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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.

. 
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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.

18



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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