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Gezond én Sociaal
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Vertrekpunt Een brede gezondheidsdefinitie
trend van beschermen naar bevorderen

Bron: IPH - Positieve gezondheid introduceert een nieuwe definitie van gezondheid als het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het 
leven. Dit in tegenstelling tot de definitie van de WHO die stelt dat gezondheid een toestand van compleet welbevinden is, lichamelijk psychisch en sociaal. 
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Gezonde ontwerpgedachte Overvecht
Overvecht als gezond alternatief: fysiek ruimtelijk én sociaal

Betaalbaar wonen in een groene gezonde omgeving

van ‘ongezonde’ arbeiderswijk naar gezonde moderne woonwijk

1930 1970

Zwarte Water (nabij Merelstraat) Overvecht (nabij Amazonedreef)

Beelden: Het Zwarte Water, Knoppers, B.W., collectie Het Utrechts Archief, 74849; Experimentele woongemeenschap, collectie Het Utrechts Archief, 600157
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Legenda 

roetconcentraties 
(EC in μg/m3)

0.0 - 0.5
0.5 - 0.7
0.7 - 0.9
0.9 - 1.1
1.1 - 1.3
1.3 - 1.5
1.5 - 3.0

n.v.t.

Overvecht is relatief goed gelegen
Wat betreft schadelijke omgevingsfactoren is men in Overvecht relatief goed ‘beschermd’

Bron: Ministerie I&M; data: RIVM/DCMR 2014
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Maar gezondheidsverschillen moeten kleiner
Inzetten op het bevorderen van de sociaal-economische positie van Overvechters

Overvechters vaker
werkloos

% inw. met betaalde baan % inw. dat zich gezond 
voelt

% inw. eenzaam

Overvechters vaker 
eenzaam

Overvechters voelen zich 
minder vaak gezond
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Zelf gezondheidscijfers vergelijken

Woonwijk(en):Onderwerp:

2016 Percentage: 33 62
Avg. Percentage

Thema:Doelgroep: UtrechtEenzaamSociale omgevingVolwassenen
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Zelf gezondheidscijfers vergelijken

Woonwijk(en):Onderwerp:

2016 Percentage: 61 92
Avg. Percentage

Thema:Doelgroep: UtrechtGoed ervaren gezondheidKwaliteit van levenVolwassenen

____________

Bronnen: volksgezondheidsmonitor 2014
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Legenda 

Percentage 
sociale woningbouw

< 25 %
25 - 35 %
35 - 45 %
45 - 50 %
50 - 55 %
> 70 %

n.v.t.

Uitgangspunt Bestaande woningvoorraad
 De wijk als vindplaats van lage SES groepen door groot aandeel sociale woningbouw

bron: VGI (vastgoed Informatie), WistUdata Gemeente Utrecht
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De opgave
Sociale opgave aan de basis 

1. De Versnelling  
‘de wijk als springplank voor bewoners’
het wijkactieprogramma, zet in op:

• op orde komen
• meekomen

• verderkomen

2. Gezonde stedenbeleid
omgeving zo inrichten dat deze voorziet 

in en uitnodigd tot gezond gedrag: 

•  ontmoeting, werk
• verbinden & bewegen, etc.

3. Bevolkingsgroei
inspelen op toekomstige ontwikkelingen,

bevolkingsprognose Overvecht: 

• van 34.253 inwoners in 2017
• naar 41.468 inwoners in 2040

Bron: Concept Waarden Gezonde Leefomgeving, GGD Ijssellanden Bron: Bevolkingsprognose 2017, Afdeling Onderzoek, Gemeente Utrecht, 
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Wijkanalyse De Wijkgedachte
Andere inwoners, andere noden en behoeften!

GEZIN

BUURT

WIJK

STAD(DEEL)

Kleuterspeelschool
Buurthuis Spel

Gemeenschhuis
Lage school - m.u.l.o.
Winkels Klein bedrijf

Stadhuis
Midden en Hogeronderwijs

Speciaalwinkels Industrie

“DE GELEDING DER STAD”

5 min

15 min

30 min
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Wijkanalyse Wat is er veranderd?
Andere inwoners, andere noden en behoeften!

Toen 

het gezin centraal

GEZIN
- gezinswoning 
- gezinsappartement

BUURT
voorzieningen:
-speeltuinen 
-scholen

WIJK
voorzieningen:
-verzorgingshuis
-winkelcentrum
-sportpark
 (met verenigingen)

Nu

meer alleenstaanden, meer ouderen, 
meer culturen

-diversiteit in aanbod
-gemengde woonvormen
-levensloopbestendig

-bijenkorven?
-zorg aan huis?

-ontmoetingsruimte
-ruimte voor werk
 (formeel/informeel) 
-ruimte voor bewegen
 (ook individueel sporten)

(NIEUWE) BEHOEFTEN

+

+

+

€€€
75m2 - 1000 m2

€
15m2 - 50m2 

800m2-100m2 40m2 - 130m2 
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Wijkanalyse Wat is er veranderd?
De wijkgedachte: welvaartsdenken, de wijk ingericht op toenemende automobiliteit

Beeld: Gemeente Utrecht, ROVU, afdeling Reproductie, collectie Het Utrechts Archief, 23263
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Wijkanalyse Wat is er veranderd?
Nu komen veel (nieuwe) bewoners de wijk niet uit. Afgenomen mobiliteit

Toen Nu
wonen in de wijk 

werken buiten de wijk
mensen verblijven meer in de wijk 

meer informele bedrijvigheid aan huis/in de buurt

wonenwonen

wonenwonen
wonenwonen
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Wijkanalyse Wat is er veranderd?
De dreven ontworpen om de buurten te verbinden vormen nu barrières

Toen Nu
goed toegankelijk voor de auto grote afstanden voor de voetganger
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Wijkanalyse Wat is er veranderd?
De wijkgedachte: groene kwalitatieve voegen 
tussen de buurten met daarin voorzieningen
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Wijkanalyse Wat is er veranderd?
Toen Nu

eenduidige voorzieningenstructuur per buurt, 
gericht op en bereikbaar via groene voegen

voorzieningen en initiatieven verspreid 
door de wijk, ‘met de rug naar het groen’
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Wijkanalyse Wat is er veranderd?
Inzoomen op het Vechtzoompark; weinig gebruikskwaliteit

harde grenzen, anonimiteit door achterkanten
Nu

GagelparkKlopvaart

Einsteindreef

De Vecht
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De opgave Kracht van Overvecht
Kantelen van de gezonde én sociale opgave door te kijken naar de wijk en haar bewoners 

20181960 2040
woningbouwopgavewoningbouwopgave sociale en ruimtelijke opgave

het gezin centraal demografische veranderingen
vergrijzing (meer ouderen)

meer culturen, meer 
alleenstaanden

ongewijzigde wijkstructuur gezonde wijkstructuurna-oorlogse geplande stad

bevolkingsgroei
vergroening (meer jongeren)
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Oplossingrichtingen Gezonde stad
Wonen, Werken, Ontmoeten:
herkenbare ontmoetings- en 
werkplekken waar formele 
en informele activiteiten 

samenkomen, inspelen op de 
buurtbehoefte

Mobiliteit:
langzaam verkeersnetwerk 

gericht op verplaatsen binnen 
de wijk, gekoppeld aan 

ontmoetingsplekken

Groene voegen:
het (omliggende) landschap geeft 
meer betekenis aan de openbare 
ruimte, met (nieuwe) vormen van 

programma en beheer

Vechtzoom Park
(buitenplaatsen) De VechtDe Vecht De Vecht

Gagelpark

Gageldijk 
(ontginngslandschap)
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Oplossingrichtingen Werk in Overvecht
Investeer in meer kleinschalige bedrijvigheid in de wijk



Wijkanalyse En de Vecht?
Oorspronkelijk weinig relatie tussen Overvecht en het omliggende landschap
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Oplossingsrichtingen Oevervecht!
Nieuwe dwarsverbanden, de positie van Overvecht in een grotere stedelijke en 

landschappelijke context versterken
Nu Straks?

Noorderpark

Julianapark

Binnenstad

Maarssen

Overvecht

De Vecht



Oplossingsrichtingen Oevervecht!
Drie invloedssferen en (lokale) kwaliteiten: Lineaire Vecht, Vechtzoom Park en Overvecht ‘Centraal’

Lineaire Vecht

Lineaire Vecht

Vechtzoom 
Park

Vechtzoom 
Park

Overvecht 
‘Centraal’

De VechtGezond en Sociaal | 21



Oplossingsrichtingen Oevervecht
Oude en nieuwe ‘buitenplaatsen’ verbinden de Vecht met Overvecht

De groene voegen combineren langzaam verkeersverbindingen en programma’s

RWZI
Experiment

Plezier 
Landschap

‘Parkway’SportAs

Sport-
landgoed

Fort 
De Klop

Zorgflats

Gezond en Sociaal | 22



Zorgflats

Zorgflats

Parkweg

Woonomgeving

Knooppunt

Overvecht Centraal

Plezierlandschap

SportAs

Vechtpark

Sportlandgoed
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Kansenkaart Vechtzone
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Storyboard 2040

Meneer Janssen

kapper Chamlikh
• zorg aan huis
• buurtkamer 

als ontmoetings-
ruimte

• toegankelijke  
buurtuin 

• speelplek voor 
dochter nabij huis

• kleine kapperszaak 
om de hoek

woonomgeving

woonomgeving

5 min

5 min



15 min

thuis

sporten met 
vrienden 

thuis
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Storyboard 2040

Meneer Janssen

kapper Chamlikh

wijkvoorziening(en)
 aan de verbindings en ontmoetingsruitme

bezoek 
aan bieb

baantjes 
zwemmen



30 min

met zoontje naar 
evenement

‘Bouwen aan
Overvecht’

bezoeker uit
Zuilen

thuis

thuis
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Meneer Janssen

kapper Chamlikh

Storyboard 2040

Overvecht Centraal
hotspot in de stad

eten in de 
wijkkeuken

bezoekers uit het centrum



Portiekflats Woonomgeving 

Centrale
 verbindingsroute

met wijkvoorzieningen
gezond fietsen, skaten, 

Buurtvoorziening
speelotheek, kapper etc.

 (deels) openen van de 
plinten

Speelaanleiding
voor jonge kinderen 

nabij de woning

‘Buurtkamer’
met tweezijdige entree

Goede OV verbinding

slimme parkeer-
oplossingen

meer kwalitatieve
ontmoetingsruimte 

Buurtmoestuin als 
ontmoetingsruimte

collectieve ontginning en zelfbeheer

Toegankelijk groen
ook voor mindervaliden

Riothermie
warmtevoorziening 

woningen 
door hergebruikte 
warmte riolering

Oplaadpaal 
elektrische auto

kan op- en ontladen

Zonnepanelen op 
parkeerconstructie

laden elektrische 
auto’s op 

Zonnepanelen op 
gevels en daken

wekken elektriciteit 
op voor woningen

Auto als batterij
auto functioneert als 
batterij bij overschot 

aan energie

KRACHT VAN OVERVECHT

Smalle wadi langs de secundaire wegen.
 infiltratie van regenwater, zachte ecologische oevers, opvang 
regenwater van de weg, afvoer piekneerslag naar bufferzones 

Opvangen regenwater daken
niet meer gekoppeld aan de riolering, maar infiltratie 

in de publieke ruimte, zachte ecologische oevers

Droogte resistente beplanting + meer schaduwplekken
aangename schaduwzones in de publieke ruimte door 

boomsoorten die het goed tegen droogte kunnen

Brede wadi langs de hoofdwegen
infiltratie van regenwater, zachte ecologische oevers, opvang re-
genwater van de weg en afvoer piekneerslag naar bufferzones 

Minder verhard oppervlakte en 
meer semi-doorlaatbare verharding

groenvoegen 
 



Goede OV 
verbinding
met de wijk 

Verdichting zorgcentrum
toevoegen woningen, zorg- en sportacademie

met inpandig parkeren en open plint

Luwe route 
door het park

lopen, joggen, etc.

Sportfaciliteiten 
bij publieke sportplaats
b.v. locker, waterfontein

Publieke 
sportaanleidingen
voor jong of oud

Snelfietsroute naar de Vecht
aantrekkelijke route

 langs wadi’s

Transformatie 
Zwembad

herkenbare entree 
met functies in de 
plint, fitness, sport-
cafe, fietsparkeren

Opvangen regenwater daken
niet meer gekoppeld aan de riolering,  

maar infiltratie in de publieke ruimte, zachte ecologische oevers

Droogte resistente beplanting + meer schaduwplekken
aangename schaduwzones in de publieke ruimte door 

boomsoorten die goed tegen droogte kunnen  
 

Minder verhard oppervlakte en 
meer semi-doorlaatbare verharding

groenvoegen 
 

Smalle wadi langs de secundaire wegen.
infiltratie van regenwater, zachte ecologische oevers, 

opvang regenwater van de weg, afvoer piekneerslag naar bufferzones 

Zonnepanelen op 
zwembad

wekken energie op 
voor functies zwembad 

Zonnepanelen daklandschap
wekken energie op voor lokaal 

gebruik

Riothermie
warmtevoorziening 

zwembad 
door hergebruikte 
warmte riolering

Oplaadpunt 
elektrische fietsen

Sport as Verbinding en Ontmoetingsruimten

KRACHT VAN OVERVECHT



KRACHT VAN OVERVECHT

Transformatie Sportkantine
ontmoetingsruimte 

met wijkfunctie

Recreatieve aanleidingen op het water
b.v. kanoëen, suppen, zwemmen

‘Snelle’ route over 
de dijk
fietsen, 

bestemmingsverkeer

Wandelprommenade
wandelen, joggen, ontmoeten

Speelobjecten 
voor oudere kinderen

in het park 

‘Langzame’ route 
achter de dijk

 wandelroute met 
speelaanleidingen

Snelfietsroute naar 
de Vecht

aantrekkelijke route 
goed verbonden met 

de Vechtdijk

Nieuwe kansen 
voor waterrecreatie

Minder verhard
 oppervlakte

meer semi-doorlaat-
bare verharding

groenvoegen 
 

Elzenbroekbos beplanting (Stedelijke park uitstraling)
beplanting die goed gedijt op rivierklei bodem en met de voeten in het water kan staan, 

heeft behoefte aan de seizoensgebonden peilfluctuaties die de bufferfunctie vervuld  

Bufferzone
flexibel peil (piekneerslag), opvangen

 infiltratiewater buurten en uit wadi`s, 
vertraagd afvoeren en zachte oevers 

  

Smalle wadi langs de secundaire wegen.
infiltratie van regenwater, zachte ecologische oevers, 

opvang regenwater van de weg, afvoer piekneerslag naar 
bufferzones 

Oplaadpunt 
elektrische fietsen

Zonnepanelen op sportcomplex 
wekken energie op 
voor lokaal gebruik 

Warmtepomp
warmtevoorziening 

woonboten 
doormiddel van 
warmtepompen

Vechtdijk en Sport as Knooppunt



Zorgflats Vechtpark
Nieuwbouw plintgebouw (vrijstaand)

verbinden van park met de wijk
programmeren met wijkkeuken en zorgmoestuin

Transformatie plint
openen van gebouw 

naar wijk en park
met kleinschalige 

werk-en 
zorgvoorzieningen

‘Langzame’ route 
achter de dijk

wandelen, joggen, ontmoeten

Toegankelijke 
beweegtoestellen
wandelen, joggen, 

ontmoeten

Verbinden gebouw en Vecht
met herkenbare pergola

als overdekte prommenade

Verbinding 
over de Vecht

‘Rondje Vechtpark’
met aandacht voor 

privacy boten

Behoud van ‘speelruimte’

‘Snelle’ route over 
de dijk
fietsen,

 bestemmingsverkeer

Minder verhard oppervlakte
meer semi-doorlaatbare verharding

groenvoegen 
 

Elzenbroekbos beplanting (Stedelijke park uitstraling)
beplanting die goed gedijt op rivierklei bodem en met de voeten in het water kan staan, 

heeft behoefte aan de seizoensgebonden peilfluctuaties die de bufferfunctie vervuld  

Bufferzone
flexibel peil (piekneerslag), opvangen

 infiltratiewater buurten en uit wadi`s, 
vertraagd afvoeren en zachte oevers 

  

Zonnepanelen op 
woonboten

wekken elektriciteit 
op voor woningen

Warmtepomp
warmtevoorziening 

woonboten 
doormiddel van 
warmtepompen

Zonnepanelen op 
daken en gevels

wekken energie op
 voor lokaal gebruik 

Warmtepomp
warmtevoorziening rijwoningen 

d.m.v. warmtepompen

KRACHT VAN OVERVECHT
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