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Voorwoord

Overvecht, een wijk om van te houden
“Alles moet veranderen zodat alles kan blijven zoals het was.” Een citaat van een Italiaanse
schrijver die het gevoel van de bewoners in de Utrechtse wijk Overvecht in 2004 naar mijn
beleving goed typeert. Goede voorzieningen, veel groen, grote woningen…toen Over-
vecht net gebouwd was, was het een populaire wijk. Ondanks deze kwaliteiten die nog
steeds gelden, kent Overvecht momenteel een aantal zwakke punten waardoor de wijk
minder aantrekkelijk is geworden. Kortom, er is verandering nodig zodat het weer prettig
wonen en samenleven is in Overvecht. Bewoners, gemeente, woningcorporaties en markt-
partijen zijn het daarover eens. Om de gewenste veranderingen goed te kunnen begelei-
den is een visie nodig die we als toetsingskader kunnen gebruiken.

Het stuk wat nu voor u ligt, is de ruimtelijke visie voor Overvecht voor de komende 15 jaar.
De visie is geen plan van aanpak. Het is een kader waaraan toekomstige bouwprojecten
van onder meer woningcorporaties en projectontwikkelaars, kunnen worden getoetst. De
visie biedt dan ook geen directe oplossing voor problemen op het gebied van veiligheid,
sociale samenhang en gezondheidszorg. Aan de aanpak van deze problemen wordt op
andere manieren gewerkt zoals bijvoorbeeld door het programma Sociale Wijkontwikke-
ling.

Er zullen de komende jaren een aantal ingrijpende fysieke maatregelen genomen worden.
Dat kan lastig zijn. Vaak hoor ik dat mensen wel verandering willen maar als het zover is,
wordt het ineens anders:“we willen wel veranderen maar niet op die manier en niet hier”
wordt dan vaak gezegd. Toch denk ik dat fysieke verandering in de vorm van ingrijpende
renovatie of sloop en nieuwbouw nodig is. Niet door de hele wijk af te breken en opnieuw
te beginnen, maar door het goede te behouden en daar kwaliteit aan toe te voegen. De
visie beveelt aan om op sommige plekken te verdichten en op andere plekken te kiezen
voor een ruimere opzet. Er moet meer variatie komen waardoor elke buurt een eigen
gezicht krijgt. Daarnaast krijgt in de visie het groen en het water in de wijk veel aandacht.
Door de kwaliteiten van dit groene raamwerk te versterken kunnen we de aantrekkelijk-
heid van Overvecht vergroten.

Ik hecht er veel waarde aan dat deze visie tot stand is gekomen in samenspraak met diverse
belanghebbenden in de wijk. Onder andere Wijkraad, Bewonersplatform, ondernemers en
woningcorporaties hebben over de visie meegedacht. Dit betekent niet dat we nu klaar
zijn.Graag hoor ik van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden wat ze van de
visie vinden. Het vaststellen van deze visie is dan ook niet het einde van de discussie, maar
eerder een startpunt.

Ik hoop dat de Ruimtelijke Visie Overvecht een inspiratiebron voor velen zal zijn om samen
te werken aan een wijk om van te houden.

Marie-Louise van Kleef
Wethouder voor Ruimtelijke Ordening en Wonen
en de wijk Overvecht
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Ligging van Overvecht in de stad Utrecht
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Inleiding

Voor haar huidige ontwikkelingsactiviteiten in de wijk Overvecht heeft de gemeente
Utrecht in de Wijkvisie 2003 de volgende missie vastgesteld:
Het versterken van de leefbaarheid, sociale cohesie en de veiligheid,
nu en in de toekomst.

De missie reflecteert de groeiende bezorgdheid over de situatie in de wijk bij bewoners,
gemeente, corporaties en andere instellingen. Van de wenselijkheid om in te grijpen in de
wijk is iedereen doordrongen; alleen zo kan achteruitgang worden voorkomen. Op de lan-
gere termijn is het nodig de aantrekkelijkheid van de wijk te vergroten door meer variatie
in woningen te creëren en door de kwaliteit van de buitenruimte te verbeteren.

Gemeente en corporaties hebben deze opgave de afgelopen jaren goed in het oog gekre-
gen in een proces van analyse en visievorming.De corporaties - in Overvecht zijn dit Mitros,
Bo-Ex en Portaal - hebben in beeld welke segmenten van de woningvoorraad dienen te
worden vervangen of gerenoveerd en hebben daarvoor onder de noemer van De Utrechtse
Opgave (DUO) een werkprogramma met de gemeente afgesproken. De gemeente stelde,
op haar beurt en vanuit haar taak en bevoegdheid, deze ruimtelijke visie op.

De wijk Overvecht staat aan de vooravond van ingrijpende vernieuwingen.In het verlengde
van de missie heeft de gemeente met dit vernieuwingsproces de volgende ambitie:

Overvecht is in 2020 een leefbare en gevarieerde wijk waar bewoners met plezier wonen.
De wijk is aantrekkelijk voor gezinnen, ouderen en jongeren, autochtone Nederlanders
en allochtone Nederlanders, ondernemers, werknemers, scholieren en recreanten.

Deze ambitie - een wijk maken “om van te houden” - vormt het vertrekpunt van de visie,
waarin voor Overvecht als geheel en voor de twee hoofdelementen waaruit Overvecht
ruimtelijk is opgebouwd, de woonbuurten en het ‘raamwerk’, de wenselijke ontwikkelings-
richtingen zijn vastgelegd met 2020 als tijdshorizon. De basis voor deze visie is gelegd in
een tweedaagse workshop op 30 septermter en 1 oktober 2002 met mensen die nauw
betrokken zijn bij de wijk; vertegenwoordigers van gemeente, corporaties, bewoners en
ondernemers.

In de ruimtelijke visie heeft de gemeente de vele ‘lagen’ van sectorale thema’s - Wonen,
Stedenbouw, Verkeer, Milieu, accommodaties - geïntegreerd en vertaald naar een ruim-
telijk-stedenbouwkundig toekomstbeeld. Aan de visie ligt dan ook veel ambtelijk onder-
zoekswerk ten grondslag; de resultaten hiervan zijn verzameld in een uitvoeriger nota die

als bijlage is bijgevoegd. De grondigheid en breedte van dit materiaal is nodig geweest
om goed onderbouwd tot een bepaling van ontwikkelingsrichtingen te komen.Besluitvor-
ming en communicatie zijn daarnaast gediend met transparantie en beknoptheid.

In de visie zijn twee gebieden die wel deel uitmaken van de wijk Overvecht,buiten beschou-
wing gelaten. Voor deze twee gebieden worden op de korte en middellange termijn geen
herontwikkelingsplannen opgesteld. Het gaat om het bedrijventerrein Overvecht Noord
en het poldergebied (Noorderpark). Het bedrijventerrein en het Noorderpark hebben
beide recentelijk afzonderlijke planvormingtrajecten doorlopen.

Zoals geldt voor een stadswijk, is ook de ruimtelijke visie die daarop betrekking heeft nooit
‘af’. Hoewel voldragen, is de visie een tijdopname in een doorgaand proces van afwegen,
onderhandelen, preciseren en uitwerken. Dit proces gaat door, hoe dan ook, maar dan
wel binnen de kaders die deze ontwikkelingsvisie stelt. College en Raad van de gemeente
Utrecht geven met de vaststelling van deze ontwikkelingsvisie richting en vaart aan de ver-
nieuwing van Overvecht.

De hoofdstructuur n.a.v de workshop in september/ oktober 2002
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Doel en functie van de visie

Er lopen vandaag in Overvecht vele initiatieven (kaart 1). Naast de bouw- en verbouwini-
tiatieven van corporaties en andere ontwikkelaars gaat het hierbij ook om projecten in de
openbare ruimte, zoals de vernieuwing van de parken. De veelheid van fysieke initiatie-
ven en activiteiten vormde de aanleiding tot het opstellen van deze ruimtelijke visie. Een
actueel en “levend” bestemmingsplan voor Overvecht ontbreekt. Met betrekking tot het
wenselijke ruimtelijke eindbeeld overheerste vele jaren bij gemeente en initiatiefnemers
verlegenheid, waardoor willekeur en vertraging ontstonden. De ruimtelijke visie Over-
vecht moet ervoor zorgen dat de verschillende ontwikkelingsactiviteiten op elkaar kunnen
worden afgestemd en bijdragen tot een samenhangend geheel - realiseerbaar in enkele
decennia - dat meer is dan de som der delen.

De visie biedt het ruimtelijk-programmatische kader voor alle ‘fysieke’ vernieuwingsplan-
nen in de wijk. Bij de aanpak van een deelgebied of een project kunnen met de visie in de
hand in een kort tijdsbestek randvoorwaarden en eisen worden geformuleerd waaraan
de plannen moeten voldoen. Vooral op locaties waar sprake is van één of meerdere grote
initiatieven, zoals de DUO-plannen van de corporaties, zal de gemeente op het niveau van
deelgebieden in overleg met de initiatiefnemers nadere uitwerkingen van de visie maken,

welke dan de basis vormen voor stedenbouwkundige programma’s van eisen, steden-
bouwkundige plannen en uiteindelijk voor bestemmingsplannen. De visie wil functio-
neel, ruimtelijk en programmatisch houvast bieden en tegelijkertijd vrijheid scheppen
voor de initiatiefnemers om een oplossing te ontwerpen, die recht doet aan de speci-
fieke locatie. De visie is met nadruk geen planologisch-juridisch product. Ook bevat deze
geen uitvoeringsprogramma. Werkend op de hiervoor aangegeven wijze wordt, met de
ruimtelijke visie Overvecht als basis, geleidelijk een wettelijk toetsingskader opgebouwd.

Kaart 1
Projecten en initiatieven
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De openheid en het groen zijn aantrekkelijke kanten van de wijk. Daarnaast heeft de wijk
andere kwaliteiten: de gunstige ligging ten opzichte van de Binnenstad, het spoor en uit-
valswegen, het Grootwinkelcentrum Overvecht, de parken en de nabijheid van recreatie-
gebieden. Maar in de loop der jaren is wel gebleken dat de naoorlogse woningbouw ook
zijn keerzijden heeft. Zowel de woningen als de openbare ruimte in Overvecht voldoen
in een aantal opzichten niet meer aan de eisen die er nu en in de toekomst aan gesteld
worden. Mede daardoor staan de leefbaarheid, de veiligheid en de sociale cohesie in de
wijk onder druk.

De problemen van Overvecht vatten we in vijf kernopgaven voor de toekomst:
• Consolideren van ruimte en groen
• Differentiëren
• Intensiveren
• Verbinden
• Versterken imago en identiteit

De eerste kernopgave, consolideren van ruimte en groen, is in de visie vertaald naar de
eis dat de basisstructuur van de wijk met zijn groene “raamwerk” behouden moet blij-
ven en op sommige punten zelfs moet worden versterkt. De tweede kernopgave, ‘dif-
ferentiëren’, heeft betrekking op woningen en woonmilieus, maar ook op het groene
raamwerk, dat nu vooral monotoon, monofunctioneel en eenvormig is. Belangrijk is
ook dat het stedenbouwkundige en architectonische beeld in Overvecht meer variatie
gaat krijgen. Intensiveren betekent: verdichten in de woonbuurten, maar ook intensive-
ren van de gebruikswaarde van het groen. “Verbinden” houdt in dat Overvecht beter en

herkenbaarder met de rest van de stad en met het omliggende landschap moet worden
verbonden. Ook op het lagere schaalniveau van de wijk moeten verbindingen tussen de
buurten beter en herkenbaarder worden. Dan gaat het zowel om verkeer als om water- en
groenstructuren. Overvecht als wijk, maar ook de verschillende onderdelen van de wijk,
heeft een weinig herkenbare identiteit. Identiteiten van wijk, buurten en deelgebieden
binnen Overvecht moeten worden versterkt.

Kernopgaven in Overvecht 2003 - 2020

Overvecht is een typisch product van de naoorlogse stedenbouw uit de stroming van Het
Nieuwe Bouwen. Ruimte en licht staan daarin centraal. In essentie bestaat Overvecht uit
woonbuurten en een “raamwerk” daaromheen, waarin de netwerken voor verkeer, water
en groen zijn gebundeld.

Overvecht is opgezet vanuit de wijkgedachte. Volgens de wijkgedachte moet een wijk
als ruimtelijke en sociale eenheid functioneren. In Overvecht-Zuid zijn 7 kleine buur-
ten gegroepeerd rond het park de Watertoren, in Overvecht-Noord 3 grotere buurten
rondom park de Gagel. Er is niet gebouwd in gesloten bouwblokken, maar in open stro-
ken. Het gebruik van open bouwblokken maakt, samen met de orthogonale richting van
de bebouwing (45° door de noord), een optimale bezonning mogelijk. Deze basisprinci-
pes zullen bij toekomstige vernieuwingen in de wijk als uitgangspunt gehanteerd worden.
Hoogbouw is ingezet om ruimte te creëren in de woonomgeving. De wijk is ontwor-
pen volgens een samenhangende compositie van bebouwing en openbare ruimte. Het
gebruik van open bouwblokken zorgt ervoor dat het groen als het ware de wijk ´doorspoelt´.
De buurten zijn door groene linten gescheiden. Groen is dan ook de dominante kleur van
het raamwerk en de wijk als geheel. Overvecht is daarmee de groenste wijk van Utrecht.

Oorspronkelijke bestemmingsplankaart
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Sectorale ontwikkelingsrichtingen

Ten behoeve van de ruimtelijke visie is het sectorale beleid van de gemeente Utrecht geïn-
ventariseerd en getoetst op zijn relevantie voor en effecten op de toekomstige ruimtelijke
structuur van de wijk Overvecht, het raamwerk en de buurten.

1e kernopgave: Consolideren van ruimte en groen
De eerste kernopgave voor de ruimtelijke visie, het consolideren van ruimte en groen, is in
overeenstemming met en goed verankerd in zowel de structuurvisie (nog niet vastgesteld)
als het groenplan voor Overvecht (niet vastgesteld).

2e kernopgave: differentieren
De tweede kernopgave, differentiëren, wordt ondersteund vanuit het Utrechtse woonbe-
leid. Voor wat betreft de openbare ruimte is ook van het groenplan de basisgedachte dat
differentiëren wenselijk is. Vanuit het economische beleid wordt ingezet op functiemen-
ging in woongebieden door het creëren van kleinschalige bedrijfshuisvesting of het facili-
teren van de combinatie van wonen en werken en recreëren.

3e kernopgave: Intensiveren
De derde kernopgave, intensiveren, wordt vanuit het woonbeleid ondersteund doordat
ingezet wordt op meer variatie in woonmilieus en het zonodig realiseren van verdich-
ting of ‘’inbreiding’’ in de bestaande wijken. Overvecht heeft een overvloed aan extensief
benutte openbare ruimte en groen. In de groenvisie Overvecht wordt gepleit voor het ver-
sterken van het bestaande groen, onder andere de parken, en het faciliteren van een inten-
siever gebruik van groen.

4e kernopgave: verbinden
De vierde kernopgave, verbinden, is nauw verbonden met de beleidsinzet vanuit verkeer,
maar ook vanuit water- en groenbeleid en vanuit de structuurvisie is het versterken van
netwerken een belangrijk thema. Vanuit verkeersperspectief wordt ingezet op het veiliger
maken van de wijkwegen (duurzaam veilig) en op het versterken en verduidelijken van de
hiërarchie van de wegen in de wijk (de wegcatagorisering) Daarmee kan de wegenstruc-
tuur overzichtelijker en herkenbaarder worden voor de weggebruikers in Overvecht. In het
kader van de ruimtelijke visie is ook gekeken naar de mogelijkheid om binnen Overvecht
Noord en Overvecht Zuid wijkwegen in een ringstructuur rondom de parken te creëren.
Voor Overvecht-Noord zou dit mogelijk zonder al te fundamentele ingrepen kunnen; in
Overvecht-Zuid liggen er echter belangrijke barrières voor deze aanpak. In de visie is voor
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gekozen om de ingrepen in de verkeerstructuur te bepalen nadat de corporaties hebben
aangegeven, in welke buurten van Overvecht zij actief met de tweede fase van de herstruc-
turering van Overvecht (DUO) aan de slag willen. Daarmee wil de gemeente de aanpak van
de openbare ruimte en de verkeersstructuur zo nauw mogelijk laten aansluiten aan de
aanpak van de woningvoorraad van Overvecht. Daarmee kan optimale integraliteit in de
aanpak worden bereikt. In een -ná bestuurlijke vaststelling van de Visie- samen met de cor-
poraties op te stellen uitvoeringsplan zullen aanpak en financiering van dergelijke ingre-
pen moeten worden geregeld
Er loopt momenteel nog een bovenwijkse discussie over de eventuele opwaardering van
de NRU tot snelweg. Dit kan mogelijk de afkoppeling van de Moldaudreef en van de Zam-
besidreef met zich mee brengen (kaart 2).

5e kernopgave: versterken van identiteiten
Tenslotte is voor de vijfde kernopgave, het versterken van identiteiten, ondersteuning te
vinden in zowel het woonbeleid (herkenbare woonmilieus creëren), als in het beleid voor
toekomstige sociale voorzieningen, als in de groenvisie. Aandachtspunten voor toekom-
stige voorzieningen zijn meer samenhang tussen verschillende functies, een prominentere
situering langs de hoofdwegen in de wijk en verbetering van de functionele kwaliteit en de
aantrekkelijkheid van voorzieningen (kaart 3). Ook de wegcategorisering, de inzet vanuit
de sector Verkeer, zal bijdragen tot herkenbaarheid.
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 Aandachtspunt

Kaart 4:
Stedenbouwkundige hoofdstructuur Overvecht 2020
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De stedenbouwkundige hoofdstructuur in 2020

De hoofdstructuur van Overvecht in 2020 is hiernaast weergegeven. Het raamwerk is de
structuurbepalende ruimte van Overvecht met betekenis voor de wijk en de stad. In het
raamwerk zijn de netwerken opgenomen voor het auto- en fietsverkeer, de groenstructuur
alsmede het watersysteem. Ook park- en sportvoorzieningen hebben hier een plek. Daar-
naast is er bijzondere bebouwing met een landmarkbetekenis. De resterende delen zijn
de buurten, het centrumgebied en woongebieden. Voorzieningen als winkels, scholen en
kerken vormen onderdelen van de buurten.

In 2020 is het raamwerk geconsolideerd en waar mogelijk versterkt. De vernieuwing van
Overvecht heeft hoofdzakelijk plaatsgevonden in de buurten. Op een aantal locaties in de
wijk is in 2020 de grens tussen raamwerk en buurten verschoven. De grenzen zijn ruimer
getrokken en verduidelijken de oorspronkelijke opzet van buurten in het groen. Een aantal
gebouwen is hierdoor binnen het groene raamwerk komen te liggen. Delen van het open-
baar groen zijn binnen de nieuwe buurtgrenzen gelegen. Het bebouwen van deze loca-
ties draagt bij aan een heldere opzet van de wijk en biedt tegelijkertijd mogelijkheid om
nieuwe woonmilieus te creëren. De groenstructuur is in 2020 zoveel mogelijk verhelderd
en weer continu geworden. Binnen de woonvlekken wordt verdicht en de vlekken krijgen
harde randen.

Beeldbepalende objecten (op de kaart aangegeven met sterretjes) zijn gesitueerd bij de
entrees van Overvecht. Zemaken deze plekken herkenbaar en zorgen voor identiteit. Naast
bebouwing kunnen ook andere, meer landschappelijke, elementen de entrees markeren.
Beeldbepalende objecten (gebouwen) dienen ook om buurten (m.n. in Overvecht Zuid)
herkenbaarheid en identiteit te geven. De op de kaart aangegeven beeldbepalende objec-
ten worden gevormd door deels bestaande en deels nieuwe gebouwen (zie kaart pag. 14)

De bestaande situatie anno 2004 wijkt op een aantal plekken af van de aangegeven ont-
wikkelingsambitie voor 2020. Het gaat hierbij om plekken waar:
• de randen van de buurten door het toevoegen van bebouwing kunnen worden ver-

sterkt;
• wegen een aantasting vormen voor de eenheid van de buurt of een obstakel vormen

voor de wenselijke verbindingen tussen groengebieden;
• de huidige bebouwing onvoldoende het wenselijke contrast tussen raamwerk en

buurten accentueert of zich onvoldoende manifesteert als verbijzondering en
identiteitdrager;

• Het groene raamwerk kan worden hersteld door verwijderen van bebouwing.

De hoofdstructuurkaart geeft de nieuwe grenzen van de buurten en het raamwerk aan.
De plekken waar de huidige bebouwing een obstakel vormt in de wenselijke verbinding
tussen groengebieden zijn gemarkeerd op de hoofdstructuurkaart (aandachtspunten).

Indien er in de toekomst een aanleiding ontstaat om de betreffende bebouwing of wegen
te transformeren, zal getracht worden hier de situatie in de wenselijke richting om te
buigen. In enkele gevallen gaat het hierbij om complexen van corporaties. De betreffende
corporaties hebben zich bereid verklaard om de aanpassing of verwijdering van deze com-
plexen aan het einde van de exploitatietermijn te overwegen en anders de keuze voor
doorexploiteren onderbouwd aan de gemeente voor te leggen.
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kaart 5: Raamwerk Overvecht 2020
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Het raamwerk in 2020

Het raamwerk in Overvecht vormt een dooradering van de wijk in zowel noord-zuid, als
oost-west richting (kaart 5). De vijf structuurlijnen in oost-west richting zorgen ervoor dat
Overvecht zich verknoopt met de stad enerzijds en het landschap anderzijds. Het gaat om
de spoorzone, Park de Watertoren, de Einsteindreef, Park de Gagel en de Klopvaart.

De noord-zuid verbindingen worden gevormd door de Vechtzone en de Noorderpark-
zoom en de Carnegiedreef. De eerste twee vormen de randen van de wijk. Op deze plekken
presenteert de wijk zich naar haar omgeving. De Carnegiedreef ligt centraal in Overvecht.
Ze verknoopt Overvecht Noord met Overvecht Zuid en verknoopt de twee parken en het
winkelcentrum met elkaar. Ze vormt hiermee het ruimtelijk hart van de wijk.

De verschillende zones van de groenstructuur hebben alle een zeer verschillende beteke-
nis. De inrichting hiervan is echter weinig gevarieerd. Een verschil in groenstructuur draagt
bij aan de belevingswaarde en oriëntatiemogelijkheden van de wijk.
De betekenis van de verschillende delen van de groenstructuur is daarom opnieuw gede-
finieerd (pagina 20 t/m 28). Nieuwe ontwikkelingsplannen moeten deze betekenis helder
maken en bijdragen aan de diversiteit van de wijk. De huidige betekenis en de ontwikke-
lingskansen van de onderdelen van het raamwerk zijn hieronder samengevat:

Spoorzoom (pagina 21)
De Spoorzoom vormt de ecologische en recreatieve verbinding tussen stad en Fort Blauw-
kapel. Kansen voor versterking van de zoom liggen in een verbetering van de identitieit
en continuiteit van het gebied. Elke buurt langs de zoom kan naar het spoor toe zijn eigen
front maken. De buurtbegrenzingen en het gebruik van de zoom worden versterkt.

Park de Watertoren (pagina 22)
Het centrale park in Overvecht Zuid met de watertoren als beeldbepalend element. Water
is dominant aanwezig in het park, dat verder een groot aantal recreatieve voorzieningen
biedt. Kansen voor verdere versterking van het park liggen in het verhelderen van de park-
randen en het naar `buiten brengen’ van de wegen.

De Einsteindreef (pagina 23)
De Einsteindreef is een stedelijke hoofdontsluitingsroute in een sterke groene zone.De Ein-
steindreef vormt een barrière tussen Noord en Zuid Overvecht. De essentie van de opgave
ligt in het transformeren van de barriere naar een centraal element in de wijk. De barrie-
rewerking kan worden weggenomen door voorkanten te situeren aan de Einsteindreef, in
de plint van de (nieuwe) bebouwing voorzieningen te situeren en door met een nieuwe

inrichting de verblijfsfunctie van het gebied te versterken. De kansen voor de Einsteindreef
liggen in het toevoegen van bebouwing, die wordt ontsloten op de dreef via ventwegen.
Stedenbouwkundige (hoogte)accenten op de kruisingen van de dreef zijn goed mogelijk.

Park de Gagel (pagina 24)
Park de Gagel is het grootste landschapspark van Overvecht Noord,waarin een groot aantal
recreatieve en intensief gebruikte voorzieningen een plek heeft gevonden. Kansen liggen
vooral in het versterken van de duurzaamheid van het park en de recreatieve verbindingen
met het Noorderpark en de Vecht. Ook het versterken van de beslotenheid en de sociale
controle op het gebruik van het park biedt kansen op een langdurig duurzaam gebruik.

De Klopvaart (pagina 25)
De Klopvaart heeft een belangrijke recreatieve en ecologische betekenis en is van grote
cultuur-historische waarde. De Klopvaart verbindt het Noorderpark met de Vecht. Kansen
worden gezien in het verder versterken van het verbindingskarakter ervan (wandelen,
kanoen, fietsen) en in het versterken van de Klopvaart als ontmoetingsplek, voor recrean-
ten en bewoners.

Vechtzoom (pagina 26)
De Vechtzoom is een landschappelijke structuur met betekenis voor de stad en de regio
op het vlak van ecologie en recreatie: stad aan de rivier. Kansen voor verdere versterking
liggen in het duurzaam ontsluiten van de Vechtzoom voor de Overvechters en het selec-
tief toevoegen van buitenplaatsen als vervanging van bestaande bebouwing. Bij de voor-
genomen verkleining van de rioolwaterzuiveringsinstallatie ontstaan kansen om ook dat
gedeelte van de Vechtzoom zijn landschappelijke functie terug te geven, in combinatie
met het stedelijk milieu langs de Brailledreef.

Noorderparkzoom (pagina 27)
De rand van Overvecht, tevens stadsrand. Stad en landschap zijn er met elkaar vervlochten.
Versterking van de landschappelijke kwaliteiten en het wegnemen van de barriere van de
Noordelijke Rondweg Utrecht is de opgave.

Carnegiedreef/Zamenhofdreef (pagina 28)
Wijkverbindingsas, die de parken, het wijkcentrum en Overvecht Noord en Zuid aaneen-
rijgt.Kansen voor versterking van deze assen liggen in het toevoegen van diverse wijkfunc-
ties en bebouwingsmogelijkheden, die bovendien aan de as worden ontsloten.
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De woonbuurten in 2020

Bij het bepalen van de wenselijke woonmilieus in Overvecht is uitgegaan van de wens
de differentiatie te vergroten, zowel op het niveau van de buurt als op het niveau van de
gehele woningvoorraad. (kaart 6). De woonmilieus die zijn benoemd, sluiten aan bij de
bestaande kenmerken van de buurten.

In Overvecht Noord bevindt zich nu relatief veel openbare ruimte. Dit gegeven is aanlei-
ding om het karakter van de buitenruimte te benutten als identiteitsdrager voor de toe-
komstige woonmilieus in dit gebied. De woonmilieus in Overvecht Noord zijn hofwonen
(pagina 29) parkwonen (pagina 30), suburbaan (pagina 31), en centrumstedelijk (pagina
32). Elke buurt heeft één kleur. De buurtindeling komt overeen met de oorspronkelijke
opzet van de wijk.

De woonbuurten in Overvecht Zuid hebben allemaal het woonmilieu stedelijk gekregen
(pagina 33) Hier wordt ingezet op differentiatie door middel van bebouwingstypologieën,
architectuur en openbare ruimte. Nieuwe en gerenoveerde gebouwen kunnen in de ver-
schillende kwadranten een eigen identiteit krijgen. Het is mogelijk de bebouwingstypo-
logie van de middelhoogbouwvelden in de toekomst te veranderen, waardoor verschil in
typologie per buurt ontstaat. Daarnaast wordt ingezet op differentiatie van de centrale
ruimte in het buurt, op de kaart aangeduid met ´openbare ruimte en of bijzondere func-
tie´.Door deze plekken bijzonder te maken wordt de identiteit van de buurt versterkt (zie
ook pagina 34). Dit geldt ook voor de ‘rugzakjes’ van de buurten: de ruimten die buiten de
oorspronkelijke kwadrant, maar binnen de nieuwe buurtgrenzen vallen.

De bijzondere gebieden in de wijk bieden in 2020 ruimte aan bijzondere woonmilieus. In
de Vechtzone zijn op een aantal plekken ‘buitenplaatsen’ gerealiseerd. Het grootwinkel-
centrum en de naastgelegen woonvlek hebben in 2020 een centrum-stedelijk woonmilieu.
Op deze plekken is een menging van functies gerealiseerd die goed ontsloten wordt door
verschillende vervoersvormen. Aan de overzijde van de Carnegiedreef/Zamenhofdreef zijn
eveneens voorzieningen gesitueerd.Verder is de zuidzijde van de Einsteindreef getypeerd
als centrum-stedelijk. Het stedelijk karakter en de levendigheid van de dreef zullen hier-
door versterkt worden. De voorzieningen zijn hier voornamelijk in de plint en/of geclus-
terd geplaatst. Ook nabij het station Overvecht is een strook centrum-stedelijk woonmilieu
aangeduid. De strook loopt door langs de Moezeldreef. De verstedelijking van de Moe-
zeldreef maakt het mogelijk de beide woonvlekken die hieraan grenzen een eigen identi-
teit te geven.

In Overvecht is nu veel verhard oppervlak aanwezig dat bestaat uit parkeervakken en stoe-
pen en wegen die breder zijn dan noodzakelijk. Veel stoepen worden niet gebruikt. Dit
geldt zeker voor Overvecht Noord door de aanwezigheid van zogenoemde ‘overhoeken’,
driehoekige stukjes grond waarop geen bebouwing geplaatst kon worden en die over-
wegend verhard zijn met stoeptegels. De parken zijn ruim voorzien van bomen, maar van-
wege hun eenvormigheid doen ze saai aan. Dat alles leidt tot een grote ruimte met veel
potentie die momenteel te weinig gebruikt wordt en mensonvriendelijk aandoet. De rela-
tie tussen de woongebouwen en de openbare ruimte zal in 2020 zijn versterkt. Flats zijn
beter aangesloten op de binnenhoven en op de parken. Dit kan o.a. door het veranderen
van de entrees en het plaatsen van ontmoetingsruimten in de plint. Hierdoor verbeteren
de gebruikswaarde, de sociale controle en belevingswaarde van het hof en de parken. Bij
elk van de woonmilieus is een kenmerkende typering van de openbare ruimte opgeno-
men (pagina 29 t/m 35).

In de tabel (pagina 17 en 18) is de situatie in de woonbuurten in 2020 vergeleken met die
van vandaag. Op deze wijze wordt zichtbaar welke veranderingen zich in elk van de buur-
ten zal moeten voltrekken. In sommige buurten is sprake van verdichting, in andere resul-
teert herstructurering per saldo in een lagere dichtheid. Ook het karakter en het gebruik
van de openbare ruimte verandert, zowel kwantitatief als kwalitatief. De per buurt gefor-
muleerde streefmilieus worden op het punt van dichtheden, woningtypologieën en kwa-
liteit openbare ruimte als ontwikkelingsrichting voor de herstructureringsopgave gezien.
Uitwerkingen en plannen van corporaties en andere initiatiefnemers zullen aan deze
woonmilieus worden getoetst.

Met enige fantasie is in te zien dat, als de in de visie aangegeven ontwikkelingsrichting is
ingeslagen, in de meeste woonbuurten in 2020 aanzienlijke vooruitgang zal zijn geboekt.
Indien overal de streefmilieus zouden worden gerealiseerd, kan het aantal woningen in de
wijk met grofweg tussen de 2000 en 4000 woningen zijn toegenomen (kaart 6 en tabel).

kaart 6: Toekomstige woonmilieus
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Tabel: Verandering op buurtniveau 2003 - 2020

Buurt Nu Straks verandering

A Woningdichtheid (won/ha): ca 38
Oppervlak buurt: ca 22 ha
Percentage privéruimte: niet bekend
Karakter openbare ruimte: stenig, weinig groen

Woningdichtheid (won/ha): ca 30
Oppervlak buurt: ca 24 ha
Percentage privéruimte: ca 75%
Karakter openbare ruimte: meer (privé) groen

Woningsaldo stabiel
Buurtomvang neemt iets toe

Openbare ruimte: groener

B Woningdichtheid (won/ha): ca 50
Oppervlak buurt: ca 35 ha
Percentage privéruimte: ca 20%
Karakter openbare ruimte: veel verharding

Woningdichtheid (won/ha): ca 50
Oppervlak buurt: ca 35 ha
Percentage privéruimte: ca 20%
Karakter openbare ruimte: openbaar

Woningsaldo stabiel
Buurtomvang stabiel

Openbare ruimte: minder verharding, meer groen.

C Woningdichtheid (won/ha): ca 57
Oppervlak buurt: ca 27 ha
Percentage privéruimte: ca 43%
Karakter openbare ruimte: saai

Woningdichtheid (won/ha): ca 30
Oppervlak buurt: ca 27 ha
Percentage privéruimte: ca 75%
Karakter openbare ruimte: privé

Verdunning
Buurtomvang stabiel

Openbare ruimte: meer prive

D Woningdichtheid (won/ha): ca 20
Oppervlak buurt: ca 9 ha
Percentage privéruimte: -
Karakter openbare ruimte: versnipperd

Woningdichtheid (won/ha): ca 125
Oppervlak buurt: ca 14 ha
Percentage privéruimte: ca 70%
Karakter openbare ruimte: intensief gebruikte open-
bare ruimte, stedelijke uitstraling.

Door verdichting en uitbreiding van de buurt kan hier
een aanzienlijk aantal woningen extra worden gereali-
seerd.
Openbare ruimte: meer eenduidige inrichting

E Woningdichtheid (won/ha): ca 50
Oppervlak buurt: ca 26 ha
Percentage privéruimte: 33%
Karakter openbare ruimte: uniform, versnipperd

Woningdichtheid (won/ha): ca 60
Oppervlak buurt: ca 32 ha
Percentage privéruimte: ca 20%
Collectieve ruimte: ca 50%
Karakter openbare ruimte: collectief

Als gevolg van lichte verdichting en buurtuitbreiding
neemt aantal woningen toe.

Openbare ruimte: meer differentiatie binnen de buurt,
collectief karakter.

F** Woningdichtheid (won/ha): ca 10
Oppervlak buurt: -
Percentage privéruimte: -
Karakter openbare ruimte: onaantrekkelijk

Woningdichtheid (won/ha): ca 125
Oppervlak buurt: ca 13 ha
Percentage privéruimte: ca 70%
Karakter openbare ruimte: centrum stedelijk

Door verdichting en uitbreiding van de buurt kan hier
een aanzienlijk aantal woningen extra worden gereali-
seerd.
Openbare ruimte: Zeer hoogwaardige inrichting, gericht
op verblijf, multifunctioneel te gebruiken.

G Woningdichtheid (won/ha): ca 80
Oppervlak buurt: ca 14 ha
Percentage privéruimte: -
Karakter openbare ruimte: veel verharding, versnipperd.

Woningdichtheid (won/ha): ca 85
Oppervlak buurt: ca 14 ha
Percentage privéruimte: ca 70%
Karakter openbare ruimte: stedelijk scherpe schei-
ding tussen openbaar en privé

Lichte verdichting

Openbare ruimte: geeft buurt eigen identiteit, heldere
structuur, hoogwaardige inrichting.

* De buurtnummers verwijzen naar de nummers in de afbeelding hieronder.

** De percentages openbare ruimte per buurt van de buurten A, D en F zijn niet berekend. Dit heeft te maken met de afwijkende ruimtelijk en functionele structuur van deze buurten.

*** Bij de huidige oppervlaktes is gerekend op basis van de oppervlaktes van de oorspronkelijke stempels. Bij de toekomstige oppervlaktes van de buurten zijn de huidige “rafelranden” (gebieden die tegen de oorspronkelijke stempels aan liggen en

voor het grootste deel bestaan uit voorzieningen) en de uitbreidingsgebieden meegerekend.

* *** ***

**

**
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Buurt Nu Straks verandering

H Woningdichtheid (won/ha): ca 95
Oppervlak buurt: ca 10 ha
Percentage privéruimte: ca 55%
Karakter openbare ruimte: veel verharding, versnipperd.

Woningdichtheid (won/ha): ca 85
Oppervlak buurt: ca 17 ha
Percentage privéruimte: ca 70%
Karakter openbare ruimte: stedelijk, scherpe schei-
ding tussen openbaar en privé

Naast lichte verdunning neemt het oppervlak van de
buurt toe zodat het aantal woningen toeneemt.

Openbare ruimte: geeft buurt eigen identiteit, heldere
structuur, hoogwaardige inrichting.

 I Woningdichtheid (won/ha): ca 95
Oppervlak buurt: ca 10 ha
Percentage privéruimte: ca 55%
Karakter openbare ruimte: veel verharding, versnipperd.

Woningdichtheid (won/ha): ca 85
Oppervlak buurt: ca 15 ha
Percentage privéruimte: ca 70%
Karakter openbare ruimte: stedelijk, scherpe schei-
ding tussen openbaar en privé

Dichtheid neemt af maar de buurt wordt groter waar-
door toch het aantal woningen stijgt.

Openbare ruimte: geeft buurt eigen identiteit, heldere
structuur, hoogwaardige inrichting.

J Woningdichtheid (won/ha): ca 95
Oppervlak buurt: ca 10 ha
Percentage privéruimte: ca 55%
Karakter openbare ruimte: veel verharding, versnipperd.

Woningdichtheid (won/ha): ca 85
Oppervlak buurt: ca 15 ha
Percentage privéruimte: ca 70%
Karakter openbare ruimte: stedelijk, scherpe schei-
ding tussen openbaar en privé

Lichte verdunning, maar daarnaast wordt de buurt
groter zodat ook het aantal woningen kan toenemen.

Openbare ruimte: geeft buurt eigen identiteit, heldere
structuur, hoogwaardige inrichting.

K Woningdichtheid (won/ha): ca 95
Oppervlak buurt: ca 10 ha
Percentage privéruimte: ca 55%
Karakter openbare ruimte: veel verharding, versnipperd.

Woningdichtheid (won/ha): ca 85
Oppervlak buurt: ca 12 ha
Percentage privéruimte: ca 70%
Karakter openbare ruimte: stedelijk, scherpe schei-
ding tussen openbaar en privé

Verdunning en uitbreiding van de buurt. Per saldo
woningaantal stabiel.

Openbare ruimte: geeft buurt eigen identiteit, heldere
structuur, hoogwaardige inrichting.

 L Woningdichtheid (won/ha): ca 90
Oppervlak buurt: ca 12 ha
Percentage privéruimte: ca 55%
Karakter openbare ruimte: veel verharding, versnipperd.

Woningdichtheid (won/ha): ca 85
Oppervlakte buurt : ca 12 ha
Percentage privéruimte: ca 70%
Karakter openbare ruimte: stedelijk, scherpe schei-
ding tussen openbaar en privé

Lichte verdunning; per saldo iets minder woningen.

Openbare ruimte: geeft buurt eigen identiteit, heldere
structuur, hoogwaardige inrichting.

M Woningdichtheid (won/ha): ca 75
Oppervlak buurt: ca 13 ha
Percentage privéruimte: ca 55%
Karakter openbare ruimte: veel verharding, versnipperd.

Woningdichtheid (won/ha): ca 85
Oppervlak buurt : ca 16 ha
Percentage privéruimte: ca 70%
Karakter openbare ruimte: stedelijk, intensief
gebruikte openbare ruimte

Verdichting en tevens uitbreiding buurt: per saldo flink
meer woningen.

Openbare ruimte: geeft buurt eigen identiteit, heldere
structuur, hoogwaardige inrichting.

* De buurtnummers verwijzen naar de nummers in de afbeelding hieronder.

** De percentages openbare ruimte per buurt van de buurten A, D en F zijn niet berekend. Dit heeft te maken met de afwijkende ruimtelijk en functionele structuur van deze buurten.

*** Bij de huidige oppervlaktes is gerekend op basis van de oppervlaktes van de oorspronkelijke stempels. Bij de toekomstige oppervlaktes van de buurten zijn de huidige “rafelranden” (gebieden die tegen de oorspronkelijke stempels aan liggen en

voor het grootste deel bestaan uit voorzieningen) en de uitbreidingsgebieden meegerekend.

*** ***
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Perspectieven op uitvoering

Een belangrijke aanleiding voor de ruimtelijke visie Overvecht was het ontbreken van
een duidelijk kader voor de planvorming door de corporaties in het kader van DUO 1.
Dit kader is er nu; daarmee is een belangrijk beletsel om met sloop-nieuwbouw- en
renovatieprojecten de woningvoorraad te gaan vernieuwen, weggenomen. De plan-
vorming kan nu verder gaan. Daarbij vormt de visie het toetsingskader. De visie zelf
bevat geen uitvoeringsprogramma, maar vormt een uitnodiging aan de corporaties
om hun investeringsprogramma in de wijk verder te gaan vormgeven en concretise-
ren. Om die reden is ook geen financiële paragraaf opgesteld.

Hebben de corporaties hun opgave in de woonbuurten, de gemeente is verantwoor-
delijk voor het raamwerk. Daar waar corporaties of andere partijen initiatieven ont-
plooien in de woonbuurten, kan de gemeente deze initiatieven versterken door het
aangrenzend raamwerk op te knappen. Bij elk initiatief zal nauwkeurig worden geke-
ken naar de projectgrenzen om geen enkele kans op het creëren van synergie-effec-
ten te missen. De toedeling van ISV-middelen zal dus volgend zijn op de planvorming
door de corporaties.
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Onderdelen van het raamwerk
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Spoorzoom

Thema:
Een ander gezicht.

Karakter/ beeldvorming
Het spoor en het fietspad tussen de Vecht en fort Blauwkapel belangrijke zijn lineaire elementen.

Huidige functie/ betekenis
Het groen langs het spoor vormt een onderdeel van de ecologische en recreatieve verbinding
vanuit het stadscentrum naar fort Blauwkapel en verder.

Visie
De Spoorzoom geeft wijk vanaf het spoor een nieuw gezicht. Elke buurt heeft hier een eigen bebou
wingsfront gekregen, gecombineerd met water, groen of stedelijkheid (station). De ruimte is inge
richt als verblijfsgebied voor de buurt en is goed aangesloten op de buurt. Er is een doorlopende
fiets- en ecologische verbinding van de Brailledreef naar Fort Blauwkapel.

Bouwstenen
Langzaamverkeersverbinding, sportvelden, speelplekken, waterrecreatie, buurtgroen.

Aansluiting op de omgeving
Langs de spoorzoom is markante bebouwing geplaatst die de aanliggende buurtjes van een eigen
karakter voorziet. Er zijn meer en betere verbindingen met de buurten gekomen. De visuele relatie
vanaf het spoor is versterkt.

Beheersvorm
Huidige beheersvorm.
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Park de Watertoren

Thema:
Een nieuw waterrijk.

Karakter/ beeldvorming
Waterpark met harde en zachte oevers. De Watertoren is beeldbepalend element.

Huidige functie/ betekenis
Eén van de twee grote parken in Overvecht, het centrale park in Overvecht Zuid. Park met monu-
mentale zichtlijn op de watertoren..

Visie
De identiteit van park de Watertoren is versterkt door uit te gaan van het oorspronkelijke veen-
weidelandschap. Het water bepaalt het karakter van het park en zorgt voor nieuwe mogelijkheden
voor wonen, recreëren en natuur.
Een link met het winkelcentrum kan de toegankelijkheid vanuit het winkelcentrum bevorderen.
Het wordt één groot park met groene uitlopers naar en tussen de woonbuurten. De wegen zijn naar
de randen verplaatst. Nieuwe bebouwing heeft gezorgd voor aantrekkelijke randen en sociale veilig-
heid.

Bouwstenen
Bouwspeeltuin, waterrecreatie, sportvelden, speelplekken, wandelpaden, bloementuin.

Aansluiting op de omgeving
Het park is iets kleiner, maar krijgt een heldere rand met bebouwing die op het park georiënteerd is.
Verschillende functies als school, verzorgingstehuis en parkgerelateerde functies liggen aan de rand.

Beheersvorm
Het park wordt intensief gebruikt en beheerd.
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Einsteindreef

Thema:
Entree van Overvecht.

Karakter/ beeldvorming
Dubbele iepenrij direct langs de dreef. Daarachter groene ruimten met een variëteit aan bomen en
struiken die grasvelden omzomen.

Huidige functie/ betekenis
Een groene zone waar een stedelijke hoofdweg doorheen loopt. Eén van de twee hoofdaders in de
wijk. De Einsteindreef loopt centraal door Overvecht en verdeelt de wijk in tweeën; Overvecht Noord
en Overvecht Zuid. De huidige kwaliteit en continuïteit wordt gevormd door de dubbele iepenrij en
de brede groenstrook tussen beide weghelften.

Visie
De Einsteindreef is een belangrijke entree van Utrecht met een parkachtig karakter. De Einsteindreef
heeft een versterkte verblijfsfunctie, langs de weg liggen voorzieningen die ontsloten worden door
een ventweg. De groenkwaliteit langs de weg is behouden en versterkt. Nieuwe bebouwing staat
met haar gezicht naar de Einsteindreef. Bebouwing staat dichter op de Einsteindreef. Op de hoeken
bij de kruispunten zijn bebouwingsaccenten mogelijk.

Bouwstenen
Wandelpaden, ecologische zones, zitplekken, verblijfsruimte, stedelijke invalsweg.

Aansluiting op de omgeving
De nieuwe bebouwing heeft de entree aan de Einsteindreef. De begane grond is veelal ingericht
met functies. Langs de Einsteindreef loopt een ventweg, vanwaar de bebouwing ontsloten wordt.
Het groene gebied loopt zover mogelijk door tot de bouwblokken en is daarbinnen ingericht als
voordeurgroen.

Beheersvorm
Visitekaartje van Overvecht en zal intensief onderhouden moeten worden.
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Park de Gagel

Thema:
Landschapspark als schakel tussen stad en Noorderpark.

Karakter/ beeldvorming
Een park in Engelse landschapsstijl met de heuvel als het belangrijkste beeldvormend element.
Het park heeft veel begroeiing.

Huidige functie/ betekenis
Park de Gagel is in de groenstructuur een schakel tussen het Noorderpark (Gagelbos) en de Vecht.
Park de Gagel is het belangrijkste park in Overvecht Noord, gelegen op het kruispunt van twee
belangrijke routes door de wijk. Centraal in het park ligt de heuvel. Aan parkranden staan aantal
10hoogflats met sterke ruimtelijke uitwerking op park. Aan de zuidzijde woonpark met
experimentele flats. Het park wordt positief gewaardeerd door de bewoners. Het park is echter ver-
ouderd en zou intensiever gebruikt kunnen worden.

Visie
Park de Gagel is een landschapspark geworden met veel recreatieve voorzieningen. De kinderboer-
derij, bouwspeeltuin en kindercluster zijn geclusterd. Het is een park met veel wegen en paden (voor
langzaam verkeer), ontmoetingshoekjes en zit- en speelplekken en zal qua voorzieningenniveau en
de dichtheid van wandelpaden vergelijkbaar zijn met het Julianapark. In Park de Gagel heeft natuur
een belangrijk aandeel. In de bestaande uitlopers wordt een combinatie van park en voordeurgroen
ontwikkeld.
Langs de randen is nieuwe woonbebouwing geplaatst, waardoor nieuwe woonmilieus aan de wijk
zijn toegevoegd.Tegelijkertijd is de sociale controle van het park verbeterd.

Bouwstenen
Openbare ruimte met het hoogste voorzieningenniveau van de wijk: kinderboerderij, sportvelden,
bouwspeeltuin, volkstuinen, bloementuin, zitplekken, wandelpaden, ecologische zones, woonpark
(experimentele woningen), speelplekken, langzaamverkeersroute naar Noorderpark.

Aansluiting op de omgeving
Park de Gagel heeft duidelijke randen gekregen. Aan noordzijde zijn de hoge flats beeldbepalend.
De zuidzijde kent een geleidelijker overgang met experimentele bouwblokken in het groen welke
beëindigd worden door schijven van 4-laagse bouwblokken. Op een aantal plekken zijn voor-
zieningen langs de randen gesitueerd.

Beheersvorm
Het gebied wordt zeer intensief gebruikt en zal ook intensief onderhouden moeten worden.
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Klopvaart

Thema:
Overvecht aan de waterlinie.

Karakter/ beeldvorming
Een lineaire historische waterloop met forse laanbeplanting. De waterloop met de naastliggende
groenzone is onderdeel geweest van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Huidige functie/ betekenis
De Klopvaart heeft een recreatieve en ecologische functie voor de regio. De Klopvaart is een onder
deel van het watersysteem van de wijk en het achterliggende polderlandschap. De Klopvaart heeft
ook een cultuurhistorische betekenis; het is de oudste watergang die in de regio gegraven zijn voor
de veenontginning. Later is dat water verbreed tot inundatiekanaal als onderdeel van Weerstand-
strook Nieuwe Hollandsche Waterlinie. De Klopvaart verbindt Fort de Klop met Fort de Gagel.

Visie
De Klopvaart is een belangrijke groene en recreatieve verbinding tussen de Vecht en het Noorder
park. De historische betekenis van de Klopvaart is sterker zichtbaar gemaakt door de forten een
belangrijker functie te geven. De bebouwing langs de Klopvaart draagt bij aan de levendigheid en
uitstraling van het gebied.

Bouwstenen
Wijkoverschrijdend: wandelroute, fietsroute, kanoroute, ecologische verbinding.
Wijkgericht: ontmoetingsplekken.

Aansluiting op de omgeving
De Klopvaart en bijbehorende groenstrook zullen extensief gebruikt worden waardoor een exten-
sieve beheersvorm mogelijk is. De verhouding openbaar/privé verandert richting privé.

Beheersvorm
De Klopvaart en bijbehorende groenstrook zullen extensief gebruikt worden waardoor een exten-
sieve beheersvorm mogelijk is. De verhouding openbaar/privé verandert richting privé.
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Vechtzoom

Thema:
Wijk aan de rivier.

Karakter/ beeldvorming
Een landschappelijk park met veel levendigheid in het zuidelijke deel, waarin een aantal recreatieve
voorzieningen zijn opgenomen.Verbonden met de Vecht.

Huidige functie/ betekenis
Onderdeel van de hoofdgroenstructuur in de regio en belangrijke landschappelijke structuurlijn in
de stad.Ter plaatse van Overvecht wijkt de bebouwing iets terug en krijgt de Vecht een meer land-
schappelijk karakter.

Visie
Het park Vechtzoom dringt op verschillende plekken diep de buurt in. Het park is goed ontsloten
voor wandelaars en fietsers. Het is een natuurpark met een grote variatie aan natuurlijke habitats,
met relatieve rust en stilte aan de noord zijde. Langs de randen van de buurt is de bebouwing op
een open wijze op de Vecht georiënteerd. Bestaande bebouwing heeft plaats gemaakt voor nieuwe
buitenplaatsen. Sportvoorzieningen zijn goed ingepast.
De bestaande rioolzuivering maakt plaats voor een qua ruimtebeslag kleinere installatie waardoor
ruimte ontstaat voor nieuwe functies.

Bouwstenen
Wandelroute (stedelijk en wijkniveau), lange afstandsfietsroute (ANWB), waterrecreatie, sportpark,
buitenplaatsen, woonbebouwing, speelplekken voor kinderen, ontmoetingsplekken voor ouderen,
horecagelegenheid.

Aansluiting op de omgeving
Het gebied tussen buurt en park is ingericht met buitenplaatsen en open bebouwing, waardoor
een geleidelijke overgang ontstaat. Hoge erfafscheidingen rondom de buitenplaatsen zijn verboden,
waardoor een geleidelijke overgang is ontstaan van publiek naar privé-domein. De visuele relatie
met de Vecht is versterkt.

Beheersvorm
Variëteit aan natuur waardoor intensief beheer nodig is.
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Noorderparkzoom

Thema:
Zicht op Noorderpark.

Karakter/ beeldvorming
Een gevarieerd gebied dat aansluit op zowel stad als landschap.

Huidige functie/ betekenis
Rand van de wijk Overvecht en tegelijkertijd de stadsrand. Er zijn veel wijkgerichte functies. Het
Sjanghaipark wordt zeer goed gewaardeerd door bewoners.

Visie
Stad en landschap zijn in deze zone met elkaar vervlochten, er is geen overgang. De NRU blijft ´los´
liggen van de wijk zodat het groen door kan lopen tot aan de woningen. Noorderparkzoom is ver-
blijfsgebied en onderdeel van een recreatieve route in wijk. Er zijn verschillende zichtlijnen van en
naar het landschap. Op enkele plekken kan bebouwing worden toegevoegd; zodat de fysieke
verbinding tussen wijk en landschap helder wordt. De wijk wordt beter beleefbaar vanaf de NRU en
er is fraai uitzicht op het landschap.

Bouwstenen
Wandelroute (wijkniveau), buurtgroen (o.a. Sjanghaipark), koppeling tussen stad en landschap,
woontorens in groene setting, sportvoorzieningen.

Aansluiting op de omgeving
De aansluiting van de Noorderparkzoom met het achterliggende landschap is afhankelijk van de
toekomstige ontwikkelingen aan de NRU. De opwaardering van NRU wordt actief onderzocht in
combinatie met bebouwingsmogelijkheden langs de NRU. De zoom kent vrijwel geen harde rand-
bebouwing.

Beheersvorm
Zone wordt extensief gebruikt en beheerd.
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Carnegiedreef/Zamenhofdreef

Thema:
Noord- en zuid verbonden

Karakter / beeldvorming
Brede bomenlaan met sterk profiel..

Huidige functie/ betekenis
Verbindingsas op wijkniveau die beide wijkdelen, de parken en het grootwinkelcentrum aaneen
rijgt.

Visie
De laan is geherprofileerd en ingericht als verblijfsgebied en geschikt gemaakt voor langzaam
verkeer. Om de laan niet enkel met bebouwingsmassa, maar ook met programma te begeleiden, zijn
verschillende publieksfuncties langs de laan geplaatst. De bebouwing is op de as georiënteerd en
heeft aan deze zijde haar entree.

Bouwstenen
Langzaamverkeersroute, skatebaan, deels autoroute, ontmoetingsplekken, voorzieningen langs de
Dreef.

Aansluiting op de omgeving
Het Groot Winkelcentrum en de verdere naastliggende functies hebben een entree aan de dreef
gekregen. De dreef is aangezet met hoogbouw. De plint van de (huidige) hoogbouw is beter op de
dreef gericht.

Beheersvorm
Huidige beheersvorm.
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De woonbuurten
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Hofwonen

Beschrijving Woonmilieu
Laagbouw en middelhoogbouw rondom open collectieve ruimtes. Een gebied met een gevarieerde
opbouw. Een ruime verkaveling met zowel grondgebonden als gestapelde woningen. Heldere schei
ding tussen openbaar en collectief. Bewoners met overeenkomstige leefstijlen wonen samen in een
blok. Zij beheren zelf de collectieve ruimte. Parkeren vindt plaats in collectieve voorzieningen.

Woningtype
Stadswoning, maisonette, eengezinswoning, appartementen (hoog en middelhoog)

Bedient woonconsumenten met woonwens:
Stedelijke omgeving rondom hoven, winkels en voorzieningen in de buurt, parkeren in/onder
woning, eigen terrein.

Locatie in Overvecht
Zambesidreef, nabij winkelcentra.

Percentage openbaar/ collectief/ privé
30 / 50 / 20%

Aantal woningen per hectare
55 - 75
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Parkwonen

Beschrijving Woonmilieu
Hoofdzakelijk gestapelde woningen in een open en groene setting. De woongebouwen zijn onder-
deel van een open verkavelingsstructuur. Het woonmilieu is vrij en exclusief. De woongebouwen
worden gesitueerd in een parkachtige omgeving waar de openbare ruimte op een hoogwaardige
wijze is ingericht. Auto´s worden op centrale plekken geparkeerd aan de rand van het gebied in
parkeergarages

Woningtype
Apartementencomplex, woontoren, urban villa, Penthouse Zicht op Noorderpark

Bedient woonconsumenten met woonwens:
Autoloze parkachtige woonomgeving.Winkels en voorzieningen in de buurt. Goede parkeer-
oplossingen

Locatie in Overvecht
Woonvlek bij Vecht, langs de NRU, Experimentele woningen (park de Gagel)

Percentage openbaar/ collectief/ privé
80 / - / 20%

Aantal woningen per hectare
40 - 60
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Suburbaan

Beschrijving Woonmilieu
Een groen en extensief woonmilieu met hoofdzakelijk grondgebonden woningen. Het groen heeft
een privé karakter. De woningen hebben ruime tuinen aan de voor- en achterzijde. In dit gebied
komen vrijstaande woningen, twee onder een kappers en rijwoningen voor. Niet woonfuncties
komen hier niet of nauwelijks voor.Veel vrijheid. Parkeren vindt plaats op eigen terrein.

Woningtype
Eengezinswoning, maisonette, patiowoning, twee-onder-een-kap, vrijstaand huis.

Bedient woonconsumenten met woonwens:
Groene woonomgeving, parkeren op eigen terrein.

Locatie in Overvecht
Woonvlek Tigrisdreef.

Percentage openbaar/ collectief/ privé
25 / - / 75%

Aantal woningen per hectare
20 - 40
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Centrum stedelijk wonen

Beschrijving Woonmilieu
Een knooppunt van activiteiten met menging van functies op een goed bereikbare plek voor auto
en openbaar vervoer. Intensief gebruikte ruimte met gestapelde bebouwing in een hoge dichtheid
waarin de functies wonen, werken en voorzieningen gestapeld worden. De plint van de bebouwing
langs de hoofdwegen wordt gevuld met publieke functies die betekenis hebben op het schaal-
niveau van de wijk en de stad. Parkeren vindt plaats in gebouwde voorzieningen.

Woningtype
Penthouse, stadswoning, appartementen (hoog en middelhoog).

Bedient woonconsumenten met woonwens:
Vlakbij uitvalsweg, directe OV naar centrum Stedelijke woonomgeving, parkeren in/onder
woning.Wonen boven winkels/voorzieningen.

Locatie in Overvecht
Centrumkwadrant, Einsteindreef, station Overvecht, langs grote dreven.

Percentage openbaar/ collectief/ privé
30 / - / 70%

Aantal woningen per hectare
100 - 150
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Stedelijk wonen

Beschrijving Woonmilieu
Wonen in grondgebonden en gestapelde woningen met voorzieningen op loopafstand of in het
woonblok opgenomen. Relatief weinig openbare ruimte met een stedelijke uitstraling, duidelijk
begrensd en een scherpe scheiding tussen openbaar en privé; Daarnaast krijgt elke buurt een eigen
´hart´; een centraal plein gecombineerd met een voorziening zoals bijvoorbeeld een school of een
buurthuis. De binnenterreinen vormen een punt van rust.Veel aandacht voor de uitstraling van de
plint van de bebouwing. Het parkeren vindt plaats in gebouwde voorzieningen.

Woningtype
Penthouse, stadswoning, appartementen (hoog en middelhoog)maisonette, eengezinswoning

Bedient woonconsumenten met woonwens:
Stedelijke/ waterrijke woonomgeving, Parkeren in/ onder woning, winkels en voorzieningen in de
buurt, 10 minuten van het station.

Locatie in Overvecht
Overvecht Zuid

Percentage openbaar/ collectief/ privé
30 / - / 70%

Aantal woningen per hectare
70 - 100
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Buitenplaats

Thema:
Bijzondere woonbebouwing op zeer bijzondere plekken. Zeer exclusief in een lage dichtheid.
Veel openbare ruimte rondom. De bebouwing heeft een nauwe relatie met de openbare ruimte en
verbetert de kwaliteit hiervan. De schaal en korrel van de bebouwing is beperkt. Zowel grondgebon-
den woningen als gestapelde woningen.

Woningtype
Wonen in een park, klein appartementencomplex.

Bedient woonconsumenten met woonwens:
Parkeren op eigen terrein

Locatie in Overvecht
In Vechtzoom

Percentage openbaar/ collectief/ privé
80 / - / 20%

Aantal woningen per hectare
< 10
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