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Dit onderdeel van het startdocument bevat het volgende: 

1. Buurtprofielen van 9 buurten van Overvecht. Elk buurtprofiel start 
met de huidige situatie in de vorm van buurtinformatie. Dit is verdiept 
in het verhaal van de buurten ondersteund met een kaart van de 
ruimtelijke analyse. Vervolgens zijn vanuit deze informatiebronnen, 
analysen en gesprekken met betrokkenen de topopgaven voor de buurt 
geformuleerd. Op het tweede blad zijn de kansen van de buurt met 
behulp van een toekomstig perspectief, de ruimtelijke strategie en de 
potentie voor ontwikkeling in beeld gebracht.  De locaties waar potentie 
voor herontwikkeling wordt gezien sluiten initiatieven op andere locaties 
overigens niet uit.

2. Buurtoverstijgende thema’s. Enkele thema’s zijn niet specifiek 
onderscheidend op buurtniveau, maar wel op niveau van heel Overvecht. 
Dit is inzichtelijk gemaakt op de factsheet met buurtoverstijgende 
thema’s van Overvecht.

3. Toelichting. Aan het eind van het document is een uitleg van de 
voorgestelde ingrepen, de woonmilieus en een begrippenlijst 
opgenomen, met een toelichting op de informatie die is opgenomen in 
de buurtprofielen. 

8 - Op weg naar een Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040

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

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

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

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

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

De barcode van Utrecht anno 2019:

Bron: Basisregistratie Garootschalige 
Topografie (2019)

Werkplaats Overvecht heeft eind 2019 drie tussenproducten opgeleverd 
(gebiedsprofiel, ontwikkelkaart en ontwikkelvisie) die hebben geleid tot dit 
startproduct. De belangrijkste vervolgstap in het uitwerken van de visie is 
het in beeld brengen van de verscheidenheid, opgaven en kansen van elke 
buurt. Dit heeft geleid tot de 8 buurtprofielen voor Overvecht. 

Het doel van de buurtprofielen is om vanuit diverse thema’s (met name 
sociaal-maatschappelijk) een goed onderbouwde ruimtelijke onderlegger te 
creëren voor elke buurt. Deze vormt een goede basis om in de verschillende 
buurten projectinitiatieven te laten starten. Dat betekent wat voor het 
uitwerkingsniveau van de buurtprofielen. Wij hebben op basis van de 
beschikbare informatie en met de focus op hoofdonderwerpen getracht 
een volledig beeld te schetsen van datgene dat per buurt op sociaal-
maatschappelijk en ruimtelijk vlak speelt en hoe dat vertaald kan worden 
naar de toekomst van de buurt. Een toekomstperspectief dat in lijn ligt met 
de algehele visie voor de wijk Overvecht, die onder andere in het eerste deel 
van het startdocument is geformuleerd. Uiteraard zijn de buurtprofielen 
niet alomvattend. Bij de uitwerking van concrete projectinitiatieven is meer 
verfijning noodzakelijk.

Van wijk naar buurten, van buurten naar plekken

Bron: Op weg naar een Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040

Barcode als werkwijze
Om een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van de buurten te 
bewerkstelligen moet een toename van het aantal woningen altijd gepaard 
gaan met een toename van de voorzieningen en leefkwaliteit. De gemeente 
Utrecht hanteert de zogenaamde Barcode om dit inzichtelijk te maken. 
Bij de verdere ontwikkeling van de visie, de buurtprofielen en eventuele 
woningbouw zal deze Barcode ook in Overvecht een uitgangspunt vormen.
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Er zijn officieel 10 buurten in Overvecht. Het Poldergebied Overvecht is 
niet opgenomen in deze studie en het bedrijventerrein Overvecht en de 
woonbuurt Vechtzoom Noord – Klopvaart vallen onder één buurtprofiel.

Overzicht van de buurtprofielen 

2. Taagdreef & Rubicondreef e.o.

3. Zamenhofdreef 

6. Tigrisdreef e.o.

4. Neckardreef e.o.

Formele buurtindeling

5. Zambesidreef e.o.

8. Bedrijvengebied en Vechtzoom Noord

7. Vechtzoom Zuid

1. Wolga & Donaudreef e.o.

Groen & luw

Indicatie woonsferen

Hoogstedelijk groen

Centrumstedelijk gemengd

Stedelijke laagbouw

Parkwaywonen

Stedelijk centrum



BUURTPROFIEL - HUIDIGE SITUATIE Analyse ruimte

Het verhaal van de buurt

Top opgaven

Hoofdstructuur
Onveilige / onaantrekkelijke randen
fietsroute
Opgave wateroverlast
Opgave hittestress
Groene Raamwerk
Opgave afbakening prive/openbaar

Centrumfunctie
Voorzieningen
Leegstand
Bijzondere plekken
Bushalte
Onveilige / onaangename plek

LEGENDA

Buurtinformatie

Toekomstwaarde vastgoed

Mobiliteitsscore Levensfase huishoudens

Leefbaarheid Klimaat: heat islands

% corporatiebezit

100%0% 50% 75%25%

Woningtype

50/50 %100% egw

Buurtoordeel (cijfer)

4.0 8.06.05.0 7.0

4 8

Sociaaleconomische positie huishoudens

HoogLaag Divers

Maatschappelijke voorzieningen (m2 / inwoner)

0 2010 30 40

Gezondheid: % overgewicht

20% 50% 80%

% sociaal isolement % dat zich vaak onveilig voelt

0% 0%15% 5% 10%30% 15%

Buurtniveau Overvecht 

Laag

Hoog

Midden

Utrecht

100% appartementen
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Utrecht

Overvecht

Tigrisdreef

Levensfase huishoudens

Gezinnen met alleen jongen kinderen Gezinnen met oudere kinderen

Jonge alleenstaanden Jonge paren zonder kinderen
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Oudere alleenstaanden Oudere paren zonder kinderen
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Oudere alleenstaanden Oudere paren zonder kinderen
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1. Wolga & Donauadreef e.o

luchttemperatuur op een hete zomerdag
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M O B I LI T EI T  W O L G A- E N  D O N A U D RE E F
T O T A A L  S C O R E :  Z E E R  G O E D 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Utrecht

Overvecht

Wolga- en Donaudreef

Levensfase

Gezinnen met alleen jongen kinderen Gezinnen met oudere kinderen

Jonge alleenstaanden Jonge paren zonder kinderen

Middelbare alleenstaanden Middelbare paren zonder kinderen

Oudere alleenstaanden Oudere paren zonder kinderen

Ruim tot zeer onvoldoende

Onvoldoende en zwak

Voldoende tot ruim voldoende

2.241 woningen 
4.500 mensen
13% van Overvecht 

Meer dan de helft van de huishoudens in de buurt Wolga en 
Donaudreef bestaat uit alleenstaanden en bijna 60% van de 
inwoners heeft een niet-Westerse oorsprong; bovengemiddeld 
voor Overvecht. Het corporatiebezit in de buurt is met 81% hoog. 
Het aantal huishoudens met een jaarinkomen lager dan <€ 26K 
is circa 50%. Bewoners voelen zich ten opzichte van de hele wijk 
Overvecht meer dan gemiddeld onveilig, en de sociale cohesie 
is laag (cijfer 4,9). In vergelijking met de heel Overvecht is de 
gemiddelde woningomvang laag, met name de categorie 60-80 
m² is oververtegenwoordigd. Het aandeel maatschappelijke 
voorzieningen is beduidend lager dan in de rest van Overvecht. 
Het autobezit in deze buurt ligt met ruim 60% net iets boven het 
gemiddelde van de wijk.

De omgeving van het station is de afgelopen jaren sterk verbeterd 
door toevoeging van nieuwbouw, wat leidt tot vestiging van nieuwe 
woondoelgroepen. In dit deel van de buurt is de leefbaarheid de 
afgelopen jaren verbeterd, terwijl deze dieper in de buurt onder 
druk staat. Het oorspronkelijke buurtcentrum in het hart van de 
wijk is vervallen en verouderd terwijl aan de rand van de buurt een 
nieuw wijkwinkelcentrum is ontstaan. De buurt is een belangrijke 
toegang voor Overvecht vanwege de ligging nabij de A27 en de 
NRU. Zowel de autobereikbaarheid als OV bereikbaarheid is zeer 
goed door de nabijheid van station Overvecht. Tezamen met de 
ligging aan het Noorderpark maakt dit de Wolga en Donaudreef 
tot een van de buurten met de hoogste (ontwikkel)potentie. Het 
groene raamwerk aan het spoor en aan de Kronosdreef werkt 
verbindend tussen buurten en bewoners.

1. Doorstroming. In deze buurt woont circa de helft van de emty 
nesters in eengezinswoningen, met name in het corporatiebezit. 
Door het juiste product te bieden voor deze doelgroep en 
doorstroming te stimuleren ontstaat ruimte voor jonge gezinnen 
om in een grondgebonden en betaalbare woning te wonen.    

2. Een kloppend hart van de buurt. Wat vanuit de ruimtelijke 
structuur en het oorspronkelijke plan het hart van de buurt 
had moeten zijn, functioneert nu niet. Het overgrote deel 
van de bewoners rondom het ‘kloppend hart’ van de buurt is 
groepsgericht en staat graag in contact met zijn omgeving. Er 
voor elkaar zijn en sociale controle is van belang. Ondertussen 
zijn veel mensen eenzaam en voelt een deel zich onveilig. Het 
aantal m2 maatschappelijk voorzieningen per huishouden is een 
van de laagste in Overvecht.  

3. Veilige en aantrekkelijke groenstructuur. Dit kwartier heeft 
geen groot stadspark waardoor het groene raamwerk extra 
belangrijk is als woonkwaliteit. Op veel plekken is deze niet 
aantrekkelijk begrensd, bijvoorbeeld door hekken, kantoor, 
parkeerplaatsen of blinde gevels. Dit terwijl de programmering 

en het gebruik goed is. Het verbeteren van deze begrenzing en 
wegnemen van barrières zou meer recht doen aan de kwaliteit 
van het groen.  

4. Een aantrekkelijk en gemengd wijkwinkelcentrum. Het 
wijkwinkelcentrum heeft een buurtoverstijgende functie maar 
de uitstraling is onaantrekkelijk door het grote parkeergebied en 
de solitaire toren. Hier ligt potentie om een levendig hart van de 
wijk te realiseren door intensivering en nieuwe woonvormen.  

5. Knooppuntontwikkeling. Transit Oriented Development 
is een vorm van duurzame verstedelijking die voor Utrecht 
van groot belang is. De achterliggende buurt heeft vanwege 
de uitstekende bereikbaarheid, afstand tot stad en station 
en betaalbare grondgebonden woningen een hoge potentie 
die onvoldoende benut wordt. De opgave is intensiveren en 
kwaliteitsverbetering naar een hoogstedelijk woonmilieu 
rondom het Station en gaandeweg een overgang naar een 
rustig stedelijk milieu, zodat nieuwe doelgroepen naar de buurt 
worden aangetrokken en meer menging ontstaat. 



BUURTPROFIELEN - KANSEN

Toekomstige leef- en woonkwaliteiten

Ruimtelijke strategie

Indicatie ontwikkelruimte

Transformatie kansrijk

Actieve plinten

Collectief maken en activeren

van binnengebieden

Mobiliteitspunt

Impuls openbare ruimte

Gevels aan openbare ruimte

Vergroening hoofdstructuur

Impuls klimaatadaptatie

LEGENDA

1. Wolga & Donauadreef e.o

Senioren

Senioren

Senioren
Empty Nesters

Starters en werkenden Empty Nesters

Senioren

Starters

Starters

Gezinnen

Werkenen en 
Gezinnen

Gezinnen

Groen & luw

Groen & luw

Hoogstedelijk groen

Gemengd centrummilieu

Stedelijke laagbouw

Knooppunt ontwikkeling
Inzetten op de goede ligging en bereikbaarheid door 
verdichting rond knooppunt.

Hoofdstructuur
Beter duiden van de oorspronkelijke hoofdstructuur van 
molenwieken en groene as.

Kloppend hart & verkeer
Duidelijk onderscheid tussen wijkwinkelcentrum 
en buurtcentrum. Het buurtcentrum krijgt een 
kwaliteitsverbetering door autoroute om te leiden.

Potentie voor ontwikkeling

+ 1.040 woningen+ 120 woningen

Totaal: 2.241 woningen Totaal: 3.300 woningenTotaal: 2.400 woningen

Volledige benutting van de 
vrije ontwikkellocaties

Huidige situatie

4%   duur
46% middelduur
50% goedkoop

4%   duur
46% middelduur
50% goedkoop

3%   duur
52% middelduur
45% goedkoop

Volledige benutting van 
transformatielocaties 
+ vrije ontwikkellocaties

Ontwikkelkans tot aantrekkelijke wijkentree. 
Een markant punt en belangrijke route van/
naar Noorderpark, maar nu onaantrekkelijk. Er 
liggen kansen voor wonen en kantoren (of een 
combinatie van beiden) in een hogere dichtheid.

Aantrekkelijk en gemengd wijkwinkelcentrum. 
De adressering aan het park is niet 
aantrekkelijk; parkeren domineert. Verdichting 
in combinatie met verbetering parkranden 
biedt (woon)ruimte voor nieuwe doelgroepen. 

TOD ontwikkeling. Het P+R terrein is geen 
efficient en multifunctioneel ruimtegebruik: 
kans voor intensivering

TOD ontwikkeling: de nabijheid van 
het station biedt kansen voor hogere 
dichtheden. Intensivering van de 
laagbouw kan bijvoorbeeld door 
optopping, uitbouwen of vervangende 
nieuwbouw. 

Verouderd buurtcentrum biedt de kans om 
met een integrale vernieuwing van zowel 
bebouwing als openbare ruimte een actieve 
ontmoetingsplek te worden. Omleiding van 
hoofd autoroute, ontwikkeling van verouderd 
vastgoed en een impuls aan de openbare 
ruimte dragen hier aan bij.

In de komende 20 jaar ontwikkelt de Wolga en Donaudreef zich tot een divers en 
veelzijdig kwartier met intensief ruimtegebruik dat optimaal van de nabijheid van 
het station profiteert. De buurt kent twee gezichten. Het ene deel van de buurt is 
gericht op het station met een daarbij behorende dynamiek: het versterken van het 
(centrum) stedelijk woonmilieu voor werkenden. Werken, wonen en leven gaan daar 
in goede harmonie samen. Een plek waar jonge urban huishoudens betaalbaar willen 
wonen met gaandeweg naar de toekomst toe ook duurdere appartementen. De 
rustig-stedelijke buurtdelen met (intensieve) laagbouw bieden ruimte voor (jonge) 
gezinnen, empty nesters en ouderen die in harmonie met elkaar willen leven. Wij 
voorzien een mix aan doelgroepen met verschillende achtergronden, wonend in 
koop en huur, zowel in sociale woningbouw als in middeldure woningen (en hogere 
prijssegmenten). 

Het kwartier heeft een echt buurtcentrum gekregen dat als sociaal brandpunt voor 
jong en oud functioneert. Ook biedt het kwartier rustig stedelijk wonen boven 
voorzieningen. De buurt heeft een sterke relatie ontwikkeld met het buitengebied 
door aantrekkelijke verbindingen en wellicht een overkluizing. De laagbouw in het 
gebied is deels vernieuwd en geïntensiveerd, waarmee recht wordt gedaan aan de 
centrale positie van de buurt in de stad. 

Theoretische capaciteit bij FSI 2.5



BUURTPROFIEL - HUIDIGE SITUATIE Analyse ruimte

Het verhaal van de buurt

Top opgaven

Hoofdstructuur
Onveilige / onaantrekkelijke randen
fietsroute
Opgave wateroverlast
Opgave hittestress
Groene Raamwerk
Opgave afbakening prive/openbaar

Centrumfunctie
Voorzieningen
Leegstand
Bijzondere plekken
Bushalte
Onveilige / onaangename plek

LEGENDA

Buurtinformatie

Toekomstwaarde vastgoed

Mobiliteitsscore Levensfase huishoudens

Leefbaarheid Klimaat: heat islands

% corporatiebezit

100%0% 50% 75%25%

Woningtype

50/50 %100% egw

Buurtoordeel (cijfer)

4.0 8.06.05.0 7.0

4 8

Sociaaleconomische positie huishoudens

HoogLaag Divers

Maatschappelijke voorzieningen (m2 / inwoner)

0 2010 30 40

Gezondheid: % overgewicht
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% sociaal isolement % dat zich vaak onveilig voelt
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Buurtniveau Overvecht 
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luchttemperatuur op een hete zomerdag
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M O B I LI T EI T  T A A G - E N  R U B R I C O ND R E EF    
T O T A A L  S C O R E :  Z E E R  G O E D

Onvoldoende en zwak

Ruim voldoende

1.940 woningen 
4.400 mensen
13% van Overvecht 

Hier wonen relatief meer paren, en iets minder gezinnen en 
alleenstaanden ten opzichte van andere buurten. Iets meer 
dan de helft van de huishoudens bestaat echter nog steeds uit 
alleenstaanden, waarvan ongeveer twee derde jonger is dan 50 
jaar. Het gemiddelde inkomen van huishoudens is ook hoger dan 
in andere buurten. Het grootste deel van de huishoudens is van 
autochtone komaf (bijna 50%). Bewoners ervaren een relatief lage 
onveiligheid in de buurt (46%). Ook het percentage mensen met 
overgewicht scoort het laagst van alle buurten.  Ook het percentage 
eenzame mensen in de buurt is laag en vergelijkbaar met heel 
Utrecht. De buurt scoort hoog in vergelijking met andere buurten in 
Overvecht. De buurt kent meer balans in de eigendomssituatie met 
een grotere verscheidenheid in doelgroepen. 

De uitstekende ligging nabij het centrum van Utrecht, naast het 
station en vlakbij het winkelcentrum geeft dit kwartier potentie voor 
verschillende doelgroepen. Het karakter van een stationskwartier 
is nauwelijks te ervaren: op enkele kantoren aan het station 
na is er veel laagbouw en is de dichtheid relatief laag voor een 
stationskwartier. Het relatief hoge aandeel koopwoningen beperkt 
de mogelijkheden in de buurt om te verdichten. Het station heeft 
een onlogische positie in de wijk waardoor de route naar het 
winkelcentrum onduidelijk is en geen verbinding met de omgeving 
heeft. Het groen langs het spoor, Keggedreef en Watertorenpark 
vormen grote kwaliteiten en het recent gebouwde buurtcentrum de 
Jager is een hoogwaardige toevoeging. 

1. Transit Oriented Development. De huidige dichtheid van de 

stationsomgeving van Overvecht is gezien de centrale ligging 

in de stad Utrecht laag. Dit geldt voor de eengezinswoningen 

(vaak slechts twee lagen) maar bijvoorbeeld ook voor de strip 

maatschappelijke functies aan het station. Waar mogelijk is het 

logisch om een hogere dichtheid te onderzoeken; we zien nu al 

andere doelgroepen wonen in de nabijheid van dit station, dit 

kan beter benut worden. 

2. Versterking routing stationsgebied. De effecten van de 

onlogische positionering van het station kunnen zoveel 

mogelijk verkleind worden door primair in te zetten op 

een heldere route tussen het winkelcentrum en station. 

Bijvoorbeeld door een nieuwe brede looproute te ontwikkelen 

of door het verlengen van de perrons met een tweede 

stationstoegang. 

3. Verdichten op locaties in privaat eigendom. Een deel van de 

buurt bestaat uit woningen in laagbouw (2 lagen) in een lage 

dichtheid. Dat doet de locatie centraal in de stad en vlak bij het 

spoor onvoldoende recht. De potentie om te verdichten op deze 

locaties is groot, maar het grootste deel is in privaat eigendom. 

e ruimte kan beter worden benut. Stimuleer particulieren 

om deze ruimte beter te benutten en ondersteun hen in 

bijvoorbeeld renovatie, transformatie en op- of aantoppen op 

de bestaande woning.
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2. Taagdreef & Rubicondreef e.o.

Groen & luw

Groen & luw

Hoogstedelijk groen

Stedelijk centrum

Potentie voor ontwikkeling

+ 560 woningen+ 0 woningen

Totaal: 1.940 woningen Totaal: 1.900 woningen Totaal: 2.500 woningen

Volledige benutting van de 
vrije ontwikkellocaties

Huidige situatie

2%   duur
25% middelduur
73% goedkoop

2%   duur
25% middelduur
73% goedkoop

2%   duur
31% middelduur
67% goedkoop

Volledige benutting van 
transformatielocaties 
+ vrije ontwikkellocaties

Hoofdstructuur
Beter duiden van de oorspronkelijke hoofdstructuur van 
molenwieken en groene as.

Versterken parkranden
Benutten van groen als woonkwaliteit door ontwikkeling 
aan de parkranden, waardoor het park een betere 
inkadering krijgt. 

Route station-centrum
Duidelijker en aantrekkelijkere langzaam verkeersroute 
tussen station en centrum.

In de huidige situatie zitten er extensieve, auto 
aantrekkende functies, op een goed bereikbare 
plek. Verdichting lijkt een logische strategie, 
nabij het station, in combinatie met een 
aantrekkelijkere en duidelijkere route van station 
naar winkelcentrum.

Een onaantrekkelijk en verhard 
binnengebied biedt veel kansen voor een 
aantrekkelijkere inrichting voor en door 
bewoners. 

Leegstaand schoolgebouw biedt kans voor 
herbestemming en activering van het groen

De uitstraling, bebouwingsintensiteit en relatie 
met het park van dit cluster van gebouwen is 
aanleiding om na te denken over vernieuwing. 
Een integrale aanpak biedt veel mogelijkheden 
om uitstraling en toezicht op het groen te 
verbeteren en nieuwe woonkwaliteiten toe te 
voegen.

Over 20 jaar heeft de buurt met name in de omgeving van het OV-knoopunt een 
stedelijker uitstraling gekregen. Mogelijkheden zijn aangegrepen om op een aantal 
locaties te verdichten door bebouwing met een lage dichtheid te vervangen door 
meer hoogbouw, enerzijds ingevuld met kantoren en anderzijds met nieuwbouw 
voor doelgroep die op zoek zijn naar een middeldure woning in Utrecht nabij een 
OV knooppunt. De plek heeft veel meer dynamiek gekregen met de toevoeging 
van voorzieningen, waaronder horeca. De looproute van het station naar het 
winkelcentrum is kwalitatief hoogwaardig ingericht en draagt bij aan de beleving in 
de buurt. Ook aan het park langs het spoor is ruimte gevonden voor hoogstedelijk 
wonen, aantrekkelijk voor zowel starters als jonge paren en empty nesters. 
Door natuurlijk verloop en verkoop zijn ook andere doelgroepen (gezinnen) in 
de grondgebonden woningen gaan wonen. In de overige delen van de buurt is 
de kwaliteit van de woonomgeving verbeterd en hebben veel woningeigenaren 
geïnvesteerd in de kwaliteit en verduurzaming van de woning. Dit deel is geleidelijk 
getransformeerd naar een rustig stedelijke buurt waarin regelgeving ook de ruimte 
heeft geboden voor transformatie van het vastgoed (denk aan optoppen van 
woningen en sloop-nieuwbouw).

Theoretische capaciteit bij FSI 2.5

Aansluiting op mogelijke 
ontwikkeling wijkboulevard
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3. Zamenhofdreef 

luchttemperatuur op een hete zomerdag
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M O B I LI T EI T  Z A M E N H OF D R EE F
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Onvoldoende

1.459 woningen 
2.800 mensen
8% van Overvecht 

Deze buurt vormt het centrum van de wijk Overvecht en bestaat 
uit de noordelijk woonbuurt, het winkelcentrum en het (voormalig) 
RWZI terrein. De inkomensverdeling is evenwichtiger dan in de 
meeste andere buurten; circa 40% van de huishoudens heeft een 
inkomen van < € 26K en meer dan 40% heeft een inkomen tussen 
€ 26K en € 50K. Er is een grote vertegenwoordiging van starters 
en jonge werkenden; het aandeel alleenstaande huishoudens is 
met ruim 60% groot en het aandeel gezinnen laag. Met bijna 50% 
is het aandeel autochtone bewoners relatief hoog. Het aandeel 
corporatiebezit is met 38% erg laag in verhouding tot de wijk en 
het overgrote deel van de woningen is appartement (94%). Bijna 
de helft van de woningen heeft een omvang van 80 tot 100 m². 
Het aandeel maatschappelijke voorzieningen is lager dan het 
gemiddeld. Relatief veel huishoudens bezitten een auto maar de 

mobiliteitsscore in de wijk is niet heel hoog vanwege de loop-, fiets- 
en OV-tijd naar station Overvecht en het centrum.  

Opvallend is de grote hoeveelheid koopwoningen in 
hoogbouwcomplexen, die woonkwaliteit ontlenen aan de 
nabijheid van het winkelcentrum, de relatieve nabijheid van 
OV en de goede fiets- en autobereikbaarheid. Het beeld van 
het winkelcentrum wordt gedomineerd door veel geparkeerde 
auto’s, het ruimtegebruik is extensief en monofunctioneel. De 
ontwikkeling van de NPD strook biedt een nieuw perspectief op 
de vele onbenutte ruimte. De Vechtzoom is een potentiële parel 
aan de Vecht en biedt kansen voor heel Utrecht. De Brailledreef en 
Zamenhofdreef vormen echter grote barrières.  

1. Van runshoppingcentre naar centrumstedelijk milieu.  
De uitstraling van het centrumkwartier wordt bepaald door 
parkeren, het ruimtegebruik is monofunctioneel en extensief. 
Doordat er alleen tijdens winkeltijden dynamiek is, voelt 
het gebied onveilig in de avond. Toevoeging van woningen 
is essentieel voor het aantrekken van nieuwe doelgroepen 
(starters, werkenden, empty nesters ouderen) en het activeren 
van het gebied. Met de NPD strook is hierin een eerste stap 
gezet.  

2. Verbeteren verblijfskwaliteit winkelcentrum. Op dit moment 
ontbreekt nog een hoogwaardig publiek verblijfsdomein, terwijl 
er veel woningen worden toegevoegd en wellicht in de toekomst 
meer. Daarbij is een belangrijke opgave om dit centrum tot een 
centrale plek voor alle Overvechters te maken. 
  

3. Overlooplocatie sociale woningbouw. Het huidige percentage 
sociale woningbouw in deze buurt bedraagt slechts 38%. Als 
de wens bestaat om de wijk Overvecht sociale woningbouw 
toe te voegen, dan biedt de buurt Zamenhofdreef daarvoor 

goede mogelijkheden vanwege het relatief lage percentage 
sociale woningbouw. Boven het winkelcentrum is ruimte voor 
alleenstaanden en empty nesters. In het overige deel van het 
centrum ligt toevoegen van middeldure huur en koop voor de 
hand voor mensen met 1 tot 2x modaal inkomen.  
 

4. Verbinden buurt met de rest van Utrecht. De buurten zijn nu 
met de stad verbonden via een spoortunnel enerzijds en een 
brug langs een tankstation en prostitutiegebied anderzijds. 
Meer, en kwalitatief betere verbindingen zijn nodig om 
nieuwe doelgroepen aan te trekken. Het RWZI terrein is hierin 
essentieel: denk aan het doortrekken van de groenstructuur 
en het realiseren van fietsverbindingen en burg over de Vecht. 
Urgente programma’s zoals een tijdelijke studentenwijk, tiny 
houses, ecologisch wonen of festivals geven een impuls aan het 
Vechtzoompark en bieden een bestemming voor heel Utrecht.
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3. Zamenhofdreef 

Hoogstedelijk groen

Gemengd centrummilieu

Parkwaywonen

Parkwaywonen

Stedelijk centrum
Experiment

Placemaking Tijdelijkheid

De uitstraling en stedenbouwkundige situatie 
met gebrek aan begeleiding van de weg en 
groenstructuur van deze zone, is aanleiding om 
na te denken over vernieuwing zodat door betere  
begeleiding en toezicht op het groen nieuwe 
woonkwaliteiten ontstaan.

Naast de lopende projecten is er meer meer ruimte om te 
intensiveren met wonen. Hierdoor ontstaat een centrumstedelijke 
woonmilieu waar het op meer tijden van de dag levendig is. 
Verbeteringen in structuur en openbare ruimte zijn nodig om de 
gewenste belevingskwaliteit te realiseren. 

Ontwikkelen van een 
aantrekkelijke entree van 
Overvecht

• Doorzetten van de groenstructuur zodat groenverbinding en 
fietsstructuur compleet kunnen worden gemaakt, 

• Programmeren met tijdelijk programma zoals festials, 
woonvormen, pioniers, proeftuin...

Potentie voor ontwikkeling

+ 1.400 woningen+ 320 woningen

Totaal: 1.459 woningen Totaal: 1.800 woningen Totaal: 2.900 woningen

Volledige benutting van de 
vrije ontwikkellocaties

Huidige situatie

0%   duur
14% middelduur
85% goedkoop

3%   duur
21% middelduur
76% goedkoop

8%   duur
31% middelduur
61% goedkoop

Volledige benutting van 
transformatielocaties 
+ vrije ontwikkellocaties

Hoofdstructuur
Aanbrengen van een kwalitatieve structuur in het 
centrumgebied met hoogwaardig verblijfsdomein. 

Integratie & programmering Vechtzoom
Integratie van Vechtzoompark met hoofdstructuur groen 
& fiets, met bijpassende programmering voor de stad.

Aantrekkelijke gebiedsentrees
Ontwikkeling van hoogwaardig beeld met bebouwing of 
groen langs de belangrijke invalswegen. 

De deelbuurt Winkelcentrum Overvecht is het kloppend hart geworden van de 
wijk Overvecht en biedt een bruisend centrumstedelijk milieu dat concurreert 
met andere grote wijkwinkelcentra in Utrecht. In het winkelcentrum is een 
stedelijk woonmilieu ontstaan met woningcomplexen in hoge dichtheid voor 
studenten, starters en jonge paren. Maar zeker ook voor empty nesters en oudere 
alleenstaanden die op een levendige plek in de stad willen wonen, waar volop 
ruimte is voor interactie en mensen uit het sociaal isolement worden gehaald. 

Het winkelgebied biedt voor iedere doelgroep voorzieningen en entertainment. De 
omliggende woongebieden zijn ingericht voor centraal rustig wonen (noordelijk). 
Het zuidelijke deel van de buurt biedt ruimte voor pionieren en experimenteren, 
waarmee een ander type doelgroep wordt verleid om naar Overvecht te komen. Het 
gebied heeft hiermee een nieuw gezicht gekregen en is klaar voor de toekomst. 

Het Vechtzoompark heeft zich ontwikkeld tot een kwalitatief hoogwaardig park voor 
de Overvechters. In 20 jaar is het Vechtzoompark decor geweest voor een veelheid 
aan tijdelijke woon-, werk- en leisureprogramma’s. Samen met Fort de Klop is het 
een belangrijke bestemming aan de Vecht. 

Theoretische capaciteit bij FSI 2.5

Aansluiting op mogelijke 
ontwikkeling wijkboulevard
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2.138 woningen 
4.500 mensen
13% van Overvecht 

Opvallend is het hoge aandeel alleenstaanden (60%) en 
huishoudens met een inkomen onder € 26K (70%, ruim boven 
het gemiddelde van Overvecht). Veel mensen maken gebruik van 
bijstand en hebben moeite met rondkomen (> 40%). Bijna 60% van 
de bewoners van deze wijk heeft een niet-westerse achtergrond. 
Met 86% is ook het corporatiebezit hoog, vanwege een aantal 
grote complexen. Ruim de helft van de woningen heeft een 
omvang tussen de 80 en 100 m² wat betekent dat een groot aantal 
alleenstaanden in de buurt groot woont. Het aandeel huishoudens 
zonder auto is relatief hoog (ruim 50%), wat vervoersarmoede in 
de hand werkt. Bijna 60% van de mensen in deze buurt voelt zich 
eenzaam, de leefbaarheidsscore is laag, en sociale cohesie wordt 
beoordeeld met een cijfer 4,7. Het aantal mensen dat kampt met 
overgewicht is hoog en bijna de helft oordeelt slecht over de eigen 
gezondheid.  

Net als meer buurten in Overvecht is deze buurt opgebouwd uit 
twee grote stempels. Deze zijn in de tijd aaneen gegroeid door 
het dichtbouwen van de tussenliggende groenstructuur. Ook het 
groene raamwerk langs de NRU is nauwelijks meer toegankelijk 
door toevoeging van talrijke maatschappelijke functies. Ook 
langs de Einsteindreef is een grote diversiteit aan functies. Het 
Watertorenpark vormt een grote kwaliteit voor de buurt, maar 
zowel de verbindingen uit het kwartier naar het park, als de 
begrenzingen van het park zijn onduidelijk. De Neckardreef zelf 
vormt een barrière in buurt en voor de groenstructuur. Opvallend 
is de grote hoeveelheid verspreide maatschappelijke functies 
en huisvesting voor ouderen. Het aantal m² maatschappelijke 
voorzieningen ligt ruim boven het gemiddelde van de wijk.

1. Versterken van het groene raamwerk. Het huidige raamwerk 
wordt op meerdere plaatsen onderbroken door bebouwing en 
wegen (zoals langs NRU, Brandenburgdreef of Humberdreef). Dit 
komt de woonkwaliteit, oriëntatie, gebruikswaarde, dynamiek en 
sociale veiligheid niet ten goede. Een belangrijke opgave is dan 
ook het realiseren van een continue groenstructuur die aanzet 
tot sport en beweging, bijvoorbeeld door verwijdering van 
blokkerende elementen, vergroening van wegen of accentueren 
van parkranden met bebouwing en investeren in groene 
kwaliteiten  

2. Intensiever en slimmer ruimtegebruik. Het aantal m² 
aan maatschappelijke voorzieningen is in deze buurt het 
hoogste maar het ruimtegebruik hiervan is zeer extensief. De 
schaarse ruimte in Utrecht vraagt om multifunctioneel en slim 
ruimtegebruik, de leefstijlen van de huidige bewoners zijn 
overwegend groepsgericht, huishoudens die graag in contact 
staan met hun omgeving en buurtbewoners. Terwijl er veel 
eenzaamheid is. Circa 25% van de bewoners bevindt zich in een 

sociaal isolement. Clustering van functies kan het draagvlak 
voor (gedeelde) voorzieningen vergroten en de dynamiek en 
ontmoetingsfunctie vergroten, en kosten verlagen.  

3. Naar een evenwichtige wijkopbouw en woningverdeling. 
De buurt wordt bewoond door veel verschillende culturen, in 
de wijk wonen veel alleenstaanden en er wonen veel mensen 
met lage inkomens. Daarmee is dit een buurt waar een 
eenzijdige groep mensen woont waarvan een deel laag op de 
sociaal economische ladder staat. Momenteel is 82% van de 
woningen corporatiebezit. Te denken valt aan het toevoegen 
van meegezinswoningen voor starters en jonge tweeverdieners/
werkenden met focus op autobereikbaarheid. 
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4. Neckardreef e.o.
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Volledige benutting van 
transformatielocaties 
+ vrije ontwikkellocaties

Hoofdstructuur + entrees
Beter duiden van de oorspronkelijke hoofdstructuur 
van molenwieken en groene as. Ontwikkeling van 
representatieve wijkentree.

Groenstructuur verbinden
Realiseren / versterken missing links in de 
gronestructuur voor betere doorkruisbaarheid en 
beleving. 

Maatschappelijk hart
Clustering van maatschappelijke functies tot 
ontmoetingscentrum, verweven met groen raamwerk.

Begeleiding van de hoofd groenstructuur kan 
worden verbeterd door intensivering van de 
bebouwing waardoor toezicht, veiligheid en 
levendigheid toeneemt. 

Meerdere gebouwen met ontaantrekkelijke 
uitstraling en onveilige gebouwplint. Integrale 
herontwikkeling is een kans voor nieuw 
woonmilieu en aantrekkelijke wijkentree.

De groenstructuur is volgebouwd met maatschappelijke functies 
in lage dichtheid en beperkte  uitstraling. Met clustering van 
maatschappelijke functies in het centrum ontstaat kans om deze 
plek te herontwikkelen met kleinere footprint.

Verouderd complex voor ouderen 
en zorg staat midden in de 
hoofdgroenstructuur. Herontwikkeling 
op een kleinere footprint biedt ruimte 
voor meer en aantrekkelijker groen.

Clustering van maatschappelijke voorzieningen tot een 
maatschappelijk en spiritueel hart schept meer levendigheid, 
ontmoeting en kans op multifunctioneel gebruik van gebouwen.
De verweving met groen kan worden versterkt zodat het groene 
raamwerk beter verbonden wordt. 

De buurt ontwikkelt zich in de komende 20 jaar tot een diverse buurt, waarin nieuwe 
woonvormen zijn ontstaat en een breder palet aan doelgroepen wordt bediend. 
Aan de randen en bij de entree langs de Einsteindreef is woonruimte ontstaan voor 
jonge en middelbare werkende alleenstaanden en paren. Dit zijn huishoudens 
die gesteld zijn op hun privacy. Zij zijn maatschappelijk betrokken en uiten dat 
vooral in de directe omgeving (buren). De nieuwe bewoners profiteren optimaal 
van de goede autobereikbaarheid van de buurt. In de buurt is fors geïnvesteerd 
in het versterken van de groenstructuur. Dat leidt tot een kwalitatief sterke 
structuur, die ervoor zorgt dat de kwaliteit van wonen veel groter is geworden. 
Hierdoor wordt de buurt ook voor andere doelgroepen interessant. Langs het 
park is woonruimte ontstaan voor empty nesters in het goedkope en middeldure 
segment. De groenstructuur wordt optimaal benut door de bewoners van de buurt 
en vervult daarmee een belangrijke ontmoetingsplek in de openbare ruimte. De 
groenstructuur is kwalitatief en hoogwaardig en nodigt uit voor gebruik. Sport en 
spel in de royale groene buitenruimte hebben de gezondheid verbeterd waardoor 
overgewicht onder mensen is verminderd.

Theoretische capaciteit bij FSI 2.5
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5. Zambesidreef e.o.

luchttemperatuur op een hete zomerdag
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2.214 woningen 
4.700 mensen
14% van Overvecht 

Veel huishoudens hebben een lage sociaaleconomische positie; 
circa 75% van de huishoudens heeft een lager dan modaal inkomen, 
het bijstandpercentage is hoog (10%) en men heeft moeite met 
rondkomen (40%). Circa 55% van de mensen is van niet-westerse 
komaf; er is een groot aantal nationaliteiten/culturen. Naast het 
hoge percentage alleenstaanden (bijna 60%) wonen er ook relatief 
veel gezinnen (35%). Het corporatiebezit is met 79% hoog en er 
worden relatief veel grote woningen bewoond door alleenstaanden. 
Meer dan 50% van de woningen is 80 tot 100 m². Het aantal 
maatschappelijke voorzieningen is laag, 57% heeft een gevoel van 
eenzaamheid en er is bovengemiddeld sprake van overgewicht (49%). 
De leefbaarheid wordt zeer laag beoordeeld met een buurtoordeel 
van 4,7 en een 4,3 op sociale cohesie. Het autobezit is hoog terwijl 
er ook veel gebruik van het OV naar de binnenstad wordt gemaakt, 

ondanks de wat langere reistijden. 

In de buurt is relatief veel hoogbouw aanwezig, met name in het 
zuidelijk deel. De buurt heeft een goede uitgangspositie door de 
ligging aan het Gagelpark, hoewel op dit moment de randen aan 
het park op veel plekken niet aantrekkelijk en onveilig zijn. Het is 
moeilijk om een duidelijke ruimtelijke structuur te ontdekken in de 
buurt en de hoofd autoroute is onlogisch. Hierdoor lijkt de buurt 
te fragmenteren, ontbreekt een duidelijke indeling in buurten en is 
oriëntatie lastig. Er is veel maatschappelijk vastgoed dat niet optimaal 
gebruikt lijkt te worden of leegstaat. Dat geldt specifiek voor enkele 
kleinere schoolgebouwen. Het winkelcentrum vormt samen met de 
recente gebouwde school een levendig hart. 

1. Verlagen percentage sociale woningbouw. Het huidige 
percentage sociale woningbouw in de buurt is erg hoog (79%). 
Door andere woonsegmenten toe te voegen ontstaat een betere 
woningverdeling in de buurt. 

2. Strategie maatschappelijk vastgoed. We constateren dat in de 
buurt veel (vaak verouderd) verspreid maatschappelijk vastgoed 
aanwezig is, dat geen positieve uitstraling heeft op de omgeving. 
Dit terwijl er ook een sterk hart is met het winkelcentrum en 
nieuwe school. Een opgave is om te kijken of functies en ruimten 
een nieuwe bestemming kunnen krijgen, waarmee het hart van 
de buurt versterkt en nieuwe ontwikkelruimte ontstaat.  

3. Versterken Gagelpark. Park de Gagel heeft een grote 
kwalitatieve potentie. Deze wordt onderbenut door onveilige 
en onaantrekkelijke plekken en parkranden, en onduidelijke 
begrenzingen. Door het anders programmeren, verbeteren 
van toegankelijkheid en routes naar en in het park, het 
leggen van meer relatie tussen het park en de omliggende 

woningbouw en woningbouw in de parkranden te intensiveren 
worden de kwaliteiten van het park beter benut en het gebruik 
geïntensiveerd. 

4. Ruimtelijke structuur verbeteren. De huidige structuur van 
het kwartier is onduidelijk door de routing van de belangrijkste 
wegen, waardoor ook de verkeersveiligheid niet optimaal is. 
Oriëntatie is lastig, het voelt niet als een geheel. Modificaties in 
de structuur kunnen zorgen voor een betere afbakening van de 
buurten en een veiligere verkeerssituatie.  

5. Werk en ontmoeting naar de mensen. In de wijk wonen veel 
verschillende nationaliteiten en het bijstandspercentage is hoog. 
Een opgave is om meer werkgelegenheid in de wijk te creëren 
dat past bij de verschillende nationaliteiten, ondernemerschap 
stimuleert en een ontmoetingsplek vormt. om werk naar de 
mensen te brengen. Dat kan bijvoorbeeld door het inzetten van 
leegstaand vastgoed (wellicht aan de rand NRU of centrum) en 
plinten van grote wooncomplexen. 
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Volledige benutting van 
transformatielocaties 
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Hart van de buurt
Inzetten op menging en clustering van functies tot 
ontmoetingsplek van de buurt.

Kansrijke plekken voor versterking 
van de parkranden door 
ontwikkeling / transformatie

Kansrijke plek voor versterking 
van de groenstructuur door 
ontwikkeling / transformatie

Versterken ontmoetingsfunctie en 
werkgelegenheid door impuls openbare ruimte 
en waar mogelijk clustering van functies.

Onderzoeken vernieuwing / herontwikkeling tot 
representatief gezicht aan de Einsteindreef. Kans 
op toevoegen nieuwe doelgroepen / woonmilieus.

Onderzoeken aanpassen 
verkeerstructuur waardoor 
veiligheid, samenhang en 
oriëntatie vergroot wordt.

Onderzoeken vernieuwing / 
herontwikkeling van (deels) 
leegstaande scholen. Kans voor 
verbetering publieke ruimte.Begeleiding 

Carnegiedreef door 
toevoegen bebouwing. 
De binnehoven krijgen 
een meer besloten 
karakter. Aansluiting op 
mogelijke ontwikkeling 
wijkboulevard

Over 20 jaar kenmerkt het grootste deel van de buurt zich door een ontspannen 
woonmilieu met een traditionele en gedegen uitstraling. De gezinnen zijn 
groepsgeoriënteerd en willen in een veilige en luwe omgeving wonen waar 
men elkaar kent. De randen van het park zijn getransformeerd tot een meer 
hoogstedelijk woonmilieu met onder andere middeldure huur- en koopwoningen 
voor middelbare stellen/alleenstaanden en empty nesters met een modaal en hoger 
inkomen. Door de hogere dichtheden en betere inkadering van het park vormt park 
de Gagel een belangrijk stadspark en ontlenen de buurt en Overvecht hun identiteit 
hieraan.

Bewoners ontmoeten elkaar makkelijk, er is meer onderling contact en sociale 
controle door meer gemeenschapsvoorzieningen voor de verschillende groepen 
in de wijk, zowel in gebouwen als in de openbare ruimte. Het inzetten op één 
centraal buurtcentrum waar alles bij elkaar komt helpt daarbij. De inrichting van 
de openbare ruimte is gedegen en uitnodigend, functioneel voor ontmoeting en 
beweging. Huidige bewoners staan meer in contact met de omgeving, er is meer 
kans om via de buurt in aanraking te komen met werk en cursussen. Er wonen 
in zijn totaliteit meer mensen, dit zorgt voor meer draagvlak van voorzieningen 
en levendigheid van het park. In de luwte van de buurt wonen vooral gezinnen in 
betaalbare grondgebonden woningen. 

Theoretische capaciteit bij FSI 2.5

Versterken parkranden
Benutten van groen als woonkwaliteit door ontwikkeling 
aan de parkranden, waardoor het park een betere 
inkadering krijgt. 
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1.921 woningen 
4.600 mensen
13% van Overvecht 

De grootste groep huishoudens bestaat uit jonge alleenstaanden 
met een beneden modaal en laag inkomen (circa 22%). Van 
alle huishoudens heeft circa 66% dit inkomen. Er zijn veel 
nationaliteiten; het is een buurt voor ‘nieuwkomers’. Er wonen 
relatief veel huishoudens met een lage sociaaleconomische positie. 
De leefbaarheid staat op meerdere plekken in de buurt onder 
druk. Het buurtoordeel behoort tot de laagste van de wijk. Er 
spelen tal van sociale vraagstukken, zoals overgewicht, een hoog 
risico op vervoersarmoede, en net als in heel Overvecht zaken als 
eenzaamheid en het ervaren van een slechte gezondheid. Daarnaast 
leeft een relatief hoog percentage van de mensen van een  
bijstandsuitkering (20% t.o.v. 13% van heel Overvecht).

De ligging nabij hoofduitvalswegen, Gagelpark en buitengebied is 
aantrekkelijk; de buurt ligt in de luwte van Overvecht en Utrecht. 
De recent gebouwde scholen vormen kwalitatieve toevoegingen in 
de buurt. Ondanks de groene setting is het beeld binnen de buurt 
versteend, parkeren is dominant en klimaatadaptie is een opgave.
Oriëntatie is moeilijk en ook de grens met het Gagelpark is niet 
altijd duidelijk. Identificatie met de eigen buurt is lastig en een echt 
centrum ontbreekt. Het beeld is een ontspannen laagbouwbuurt 
met alleen in het zuidwestelijke deel van de buurt enkele 
hoogbouwcomplexen. Zowel ruimtelijk als sociaal maatschappelijk 
liggen hier uitdagingen, laten de cijfers zien. De complexen ten 
zuiden van het park vertonen weinig samenhang met de rest van 
de omgeving. Echter, ze bieden grote woningen voor relatief weinig 
geld. 

1. Naar een verlaging van % sociale huur. In lijn met de 
woonvisie’ en ‘samen voor overvecht’ moet percentage 
sociale woningen in de buurt meer in balans komen. Op dit 
moment is ruim 80% corporatiebezit, er is een eenzijdige 
bewonerssamenstelling en relatief veel lage inkomens en een 
lage sociaaleconomische positie. Toevoeging van woningbouw 
voor andere doelgroepen zorgt voor meer menging. 

2. Versterking Gagelpark. Park de Gagel heeft een grote 
kwalitatieve potentie en enkele mooie plekken. Deze wordt 
onderbenut door onveilige en onaantrekkelijke plekken en 
parkranden, en onduidelijke begrenzingen. Door het anders 
programmeren, verbeteren van toegankelijkheid en routes naar 
en in het park, het leggen van meer relatie tussen het park en de 
omliggende woningbouw en woningbouw in de parkranden te 
intensive-ren worden de kwaliteiten van het park beter benut en 
het gebruik geïntensiveerd. 

3. Meer goed functionerende en veilige ontmoetingsruimte. 
Tigrisdreef is een buurt van nieuwkomers: er is een grote 
instroom van nieuwe mensen met een laag sociaaleconomisch 

perspectief geweest en er zijn veel alleenstaanden. Stimuleren 
van ontmoeting en investeren in de gemeenschap kan de 
veiligheid, het buurtgevoel en integratie bevorderen. Kansen 
hiervoor liggen zowel in (leegstaande) gebouwen, toevoegen 
maatschappelijke functies, als in de openbare ruimte. 

4. Vergroten arbeidsparticipatie. Het percentage van mensen 
in de bijstand is hoog in deze buurt. De afstand tot vervoer en 
daarmee de arbeidsmarkt is voor een deel van de bewoners 
groot. Mengen van functies vergroot de leefbaarheid in de 
buurt, draagt bij aan sociale controle en een meer inclusieve wijk 
en een verhoging van arbeidsparticipatie. 

5. Verbeteren beleving en vergroening openbare ruimte. De 
huidige oriëntatie in de buurt is onduidelijk. Er zijn relatief veel 
onaantrekkelijke en onveilige plekken. Dat werkt criminaliteit en 
een gevoel van onveiligheid in de hand. Het hoge percentage 
(soms functieloze) verharding leidt tot wateroverlast en 
hittestress. Vergroening en gerichte kwaliteitsimpulsen leveren 
een bijdrage aan ontmoetingsfunctie, klimaatadapatie en 
nodigen uit tot beweging ten behoeve van de gezondheid.
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6. Tigrisdreef e.o.
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Potentie voor ontwikkeling

+ 870 woningen+ 810 woningen

Totaal: 1.921 woningen Totaal: 2.700 woningen Totaal: 2.800 woningen

Volledige benutting van de 
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4%   duur
43% middelduur
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Volledige benutting van 
transformatielocaties 
+ vrije ontwikkellocaties

Over 20 jaar kenmerkt het grootste deel van de buurt zich door een ontspannen 
woonmilieu met een traditionele en gedegen uitstraling. De gezinnen zijn 
groepsgeoriënteerd en willen in een veilige en luwe omgeving wonen waar 
men elkaar kent. De randen van het park zijn getransformeerd tot een meer 
hoogstedelijk woonmilieu met onder andere middeldure huur- en koopwoningen 
voor middelbare stellen/alleenstaanden en empty nesters met een modaal en hoger 
inkomen. Door de hogere dichtheden, programmering en betere inkadering van 
het park vormt park de Gagel een belangrijk stadspark en ontleent de buurt en 
Overvecht hun identiteit hieraan. Bewoners ontmoeten elkaar makkelijk, er is meer 
onderling contact en sociale controle door meer gemeenschapsvoorzieningen voor 
de verschillende groepen in de wijk, zowel in gebouwen als in de openbare ruimte. 
Het inzetten op één centraal buurtcentrum waar alles bij elkaar komt helpt daarbij. 
De inrichting van de openbare ruimte is gedegen en uitnodigend, functioneel 
voor ontmoeting en beweging. Huidige bewoners staan meer in contact met de 
omgeving, er is meer kans om via de buurt in aanraking te komen met werk en 
cursussen. Er wonen in zijn totaliteit meer mensen, dit zorgt voor meer draagvlak 
van voorzieningen en levendigheid van het park. In de luwte van de buurt wonen 
vooral gezinnen in betaalbare grondgebonden woningen.

Theoretische capaciteit bij FSI 2.5

Duidelijke hoofdstructuur
Versterken parkway karakter van de hoofd ontsluitingsweg 
i.c.m. met zoveel mogelijk afwaarderen van de Gangesdreef. 
Hierdoor onstaat een prettiger centrum.

Versterken parkranden
Benutten van groen als woonkwaliteit door ontwikkeling aan de 
parkranden, waardoor het park een betere begeleiding krijgt. 

Heldere definitie van buurten
De grote nieuwe ontwikkelingen bieden kans om een nieuwe 
buurt te definiëren. De Sint Maarten / Eustatiusdreef hoort nu 
nergens bij en door ontwikkeling een sterker eigen karakter als 
buurt krijgen. 

NRU

Zambesidreef

Noorderpark

Vechtzoom Zuid

Potentieel centrum voor de buurt met toevoeging van 
werkfuncties. Clustering buurtfuncties door verdichting / 
herontwikkeling winkelstrip, in combinatie met herinrichting 
openbare ruimte gericht op ontmoeting zoals inrichting tot 
speelstraat.

Aanpak inrichting park. Kansen voor het herverdeling functies 
voor beter gebruik van het park en toegankelijker maken. 
Programmeren park t.b.v. de buurt/wijk. 

Aansluiting op mogelijke 
ontwikkeling wijkboulevard

Onderzoeken mogelijkheden voor 
transformatie of herontwikkeling. Betere 
oriëntatie aan het park, betere aansluiting 
op de buurt.

Clustering van functies; verplaatsing 
sportcentrum naar centrale plek. Hiermee 
versterken van het groene raamwerk.

Centrale weg beter herkenbaar 
maken als parkway vergroot de 
herkenbaarheid en groen karakter

Ontwikkeling met aandacht voor 
oriëntatie en kwaliteit van het park 
passend bij de doelgroep (senioren)

Onderzoeken mogelijkheden voor 
transformatie of herontwikkeling. Binnenhof 
krijgt een meer collectief karakter, oriëntatie 
aan park verbetert.

Onderzoeken mogelijkheden voor 
transformatie of herontwikkeling. 
Verbetering oriëntatie aan park; 
herkenbaar gebouw duidt entree van de 
wijk en zicthbaarheid vanaf NRU.

Ontwikkeling met aandacht 
voor oriëntatie en kwaliteit van 
het park
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7. Vechtzoom Zuid

luchttemperatuur op een hete zomerdag
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2.420 woningen 
4.800 mensen
14% van Overvecht 

Er wonen veel alleenstaanden (ruim 60%) waarvan circa de helft 
jong alleenstaand is, en het aantal gezinnen ligt wat lager dan het 
gemiddelde van Overvecht. Het aandeel ouderen is bovengemiddeld, 
vanwege de twee ouderencomplexen. Bijna 70% van de huishoudens 
heeft een inkomen van minder dan € 26K en bijna 40% van de 
bewoners heeft moeite om rond te komen. Het onveiligheidsgevoel 
is relatief hoog en op een aantal plekken in de wijk staat de 
leefbaarheid onder druk, terwijl het oordeel bovengemiddeld is 
over de beleving van de openbare ruimte. Het corporatiebezit is 
met 69% hoog. Een groot deel van het woningbestand in de buurt is 
opgebouwd uit appartementen met een groot aandeel 60-80 m² en 
80 -100 m². Er zijn minder maatschappelijke voorzieningen dan het 
gemiddelde van Overvecht. Het autobezit is laag; er lijkt sprake van 
een relatie met de positie van deze buurt.

De recente renovaties en nieuwbouwprojecten geven het kwartier op 
meerdere plekken een frisse uitstraling. De nieuwbouwbuurt is een 
geheel nieuwe toevoeging, maar lijkt weinig verbinding te hebben 
met de omliggende buurt: het is een eiland. De woningvoorraad 
is monofunctioneel en bestaat in belangrijke mate uit 
middelhoogbouw. Er is sprake van een grote mate van repetitie van 
bouwblokken in de buurt, die zorgen voor een verminderde oriëntatie 
in de buurt. De uitstraling en sfeer in de buurt vertoont een zekere 
mate van eentonigheid en is weinig uitgesproken. Het is moeilijk om 
deelbuurten te onderscheiden, waardoor het buurtgevoel ontbreekt. 
De zone met experimentele flats vormt een ondoordringbare 
barrière tussen buurt en Gagelpark. De buurt is daarom meer op het 
Vechtpark georiënteerd: bij uitstek de grootste woonkwaliteit van dit 
gebied. 

1. Identiteit en herkenbaarheid versterken. Vechtzoom Zuid 
is te groot om als een buurt te worden ervaren. Het opdelen 
naar kleinere eenheden kan helpen om identificatie met eigen 
buurt te versterken. Dit kan bijvoorbeeld door het doortrekken 
van groenstructuren of delen bij een ander kwartier te trekken. 
Oriëntatie in de wijk verbeteren door de monotone invulling van 
deze buurt is het lastig oriënteren. Het aanbrengen van unieke 
landmarks op specifieke plekken in de buurt vergroot de her-
kenbaarheid in de buurt. Dat kan zowel in de openbare ruimte 
(bijvoorbeeld met kunst) als aan en op gebouwen (acupunctuur: 
aanbouw en opbouw op gebouwen). Ook het accentueren 
van de hoofd-structuur met groen helpt hierbij. Prijsvraag 
uitschrijven.  

2. Een continue hoofdgroenstructuur. Op enkele plekken in het 
kwartier is een aanzet tot groenstructuur, maar deze loopt niet 
door. Vanuit de visie op heel Overvecht is het wenselijk om op 
enkele plekken wel een continue groenstructuur te maken zodat 
de integratie met de omgeving verbetert en de buurt minder op 

zichzelf staat. Verbinding met Gagelpark wordt hierdoor sterker. 
Ook al is het minder urgent dan in andere buurten, speelt hier 
sociaal isolement en laag ervaren gezondheid ook een rol. Het 
stimuleren van ontmoeting en beweging is dan ook van belang.  

3. Meer onderscheidende woonmilieus. De monotone 
samenstelling van de woningvoorraad (met name 
middelhoogbouw) is niet direct aantrekkelijk voor nieuwe 
doelgroepen of sociale stijgers uit de wijk. Op het moment 
dat ontwikkellocaties of transformaties zich aandienen zou 
een nieuw en sterk onderscheidend woonmilieu gemaakt 
kunnen worden dat de buurt nog niet kent. Het onderscheid 
wordt het sterkst geaccentueerd door een verbinding van 
nieuwe woonmilieus te bewerkstelligen tussen de Vecht en de 
Carnegiedreef (richting Park de Gagel). 
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7. Vechtzoom Zuid

Groen & luw

Groen & luw

Hoogstedelijk groen

Hoogstedelijk groen

Stedelijke laagbouw

Parkwaywonen

Verbinden van de groenstructuur door 
herontwikkeling.

Onderzoeken van mogelijkheden tot downgrading 
en herinrichting tot speelstraat / shared space. 

Hier aan gekoppeld kan het centrum extraverter 
worden en meer als verblijfsgebied functioneren.

Versterking en schakelen van de groenstructuur door vernieuwing van verouderde 
middelhoogbouwcomplexen. Dit biedt kans om de gronestructuur beter te benutten en 
nieuwe woonmilieus toe te voegen in een buurt die relatief monotoon is. Het draagt bij aan 
het verkleinen en specificeren van buurten. 

Potentie voor ontwikkeling

+ 1.000 woningen+ 100 woningen

Totaal: 2.400 woningen Totaal: 2.500 woningen Totaal: 3.400 woningen

Volledige benutting van de 
vrije ontwikkellocaties

Huidige situatie
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92% goedkoop
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7%   duur
17% middelduur
77% goedkoop

Volledige benutting van 
transformatielocaties 
+ vrije ontwikkellocaties

Duidelijke hoofdstructuur
De Japuradreef vormt de hoofdautostructuur als ‘parkway’; 
versterking van dit karakter biedt ook kans om de 
Amazonedreef meer als speelstraat te zien gekoppeld aan het 
centrum.

Versterken /verbinden groenstructuur
Het versterken / verbinden van de groenstructuur tussen 
Gagelpark en Vechtzoom is een schakel die nu mist in de wijk. 

Buurten binnen de buurt
Schaalverkleining binnen de buurt zorgt voor betere 
identificatie met eigen woonomgeving.

De investeringen in meer identiteit en herkenbaarheid in de buurt hebben hun 
werk gedaan. Er is sprake van veel meer diversiteit in woonmilieus, enerzijds 
door toevoeging van experimentele en uitgesproken elementen aan bestaande 
bebouwing en anderzijds doordat nieuwe woonmilieus zijn toegevoegd tussen 
de Vecht en Park de Gagel. Dat waren ingrijpende structuurwijzigingen, maar het 
resultaat is ernaar. Op enkele plekken leidt transformatie van middelhoogbouw 
naar compleet iets anders tot het aantrekken van nieuwe doelgroepen. In de buurt 
zijn meer deelbuurten ontstaan met een eigen identiteit die aansluit op de behoefte 
van de huidige bewoners en nieuwe bewoners aantrekken die op zoek zijn naar 
een goede woning in de stad Utrecht, een plek in de luwte maar met een nieuwe 
uitstraling. De buurten zijn kleiner gemaakt en duidelijker afgebakend door het 
doortreken van de groenstructuur. De eentonigheid en anonimiteit is doorbroken 
door waar mogelijk bijzondere projecten en of kunst te realiseren. Ouderen hebben 
zich breder over de wijk verspreid, waardoor ze dichter bij voorzieningen wonen 
en de levensloopbestendigheid van de buurt is vergroot. Door deze ingrepen heeft 
de buurt veel meer dynamiek gekregen. Diverse groepen gebruiken de openbare 
ruimte op een andere manier maar wel binnen hun eigen deelbuurt. Er ontstaat 
meer interactie in de omgeving, bewoners worden uitgedaagd naar buiten te gaan, 
anderen te ontmoeten en te bewegen.   

Theoretische capaciteit bij FSI 2.5

Aansluiting op mogelijke 
ontwikkeling wijkboulevard
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Het verhaal van de buurt

Top opgaven

Hoofdstructuur
Onveilige / onaantrekkelijke randen
fietsroute
Opgave wateroverlast
Opgave hittestress
Groene Raamwerk
Opgave afbakening prive/openbaar

Centrumfunctie
Voorzieningen
Leegstand
Bijzondere plekken
Bushalte
Onveilige / onaangename plek

LEGENDA

Buurtinformatie

Toekomstwaarde vastgoed

Mobiliteitsscore Levensfase huishoudens

Leefbaarheid Klimaat: heat islands
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8. Bedrijvengebied Overvecht en 
Vechtzoom Noord, Klopvaart

luchttemperatuur op een hete zomerdag
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Ruim onvoldoende

Onvoldoende en zwak

1.462 woningen 
3.200 mensen
9% van Overvecht 

De buurt heeft een evenwichtiger inkomensverdeling dan de 
meeste andere buurten, maar nog steeds heeft circa 50% van de 
huishoudens een inkomen lager dan € 26K. Iets meer dan 50% van 
de huishoudens in de buurt zijn alleenstaanden. Met een aandeel 
van circa 65% is het aantal autochtone huishoudens relatief hoog. 
Het corporatiebezit is hoog (59%), maar verhoudingsgewijs hebben 
meer mensen een eigen woning (32%). Met 45% is het aandeel 
eengezinswoningen in deze buurt relatief hoog. De buurt huisvest 
een grotere diversiteit aan doelgroepen dan de meeste andere 
buurten. Het gevoel van eenzaamheid is met 53% relatief hoog. 
De leefbaarheid en het veiligheidsgevoel is op enkele plekken 
een aandachtspunt, maar de score is een van de hoogsten in 
relatie tot andere buurten in Overvecht. Ook het buurtoordeel 
is het hoogste van alle buurten (cijfer 6,1). Meer dan 75% van de 

huishoudens in deze buurt heeft een auto, logisch gezien de goede 
autobereikbaarheid. De mobiliteitsscore van de wijk is laag met 
lange reisafstanden naar de binnenstad en naar het OV-station. 

Vechtzoom Noord is een wat nieuwere buurt. De buurt lijkt zich 
volledig af te keren van de omgeving: de Klopvaart is een grote 
kwaliteit maar wordt begrensd door schuttingen. Ook aan de 
Fransiscusdreef zijn voornamelijk parkeerplaatsen en galerijen te 
zien. Er is veel particulier bezit en de buurt lijkt op zichzelf goed te 
functioneren. Dit geldt in mindere mate voor het sportgebied: ook 
dit is gefragmenteerd en afgesloten van de omgeving. Ook op het 
bedrijventerrein wordt gewoond, zij het in beperkte mate.  

1. Activeren groen raamwerk.  
De locatie langs Klopvaart en Vechtzoom is uitmuntend. De 
oriëntatie aan de Klopvaart laat op veel plekken te wensen over: 
schuttingen bepalen het beeld. Er zijn enkele plekken die zich 
lenen voor (her)ontwikkeling en hiermee betere oriëntatie op 
de het groene raamwerk te bewerkstelligen. Met name de zone 
tussen fort de Klop en woonbuurt is een dood einde en daarmee 
een onderbenutte potentie. Ook betere integratie van het 
sportgebied met de Vechtzoom kan hier aan bijdragen.  

2. Geleidelijke transformatie naar een gemixt bedrijventerrein 
De kwaliteit, benutting van ruimte (langs de randen) en 
belevingswaarde van het huidige bedrijventerrein is op 
meerdere plekken laag. Door meer ruimte te bieden aan een 
combinatie van wonen en werken ontstaat een toekomstig 
bedrijventerrein dat interessant is voor een diverse groep 
aan ondernemers met kleine tot middelgrote bedrijven en 
pioniers die er willen wonen (evt. gecombineerd met hun eigen 
onderneming). 



BUURTPROFIELEN - KANSEN

Toekomstige leef- en woonkwaliteiten

Ruimtelijke strategie

Indicatie ontwikkelruimte

Transformatie kansrijk

Actieve plinten

Collectief maken en activeren

van binnengebieden

Mobiliteitspunt

Impuls openbare ruimte

Gevels aan openbare ruimte

Vergroening hoofdstructuur

Impuls klimaatadaptatie

LEGENDA

Groen & luw

Hoogstedelijk groen

Hoogstedelijk groen

Groen & luw

Gemengd centrummilieu

Stedelijk wonen langs de grote entreeweg van Overvecht
De meest oostelijke zone van het bedrijventerrein leent zich mogelijk 
voor transformatie tot woonlocatie voor stedelijk wonen. 

Gebied keert zich af van de parkstructuur en levert daarmee een negatieve 
bijdrage aan veiligheidsbeleving. Intesivering en herontwikkeling van deze 
plek biedt veel kansen voor een bijzonder en groen woonmileu.

Gebouwen keren zich af van de weg; 
onaantrekkelijke gebiedsentree. 
Onderzoek naar verbetering entree-
werking van het gebied mogelijk icm 
met transformatie

Sportcampus: de verschillende sportfuncties staan los van elkaar en 
zijn gemengd met overige functies. Een totaalconcept rondom een 
sportcampus kan meerwaarde opleveren zoals dubbelgebruik van 
parkeervoorzieningen, horeca, en hogere beleving. Hierbij hoort 
ook het verbinden met lokale fiets- en wandelroutes waardoor 
beleving en veiligheid zouden kunnen vergroten. 

8. Bedrijvengebied Overvecht en 
Vechtzoom Noord, Klopvaart

Potentie voor ontwikkeling

+ 1950 woningen+ 0 woningen

Totaal: 1.462 woningen Totaal: 1.462 woningen Totaal: 3.400 woningen

Volledige benutting van de 
vrije ontwikkellocaties

Huidige situatie

Theoretische capaciteit bij FSI 2.5

3%   duur
41% middelduur
56% goedkoop

3%   duur
41% middelduur
56% goedkoop

14%   duur
48% middelduur
39% goedkoop

Volledige benutting van 
transformatielocaties 
+ vrije ontwikkellocaties

Hoogstedelijk groen

Stedelijke laagbouw

Parkwaywonen

Groen & luw

Sportcampus

Pionieren

Gebiedsentrees
Ontwikkeling van aantrekkelijke begeleidende bebouwing 
aan de weg voor zowel sportgebied als woningen.

Sportcampus integreren
Het gebied met sportfuncties wordt integraal onderrdeel 
van het groene raamwerk

Grote veranderingen hebben zich in twintig jaar tijd niet voorgedaan in Vechtzoom 

Noord. De bestaande kwaliteiten in de wijk zijn verder benut. Het algehele 

veiligheidsgevoel is verder vergroot en dat heeft ertoe geleid dat veel meer 

mensen kiezen voor een natuurlijke, meer vriendelijke afscheiding van tuin naar 

groen. Op beperkte schaal heeft transformatie van locaties plaatsgevonden. In 

het zuidoostelijk deel van bedrijvengebied Overvecht heeft op een aantal locaties 

transformatie van bedrijvigheid naar woningbouw plaatsgevonden. Daarmee kreeg 

de entree van deze gecombineerde buurten een forse kwaliteitsimpuls en is het 

bedrijventerrein meer onderdeel geworden van de wijk Overvecht. 

Aansluiting op mogelijke 
ontwikkeling wijkboulevard
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Toelichting buurtoverstijgende thema’s

Overvecht: buurtoverstijgende thema’s

Wijkinformatie Overvecht Utrecht

Overvecht ligt als wijk tussen de twee krachten van meer stedelijk en landelijk gebied 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. Het is ook 
nodig om deze kansen op te pakken. Er zijn een aantal wijkgerelateerde vraagstukken die in heel Overvecht spelen. Uiteraard 
zijn er ook verschillen binnen de buurten van Overvecht, maar als we kijken naar Overvecht en dit vergelijken met heel Utrecht 
dan zien we een aantal opgaven.

De leefbaarheidsscore volgens de leefbarometerscore is de laagste van heel Utrecht, de enige wijk met de score ‘onvoldoende’. 
We zien een eenzijdige woningvoorraad waarvan het merendeel corporatiebezit is (67% t.o.v. 33% in heel Utrecht). Er 
wonen veel huishoudens met een lage sociale economische status en het buurtoordeel krijgt van de bewoners een 5,4 (het 
gemiddelde is 7,3). Er spelen veel sociale vraagstukken, in heel Utrecht maar verhoudingsgewijs op een aantal onderdelen 
meer in Overvecht. Zo voelt circa de helft, 49%, zich wel eens onveilig in Overvecht (39% in heel Utrecht). 43% ervaart 
problematiek in de Openbare Ruimte (27% in heel Utrecht). 27% van de kinderen voelt zich wel eens onveilig op speelplekken 
(16% in heel Utrecht). 39% heeft vaak last van jongeren op straat (19% in heel Utrecht). De staat van de Openbare Ruimte krijgt 
als cijfer een voldoende (6,1 t.o.v. een 6,7 in heel Utrecht). De netheid kan wel beter en krijgt volgens de inwonersenquête een 
5,3.  

Er zijn natuurlijk ook positieve aspecten; men staat voor elkaar klaar en men is zeer tevreden over het groen (75%, het 
hoogste van heel Utrecht). Toch zijn de gezondheidscijfers de laagste in Utrecht. Zo ervaart volgens het RIVM 39% een slechte 
gezondheid (dit is in heel Utrecht 14% minder). 26% heeft een beperking (14% in heel Utrecht) en voelt 55% zich eenzaam (t.o.v. 
45% in heel Utrecht). RIVM schat in dat 18% van de mensen obesitas heeft (dit is in heel Utrecht 12%). Sporten wordt dan ook 
minder beoefend in Overvecht. 48% van de mensen sport wekelijks in Overvecht (dit is 60% in heel Utrecht).  

Overvecht heeft een aantal belangrijke sociaal-maatschappelijk opgaven om op te pakken, samen met en voor de huidige 
bewoners. Meer evenwicht in de eenzijdige woningvoorraad binnen een eenzijdig woonmilieu kan bijdragen om tot een wijk te 
komen die meer in evenwicht is. Een wijk die mensen meer kansen geeft om zich te ontplooien en een leefomgeving biedt waar 
men plezierig woont in een gemengde wijk.

Ruimtelijk gezien zijn er een aantal buurtoverstijgende ambities en opgaven die in de Ontwikkelvisie (2019) uitgebreid zijn 
toegelicht. De kern hiervan is het beter verbinden van Overvecht met de directe omgeving; minder anonimiteit en meer 
identificatie met de eigen leefomgeving; een sterk en continu groen raamwerk gecombineerd met het fietsnetwerk en meer 
focus op fiets en OV. Deze ambities komen terug in de ontwikkelkansen die per buurt worden genoemd. 
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Overvecht

1. Groen focus op 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

De zes leidende thema’s uit de ontwikkelvisie

Wijkboulevard Groene overkluizingGroene lint Groen raamwerkVerbindingen 2e stationsentree
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1. Integrale vernieuwing / transformatie 6. Toevoegen van ontmoetingsfuncties

2. Ontwikkeling 7. Interventie verkeerssituatie

3. Gerichte kwaliteitsimpuls openbare ruimte 8. Impuls klimaatadaptatie

4. Strategie plinten 9. Andere organisatie privé / openbaar

5. Toevoegen van werkfuncties 10. Transitie  / impuls mobiliteit

Leegstand, slechte technische staat, veroudering of 
maatschappelijke problemen kunnen aanleiding zijn om te 
vernieuwen. Dit kan zowel renovatie of sloop/nieuwbouw 
zijn.

In de kansenkaarten per buurt worden verschillende iconen gebruikt voor verschillende typen ingrepen. Hieronder is verder 
toegelicht wat er met deze ingrepen onder andere wordt bedoeld. 

Versterking van ontmoeting in de buurt kan door 
toevoeging van functies in zowel openbare ruimte als 
gebouw. Het zorgt voor meer sociale cohesie.

Het benoemen van kansrijke plekken voor woningbouw. 
Het toevoegen van programma zoals woningen of 
voorzieningen. Dit leidt tot betere ruimtelijke kwaliteit, meer 
levendigheid en draagvlak voor voorzieningen. Aanspreken 
van nieuwe doelgroepen en het op gang brengen van 
doorstroming. 

Vermindering van barrière werking, verhoging van de 
verkeersveiligheid en oversteekbaarheid. Bijvoorbeeld door 
verkeersremmende maatregelen, 30 km zones, andere 
routing of shared space. 

Een andere inrichting van openbare ruimte komt voort 
uit de wens om bijvoorbeeld beweging te stimuleren, 
looproutes te verbeteren of de ontmoetingsfunctie te 
vergroten. Ook is het soms nodig om de identiteit van 
buurten en het onderscheid daartussen verbeteren. Dit kan 
door vergroening, toevoeging sport/speel voorzieningen, of 
autoluw maken van straten. 

Verbetering van het leefklimaat door tegengaan hittestress 
en verbeteren regenwaterinfiltratie. Dit kan door 
vergroening van openbare ruimte of gebouwen, of door 
toevoeging van waterberging in het gebied. 

Actieve plinten zorgen voor meer (sociale) veiligheid, 
levendigheid en bieden kans om bijzondere woonvormen te 
realiseren. Dit speelt in het bijzonder langs de parkranden. 
Dit kan bijvoorbeeld door samenvoeging van verdiepingen, 
toevoeging van tuinen of een parkeerdek of programmering 
met werk- en maatschappelijke functies. 

Ongebruikte of onveilige ruimte kan worden toegevoegd 
aan collectief of privaat domein. Dit kan zorgen voor betere 
oriëntatie, hogere sociale veiligheid, betere woonkwaliteit, 
meer ontmoeting. Bijvoorbeeld het omvormen van een 
openbaar binnenhof tot collectieve (moes)tuin, of het 
toevoegen van ongebruikt groen aan de voortuin van 
woningen. 

Werken in de buurt kan zorgen voor betere 
arbeidsparticipatie en ontmoeting. Het brengt dynamiek op 
monofunctionele plekken. Dit kunnen bijvoorbeeld grotere 
bedrijven zijn (stationsomgeving, centrum) maar ook meer 
zijn co-working plekken of een ondernemershuis. 

Verminderen auto dominantie door clustering, stapeling of 
overbouwen van parkeergelegenheden, of introductie van 
deelconcepten, mobiliteitshub, of nieuwe HOV. Er ontstaat 
meer ruimte voor groen, verblijf, sport, of ontwikkeling, 
door het benoemen van weghalen van parkeerplaatsen in 
openbare ruimte. 

Toelichting - Maatregelen / toolbox met uitwerking van de verschillende ingrepen
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Laagbouw
Luw
Ontspannen
EGW
Begeleid wonen

Groen & luw

Hoogbouw aan park
Kleine en grote huishoudens
Alleen MGW

Hoogstedelijk groen

Stedelijke dichtheid
Sterk gemengd met winkels en 
voorzieningen
Alleen MGW

Centrumstedelijk gemengd

Intensieve laagbouw
Stedelijke dichtheid
Gezinnen
EGW met incidenteel MGW

Stedelijke laagbouw

Hoge dichtheid
Soms functies in de plint
Gelegen aan uitvalswegen
Auto georiënteerde doelgroepen
Overwegend MGW, gemengd met EGW

Parkwaywonen

Stedelijke dichtheid
Beperkte menging van functies; 
voornamelijk wonen. 
Centrale locaties
Ruimte voor werken aan huis
Alleen MGW

Stedelijk centrum

Op de buurtprofielen wordt met kleuren en bijschriften op schematische wijze geduid welke (nieuwe) typen woonsferen er in de 
toekomst zouden kunnen ontstaan. Deze zijn hieronder verder toegelicht. 

Toelichting - Onderscheidende woonsferen voor Overvecht
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Toelichting - Begrippenlijst van informatie op het buurtprofiel

Analyse

1. Toekomstwaarde
De toekomstwaarde van het vastgoed wordt vastgesteld op 
basis van de woningbehoefte-analyse. Door middel van de 
vraaganalyse (gebaseerd op verhuispatronen) in combinatie 
met hoe de huishoudens (leeftijd en samenstelling) op dit 
moment zijn verdeeld over de huidige woningvoorraad en 
hoe deze in aantal naar de toekomst zich gaan ontwikkelen 
(demografische prognose tot aan 2040). Kunnen we per 
productsegment (huur/koop, prijs en type) en woonmilieu 
voorspellen voor welk type bestaand vastgoed in de toekomst 
de vraagdruk laag, gemiddeld of hoog zal zijn. In Utrecht is 
de vraagdruk voor de meeste segmenten bovengemiddeld 
(doordat er 40.000 tot 50.000 huishoudens tot 2040 bij 
gaan komen). Uiteraard zien we wel verschillen tussen de 
verschillende productsegmenten en woonmilieus. We hebben 
vervolgens gekeken naar de context van Overvecht en welke 
bouwblokken daarbinnen minder goed tot zeer goed scoren. 
Dit is uitgedrukt in een index waarvan: Kleiner of gelijk aan 121 
een lage score is (minder goed / laag in Overvecht); Tussen de 
121 en 131 een gemiddelde score is (midden); 131 of hoger een 
hoge score is (hoog). Kort gezegd: de toekomstwaarde geeft 
in wezen de vraagdruk weer van het vastgoed tot aan 2040 
geaggregeerd naar de kwartieren in de buurt. 

2. Leefbaarheid
De leefbaarheid is gebaseerd op de Leefbaarometer van het 
ministerie van Binnenlandse zaken. De leefbaarheid geeft 
informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken, 
waarbij leefbaarheid is gedefinieerd als de mate waarin de 
leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die 
er door de mens aan worden gesteld. Het geeft de situatie 
in de wijk weer. Om leefbaarheid in beeld te brengen wordt 
gebruik gemaakt van 100 indicatoren, onderverdeeld in 5 
dimensies. Deze 100 indicatoren zijn in de Leefbaarometer 
opgenomen omdat uit uitvoerig statistisch onderzoek gebleken 
is dat met deze indicatoren het oordeel over leefbaarheid 
het beste ingeschat kan worden. Dat wil dus zeggen dat de 
Leefbaarometer op basis van 100 (voornamelijk) objectieve 
indicatoren (kenmerken van de woonomgeving) een inschatting 
geeft van de leefbaarheidssituatie en -ontwikkeling. Nadere 
informatie over de werking van de Leefbaarometer evenals 
het overzicht van de indicatoren, kunt u nalezen in het rapport 
Leefbaarometer 2.0: Instrumentontwikkeling.
De Leefbaarometer bevat informatie over 2002, 2008, 2012, 
2014, 2016 en 2018. De Leefbaarometer wordt tweejaarlijks 
geactualiseerd. We hebben hier gebruik gemaakt van de 
leefbaarheidscijfers van 2018 en hebben dit vertaald van 
gridniveau naar de buurtkwartieren. 

3. Klimaatadapatie 
In 2018 heeft de gemeente Utrecht samen met regionale 
overheden de klimaatstresstesten uitgevoerd. Hiermee worden 
de kwetsbaarheden voor extreme neerslag, extreme hitte, 
droogte en overstromingen in kaart gebracht. De resultaten zijn 

onder andere inzichtelijk via de website 5 . 
Hitte: de berekende luchttemperatuur bij een fictieve hittegolf. 
Op de analysekaart is aangegeven waar dit hoger is dan de 
omgeving, en waar dus extra warme plekken ontstaan.  
Wateroverlast: basis is de waterdiepte als gevolg van een 
extreme bui in 1 uur. De blauwe vlekken op de kaart geven aan 
waar de grootste overlast ontstaat; dit zijn met name grote 
verhardingsvlakken. 

4. Percentage corporatiebezit:
Dit percentage komt uit CBS Kerncijfers Wijken en Buurten1

5. Sociaaleconomische positie huishoudens
Dit is een gemiddelde van drie factoren: een is gebaseerd op 
inkomen, een inkomen hoger dan het Nederlands gemiddelde 
staat voor een hoge sociaal-economische positie, en een 
inkomen lager dan het Nederlands gemiddelde betekent een 
lage sociaal-economische positie. Bij opleiding geldt hetzelfde, 
hoger dan gemiddeld is een hoge sociaal-economische positie, 
lager is een lage sociaal-economische positie. Vervolgens is per 
buurt hier een percentage van genomen. De derde factor is het 
percentage niet westerse allochtonen. De sociaal-economische 
positie valt lager uit naarmate het percentage niet-westerse 
allochtonen hoger is. Het streven is een gemixte wijk, dus het 
ideale punt voor een buurt qua sociaal-economische positie, 
is het midden. De data qua inkomen en opleiding komt uit het 
EDM6, en de data qua percentage niet-westerse allochtonen 
komt uit CBS kerncijfers wijken en buurten.1

6. Percentage Woningtype:
We hebben gekeken naar de percentage meergezinswoningen 
en eengezinswoningen. Dit percentage komt ook uit CBS 
Kerncijfers Wijken en Buurten1

7. Buurtoordeel
Is gebaseerd op data vanuit de jaarlijkse inwonersenquête van 
de Gemeente Utrecht. Openbare data heeft alleen data per 
subwijk en niet per jaar, echter is de data hier op basis van drie 
enquêtejaren aangeleverd door de gemeente Utrecht, waarvan 
het gemiddelde is genomen. Hierdoor hebben we het nu op 
buurtniveau het buurtoordeel kunnen bepalen. 

8. Vierkante meter Maatschappelijke 
voorzieningen per huishouden
De data hiervoor is gehaald van de Voorzieningenkaart 
Utrecht3. Onder maatschappelijke voorzieningen behoren 
panden in de categorie onderwijs, sport, cultuur en welzijn. Per 
pand is het oppervlakte gekoppeld vanuit het BAG. Het komt 
voor dat er meerdere maatschappelijke voorzieningen in het 
zelfde pand zitten, daarom hebben we gefilterd op ieder uniek 
adres met een maatschappelijke functie.

9. % Overgewicht
Deze data komt van het RIVM. De achtergrond van de 
cijfers is als volgt tot stand gekomen “In het kader van 
de Gezondheidsmonitor zijn via vragenlijsten gegevens 

over gezondheid en leefstijl verzameld over volwassenen 
van 19 jaar en ouder. De ruim 457.000 deelnemers aan 
de Gezondheidsmonitor zijn anoniem in een beveiligde 
omgeving gekoppeld aan registratiebestanden van 
het CBS. Deze bestanden bevatten informatie over een 
reeks achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, geslacht, 
herkomst, huishoudsamenstelling, opleidingsniveau, 
inkomen en woningtype. Er is een statistisch model 
gebruikt om de gezondheid en leefstijl te relateren aan 
deze achtergrondkenmerken. Ook wordt informatie uit de 
naastgelegen gebieden meegenomen. Door middel van deze 
relatie is het daarna mogelijk om voor alle volwassenen hun 
verwachte gezondheid en leefstijl te berekenen. De uitkomsten 
worden vervolgens gemiddeld over de betreffende wijk of 
buurt”. 4

  
9. Percentage sociaal isolement:
Deze data komt, net zoals het buurtoordeel, voort uit een 
driejarig gemiddelde van enquêtes van gemeente Utrecht.

10. Mobiliteitsscore
De buurtscores (in minuten) zijn genomen vanuit een grid 
van punten in iedere buurt. Vandaaruit is de tijdsduur tot de 
verschillende locaties via de verschillende methodes geschat. 
De gemiddelde score van Overvecht is dan weer een gewogen 
gemiddelde van de verschillende buurten.

11. Percentage dat zich vaak onveilig voelt.
Deze data komt, net zoals het percentage met veel sociaal 
isolement en buurtoordeel, voort uit een driejarig gemiddelde 
van enquêtes van gemeente Utrecht.

12. Verdeling huishoudens
Als bronbestand gebruiken we het GEO-huishoudenbestand 
van EDM6. Hierin zijn landsdekkend op adresniveau data van 
onder andere consumenten en woningen bijeen gebracht. Deze 
zijn gebaseerd op meerdere bronnen, zoals het BAG-register 
met openbare vastgoedinformatie, Dataland, het kadaster, 
eigen consumentenbestanden en het CBS. We kunnen hierdoor 
o.a. per adres een combinatie leggen tussen leeftijd en 
huishoudsamenstelling, wat levensfase oplevert. 

13. Het verhaal van de buurt en Toekomstige leef- 
en woonkwaliteiten
In de teksten worden meerdere cijfers benoemd en is 
onderbouwing gedaan aan de hand diverse bronnen en 
analysen. We hebben voor zover mogelijk gebruikt gemaakt 
van CBS informatie, Informatie aangeleverd door de gemeente 
Utrecht (WistUdata), inzichten die zijn gedeeld diverse 
profesionals uit de wijk en informatie uit eerder uitgevoerd 
onderzoek (gebiedsprofiel Overvecht – 2019). 

14. Analyse ruimte
Hierin is gekeken naar ruimtelijke aspecten die betrekking 
hebben op de beleving van de buurt, sociale- en 
verkeersveiligheid, en leef- en woonkwaliteit. De legenda bevat 

verschillende indicatoren die iets zeggen over de oriëntatie, 
de veiligheidsbeleving en de waardevolle plekken. De analyse 
vormt hierbij een opstap naar een aanpak. 

Toekomstig buurtprofiel

15. Ruimtelijke strategie
Hierin wordt uitgelicht welke ruimtelijke strategie op niveau 
van de buurt gevoerd kan worden, en een kapstok kan zijn 
voor meerdere ingrepen. Deze schema’s zijn bedoeld om de 
individuele ingrepen op plekken beter te kunnen uitleggen. Ze 
zijn terug te leiden naar de 6 principes uit de ontwikkelvisie.

16. Potentie voor ontwikkeling
Dit onderdeel geeft weer hoeveel woningen de buurt 
momenteel heeft, hoeveel extra woningen op kansrijke 
ontwikkellocaties kunnen worden ontwikkeld en hoeveel 
extra woningen kunnen worden ontwikkeld als ook potentiele 
transformatielocaties worden benut. Voor elke locatie geldt een 
fsi van 2,5 als uitgangspunt. Dat leidt tot concrete getallen die 
een schijnzekerheid kunnen suggereren. Om die reden kiezen 
wij ervoor om tot afronding van deze getallen te komen.    

Bronnen:
1: Kerncijfers Wijken en Buurten, CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/
maatwerk/2019/31/kerncijfers-wijken-en-buurten-2019
2: Leefbarometer: https://www.leefbaarometer.nl/home.php
3: voorzieningenkaart Utrecht: https://www.
voorzieningenkaartutrecht.nl/
4: RIVM https://www.rivm.nl/media/smap/overgewicht.
html?gemeente=Utrecht&detail=buurt
5: Klimaat stressstest  https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/
index.html?appid=3242b2dbca544f99a714abc1f63aeefe
6. EDM Geo-huishoudenbestand: een landsdekkend 
databestand op adresniveau van onder andere consumenten 
en woningen bijeen gebracht. Deze zijn gebaseerd op 
meerdere bronnen, zoals het BAG-register met openbare 
vastgoedinformatie, Dataland, het kadaster,
eigen consumentenbestanden en het CBS.
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