De Kansenkaart geeft ruimtelijk een aantal strategische 
transformatieprincipes weer. 

3. Ontwikkelstrategie | Adviesbureau Fakton geeft de Ontwikkelstrategie vorm; een bondig en 
praktisch document waar de ‘hoe dan-vraag?’ aan bod komt. Het Gebiedsprofiel en de ruimtelijke 
principes uit de Kansenkaart worden vertaalt naar een pragmatische Ontwikkelstrategie.

H1 | Inleiding
Aanleiding
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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 Kansenkaart, 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 kern zit in de beantwoording van de volgende deelvragen: 
• Hoe kenmerkt het Gebiedsprofiel van Overvecht zich?
• Wat zijn ambities en op welke wijze vertalen deze zich in een ruimtelijke structuur?
• Welk indicatieve woonprogramma sluit aan op deze vertaling?
• Hoe ziet de fasering voor de wijkverbetering van Overvecht eruit?
• Uit welke contouren bestaat de business case?
• Welke samenwerkingsvorm is wenselijk en hoe ziet een gewenste organisatie eruit? 

• Op basis van de deelvragen schetsen wij de contouren van de Ontwikkelstrategie voor Overvecht. De 
volgorde van deelvragen vormt de volgorde waarin wij de contouren van de Ontwikkelstrategie 
behandelen:
• H1 | Inleiding
• H2 | Gebiedsprofiel
• H3 | Ruimtelijke strategie
• H4 | Programma en ‘magic mix’
• H5 | Fasering
• H6 | Contouren business case
• H7 | Samenwerking
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We starten met de analyse van de huidige situatie. In dit hoofdstuk benoemen we de belangrijkste 
elementen uit het Gebiedsprofiel van Springco. We vertalen deze elementen als onderdeel van de 
Ontwikkelstrategie. We doen dit vanuit de deelvraag: ‘Hoe kenmerkt het Gebiedsprofiel van Overvecht 
zich?’

• Overvecht ligt als wijk tussen het stedelijke (binnenstad) en landelijke (buitengebied) in. Een 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.

• Ruim 90% van het woonmilieu in Overvecht bestaat uit een woonwijk met laag- en hoogbouw. Een type 
woonmilieu dat tegenwoordig voor veel huishoudens niet als gewenst woonmilieu wordt bestempeld. 
Het valt op dat centraal in de wijk met name appartementen aanwezig zijn. Aan de randen liggen meer 
grondgebonden woningen.

• De vastgoedwaardes in Overvecht (prijs per vierkante meter) liggen beduidend lager dan de rest van 
Utrecht. 

• Qua dichtheid kenmerkt Overvecht zich als een wijk met lage tot hoge FSI (Floor Space Index) en een lage 
GSI (Ground Space Index). Beide parameters geven aan dat er relatief veel ruimte in de wijk is (weinig 
vierkante meters bebouwing in relatie tot het grond- en kaveloppervlakte). Dit biedt potentie voor 
verdichting in de wijk. Een hogere benutting van de ruimte komt de waarde, dynamiek en leefbaarheid in 
de wijk ten goede.

• Overvecht is met haar circa 850 hectare een erg grote wijk en is onderverdeeld in kleinere gebieden. Er 
zijn vier kwadranten te onderscheiden, waarbij de structuur van de wijk de ‘natuurlijke’ barrières vormen: 
Noorderpark in het oosten, spoor in het zuiden, de Vecht in het westen, het bedrijventerrein in het 
noorden en de Einsteindreef, Carnegiedreef en Brailledreef als grote ontsluitingswegen (hoofdaders). 
Door deze (verkeer)structuur is Overvecht goed bereikbaar, maar geeft ook barrières. Het oplossen van 
barrières in de wijk gaat voor meer eenheid zorgen.

H2 | Gebiedsprofiel
Ruimtelijke en programmatische structuur

Woonmilieus

FSI-GSI
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• Het dient Overvecht om meer diversiteit aan te brengen in de woonmilieus. Het aantrekken van een 
stedelijk en ontspannen publiek, in combinatie met het creëren van aanbod in deze categorieën (zie ook 
volgende paragraaf), zorgt dat Overvecht langzaam transformeert.

• Gelet op het huidige gemiddelde inkomen van de bewoners van Overvecht is het interessant om mensen 
met een middel of hoger inkomen uit Utrecht aan te trekken. Dit kunnen stedelijke werkenden zijn, maar 
ook stedelijke jonge gezinnen of empty nesters. De doelgroepen kunnen zowel in een meer stedelijke 
woonomgeving als sub-urbane milieu (ruim, groen, cohesie, differentiatie in opzet) landen. Het 
ontwikkelen van kwalitatieve woningvoorraad voor deze doelgroepen is interessant. 

• Circa 61% van alle woningen in Overvecht is sociale huur en is in bezit van corporaties (Mitros, Portaal en 
Bo-Ex). Het bezit is verdeeld over zowel eengezinswoningen (EGW) als appartementen (MGW). De 
overige woningen zijn in bezit van particulieren of worden via een andere (commerciële) instanties 
verhuurd.

• Als we kijken naar het huidige woningprogramma is opvallend dat het overgrote deel van de 
appartementen (sociaal/goedkoop) verhuurd wordt, namelijk 65%. Slechts een klein deel van de 
appartementen bevindt zich in het koop. Van de eengezinswoningen is de verdeling koop-huur meer 
evenredig. Wanneer we koop en huur samen beschouwen, zien we dat de verhouding sociaal/goedkoop-
middelduur-duur circa 70-25-5% is. Wat ons betreft geen ideale verhouding in een wijk. 

• In het kader van diversiteit in de wijk is het dus interessant om te kijken naar andere product-markt-
combinaties (pmc’s), waarin de ‘niet-optimale’ verhouding tussen sociale en niet-sociale woningen eruit 
springt. Vanuit eigendomssituaties is het interessant om overleg te plegen tussen de corporaties, 
ontwikkelaars en gemeente om te kijken of er ‘uitwisselingsprojecten’ opgezet kunnen worden. Er zijn 
reeds voorbeelden van succesvolle ontwikkelingen waarbij er sociale woningen vanuit Overvecht zijn 
verplaatst naar andere wijken in Utrecht, waardoor er in Overvecht fysieke ruimte vrij kwam om 
commerciële voorraad toe te voegen. 

Inkomen

Eigendommen
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Huidige woningprogramma Overvecht

 MGW  EGW  Totaal
 Sociaal/goedkoop 65% 1% 66%
 Middelduur 5% 7% 12%
 Duur -  2% 2%
 Sociaal/goedkoop 7% -  7%
 Middelduur 2% 10% 12%
 Duur -  1% 1%

 Totaal 79% 21% 100%
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H2 | Gebiedsprofiel
Kansrijke doelgroepen, eigendomssituatie en aanbod



• Naast de analyse van het huidige aanbod beschrijft het Gebiedsprofiel de (effectieve) vraag naar 
woningen in Overvecht (en Utrecht). Voor een toelichting op de Effectieve Vraag-methodiek verwijzen we 
naar de rapportage van Springco.

• De effectieve vraag analyse laat zien dat er behoefte is aan het toevoegen van goedkope tot middeldure 
appartementen (zowel huur als koop) en middeldure tot dure eengezinswoningen in de koop op het 
moment dat we inzetten op een stedelijk woonmilieu. 

• Daarnaast laat de effectieve vraag zien dat er behoefte is aan middeldure tot dure appartementen in de 
huur, dure appartementen in de koop, goedkope eengezinswoningen in de huur en middeldure tot dure 
eengezinswoningen in de koop op het moment dat we inzetten op een hoog kwalitatief sub-urbaan 
woonmilieu. Beide milieus beschouwen we als gewenste woonmilieus in Overvecht.

• De confrontatie tussen aanbod en vraag laat zien dat er een mismatch is in de woningvoorraad in 
Overvecht. De huidige woningvoorraad betreft voornamelijk sociale/goedkope huurwoningen. Als we 
deze confronteren met de effectieve vraag, dan zien we kansen om middeldure en dure producten toe te 
voegen. Het toevoegen van middelduur en duur programma leidt er toe dat per saldo het aandeel 
sociaal/goedkoop programma vermindert. Dit is wel een (natuurlijk) proces met een langere doorlooptijd.

• Uit de vraaganalyse blijkt ook dat er een vraag is naar sociale/goedkope woningen in Overvecht. Omdat 
dit segment reeds in ruime mate aanwezig is in de wijk, stellen wij voor deze vraag niet in te vullen in 
Overvecht en elders in Utrecht ruimte te zoeken om deze vraag in te vullen. Door andere producten toe 
te voegen in Overvecht creëren we een betere balans in de woningvoorraad. Hierdoor stimuleren we 
diversiteit en dynamiek in Overvecht. 

• In het Hoofdstuk 4 Programma en ‘magic mix’ gaan we verder in op de toekomstige gewenste 
woningvoorraad.
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Vraag naar producten in stedelijk woonmilieu
(bron: Springco, 2019)

Vraag naar producten in suburbaan woonmilieu
(bron: Springco, 2019)

H2 | Gebiedsprofiel
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Lopende projecten

• Er zijn diverse initiatieven in de wijk. Dit loopt uiteen van een Bewonersplatform, buurthuizen tot een 
online podcast. De meeste initiatieven hebben een sociaal(pedagogische) focus. Deze initiatieven zeggen 
ons dat er op veel fronten door bedrijven, organisaties en burgers actief wordt bijdragen aan 
‘wijkverbetering’. In Hoofdstuk 7 Samenwerking gaan we verder in op de samenwerking tussen deze 
entiteiten. 

• Overvecht staat niet stil. Er zijn tal van lopende nieuwbouw-/renovatie-/transformatieprojecten welke 
reeds bijdragen aan een stukje wijkverbetering van Overvecht. Gemeente Utrecht publiceert bij haar 
webpagina over het Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling 2018 deze plannen, zowel vanuit 
lopende (gemeentelijke) grondexploitaties als particuliere en of private initiatieven.

• Uit de gegevens op de site van de gemeente leidden we af dat er bij de nieuwbouw- en 
transformatieprojecten door zowel corporaties als private partijen een kleine 50% sociaal wordt 
gebouwd. Voor renovatie is het aandeel sociaal niet bekend, maar aangezien de eigenaren corporaties 
zijn is het merendeel logischerwijs ook sociaal. 

• De gegevens laten ook zien dat in totaal 4.661 woningen ‘onder handen’ worden genomen of bijgebouwd 
in Overvecht. Dit gaat over projecten die nu lopen (eindjaar minimaal 2019) of in de toekomst gaan 
starten (startjaar minimaal 2019, maximaal 2022). We zien ook dat er projecten reeds voltooid zijn in 
voorgaande jaren. We lichten een zestal van deze projecten (‘best practices’) toe op de volgende pagina.

Lopende projecten in cijfers 
(bron: Gemeente Utrecht, 2018)
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NPD-strook

Nieuwbouwproject
AM, Van Wijnen, IC Netherlands
Oplevering gepland in 2022
Ca. 900 appartementen 
(middensegment en studenten)
Levendigheid door verdichting rond 
winkelcentrum, jonge doelgroep

Loevenhout

Nieuwbouwproject
Portaal, opgeleverd in 2011
208 woningen; (sociale) huur- en 
koopappartementen en koop 
eengezinswoningen + comm. ruimtes
Verdichting langs Einsteindreef

Ivoordreef

Transformatieproject
Bo-Ex, Amvest, ERA Contour
Oplevering gepland in 2023
(Sociale) huurwoningen en 
koopwoningen
Mix van pmc’s, incl. openbare ruimte Lopende projecten

Ivoordreef NPD-strook

Loevenhout

Antoniuskwartier (fase I en II)

Nieuwbouwproject
Timpaan
Oplevering in 2018
177 eengezinswoningen (huur/koop)
Groene woonomgeving, ingezet op 
sterke identiteit in buurtje

Camposdreef

Nieuwbouwproject
Gemeente Utrecht
Oplevering in begin 2019
13 appartementen (vrije sector huur)
Duurzaam gebouw en herinrichting 
groene openbare ruimte

St. Maartendreef

Renovatieproject
Portaal
Oplevering in 2017
116 appartementen (sociale huur)
Duurzame renovatie, hoge score op 
tevredenheid bewoners

Camposdreef

St. Maartendreef

Antoniuskwartier



(Deelvraag) Hoe kenmerkt het Gebiedsprofiel van Overvecht zich?

• De huisvesting van doelgroepen en het huidige woningprogramma in Overvecht is homogeen met 
voornamelijk appartementen 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. Het opzetten van ‘uitwisselingsprojecten’ 
kan dat evenwicht verder versterken.

• De lopende initiatieven en projecten in de wijk zijn doorgaans een goed voorbeeld hoe de wijk het 
potentieel verder kan benutten: versterken sociale structuur en betere mix doelgroepen en producten.
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Het Gebiedsprofiel van Overvecht laat veel kansen en potentie zien. Dit vraagt om een heldere vertaling 
naar een ruimtelijke strategie. In dit hoofdstuk geven we de vertaling naar de ruimtelijke strategie, vanuit 
de volgende deelvraag: ‘Wat zijn ambities en op welke wijze vertalen deze zich in een ruimtelijke 
structuur?’. Vanuit de Kansenkaart van KCAP en het onderliggende Gebiedsprofiel van Springco werken 
we de ruimtelijk strategie verder uit. We benoemen de sleutelprojecten voor potentiële ontwikkeling en 
gaan in op de korrelgrootte van potentiële ontwikkelingen. 

• We stelden met elkaar vijf ambities voor Overvecht op, namelijk:
• Aantrekkelijk woonmilieu: mix van doelgroepen en functies;
• Hoger woongeluk: leefbaarheid en veiligheid;
• Stimulans voor gezondheid & toonbeeld van duurzaamheid;
• Sterk economisch draagvlak: betaalbaarheid wonen & inkomen/werk;
• Kwalitatief hoogwaardige voorzieningen.

• KCAP analyseerde de huidige structuur van Overvecht en kenmerkt de wijk als volgt (zie ook de figuur 
hiernaast):
• Bouwblokken; strokenbouw, eenzijdigheid en anonimiteit;
• Structuur: poreus en doorwaadbaar;
• Programma; functionele stad, wonen/werken/recreëren;
• Groen/blauw-raamwerk niet sterk gedefinieerd;
• Wijk met aandacht voor autoverkeer;
• Barrières in en om de wijk;
• Weinig divers woonmilieu.
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• Uit de analyse volgt een zestal ruimtelijke transformatieprincipes die een strategisch raamwerk bieden 
voor de wijkverbetering van Overvecht. Op basis van deze principes is de Kansenkaart ontwikkeld.

1. Groen, van kwantiteit naar kwaliteit:
• Van kwantiteit naar kwaltiteit en versterken van de planranden (door onder andere verdichting); 

bebouwing vormt duidelijke grens tussen groen en de buurt. Inzet po sterk, verbonden, en 
optimaal benut groen netwerk.

2. Stad van buurten:
• Het versterken van de unieke identiteit op buurtniveau door onder andere het creëren van 

herkenbare (openbare) plekken (met een bestemming), het versterken van de (verdichte) 
buurtranden met voorzieningen en het creëren van (verdunde) ontspannen binnengebieden.

3. Naar een aantrekkelijk milieu voor OV, voet & fiets:
• Van asfalt en snel naar groen en langzaam. De verbindingsautowegen representatief maken en snel 

met herkenbare stadsentrees. Aandacht voor duurzame mobiliteit.
4. Van barrières naar verbindingen:

• Van barrières naar verbindingen. Overvecht verbinden met de directe omgeving. De Wijkboulevard 
als ruggengraat/centrale as door de wijk.

5. Van monofunctioneel naar gedifferentieerd:
• Van monofunctioneel naar gemengd, zowel in type groen, bebouwing, woonmilieus als ontsluiting.

6. Van anoniem naar herkenbaar:
• Van anoniem en open naar bekend(e adressen) en van strookstructuur naar duidelijk blokken met 

voor- en achterkanten. Een veilige, herkenbare leefomgeving door duidelijke oriëntatie van 
gebouwen en differentiatie in openbare ruimte.

Kansenkaart
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• We schetsen een optimale korrelgrootte voor ontwikkelingen. Daarbij onderscheiden we in eerste 
instantie vier korrelgroottes:

1. Wijk:
• Visie over de gehele wijk (lees: deze Ontwikkelstrategie);
• Informatie over wijkstructuur, ruimte, vastgoedtypen, openbare ruimte en bewoners omgevormd 

in heldere speerpunten;
 Geeft een integraal beeld, biedt een kapstok/raamwerk voor ontwikkeling;
 Is wel erg hoog over wanneer er concreet ontwikkeld gaat worden.

2. Buurt(je):
• Visie en strategische afwegingen per buurt in verschillende domeinen (onder andere: sociaal, 

mobiliteit, groen, duurzaamheid);
• Dit is het niveau voor specifieke zaken als identiteit, profiel, concept, participatie, programma, 

fasering en samenwerking;
 Gemakkelijker werken aan participatie, sociaal contact met de buurt wordt opgetuigd;
 Kans voor vernieuwing van ‘op maat’-buurtstructuur;
 Het uitdiepen van kansrijke plekken zoals openbare ruimte, voorzieningen wordt veel concreter.

3. Aantal gebouwen:
• Kaders en randvoorwaarden als uitgangspunten voor een ontwikkeling (onder andere: 

planvorming, financiële kaders);
 Heldere schakeling van aantal gebouwen, integraal geheel;
 Gemakkelijk en meer behapbaar zoeken naar een goede mix van woningtypes en functies;
 Kans dat gebouwen minder goede aansluiting krijgen met de omgeving.

Korrel 2: Buurt(je)

Korrel 3: Aantal gebouwen Korrel 4: Gebouw

Korrel 1: Wijk
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4. Gebouw:
• Het seq ontwikkelen van een gebouw op een individuele plot;
 Mogelijkheid tot het maken van een accent (placemaking), het gebouw biedt een icoon;
 Ontwikkeling van een gebouw kan altijd en is een ‘quick win’;
 Geen wezenlijke verandering van de omgeving ;
 Mist connectie met omliggend vastgoed en openbare ruimte.
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• Vanuit Kansenkaart en transformatieprincipes komen er sleutelprojecten als potentiële ontwikkelplekken 
naar voren. We verdelen deze in twee categorieën. De prioriteit van de plekken is gebaseerd op de 
positieve impact die een ontwikkeling heeft op de wijk, de kansrijkheid van de ontwikkeling en de 
haalbaarheid op middellange termijn.
A. Een kans met zeer hoge positieve impact en grotere kansrijkheid / haalbaarheid (prioriteit 1);
B. Een kans met hoge positieve impact en middelhoge kansrijkheid / haalbaarheid (prioriteit 2).

• Onderstaande figuur geeft de sleutelprojecten weer. Ter illustratie werken we op de volgende pagina een 
aantal voorbeelden van sleutelprojecten uit. We besteden aandacht aan de identiteit van het project, 
toekomstige functies, het programma, de gewenste doelgroep, de betrokken partijen en prioritering van 
het project in de tijd.

A. Een kans met prioriteit 1:

1. Ontwikkeling Stationskwartier

2. Ontwikkeling Centrumdistrict

3. Ontwikkeling Vechtpark / RWZI 

7. Versterking parkranden: overal

B. Een kans met prioriteit 2:

4. Woon-werkgebied Fransiscusdreef (bedrijventerrein)

5. Wijkboulevard

6. Sint Maartendriehoek

8. Verbindingen Noorderpark (buitengebied)

9. Continu groen raamwerk (Gagelpark, Watertoren Park)
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Stationskwartier Overvecht

Foto/uitsnede

Identiteit: Stedelijk, mobiliteit, hoge dichtheid, 
‘hippe buurt’

Functies: Wonen, werken en voorzieningen bij 
een OV-knooppunt

Programma: 500 appartementen (alle typen), 
kleinere voorzieningen  
(maatschappelijk en commercieel), 
shared workspaces, mobility hub

Doelgroep: Stedelijk publiek (rood/paars)
Partijen: NS, ProRail, corporaties, gemeente, 

ontwikkelaars, beleggers
Prioritering: Korte termijn (prioriteit 1)

Stationskwartier Overvecht

H3 | Ruimtelijke strategie 
Nadere invulling sleutelprojecten

Centrumdistrict Overvecht

Foto/uitsnede

Identiteit: Wijkwinkelcentrum, aantrekkelijk 
verblijfsgebied, hoge dichtheid

Functies: Wonen, werken, winkelen en 
verblijven

Programma: 500-1000 appartementen (alle typen), 
commerciële voorzieningen, 

Doelgroep: Stedelijk publiek (rood/paars)
Partijen: Corporaties, gemeente, ontwikkelaars, 

beleggers
Prioritering: Korte termijn (prioriteit 1)

Centrumdistrict Overvecht

'Wonen aan de Vecht’ (ontwikkeling Vechtpark/RWZI)

Foto/uitsnede Identiteit: Sub-urbaan, groen en water, rust en ruimte, luxe
Functies: Wonen, recreëren
Programma: 200-400 middeldure / dure eengezinswoningen, recreatieve 

voorzieningen, restaurant, paviljoen
Doelgroep: Ontspannen publiek (geel/groen)
Partijen: Ontwikkelaars, gemeente
Prioritering: Middellange termijn (prioriteit 2)

Wonen aan de Vecht

‘Werkend Overvecht’ (woon-werkgebied Fransiscusdreef)

Foto/uitsnede

Identiteit: Sub-urbaan, bereikbaarheid, 
ondernemersklimaat

Functies: Werken, voorzieningen, functioneel 
wonen, pionieren

Programma: 500-1000 appartementen en 
eengezinswoningen (woon-werkunits)

Doelgroep: Sub-urbaan (paars)
Partijen: Ontwikkelaars, beleggers, 

particulieren, gemeente
Prioritering: Langere termijn (prioriteit 2)

Werkend Overvecht



(Deelvraag) Wat zijn ambities en op welke wijze vertalen deze zich in een ruimtelijke structuur?

• De zes transformatieprincipes (groen: van kwantiteit naar kwaliteit, stad van buurten, aantrekkelijk milieu 
voor OV, voet & fiets, van barrières naar verbindingen, van monofunctioneel naar gedifferentieerd, van 
anoniem naar herkenbaar) bieden een strategisch raamwerk voor de wijkverbetering van Overvecht. 
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 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. Kenmerkend hierin is de ruggengraat van Overvecht, de 
Wijkboulevard, met daaraan verbonden kansrijke gebieden, zoals Stationskwartier Overvecht, 
Centrumdistrict Overvecht, ‘Werkend Overvecht’ en ‘Wonen aan de Vecht’. 
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H3 | Ruimtelijke strategie
Conclusie



Vanuit het Gebiedsprofiel en de ruimtelijke structuur wordt helder welk programma het beste past in 
Overvecht. Dit hoofdstuk steken we in vanuit de volgende deelvraag: ‘Welk indicatieve woonprogramma 
sluit aan op deze vertaling?’ Om deze vraag te beantwoorden geven we inzicht in het huidige programma 
in Overvecht en schetsen we de indicatieve toekomstige programmering.

• Overvecht is een ruim opgezette wijk met een gemiddelde FSI van slechts 0,40 (exclusief 
bedrijventerrein). De wijk bevat ruim 15.000 woningen, waarvan het merendeel appartementen betreft 
(79%). De verhouding tussen sociaal/goedkoop-middelduur-duur is 70-25-5%. 

• Er is 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.
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Indicatie FSI in Overvecht
(bron: KCAP, 2019)

Huidige woonprogramma Overvecht
(bron: EDM, 2018)

 MGW  EGW  Totaal
 Sociaal/goedkoop 65% 1% 66%
 Middelduur 5% 7% 12%
 Duur -  2% 2%
 Sociaal/goedkoop 7% -  7%
 Middelduur 2% 10% 12%
 Duur -  1% 1%

 Totaal 79% 21% 100%
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H4 | Programma en ‘magic mix’
Huidige woonprogramma



• Het huidige woonprogramma in Overvecht heeft een vrij eenzijdige opbouw van prijssegmenten; er is 
een oververtegenwoordiging aan goedkopere woningen in relatie tot de gewenste verhouding om tot 
een meer evenwichtige wijk te komen. Een beter verdeling van doelgroepen en bijbehorende 
prijssegmenten (ook wel de ‘magic mix’ genoemd) neigt naar een verhouding voor de hele wijk van 
sociaal/goedkoop-middelduur-duur: 50-30-20% of 40-40-20%. 

• Om een betere verdeling van doelgroepen en producten te krijgen verwachten wij dat de 
woningvoorraad in Overvecht kan groeien met circa 5.000 extra woningen. Deze groei zorgt ook voor een 
steviger draagvlak voor voorzieningen en voor betere veiligheid vanwege meer mensen op straat.

• Om dichter in de buurt te komen van deze ‘magic mix’ is het nodig om met name middeldure en dure 
huur- en koopwoningen, zowel appartementen als eengezinswoningen toe te voegen. Hierbij kan de 
verhouding tussen huur en koop redelijk gelijk zijn. We zien daarbij wel een focus op eengezinswoningen 
in de koop om de verhouding appartementen en eengezinswoningen meer in balans te krijgen. 

• De eerste tabel geeft aan in welke mate die extra woningen worden toegevoegd per prijssegment 
wanneer we uitgaan van de verhouding 50-30-20%. In dit scenario blijft het aantal sociale/goedkope 
woningen gelijk en voegen we voornamelijk dure woningen toe. In het scenario met een verhouding 40-
40-20% transformeren we sociale/goedkope woningen. De middeldure en dure woningen voegen we 
vervolgens in een redelijk gelijke verhouding toe. 
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Indicatieve woonprogramma

 Programma  Verschil
 Sociaal/goedkoop 10.500 70% 10.500 50% -  
 Middelduur 3.750 25% 5.000 30% 1.250
 Duur 750 5% 4.500 20% 3.750
 Totaal 15.000 100% 20.000 100% 5.000

 Huidig  Toekomstig

 Programma  Verschil
 Sociaal/goedkoop 10.500 70% 8.000 40% (2.500)
 Middelduur 3.750 25% 8.000 40% 4.250
 Duur 750 5% 4.000 20% 3.250
 Totaal 15.000 100% 20.000 100% 5.000

 Huidig  Toekomstig

Verhouding 50-30-20%

Verhouding 40-40-20%

• 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 kan zijn om 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. Ook 
in het duurdere segment is expliciete aandacht voor eengezinswoningen om de verhouding 
tussen appartementen en eengezinswoningen beter in balans te brengen.



• Voor het toevoegen van woningen in Overvecht gelden grofweg twee uitvoeringsstrategieën: inbreiding 
en sloop-nieuwbouw.

• Inbreiding:
• Bij inbreiding worden in de huidige structuur van de wijk woningen toegevoegd. Dit betekent dat 

‘lege’ plekken optimaler ingericht en gebruikt worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onbenutte 
verkeersruimte, ‘onveilige’ en laagwaardige groenstroken, het ophogen van bouwblokken, maar 
ook ruim opgezette buurtjes waar juist het toevoegen van woningen zorgt voor een grotere sociale 
controle. 

• Het voordeel van inbreiding is dat er geen woningen gesloopt hoeven te worden. Het gaat om het 
slim nadenken over het inrichten van huidig ruimtegebruik. De ‘magic mix’ aan producten is hierbij 
een uitgangspunt. 

• We schatten in dat inbreiding kan zorgen voor 2.000 tot 3.000 extra woningen in Overvecht. 

• Sloop-nieuwbouw:
• Een andere optie om woningen toe te voegen in Overvecht is sloop-nieuwbouw (of transformatie). 

Er zijn geslaagde voorbeelden in Overvecht waarin de bestaande, vaak sociale, voorraad is 
gesloopt, om er vervolgens een groter aantal woningen voor terug te bouwen. Deze nieuwe 
woningen zijn deels sociaal, deels in de vrije sector. Maar zoals eerder genoemd is het ook 
interessant om te kijken naar de zogenoemde ‘uitwisselingsprojecten’ waarbij de gesloopte sociale 
woningen elders in Utrecht terugkomen en in Overvecht woningen uit het (middel)duurdere 
segment bouwen.

• Het voordeel van sloop-nieuwbouw is dat verouderd bezit vervangen wordt door kwalitatief betere 
en duurzamere woningen. Ook is het bij sloop-nieuwbouw vaak gemakkelijker om de kwaliteit van 
de openbare ruimte te verhogen (‘omgeving mee ontwerpen’), wat de wijkverbetering ten goede 
komt. Sloop-nieuwbouw vraagt uiteraard veel aandacht voor goede afspraken tussen partijen met 
veel aandacht voor de huidige bewoners. 

• Wij schatten in dat door middel van sloop-nieuwbouw de woningvoorraad in Overvecht met 1.000 
tot 2.000 extra woningen kan groeien.
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H4 | Programma en ‘magic mix’
Strategisch toevoegen van woningen



• 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 hiernaast weergegeven.

• Dat betekent dat de toevoeging van 5.000 woningen in ieder geval gepaard dient te gaan met toevoeging 
van (of gebruikmaking van eventueel beschikbare ruimte in bestaande voorzieningen): 
• Minimaal 2 scholen (12.500 m²) voor primair onderwijs;
• Minimale uitbreiding van 3.000 m² voor voorgezet onderwijs;
• 1.500 m² voor zorg en welzijn;
• Minimaal 1 gezondheidscentrum (1.000 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 transformatieprincipe 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. 
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Voorzieningen

 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

Normen voor voorzieningen
(bron: Gemeente Utrecht, 2019)



(Deelvraag) Welke indicatieve woonprogramma sluit aan op deze vertaling?

• In Overvecht is de verhouding tussen sociaal/goedkoop-middelduur-duur met haar 70-25-5% uit balans. 
De ‘magic mix’ gaat uit van een verhouding van 50-30-20% of 40-40-20%.

• Wij verwachten dat het toevoegen van circa 5.000 woningen fundamenteel bijdraagt om dichter in de 
buurt te komen van de ideale mix. De netto toevoeging aan woningen valt dan met name in het 
middeldure en duurdere segment.

• Het is hierbij kansrijk om de mix geleidelijk te bereiken, dus eerst toevoegen van aantrekkelijke producten 
op buurtniveau in het middeldure segment om vervolgens in een volgende fase ook dure woningen toe te 
voegen. Het is belangrijk om te zorgen dat wijkbewoners hun wooncarrière kunnen maken in Overvecht.

• Het toevoegen van woningen kan via inbreiding of sloop-nieuwbouwprojecten. Wij denken dat er circa 
2.000 tot 3.000 woningen door middel van inbreiding en circa 1.000 tot 2.000 woningen door middel van 
sloop-nieuwbouw toegevoegd kunnen worden in Overvecht. 

• Naast woningen betreft de uitbreiding expliciet ook voorzieningen en werkplaatsen. In totaal verwachten 
wij hiervoor circa 10-20% van het extra woonprogramma. Op basis van gemeentelijke normen is in ieder 
geval behoefte aan minimaal 18.000 m² aan sociaal maatschappelijke voorzieningen (onderwijs, zorg, 
sport).
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Conclusie



We vertaalden het Gebiedsprofiel en de Kansenkaart in een ruimtelijke strategie en schetsten het 
indicatieve programma. Dit geeft handvatten voor de fasering. In dit hoofdstuk behandelen we de 
volgende deelvraag: ‘Hoe ziet de fasering voor de wijkverbetering van Overvecht eruit?’ Daarbij gaan we in 
op drie onderwerpen, namelijk de fases waarin Overvecht zich kan ontwikkelen, de volgorde waarin dit 
gebeurt en de doorlooptijd in jaren van de verschillende fases. 

• We schetsen drie faseringsmodellen. Bij de praktische vertaling van de modellen is het belangrijk vragen 
in ogenschouw te houden, zoals: Wat is de potentie van locaties? Wie is eigenaar van potentiële locaties? 
Wat is de potentie van de markt? Welke plekken hebben prioriteit? Welke volgorde zorgt voor de juist 
golfbeweging? Wat is reëel, haalbaar en uitvoerbaar? Etc. De drie modellen zien er als volgt uit:

1. Model ‘van binnen naar buiten’:
A. Versterking centrale knooppunt rondom winkelcentrum;
B. Uitbreiding langs Wijkboulevard, koppeling met parken;
C. Verbinding Wijkboulevard met stationsgebied en bedrijventerrein.

2. Model ‘van oost naar west’:
A. Versterking van stationsgebied;
B. Koppeling met winkelcentrum en schakeling parken via Wijkboulevard;
C. Uitbreiding Wijkboulevard richting bedrijventerrein.

3. ‘Bronpuntenmodel’:
A. Een kans met prioriteit 1;
B. Een kans met prioriteit 2.

2. Model van oost naar west

A

B

C

1. Model van binnen naar buiten

A
B

C
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H5 | Fasering
Faseringsmodel

3. Bronpuntenmodel



• Het bronpuntenmodel is het meest bruikbare model voor de wijkverbetering van Overvecht. Echter 
benadrukken wij dat de bronpunten een grote connectie hebben met de Wijkboulevard die als centrale 
as door de wijk loopt. Het bronpuntenmodel gaat uit van de kracht van individuele ontwikkelvlekken in de 
wijk. Dit kunnen zeer kansrijke plekken of plekken met een hoge urgentie zijn. Door middel van het 
bronpuntenmodel worden er overal in de wijk impulsen gegeven voor ontwikkeling. De diverse 
ontwikkelvlekken hebben als ‘uitdijende olievlekken’ een positief effect op de omgeving. De 
Wijkboulevard vormt hierbij een ruggengraat voor het prioriteren van ontwikkelingen in de eerste jaren. 

• Het bronpuntenmodel biedt daarnaast ruimte aan corporaties om hun renovatieplanning te volgen, maar 
ook aan private ontwikkelaars die op diverse plekken in de wijk posities hebben ingenomen. Uiteindelijk 
komen ontwikkelingen van de grond daar waar de markt afspraken weet te maken en de business case 
(het meest) sluitend is. Het faseringsmodel dient uiteraard gepaard te gaan van een visie op wijkniveau 
en nadere ambities en kaders op wijkniveau (zoals omschreven in Hoofdstuk 3 Ruimtelijke strategie).

• Zoals eerder aangegeven zijn de belangrijkste plekken voor ontwikkeling rondom de Wijkboulevard 
gelegen, zoals het Stationskwartier, het Centrumdistrict en de aanliggende parken. Wij stellen ons voor 
dat de focus voor ontwikkeling op de ruggengraat (de Wijkboulevard) ligt. Wanneer ontwikkelingen langs 
de Wijkboulevard ontwikkeld zijn verschuift de aandacht naar andere plekken in de wijk.

• In de geschetste modellen gaan we uit van een totale doorlooptijd van circa 20 jaar: van 2020 tot 2040. 
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Faseringsmodel en doorlooptijd



(Deelvraag) Hoe ziet de fasering voor de wijkverbetering van Overvecht eruit?

• Fasering volgens het bronpuntenmodel gaat uit van de kracht van individuele ontwikkelvlekken 
(focuspunten) die als ‘uitdijende olievlekken’ een positief effect op de omgeving hebben. Dit is een 
bruikbare methode voor de wijkverbetering van Overvecht waar diverse kansrijke plekken zijn 
aangewezen.

• Belangrijke plekken liggen doorgaans aan de Wijkboulevard, die als ruggengraat door de wijk loopt. 
Daarin zien we projecten die op de korte termijn, de middellange termijn en de lange termijn uitgevoerd 
kunnen worden. Op de korte termijn stellen we voor om in te zetten op het Centrumdistrict Overvecht, 
Stationskwartier Overvecht en de verbinding met het groen (parken en buitengebied). Op de middellange 
tot lange termijn zijn projecten als Wonen aan de Vecht en Werkend Overvecht aan de beurt (zie ook 
Hoofdstuk 3 Ruimtelijke strategie). 

• Voor de fasering gaan we uit van een looptijd van 20 jaar; 2020 tot en met 2040.
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Conclusie



In dit hoofdstuk schetsen we enkele ingrediënten van de integrale business case op wijkniveau. Daarbij 
kijken we naar het effect vanuit verschillende pijlers. We behandelen de volgende deelvraag: ‘Uit welke 
contouren bestaat de business case?’

• Om iets te kunnen zeggen over de integrale business case voor Overvecht onderscheiden we een model 
waarbij we gebruik maken van verschillende pijlers die iets zeggen over de haalbaarheid. Deze pijlers 
vormen samen ingrediënten voor de integrale business case.

• We gaan in dit hoofdstuk in op de pijlers: Vastgoed/openbare ruimte, Grote infra/Parken en Energie. 
• Vastgoed/Openbare ruimte | Wonen, werken en voorzieningen, programmering, stichtingskosten, 

residuele grondwaarde, bouwrijp maken, inrichting openbare ruimte;
• Grote infra/parken| (Onrendabele) investeringen in grote infrastructuur en grote voorzieningen in de 

openbare ruimte, bijdrage vanuit projecten (kostenverhaal), subsidies;
• Energie | Wijk energie zuinig maken, duurzaamheidsmaatregelen, stadsverwarming, labelsprongen, 

subsidiestromen;

• Nota bene: we proberen aan de hand van kengetallen inzicht te krijgen in de 
integrale business case. Kengetallen en cijfers zijn gebaseerd op aannames om de werkelijkheid te 
benaderen.
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H6 | Contouren business case
Contouren business case



• In de gebiedsontwikkeling onderscheiden we drie type ontwikkelingen (deel-business cases), namelijk:
• Vastgoedontwikkeling;
• Grondexploitatie;
• Grote infra en openbare ruimte.

• Elke deel-business case heeft een saldo, welke input vormt voor een volgende deel-business case. In de 
Business case Vastgoed/Openbare ruimte voor Overvecht focussen wij ons in eerste instantie op de 
vastgoedontwikkeling (vex) en grondexploitatie (grex). De Business case Grote infra/Parken komt aan bod 
in de volgende paragraaf.

• Zoals in Hoofdstuk 4 Programma en ‘magic mix’ beschreven gaan we in de business case uit van 
inbreiding en sloop-nieuwbouw voor het nieuwe programma. 

• De business case van inbreiding is financieel overzichtelijk en naar verwachting financieel haalbaar. De 
mate waarin sprake kan zijn van afdrachten aan grotere infrastructuur en openbare ruimte is echter sterk 
afhankelijk van het (grond)eigendom waar de inbreiding plaatsvindt en van de mate waarin die grotere 
ingrepen toe te rekenen zijn aan de inbreidingsontwikkeling.
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Business case Vastgoed/Openbare ruimte

Model voor gebiedsontwikkeling

• De business case van sloop-nieuwbouw is financieel uitdagend, omdat bestaand 
vastgoed een relatief hoge waarde heeft. Daarbij is het de vraag in hoeverre de 
business case sluitend is als meer nieuw programma in de plaats komt van het 
bestaande programma. 

• Op de volgende pagina berekenen we op hoofdlijnen welke verdichting nodig is 
om de business case van sloop-nieuwbouw sluitend te krijgen.

• De vex simuleren we op woningniveau. We houden rekening met vastgoed-
opbrengsten en verminderen deze met de stichtingskosten en onrendabele top 
voor parkeren. De netto residuele grondwaarde vormt als opbrengst input voor 
de grondexploitatie waar we de grondexploitatiekosten van deze residuele 
grondwaarde aftrekken. De grondexploitatiekosten bestaan uit 
verwervingskosten (de inbrengwaarde van sociale woning) en kosten voor sloop, 
bouwrijp, woonrijp, bovenwijks en plankosten.



• Bij een sloop-nieuwbouwsituatie geldt een verdichtingsfactor van circa 3 (zie figuur) om een sluitende 
business case te genereren.

• De business case is gebaseerd op aannames en kengetallen. Er is een aantal belangrijke knoppen die 
invloed hebben op de benodigde verdichtingsfactor. Dit zijn de volgende knoppen:
• Toekomstig programma (vastgoedopbrengst) met (bruto) residuele grondwaarde;
• Verwervingskosten (inbrengwaarde MVS);
• Parkeernorm en onrendabele top parkeren;
• Grex-kosten (sloop/sanering, bouwrijp, woonrijp, bovenwijks, plankosten).

• We zien kansen om aan deze knoppen ‘te draaien’ om de business case positiever te sluiten en een 
minder hoge verdichtingsfactor van bijvoorbeeld 2 ‘nodig te hebben’.
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Business case Vastgoed/Openbare ruimte

 Grondexploitatie  Vastgoedontwikkeling
 +/+ Grondopbrengsten 123.000  +/+ Vastgoedopbrengsten 250.000
 -/- Grondexploi tatiekosten (115.000)  -/- Stichtingskosten 185.000

 Saldo 8.000  Saldo (bruto RGW) 65.000

 ORT Parkeren (15.000) 1,6 (24.000)
 Saldo (netto RGW) 41.000

 Verwerving 100.000
 Sloop / sanering
 Bouwri jp maken
 Woonri jp maken 15.000  Verdichtings factor 3
 Bovenwi jks
 Plankosten

 Subtotaal 115.000

Resultaat BC Vastgoed (verdichtingsfactor 3)

• Een voorbeeld van zo’n knop is de parkeernorm. Het huidige beleid schrijft 
een parkeernorm van 1,6 voor in Overvecht. Dit is een vrij hoge 
parkeernorm, die in het huidige Overvecht zorgt voor veel (onbenutte) 
parkeerplaatsen. We zien kansen om deze parkeernorm te verlagen naar    
< 1,0 voor sloop-nieuwbouwprojecten. Zeker in de meer stedelijke delen 
van Overvecht, zoals het Stationskwartier, is een goed OV-netwerk 
aanwezig wat een verlaging van de parkeernorm kan verantwoorden.



 Grote infra en openbare ruimte
 +/+ Bi jdrage grondexploi tatie  pm
 +/+ Subs idies  / bi jdragen  pm
 -/- Kosten grote infra (35.000.000)
 -/- Kosten grote openbare ruimte (15.000.000)
 Saldo  pm

 m²  €/m²
 Opwaardering dreven 280.000 125 35.000.000
 Opwaardering parken 200.000 75 15.000.000

 Subtotaal 50.000.000

• Onderdeel van de wijkverbetering van Overvecht zijn juist ook de grotere ingrepen in de openbare 
ruimte. Voor Overvecht denken we hierbij aan het inrichten en opwaarderen van de parken, aanleg van 
de (groene) openbare ruimte rondom de Wijkboulevard, aanpassing van de ontsluitingswegen zoals 
Einsteindreef en Carnegiedreef, verbindingen met de omgeving, et cetera. Het is hierbij belangrijk om 
eerst kwaliteit toe te voegen aan de wijk, zodat vervolgens extra opbrengsten uit vastgoed gegenereerd 
kunnen worden. Kosten gaan nu eenmaal vaak voor de baten. 

• In het overzicht hiernaast geven we de Business case Grote infra/Parken weer. Voor de opwaardering van 
dreven en parken maakten we een inschatting aan de hand van m² en een kengetal per m². Dit komt uit 
op een totale investering van circa €50 miljoen. Deze inschatting is niet gebaseerd op huidige plannen, 
maar puur ‘theoretisch’ vanuit de Kansenkaart beredeneerd.

• Ter dekking van deze grotere ingrepen denken wij onder andere aan:
• Exploitatiebijdragen vanuit de ontwikkeling van vastgoed (grondexploitatie);
• Reguliere middelen gemeente (onderhoud, meerjarig investeringsprogramma);
• Overige subsidies en bijdragen;
• ‘Overvecht-fonds’;
• Inzet OZB-gelden en eventuele erfpachtgelden.

• Op de laatste twee punten gaan we kort in. 

• Overvecht-fonds: 
• Wij zien kansen om op wijkniveau een ‘Overvecht-fonds’ op te richten. Betrokken partijen in de 

wijkverbetering storten hier vanuit (winstgevende) ontwikkelingen hun bijdrage in. Dit kan via 
kostenverhaal, maar ook via het bijvoegen van gemeentelijke subsidies, gemeentelijke bijdragen ten 
behoeve van regulier onderhoud en zelfs rijksbijdragen. Partijen nemen zo op integraal niveau 
verantwoordelijkheid voor de opwaardering van Overvecht.
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• Inzet OZB-gelden: 
• Een andere dekking voor grotere ingrepen kan plaatsvinden vanuit de meeropbrengsten vanwege 

hogere OZB-inkomsten. Dit vanuit het principe dat de waarde die in de wijk gecreëerd wordt ook 
terugvloeit naar de wijk. 

• Het toevoegen en vervangen van 5.000 woningen zorgt voor een opwaardering van de woningwaarde 
in Overvecht. Deze opwaardering van de woningwaarde resulteert in stijgende inkomsten voor de 
gemeente vanwege een hogere OZB. Het zou logisch zijn om deze hogere inkomsten uit de wijk  terug 
te laten vloeien naar de wijk.

• Een grove inschatting leert dat de hogere OZB-inkomsten circa €20 miljoen (NCW over 50 jaar) 
bedragen. Dit is een positief saldo dat wellicht via de integrale business case terug kan vloeien in de 
wijk.

• Wij hanteren bij onze berekening onder andere de volgende uitgangspunten: op basis van het huidige 
OZB-tarief, en uitgaande van een WOZ-waarde die stijgt, berekenden we een netto contant saldo 
tussen de huidige en toekomstige OZB-inkomsten. We gaan daarbij uit van het OZB-percentage 2019 
van 0,0833% en een gemiddelde WOZ-waarde die stijgt van €150.000,- naar €225.000,- per woning. 
Het netto contante saldo berekenen we over een looptijd van 50 jaar.

• Vooralsnog gaat de stijging van de OZB-inkomsten voor gemeenten gepaard met een korting op de 
uitkering van het gemeentefonds. Het Rijk is deze koppeling echter aan het heroverwegen.

• Inzet erfpachtgelden:
• Een andere dekking voor grotere ingrepen kan plaatsvinden vanuit de opbrengsten vanwege erfpacht. 

Dit vanuit het principe dat de waarde die in de wijk gecreëerd wordt ook terugvloeit naar de wijk. 
• De gemeente Utrecht wil afspraken maken over te hanteren grondprijzen voor gemeentelijke gronden 

voor ontwikkelingen en meerwaardeafdracht voor sociale huurwoningen bij een functiewijziging van 
woningen op erfpachtgrond ten behoeve van de ontwikkeling in Overvecht.

30

H6 | Contouren business case
Business case Grote infra/Parken



• Als belangrijk topic in vastgoedontwikkeling, en dus ook in de wijkverbetering van Overvecht, is de 
verduurzaming van vastgoed. Gemeente Utrecht schrijft op haar site in elke wijk over te gaan op een 
duurzame oplossing. Hierbij is maatwerk van belang; de gemeente kijkt welke oplossing het best past in 
een gebied. Er wordt gewerkt aan een plan waarin staat wanneer welke wijk van het aardgas af gaat en 
wat de duurzame alternatieven kunnen zijn (Transitievisie Warmte). De planning is erop gericht om het 
plan medio 2020 ter besluitvorming aan de raad voor te leggen, indien landelijke informatie en tools op 
tijd beschikbaar zijn.

• Overvecht-Noord is de eerste wijk in Utrecht die uiterlijk 2030 aardgasvrij wordt. Momenteel onderzoekt 
de gemeente samen met Stedin, Portaal, Mitros, Bo-Ex, Eneco, bewonerscollectief Energie-U en 
bewoners wat dit betekent. In Overvecht-Noord is circa 75% van de woningen in bezit van de drie 
corporaties. Deze eigendomsstructuur biedt in dit kader voordelen om met korte communicatielijnen op 
grote schaal energiemaatregelen door te voeren.

• Een aardgasvrije wijk kan op verschillende manieren bereikt worden. Eén van de oplossingsrichtingen is 
uitbreiding van het warmtenet. Echter wordt het onderzoek breder getrokken en zijn oplossingen zoals 
een WKO-systeem op kleinere schaal ook voorhanden. Partijen zijn samen met bewoners in overleg om 
de meest duurzame beslissing, op zowel milieutechnisch als financieel vlak, te nemen. Precieze 
investeringsbedragen per partij zijn nog niet bekend.

• Een mooi voorbeeld van een duurzame financiële beslissing is de omgang met de €5,0 miljoen 
rijksbijdrage die gemeente Utrecht heeft ontvangen. De subsidie dekt oorspronkelijk de onrendabele top 
om circa 370 woningen aardgasvrij te maken. Echter kan gemeente Utrecht afwegen om deze bijdrage 
slimmer en meer integraal te besteden zodat meer panden aardgasvrij gemaakt kunnen worden. De 
precieze invulling is nog niet bekend, maar wij onderschrijven dat het werken op een groter schaalniveau 
en het inzetten van geld vanuit een integrale gedachte, meer kan betekenen voor de wijkverbetering 
Overvecht en Utrecht in het algemeen.
• Ter info: voor de 370 woningen is aan de hand van energieadvies op maat bepaald welke maatregelen 

passend zijn, denk hierbij aan oplossingen als warmtenet + isoleren, all-electric basis, all-electric + pvc-
panelen, et cetera. Investeringen kunnen, afhankelijk van het woningtype en de warmteoplossing, 
uiteenlopen van enkele duizenden tot tienduizenden euro’s. Mogelijk ontstaat hier een onrendabele 
top. Uit onze eigen praktijk herkennen we deze situatie.

• Los van mogelijke bijdragen en subsidies zijn gemeente en energiepartijen in gesprek met 
vastgoedeigenaren over financieringsmogelijkheden. Zie de infographic hiernaast voor de benadering 
van particulieren.
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(Deelvraag) Uit welke contouren bestaat de business case?

• Wij verkennen drie onderdelen van de business case voor Overvecht: Vastgoed/Openbare ruimte, Grote 
infra/Parken en Energie. 

• De business case Vastgoed/Openbare ruimte toont aan dat bij sloop-nieuwbouw een verdichtingsfactor 
nodig is van 2 tot 3 om tot een sluitende business case te komen. Hierbij is wél rekening gehouden met 
reguliere aanleg van openbare ruimte, maar níet met bijdragen aan grote infrastructuur en parken. Bij 
inbreiding is de business case naar verwachting positief, maar bepaalt het (grond)eigendom en de 
toerekenbaarheid in welke mate de ontwikkeling kan bijdragen aan dekking van grotere infrastructuur en 
parken.

• De business case Grote infra/Parken richt zich met name op de upgrading van de dreven en de parken. 
Wij hebben een hele grove inschatting van de kosten gemaakt en verwachten circa €50 miljoen aan 
kosten. Dekking van deze kosten kan plaats vinden via onder andere: 
• Exploitatiebijdragen vanuit de ontwikkeling van vastgoed (grondexploitatie), zie voorgaande bullit;
• Reguliere middelen gemeente (onderhoud, meerjarig investeringsprogramma);
• Overige subsidies en bijdragen;
• ‘Overvecht-fonds’;
• Inzet OZB-gelden.

• De business case Energie kent bij het volledig verduurzamen van de woningvoorraad een mogelijke 
onrendabele top.
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In dit hoofdstuk behandelen we de volgende deelvraag: ‘Welke samenwerkingsvorm is wenselijk en hoe 
ziet een gewenste organisatie eruit?’. We benoemen de logische samenwerkingsvormen en organisatie 
om de geschetste strategie, fasering en business case verder te brengen om te komen tot een 
wijkverbetering in Overvecht. Daarbij maken we onderscheid tussen samenwerkingsvormen op zakelijk en 
participatief vlak. Ook bespreken we de waarden die belangrijk zijn op de verschillende assen van 
samenwerking en de korrelgrootte waarin samenwerking plaatsvindt. We lichten een aantal voorbeelden 
van organisatiemodellen toe welke zouden kunnen werken voor Overvecht.

• We onderscheiden verschillende mensen die de wijk Overvecht actief ‘gebruiken’:
• Bewoners;
• Werkende mensen / bedrijven;
• Winkelende mensen;
• Recreërende mensen (o.a. groen en sport voorzieningen);
• Zorgverleners / maatschappelijke instellingen;
• Private eigenaren;
• Woningcorporaties;
• Ontwikkelaars;
• Beleggers;
• Gemeente.

• 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. De figuur hiernaast geeft dit visueel weer.
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• Als basis voor een goed werkende samenwerking is het van belang om vast te stellen welke waarden bij 
die samenwerking altijd gelden. Daarom schetsen we onderstaand welke waarden kenmerkend en 
belangrijk zijn voor de verschillende assen van samenwerking tussen de drie groepen gebruikers van 
Overvecht. 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.
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• 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 hieronder. Zie tevens het model voor organiseren draagvlak hiernaast.
• 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 richten we een regiegroep voor verbinding met het gemeentebestuur en zetten we bilaterale 
lijnen uit met gemeenteraadsleden.
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• Tien private partijen (ontwikkelaars en beleggers) en semipublieke partijen (corporaties) hebben het 
initiatief genomen voor een aanpak van de wijkverbetering van Overvecht. Dit zijn de initiatiefnemers. De 
gemeente Utrecht steunt het initiatief van de partijen. Gezamenlijk hebben zij opdracht gegeven aan vier 
adviesbureaus om hun te ondersteunen. 

• De samenwerking tussen de private en publieke partijen volgt logischerwijze de structuur van de 
potentiële ontwikkelingen. Daarbij maken we onderscheid in twee niveaus (zie ook Hoofdstuk 3 
Ruimtelijke strategie): wijk en buurt/gebouwen.

• De samenwerking op wijkniveau mondt naar onze mening uit in een Afsprakenkader Overvecht. Dit kader 
geldt als ‘spelregelkaart’ bij het op te stellen Masterplan (zie ook Hoofdstuk 3 Ruimtelijke strategie). 
Onderwerpen in het Afsprakenkader Overvecht zijn onder andere:
• Directe koppeling met Masterplan;
• Ambities en randvoorwaarden voor programma, duurzaamheid, mobiliteit (ook parkeren), grotere 

infrastructurele ingrepen (ook openbare ruimte);
• Concrete kaders voor dekking van (publieke) investeringen via kostenverhaal, te hanteren 

grondkosten voor gemeentelijke gronden voor ontwikkelingen binnen het Masterplan, 
meerwaardeafdracht voor sociale huurwoningen die binnen kaders en ambities worden omgezet naar 
een andere categorie (koop/vrije sector), Fonds Overvecht en overige (publieke) middelen.

• De initiatiefnemers zetten het initiatief voort en stellen het Afsprakenkader Overvecht op in nauwe 
samenwerking met de gemeente Utrecht. Het kader is niet exclusief voor de tien partijen, maar geldt juist 
als kader voor álle ontwikkelingen binnen Overvecht. Het is daarmee dus ook belangrijk dat de gemeente 
het Afsprakenkader Overvecht in interne procedure neemt en vertaalt naar een spelregelkaart die van 
toepassing is op het gehele gebied en daarmee ook publiekrechtelijk afdwingbaar. 

• De samenwerking tussen partijen op buurt- en gebouwniveau betreft in feite een maatwerkoplossing die 
gericht is op de ontwikkeling van het kleinere gebied. Partijen stellen hiervoor een 
Ontwikkelovereenkomst op. De Ontwikkelovereenkomst tussen eigenaar (corporatie), ontwikkelaar, 
corporatie, belegger en gemeente gaan in ieder geval in op:
• Financiën;
• Specifiek programma;
• Fasering.
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• Gelijk oplopend met het geschetste Afsprakenkader Overvecht (spelregelkaart) en de verdere uitwerking 
van het Masterplan is het aan de gemeente Utrecht een vertaling te maken naar een globaal 
bestemmingsplan voor Overvecht om de wijkverbetering ook in publiekrechtelijke kaders vast te leggen. 

• In de spelregelkaart kunnen onder andere afspraken worden gemaakt over de zekerstelling van het 
kostenverhaal. In onze ogen is een exploitatieplan dan niet nodig. 

• Het globale bestemmingsplan ziet toe dat zaken die in de spelregelkaart zijn benoemd en vervolgens in 
het Masterplan zijn uitgewerkt publiekrechtelijk worden verankerd. 

• Ons voorstel is dat alle separate (individuele) ontwikkelingen die op buurt- of gebouwenniveau in 
Overvecht ontstaan, ‘inprikken’ op het globale bestemmingsplan en daarmee uitwerking geven aan de 
hoofdlijn van het toekomstige Masterplan. 

• Voor de huidig lopende periode waarin er nog geen sprake is van een globaal bestemmingsplan, volgen 
individuele initiatieven en ontwikkelingen de originele procedure om op plotniveau een 
omgevingsvergunning te verkrijgen. Echter pleiten wij wel voor een toetsing van deze initiatieven aan de 
kaders van de Kansenkaart. Zo sorteren we voor op ontwikkelingen die bijdragen aan de wijkverbetering 
van Overvecht. 
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• In de periode tot en met december 2019 is het van belang om de volgende stappen te zetten in de 
Ontwikkelstrategie voor Overvecht. Daarbij zijn in ieder geval twee documenten van belang:
• Masterplan;
• Afsprakenkader Overvecht.

• Het proces om te komen tot deze documenten kan efficiënt worden voortgezet in de structuur van:
• Bestuurlijk overleg / regiegroep;
• Werkplaats;
• Kernteam.

• Naar ons idee bestaan de verschillende gremia uit dezelfde partijen en personen, zoals deze nu bemenst 
zijn.

• Nadat de ruimtelijke, programmatische, contractuele en financiële kaders duidelijk zijn, afspraken tussen 
partijen helde zijn én nadat de kaders ook generiek bindend en publiek rechtelijk afdwingbaar zijn voor 
Overvecht, zijn de ambities en kaders voor alle partijen gecreëerd om ‘in kleinere setting’ de 
gebiedsontwikkelingen op te pakken.
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(Deelvraag) Welke samenwerkingsvorm is wenselijk en hoe ziet een gewenste organisatie eruit? 

• Voor Overvecht zijn ‘gebruikers’ in te delen in de groepen ‘Publiek’, ‘Privaat’ en ‘Particulier’ welke op 
verschillende assen met elkaar samenwerking in een participatieve of zakelijke samenwerking. 

• De basis voor een goed werkende samenwerking zijn gelijke waarden. We schetsten de waarden die 
kenmerkend en belangrijk zijn voor de verschillende assen van samenwerking. Generiek uitgangspunt 
voor de samenwerkingen zijn duurzame relaties en waardecreatie voor alle partijen.

• De participatieve samenwerking vindt plaats vanuit de ratio met als belangrijkste fases, verdieping en 
terugkoppeling. De participatie richt zich daarbij op diverse en relevante vertegenwoordigers 
(organisaties en personen) uit de wijk.

• De zakelijke samenwerking is gericht op een Afsprakenkader Overvecht op wijkniveau. Dit kader is 
onlosmakelijk verbonden met het Masterplan Overvecht. Het Afsprakenkader gaat in ieder geval in op: 
ambities en randvoorwaarden voor programma, duurzaamheid, mobiliteit (ook parkeren), grotere 
infrastructurele ingrepen (ook openbare ruimte) én concrete kaders voor dekking van (publieke) 
investeringen via kostenverhaal, te hanteren grondprijzen en meerwaardeafdracht, Fonds Overvecht en 
overige (publieke) middelen.

• De gemeente Utrecht vertaalt het Afsprakenkader Overvecht naar een Spelregelkaart Overvecht, die 
generiek geldend en publiekrechtelijk afdwingbaar is.

• Op basis van de Spelregelkaart sluiten partijen onderling vervolgens Ontwikkelovereenkomsten, waarin 
ze maatwerk afspraken maken over onder andere financiën, specifiek programma en fasering.

• Om te komen tot het Masterplan Overvecht en het Afsprakenkader Overvecht is het van belang dat de 
initiatiefnemers het initiatief voortzetten. De bestaande organisatiestructuur is daarbij een efficiënte 
manier gebleken.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Contact

ROTTERDAM

World Trade Center 
22ste etage
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
T +31 10 300 6000
E info@fakton.com

Postbus 20188
3001 DD Rotterdam

Aeisso Boelman
Fakton Consultancy

Partner

Lizanne Hartog
Fakton Consultancy

Consultant
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