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Beste lezer,
Overvecht is een groene buurt met brede straten en veel saamhorigheid. Toen de straten
dit voorjaar door corona leeg waren, zagen we nog beter hoe Overvecht op de tekentafel
ooit bedoeld was. Het is een wijk met oneindig veel groen en plekken om te recreëren,
zoals tennis- en basketbalvelden, parken, speeltuinen en pierenbadjes. Toch komt
Overvecht vaak negatief in het nieuws.
Al jaren maken we in Overvecht het magazine Dreefnieuws. We maken dat met en voor
bewoners. Met een enorm team van vrijwilligers en een aantal zeer betrokken betalende
partijen. Dreefnieuws wordt uitgegeven door Stichting Echt Overvecht.
Simon de Wilde, journalist én bestuurslid van Stichting Echt Overvecht, en zijn vriendin,
journalist en schrijver Marlies Dinjens, bedachten deze Special. Samen met Dreefnieuws
hoofdredacteur Puck ‘t Hart en een deel van de redactie is deze eenmalige Dreefnieuws
Special tot stand gekomen. Om te laten zien hoe leuk en kleurrijk Overvecht is, een fijne
plek om te wonen en werken.
Overvecht bestaat zestig jaar, in 2021, dus we lopen een beetje vooruit op de zaak. Maar
het is een jubileum om even stil bij te staan. We verspreiden deze Special daarom naast
huis-aan-huis in Overvecht en op de belangrijke locaties, ook stadsbreed. Het blad komt te
liggen in alle bibliotheken, gezondheidscentra en buurthuizen en op nog veel meer
plekken. Zo kan iedereen kennismaken met die andere kant van Overvecht.
Uiteraard spelen in Overvecht grote problemen en moet er nog veel werk verzet worden.
Bijna wekelijks zien we een voorbeeld van kansenongelijkheid, armoede of criminaliteit.
Maar Overvecht heeft ook nog een andere, mooie kant. Met deze Dreefnieuws Special
laten wij dat aan je zien.

FOTO PUCK ‘T HART

Puck ’t Hart, Simon de Wilde en Marlies Dinjens
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‘Ik leef als

comedian
iedere dag mijn droom’
Comedian Anuar groeide op in Overvecht en woont er nog steeds. In zijn shows en
daarbuiten doet hij zijn best om het imago van zijn ‘wijkje’ te veranderen. ‘Over de
mooie mensen hier hoor je niets in de media, alleen over die jongens met ballonnetjes
en blikjes Red Bull.’

TEKST MARLIES DINJENS EN SIMON DE WILDE
FOTO’S EBRU AYDIN

Wat leuk dat je mee wil werken aan
een interview over Overvecht.
‘Natuurlijk, ik ben vereerd om mee
te werken om Overvecht positief
op de kaart te zetten. (Lachend) Ik
doe al 20 jaar mijn best. Serieus, als
mensen eenmaal in Overvecht zijn
geweest, worden ze echt verliefd
op de wijk. De media schetsen al
jaren een negatief beeld. Overvecht
is een ouderwetse volksbuurt. Zoals
Ondiep, Zuilen en Hoograven. Daar
wordt wel eens rottigheid getrapt.
Als het in, pak ‘m beet, Zeist ook een
paar keer in een jaar gebeurt, krijg
je ook een negatief beeld. Dan krijgt
een wijk een slechte naam. Kijk,
97% van de mensen doet zijn best,
maar er zitten altijd een paar rotte
appels in de mand. De media focussen op die rotte appels. Maar de
mooie mensen eromheen zoals de
hartchirurg, de econoom of de advocaat, niemand die je daarover
hoort. Alleen de jongens die Red Bull
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drinken en ballonnetjes consumeren
krijgen aandacht. Ik focus mij op de
mooie mensen. De mensen die er
iets van willen maken. In mijn shows
probeer ik een ander beeld neer te
zetten.’

‘Als mensen
eenmaal in
Overvecht zijn
geweest, worden
ze echt verliefd
op de wijk’

Utrechter, maar ik ben ook heel trots
op mijn eigen wijk. Alle verhalen
die ik vertel zijn universeel. Dus ik
praat altijd over hetgeen ik zie, denk
voel, hoor en fantaseer. Alleen ik zal
niet liegen. Ook niet over mijn wijk
waar ik nog altijd woon. Als ik vanuit
Nederland of België na een show naar
huis rijd kom ik thuis in Overvecht.
Nadat ik het woord Overvecht heb
laten vallen, voel ik een gezonde spanning vanuit het publiek. Dat komt
natuurlijk juist omdat Overvecht een
achterstandswijk is. Ik voel dan de
energie vrijkomen. Die buig ik dan
om met humor. Ik praat over mooie
dingen in mijn wijk. Ik vraag het
publiek dan ook: of denken jullie wat
anders van mijn wijk?’

Welk beeld zet jij dan neer?
‘Ik ben komiek en ik ben trots op
waar ik vandaan kom. In de eerste
plaats is dat Utrecht. Ik ben een trotse

Hoe was het om op te groeien in
Overvecht?
‘Leuk. Ik kon altijd buiten spelen met
vriendjes. En dat is wat ik nog altijd zie
als ik om me heen kijk: glimlachende,
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vrolijke en blije kinderen. Mensen
die gezellig samen zitten op hun balkon. In Zuilen zitten mensen in hun
tuintje. Het is maar hoe je er naar
kijkt. Sommige mensen vinden dat
irritant. Ik voetbalde veel en wilde
graag voetballer worden, of brandweerman. Ik wilde van alles worden’.
Behalve comedian?
‘Komedie kende ik niet. Pas toen ik
een jaar of 20 was maakte ik daarmee kennis. Ik deed de richting
Kleinkunst aan de opleiding CMV.
Een klasgenoot van me ging standupcomedy doen. Ik herkende dat
wel van tv, Jörgen Raymann met
zijn show The Comedy Factory. Wij
gingen met de hele klas als uitje naar
Amsterdam. Twee weken later was
er in dezelfde club waar mijn klasgenoot optrad open podium. Ik wedde
dat ik daar wel heen zou durven. Het
bleek een talentenavond met een
auditie. Ja, wist ik veel. Dus ik
wilde in de pauze er tussenuit
knijpen. Toen kwam Raoul Heertje naar me toe en zei dat ik moest
optreden. De hele club zat vol.
Uiteindelijk stond ik een half uur op
het podium in plaats van 6 minuten.
Een week later werd ik gebeld en zo
is het balletje gaan rollen.’
Wat ervoer je toen je op het podium
stond?
‘Ik wist niet dat dit bestond, ik was
gelijk verliefd. Dit is wat ik wil! Een
verademing. Zo leuk. Vroeger op
school werd vaak gezegd dat ik even
stil moest zijn of ophouden. Op het
podium kan ik vertellen wat ik wil
en doen wat ik wil zonder regels en
barrières. Het vrije spel: tot op de dag
van vandaag is dat het mooiste gevoel wat er is. Ik voel me als een dirigent die voor een orkest staat en het
publiek in extase kan brengen door
iedere muzikant zijn instrument te
laten bespelen en dan als een geheel.
Mijn instrument is dan de humor. Ja,
de zaal laten lachen als een geheel,
een familie dat is prachtig.’
Wat is voor jou humor?
‘Mijn thema’s zijn universeel. Ik
praat niet over geloof, afkomst en politiek. Want daar kwets ik misschien
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mensen mee. Met mijn humor omarm ik de wereld. Iedereen is bij mij
welkom. Ik zeg wat ik zie, denk, voel
en fantaseer. In mijn nieuwe show
gaat het over mijn dochter en dat ik
getrouwd ben en in mijn vorige show
over mijn opa en daarvoor dat ik net
geboren was. Ik vertel een verhaal
dat aanhaakt bij wat mensen kennen. Iets wat uit het dagelijks leven
komt. Zo creëer ik een wij-gevoel en
kunnen we met zijn allen lachen. Is er
een specifieke Overvechtse humor?
Nee, dat geloof ik niet. Maar er is wel
een wij-gevoel. Mensen in de wijk
steunen elkaar. Humor is er altijd.
Ook in moeilijke tijden. Mijn buurvrouw woont alleen want haar man
is overleden. Als ik een grapje maak
zijn we allebei blij. Pijn kun je omdraaien naar humor. Je moet elke
dag lachen want er is altijd wel een
probleem.’

‘Nadat ik het
woord Overvecht
heb laten vallen,
voel ik een gezonde
spanning vanuit
het publiek’
Wie of wat is jouw inspiratiebron?
‘Voor mijn shows put ik uit alles en
iedereen om mij heen. De buurman
of de buurvrouw, als je maar met
mensen in gesprek gaat. Qua comedians vind ik de Amerikaan Dave
Chappelle goed. Hij houdt de maatschappij echt een spiegel voor en dat
vind ik belangrijk. Je moet eerlijk zijn
naar de wereld toe. Als hij vertelt is
het net alsof hij het een vriend vertelt. Zo vertel je een verhaal. Dit is de
basis van comedy. Bert Visser vind
ik ook fantastisch. Hij is knettergestoord volgens mij. Of je vindt hem
leuk of je vindt hem niks. Hij schiet
alle kanten op maar doet altijd zijn
eigen ding.’
Wat zou je nog willen bereiken?
‘Ik leef mijn droom. Elke dag weer
geniet ik want mensen kopen een

kaartje voor mijn show. Hoe mooi is
dat? Het is onwerkelijk. Ik weet nog
dat ik de eerste keer mocht spelen
in de stadsschouwburg van Utrecht.
En daarna in de grote zaal. Magisch.
Volgend jaar sta ik in AFAS Live waar
een paar duizend man zijn. Hele
families komen kijken als uitje. Mijn
nieuw show heet EERLIJK en die
speel ik door het hele land. Ook ga
ik een Ramadan Conference doen.
Iedereen is welkom.’
Wat is je favoriete plek in de wijk?
‘Het winkelcentrum (grootwinkelcentrum Overvecht, red.) is echt
een ontmoetingsplek. Dat is mijn
Nederland als ik daar loop. Daar
zie je alles en iedereen lopen. Alle
geuren en kleuren. Alle mensen
en achtergronden. Daar ben ik
het meest trots op. Ik ga daar vaak
koffiedrinken bij Cappuccino en
boodschappen doen bij AH XL. En
lekker vis halen bij Seven Seas. En
niet te vergeten tompouces bij de
Hema. Ja hier adem ik. Het is mijn
wijkje.’
Dus je gaat voorlopig nergens heen?
‘Nee, ik ga voorlopig niet weg uit
Overvecht. Meer mensen moeten
de wijk in komen. Hoe mooi is mijn
wijk? Mensen moeten maar langs
komen om dit te ervaren. Samen vertellen we positieve verhalen. Als een
persoon dat weer doorvertelt, krijg je
een sneeuwbaleffect. Daarom vertel
ik in mijn shows ook altijd twee keer
over Overvecht. Als ik dan een bericht krijg van iemand dat hij in mijn
wijkje is geweest en het tof vond dan
ben ik blij.’
Kijk voor de locaties en data van
Anuars nieuwste show EERLIJK op
www.anuar.nl
Anuar (1978, Overvecht) speelde als
comedian in 2006 zijn eerste solovoorstelling. Daarna volgden nog
vier shows. Zijn jongste show heet
EERLIJK en ook heeft hij de Ramadan
Conference bedacht en gespeeld.
Verder acteerde hij in verschillende
speelfilms en ook schreef hij twee romans waaronder ‘Het zal je broertje
maar zijn’ in 2019.
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Geschiedenis van

Overvecht
TEKST SIMON DE WILDE
FOTO’S GODFRIED VAN UTRECHT

Overvecht bestaat 60 jaar maar de plek waar de woningen zijn gebouwd bestaat al veel langer. De geschiedenis
van de wijk in tien verhalen.

1 Wildernis en woestenij
Een zee van groen gras met daartussen bloemen, water
en af en toe een boom. Dit landschap heet veenweide
en was feitelijk een moerasachtig gebied, een woestenij.
Zo zag het gebied waarop Overvecht is gebouwd eruit
in de tijd dat Nederland nog maar zeer dunbevolkt was.
Met name langs de rivier de Vecht is al sinds duizenden
jaren sprake van menselijke activiteit. Deze meanderende rivier slingert in het noorden van de stad door het
veenweidegebied. Doe je ogen maar eens dicht en stel
het je voor. Geen flats en dreven, maar een uitgestrekte
zee van groen.
Wist je dat?
In Park de Watertoren heb je aan de Moezeldreef een
stukje Overvecht waar je kunt zien hoe het er vroeger
heeft uitgezien. Het ligt ingeklemd tussen de Moezeldreef en het water en je hebt er uitzicht op de watertoren.

2 Veranderend landschap
Sinds de middeleeuwen zetelt in de stad Utrecht de
bisschop. Omdat de katholieke kerk heel rijk was, bezat
de bisschop van Utrecht (Adelbold II, die onder andere
opdracht gaf tot de bouw van de Dom) veel land. In de
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stad en daarbuiten stonden kloosters waar monniken
leefden. Zij maakten land geschikt voor landbouw. De
monniken deden dit in opdracht van de bisschop. Dit
proces van land bewerken heet ontginnen. Er werden
dijken aangelegd en sloten gegraven. De Klopvaart in
Overvecht is zo’n aangelegde sloot. Daarmee werd het
water afgevoerd naar de Vecht. Na het jaar 1000 werd het
moerasgebied waar Overvecht nu ligt, geschikt gemaakt
voor landbouw.

3 Buitenplaatsen
Langst de westzijde van de wijk Overvecht loopt de
Vecht. Aan dit riviertje staan de meest prachtige buitenhuizen. Echte paleisjes die in de tijd van het Tijdvak van
de Pruiken en Revoluties (1700-1800) werden gebouwd.
Vaak in opdracht van rijke koopmannen uit Amsterdam.
Die wilden in de zomer de stad ontvluchten als het er
warm was en het er stonk. Ook op de plek aan de Vecht
waar later Overvecht is gebouwd, zijn ook enkele van
deze paleizen neergezet. Anno nu zijn de paleizen veelal
verdwenen en is er nieuwbouw verrezen. Wat in Overvecht nog rest, is de oude toegangspoort met een theekoepel, een plek om thee te drinken. Dit hoorde bij de
buitenplaats Roosendaal die bewoond werd door onder
andere Utrechtse kooplieden, zoals de muntmeester
van de provincie Utrecht Ernst Novisadi. Tussen 1823 en
1841 werd de buitenplaats gesloopt. De poort en de theekoepel kun je nog bekijken.
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4 Nieuwe Hollandse Waterlinie
In 1815 besluit koning Willem I om de bestaande Hollandse Waterlinie te verbeteren en uit te breiden. In het
gebied waar nu Overvecht ligt, worden de forten, De Klop,
De Gagel en Blauwkapel aangelegd. Ze maken deel uit
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze verdedigingslinie, bestaande uit verschillende forten, strekt zich uit
van Muiden tot aan de Biesbosch. Bij het naderen van
vijandige legers kon over de gehele lengte een strook
land van vijf kilometer breed onder water worden gezet.
Dit proces wordt inunderen genoemd. Rondom de forten
mocht daarom niet gebouwd worden. De forten werden
door de tijd ingehaald omdat ze niet bestand waren tegen de moderne wapens. Met de komst van het vliegtuig verloren deze forten hun militair nut. In Overvecht
kun je tegenwoordig bij Fort aan de Klop een kopje koffie
drinken, wat eten en ook kamperen.

5 Blauwkapel
Het dorp Blauwkapel stamt uit de Middeleeuwen en is
een voorloper van Overvecht. Er staat een kerkje en er
was een versterkt hof. Het is altijd klein gebleven qua
bebouwing. Blauwkapel maakte onderdeel uit de van
Hollandse Waterlinie en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Wie het dorpje bezoekt, kan zien hoe de soldaten
in de barakken woonden. Er was een wachtpoort en een
bomvrije kazerne. Op 2 juni 1843 om 8 uur in de avond
slaat er bij Blauwkapel een meteoriet in. De explosie was
enorm en mensen konden het geluid kilometers verderop horen. Waarschijnlijk heeft de boer het stuk van

deze bijzondere steen verkocht, want het is nu te zien
in een museum in Budapest. Een klein stukje van deze
hemelsteen is aan de Universiteit Utrecht geschonken en
is te zien in de meteorietencollectie in het Universiteitsmuseum.

6 Spoorlijn
In 1863 kwam de spoorlijn gereed die Utrecht verbindt
met Zwolle. Deze spoorlijn vormt aan de westkant de
scheidslijn van Overvecht. Nu is het bijna niet voor te
stellen welke enorme veranderingen de trein teweeg
heeft gebracht voor ons. Voor de trein was reizen tijdrovend, duur en vaak gevaarlijk. Met de trein werd de
reistijd kleiner gemaakt. Pas in 1967 werd er voor het
eerst een station gebouwd. Tot die tijd konden treinreizigers zien hoe deze nieuwe naoorlogse wijk uit de grond
werd gestampt.

7 De watertoren
Overvecht heeft een heuse landmark: de watertoren.
Het is een vreemde eend in de bijt, want de toren is in
de stijl van de Amsterdamse School uitgevoerd. Daarmee wijkt het af van de rest van de naoorlogse opbouwarchitectuur. De toren is in 1935 gebouwd als werkverschaffingsproject. De aanpalende wijk Tuinwijk was
net gebouwd en de toren moest ervoor zorgen dat er druk
op de waterleiding stond. Overvecht werd pas na 1960
uit de grond gestampt. Tot die tijd stond de watertoren
eenzaam tussen de veenweiden, slootjes met stukken
groen waar sporadisch een boom groeide. De meeste watertorens zijn in de loop der jaren in onbruik geraakt, zo

Rhodosdreef

ook deze. Nadat de watertoren jaren leeg heeft gestaan,
is deze door waterbedrijf Vitens in 2018 verkocht aan
ondernemer Winder Sital uit Diemen. In de media heeft
Sital laten weten dat hij vindt dat de watertoren van
Overvecht is. Daarom moet de toren een functie krijgen
die de wijk nodig heeft. Hij denkt aan een deels openbare plek waar wijkbewoners huiswerkbegeleiding kunnen
organiseren of een ander maatschappelijk initiatief. Zelf
wil hij ook in de toren gaan wonen en er zijn kantoor
vestigen.

8 Bouw
Na de Tweede Wereldoorlog was er een groot gebrek
aan woningen. Jonge gezinnen woonden bij hun ouders
in kleine, tochtige en vochtige woningen in de binnensteden. Stromend water, gas en licht waren dikwijls afwezig. Uitbreiding van de stad Utrecht was gewenst. Om
dit te kunnen doen, moest er grond bijkomen want de
gemeente was vol. Dankzij een ruilverkaveling en een
aanpassing van de wet kon Overvecht gebouwd worden.
De aanpassing van de wet was nodig, omdat de Nieuwe
Hollandse Waterlinie bouwen in het schootsveld van de
forten verbood. Begin jaren zestig werd de grond bouwrijp gemaakt. Het veen werd afgegraven en daarop werd
zand gespoten. Dit zand werd opgezogen bij Maarsseveen en op deze manier zijn de Maarsseveense Plassen
ontstaan. De wijk Overvecht (letterlijk over de Vecht)
werd aangelegd in grote vierkanten. De bouw startte in
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het oosten bij de spoorlijn waar nu station Overvecht ligt.
Overvecht-Zuid werd gebouwd tussen 1959 en 1962
en daarna werd Overvecht-Noord gebouwd tussen
1964-1966. De flats met verschillende verdiepingen, de
eengezinswoningen en het groen vormde een groot
contrast met de bebouwing in de Utrechtse binnenstad.
Overvecht is licht, lucht en ruimte. De woningen waren
van alle gemakken voorzien zoals centrale verwarming.
Overvecht werd al snel een populaire wijk om te wonen
en bood ruimte aan ruim 30.000 bewoners. Daarmee was
het een stad op zich, een satellietstad van Utrecht. Alle
straten eindigen op dreef. Dat maakt het voor sommige
mensen ingewikkeld om de weg te vinden.

9 Multicultureel Overvecht
In Overvecht wonen veel verschillende nationaliteiten.
Dit is van oudsher het geval geweest. In de jaren 90 groeide het percentage inwoners met niet-Nederlandse etniciteit hard. Dit kwam onder andere door gezinshereniging.
Deze diversiteit maakt Overvecht een unieke wijk. De
wijk heeft bijvoorbeeld veel bewoners met Marokkaanse wortels maar ook Surinamers en nog eens tientallen
nationaliteiten. Een van de beroemdste Overvechters
is oud-voetballer Humprey Mijnals (1930-2019). Bij het
Pouwer College is er een trapveldje vernoemd naar de
oud-international met een in het oog springende muurschildering. Mijnals werd geboren in Suriname en kwam
naar Nederland om als prof te spelen bij de Utrechtse
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Omar-Al- Farouqmoskee

voetbalclub USV Elinkwijk, die later met DOS en Velox
samenging om FC Utrecht te vormen. De verdediger viel
op en kwam als eerste uit Suriname afkomstige speler
uit voor Oranje. In 1960 (Overvecht werd net gebouwd)
maakte hij zijn debuut bij het nationale elftal tegen Bulgarije. Daar verraste hij het publiek in Amsterdam met
een spectaculaire omhaal. De bal kwam na een doelpoging van de Bulgaren via de lat weer het veld in en
Mijnals, die ook speelde in Brazilië waar hij dit trucje
leerde, maakte zijn roemruchte omhaal. Deze omhaal
is vereeuwigd op de muur van de gymzaal naast het
trapveldje. In 1999 werd ‘Minna’, zoals Mijnals ook wel
werd genoemd, gekozen tot Surinaams voetballer van
de eeuw. Daarmee liet hij voetballers als Ruud Gullit en
Frank Rijkaard achter zich. Mijnals ontving bovendien
in 2008 de Sportpenning van de gemeente Utrecht. In
Suriname wordt elk jaar gestreden om de Humphrey
Mijnals Bokaal en in Utrecht is er het jaarlijkse jeugdtoernooi dat wordt gespeeld en zijn naam draagt. Hij woonde
om de hoek van de school en kwam daar vaak eten.
10

Zestig jaar Overvecht

de Rijksoverheid om verbeteringen door te voeren zodat
het voor de mensen prettiger wonen zou zijn. Sindsdien
werken het Rijk, de gemeente, woningcorporaties en
andere partijen samen om Overvecht aantrekkelijker te maken. De wijk verandert van aanzien door verschillende projecten. Eerst was de er De Versnelling en
nu is er Samen voor Overvecht. Een van de zaken die
verandertn is de woningsamenstelling. Sinds 2007 zijn
op een aantal plekken jaren 60-woningen gesloopt
en daarvoor in de plaats is nieuwbouw gekomen.
Voorbeelden zijn het Mariakwartier, het Antoniuskwartier en winkelcentra De Gagel en Overkapel. Ook
wordt er momenteel druk gebouwd aan de NPD-strook
en gaat er een tienhoogflat tegen de vlakte. De nieuwe woningen zijn deels koop en middenhuur zodat de
samenstelling van de wijk verandert. Ook investeren de
woningcorporaties in het renoveren en verduurzamen
van hun voorraad. Overvecht-Noord is aangewezen om
als een van de eerste plekken in het land van het aardgas af te gaan. Op die manier is Overvecht klaar voor de
komende zestig jaar.

In 2007 maakte Nederland kennis met de term
‘Vogelaarwijken’. Ella Vogelaar, de minister van Wonen,
wijken en integratie, had een lijst opgesteld met de
veertig ‘probleemwijken’ en Overvecht stond daarop. In
de stad Utrecht stonden ook de wijken Ondiep, Zuilen en
Kanaleneiland op de lijst. Deze wijken kregen geld van
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Winkelen
als in Istanbul of Marrakech
TEKST MARLIES DINJENS

In Overvecht zijn veel bijzondere winkels te
vinden waar je heerlijke Marokkaanse en Turkse
specialiteiten kunt kopen. Door heel Overvecht
vind je deze bijzondere winkels. Hier een greep
uit het aanbod. En krijg je tijdens het winkelen
trek? In Overvecht kun je op verschillende plekken
gezellig lunchen.

Vlakbij station Overvecht vind je een aantal goede winkels
in het winkelhart, op een steenworp afstand van het
station.

-Zoals visrestaurant Seven Seas, waar je vis kunt kopen,
maar ook kunt eten. Bestel vooral de uitgebreide visschotels, waar mensen zelfs van buiten de stad op af komen. Bakkerij M’haya hiernaast heeft veel verschillende
soorten broden en gebak.
Winkelcentrum de Klop heeft supermarket Kardelen
Plaza, een supermarkt met een zeer groot assortiment.
Even verderop vind je bakkerij Tissier voor Marokkaanse
specialiteiten.
In winkelcentrum Overkapel kun je bij Fata Morgana
terecht voor brood en gebak.

-Bij de Marokkaanse Mamounia patisserie heb je veel
keuze in taart, koekjes en gebak. Ook voor de hartige trek
kun je terecht in de lunchroom voor broodjes, panini’s en
pizzaslices.

Honger gekregen tijdens het winkelen?
Trek in een kopje koffie?
Maak een stop op het station bij Coffeemania. In dit
gezellige café op het station serveren ze heerlijke koffie en broodjes. Een fijne plek, ook om te werken en
vergaderen.

-Even verderop kun je bij Nimet Doner terecht voor een
snack. Aan de linkerkant vind je ook een bakkerij waar
je heerlijke Turkse broden, croissants en baklava kunt
kopen.

Trek in iets Italiaans? Ga dan eens langs bij Panino
Fresco aan de Sint Eustatiusdreef, waar ze heerlijke
Italiaanse specialiteiten, zoals broodjes en pizza’s
serveren.

-Tussen Mamounia en Nimet vind je nog de supermarktslagerij El Najma waar je veel groente, specerijen en
vlees kunt kopen.

In shoppingcenter Overvecht strijk je neer voor een koffie
binnen of op het terras bij Cappuccino. Ook de muntthee
is trouwens een aanrader. Geen hippe inrichting, maar
wel aardige bediening. En wat is nu belangrijker?

-Naast El Najma vind je de Canay Market met veel
groente en fruit. Vergeet ook niet de verse olijven en
yoghurtdip eens te proberen uit de koeling naast de
kassa.
-Bij het Sultan Food Centre aan de Theemsdreef waan
je je in Turkije. De winkel heeft een zeer uitgebreid
assortiment en een grote groenteafdeling. Ook voor
kruiden kun je hier heel goed terecht.
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In shoppingcenter Overvecht zijn veel lekkere winkels en
restaurants te vinden.

Iets verderop in Overvecht, vind je Fort aan de Klop in
een oud fort, onderdeel van de Nieuw Hollandse Waterlinie. Daar is het goed toeven buiten. Kinderen kunnen
ondertussen spelen in de grote speeltuin op het terras.
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Unieke
groene linten
lopen door Overvecht
TEKST EN FOTO SIMON DE WILDE

Een groene oase in een woestijn
van steen, beton en asfalt. Dat is het
idee achter de groene linten in Overvecht-Zuid. Een tochtje door een van
deze twee oases levert interessante
inkijkjes op over de twee buurten
die het lint scheidt.
Een herdershond loopt in straf tempo
over het gras tussen de bomen. Zijn
beige staart staat horizontaal en zijn
oren staan gespitst. In zijn bek heeft
hij een tak geklemd. Even later volgt
het baasje van de hond op de fiets.
Het tweetal zijn vaste bezoekers van
het groene lint in Overvecht.
Dit groene lint is typisch voor
Overvecht. Deze groene strook is
ongeveer 30 meter breed en 500 meter lang. Het lint start bij het spoor
aan de Nabuccodreef en eindigt
bij de Marnedreef. Daar loopt het
groene lint vloeiend over in Park de
Watertoren.
Er is nog een tweede groene lint,
maar dit is minder goed zichtbaar.
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Er staat namelijk bebouwing in
het lint en hij is korter. Dit tweede
groene lint vind je ook in
Overvecht-Zuid. Het loopt van de
Kronosdreef naar de Fortunadreef.

betonjungle waant. Het bovengenoemde
lint
scheidt
twee
zogenaamde carrés of buurten
in Overvecht-Zuid van elkaar: de
Operabuurt en de Camera Obscurabuurt.

‘Door de
omvang van de
linten lijkt het net
alsof de bewoners
door een bos lopen’

Idee erachter is dat bewoners uit de
buurt in het groen van hun huis naar
school of het winkelcentrum kunnen
lopen. Zestig jaar later functioneert
het groene lint nog steeds zoals het
bedoeld is. Twee keer per dag is het
spitsuur, omdat ouders en kinderen
dan door het lint stiefelen als de
school start en uit gaat. Tussen deze
twee tijdstippen is het lint voor de
wandelaars en de hondenbezitters.

Drie unieke plekken
De twee groene linten horen bij
de stedenbouwkundige opzet van
Overvecht. Het zorgt voor een grote
ruimtelijkheid. Door de omvang van
de linten lijkt het net alsof de bewoners door een bos lopen. Deze groene
opzet zorgt dat je je niet in een

In het groene lint vind je drie interessante plekken die je iets vertellen
over de twee buurten. De eerste plek
ligt pal naast de twee basisscholen
en betreft een speeltuin in het groen.
Hoogtepunt van de speeltuin is een
pierenbadje. Op zomerse dagen laten
buurtbewoners het badje vollopen.
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‘Mensen die een negatief beeld
hebben van Overvecht laat ik graag
‘Mensen die
een negatief
de parels
en diamanten
beeld hebben van
van Overde wijk zien’

vecht wil ik uitnodigen om
langs te komen. Ik laat hen
graag de parels en diamanten van de wijk zien’

‘Het plan is om de vele groene plekken
in de wijk met elkaar te verbinden.
Zo ontstaat er een enorm groen lint’

Kleintjes vermaken zich dan in het
water terwijl ouders in de schaduw
van de bomen toekijken.

Moeder Kegge
Als je doorloopt kom je halverwege het lint bij een kunstwerk. Het is
een bronzen beeld van moeder Kegge. Ze draagt een lang gewaad en ze
staat op een betonnen sokkel. Eromheen bevindt zich een cirkelvormige
haag. Ook groeien er rozen. Moeder
Kegge is een personage uit een
verhalenbundel Camera Obscura van
de schrijver Hildebrand. Dit is een
pseudoniem van Nicolaas Beets, een
bekende schrijver en dominee uit
de 19de eeuw. Het beeld is gemaakt
door beeldhouwer Jan Bronner en
werd in 1969 neergezet. De bomen
in het groene lint waren toen nog
heel klein. Bronner is de grondlegger
van kunststroming Groep figuratieve
abstractie.

Straatnamen
De straten rondom een deel van het
groene lint zijn vernoemd naar personages uit dit historische boek. Of
ze hebben er op een andere manier
mee te maken. Zo zijn er bijvoorbeeld de Camera Obscuradreef, de
Keggedreef, de Dorbeendreef, de
Stastokdreef en Haarlemmerhoutdreef.
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Aan de andere zijde van het groene
lint liggen straten die vernoemd zijn
naar opera’s. Zoals de Oberondreef
en de Mignondreef en Arabelladreef.
Aan deze laatste dreef staat het
Pouwer College.

Kleintjes
vermaken zich dan
in het water terwijl
ouders in de
schaduw van de
bomen toekijken
Goed voorbeeld doet goed
volgen
De twee groene linten in de wijk
Overvecht bestaan al zestig jaar.
De gemeente heeft het plan om de
vele groene plekken in de wijk met
elkaar te verbinden. Zo ontstaat er
een groen lint waarin de bewoners
zich kunnen bewegen en elkaar
ontmoeten.
Noot: de schrijver van dit artikel woont
aan de Oberondreef en heeft uitzicht op
het groene lint.

Jamil Chami (33 jaar)
Taekwon-do school Tjamie Sports
Jamil
Chami (33Taekwon-do
jaar)
Wereldkampioen
2007
Taekwon-do
school
Tjamie
Sports
(individueel) en 2017
(in teamverWereldkampioen
Taekwon-do 2007
band)
(individueel)
en
2017
(in teamverMooiste plek in Overvecht:
band)
speeltuin Taagdreef
Mooiste plek in Overvecht: speeltuin
Taagdreef
‘Als ik
de wijk binnenkom, voel ik
me direct thuis. Overvecht is groen,
‘Als
ik de wijk en
binnen
kom, voelzijn
ik
multicultureel
de mensen
me
direct
thuis.
Overvecht
is
groen,
heel behulpzaam. Ik ben bewoner,
multicultureel
mensen
ondernemer enenikdeben
actief zijn
als
heel
behulpzaam.
Ik
ben
rolmodel. Samen met eenbewoner,
vriend
ondernemer
en Improvers.
ik ben actief
alsgaan
rolstart ik Power
We
model.
Samen
met
een
vriend
start
de kracht en het zelfbeeld van jonik
Power
Improvers.
de
geren
vergroten
zodatWe
zij gaan
zelf ook
kracht
en
het
zelfbeeld
van
jongeweer rolmodellen worden. Ik wil hen
ren
vergrotenen
zodat
zij zelf
ook weer
stimuleren
een
zaadje
van
rolmodellen
worden.
Ik
wil
hen wilt
stipositiviteit planten. Als je iets
muleren
en
een
zaadje
van
positivibereiken moet je ervoor gaan; dan
teit
planten.
Alsuit
je iets
wilt
maakt
het niet
waar
je bereiken
vandaan
moet
je
er
voor
gaan;
dan
maakt het
komt.’
niet uit waar je vandaan komt.’
TEKST MARGOT MULDER
FOTO EBRU AYDIN
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Sportclubs Overvecht
TEKST MARCO VAN DEN DOEL

In Overvecht zijn er veel sportactiviteiten bij verschil-

Schaatsen bij De Vechtsebanen

lende sportclubs. Er zijn veel leuke en verschillende

Sports & Businesscampus De Vechtsebanen is de
enige kunstijsbaan in de provincie Utrecht. De schaatsbaan van Utrecht ligt in het noorden van Overvecht. In
de wintermaanden is de schaatsbaan elke dag open. De
schaatsbaan heeft een binnenbaan en een buitenbaan.
De binnenbaan wordt door verschillende sportverenigingen gebruikt voor de sporten ijshockey, kunstrijden,
shorttrack, curling en schoonrijden. Schoolschaatsen
wordt sinds twee jaar door de gemeente Utrecht gegeven. Wil je meer schaatsen? Dan kun je meedoen aan
wedstrijdschaatsen. Op De Vechtsebanen worden wekelijks regionale en plaatselijke wedstrijden geschaatst met
publiek. Verschillende ijsclubs maken gebruik van de 400
meter buitenbaan. Ook heeft De Vechtsebanen vergaderruimten die kunnen worden gehuurd.

mogelijkheden om aan sport te doen in Overvecht, van
schaatsen tot korfbal voor jongeren en volwassenen.
Dus er zit ook wel iets voor jou bij.

Hier een overzicht van diverse sportenverenigingen en
de adressen. Op de website www.sportstad-utrecht.nl
vind je alle sportverenigingen en adressen die er in
Utrecht zijn. Je kunt er gemakkelijk zoeken om een
sport te vinden die jij leuk vindt.

De Vechtsebanen
Mississippidreef 151
3565 CE Utrecht
030-262 78 78
www.vechtsebanen.nl

Voetbal en frisbee bij SV Vechtzoom

De Dreef

Op sportpark Vechtzoom zit voetbalvereniging SV Vechtzoom. SV Vechtzoom heeft als doelstelling positief
coachen en het principe van de Vreedzame wijk. Naast
de voetbalclub maken ook twee frisbeeverenigingen
gebruik van het terrein. Ultimate frisbee is een hele leuke
en intensieve sport. Er is een Nederlandse frisbeevereniging, UFO en een internationale frisbeevereniging, UTKA.
Sportpark Vechtzoom wordt door een stichting beheerd
die tot doel heeft om samen met de verenigingen er voor
de wijk te zijn.

De Dreef is de sporthal van Overvecht. In De Dreef kun je
de volgende sporten doen: basketbal, badminton, korfbal,
voetbal, handbal en volleybal. De Dreef is zeven dagen
per dagen open en tijdens schooltijden maken scholen
gebruik van de sporthal. In De Dreef zit zitten veel sportclubs, zoals voetbalvereniging V.V. De Dreef, atletiekclubs
AV Phoenix en Hellas. Er is een tribune voor 350 mensen,
een parkeerplaats, een EHBO-ruimte, een scheidingswand en een ruimte voor wedstrijdleiding.

SV Vechtzoom
Rio de Janeirodreef 202
3563 VS Utrecht
030-662 82 29
www.svvechtzoom.nl

De Dreef
Schooneggendreef 27
3562 GG te Utrecht
030-286 83 77
www.utrecht.nl/wonen-en-leven/vrije-tijd/sport/sportlocaties/sporthallen/sporthal-de-dreef/
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Squash

Korfbal

Squash Utrecht is de sportvereniging voor de sport
squash in Overvecht. Er is ruimte voor zowel amateurs
als professionals die competitie spelen. Er zijn 18 squashbanen, Squash Utrecht ontvangt maandelijks ongeveer
5.000 mensen en de sportvereniging is een van de grootste squashclubs in Nederland. De squashbaan is elke dag
van het jaar open, behalve op eerste kerstdag en nieuwjaarsdag.

Bij Korfbalvereniging Synergo kan iedereen zich thuis
voelen. Synergo neemt nieuwe leden snel op en Synergo
heeft een van de grootste seniorenafdelingen van korfballend Nederland. Voor iedereen is er plek! De korfbalvereniging heeft in 2015 een nieuwe sporthal gekregen.
Het heeft twee nieuwe kunstgrasvelden en een nieuwe kantine. Korfbal wordt buiten en binnen gespeeld.
Naast dat er competitie wordt gespeeld bij Synergo is er
ook elk jaar een schoolkorfbaltoernooi. Synergo is een
erkend werkbedrijf. Dat betekent dat mbo-studenten
met de juiste studierichting er stage kunnen lopen,
stagiairs kunnen helpen bij jeugdactiviteiten en fluiten
op het schoolkorfbaltoernooi.

Squash Utrecht
Taagdreef 130
3561 VL Utrecht
030-261 28 11
www.squashutrecht.nl

Korfbal Synergo
Loevenhoutsedijk 2b
3552 XE Utrecht
030-202 21 64
www.synergo.nl

Atletiek

Zwembad

De atletiekbaan in Overvecht ligt naast ijsbaan De Vechtsebanen. De atletiekbaan bestaat uit 400 meter verdeeld
over zes banen. Er is een binnenveld er een tribune
waar plaats is voor 100 mensen. Daarnaast zijn er verschillende grasstroken en zijn er zes kleedkamers. Atletiekverenigingen AV Phoenix, Hellas en Buurtsportclub
Overvecht maken gebruik van de atletiekbaan. De sportkantine wordt beheerd door Cantina.

Zwembad De Kwakel is een ruim zwembad. Het heeft
twee wedstrijdbanen, een recreatiebad en een doelgroepenbad. Ook is er een restaurant, zonnecentrum en
fitnesscentrum. Zowel kinderen als volwassenen
kunnen bij De Kwakel op zwemles. Bewegen in het water
is ontspannend. Zwembad De Kwakel biedt veel zwemactiviteiten aan op ieder niveau. Zo is er Aqua Bodycare
en Aqua Challenge waar alle spieren worden getraind
in het water. Bij Aquarobics doen je in een snel tempo
oefeningen op muziek. Er is ook gezinszwemmen,
speciaal voor ouders met kleine kinderen. Voor de allerkleinsten is er baby- en peuterzwemmen. Heb je altijd al
een echte zeemeermin willen zijn? Dan kun je dat bij De
Kwakel leren. Koffiezwemmen is gezellig zwemmen voor
en met 50-plussers en als je zwanger bent is er zwangerschapszwemmen. Ook zijn er verschillende zwemverenigingen die zich richten op zwemles, waterpolo, therapiezwemmen, trimzwemmen en duiken.

Atletiek
Franciscusdreef 4
3565 AB Utrecht
06-113 101 37
www.utrecht.nl/wonen-en-leven/vrije-tijd/sport/sportlocaties/atletiekbanen/

Zwembad de Kwakel:
Paranadreef 10
3500 CE Utrecht
030-286 27 00
www.utrecht.nl/wonen-en-leven/vrije-tijd/zwembaden/
zwembad-de-kwakel/
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De droom van

IJsclub Siberia
TEKST SIMON DE WILDE
FOTO’S SIBERIA

IJsclub Siberia bestaat dit jaar vijf
jaar. De ijsclub werd gestart vanuit positieve jeugdherinneringen
aan het schaatsen op natuurijs. Het
initiatief groeide uit tot een actieve
club die verbindende buitenactiviteiten organiseert voor jong en
oud in Overvecht. ‘Wij staan voor
het knusse dorpsgevoel in de hippe
stad.’

Het kwik daalt eind februari 2018 tot
onder het nulpunt. Ook in Overvecht
wachten de ijsmeesters van IJsclub
Siberia in spanning af. Kan er dit
seizoen toch nog geschaatst worden
op natuurijs? Maandag en dinsdag
zijn de vrijwilligers van de ijsclub
aan het posten bij de ijsbaan De
Watertoren. ‘We hebben gepraat met
jongeren zodat ze niet langer op het
ijs lopen om de groei tot een zeven
centimeter dikke ijslaag te halen’,
vertelt Robbert van Vliet, ijsmeester
en bestuurslid van IJsclub Siberia.
Die zeven centimeter is het kritieke
punt om open te kunnen.
Woensdagavond zal zelfs de brandweer van de Utrechtse wijk Zuilen
aantreden om een handje te helpen.
Door extra laagjes water op te spuiten zal het ijs sneller groeien is de
gedachte. ‘Een uur voordat ze zouden komen, ontdekten we dat het
extra water warmer was dan ons ijs.
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Hierdoor ontstonden er gaten in het
ijs. Een half uur voordat de brandweer zou arriveren belde ik ze af. Wij
ontdekten namelijk dat je beter gaatjes in het ijs kon boren bij de scheuren. De gaatjes liepen dan vol en dat
vroor snel dicht’, blikt Robbert terug.
Race tegen de klok
Robbert en de twee andere ijsmeesters van de club werken de hele
woensdagavond en nacht door in
een race tegen de klok. Alles om voor
het eerst in de geschiedenis van de
ijsclub te schaatsen op natuurijs.
‘Naast het boren van gaatjes in het
ijs schoven we de sneeuw weg. Rond
middernacht kwamen er spontaan
studenten uit de buurt langs en die
hebben de eerste rondjes geschaatst.
In het schijnsel van de volle maan
want er was nog geen verlichting.
Dat was echt genieten voor ons’,
vertelt Robbert.
Donderdag en de drie dagen erna
gaat de ijsbaan in Park de Watertoren
in Overvecht open. ‘Het schaatsen
op onze gezellige natuurijsbaan gaf
een hoop plezier voor de wijk op een
laagdrempelige manier. Er was sprake van een gemengd publiek en zo
dragen wij een steentje bij aan een
positieve verbinding in Overvecht’,
legt Robbert uit. Vanuit een van hun
werkruimtes, de bloemenkas, bij
het naastgelegen Pouwer College

coördineert het bestuur de ijsbaan
die samen met in totaal tien vrijwilligers draaiende wordt gehouden. Er wordt maar liefst 500 liter
warme chocomel verkocht aan zo’n
900 bezoekers. Er is een draaiorgel en
mensen kunnen schaatsten lenen.
Dit winterspektakel is ook te zien op
de landelijke tv want IJsclub Siberia
wordt gevolgd door het programma
Typisch Overvecht van BNN/Vara (zie
kader).

‘Het schaatsen op
onze gezellige
natuurijsbaan gaf
een hoop plezier
voor de wijk’
Droom
Het idee voor een ijsclub ontstaat
in 2014 op de verjaardag van Paul
Redeker, medeoprichter van IJsclub Siberia. Hij wilde graag nog
eens een ‘nostalgische’ ijsbaan oprichten in Utrecht. Robbert en Paul
zijn allebei enorm schaatsfanaat.
Niet alleen vanwege de sportiviteit
maar juist ook vanwege de gezelligheid met vrienden en familie. Dat

IJSMEESTERS ROBBERT VAN VLIET EN PAUL REDEKER - FOTO: TON VAN DE BLAAK

knusse dorpsgevoel dat ze kennen
uit hun jeugd willen ze naar Overvecht brengen. Het is hun droom om
een gezellige natuurijsbaan te realiseren waar jong en oud op een veilige manier het plezier van schaatsen
op natuurijs kan ontdekken, een plek
waar jong en oud zich thuis voelen.
Na het voltooien van een KNSBcursus tot ijsmeester starten Robbert en Paul met een klein clubje
enthousiastelingen IJsclub Siberia in
Overvecht.
Van schaatsen komt het pas een paar
jaar later want in Nederland kun je
helaas niet elke winter schaatsen
op natuurijs. Daarom organiseert
het bestuur samen met de vrijwilligers sportieve activiteiten in de
wijk die verbindend werken. Om
een paar voorbeelden te noemen: de
herfstwandeling, het skatefeest, de
avonturenclub, de wintermarkt of
natuurlijk Glow in the Park. ‘Niet
alles viel in goede aarde. Bij onze 5
km obstakel run, bedoeld voor 500

deelnemers, stonden vijf tot tien
mensen uit de wijk aan de start.
Mensen kijken met enige voorzichtigheid en angst naar onze avontuurlijke buitenfeestjes.’
Inmiddels slaat IJsclub Siberia met
haar pop-upconcept de plank raak
met de organiserende activiteiten
waar veel mensen uit de wijk op af
komen. Glow in the Park is uitgegroeid tot een evenement waarbij
wel 1.500 deelnemers in het Gagelbos wandelen. ‘Naast de wandeling
hebben we een groot kampvuur en
wat te eten en te drinken. Er is ook
een groot aanbod van sport, kunst
en cultuur in het Gagelbos. Ouders,
grootouders en kinderen vermaken zich prima op deze koude winteravond’, blikt Robbert terug op de
jubileumeditie
van
afgelopen
winter. Bij het organiseren van deze
activiteiten zoekt de IJsclub bewust
de verbinding met andere clubs en
initiatieven uit de wijk Overvecht
zoals het ROC Sportcollege en het

Creative College, het Pouwer College,
ZIMIHC, de pizzabakkers, de parels
van Overvecht en andere sport- en
cultuurmakers uit Utrecht.
Zoektocht
Van droom naar daad gaat IJsclub
Siberia in 2014 op zoek naar een
ijsbaan. ‘Eerst spraken we met
Forellenvijver de Ruigenhoek. De
kosten bleken daarvoor te hoog.
Vervolgens vonden we na onze officiële start van IJsclub als vereniging
samen met Staatsbosbeheer onze
eerste ijsbaan bij de Gagelplas in
de Ruigenhoekse polder. Tot schaatsen komt het daar evenwel nooit
ondanks dat de plas wel degelijk
dicht vriest. Het water is er te diep
en de winters zijn te mild’, aldus
Robbert.
De droom van Paul en Robbert komt
een jaar later dichterbij. De gemeente
Utrecht heeft oren naar een natuurijsbaan bij Park de Watertoren
in Overvecht. IJsclub Siberia wil de
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Hollandse romantiek van vroeger
combineren met de hippe stadscultuur. In samenwerking met stadswerken Utrecht komt de ijsbaan er.
Helaas blijkt de ijsbaan vanaf de
eerste dag lek. De ijsbaan wordt in
de zomer gebruikt voor afwatering,
maar de ondergrond is te poreus
waardoor het water in de winter ook
weg loopt en het heel lastig is om een
goede ijslaag te krijgen.

Glow in the Park
is uitgegroeid tot
een evenement
waarbij wel 1.500
deelnemers in
het Gagelbos
wandelen
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Om de kans op gezellig samen
schaatsen in de wijk te kunnen
vergroten wordt een actie opgezet. Er blijkt maar liefst 22.500 euro
nodig om de ijsbaan te repareren.
Veel meer dan de oorspronkelijke
kostprijs. De gemeente is bereid het
grootste gedeelte te bekostigen maar
IJsclub Siberia moet een kwart zelf
opbrengen. Robbert bedenkt met de
bestuursleden en de vrijwilligers een
actie voor crowdfunding en binnen
de looptijd haalt de club het beoogde bedrag op. ‘Prachtig om te zien
dat 150 donateurs achter onze club
staan. Zowel kleine als enkele grote
bedrijven, maar vooral particulieren
maken de ijsbaan mogelijk. Hartverwarmend.’
Jubileum
Het is 2020 en IJsclub Siberia
bestaat vijf jaar. Kinderen trappen
een balletje op het Cruyff Court in
Park de Watertoren in Overvecht.
De naastgelegen ijsbaan in Park de
Watertoren oogt alsof een tractor
de boel net heeft omgeploegd. ‘Er

is twintig tot dertig centimeter klei
aangebracht die nu moet inklinken’, legt Robbert uit. Op die manier
zal het water niet weglopen en kan
er eerder worden geschaatst als de
vorst zich deze winter meldt.
Er is nu tijd genoeg voor nostalgisch
terugdenken aan die vier bijzondere
maartse natuurijsdagen in 2018. De
coronacrisis zorgt er namelijk voor
dat de organisatie van buitenactiviteiten stilligt. ‘We zorgen voor laagdrempelige sport en vermaak door
ouders en kinderen op Berenjacht te
sturen. Een fotowedstrijd kan kinderen nieuwe skates opleveren, zodat
ze toch lekker actief kunnen buitenspelen. We zoeken nog een geschikt
moment voor een jubileumactiviteit
deze zomer’, legt Robbert uit. Op de
ijsbaan zullen dan in de vaste grond
bermbloemen groeien. Door de verbeteringen maait de gemeente nog
maar twee keer per jaar het gras. Zo
krijgt Overvecht er ook een picknickplaats en pluktuin bij.
www.ijsclubsiberia.nl/

Typisch Overvecht
Het programma werd gedraaid
in februari en maart 2018.
Verschillende
‘bekende’
en
minder bekende Overvechters
werden gevolgd in hun doen en
laten. In mei 2018 werden er in
totaal 12 afleveringen uitgezonden door BNN/VARA. IJsmeester
Robbert kreeg een prominente
rol in de serie omdat er juist die
winter voor het eerst geschaatst
kon worden.

IJsclub Siberia,
daar word je
warm van!
De Sfeer van Weleer
Documentairemaker Jasper van
Bladel raakte geïnspireerd door
IJsclub Siberia en de buitenactiviteiten in de wijk. De film de
Sfeer van Weleer gaat over de
zoektocht van Robbert en Paul
naar de schaatsverhalen van
vroeger. In Utrecht waren verschillende ijsclubs waar werd
gezwierd of hardgereden door
buurtgenoten. De schaatsbanen
werkten verbindend. Arm, rijk,
oud en jong kwamen er samen.
Dat wilden Robbert en Paul ook
voor Overvecht.
www.desfeervanweleer.nl
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Cultuur in Overvecht		
TEKST BERRY DE NIJS

Wist je dat er in Overvecht heel veel te doen is op het
gebied van kunst en cultuur? Van standbeelden in de
parken tot aan dansoptredens in Theater ZIMIHC en
van cursussen fotografie tot handwerklessen. Kunst en
cultuur hoort bij Overvecht en is er voor jong en oud.

Cultuur Platform Overvecht
Het Cultuur Platform Overvecht (CPO) brengt cultuur en
wijkbewoners samen door kunst en cultuur beter zichtbaar te maken in de wijk. Op de website vind je bijvoorbeeld allerlei leuke activiteiten, kunstprojecten én cursussen waar je bij kunt aansluiten. Een avondje theater
maken of beleven, muziek maken en kunstzinnig bezig
zijn; voor jong en oud verzamelt CPO de leukste evenementen en activiteiten. Op de website vind je bijvoorbeeld links naar culturele instanties, maar ook voor een
dj-cursus van dj Redlocks, de website van Granny’s finest
en de agenda van Seizoensconcerten Station Overvecht.
www.echtovervecht.nl/cultuurplatform-overvecht

Kunst in de wijk
Overvecht kent veel standbeelden en muurschilderingen. Misschien loop je iedere dag wel langs zo een object,
maar is het eigenlijk nog niet echt opgevallen. Benieuwd
naar de kunstwerken in de wijk? Cultuur Platform Overvecht stelde een wandel- en/of fietsroute samen langs
16 kunstwerken. De route is 6 kilometer en start bij Coffeemania op Station Overvecht en eindigt aan de Vechtdijk. Het oudste beeld langs de route dateert uit 1965,
het meest jonge kunstwerk stamt uit 2011. Download
de routekaart via: www.echtovervecht.nl/cultuurplatform-overvecht
Overvecht kent daarnaast verschillende muurschilderingen. Zo geniet je aan de Dorbeendreef van de Fluitspeler,
is kunststroming De Stijl vertegenwoordigd op een muur
van de Kalymnosdreef en staat er in verschillende talen

‘Vrede’ te lezen in een kleurrijke schildering aan de Falklanddreef. Tijdens je route langs de kunstwerken, zijn
deze inderdaad de moeite waard om even bij stil te staan.

AllOne
Samen sta je sterk, dat is de kracht van AllOne van Barbara del Court König. AllOne zet creatieve projecten in
om zo wijkbewoners op speelse wijze bij elkaar te brengen. Samen aan de slag met groen in de wijk bijvoorbeeld
of samen een kunstwerk maken. Door het samen te doen
met professionele begeleiding komt de buurt samen en
gaat men bewuster nadenken over wat er speelt in de
wijk. Daarnaast ontwikkelen de deelnemers zelf hun
eigen talenten. AllOne werkt hierbij samen met andere
instanties in de wijk.
www.allone.nl

Artivaria
Zin om zelf lekker aan de slag te gaan? Bij de vereniging Artivaria zijn alle amateurs in beeldende kunstbeoefening van harte welkom. Als lid ga je lekker samen
tekenen, schilderen, beeldhouwen of andere creatieve
beeldende kunst uitvoeren. Er worden geen cursussen
gegeven.
www.artivaria.nl

Stichting BlauwLicht
Bij Stichting BlauwLicht worden wijkbewoners gestimuleerd om samen aan de slag te gaan. Ga samen met andere deelnemers en kunstenaars op zoek naar je eigen
talent. BlauwLicht geeft verschillende cursussen. Aan
het eind van een cursus vindt er een tentoonstelling
plaats van de gemaakte werken. Dit kan beeldhouwen
zijn, maar ook schilderen en fotograferen. Instappen kan
altijd en je hoeft geen kunstzinnige achtergrond te hebben om mee te kunnen doen.
www.blauwlicht.org

Stut Theater
Theatergroep Stut Theater komt samen aan de Amazonedreef. Zij maken vooral theatervoorstellingen die gaan
over maatschappelijke onderwerpen. De stukken zijn altijd gebaseerd op verhalen en ervaringen van de spelers
zelf. De theaterstukken worden gespeeld door mensen
die hun eigen verhaal willen delen. De voorstellingen
brengen gesproken woord, muziek, dans en beelden
samen tot een prachtig geheel. Heb jij een verhaal te
delen? Meld je dan aan bij Stut Theater.
Amazonedreef 40, www.stut.nl
Verderop in deze Special staat een leuk artikel over Stut
Theater!

ZIMIHC theater Stefanus
In ZIMIHC theater Stefanus is er altijd iets te doen. Het
theater ligt aan de Braziliëdreef en biedt ruimte voor allerlei kunstvormen uit alle culturen die in Overvecht te
vinden zijn. De theaterruimte is te huur voor theatergezelschappen, muzikanten en dansers die een voorstelling willen geven. Zowel amateur- als professionele gezelschappen zijn hier van harte welkom. In de foyer van
theater Stefanus bevindt zich de overdekte patio van het
culturele café Bij de Steef!. Het café biedt een plek om
samen te werken, een drankje te doen en te genieten van
exposities. Daarnaast geniet je er van muziek, van een
hapje en een drankje en mag er gedanst worden. Zowel
het theater als het culturele café bieden een gevarieerd
programma.
Braziliëdreef 2, www.zimihc.nl/theaters/stefanus

MuziekRoute
Kinderen maken graag muziek en daarom daagt de
MuziekRoute kinderen van groep 3 tot en met groep 8
uit om hun eigen muzikale verhaal te vertellen. De
MuziekRoute geeft verschillende muzieklessen op
school, waarbij vooral gekeken wordt naar samenzang
FOTO ZIMIHC THEATER
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en samenspel. Improviseren en eigen ritmes en liedjes
bedenken wordt zeker gestimuleerd. De kinderen kiezen zelf hun instrument. Willen ze na groep 6 door met
spelen op hun gekozen instrument? Dat kan zeker, via
het programma Muziek na School, waarbij kinderen aan
de Sao Paulodreef de lessen na schooltijd volgen.
www.muziekroute.nl

het Rosa Ensemble ook videoclips, filmprojecten, composities en produceert het cd’s. Het Rosa Ensemble treedt
op in heel Nederland, maar de roots liggen in Overvecht.
Een optreden in Theater ZIMIHC Stefanus slaan ze daarom niet over.
www.rosaensemble.nl

Stichting Muziekhuis Utrecht

Jongeren die op zoek zijn naar hun creatieve inslag zijn
van harte welkom bij Jongeren Cultuurspot Overvecht
aan de Schooneggendreef 27C. Hier worden namelijk
verschillende activiteiten, cursussen en workshops gegeven die uiteindelijk kunnen leiden tot toffe optredens.
Uiteraard kun je ook gewoon naar die optredens gaan kijken. Ontdek via de workshops en cursussen je talenten
of breng je talenten zelf naar het podium. Als het maar
met kunst en cultuur te maken heeft, dan biedt Jongeren Cultuurspot Overvecht je een podium. Denk hierbij
aan theater, dans en muziek, en aan graffiti, buikdansen,
fotografie en beeldende kunst.
www.cultuurhuiskanaleneiland.nl/workshops/overvecht

Aan de Loevenhoutsedijk ligt het Muziekhuis. Een plek
waar je met een gezelschap kunt oefenen in de studio’s,
waar een opnamestudio te huur is en waar verschillende muziekgezelschappen samenkomen om te repeteren.
Het Muziekhuis is voorzien van keukentje met grote tafel
op de eerste verdieping. Er is zelfs een lift. In de studio’s
zijn een piano en drumstel aanwezig. Net als stoelen,
muziekstandaarden en een geluidsinstallatie.
www.muziekhuisutrecht.nl

Catching Cultures Orchestra
ZIMIHC theater Stefanus is de oefen- en samenkomstplek van het Catching Cultures Orchestra. Dit orkest bestaat uit muzikanten en zangers van allerlei achtergronden. Samen maken zij grensoverschrijdende muziek. Het
orkest is een verzameling van culturen en geeft vluchtelingen een creatief podium om de muziek van hun cultuur de delen met elkaar en met de Nederlandse cultuur.
Dit levert een bont gezelschap op en een uiteenlopend
repertoire. Er zijn geregeld optredens, meeluisteravonden en meespeelmomenten. Deze worden op de website
aangekondigd.
www.catchingculturesorchestra.nl

Jongeren Cultuurspot Overvecht

The Social Collective
The Social Collective onderneemt binnen welzijn,
cultuur en maatschappij en zet zich door heel Nederland
in voor ‘de buurt’. Ze werken op verschillende manieren
aan het activeren van buurtbewoners, het stimuleren van
ontmoetingen en verstevigen van netwerken in buurten
en doen dit zo veel mogelijk samen met bewoners en
andere belanghebbenden. Al jaren organiseren zij met
veel succes De Sociale Buurtmarkt in Overvecht.
www.thesocialcollective.nl

Rosa Ensemble
Zin in een bijzondere mix van muziek en theater? Het
Rosa Ensemble brengt al meer dan 20 jaar bijzondere
voorstellingen uit. Het ensemble speelt bij de optredens
met verschillende muziekstijlen, waardoor je steeds weer
verrast wordt. Naast het geven van voorstellingen maakt
FOTO STUT MAROUSSIA ANTHONISE

32 dreefnieuws SPECIAL 2020

FOTO STUT GUIDO FOKKEMA

dreefnieuws SPECIAL 2020

33

‘Tijdens een wandeling op
de heuvel van Park de Gagel,
wandel je eigenlijk op een
stukje Utrechtse en
Overvechtse geschiedenis’

Parken in
Overvecht
Ontspannen in de natuur, midden in je eigen wijk
TEKST EN GROTE FOTO ILONA HULSHOF

Park de Watertoren
Wat vind je het leukste aan wonen in
Overvecht? Voor mij is het de combinatie
tussen de stad op fietsafstand en de
natuur op loopafstand. ‘Overvecht is een
groene wijk’, hoor ik vaak. En als ik vanuit mijn negenhoogflatje naar buiten kijk,
kan ik niet anders dan dat beamen. Mijn
uitzicht bestaat vooral uit bomen, met
daartussen een aantal flats.
Naast het vele groen in de wijk, heeft Overvecht ook
een groot aantal parken. Sommigen zijn klein en vooral bemind door de direct omwonenden, anderen groter
en ontvangen bezoekers uit de wijde omgeving, zoals
Noorderpark-Ruigenhoek. Ik neem jullie mee op een
parkenbezoek door Overvecht.

FOTO PUCK ‘T HART
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Laten we beginnen voor de deur. Nou ja, voor mijn deur
dan. Park de Watertoren ligt officieel aan de Moezeldreef,
maar eigenlijk is het hele gebied rondom zorgcentrum
Nieuw Tamarinde onderdeel van het park. Omdat het
park rondom de bebouwing loopt, is het erg veelzijdig. Zo
heb je tussen de Marnedreef en de Don Carlosdreef een
groot grasveld met een waterspeeltuin, basketbalveld en
voetbalkooi. En natuurlijk de bekende ijsbaan van IJsclub
Siberia.
Aan de andere kant van de Moezeldreef vind je de
watertoren waar het park naar vernoemd is. De watertoren is een officieel rijksmonument en staat er al sinds
1935. Het deel van het park rondom de watertoren bezoek
ik zelf graag voor een zomerse avondwandeling rondom
de fontein. Je vindt hier ook Dierenweide de Watertoren.
De schapen, kippen, muskuseenden, konijnen en cavia’s
van de dierenweide ontvangen met alle liefde bezoekers
uit de wijk; jong en oud zijn welkom.

Vechtzoompark
Tijdens een eerder interview voor Dreefnieuws bracht
ik al een bezoek aan sportpark Vechtzoom (Dreefnieuws
zomer 2019). Achter de velden van het sportpark strekt
zich een groot park uit. Het park loopt als een strook
langs de Vechtdijk. Karakteristiek aan dit park zijn de
grasvlaktes met daaromheen golvende paden. Door-

dat de rand van het park bijna volledig begroeid is met
struiken en bomen, heb je vooral ’s zomers niet direct
door dat je vlakbij de woonwijk bent.
Door het park heen staat een aantal moderne beelden,
waardoor het wel wat weg heeft van een beeldentuin.
Mocht je tijdens een wandeling meer willen weten over
een van de kunstwerken, dan kun je deze opzoeken op
www.kunstinopenbareruimte-utrecht.nl. Ook vind je
halverwege het park, in de buurt van de Santa Cruzdreef,
een aantal bewegingstoestellen. Dit zijn speciale fitnesstoestellen waarop ouderen conditieoefeningen kunnen
doen.

Klopvaartpark
De naam doet vermoeden dat het Klopvaartpark bij
stadstuin Klopvaart zou moeten liggen, maar voor het
park moet je toch nog een stukje verder. Het park ligt
rondom Fort aan de Klop, aan de 1e Polderweg. Het park
grenst aan het Vechtzoompark. Als je over de Vechtdijk
richting Oud-Zuilen fietst, is het zeker de moeite waard
om een klein ommetje te maken rondom het fort.

Park de Gagel
Park de Gagel is misschien wel een van de opvallendste parken in Overvecht door de hoogteverschillen met
de rest van de wijk. Tijdens het schrijven van dit artikel
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Redouan el Yaakoubi ( 24 jaar)
Professioneel voetballer bij Telstar
Woont samen met ouders en zusjes
Mooiste plek in Overvecht: sporthal
De Dreef

‘Het park vormt
zich rondom Fort
Ruigenhoek,
dat als een
eilandje midden in
het park ligt’
FOTO PUCK ‘T HART

Nog meer mooi groen in Overvecht:
• Begraafplaats Daelwijck – hier kun je in stilte
wandelen, iemand herdenken of een bezoek brengen 		
aan het kunstwerk ‘Aan mijn liefste’.
• Spoorzoompark – de groene strook langs het spoor 		
tussen station Overvecht en fort Blauwkapel.
• Speelbos Gagelbos – kinderen kunnen hier klimmen 		
en spelenderwijs de natuur ontdekken.
• Stadstuinen – stadstuin Klopvaart, stadstuin
Plutodreef en de volkstuinen van De Doordouwers.

ontdekte ik pas waar de heuvel in het park vandaan
komt, maar het verhaal zal voor veel lezers wel bekend
zijn. Toen het oude Jaarbeursgebouw werd afgebroken
(op de plek waar nu TivoliVredenburg staat), is het puin
op de plek van het park gestort. Later werd de grond van
de aanbouw van de wijk Overvecht hier bijgevoegd. Dus
tijdens een wandeling op de heuvel van park de Gagel,
wandel je eigenlijk op een stukje Utrechtse en Overvechtse geschiedenis.
Park de Gagel is onder andere bekend van de Gagelsteede
aan de Gangesdreef. Naast dat je op bezoek kunt bij de
dieren in de stal en in de wei, organiseert de Gagelsteede allerlei activiteiten waarbij kinderen meer kunnen leren over dieren. Zo kun je de dierverzorger helpen met
voeren, of kun je vragen stellen over huisdieren. Of leen
een boek uit de zwerfboekenkast. En vergeet natuurlijk
niet al die schattige lammetjes in de lente.
In Park de Gagel vind je ook de Voedseltuin Overvecht.
Ik ken Matthias die hier vrijwilliger is. Hij vertelt dat hij
meewerkt aan het verbouwen van groente, bessen en
kruiden. ‘We hebben geen eigen stukje grond, maar ik
kan wel aangeven welk werk ik het liefste wil of kan.’ De
vrijwilligers krijgen vaak verse oogst mee naar huis, en
bezoekers kunnen een deel van de oogst kopen. ‘Maar
we genieten ook van de bezoekers die gewoon komen
kijken’, legt Matthias uit.
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‘’Ik voel me thuis in Overvecht. Overvecht is een diverse multiculturele
wijk. Een opkomende wijk met veel
talent dat niet altijd gezien wordt. Ik
ben zes keer bij FC Utrecht afgewezen. De zevende keer werd ik aangenomen. Het is de kunst om met
tegenslag om te gaan. Als je een
droom hebt, moet je er hard voor
gaan. Mijn moeder is mijn inspirator
en de sleutel tot mijn succes. Wat zij
doet is pas topsport. Naast de sport
ben ik betrokken in de wijk en zet ik
me in voor anderen om talent te laten groeien.’

‘Als je een droom
hebt, moet je er
hard voor gaan’

TEKST MARGOT MULDER
FOTO EBRU AYDIN

Als je de Tigrisdreef oversteekt, loop je via het Sjanghaipark en de fiets- en loopbrug over de Karl Marxdreef
(Ring Utrecht) zo het Noorderpark binnen.

Noorderpark-Ruigenhoek
Dit park grenst aan de wijk Overvecht en is officieel een
natuurgebied van Staatsbosbeheer. Het park vormt zich
rondom Fort Ruigenhoek, dat als een ‘eilandje’ midden
in het park ligt. Aan de grenzen van het park vind je
trouwens nog twee forten, namelijk Fort de Gagel (richting Maarsseveen) en Fort Blauwkapel (richting Tuindorp).
In dit park is daadwerkelijk van alles te beleven. De
klimtoestellen in de speeltuin zijn grotendeels van hout
gemaakt en passen daarom mooi in de omgeving. Maar
ook het skatepark en de forelvijver zijn bekende bezoekplekken in het park. Doordat het poldergebied nog tot ver
achter het park loopt, is de omgeving uitermate geschikt
voor een lange wandeltocht of een rondje op de fiets of
skeelers. Skeeleren doe ik er zelf graag.

Ontdek groen Overvecht
Genieten van de natuur is dus zeker geen probleem in
Overvecht. Niets te doen deze zomer? Ga dan eens op
een groene ontdekkingstocht in je eigen buurt.
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Architectonische

parels

typische wederopbouwwijk
TEKST SIMON DE WILDE
FOTO’S GODFRIED VAN UTRECHT

Overvecht bestaat uit lange rechte wegen die ‘dreven’
heten met daaraan hoogbouw en laagbouw afgewisseld. Beton en groen. Maar wie goed kijkt, vindt ook enkele architectonische bouwwerken die zeer de moeite
waard zijn. We zetten ze hier voor je op een rij.

van de wijkgedachte was de woning. Daarin woonde een
gezin. De woning maakte deel uit van een buurt. En de
buurt was een onderdeel van de wijk. En de wijk Overvecht was weer onderdeel van de stad Utrecht.

Overvecht is de grootste naoorlogse nieuwbouwwijk
van de stad Utrecht. Veel groter dan bijvoorbeeld Kanaleneiland of Hoograven. Ongeveer 800 hectare grond is
bouwrijp gemaakt. Dat zijn bij elkaar ongeveer 534 voetbalvelden. Daarop verrijzen in de jaren zestig woningen
voor maar liefst 45.000 mensen. De nieuwe woningen
zijn hard nodig omdat er in Utrecht, net zoals de rest
van Nederland, een groot tekort heerst. Grote gezinnen
wonen in de oude binnensteden op elkaars lip in kleine
en donkere eenkamerwoningen.

Overvecht bestaat uit verschillende carrés of buurten.
Stedenbouwkundigen Wissing en Spruit waren verantwoordelijk voor dit plan. Overvecht valt onder te verdelen in Zuid en Noord. Waarbij Zuid werd gebouwd tussen 1959 en 1962 en Noord tussen 1964 en 1966. Noord
kenmerkt zich door veel meer hoogbouw. In beide delen
is veel ruimte voor groen in de openbare ruimte.

De woningen die in Overvecht worden gebouwd zijn
typisch voor de naoorlogse stedenbouw. Overvecht is
neergezet vanuit de ‘wijkgedachte’. De wijk brengt orde
en structuur. Dit idee is ontstaan in reactie op de Tweede
Wereldoorlog die chaos en wanorde bracht. De hoeksteen
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Wonen in carrés

De carrés zijn niet ingevuld als blokvorm. Lange open
stroken met woningbouw werden in de carrés geplaatst.
Dus geen gesloten blokken. Dit was ook een reactie op
de benauwde binnensteden van voor de oorlog. Om
veel mensen in de nieuwe wijk te laten wonen is er
veel hoogbouw neergezet. Er waren plannen om torenflats te bouwen zoals in de Amsterdamse Bijlmermeer,
maar die plannen zijn gesneuveld. Verder werden er veel
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voorzieningen neergezet zoals winkels en scholen zodat
mensen alleen naar de stad hoefden om te werken.
Ongeveer een kwart van de woningen in Overvecht
bestaat uit eengezinswoningen. Er zijn veel verschillende
typen woningen. Van een klassieke eengezinswoning, tot
een zeshoogflat met vierkamerwoningen. De gedachte
was dat iedereen in de wijk kon komen wonen. Van jong
tot oud tot gezin tot alleenstaande. Iedereen kon zijn of
haar plek binnen de gemeenschap vinden.
De hele wijk Overvecht is gebouwd op goede bezonning.
Alle woningen werden voorzien van grote ramen zodat
er veel licht in de woningen kon vallen. Dit idee van de
doorzonwoning is wijd toegepast in Overvecht. Het idee
van lucht, licht en ruimte geldt voor alle woningen en dit
zou je het motto van de wijk kunnen noemen.
Als geheel vormt Overvecht een bijzonder stedenbouwkundig concept. Lange rechte straten (dreven) met open
bebouwing van verschillende diversiteit en hoogtes. Toch
staan er ook enkele bijzondere of afwijkende architectonische bouwwerken tussen. We zetten er een aantal voor
je op een rijtje.

Experimentele flats
In Overvecht-Noord zijn 183 Experimentele flatwoningen gebouwd. De flats zijn verdeeld over 11 gebouwen. En die wijken qua ontwerp af van de rest
van de flats die in de buurt staan. Dit geldt voor zowel de buiten- als de binnenkant van de woningen.

Idee achter deze woningen was dat ze flexibel bewoonbaar waren. In elke flat zaten schuifwanden
zodat bewoners de woning naar eigen inzicht konden
indelen. Een tweede kenmerkend element is de centrale
hal op elke etage. Dit is een gemeenschappelijke huiskamer in plaats van een anoniem trappenhuis. Bewoners
konden daar samen koffiedrinken of een spelletje spelen.

‘In elke flat zaten schuifwanden zodat bewoners de
woning naar eigen inzicht
konden indelen’
C&A Grootwinkelcentrum Overvecht
Op 3 september 1969 werd het Grootwinkelcentrum
Overvecht op feestelijke wijze geopend. Het geheel
kenmerkte zich door strakke en moderne winkels met
daarboven woningen. Voor afzonderlijke winkeliers was
er ruimte voor eigen architectuur, maar daar maakte
alleen C&A gebruik van. Architect Groosman ontwierp de
blikvanger van het winkelcentrum voor de kledingzaak.
Het staat op de hoek en het heeft de vorm van een doos
met ronde hoeken met opvallende torenachtige elementen. De wanden zijn gepleisterd. Het was destijds een van
de eerste vestigingen van C&A in Nederland buiten een
stadshart.

C&A

‘Het heeft de vorm van een
doos met ronde hoeken met
opvallende torenachtige
elementen’
Apotheek Roelantdreef
Pas nadat het Grootwinkelcentrum is afgebouwd verrees
in 1970 de apotheek. Het betonnen gebouw is uniek in
Utrecht. Ergens doet het qua vorm denken aan een schip.
Het gebouw heeft een trapeziumvormige plattegrond. De
sculptuur van het beton is bijzonder. Nu zit er nog altijd
een apotheek.

Blauwkapel
Het dorpje Blauwkapel stamt uit de middeleeuwen. En
is daarmee misschien wel de oudste plek in het ontginningsgebied van Overvecht. Het dorpje is gebouwd rondom een kerkje. Langzaam maar zeker werd Blauwkapel
opgeslokt door de stad. Eerst met de bouw van de forten
voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie begin 19de eeuw.
Het dorpje werd gefortificeerd en kreeg een stervormige
gracht rondom. En later die eeuw volgde de aanleg van de
spoorweg. En nog weer later Overvecht en (snel)wegen.
Het dorpje Blauwkapel is een beschermd dorpsgezicht.
Omdat het zo’n bijzonder cultuurhistorisch
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karakter kent. Dankzij de bescherming kan het gebied zijn cultuurhistorische identiteit behouden. Dit is
bijzonder want in heel Nederland zijn slechts 472 van
deze plekken.

Tuinmuurtjes Overvecht-Zuid
In het voorjaar van 2012 zijn een flink aantal tuinmuurtjes
in Overvecht-Zuid aan de Rubicondreef, de Othellodreef
en de Turandotdreef opgeknapt. De muurtjes staan er
sinds de oplevering van de woningen in de jaren 60. De
tuinmuurtjes zijn karakteristiek te noemen en passen samen met het hekje bij het huis. Vanuit cultuurhistorisch
oogpunt besloot het rijk, de gemeente, woningcorporaties en enkele andere instanties de handen ineen te slaan
en een meerderheid van de muurtjes op te knappen.

Moskee
Met de bouw van Overvecht werd ook rekening
gehouden met de verschillende geloven. Verschillende
kerkgebouwen kwamen echter al vrij snel leeg te staan.
Gelukkig kregen deze kerken nieuwe bestemmingen. Zo
kun je sinds 2006 naar theater in de Stefanus (toenmalige
Stefanuskerk) en is er een moskee in wat vroeger de
Emmauskerk was. Deze kerk sloot in 1982 de deuren
definitief. Na de komst van de moskee Omar Al Farouq
knapte de buurt ook op. De winkels aan de Arnodreef
floreren mede dankzij de moskeebezoekers die van
heinde en verre komen om er te bidden en andere sociale
activiteiten te ondernemen.
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In Overvecht heb je het Johannescentrum aan de Moezeldreef voor protestanten. En aan de Lichtenbergdreef heb
je de Sint-Rafaëlkerk voor de katholieken.

Station Overvecht en glijbaan
In 1992 werd het spoor verdubbeld waar de wijk Overvecht langs ligt. Ook het stationsgebied is toen aangepakt. Er werd een bijzonder stationsgebouw naast
het spoor neergezet aan de Overvechtzijde. Omdat er
gekozen is voor een tunnel onder de sporen door is er
aan de Overvechtzijde een grote trap gemaakt in de vorm
van een amfitheater met daaromheen een zuilengalerij.
In de jaren na 2000 verloederde het stationsgebied totdat
in 2011 het gebied opgeknapt werd. De trap is hersteld
en er kwam een glijbaan die internationaal de aandacht
trok.

Watertoren
Aan de Neckardreef staat de watertoren van Overvecht.
Met recht een landmark voor de wijk. Er is zelfs een
Overvecht Kwartetspel gemaakt waar de watertoren een
prominente plek inneemt. De toren is gebouwd in de
jaren 30 in opdracht van de toenmalige gemeente
Maartensdijk. De architect is J.L. Pateer en de stijl die hij
koos is de Amsterdamse School. Het bouwwerk was een
werkgelegenheidsproject want het was economische
crisis. De hoogte is 48,6 meter en dat is hoger dan de
gemiddelde tienhoogflat. Het betonnen waterreservoir
heeft een inhoud van 500 m3. Met de bouw van de wijk
Overvecht kwam de toren in handen van de gemeente
Utrecht. Het is een rijksmonument en de toren is sinds
2018 in particuliere handen.

‘De watertoren van Overvecht
is met recht een landmark
voor de wijk’

Janne van Malenstein (68)
Woont sinds 1983 in de
Experimentele flats
Favoriete plek: Park de Gagel
‘Het mooie groen in OvervechtNoord koester ik door zelf aan groenonderhoud te doen, maar ook door
de kwaliteit van het hele park te
bewaken vanuit de beheergroep
Vrienden van Park de Gagel.
In Overvecht kun je ademhalen!
Er liggen tussen de hoogbouwflats prachtige parken waar je kunt
ontspannen en waar gewerkt wordt
aan steeds meer biodiversiteit.
Er bruist veel in Overvecht. Een hele
generatie geïnspireerde mensen is
druk met het verlevendigen van de
wijk. Ze hebben goed in de gaten
dat armoede en eenzaamheid de
vijanden zijn en willen naar meer
saamhorigheid en naar de menselijke
maat.
Veel mensen komen even een
praatje maken als ik in het groen
werk. Sommigen willen weten of
dat zomaar mag. Niet dus. Ik doe
het altijd en uitsluitend in overleg
met Stadsbedrijven. Anderen komen
even bedanken. Fijn te merken dat
zovelen oprecht van het groen hier
houden.’

‘Koester het groen en
gooi je rotzooi niet
achteloos weg’

FOTO EBRU AYDIN

Watertoren
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Kunst
als andere kant
TEKST SIMON DE WILDE
FOTO’S GODFRIED VAN UTRECHT

Geen wijk in Utrecht herbergt zoveel kunstwerken in
de openbare ruimte als Overvecht. Er is dan ook een
kunstroute die je op een andere manier kennis laat
maken met de wijk.
Langzaam maar zeker verschijnt er in de zomer van
2019 een levensgroot kunstwerk op de zijgevel van een
elfhoogflat aan de Dorbeendreef. Kunstenaars van het
Utrechtse collectief De strakke hand werken in de hitte
aan wat de grootste muurschildering van Utrecht wordt.
Het resultaat is een prachtige, reusachtige reproductie
van De Fluitspeler (1621) van de kunstenaar Abraham
Bloemaert (1566-1651).
Het originele schilderij hangt in het Centraal Museum
in Utrecht. Dit werk werd in 1928 door het museum
verworven. Het kunstwerk is gemaakt van olieverf op
doek en meet slechts 69 bij 57,9 centimeter. Een stuk
kleiner dan het werk op de flat. Op het doek en de gevel
zien we een fluitspeler van dichtbij afgebeeld. Hij staat
er slechts half op, maar is beeldvullend. Dit website van
het museum meldt dat dit voor die tijd nieuw was. De
schilder bedacht het niet zelf want het idee om op deze
wijze te schilderen ontstond in Italië. Volgens het museum dient de kijker vooral te letten op het geraffineerde
samenspel van licht en kleur dat wordt veroorzaakt door
het schijnsel van de kaars.
Dit jongste kunstwerk in Overvecht (zie foto) is voor
iedereen gratis te bewonderen. Je ziet de verbaasde
blik van de fluitspeler al van heinde en verre als je het
Grootwinkelcentrum nadert via de waterzuivering. Het
is slechts een van de tientallen kunstwerken die in de
openbare ruimte in Overvecht te vinden zijn.
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Vanaf de jaren zeventig zijn in Overvecht kunstwerken
geplaatst. Het aanbod is even kleurrijk als divers. Van
abstracte beelden, tot muurschilderingen, tot geveldoeken tot mozaïekwerk tot figuratieve beelden tot lichtkunst. Voor ieder is er wat wils. Hieronder lees je wat
meer over een paar van deze bijzondere kunstwerken.

Beeldbepalende liftkokerkunstwerken
Aan de Tannhäuserdreef, vernoemd naar een opera van
Wagner, vind je het dubbelkunstwerk Apollo en Diana.
De onoplettende voorbijganger zal in eerste instantie
niets zien. Maar wie een nauwkeurige blik werpt of even
stilstaat, ziet twee prachtige mythologische afbeeldingen
op de twee liftkokers van de 250 meter lange flat. De twee
liftschachten staan iets van de flat af. In het beton is een
reliëfkunstwerk afgebeeld van 8 meter breed en 20 meter
hoog. Op de ene koker is Apollo met een luit afgebeeld.
Hij is de Romeinse god van de muziek en poëzie. Ook
vereerden de Romeinen hem als zonnegod. Op de achtergrond staan runderen en vogels afgebeeld.
Op de andere koker staat de zus van Apollo Diana
afgebeeld met op de achtergrond de maan. Diana draagt
een pijl en boog en aan haar voet zien we jachthonden. Op de achtergrond van dit tafereel zien we herten
afgebeeld. Zij is onmiskenbaar de godin van de jacht en
de maan. Beider reliëfs lopen door op de zijkant van de
liftkoker en binnen in het portiek.
Dit dubbelkunstwerk werd gemaakt door Romulda
Bogaerts-Van Stolk en prijkt sinds de oplevering van de
flat halverwege de jaren zestig op de kokers.

Gigantische geveldoeken
Een levensgrote poster met daarop een schaatser tegen
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een ondergaande oranje zon. Het is een van de kunstwerken die de HIK-Ontwerpers hebben gemaakt en laten
ophangen op de zijgevels van diverse flats. In de periode van 2008 tot 2010 hebben zij samen met buurtbewoners de doeken ontworpen. Zelf zeiden ze daarover dat
de doeken ‘niet alleen mooi zijn maar ook helpen bij de
oriëntatie’. Alle straten zijn in Overvecht recht en alle
namen eindigen op dreef. Daarbij lijken de meeste flats
en woningen ook op elkaar zodat je snel gedesoriënteerd
raakt. In de buurt van de Dorbeendreef en Haarlemmerhoutdreef hangen vier geveldoeken met afbeeldingen die
geïnspireerd zijn op het gelijknamige boek van de schrijver Nicolaas Beets.

Boekboom
Een groot houten pop-up boek-achtig kunstwerk staat
op het schoolplein van OBS Spoorzicht en de Jenaplanschool Cleophas. Het opengeklapte boek bestaat uit een
zevental pagina’s die samen een hele kleurrijke boom
vormen. Aan de voet van boom bevinden zich de wortels.
Daar kunnen de kinderen zitten en spelen. Kunstenaar
Yasser Bellemans zegt daarover: ‘In dit boek staan geen
letters. Het is een open boek dat kinderen uitdaagt om al
spelend in hun eigen taal een verhaal te maken.’ Onder
de bladeren staat een ronde tafel die tot een gesprek of
picknick uitnodigt. Ook zit er in de boom een uil die symbool staat voor wijsheid en van bovenaf op het geheel
neerkijkt. Je kunt het kunstwerk van verschillende kanten benaderen. Elke zijde heeft een andere kleur. Zo staat
blauw voor de avond, rust en bezinning. De verschillende
kanten van de Boekboom verwijzen naar dag en nacht
en op een subtiele wijze zijn ook de kleuren van de verschillende seizoenen terug te vinden. Het gegeven dat de
Boekboom een heel andere kleur en emotie heeft, afhankelijk van waar je staat, maakt bewust van het unieke
persoonlijke perspectief.

andere de Oranjerivierdreef, de Zambesidreef, de Nataldreef en de Ossewagendreef. Idee achter dit kunstproject
is om de portieken meer identiteit en herkenbaarheid te
geven. Ook hier werden bewoners actief betrokken bij
de totstandkoming van de kunst. Op deze manier raakten buurtbewoners met elkaar in gesprek. Kunst waarbij
de leefbaarheid van de buurt wordt vergroot en welzijn
voorop staat wordt ook wel ‘social design’ of ‘community
art’ genoemd.

Pegasus
Een gevleugeld paard met op zijn rug een achteroverhellend naakt figuur lijkt uit het water op te stijgen. Wie is de
ruiter? En valt de ruiter van het paard? Deze afbeelding
komt uit de Griekse mythologie. Bellerophon is waarschijnlijk de ruiter op de rug van Pegasus. Die probeerde
naar de berg Olympus, de plek waar de goden woonden,
te vliegen op Pegasus. De goden zagen dit en stuurden
een steekvlieg die Pegasus onder de staart stak. Daarop
steigerde Pegasus en Bellerophon viel eraf. Dit moment
heeft kunstenaar Fons Bellemans proberen vast te leggen. Het bevindt zich in het water in Park de Watertoren.

Kunst in de bieb
Maar liefst 55 abstracte doeken hangen in de bibliotheek
Overvecht aan de Gloriantdreef. De doeken zijn gemaakt
door de Utrechtse kunstenaar Otto Hamer. Op elk doek
verschijnen steeds dezelfde blauwe en witte strepen
met een geel, groen of rood vlak ertussen. De reeks als
geheel lijkt een animatie waarbij een vorm langzaam
vanaf de zijkant in beeld komt en aan de andere kant
weer verdwijnt. Hamer heeft de reeks op de vorm van
de bibliotheek afgestemd, als een doorlopend verhaal.
Onderbrekingen door tussenwandjes vangt hij op door
halve doeken aan weerszijden van die wand te hangen.
Het ingenieuze strepenpatroon blijft, ondanks de visueel
drukke omgeving, goed overeind.

De Bramentes
Twee dansende fantasiefiguren. Dit is de Bramantes, een
kleurrijk kunstwerk dat oorspronkelijk werd gemaakt
voor Buurtcentrum De Bram. In 2017 verhuisde het kunstwerk van Nora Baetens mee naar de nieuwe locatie van
het buurtcentrum aan de Teun de Jagerdreef. Wie daar
het buurthuis binnengaat, komt langs het kunstwerk.

Pratende vrouwen

Kunst in het portiek 2009
Een graffiti met felle kleuren in een portiek in een flat in
Overvecht. Het is een van de verschillende werken die
door kunstenaars vanaf 2009 zijn aangebracht in onder
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Twee vrouwen staan tegenover elkaar. Het lijkt alsof
ze met elkaar in gesprek zijn. De ene vrouw houdt een
parasol in haar hand. De ander vrouw heeft een stuk papier vast. Beide vrouwen dragen lange gewaden. Het is
een tafereel dat uit het leven is gegrepen. Beeldhouwer
Albert Dresmé vatte dit beeld in brons. Het beeld stond
bij het Titus Brandsmahuis, maar verdween toen het
huis werd gesloopt. Later dook het kunstwerk op in de
tuin van een ander zorgcentrum in Utrecht. Omdat het
tweede zorgcentrum ook is gesloopt is het beeld weer
teruggezet op zijn oorspronkelijke locatie in Overvecht.
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Artblock
en de groenstrook

Dresmé kreeg zijn opleiding aan de Kunstnijverheidsschool in Utrecht en volgde ook lessen bij Jan Bronner,
kunstenaar van het werk moeder Kegge.

1,5% voor kunst
Na de Tweede Wereldoorlog werd in Utrecht het Fonds
Stadsverfraaiing opgericht. Doel was en is om de stad
mooier te maken met kunstwerken. Ook ondersteunt het
fonds kunstenaars. Vanaf 1970 werden in Overvecht vele
kunstwerken geplaatst. Om het fonds te vullen, past de
gemeente Utrecht sinds 1954 de percentageregeling voor
publieke gebouwen toe. Bij nieuwe panden of verbouwingen waarin de gemeente voor meer dan vijftig procent
investeert, wordt anderhalf procent van de bouwsom
gebruikt voor kunst. De gemeente brengt per project
toekomstige gebruikers, architect en projectleiding
bijeen in een kunstwerkgroep. Leden van de Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving adviseren
over de inhoud en kunstenaars. De percentageregeling
heeft in de loop van de jaren veel bijzondere en unieke
kunstwerken opgeleverd, in alle wijken van de stad.

De meeste mensen zijn bekend met het fenomeen ‘writers block’ maar
wist je dat er ook zoiets bestaat als ‘art block’. Zoals een schrijver soms
uren naar het toetsenbord staart in de hoop dat die ene geniale zinsnede
eindelijk tot hem komt, zo zit ik soms met een potlood naar een leeg vel
te kijken in de hoop dat ik opeens wel weet wat ik moet gaan schetsen.
Dat werkt natuurlijk niet.
Mijn favoriete docent zegt altijd: ‘Als je vastzit, moet je gaan tekenen
naar waarneming, al is het je kat, zo kom je los.’ Ik hou van mijn kat,
maar ik heb haar al meer dan een decennium en al heel vaak getekend,
en zeker na weken lockdown heb ik haar echt wel gezien. Gelukkig woon
ik in een prachtig stukje Utrecht waar veel meer te zien is dan de meeste
mensen denken.

Kunstroute Overvecht
Van doeken in de bibliotheek tot geveldoeken tot
beelden tot muurschilderingen. Overvecht herbergt een
hoop openbare kunstwerken. Je moet alleen maar net
weten waar de kunst zich bevindt. Sommige beelden
zijn bijvoorbeeld goed verstopt tussen het groen. Daarom hebben HIK-Ontwerpers, bekend van onder andere
de geveldoeken, de glijbaan bij het station en het Overdreven Festival, in 2013 een heuse kunstroute gemaakt.
De route duurt 1 tot 1,5 uur op de fiets en biedt je de
mogelijkheid om de wijk op een andere manier te leren
kennen. De route start bij station Overvecht en eindigt
bij Fort aan de Klop waar je dan even bij kunt komen. De
route is te downloaden als pdf via: www.echtovervecht.
nl/nieuws/249-nieuwste-kunstroute-van-utrecht-inovervecht
Kunst in de openbare ruimte
De stad Utrecht kent meer dan 400 kunstwerken. Om
deze kunst te ontdekken heeft de gemeente een kaart
gemaakt. Die is gratis mee te nemen en is verkrijgbaar op
het stadskantoor. Je kunt de kunstwerken bezichtigen en
je komt iets te weten over het desbetreffende kunstwerk
en de kunstenaar. Er zijn twee kunstwerken in Overvecht
uitgelicht. Op deze website vind je informatie over alle
kunstwerken. Je kunt selecteren per wijk.
www.kunstinopenbareruimte-utrecht.nl

Mijn jaren 60-huisje staat naast wat officieel een groenstrook heet, maar
echt veel meer is dan dat. In de herfst bijvoorbeeld komt er elk jaar op
dat kleine heuveltje schuin tegenover mijn huis, naast die hoge els,
tegenover de kastanjeboom een enorme oranje paddenstoel uit de grond.
Toen mijn kindjes kleiner waren, vertelde ik hen dat dat het huis van
de kabouterfamilie Kortsok is, in de herfst laten ze het boven de grond
komen om alles even lekker door te luchten.
Iets verderop is het nu lege pierenbadje waar ik altijd even kijk of er geen
babypadden in vastzitten. Elk jaar redden we een hoop minipadden die
net niet omhoog kunnen komen. Zou die ene die we bij het lentetuinieren onder de laurierstruik tegenkwamen een van onze reddelingen zijn?
Dieren vinden in de achtertuin gebeurt hier trouwens vaker, de dikke
egel achter de papierkliko liet ons een keer enorm schrikken, maar vond
het daar kennelijk heel fijn. De spitsmuis die in een hoek gedreven was
door die oude kat die ik al eerder noemde, hebben we gelukkig weer veilig vrij kunnen laten. In de klimop aan de schutting zitten de hele tijd
meesjes en musjes verstopt die omstebeurt voorzichtig hun snaveltje
naar buiten piepen om te kijken of de weg naar het voederhuisje vrij is.
In het groenstrookparkje hupsen de kauwtjes langs me heen. Sinds ik de
zwart met grijze vogels in mijn voortuin voer in de winter reageren ze
anders op me, komen ze dichterbij en lijken me echt te herkennen!
Als je zegt dat je in Overvecht woont, krijg je vaak een meewarige blik,
alsof mensen eigenlijk willen zeggen: ‘oh wat naar voor je.’ Ik woon hier
nu tien jaar en ben nog elke dag blij met mijn keuze. Niet alleen ben ik
blij met mijn menselijke buren, maar ook met alle dieren die in mijn
wijk wonen. Ik denk dat ik een vuilniswagen bemand door egeltjes ga
tekenen, of een plantsoenendienst bestaand uit padden!
Lana
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Lana van Leeuwen (31 jaar), illustrator, tekstschrijver en blogger (www.leesvoer.net)

De positieve
ontwikkelingen
in Overvecht
‘Overvecht is typisch een
wijk waar je van gaat
houden als je je verdiept
in de historie en de plek’

TEKST SIMON DE WILDE
FOTO EBRU AYDIN

Wethouder Kees Diepeveen is verantwoordelijk voor de
wijk Overvecht en het programma Samen voor Overvecht. Hij ziet op veel gebieden kansen waardoor de
wijk beter en aantrekkelijker kan worden gemaakt
voor bewoners. ‘Overvecht is typisch een wijk waar je
van gaat houden als je je verdiept in de historie, de
plek en de mensen.’
Wat vind je de belangrijkste ambitie uit het programma
Samen voor Overvecht? En welke vind je de belangrijkste
van de tien kansen voor Overvecht?
‘Dit is lastig kiezen, want alles hangt samen en grijpt in
elkaar. Het is belangrijk dat we veel verschillende dingen aanpakken met elkaar. Om de wijk verder te brengen. Want over de hele linie zijn de cijfers voor Overvecht
minder positief dan voor de rest van stad. Of het nou gaat
om werkloosheid, gezondheid of veiligheid. We willen
dat mensen prettig wonen en in een veilige omgeving. En
dat er werk is, opleidingen zijn en goede ondersteuning
is voor mensen die hulp nodig hebben etc. Het gaat om
het hele leven. Daarom hebben we de vijf ambities en de
tien kansen bedacht waar we samen met anderen hard
aan werken in Overvecht.’
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Het ondernemersklimaat verbeteren is ook een ambitie?
Hoe werkt dat in de praktijk? Een veel gehoorde wens van
mensen uit de wijk is dat er meer horeca komt.
‘Ja, dat is ook een belangrijke ambitie. Het bedrijventerrein maken we veiliger. Er zijn ook initiatieven, zoals
de Beroepentuin. Idee daarbij is dat je als werkzoekende
een tijdje mag snuffelen aan beroepen in verschillende
sectoren. De afgelopen editie van de Beroepentuin, met
de focus op bouw en techniek, is druk bezocht met 150
bezoekers. Mensen kunnen ontdekken welke kansen er
voor ze zijn en wat bij ze past, waarna ze misschien wel
voor een leerwerktraject gaan met zicht op vast werk.
Ook is er in Overvecht de jaarlijkse startersdag met
ondernemers waar beginnende ondernemers kennis
en inspiratie kunnen opdoen. Een ander leuk initiatief
vind ik de vrijdagmiddagborrel van bierbrouwerij Van
de Streek. Dit organiseren ze met medewerking van de
gemeente. Ik zie een groeiend netwerk van ondernemers in de wijk die elkaar opzoeken en steunen. In de
nieuwbouw aan de NPD-strook is in de plint ruimte voor
bijvoorbeeld horeca. Wij kijken waar mogelijkheden voor
horecaondernemers in de wijk liggen en ondersteunen
dat.’

De gemeente en de woningcorporaties willen het percentage
sociale huurwoningen terugbrengen in Overvecht. Wat komt
daarvoor in de plaats en wat levert dat de wijk op?
‘Het verminderen van het percentage sociale huurwoningen bereiken we vooral door bij te bouwen. Er
komen onder meer nieuwe woningen bij voor mensen
met een middeninkomen. Zowel huur- als koopwoningen. Daar is veel behoefte aan. Mensen uit Overvecht die
te veel verdienen voor sociale huur kunnen dan beter
doorstromen. Ook biedt het kansen voor starters. Tegelijk moet er in een aantal andere wijken in onze stad juist
sociale huur bijkomen, omdat daar weinig aanbod is.
In Overvecht is ruimte om te bouwen, zoals je nu ziet
bij de NPD-strook en eerder bij het Antoniuskwartier.
Ook op andere plekken zijn mogelijkheden. Samen met
de woningcorporaties, beleggers en ontwikkelaars kijken we hier naar. Als er meer verschillende woningen
komen, versterk je de koopkracht van de wijk. En daardoor nemen de kansen voor allerlei voorzieningen, zoals
winkels en horeca, toe. Het levert de wijk dus verschillende voordelen op.’
Utrecht heeft bijna 10 miljoen euro gekregen van het Rijk
om te investeren in Overvecht. Wat gaat daarmee gebeuren?
‘Dit helpt ons bij de brede wijkaanpak Samen voor

Overvecht. We zetten het geld daarvoor in. Met het Rijk
maken we plannen. Een tipje van de sluier kan ik wel
oplichten. Het thema kansen voor de jeugd is belangrijk.
Denk aan kansen voor werkgelegenheid, stage, opleiding,
gezondheid en veiligheid. Het is belangrijk dat hier stevig
op wordt ingezet om de wijk veerkrachtiger te maken,
zodat eventuele klappen beter kunnen worden opgevangen in de toekomst.’
Overvecht heeft een slecht imago. Wat is er te vertellen over
de wijk, dat veel mensen niet weten, en wat wel positief is?
‘Ik heb weleens het idee dat als iets negatiefs gebeurt,
dit in de media aan bod komt met het etiket Overvecht.
En als er iets positiefs gemeld wordt dan is het Utrecht.
Dus in dat opzicht herken ik dat beeld. Juist daarom is
het belangrijk om ook de positieve ontwikkelingen in
Overvecht te laten zien. Overvecht is typisch een wijk
waar je van gaat houden als je je verdiept in de historie, de plek en de mensen. Vanuit deze positieve insteek
zet je stappen vooruit. Kijk naar de kansen en mogelijkheden en investeer daar in. Daarom ben ik heel blij met de
wijkambassadeurs (zie elders in dit magazine). Zij
helpen om alle mooie en positieve ontwikkelingen te
vertellen. Ook zijn ze extra ogen en oren in de wijk. Zo
kunnen we samen voor de wijk en elkaar zorgen.’
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Buurtinitiatieven
Zo staat Overvecht voor elkaar klaar
TEKST GEKE VAN WIJNEN

BuurtBuik
Het is niet allemaal even zichtbaar, maar er gebeurt een
hoop in Overvecht! Veel Overvechters zijn actief voor
hun medebewoners: door bijvoorbeeld te koken, activiteiten te organiseren of huiswerkbegeleiding te geven.
We lichten een aantal initiatieven uit, maar als je je
ogen openhoudt, zie je er nog veel meer!

en medebewoners ontmoeten, het is ook de plek waar
allerlei activiteiten plaatsvinden. Een huiswerkklas,
bijvoorbeeld. Ga eens langs op de Jeanne d’Arcdreef
nummer 1, in het oude schoolgebouwtje. Burezina is nog
op zoek naar mensen die gastheer of -vrouw willen zijn.
Mail: info@burezina.nl of bel 06-576 891 05.

Al Amal

BuurtBuik

Al Amal betekent ‘hoop’. De stichting helpt mensen met
een migratieachtergrond om hun plek in de Nederlandse samenleving te vinden. Wanneer mensen met een
migratieachtergrond door de bomen het bos niet meer
zien in het zoeken naar de juiste hulp, is Al Amal een
schakel tussen bewoner en professional. In Overvecht
is Al Amal te vinden in buurtcentrum De Dreef, waar ze
elke dinsdag tussen 9.00 en 12.00 uur open huis hebben.
Bellen kan ook, met Ine Smeets: 06-426 600 19.

Het motto van BuurtBuik is ‘Voedsel verbindt’. In veel
culturen is eten iets wat je samen doet, waarbij je
mensen ontmoet en geniet van gezelschap. Het doel
van BuurtBuik is niet alleen om mensen bij elkaar te
brengen, maar ook om voedselverspilling tegen te
gaan: de maaltijden worden gemaakt van overgebleven
voedsel van winkeliers, horecalocaties en supermarkten.
Normaal gesproken verzorgen vrijwilligers elke zaterdag
een heerlijke driegangenlunch in Buurthuis De Boog op
de Gambiadreef. Houd voor informatie over wanneer je
weer kunt komen eten of kunt helpen koken het landelijke nieuws en de website van BuurtBuik in de gaten:
www.buurtbuik.nl/utrecht.

Big Brothers Big Sisters (BBBS) of Utrecht
Via BBBS worden kwetsbare kinderen en jongeren gekoppeld aan een vrijwilliger: een grote ‘broer’ of ‘zus’. Samen
kunnen ze wekelijks afspreken om iets leuks te doen.
Het doel van de relatie is om de jongere ‘broer’ of ‘zus’ te
stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. BBBS
gelooft dat elk kind succesvol kan worden in het leven.
Via de website kun je je opgeven als vrijwilliger of een
kind of jongere opgeven om in aanmerking te komen
voor een grote broer of zus: www.bbbsutrecht.nl.
Directeur Loes Heebing: 06-204 757 59.

Burezina
Burezina is de huiskamer van Overvecht-Zuid. Niet
alleen kun je er gewoon een kopje koffie komen drinken
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Buurt Mobiel
Even met de bus of op de fiets naar de supermarkt om
boodschappen te halen. Dit is niet voor iedereen zo
simpel! Mensen op leeftijd zijn vaak niet meer zo mobiel
en hebben moeite om zichzelf te verplaatsen. Daarom is
er Buurt Mobiel: voor vervoer op maat. Even Buurt Mobiel
bellen en je hebt flexibel en betaalbaar vervoer dat altijd
in de buurt is (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30
uur). Buurt Mobiel Overvecht: 06-241 457 89.
Meer informatie: www.buurtmobiel.com

De Emigratiegeneratie

De Proeftuin

De Emigratiegeneratie koppelt mensen van 55 jaar en
ouder die in het verleden uit een ander land naar Utrecht
zijn gekomen en daar graag over vertellen aan scholen
en kinderclubs. Vind je het leuk om kinderen iets te leren en te vertellen over hoe het is om naar een ander
land te verhuizen? Je kunt ook contact opnemen als je op
een school of kinderclub werkt en graag iemand van de
Emigratiegeneratie wilt uitnodigen.
Mail: saskia@vanvroegervoorlater.nl
Of bel: 06-430 450 43
www.emigratiegeneratie.nl.

Helemaal in het uiterste puntje van Overvecht-Noordoost zit terras De Proeftuin, in de stadstuin Klopvaart.
Daar kun je op donderdag, vrijdag en zaterdag (bij mooi
weer!) terecht voor koffie, thee, lunch en taart. Daarnaast vinden er in De Proeftuin ook allerlei activiteiten
plaats, zoals yoga, schilderen en wildplukken. Houd voor
de meest up-to-date informatie de website in de gaten.
www.cafedeproeftuin.nl/Activiteiten. Als je meer informatie wilt of een goed idee hebt voor een activiteit, bel
Lieke (06-418 687 18) of Nicola (06-303 669 03). Zij geloven
dat we door samenwerking de wereld mooier kunnen
maken, dus schroom niet om contact op te nemen!

De Free Food Experience
De stichting Free Food Experience biedt mensen met een
kleine portemonnee een gratis driegangendiner aan. Een
belevenis waaraan elke laatste zondag van de maand
ongeveer veertig mensen deelnemen. De Free Food
Experience is op zoek naar mogelijkheden om de doelgroep van minderbedeelden te helpen, juist in deze tijd.
Heb je ideeën? Mail dan naar
freefoodexperience@gmail.com.

De Oppasmoeders
Je hebt een mooie taalcursus ontworpen of wilt moeders
een cursus mindfulness aanbieden, maar ze komen niet
omdat ze door hun kinderen aan huis gebonden zijn. De
oplossing: oppasmoeders! Voor een klein prijsje passen
zij op de kinderen van deelnemers aan je cursus, zodat
de cursus ongestoord kunt plaatsvinden. Voor meer informatie, bijvoorbeeld over de kosten, bel 06-416 725 84
of ga naar www.deoppasmoeders.nl.

Handjehelpen
Het is niet altijd makkelijk als een kind of volwassene
met een beperking, een chronische ziekte of probleemgedrag zelfstandig (thuis) woont. Vrijwilligers en stagiairs van Handjehelpen ondersteunen deze alleenstaanden en gezinnen. Wil jij als vrijwilliger iets betekenen
voor een buurtgenoot of weten wat Handjehelpen voor
jou kan doen? Neem dan contact op met de coördinator van Overvecht, Daphne Kroon, via 030-263 29 50 of
kijk op www.handjehelpen.nl. Je kunt ook mailen naar
info@handjehelpen.nl.

Oké Nu
Oké Nu (een afkorting van Overvecht Kijkt Echt Naar U
om) gaat de strijd tegen eenzaamheid in Overvecht-Noord
aan. In de huiskamer van de wijk, op de Indusdreef
nummer 5, biedt Oké Nu uiteenlopende activiteiten aan,
zoals samen eten, schilderen of biljarten. Als je vragen

dreefnieuws SPECIAL 2020

53

‘Mijn dochter en ik
ruimen regelmatig
afval op in onze
straat, daarbij is
alle hulp welkom!

Ina Heijnen (37)
Woont drie jaar met haar vriend en
dochter in het Mariakwartier.
Favoriete plek: de speeltuin bij het
station
DE OPPASMOEDERS FOTO AMINA HAITOUTE

hebt of je aan wil melden voor een activiteit, kun je mailen naar oke.nu.overvecht@gmail.com of bellen naar
Erna Broekman 06-134 224 74 of
Roberta Haki
06-345 599 42.

Power by Peers
Een peer, in het Engels, wil zeggen: je gelijke. Bijvoorbeeld iemand die even oud is als jij of iemand die dezelfde werkervaring heeft. Het motto van de organisatie
is dan ook ‘met eigen wijsheid samen ondernemen’. Power by Peers is een sociale onderneming waarin je kunt
meedoen, meewerken en mee-ondernemen vanuit en
met jouw persoonlijke ervaring. De organisatie helpt
mensen een eigen onderneming op te zetten door het
organiseren van cursussen en werkgroepen die hen
daarbij helpen. De deelnemers organiseren samen
activiteiten en projecten voor en door mensen met een
kwetsbare achtergrond. Power by Peers zit in De Dreef en is
tijdens kantoortijden open op afspraak. Bel: 06-343 455 26
of mail naar info@powerbypeers.nl.

Stichting van Hagar tot Ruth
Van Hagar tot Ruth betekent: van vluchteling tot
vriend(in). Bij deze stichting kun je als nieuwkomer of
buurtbewoner naai- en handwerkles volgen. Niet alleen
leer je hierdoor nieuwe vaardigheden, je komt ook in
contact met anderen en leert de Nederlandse taal (beter)
kennen. Elke dinsdag is er van 10.00 tot 12.00 uur een
handwerk- en naailesgroep in De Dreef (bij het Leger
des Heils). Op woensdag kun je in Burezina terecht, op
de Jeanne d’Arcdreef. Daar is van 10.00 tot 12.00 uur een
handwerk- en naailesgroep en van 09.00 tot 12.00 uur
een maakgroep.
Bij de handwerkgroepen kun je altijd even binnenlopen,
bij de andere groepen moet je je van tevoren opgeven via
info@vanhtotr.nl of via WhatsApp op 06-394 897 73.
Meer weten? Ga naar www.vanhtotr.nl.

‘Een van de mooiste herinneringen
heb ik aan een buurtborrel waar ik
werd uitgenodigd voor de Mamariakwartier-app. Een app-groep met
ruim twintig moeders uit de wijk; ze
delen ervaringen, spullen, tips en ze
helpen elkaar. Dit voelde meteen als
een warm welkom. Het sluit ook mooi
aan bij mijn werk als yogadocent en
bedrijfsdoula, waarbij ik me richt
op zwangere vrouwen en moeders.
Ik heb een tijdje zwangerschapsyogales gegeven in Burezina. Je
herkent ons huis direct. Er staat heel
groot ‘Spuug op je blouse’ op het
raam geschreven. Dat levert soms
hilarische blikken op van mensen
die langs lopen. Het is de titel van
mijn boek over de combinatie zwangerschap, moederschap en werk.’
www.inaheijnen.nl
FOTO EBRU AYDIN

Repair Café
Elke derde zaterdagmiddag van de maand is in buurthuis Burezina het Repair Café. Hier helpen deskundige
vrijwilligers je bij de reparatie van jouw spullen. Alles dat
makkelijk te vervoeren is, wordt onder handen genomen:
elektronica, gereedschap, speelgoed, kleding en nog veel
meer! De vrijwilligers van het Repair Café leren je graag
hoe je een probleem opspoort en oplost. Wil je contact
met het team, mail dan naar repaircafe@thelivingtree.nl.
Het Repair Café is normaal gesproken van 14.00 tot 17.00
uur geopend.
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Goldies en
newbees
Oud en nieuw
in Overvecht
TEKST MARLIES DINJENS
FOTO’S NEELTJE KLEIJN

Sommige bewoners van Overvecht wonen
er vanaf het prille begin, andere zijn nieuwkomers in de wijk. Wij spraken een golden
oldie en een newbee. Wat vinden zij van
de buurt? En waarom wonen ze met veel
plezier in Overvecht?
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‘Ik woon hier nog steeds heerlijk’
Mart Benjamins-van Goor (88) is bewoner van het
eerste uur. Ze woont al zestig jaar met veel plezier in
Overvecht. Met haar hondje Chicco is ze een bekende
verschijning in de Operabuurt.
Via de politiebond kon Mart Benjamins met haar man
Harm, die politieagent was, zestig jaar geleden aanspraak
maken op een woning in Overvecht. Ze ging er flink op
vooruit: vanuit een krappe woning met een slaapkamer,
waarin haar zoon en dochter in een opklapbed sliepen,
kreeg ze ineens een heel huis. ‘Mijn man en ik maakten
vaak grapjes: straks zijn we elkaar kwijt in huis, zeiden
we dan. In ons oude huis hadden we een geïmproviseerde douche in de keuken. Nu hadden we een badkamer.
Wij zijn de eerste bewoners van dit huis.’
In de buurt woonden, net als nu, veel jonge gezinnen.
Haar vier kinderen hadden genoeg speelkameraadjes.
Lopend door de buurt, haar vaste wandelroute met haar
hondje Chicco, komen de herinneringen boven. ‘Hier
was een Spar en verderop een bakkerij. Die winkels zijn

allemaal verdwenen. In de Hoogvliet bij het winkelcentrum doe ik nog mijn boodschappen.’ Mart woont mooi
aan een plantsoen met hoge bomen. In het begin was het
allemaal nog kaal. ‘Ik heb de wijk gebouwd zien worden.
Helaas zijn veel bewoners overleden of verhuisd. Mijn
man is in 2008 gestorven. Ach ja, zo gaat dat op mijn
leeftijd. Ze worden niet allemaal 88.’
Door de coronatijd zit ze veel alleen thuis, maar normaal
heeft ze genoeg sociale contacten in de buurt, vooral ook
door haar werk in de kerk. ‘Ik ben daar lid van een vrouwenkring en ga naar de diensten. Zo heb ik veel mensen
hier leren kennen.’
Iedere dag loopt Mart rondjes door de buurt en maakt ze
een praatje met bewoners en hondenbezitters. ‘Ik woon
hier nog steeds erg fijn en wil hier voorlopig blijven.
Gelukkig krijg ik hulp bij het schoonmaken, want van
mijn dochter mag ik niet meer op een ladder staan. Ze
vindt mij daar namelijk te oud voor.’
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Overvecht
Op het land langs de Vecht,
ligt mijn wijk Overvecht.
Oase van groen en ruimte.
Licht en lucht.
Flats vol verhalen,
levens met weids uitzicht.
Wolken trekken voorbij,
Kinderen rooskleurig
de toekomst belooft veel.
Van starters en volhouders.
Het fruit rijk uitgestald.
Kijken, luisteren, proeven.
Mensen die elkaar zien
en omarmen.
Bij nader inzien.
Met rafelranden.
En toch heel schoon.
Dat is voor mij
écht Overvecht.

‘In Overvecht kun je alle kanten op’
In een galerijflat op tien hoog woont fotografe Neeltje. De keuze voor de flat en Overvecht was uit nood
geboren, maar bevalt haar nu steeds meer.
Nee, het was niet de eerste keus van Neeltje Kleijn (29),
om eind 2018 een flat in Utrecht Overvecht te betrekken.
Maar toen ze haar relatie na negen jaar zag stranden
en terugviel op haar inschrijving bij Woningnet, kwam
ze al snel in de wijk terecht. Op de dag van de bezichtiging van de flat aan de Henriëttedreef, om de hoek bij
het Grootwinkelcentrum, had ze een belangrijke foto-opdracht. Haar vader bekeek daarom de woning. ‘Hij vond
het een prima flat met mooi uitzicht vanaf tien hoog’,
vertelt Neeltje via de telefoon. Op de achtergrond zijn
geluiden te horen van de verbouwing van de flat. Het
gebouw moet binnen een paar jaar energieleverend zijn,
door meer energie op te wekken dan te verbruiken. ‘De
woningcorporatie pakt de flat grondig aan. ‘Dat is fijn,
want in de winter is het koud en in de zomer bloedheet.
Dat lawaai van de verbouwing neem ik dus graag op de
koop toe.’
Na de verhuizing naar Overvecht brak voor Neeltje een
nieuw hoofdstuk aan in haar leven, alleen in huis en
met weinig werk. Maar ze herpakte zich al snel en begon
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Susana

met een aantal fotoprojecten in de omgeving. Zo fotografeerde ze de tuinen in de buurt en maakte daar ansichtkaarten van. Die verkocht ze op het platform Etsy en
via haar eigen website. ‘Juist in een buurt als Overvecht
waar bewoners anoniemer samenwonen en het minder
schilderachtig is dan bijvoorbeeld in de binnenstad, moet
je er zelf iets van maken. Je moet hier zelf de slinger
ophangen.’
Inmiddels heeft ze haar flat geschilderd en opgeknapt
en geniet ze van het prachtige uitzicht dat reikt tot de
Dom, de Uithof en zelfs De Bilt. En ook een nieuwe liefde
diende zich aan. ‘Hij woont alleen in Amsterdam dus we
pendelen veel op en neer.’
De centrale ligging van Overvecht vindt ze een groot
voordeel. ‘Utrecht is centraal gelegen in het land en in
Overvecht kan ik mijn auto gewoon gratis voor de deur
parkeren. Ook fijn zijn de winkels om de hoek waar ik
gewoon heen loop. Met een vriendin die verderop in
Overvecht woont, fiets ik soms naar de Maarsseveense
Plassen en met acht minuten ben ik in het centrum. In
Overvecht kun je alle kanten op.’
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‘Wisseling van
seizoenen
ontroert mij altijd’
TEKST MARLIES DINJENS
FOTO GODFRIED VAN UTRECHT

De Voedseltuin in Overvecht is een plek waar iedereen
welkom is. Bewoners kweken samen groente die ook te
koop is op de tuin.
Op de Voedseltuin in Overvecht geldt eigenlijk maar
één regel: je bent hier alleen als je hier wilt zijn. Mark
Verhoef, die de tuin beheert, houdt namelijk niet van
regels en geklaag. ‘In de praktijk werkt dat erg goed,
heel organisch. We zijn een heel toegankelijke plek waar
iedereen welkom is en zichzelf kan zijn.’ En Mark
slaagt daar letterlijk en figuurlijk in: in 2018 won hij de
Toegankelijkheidsprijs van de gemeente Utrecht. Dankzij het verharden van de paden en andere aanpassingen
is de Voedseltuin ook toegankelijk voor rolstoelers. Zo
werken bewoners van Reinaerde met bijvoorbeeld
niet-aangeboren hersenletsel ook op de tuin. ‘De tuin is
een plek waar eigenlijk allerlei soorten mensen komen:
met een vaste baan en een dagje vrij, maar ook iemand
die een dagbesteding zoekt of een opstapje naar een
reguliere baan is welkom.’

Wonder van de tuin
De Voedseltuin bestaat nu vijf jaar. Helaas kon dat
lustrum vanwege de coronamaatregelen niet worden
gevierd. Verhoef hoop dit in het najaar nog te kunnen
doen. De tuin ontstond in 2015 vanuit een idee van een
aantal sociaal ondernemers uit de wijk. ‘Ze wilden de
voedselketen zo kort mogelijk maken door groente te
verbouwen voor en door de bewoners. In eerste instantie wilden we op het bedrijventerrein een tuin maken,
maar dat is uiteindelijk de huidige plek geworden naast
Gagelsteede.’ Mark is sociaal werker en die rol vervult hij
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naast het beheer van de tuin: het teeltplan verzinnen en
uitvoeren bijvoorbeeld. Het indelen van de tuin met vakken voor onder andere bladgroente, kolen, aardappels
en wortelgewassen. ‘De vrijheid van het buiten zijn en
met mijn handen werken is zo mooi aan dit werk, naast
het contact met mensen natuurlijk. Ik kan ontroerd raken door de cycli, de wisseling van de jaargetijden en het
wonder van de tuin.’

De kans om elkaar te zien
De tuin is altijd zoek naar nieuwe, enthousiaste tuinders.
Ook in tijden van corona blijft de tuin open. ‘Uiteraard
hanteren wij de anderhalve meter afstand. Daarvoor is
hier genoeg ruimte. We hebben dit ook gedaan op uitdrukkelijk verzoek van sommige tuinders. De Voedseltuin is voor sommigen nog het enige wat ze hebben, hun
enige contact met de buitenwereld en de kans om even
iemand te zien.’
Groente van de tuin worden verkocht in de Buurtlandwinkel op Gagelsteede en op de tuin zelf. ‘Wie helpt met
oogsten mag groenten mee naar huis nemen. Help je
niet mee dan kun je het hier kopen.’ Op de tuin worden
ook geregeld interessante activiteiten georganiseerd in
samenwerking met lokale organisaties. Zo was er een
verhalenverteller vanuit de bibliotheek en lunchpauzeconcerten vanuit ZIMIHC. ‘Alles is mogelijk hier, mits
gericht op duurzaamheid en positiviteit.’
Wil je meehelpen in de Voedseltuin of een samenwerking
aangaan? Kijk op www.voedseltuinovervecht.nl of mail
naar info@voedseltuinovervecht.nl
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Made in Overvecht
Wat wordt er zoal gemaakt in Overvecht?
Ontdek deze uiteenlopende en bijzondere producten!

Kunst gemaakt in Overvecht?

Illustrator Lana van Leeuwen woont en werkt in Overvecht en
maakt onder andere prints, die ze per stuk verkoopt. Deze kattenprint kost 15 euro en is verkrijgbaar via o.a. het Instagram-account
van Lana: @lanaleesvoer.
www.leesvoer.net

Vandestreek bier

Houd je van bier? Proef dan eens een biertje van Vandestreek,
gebrouwen op het bedrijventerrein van Overvecht. Liever geen
alcohol? Vandestreek brouwt ook verschillende soorten alcoholvrijbier, zoals hun inmiddels beroemde ipa Playground. De biertjes zijn
verkrijgbaar bij de brouwerij zelf en worden verkocht bij diverse
slijterijen en bij de Albert Heijn XL.
Vandestreek Bier, Ontariodreef 43, 3565 BC Utrecht
www.vandestreekbier.nl

Verse eieren?

Heb je zin in verse eieren? Bij Gagelsteede, de
stadsboerderij in Park de Gagel, verkopen ze
eieren van de kippen die er rondlopen en ook
honing van Utrechtse imkers.
Gagelsteede, Gangesdreef 7a
www.utrechtnatuurlijk.nl/locaties/gagelsteede
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Overvecht KwarteT

Wil je spelenderwijs meer ontdekken over Overvecht? Dan is het
Overvecht Kwartetspel iets voor jou! Je vindt alle mooie plekken
in het kwartet, zoals de vele parken, maar ook bijzondere plekken
zoals de joodse begraafplaats, de glijbaan en de Watertoren. Het
kwartet is gemaakt door het bedrijf Kwartetwinkel van bewoners
Simon de Wilde en Marlies Dinjens. Verkrijgbaar bij o.a. Tabacs and
Gifts in het winkelcentrum of via www.kwartetwinkel.nl.
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‘Sport verbindt
en maakt dat je
het beste uit jezelf
kunt halen’

Bedrijventerrein
Nieuw Overvecht gaat met zijn tijd mee
TEKST SIMON DE WILDE FOTO GODFRIED VAN UTRECHT

Bedrijventerrein Nieuw Overvecht heeft een actieve
ondernemersvereniging. Zij streeft naar een bedrijventerrein dat verbonden is met de wijk. Bestuurslid Bob
Scherrenberg legt uit hoe dat gebeurt. ‘Het bedrijventerrein moet voor iedereen een fijne plek zijn om te
verblijven.’
Ondernemer Bob Scherrenberg (41) is geboren en
getogen in Overvecht. Hij groeide op aan de Gageldijk.
Toen hij 20 was begon hij samen met een compagnon
een autowasbedrijf. Ze vestigden zich in Overvecht op
wat toen de Autoboulevard heette. Bob kreeg de smaak
te pakken en is nu ook actief met zijn vastgoedbedrijf
Overvecht Vastgoed. Hij ontwikkelt vastgoed en verhuurt
ook enkele locatie op Nieuw Overvecht, zoals het bedrijventerrein inmiddels heet.

Beroepentuin
In 2010 werd Bob gevraagd deel uit te maken van het bestuur van de Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht
(ONO). ‘Als algemeen bestuurslid houd ik me vooral bezig met veilig ondernemen. Omdat ik zelf ook in de wijk
woon, doe ik er veel kleine projecten naast vanuit het
bestuur. Een van de zaken waar ik bij betrokken was namens het bestuur, was de organisatie van de Beroepentuin. Daarmee proberen we de brug te slaan tussen de
wijk en het bedrijventerrein. Samen met de gemeente en
de Beroepentuin deed ik vooronderzoek of we bewoners
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uit de wijk kunnen omscholen naar een technisch
beroep. Na een korte opleiding kunnen de deelnemers
gelijk aan de slag bij een van de deelnemende technische
bedrijven en dat is gaaf.’

Van het gas af
Naast veilig ondernemen en het ‘thema werk voor iedereen’ houdt het bestuur van de ONO zich bezig met diverse andere onderwerpen. De positionering van het bedrijventerrein is daar een voorbeeld van. ‘We kijken naar wat
er voor klanten van bedrijven allemaal te vinden is op
Nieuw Overvecht en waarom ondernemers hun bedrijf
er zouden vestigen. Ook de energietransitie is een thema,
want net als Overvecht-Noord gaat het bedrijventerrein
van het gas af.’

Steeds beter
Gevraagd hoe het bestuur van het bedrijventerrein de
toekomst ziet, antwoordt Bob dat het een fijne plek moet
zijn voor iedereen om er te ondernemen en te verblijven.
‘We blijven een gemengd MKB-bedrijventerrein. Verder
moet het duurzaam zijn en met zijn tijd mee gaan.’ Waarom hij zelf in het bestuur zit? ‘Ik vind het leuk om met
andere ondernemers in contact te zijn, te verbinden en
ideeën uit te wisselen.’ Scherrenberg vindt het ook mooi
om het bedrijventerrein in stapjes te zien verbeteren. ‘In
zekere zin is het een vorm van gebiedsontwikkeling, net
zoals de rest van de wijk.’

Jamna Ghouda (48 jaar)
woont in Overvecht met een van
haar zoons en geeft sportlessen aan
vrouwen en kinderen in Overvecht.
Favoriete plek: Vechtzoompark
‘Ik ben een sportmens. Omdat er
voor islamitische vrouwen geen
georganiseerde sport was in Overvecht, ben ik ongeveer tien jaar
geleden begonnen met sportlessen
te organiseren voor deze vrouwen.
Op dit moment geef ik samen met
mijn zoon in buurthuis de Boog
zes dagen in de week verschillende
sportlessen: kickboksen, BBB, steps,
worstelen en bootcamp. Soms geef
ik deze sportlessen ook in de buitenlucht. We hebben heel veel mooi
groen hier in Overvecht voor iedereen om van te genieten. Op zaterdagen geef ik les in kickboksen aan
gehandicapte kinderen. Dit geeft
heel veel voldoening. Ik voel mezelf
iemand die vrouwen en kinderen stimuleert om lichamelijk en geestelijk
te groeien door middel van sport.’
FOTO EBRU AYDIN
TEKST MARGRIET DINGS
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TEKST SIMON DE WILDE
FOTO’S NEELTJE KLEIJN

Wijkambassadeurs Overvecht
Overvecht telt inmiddels een netwerk
van 25 wijkambassadeurs. Zij zetten
zich op een positieve manier in voor
de wijk. Ze vertellen de echte verhalen
uit de wijk en proberen met elkaar om
de wijk te verbeteren. Ook hebben ze
sinds kort een vaste column in Dreefnieuws waarin ze hun activiteiten en
ideeën bespreken en de wijkambassadeurs zich voorstellen. Twee van hen
komen kort aan het woord over wat ze
doen.

Fran van Kraaij (59)

Tim Dekker (32)

Woont aan de Andesdreef
Is eigenaar van B&B Bij de Vecht

Waarom ben je wijkambassadeur geworden?
‘Ik ben bestuurslid bij mijn VVE en ik neem deel aan
het Keurmerk Veilig Ondernemen van winkelcentrum
De Klop. Zo zet ik mij in voor fijn wonen, winkelen en
verblijven in mijn buurt. Dat doe ik ook vanuit mijn
beroep. Ik ben eigenaar van B&B Bij de Vecht en ontvang
gasten van over de hele wereld en vertel ze wat leuk en
mooi is in Overvecht. Ik verbind graag mensen en steun
goede initiatieven. Zo meldde ik mezelf aan voor de
wijkambassadeurs. Samen maken we dingen beter en
mooier in de wijk. Je hoort van een initiatief en daar
kun je bij helpen. Of je start zelf iets. Er gebeurt zoveel
positiefs in de wijk waar je geen weet van hebt. Ik ben
het initiatief: ‘de helden van Zuylenstede’ gestart om
de bewoners en werknemers een hart onder de riem te
steken in tijden van corona.
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Beroep: BI-consultant
Woont aan de Tafelbergdreef
Andere wijkambassadeurs deden direct mee door
bijvoorbeeld een kleine bijdrage te doneren. Door
wijkambassadeur te zijn, kan ik bijdragen aan een
positiever en meer realistisch beeld van Overvecht.’
Wat is je favoriete plek?
‘Graag loop ik hard door het Zuilense bos bij slot Zuylen.
Het is daar prachtig en het kasteel heeft een mooie
historie.’

Waarom ben je wijkambassadeur geworden?
‘Het is mijn passie om de wereld leuker, efficiënter en
duurzamer te maken. Dit pas ik toe met het organiseren van spelletjesavonden met een groep van twintig
inwoners van Overvecht. Een deel daarvan is inmiddels
goede vrienden geworden. We beginnen de avond met
het spel Weerwolven van Wakkerdam. Daarna gaan we
over op andere bordspellen. Tijdens het zoeken naar
meer mensen ben ik gevraagd om wijkambassadeur te
worden. Wijkambassadeur zijn, geeft mij de mogelijkheid ideeën uit te wisselen en mensen te leren kennen
die bereid zijn zich in te zetten voor een betere wijk.
Samen kunnen we Overvecht leuker maken.’

Hoe zet je je in?
‘We zijn nu twee keer bijeen gekomen met de wijkambassadeurs. We bespreken wat er speelt in de wijk
en wisselen ideeën uit hoe het beter kan. We willen
uiteindelijk een realistischer imago voor de wijk.
Persoonlijk wil ik een reguliere spelletjesavond op een
publieke locatie opzetten. Ook heb ik een hobbyproject
om via een app Overvecht digitaal in kaart te brengen.
Een weergave van alle leuke plekken, natuur en wandelingen, misschien met een speurtocht of beloning als
lokmiddel.’
Leukste plek in de wijk?
‘Het Gagelpark. Ik wandel daar graag in het park en bij de
kinderboerderij.’
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TEKST MARGOT MULDER
FOTO EBRU AYDIN

Zakaria El Mansori (25 jaar)
Woont in Overvecht met zijn
ouders en jongere zus en broer.
Favoriete plek: zwembad
De Kwakel
Beroep: GZ-psycholoog in opleiding
‘Als vrijwilliger ben ik zeven keer
per week in het zwembad te vinden
als trainer van jonge zwemmers in
de leeftijd van 13 tot 17 jaar. Mijn
dag begint vaak al om 5 uur in de
ochtend, omdat de trainingen om
half 6 beginnen. Zelf heb ik ook
gezwommen in mijn jeugd en ik
vind het leuk om jonge mensen te
begeleiden bij het zwemmen.
Maar het is ook: ze een veilige en
sociale plek geven, ze motiveren
om door te zetten, respect voor
iedereen te hebben en samen lol te
hebben
. Sport is voor iedereen en discrimineert niet. Overvecht bestaat
uit een gemêleerde groep mensen waar je veel van kunt leren
als je nieuwsgierig blijft. Verder is
het een heerlijke groene wijk om
in te wonen waar je veel uit kunt
halen op verschillende leefgebieden.’

‘Ik ben trots op
wat deze wijk mij
gegeven heeft’

Vastgelopen in de wirwar van regels?
Coflict met gemeente, energiebedrijf,
woningcorporatie?
Onrechtvaardig behandeld?

Wijkplatform
Het Wijkplatform creëert verbinding tussen wijkbewoners die
graag willen bijdragen aan verbetering van Overvecht.

Het
Ombudsteam
helpt!

info@wijkplatformovervecht.nl
www.wijkplatformovervecht.nl

bel: 030-2861121 of 06-51000492
of mail: utrecht@pvda-ombudsteam.nl

Bewonersplatform

Stichting Echt Overvecht

Het Bewonersplatform Overvecht is een bundeling van actieve en
betrokken bewoners in Overvecht. Het Bewonersplatform zet
zich in voor verbetering en ontwikkeling van Overvecht.

Geeft 4x per jaar het magazine Dreefnieuws uit met
een grote groep vrijwilligers. Daarnaast is de stichting actief op
Facebook, Twitter, Instagram en YouTube.
www.echtovervecht.nl

Postbus 9297 3506 GG, Utrecht
info@bewonersplatformovervecht.nl
www.bewonersplatformovervecht.nl

Lorraine

Lydia

Agnes

Evelien

Elske

Maartje

030 - 262 40 64
Carnegiedreef 18 Utrecht - Amazondreef 41 Utrecht
www.fysio-overvecht.nl - info@fysio-overvecht.nl
bekkenbodemtherapie , kinderfysiotherapie, geriatrische fysiotherapie, manuele therapie, oedeemtherapie, handtherapie,
psychosomatische fysiotherapie, dry needling, mediacal taping, mindfulness

Katie
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Tay

Saskia

Angela

Gerco
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Volledig
energieneutraal
wonen aan de Van Brammendreef
TEKST SIMON DE WILDE
FOTO DENISE VAN LIENDEN GODFRIED VAN UTRECHT

Denise van Lienden (36) woont sinds januari 2020 met
plezier op de gerenoveerde Van Brammendreef. De
vierhoogflat is door woningcorporatie Mitros volledig
energieneutraal, gasvrij en geïsoleerd opgeleverd.
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‘Op 10 januari kreeg ik de sleutel van mijn woning en ben
ik hard gaan klussen. Het toeval wil dat mijn overgrootmoeder en oma ook aan de Van Brammendreef hebben
gewoond. Het is voor mij dus een feest der herkenning.
De indeling is exact hetzelfde en de granieten vloer in
de badkamer is authentiek. Natuurlijk is ook een hoop
anders. In de flat is alles elektrisch dus we gebruiken
geen gas. Op het dak liggen zonnepanelen en het glas
is driedubbel dik. Ook de isolatie en de sloten zijn gemoderniseerd. Ik vind het echt gaaf dat alles elektrisch
is. En het is prettig dat ik weinig kosten heb aan energie, maar wel van alle gemakken ben voorzien. Bij mijn
oma stond de wasmachine in de badkamer maar bij mij
is er in de gang een aparte plek voor gemaakt. Het is een
leuk stukje van Overvecht waar ik graag woon. Het is hier
heel gemêleerd met mensen uit verschillende culturen
en met verschillende achtergronden. Ik heb het echt naar
mijn zin en maak met iedereen in de flat een praatje.
Mitros heeft goed uitgelegd hoe het werkt om in een
duurzame woning te wonen. Dat ik bijvoorbeeld vanwege het rendement geen folie op de ramen moet plakken
of een gaatje moet boren in het kozijn.’

Woongenot
in gerenoveerde woning en binnentuin

De flats aan de Atlas-, Centaurus- en
Apollodreef (ACA) zijn de eerste van in
totaal tien tienhoogflats waar Mitros
groot onderhoud heeft gepleegd. De
bewonerscommissie ACA is nauw
betrokken geweest bij het verloop
van de werkzaamheden.
Sinds 1998 woont Hans van den
Heuvel (72) in de tienhoogflat
aan de Apollodreef. Tot zijn tevredenheid. ‘De snelweg is lekker
dichtbij. Ik heb niks met de stad te
maken en er is veel groen in de omgeving.’ Hans werkte bij Philips maar is inmiddels met pensioen. Stilzitten vind hij
niks. Om actief bezig te zijn, is Hans lid van de
bewonerscommissie van de ACA-flats en hij is ook penningmeester van de dierenweide bij Park de Watertoren.
Het flatgebouw waar Hans in woont, heeft als eerste van
de tienhoogflats van Mitros in Overvecht grootonderhoud gehad. ‘De werkzaamheden zijn klaar. De flat heeft
energielabel A en is van het gas af. Koken doe ik op inductie en daarvoor hebben de bewoners als cadeau van
Mitros een pannenset gekregen. Ik deed de suggestie dat
Mitros korting kon krijgen als de pannen groot ingekocht
werden, maar ze gingen een stapje verder door ze gratis te geven.’ Hans heeft een goede relatie met Mitros.

‘Als ik contact opneem staan ze meteen klaar. Dat komt omdat ik
goed kan uitleggen wat er dan
aan de hand is. Zo werkte in
het verleden de luchtafzuiging niet naar behoren. Er
bleken zes vogelnestjes in te
zitten. Dat is nu opgelost.’
Daarnaast is ook de binnentuin bij de flat aan de Apollodreef aangepakt door de
gemeente Utrecht. ‘De lift is
doorgetrokken tot aan de begane
grond. Er is buitenverlichting gekomen en een pad van asfalt zodat je niet
struikelt. Op het pad hebben kinderen uit de
buurt vlinders getekend die later permanent zijn aangebracht. Ook staan er speelattributen voor de kinderen en
zijn er picknicktafels neergezet door het wijkbureau.’
Hans maakte zich hard voor het behoud van de bomen
‘Dat zijn een soort longen en die kun je wel gebruiken
als je vlak aan de NRU (Noordelijke Randweg Utrecht)
woont.’ Hij geniet nu iedere dag van de fluitconcerten die
de vele vogels in de bomen geven.

Mitros
Algemeen nummer 030-880 33 00
Bezoekadres Kon. Wilhelminalaan 9, 3527 LA Utrecht
www.mitros.nl
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School
met hart voor en in de wijk
TEKST MARLIES DINJENS
FOTO’S LINKS EBRU AYDIN RECHTS NEELTJE KLEIJN

Mandy van Kooten
Het ROC Midden Nederland, en zijn studenten en
docenten, speelt een belangrijke rol in Overvecht. Bewoners gaan er naar de kapper of schoonheidsspecialist,
krijgen hulp van studenten of bezoeken met hun
kinderen activiteiten van de school.
Veel ouderen en hulpbehoevende bewoners van Overvecht krijgen tijdens de coronacrisis hulp van bekenden
én onbekenden. Voor een boodschapje of een praatje (op
afstand). Maar al ver daarvoor boden studenten van de
opleiding Dienstverlener Zorg en Welzijn hulp aan deze
groep bewoners. ‘In 2015 werd flink bezuinigd in de zorg
en met name op functies voor lager opgeleiden, functies op niveau twee van het MBO. Hierdoor was er een
tekort aan stageplekken. ROC Midden Nederland en MBO
Utrecht hebben toen de handen ineen geslagen voor het
creëren van leerwerkplekken door het oprichten van
kleine zorgbedrijfjes in de wijken, zoals in Overvecht’,
zegt Annemien van der Veen, projectleider Praktijkleren
van het ROC Midden Nederland. ‘Deze bedrijfjes worden
gerund door studenten en docenten. Ouderen die extra
hulp nodig hebben, maar geen aanspraak kunnen doen
op een bijdrage via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), krijgen hierdoor toch hulp. Het mes snijdt
dus aan twee kanten.’

Bewoners uit isolement
Maar niet alleen ouderen krijgen hulp van de leerlingen.
Studenten ondersteunen soms ook nieuwkomers bij
eenvoudige taken. ‘Ik sprak vorige week een student die
bijvoorbeeld meeging met een zoon van een statushouder om een voetbalclub uit te zoeken. Ouders vinden dat
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lastig, onder andere vanwege een taalachterstand, en zij
kennen hun weg daarin niet.’ Het project speelt een rol in
de leefbaarheid van de wijk, stelt Annemien. ‘Bewoners
komen uit hun isolement en krijgen hulp. Als school in
deze wijk vinden wij het ook erg belangrijk om hieraan
een bijdrage te leveren.’
Docenten zorgen voor de begeleiding van de studenten
en voor het vinden van de juiste match. ‘Ze hebben veel
ervaring in deze wijk en zijn bedreven in het koppelen
van de juiste klant aan de juiste student. Natuurlijk gaat
het niet altijd goed en zijn er soms barrières op het gebied van taal en cultuur. Maar dankzij goede begeleiding
lossen docenten dat toch op. Soms hebben ouderen vooroordelen over andere culturen, maar wanneer ze de studenten beter leren kennen, willen ze die vervolgens niet
meer laten gaan.’

‘Bij het Beautyplein kun je
voor een zacht prijsje een
knipbeurt of schoonheidsbehandeling krijgen’
Gezellige knipbeurt of schoonheidsbehandeling
Ook een ander onderdeel van het ROC speelt een belangrijke rol in de wijk: het Beautyplein, de salon van het
Beautycollege. Daar kun je voor een zacht prijsje langskomen in de professionele salon voor een knipbeurt

of schoonheidsbehandeling. ‘Zo is er een vaste schare
oudere dames die om de paar weken hun haren komt
laten watergolven. De behandeling duren hier iets langer, maar dat vinden ze vooral gezellig. Ze komen niet
alleen voor hun behandeling, maar ook voor een kopje
koffie en een gezellig praatje’, zegt docent/salonmanager
Elwin Soerdjpal. In de salon leren de studenten van de
opleiding tot schoonheidsspecialist of kapper/salonmanager het vak. Door het leren van de theorie, maar juist
ook door de praktijk. Daarbij is het belangrijk om te leren
werken met verschillende soorten klanten. ‘Studenten
oefenen hier natuurlijk ook op elkaar. Maar in een echte salon komen niet alleen meiden van 17 met een gave
huid. Dankzij de klanten kunnen ze werken met klanten
met diverse soorten huidtypen.’ Hij houdt van zijn werk
met de studenten én de klanten. ‘Voordat ik docent was,
werkte ik in een schoonheidssalon, maar rolde al snel
het onderwijs in. Ik vind het leuk om de studenten hier
te zien groeien tot echte professionals en daarnaast ook
het contact met de klanten te hebben. Die veelzijdigheid
maakt mijn werk interessant.’
De ene student heeft meer begeleiding nodig dan de andere, zegt Elwin. ‘Sommigen zijn sterker in het sociale
contact en andere in de techniek. Wij zorgen dat ze hier
alle vaardigheden leren.’ Wie een behandeling bij de salon wil, moet wat langer de tijd nemen dan bij een reguliere kap- of schoonheidssalon. ‘Eerstejaarsstudenten
worden begeleid door ouderejaars en ook docenten controleren altijd na afloop de behandeling. Het kan daardoor iets meer tijd in beslag nemen, maar je krijgt een
professionele behandeling voor een zachte prijs.

Een lichtpuntje in de buurt
Ook het Creative College maakt onderdeel uit van ROC
Midden Nederland. Mandy van Kooten, student Evenementorganisatie aan het Creative College: ‘Bij Fort aan
de Klop heb ik stage gelopen voor mijn opleiding. Samen
met andere studenten organiseerde ik Kermis de Klop.
Tijdens mijn opleiding leer je meer over allerlei aspecten
van het organiseren van evenementen: van de marketing tot de communicatie, en van de organisatie tot het
projectmanagement. In de creatieve sector kun je daar
alle kanten mee op, en het sluit goed aan op verschillende hbo-opleidingen.

‘Fort aan de Klop is een
lichtpuntje in de buurt’
Voor de kinderen uit de buurt organiseerden we tijdens
de kermis allerlei workshops, zoals cupcakes versieren
en maskers maken. Dit was erg leuk om te doen. Vanuit
mijn opleiding en mijn stagebegeleider was de begeleiding goed. Ik merkte dat de kermis en Fort aan de Klop
zelf een duidelijke functie hebben voor de buurt. Bewoners komen geregeld langs voor een kopje koffie of een
praatje. Mijn omgeving stond er eerste negatief tegenover dat ik naar school ging in Overvecht. De wijk heeft
een slecht imago vanwege de criminaliteit. Fort aan de
Klop vind ik een lichtpuntje dat daardoor heen schijnt.’
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De grote
Overvecht Quiz
TEKST SIMON DE WILDE

Beste
Overvecht
Kenner

Wat weet jij eigenlijk van Overvecht? Test je kennis
over de wijk en ding mee naar mooie prijzen. Uit de
goede inzendingen trekken we drie prijswinnaars. Je
krijgt een coronaproof-rondleiding voor twee personen
door de wijk aangeboden of, als je dat liever wilt, een
Kwartetspel Overvecht.
Vraag 1
Overvecht is gebouwd op zand uit?
a. Maarsseveen
b. Groenekan
c. Breda
Vraag 2
Er is een grote muurschildering op de gymzaal van het
Pouwer College. Welke voetballer staat erop?
a. Marco van Basten
b. Ibrahim Afellay
c. Humphrey Mijnals
Vraag 3
De glijbaan op Station Overvecht heet officieel?
a. Glijbaan
b. Transferversneller
c. De Glider
Vraag 4
De watertoren aan de Neckardreef is een
Rijksmonument. Hij is ontworpen in welke stijl?
a. Amsterdamse School
b. Bauhaus
c. Jugendstil
Vraag 5
In Blauwkapel is een meteoriet ingeslagen.
In welk jaar was dat?
Zelf het jaartal invullen:.......
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Inzenden
Mail de vijf antwoorden voor 15 oktober naar:
secretarisechtovervecht@outlook.com
De winnaars krijgen eind oktober persoonlijk bericht.
De prijs
Je mag kiezen uit een Kwartetspel Overvecht of een
rondleiding. Op aanvraag organiseert Simon de Wilde
rondleidingen door de wijk Overvecht. Te voet of op de
fiets ontdek je de mooie en interessante plekken van de
wijk. En je krijgt de smakelijkste verhalen en anekdotes
voorgeschoteld.
Voor meer informatie:
www.kwartetwinkel.nl/2019/11/rondleiding-door-overvecht-toont-mooie-en-treurige-geschiedenis/

‘Ik vind Overvecht
een warme en
gezellige wijk
waar je altijd op
hulp kunt rekenen’
TEKST BERRY DE NIJS
FOTO EBRU AYDIN

Hanae Haddouche (39 jaar)
Werkt al 13 jaar in Overvecht
Mooiste plek: het Trajectum College
‘Als jongerenwerker in Overvecht
ken ik alle meiden en jongens van de
wijk. Samen met andere jongerenwerkers, geef ik ze het gevoel dat ze
er toe doen. Er zijn meer goede jongeren in de wijk dan slechte en iedere jongere verdient een eerlijke kans.
Ik help ze deze kans te pakken door
vragen te beantwoorden en adviezen
te geven. Dat kan zijn over schoolwerk, maar ook over huidverzorging
gaan. Het mooiste compliment dat
ik vaak krijg, is dat mensen denken
dat ik in Overvecht woon, maar ik
woon met mijn gezin buiten Utrecht.
Ik vind Overvecht een warme, gezellige, dynamische wijk waar je altijd
op hulp kunt rekenen. Wat er ook is,
iedereen helpt elkaar en dat is heel
fijn om te zien.’
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Veiligheid

Samen werken

aan een prettige wijk

TEKST EDDY STEENVOORDEN FOTO MYLA ZWAGA

Een team van vijf gedreven professionals zet zich namens de gemeente in voor de veiligheid in Overvecht. Vanuit het wijkbureau aan de
Zamenhofdreef zoeken ze intensief contact met bewoners, ondernemers en professionele partners. Met maar één doel: ervoor zorgen dat
iedereen plezierig woont in Overvecht.

Van links naar rechts: Annemieke Tomassen, Frank van der Mark, Myla Zwaga, Arne Mooij & Sanne Damhuis

Sinds begin dit jaar is er een nieuw
wijkveiligheidsplan dat ‘Samen voor
veiligheid’ heet. Het woord ‘samen’
is veelzeggend. Wanneer ergens in
Overvecht een veiligheidsprobleem
speelt, legt het team wijkveiligheid
actief contact met partijen zoals de
politie, wijkboa’s, maar ook jongerenwerkers, buurtteams of woningbouwcorporaties die kunnen helpen
het probleem goed duidelijk te krijgen. Samen bekijken ze wat ze willen bereiken en hoe partners daar
een bijdrage aan kunnen leveren.
Het kan gaan om een hoogoplopend
conflict tussen buren, maar ook om
problemen die in een bepaalde buurt
of in de hele wijk spelen, zoals jeugdoverlast. ‘Met de meeste jongeren
gaat het gelukkig goed, maar over
een klein deel van de jongeren maken we ons ernstig zorgen. Niet
alleen vanwege maar ook door
een snelle doorontwikkeling in de
criminaliteit op steeds jongere leeftijd,’ zegt Annemieke Tomassen.
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Goede oplossingen zijn pas haalbaar
wanneer bewoners en ondernemers
zich laten horen wanneer ergens in
de wijk iets niet in de haak is, vult
collega Myla Zwaga aan. ‘Zij kennen
de wijk goed, dus hun meldingen
zijn heel belangrijk.’

Moedernetwerk
‘Samen’ is ook het sleutelwoord in
de buurtaanpakken, zoals voor de
Zambesidreefbuurt. Ook de moeders
die hier wonen, helpen mee aan het
verbeteren van de veiligheid. ‘Sinds
ruim een half jaar hebben we een
netwerk van ongeveer tien moeders
met wie we maandelijks praten over
een veilige wijk voor hun kinderen,’
zegt Sanne Damhuis. Moeders zien
bijvoorbeeld oudere jeugd lachgas
gebruiken of drugs dealen en dat
wil je niet in de buurt waar je kinderen opgroeien. Sanne: ‘Dit vormt de
belangrijkste motivatie om met ons
samen te werken aan een veilige
wijk.’

Collega Arne Mooij: ‘De kracht van de
buurtaanpak is het contact maken
met bewoners. Daardoor kunnen we
ook bewoners helpen die tobben met
onder meer schulden, eenzaamheid
of psychische problemen. Bij renovaties is er bijvoorbeeld niet alleen
aandacht voor de woningen, maar
ook voor de mensen die er wonen.’

Criminaliteit gedaald
Gaat het goed in Overvecht met de
veiligheid? Frank van der Mark geeft
aan dat de criminaliteit in 2019 gemiddeld met vier procent daalde ten
opzichte van een jaar eerder. ‘Vooral
het aantal woninginbraken, autokraken en fietsendiefstallen ging fors
naar beneden. Maar de cijfers voor
jongerenoverlast en de overlast door
alcohol en drugs stegen juist.’
Bewoners klagen ook steeds vaker
over de verkeersveiligheid. Sanne:
‘Het gaat vaak om jongvolwassenen in auto’s die roekeloos rijgedrag

vertonen. We proberen het verkeersgedrag te beïnvloeden. Zo hebben we
bijvoorbeeld op de parkeerplaats bij
het Shoppingcenter verkeersdrempels geplaatst tegen het hard rijden.’

Ondermijning
Arne houdt zich ook bezig met de
ondermijnende criminaliteit: activiteiten die een ontwrichtend effect
op de wijk hebben. Een ondernemer
die bijvoorbeeld zijn zaak gebruikt
voor het witwassen van geld, is een
bedreiging voor het werk van de eerlijke groenteboer naast hem. Ondermijning heeft vaak te maken met
drugs, maar het gaat ook om zorgen uitkeringsfraude. ‘Een voorbeeld
is de parkeergarage aan de Faustdreef die voor van alles werd gebruikt behalve parkeren. We pakken
deze vorm van criminaliteit steviger
aan, en ook hierbij geldt: partners als
politie, openbaar ministerie, belastingdienst en corporaties zijn onmisbaar voor het boeken van resultaten.’

Het team is optimistisch over de toekomst van Overvecht, maar veranderingen komen niet van de ene op de
andere dag tot stand.

Vragen?
Heb je nog vragen over onze aanpak
of over het wijkveiligheidsplan? Mail
naar: veiligheidovervecht@utrecht.nl

Annemieke: ‘Wij geloven in een betere toekomst voor Overvecht en daar
zetten we ons samen met bewoners,
ondernemers en heel veel samenwerkingspartners graag voor in!’

Wil je iets melden?
Bij misdrijven, verdachte situaties en heterdaad situaties bel 112.
Overlast melden, politie spreken of een andere niet-spoedeisende
melding doen? Bel dan de politie op 0900-8844.
Voor anoniem melden van een misdrijf of informatie geven over een
misdrijf: 0800 – 7000 (Meld Misdaad Anoniem)
Voor alle andere niet-spoedeisende meldingen kun je:
1. bellen naar de gemeente op nummer 14-030,
2. de Slim Melden Utrecht App gebruiken
3. of een bezoek brengen aan de website www.utrecht.nl/melding
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Buurthuis
in het groen
voor iedereen
TEKST MARLIES DINJENS
FOTO GODFRIED VAN UTRECHT

De locaties van Utrecht Natuurlijk,
zoals de stadsboerderij Gagelsteede,
hebben een belangrijke functie in
Overvecht. Bewoners van allerlei soorten en maten komen er op
bezoek of werken tussen het groen
en de dieren.
Komt melk van een koe of uit een
fabriek? Waar komen eieren eigenlijk
vandaan? Het klinkt als een cliché,
stadskinderen die geen kennis hebben over boerderijdieren, maar Frederik Hengeveld krijgt deze vragen
geregeld van de jonge bezoekers
van de locaties van Utrecht Natuurlijk. De organisatie heeft vijf stadsboerderijen en vier stadstuinen in
beheer, zoals bijvoorbeeld de stadstuinen Klopvaart en Zuilen en de
stadsboerderij Gagelsteede. ‘Utrecht
Natuurlijk wil de natuur en het
milieu dichter bij de Utrechters
brengen. Door onze lessen te volgen
of de locaties te bezoeken, leren ze
meer over dieren en planten. In de
stad is het ontzettend belangrijk om
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kinderen meer te onderwijzen over
de natuur, bijvoorbeeld dat een koe
erg groot is, maar niet eng. En ja,
ook dat diezelfde koe op een zeker
moment naar de slacht moet.’

‘Als mensen samen
over een hek naar
een geit staan te
kijken, beginnen
ze spontaan met
elkaar te praten.
Kijken naar dieren
verbroedert’
De stichting was oorspronkelijk onderdeel van de gemeente Utrecht,
waar het allemaal begon met een
schooltuinproject.
Daarna
ging

Utrecht Natuurlijk in 2015 zelfstandig verder. Tijdens het interview is
Frederik druk in de weer. Leveranciers komen aan de deur en vrijwilligers vragen om zijn aandacht. ‘Ja,
mijn baan is erg veelzijdig. De ene
dag heb ik een managementvergadering, daarna help ik vrijwilligers of
laad ik varkens uit een vrachtwagen.
Dat maakt mijn baan zo boeiend en
afwisselend.’

uur weer nieuwe energie gekregen.
Soms besteed je veel tijd aan het
inwerken van goede krachten en
dan vinden ze toch weer een baan.
Voor ons is dat zuur, maar voor deze
vrijwilligers natuurlijk erg fijn.’

‘Zo fijn dat we nu
weer open zijn’

Ontmoetingsplek voor iedereen
Frederik ziet ook duidelijk dat het
werk van Utrecht Natuurlijk op
sociaal gebied impact heeft in
de wijk. Niet alleen vanwege de
kennismaking met de natuur, maar
ook door de werk- en ontmoetingsprojecten van de organisatie. ‘Dit
klinkt ook weer als een clichéverhaal, maar het is echt waar: mensen
komen hier vanuit een burn-out om
weer ervaring op de arbeidsmarkt
op te doen. De eerste dag zien ze er
tegenop om hier om half negen te
zijn, maar daarna hebben ze om elf

Door corona waren veel locaties
lange tijd gesloten. Veel bewoners
kwamen teleurgesteld kijken naar
de dieren in de wei. Inmiddels is
de stadsboerderij weer open. Frederik: ‘Zo fijn dat we nu weer open
zijn.’ Op de kinderboerderij en de
andere plekken komen heel veel
verschillende soorten bewoners.
‘Overvecht is een heel veelzijdige
buurt. Je hebt de nieuwbouwwijken
zoals het Antoniuskwartier en de
ouderwetse tienhoogflats. Overal
wonen verschillende mensen, maar

als die samen over een hek naar
een geit staan te kijken, beginnen
ze spontaan met elkaar te praten.
Kijken naar dieren verbroedert.’
Frederik vindt het belangrijk om
tijdens zijn werk zoveel mogelijk
bezoekers met de natuur te laten
kennismaken. ‘Ik maak mij zorgen
over hoe we met de aarde omgaan.
Het is daarom belangrijk dat kennis
daarover wordt overgebracht.’

Stadstuin Klopvaart
Vancouverdreef 70 Utrecht
Stadstuin Plutodreef
Plutodreef 9 Utrecht
Gagelsteede
Gangesdreef 7a Utrecht
www.utrechtnatuurlijk.nl

In de toekomst moeten de locaties
een belangrijke ontmoetingsplek
blijven voor de buurt. De individuele
moestuintjes, bijvoorbeeld aan de
Plutodreef, worden samengevoegd
tot een grote gezamenlijke moestuin, waar samen groente wordt
verbouwd. ‘Daar en op andere plekken
kunnen schildercursussen en yogalessen plaatsvinden. Zo wordt het
echt een buurthuis in het groen.’
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De Bibliotheek
Overvecht

Jong en oud
komen samen in DeBuurt

DeBuurt is de nieuwbouw aan de Brailledreef in Overvecht
TEKST OMGEVINGSMANAGER CHRISTI ANNE ZEHENPFENNING

TEKST ISABELLA ARONS

Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Vader Rijndreef 84

Al 55 jaar jong
Zestig jaar geleden kwamen de eerste huizen in Overvecht. Vijf jaar later openden twee kleine bibliotheken
hun deuren in de wijk. Onder in de flat aan de Vader
Rijndreef zat de openbare bibliotheek. Even verderop,
aan de Maria van Hongarijedreef was de katholieke
bibliotheek. Later gingen de bibliotheken fuseren en
samenwerken. En in 1987 ging de bieb naar de Gloriantdreef 1. De plek waar je nu nog steeds boeken kunt
lenen, de taal kunt leren, kunt internetten en nog veel
meer.
Bruisende bieb
De leeszaal waar je vroeger stil moest zijn is er niet meer.
De bieb van nu is een echte ontmoetingsplek. Een plek
om te werken, lezen, ontspannen of om met mensen in
gesprek te gaan. Er is altijd wel iets te doen.
Voor peuters zijn er voorleesuurtjes. Iets oudere kinderen kunnen in de Skoolzone hun huiswerk maken of
in het Reizend Lab kennismaken met robots en nieuwe
media. Veel scholen bezoeken de bieb regelmatig, zodat
kinderen goed de weg leren kennen.
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Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum (foto Gerard van Beek)

Voor volwassenen zijn er allerlei cursussen, workshops
en inloopspreekuren. Over taal en digitaal, over de wijk,
over financiën en over gezondheid. Voor de ouderen zijn
er seniorenochtenden waar ze met elkaar koffiedrinken
en allerlei activiteiten kunnen doen.
Verbouwen voor de toekomst
Overvechters weten hun bibliotheek goed te vinden. Dat
merk je als je in de bieb bent. Het is er vaak erg druk.
Daarom gaat de bibliotheek in september verbouwen.
Zodat er meer ruimte komt voor alle activiteiten. OdV
interieurarchitecten tekenden voor de nieuwe inrichting.
Zij hebben ook Bibliotheek Leidsche Rijn ingericht – zie
foto - dus het wordt vast prachtig. Tijdens de verbouwing
kun je terecht in de Bibliotheek Tuinwijk en in de Bibliotheek Zuilen. Je vindt de adressen en openingstijden op
www.bibliotheekutrecht.nl
Bibliotheek Overvecht
Gloriantdreef 1, 3562 KW Utrecht
www.bibliotheekutrecht.nl
030-286 18 00

Twee mensen die Overvecht op hun duimpje kennen:
Cor Mulder (75) en Demi Jolen (28). Ze zijn actief in de
wijk, ieder op hun eigen manier. Waarbij Cor al actief is
in de wijk sinds de beginperiode van Overvecht zestig
jaar geleden, is Demi heel ambitieus met de toekomstplannen voor Overvecht. Een mooi span om mee in
gesprek te zijn over DeBuurt!
Demi is werkzaam voor ‘Samen voor Overvecht’ in de
rol van bewonersverbinder. Ze heeft inmiddels mooie
stappen gezet met het opzetten van een netwerk van
vijftig wijkambassadeurs die allemaal hun verhaal laten
horen in Overvecht. Cor Mulder geeft aan: ‘Het is prachtig
werk wat Demi doet. Er zijn zoveel ambitieuze mensen
in Overvecht die het verschil maken voor de wijk, daar
moet echt naar geluisterd worden.’
Cor gaat verder: ‘Ik woon 53 jaar in Overvecht. Ik heb veel
veranderingen meegemaakt, zo zijn er ‘huiskamers’ in
de wijk bijgekomen waar buurtbewoners binnen kunnen
lopen voor een gezellig kopje koffie. Er werden op sociaal
gebied talloze initiatieven uitgerold, neem bijvoorbeeld
het ‘Plan Einstein’. Dat was in 2016 een belangrijke nieuwe plek in Overvecht waar ik best mijn bedenkingen bij
had. Maar kijk nu wat het geworden is! Ik ben inmiddels

van mening dat je van dit soort initiatieven, waar DeBuurt een voorbeeld van is, nooit genoeg kunt hebben.’
Demi voegt daaraan toe: ‘Met DeBuurt hebben we ook wel
een heel inspirerend initiatief voor Overvecht. Ik vind het
mooi dat er niet alleen maar woningen worden gebouwd,
maar dat het ook een plek van de wijk Overvecht wordt.
DeBuurt moet voor een bepaald evenwicht zorgen straks.
Ik denk ook dat de ligging van DeBuurt daar positief
aan bijdraagt! Zo vlak bij het winkelcentrum. Je doet je
boodschapjes, jong of oud, en neemt even een kijkje in
DeBuurt. Je bent er dan toch! We hopen allemaal dat de
DeBuurt een culturele plek wordt en dat er ook een horecagelegenheid komt. Dan hebben wij er in Overvecht
weer een gave nieuwe plek bij om elkaar te ontmoeten
en zelfs te werken! DeBuurt zal in dat opzicht iedereen
verrassen! Het is juist het concrete aanbod van activiteiten dat mensen positief doet veranderen in hun mening
over Overvecht.’
Demi en Cor zijn beiden enthousiast. Ze hopen vooral dat DeBuurt de mensen uit Overvecht en Utrecht
dichter bij elkaar brengen. ‘Wij kunnen niet wachten tot de
opening’, aldus Demi en Cor uit Overvecht.
www.debuurtutrecht.nl
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Aardgasvrij

‘We delen
de aarde,
dus moeten
we er zuinig
op zijn’

TEKST EN FOTO’S EDDY STEENVOORDEN

Van zandvlakte naar een (deels) aardgasvrije wijk. Zo
zou je zestig jaar Overvecht kunnen samenvatten. Hoe
kijken oud en jong naar de buurt? En doen ze zelf iets
aan duurzaamheid? Twee bewoners aan het woord:
Kees Eimers en Maira Rep.
Als een van de eerste bewoners kan Kees Eimers (80) zich
die zandvlakte nog goed herinneren. In 1964 ontstond
daar spontaan een enorme waterplas door het weggraven van landbouwgrond voor de woningbouw. ‘Het was
er levensgevaarlijk vanwege drijfzand. Maar ja, ik was
gek op zwemmen.’
Er reed ook al een bus tussen het centrum en de wijk in
aanbouw. ‘Dat was lijn 1. Ik weet nog dat die in de strenge winter van 1963 vast kwam te zitten op de Tripkade.
Zaten we daar ingesneeuwd!’

Alle dreven wel gezien
De voormalige rijschoolhouder kent Overvecht als geen
ander. ‘Tot zes jaar terug gaf ik rijles. In een halve eeuw
heb ik zo’n 13.000 leerlingen gehad, dus ik heb alle dreven wel gezien. Overvecht is een perfecte wijk. Er valt
natuurlijk ook wel wat op aan te merken, ik erger me
bijvoorbeeld aan het rijgedrag van veel scooterjongeren.
Maar mijn vrouw en ik hebben het hier na 57 jaar huwelijk nog steeds naar ons zin.’
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Over de mooiste plek hoeft hij niet lang na te denken: het
recreatiegebied in de polder Ruigenhoek. ‘Een paar keer
per week ga ik met de scootmobiel naar de forelvijver
daar. Een bakkie doen, kijken naar de vissers, heerlijk.
Ik heb een keer iemand een meerval van een meter zien
vangen!’

‘Mijn vrouw en ik
hebben het hier na
57 jaar huwelijk nog
steeds naar ons zin’
Hij is ook optimistisch over de toekomst van Overvecht.
‘Het belangrijkste is dat je elkaar respecteert.’ Lacht: ‘Het
is net als in het verkeer: je mag iemand best eens voor
laten gaan, ook al heb je zelf voorrang.’
Met de aanschaf van een elektrisch fornuis is het echtpaar ook voorbereid op een aardgasvrije toekomst. ‘Ik
verdiep me er op mijn leeftijd niet heel erg in. Maar het
is goed te beseffen dat we de aarde met elkaar delen en
er dus zuinig op moeten zijn. In die zin sta ik achter de
plannen voor aardgasvrij.’

Verbondenheid
Drie jaar woont de Zweeds-Nederlandse Maira Rep (26)
nu in Overvecht. Die periode is lang genoeg om zich met
de wijk verbonden te voelen. ‘Verbondenheid is belangrijk voor mij. In Zweden woonde ik op een plek die vergelijkbaar is met Overvecht: divers en ook wel met problemen. Maar in Zweden was iedereen trots om daar te
wonen, hier mis ik die trots een beetje.’
Ze kwam naar Nederland om haar bacheloropleiding
voedingsdeskundige af te maken. In Overvecht had ze
een paar vriendinnen die ze kende via de wereldwijde
bahá’í-gemeenschap. ‘In het bahá’i-geloof is het belangrijk om je actief in te zetten voor je omgeving. Dat doe
ik via een organisatie die wereldwijd maatschappelijke
initiatieven opzet. Ik ben coördinator in Flevoland en
Utrecht, met de focus op Overvecht.’

‘Als bewoner heb je de
verantwoordelijkheid
om je voor je wijk in
te zetten’

Met haar echtgenoot Tim woont ze in een gezellig appartement aan de Korfoedreef. De keuken is strak ingericht
en heeft een elektrisch fornuis. ‘Ik weet eerlijk gezegd
niets van de plannen om Overvecht-Noord aardgasvrij te
maken, maar vind duurzaamheid wel een goede zaak.’
Tijdens de coronacrisis werkte ze kort geleden nog een
paar weken als vrijwilliger in zorgcentrum Zuylenstede.
‘Als bewoner heb je de verantwoordelijkheid om je voor
je wijk in te zetten, vind ik. Dat zouden Overvechters nog
wel wat meer mogen doen. Wat jij in je eentje doet, kan
betekenis hebben voor de hele wijk.’
En die wijk is de moeite waard, vindt ze. ‘Kijk eens naar
de parken, de vele scholen, de buurthuizen waar iedereen welkom is en de bewoners met al hun verschillende
achtergronden. Dat noem ik rijkdom.’

Overvecht-Noord aardgasvrij
De gemeente Utrecht, netbeheerder Stedin, Energiecoöperatie
Energie-U en woningbouwcorporaties Mitros, Bo-Ex en Portaal
onderzoeken hoe Overvecht-Noord als eerste Utrechtse wijk
aardgasvrij kan worden. Hiermee wordt de eerste grote stap
gezet om onze stad aardgasvrij te maken.

Dit is een bijdrage van de partijen die samen werken aan Overvecht-Noord aardgasvrij
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TEKST SIMON DE WILDE

Trajectum College
School met ambitie die net dat stapje extra zet voor leerlingen

Pouwer College

School voor praktijkonderwijs waar buurtbewoners terecht kunnen

Pouwer College
La Bohèmedreef 7
3561 KW Utrecht
030 263 4690
info@pouwercollege.nl

‘Het leuke is dat je
leerlingen ziet groeien
in hun zelfvertrouwen
als klanten een fooi
geven’

‘Ik was naar de open
dag van het Trajectum
College geweest en de
sfeer sprak me aan’
Het Trajectum College is een wijkschool voor kinderen
met ambitie. Vanaf schooljaar 2020/21 kunnen leerlingen er ook de havo volgen.
Nisrine Boudarra (16) is met veel plezier vier jaar lang
naar het Trajectum College gegaan. In mei 2020 zou ze
examen doen voor haar opleiding vmbo-tl, maar het
coronavirus gooide roet in het eten. ‘Het is heel jammer
dat examens niet doorgingen. Samen met mijn klasgenoten had ik goed geoefend. We leefden er echt naar toe.’
Gelukkig is Nisrine na het maken van schooltoetsen
geslaagd. Deze ambitieuze leerling gaat na de zomer de
havo doen op een andere middelbare school. Na de havo
wil ze studeren aan het hbo, misschien iets met economie of administratie want ze is goed in wiskunde. Het
schooladvies dat Nisrine meekreeg van haar basisschool
in Overvecht was vmbo-tl/havo. ‘Ik was naar de open
dag van het Trajectum College geweest en de sfeer sprak
me aan. De docenten waren aardig’, herinnert ze zich.
Omdat ze het gebouw er van buiten ook leuk uit vond
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Op het Pouwer College worden de leerlingen praktisch opgeleid. De in de school aanwezige winkelstraat
bereidt leerlingen voor op de arbeidsmarkt. Buurtbewonerszijn er klant en laten bijvoorbeeld kopieën
maken.

zien en ze op een steenworp afstand woont, maakte dat
de keuze makkelijk. Op het Trajectum College werken
betrokken docenten die klaarstaan voor de leerlingen.
‘Engels vond ik altijd een lastig vak. In de eerste drie jaar
heb ik bijles gehad. Die mogelijkheid kreeg ik op school
aangeboden. Ook in aanloop naar het examen had ik in
overleg met mijn mentor besloten dat ik Engels bijles zou
volgen. Dat lukte helaas niet vanwege de coronamaatregelen. Maar ik heb Engelse films gekeken zonder
ondertiteling op Netflix.’
Nisrine is zeer te spreken over haar eindlijst, inclusief
Engels. Ze vindt het goed dat het Trajectum College havoonderwijs aanbiedt vanaf volgend jaar. Dat start in de
brugklas. Gevraagd of ze voor het Trajectum College zou
kiezen als daar de havo zou kunnen doen, antwoordt ze
volmondig ja. ‘Ik vind het jammer dat ik komend jaar niet
kan instromen in havo-4, anders zou ik dat zeker doen.’
Trajectum College Vader Rijndreef 7-9, 3561 XB Utrecht
030-2646100, info@trajectum-college.nl

Gerrit van de Kraats (74) bezoekt sinds een jaar of vijf
regelmatig de copyshop van het Pouwer College. Hij
werkt onder anderen als gids bij het Gilde Utrecht dat
stadswandelingen verzorgt. ‘Ik verzorg het schriftelijke
materiaal voor rondleiders en cursisten die we hebben.
Bij het Pouwer College maken ze de kopieën voor mij tegen een scherp tarief.’
Met veel plezier loopt Gerrit altijd bij de copyshop
binnen. De ingang bevindt zich aan de zijkant van het
gebouw. ‘Dan kom ik bij de balie waar ik word geholpen
door een leerling die me vriendelijk vraagt waar ik voor
kom.’ Als hij heeft gezegd wat hij gekopieerd wil hebben,
gaat een leerling aan de slag op een van de twee apparaten. Eerst maakt hij of zij een proefkopie. ‘Als er een
probleem is, bijvoorbeeld een scheve afdruk, dan lossen
ze dat direct op.’ Als de kwaliteit in orde is, wordt er afgedrukt en daarna afgerekend. ‘Ik ben erg onder de indruk
van deze praktijkschool waar de leerlingen ontzettend
veel leren. Omgaan met een klant, omgaan met geld,
een kopie maken. Allemaal praktische leerelementen die
je in het dagelijkse leven nodig hebt. Het pedagogische

klimaat op deze school is heel goed en dit maakt het
prettig voor mij om er te komen.’
Het Pouwer College is een school voor praktijkonderwijs waar kinderen leren door te doen. De winkelstraat
waar de copyshop deel van uitmaakt, is bedacht voor de
leerlingen, legt Marleen Donia Nota-van Hengstum uit.
Ze werkt als docent en stagecoördinator op de school.
‘Onze leerlingen leren op de leerwerkplekken binnen de
winkelstraat
belangrijke
werknemersvaardigheden,
zoals: klantvriendelijk en klantgericht zijn. Het is de
nabootsing van een werksituatie, wat het betekenisvol
maakt. ‘Het leuke is dat je leerlingen ziet groeien in hun
zelfvertrouwen als klanten tevreden zijn en ze een fooi
geven of een taart meebrengen als bedankje.’
Buurtbewoners kunnen in de winkelstraat van de school
naast kopiëren ook hun fiets laten maken of tweedehandsspullen kopen in het winkeltje. Ook kunnen
klanten er terecht in de houtwerkplaats, de meubelstoffeerderij en de facilitaire dienst. Er is zelfs een restaurant waar leerlingen broodjes maken voor leerlingen en
personeel die in de pauze verkocht worden.
Op woensdagavond kunnen buurtbewoners komen eten.
De ene ploeg leerlingen kookt en een tweede serveert
de maaltijd. Een aanrader, meent ook Gerrit die weleens
aanschuift.
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STUT
THEATER

‘Wij zijn hardcore community theater’
TEKST MANON SURINGA
FOTO SEVILAY MARIA VAN DORST

Sinds juli is Lilian Vis Dieperink de nieuwe artistiek leider
van Stut Theater, de grondlegger van community theater in
Nederland. Een vorm van theater
waarbij de spelers mensen zijn
zonder acteerervaring, die hun
eigen verhaal op het toneel
vertolken. Wij wilden weten:
waarom is dit zo interessant?

‘We zijn gelukkig weer begonnen
met de repetities.’ Lilian kijkt verheugd terwijl we gaan zitten in de
repetitieruimte in het kantoor van
Stut, op de eerste verdieping van
ZIMIHC Theater Stefanus in Overvecht. Het nieuwe stuk van de kersverse artistiek leider gaat Rebelse
Meisjes heten. Zeven vrouwen die
op hun eigen manier een emancipatie doormaken staan hierin centraal.
Emancipatie, een passend onderwerp
voor Stut, dat in de jaren 70 begon
als activistische groep. Het doel was
taboes doorbreken en onderwerpen
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als gelijkheid, emancipatie, mensenrechten en gender bespreekbaar maken. Een podium geven aan groepen
in de samenleving die normaal niet
gehoord worden: nog steeds is dit de
missie van Stut.

‘Ik hou van
samenwerken
en van gelijkwaardigheid’

Een breed publiek
Voor wie is deze vorm van theater
dan? Lilian: ‘Ik vind dat het genre
soms in een hoek wordt gezet die
niet klopt. Er zijn veel theaters, grote
theaters, die een beetje eng worden
als ze de term community theater
horen. Zo van: ‘O ja, dan staan er
mensen op het toneel die nog nooit
hebben gespeeld en letterlijk hun
levensverhaal vertellen, wat is daar
de artistieke kwaliteit van?’ Er zijn
zoveel vormen gevonden waarin de
ongeoefende spelers worden opgetild en op zo’n mooie manier worden
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Het kan gebeuren dat de doelgroep te
sturend wordt, of andersom dat een
maker te sterk bepaalt wat er verteld
wordt. In beide gevallen doet dit afbreuk aan de kwaliteit van het stuk.
Als theatermaker ben ik niet iemand
die als een kluizenaar op zijn kamertje dingen zit te bedenken, maar het
liefst op de vloer dingen uitzoekt.
Praten en sparren met collega’s, improviseren met de spelers en op die
manier verder komen.’

Op de vraag hoe ze Stut gaat leiden,
antwoordt Lilian: ‘Ik denk dat ik een
dienende leider ben. Ik hou van samenwerken en van gelijkwaardigheid. Goed kijken en luisteren naar
de mensen om je heen en hen de
kaders bieden waarin ze optimaal
kunnen floreren. De vlam vinden in
mensen, daar geloof ik in.’

Vanaf november speelt de voorstelling Rebelse Meisjes. Kijk voor meer
informatie op
www.stut.nl

Stut Theater
030-231 1801
Amazonedreef 40,
3563 CB Utrecht

‘De vlam vinden in
mensen, daar
geloof ik in’

neergezet. De kracht van onze voorstellingen zit in de authenticiteit van
de spelers: je voelt dat het echt is wat
je ziet. Allerlei disciplines worden
ingezet, zoals muziek, beeld, symbolen en film. Het is artistiek interessant voor een groot publiek en niet
alleen voor de aanhang van de spelers. Ik wil strijden zodat iedereen
ziet wat de waarde is van dit genre
van theater.’

‘Je voelt dat het
echt is wat je ziet’
Strijdlustig
‘Dat activistische, maatschappelijk
betrokkene heeft er altijd al ingezeten. Als ik terugdenk aan hoe ik vroeger was en hoe ik nu hier ben, voelt
het als een logische stap’ zegt Lilian.
‘Als tiener ging ik met een ontwikkelingsorganisatie naar Kenia om daar
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als een soort junior journalist verslag
te doen van projecten daar.’ Lilian
lacht hardop. ‘Ik heb een hele grote
liefde voor theater, maar heb altijd
gedacht: als dat niet lukt, word ik
journalist. Eigenlijk zie ik Stut wel als
een ideale combinatie van die twee.’
Ze praat verder, haar handen onderstrepen de woorden: ‘In journalistiek
ben je ook bezig met de actualiteit,
met wat nu belangrijk is in de maatschappij. Je spreekt mensen en luistert naar hun verhalen, je wilt onderzoeken waar het wringt, en voor een
groot deel komt dit overeen met de
manier waarop Stut werkt.’

Softcore & hardcore
In community theater wordt onderscheid gemaakt tussen softcore
en hardcore. ‘Bij softcore is de kunstenaar het uitgangspunt. Hij of zij
heeft een concept voor een voorstelling en zoekt daar mensen bij.’ legt
Lilian uit. ‘Bij hardcore is de community het uitgangspunt en gaat een

theatermaker blanco op zoek naar
het verhaal en de thematiek van
de community: waar zou het over
moeten gaan? Wat speelt er? Stut
is hierin absoluut hardcore!’ zegt ze
enthousiast.

‘Ik wil strijden
zodat iedereen
ziet wat de
waarde is van dit
genre van theater’
De balans
‘Wat ik interessant vind aan het maken van community theater is de balans tussen sociaal en artistiek, daar
ligt ook een bepaald spanningsveld.
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‘Begin de dag
door elkaar te
groeten’

Emine Goktekin (55 jaar)
Sociaal makelaar bij DOCK
Woont in De Meern, met een van
haar twee dochters
Favoriete plek in Overvecht:
overal waar het groen is
‘Sinds 2004 kom ik vaak in Overvecht voor mijn werk. Na al die jaren vind ik het nog steeds leuk om
hier rond te fietsen. Ik haal er energie uit om tussen de mensen te
zijn. Dat is ook letterlijk mijn werk:
ik ben ‘tussen’ de mensen die iets
willen betekenen voor de wijk en
help hen elkaar te vinden. Ik help
ze ook wel eens met het vinden van
een ruimte, wanneer ze die nodig
hebben voor een buurtinitiatief. Ik
zou Overvechters willen meegeven:
groet elkaar en verhuis niet weg uit
de wijk.’

TEKST GEKE VAN WIJNEN
FOTO EBRU AYDIN

Werkplekken voor zzp’ers
Als zzp’er wil je soms je huis ontvluchten, even onder
de mensen zijn. Of je hebt een bespreking waarvoor je
een grotere ruimte nodig hebt. Daarom hebben we de
mogelijke werkplekken in Overvecht even voor je op
een rijtje gezet:
• DOK030
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur
030-888 06 66, info@dok030.nl
Pretoriadreef 88
Vrije flexwerkplekken en verhuur van ruimtes.
• Bij de Steef!
Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
Iedere dinsdag lunchtafel voor 5 euro.
030-410 04 41, info@zimihc.nl
Braziliëdreef 2
Vrije flexwerkplekken.
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• Coffeemania
Maandag t/m donderdag van 07.00 t/m 18.00 uur
vrijdag van 07.00 t/m 17.00 uur
030-261 02 22, overvecht@coffeemania.nl
Tiberdreef 10
Vrije flexwerkplekken en verhuur van de vergaderzaal.
• De Stadstuin
Vaste ruimtes.
030 - 207 20 23, info@destadstuin.nl
Kaap Hoorndreef.
Inclusief een café, mini-bioscoop, dakterras
Ook voor ondernemers: Voortuin Netwerk
Door het jaar heen vijf gezellige donderdagavonden voor
alle soorten ondernemers met programma en borrel, in
café Coffeemania. Kijk voor meer informatie op:
www.voortuinnetwerk.nl
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Wat brengt
De Dreef
TEKST MARCO VAN DEN DOEL
FOTO’S GODFRIED VAN UTRECHT

Ontmoetingscentrum De Dreef, aan de Schooneggendreef in het hart van Overvecht, is een multifunctioneel
centrum. Je vindt in De Dreef veel verschillende organisaties, zoals onder andere het Leger des Heils, het REA
College, ROC MN, fitnessclub Fit For Free, taalschool Acceptus, dagbesteding Attifa en Karma Zorg, Project O en
buurtcentrum De Dreef. Ook zit er een fysiotherapeut,
een diëtiste en een mondhygiëniste. Op het grote plein
voor het centrum worden veel activiteiten gehouden.
De Dreef is een uniek centrum in Utrecht, en ontmoetingen en samenwerkingen tussen verschillende organisatie in De Dreef zijn het doel. Dat is wat de plek zo
uniek maakt en waarom het zo veel mensen aantrekt.

Een echte ondernemer
Arjen van Ree (45) is geboren en getogen in Utrecht. Arjen
is meer dan 20 jaar ondernemer en heeft zijn eigen bedrijf. Daarnaast was hij lid van de voormalige korfbalclub
VOGEL op sportpark De Dreef en daarom kent hij de plek
goed.
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Project O
In 2016 vestigde zich naast De Dreef een asielzoekerscentrum, dat de naam Plan Einstein kreeg. Over de komst
van de asielzoekers waren veel mensen in de wijk boos.
‘Door de verschillende groepen bij de plannen te betrekken, veranderde boosheid in meer begrip en bleek de
komst van asielzoekers een positieve invloed op de wijk
te hebben’, aldus Arjen. ‘Plan Einstein sloot in 2018, het
plan voor Project O was begonnen. De O staat voor de
Omgeving waar aan Opgaven gewerkt wordt, zoals grote
maatschappelijke projecten als de energietransitie’, legt
Arjen uit. Het zijn de inwoners uit de wijk, de Overvechters, Ondernemers, Organisaties, Overheden en Onderwijs. Door mensen van al deze groepen aan tafel te hebben, worden alle informatie en ideeën samengebracht en
wordt er letterlijk en figuurlijk samen gebouwd aan de
wijk.
Een goed en mooi voorbeeld en waar Arjen vol passie over
praat, is de fietscoalitie Heel Overvecht Fietst. Bij het project zijn dertig partijen betrokken, zoals De Fietsmeesters, BikeFlip, Sport Utrecht en De Dreef die de krachten
hebben gebundeld om de inwoners op de fiets te krijgen.

‘Project O wil met de verschillende projecten zorgen voor
verbinding door te Ontmoeten, Ontdekken, Ontwikkelen,
Organiseren en Ondervinden’, zo geeft Arjen aan.

‘Project O zijn de inwoners uit
de wijk, de Overvechters,
Ondernemers, Organisaties,
Overheden en Onderwijs’
Ook is er een project gericht op het toekomstig stedelijk
leven. Hoe ziet Overvecht er over tien jaar uit? Jongeren
in de leeftijd van 16 t/m 27 jaar worden met elkaar in
contact gebracht. ‘Zo maakt iemand een marketingplan
voor het project en weer een ander maakt een rap over
het project’, zegt Arjen. Er zijn er al veel projecten waar
krachten gebundeld worden en waar samenwerking voor
mooie dingen zorgt.

Vuelta
Door corona gaat de Vuelta (de wielerwedstrijd in Spanje) dit jaar niet in Utrecht van start. Maar dat betekent
niet dat de acties van de fietscoalitie stilstaan. De activiteiten die speciaal waren gericht op de Vuelta worden
verplaatst, maar de overige fietsprojecten, zoals Heel
Overvecht Fietst, gaan gewoon door. ‘Zou het niet mooi
zijn als er wellicht een wielertalent tussen de jeugd in
Overvecht zit dat zich enorm ontwikkelt en over tien jaar
in de Vuelta fietst’, mijmert Arjen.
Arjen ziet dat er mooie dingen in de wijk gebeuren, zeker in de coronatijd. Mensen helpen elkaar. Volgens hem
heeft Overvecht nog altijd een negatief imago, maar dat
is volgens Arjen onterecht. Er worden meer dingen echt
samen gedaan. Hij vindt dat er ook aandacht aan de
positieve dingen moet worden besteed. ‘De kansen die
er in Overvecht zijn, zorgen voor een versterking van de
wijk.’
De Dreef en Project O
Schooneggendreef 27
3562 GG Utrecht
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Tweedehandswinkels
in Overvecht
• 50/50 store
ma t/m vr 10.00-18.00 uur.
do koopavond tot 21.00 uur.
Tiberdreef 28.
• Emmaus Overvecht
woe t/m za van 13.00-17.00 uur.
Gloriantdreef 403.

• De gebruikte goederen winkel
woe t/m za van 10.00-17.00 uur.
Nebraskadreef 1.
• De Goede Winkel
di t/m za van 9.30-17.00 uur.
Sint Laurensdreef 33.

‘Ik laat mensen
graag zien
hoe mooi
Overvecht is’
Olivier Beens, 44 jaar
Woont in Overvecht sinds 2009
Heeft een relatie, zijn vriendinwoont ook in Overvecht.
Werkzoekend sociaal geograaf.
Favoriete plek: De Klopvaart
‘Ik ben erg bij Overvecht betrokken
en houd voor Echt Overvecht alle
onlinemedia, zoals de website, Facebook, Twitter, Instagram en YouTube
bij. Daarnaast ben ik actief in de adviesgroep voor de vernieuwing van
de NRU. Ik vind het leuk om Overvechters positief nieuws over hun
wijk te brengen en hen zo te laten
zien wat onze wijk allemaal te bieden heeft en wat voor een mooie diversiteit aan mensen er woont. Een
van de fijne dingen aan Overvecht
vind ik het vele groen waar je zo
vanuit je huis in kunt wandelen.’
TEKST MARGRIET DINGS
FOTO EBRU AYDIN
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Stichting Echt Overvecht geeft vier keer per jaar het gratis
magazine Dreefnieuws uit en verspreidt het magazine
huis-aan-huis. Ook houdt zij de website echtovervecht.nl
en de bijbehorende sociale media bij.
Overvecht in het zonnetje
Overvecht is een grote, groene wijk in Utrecht. Er zijn
prachtige plekken om te ontspannen, zoals het Gagelbos, de forten of de mooie parken. Ook kun je in de wijk
lekker winkelen, bijvoorbeeld in het grote shoppingcenter waar je alle winkels vindt die je maar wil. Je kunt
sporten, leren en ondernemen in Overvecht en er is
cultuur te over. Ook zijn er diverse mooie woningbouwprojecten die nieuwe bewoners naar de wijk trekken.
Ons logo is een lampje
Omdat alle gave dingen die in de wijk gebeuren een lichtpuntje zijn. We delen verhalen van bewoners en ondernemers, die weten hoe goed het hier is.
Goed, omdat hier zoveel aardige mensen wonen, actief
en sociaal betrokken. Omdat er veel kan, bijvoorbeeld in
de nieuwe Cultuurstrip. Omdat er meer groen is dan in
welke Utrechtste wijk ook. Omdat ons winkelcentrum
na de binnenstad het meest populaire winkelgebied van
Utrecht is. Of omdat je hier elke sport kunt doen die je
maar wil. Wij Overvechters zijn al heel trots op onze wijk.
Kom het ook ontdekken!

FOTO OLIVIER BEENS

www.echtovervecht.nl
Volg Echt Overvecht ook op Twitter, Facebook, Instagram en YouTube!
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Redactie
Simon de Wilde (Idee en tekst)
Marlies Dinjens (Idee en tekst)
Puck ‘t Hart (hoofdredactie en foto’s)
Ebru Aydin (foto’s)
Godfried van Utrecht (foto’s)
Neeltje Kleijn (foto’s)
Ilona Hulshof (tekst en foto)
Marco van den Doel (tekst)
Berry de Nijs (tekst)
Geke van Wijnen (tekst)
Lana (column)
Amina Haitoute (foto’s)
Susana Casas Valle (gedicht en foto’s)
Emil van der Wal (infographic)
Margriet Dings (tekst)
Margo Mulder (tekst)
Olivier Beens (foto’s)
Gebruikte bronnen
- Lijst gemeentelijke monumenten Utrecht
- De Utrechtse Wijken Overvecht
- Dorpspomp Overvecht
- www.kunstinopenbareruimte-utrecht.nl
- ‘Utrecht bouwt 1945 – 1975’
- Diverse websites en databases

Inwoners Overvecht
EMIL VAN DER WAL

Inwoners naar leeftijd
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Deze Dreefnieuws Special is mogelijk gemaakt door:
- Het Initiatievenfonds van Gemeente Utrecht
- Mitros
- ROC Midden Nederland
- Pouwer College
- Trajectum College
- Bedrijventerein Nieuw Overvecht
- Utrecht Natuurlijk
- Samen voor Overvecht
- Aardgasvrij
- Stut theater
- DeBuurt
- Bibliotheek Overvecht
- Veiligheid
- PvdA Ombudsteam
- Fysiotherapie Carnegiedreef
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* Westers: inwoners met als herkomst één van de
landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en
Oceanië of Indonesië of Japan.

2 van de 10:
zonder kinderen

FOTO SUSANA CASAS VALLE

Colofon
Dreefnieuws is een uitgave van Stichting Echt Overvecht en wordt 4 x per jaar gratis huis-aan-huis in heel
Overvecht verspreid. Deze eenmalige Special ligt daarnaast op 100 locaties in de stad Utrecht.
Oplage: 20.000
Hoofdredactie en coördinatie Puck ’t Hart, Simon de Wilde en Marlies Dinjens
Grafisch ontwerp Puck ’t Hart
Eindredactie Stephanie de Blieck
Social media & website Echt Overvecht Olivier Beens (website, Twitter, Facebook, Instagram)
Bestuur Echt Overvecht Simon de Wilde, Bart Engbers, Ab Kools, Tim Jansma
Redactieadres mail redactie@dreefnieuws.nl

3 van de 10:
met kinderen

5 van de 10:
eenpersoonshuishoudens

www.echtovervecht.nl
Bron: allecijfers.nlwijk/wijk-03-overvecht-utrecht/ (jaar 2019)
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FOTO OLIVIER BEENS

		 www.echtovervecht.nl
		

Volg Echt Overvecht ook op Twitter, Facebook, Instagram en YouTube!
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