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Verslag informatiebijeenkomst Ivoordreef 

Datum bijeenkomst: 23 november 2020 

Aanwezigen projectteam Ivoordreef: 
Martijn Broekman Bo-Ex 
Mark Geurtsen  Amvest 
Andrea Bal  projectleider gemeente Utrecht 
Tanja Lazaridis  stedenbouwkundige gemeente Utrecht 
Ilse Janmaat  Architectenbureau Jaakko van ’t Spijker 
Rob van Dijk  Van Dijk & Co landschapsarchitecten 
Yffi van den Ber g ERA Contour 
 

Aanwezigen vanuit de buurt 

Omwonenden Ivoordreef (Kasaidreef, Klipspringerdreef, Einsteindreef, Oranjerivierdreef), 
vertegenwoordigster vanuit de Evangelische Broeder gemeente, wijkambassadeurs, 
ondernemersvereniging Gagelhof, vertegenwoordigers vanuit het wijkplatform, huurdersvereniging, 
vertegenwoordiger vanuit het bewonersplatform, vertegenwoordiging vanuit Dock, JoU, ProjectO, 
voormalige bewoners van de flat, vertegenwoordiging vanuit de Werkplaats. 

 

1 Vooraf 

Iedereen wordt van harte welkom geheten. De opkomst is groot en dat is ontzettend fijn! 

Het heeft niet de voorkeur om een informatiebijeenkomst online te houden. Het is veel prettiger om 
fysiek bij een te zijn, waarbij we het gesprek met elkaar kunnen aangaan. Echter, het is in deze tijd 
niet anders, dus we maken er een mooie bijeenkomst van. Yffi geeft de presentatie, Martijn 
behandelt de vragen in de chat. De vragen die in de chat zijn gesteld, worden ook in dit verslag 
beantwoord. Helemaal achterin het verslag zijn nog een aantal losse opmerkingen geplaatst vanuit 
de chat. 

 

2 Agenda van de informatiebijeenkomst 

- Toelichting plan 2018 
- Toelichting plan 2020 
- Planning 
- Betrekken van de buurt 
- Klein voorproefje 

 

3 Locatie 

De plangrens voor de ontwikkeling van de Ivoordreef bevindt zich tussen de straten 
Oranjerivierdreef, Kasaidreef, Klipspingerdreef en Einsteindreef. De gemeente heeft grenzen 
aangegeven tot waar de bebouwing mag komen. Daarbij is het belangrijk dat er een groene zone aan 
de Einsteindreef blijft bestaan. Momenteel bevindt zich op de locatie 1 flat van 10 verdiepingen 



2 
 

     

hoog. De flat wordt momenteel bewoond via leegstandsbeheer. Op de locatie bevinden zich verder 
een speelveld, een sportveld, de kapel van de Evangelische Broeder Gemeente en parkeerplaatsen. 

 

Bij benadering , de plangrenzen. Dit zijn de uiterlijke grenzen waarbinnen de nieuwe gebouwen mogen staan.  

 
Vraag: En de Kasaidreef? Zit dit ook in plangebied? 
Antwoord: de bestaande straten, waar de auto’s rijden, behoren niet tot het plangebied. De stoepen 
van de omliggende straten aan de zijde van de Ivoordreef behoren wel tot het plangebied. Deze 
stoepen gaan we mee ontwerpen. We weten dat er de wens is vanuit de omwonenden om de 
Kasaidreef  een 30 km/ uur straat te maken. 
 

4 Aanleiding 

Yffi geeft een toelichting over de aanleiding van de ontwikkeling van de Ivoordreef. 

- Woningbouwcorporatie Bo-Ex is eigenaar van de flat en heeft in 20185 besloten de flat te 
slopen; 

- Bo-Ex heeft andere partijen gevraagd om mee te denken over de ontwikkeling van deze plek. 
- Amvest, een woningbouwbelegger en ERA Contour, een ontwikkelende bouwer, hebben 

gereageerd. Samen zijn Bo-Ex, Amvest en ERA Contour vanaf 2016 aan de slag gegaan met 
planvorming. 

- Overvecht komt helaas vaak negatief in de pers (alhoewel dat de laatste tijd minder is). Veel 
media berichtten dat de bewoners zich ongezond voelen, de levensverwachting 8 jaar lager 
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is dan het gemiddelde in Utrecht, er armoede is in de wijk. Overvechters geven een lager 
cijfer op de leefbaarheid in hun wijk dan in andere wijken van Utrecht. 

- Aan de andere kant zien we een wijk dat prachtig groen is, waar de bewoners enorm 
behulpzaam zijn, de woningen vaak ruim zijn. Er zijn veel voorzieningen. Er zijn prachtige 
initiatieven. 

- Met de ontwikkeling in Overvecht willen we bouwen aan de toekomst van de Overvechters. 
Dat jongeren uit Overvecht in Overvecht kunnen blijven wonen. Dat Overvechters woon 
carrière kunnen maken en in de wijk blijven wonen. De wijk waar hun hele sociale netwerk 
aanwezig is. 

- Met de ontwikkeling van de Ivoordreef willen we een positieve impuls geven aan Overvecht 
en dan specifiek aan de directe omgeving van Overvecht. 

 

Vraag: er wordt gesproken over het maken van woon carrière in Overvecht: komen er dan ook vrije 
sector eengezins huurwoningen? 
Antwoord: Er komen alleen vrije sector huur appartementen. De eengezinswoningen zijn allemaal 
koopwoningen.  
 

5 Plan 2018 

Yffi geeft een toelichting op het plan zoals gepresenteerd in april 2018. Yffi geeft aan dat de buurt 
niet op de hoogte is gehouden van de plannen. Dat had anders gemoeten. Vanaf nu willen we de 
communicatie naar de buurt verbeteren. 

In april 2018 is de eerste en tevens laatste bijeenkomst van de Ivoordreef geweest. Dit plan werd 
door de aanwezigen van die informatiebijeenkomst gewaardeerd. Met name doordat er veel groen 
kwam in het plan, dat er een plein was, alle straten autoluw. In het plan zaten destijds wel een aantal 
aandachtspunten: de toegang naar de parkeergarage lag onhandig, een waterspeelplek zou terug 
moeten komen in het plan, het moet een plek voor iedereen worden, een veilige plek. 

Het plan zoals gepresenteerd was financieel niet haalbaar. Vanaf april 2018 is er getekend en 
gerekend aan het plan. Soms was het plan haalbaar, maar kwalitatief heel slecht. Net voor de zomer 
van 2020 hebben de gemeente, Bo-Ex, Amvest en ERA Contour besloten door te gaan met het plan 
zoals we vandaag presenteren. Nog steeds niet financieel haalbaar, maar wel een plan waarin we 
geloven. We werken eraan om het plan haalbaar te maken.  

 

Plan zoals gepresenteerd in 2018 
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Vraag: Was de financiën de enige reden dat het plan niet haalbaar was? 
Antwoord: Het plan uit 2018 was inderdaad voornamelijk vanwege financiën niet haalbaar. 
Daarnaast zat de parkeergarage midden in het plan. De straat naar de parkeergarage kregen we niet 
op een goede manier aangesloten op de Oranjerivierdreef qua veiligheid. 
 

6 Plan 2020 

In het plan komen 2 appartementencomplexen van 9 lagen hoog met in totaal ca. 160 sociale 
huurwoning. Een appartementencomplex met ca. 75 middeldure huurwoningen (hoogte 5 lagen). Ca 
70 vrije sector koop eengezinswoningen (hoogte 3 lagen). Er komt een parkeergebouw voor 
ongeveer 150 auto’s (5 lagen hoog) voor voornamelijk de bewoners van de Ivoordreef. De entree van 
de garage is aan de Oranjerivierdreef. Verder komt er in het plan een plein met een 
waterspeelelement en het sportveld komt terug.  

 

Plan 2020 

De kapel van de Evangelische Broeder Gemeente (EBG) komt ook terug in het plan. Momenteel is de 
ontwikkelaar in gesprek met de EBG of ze binnen het plan willen verhuizen naar een nieuwe kapel. 
Deze kapel zou dan komen op de hoek Kasaidreef – Oranjerivierdreef. Op de huidige plek van de 
kapel, komen dan woningen. Samen (ontwikkelaar, gemeente en EBG)  bekijken we of het financieel 
haalbaar is om nieuwbouw voor de EBG te realiseren. Zo niet, dan blijft de kapel op de huidige 
locatie.  

Voor het sportveld zijn dan ook twee varianten: indien de kapel van de EBG op de hoek van de 
Kasaidreef- Oranjerivierdreef wordt gerealiseerd, dan komt het sportveld op het dak van de kapel (op 
ca. 7 meter hoogte). Als de kapel op de huidige locatie blijft, komt het sportveld op straatniveau te 
liggen, er kan dan een tribune gemaakt worden. 
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Variant sport op de kapel van de EBG (op 7 meter hoogte) of sportveld op straatniveau met podium 

 
We hebben 5 essenties benoemd wat we willen bereiken met het plan: 

1. Verbonden met de wijk 
2. De plek voor ontmoeting 
3. Spelen voor de deur, parkeren om de hoek 
4. Eigenaarschap van de openbare ruimte 
5. De beweeglijke buurt 

 

1. Verbonden met de wijk, houdt in dat de Ivoordreef aansluit op de huidige buurt. Ondanks dat de 
stedenbouwkundige opzet anders is dan Overvecht kent. De bestaande dreven worden 
aangename straten. Het is belangrijk dat de huidige omwonenden ook gebruik gaan maken van 
het plein en sportveld op de Ivoordreef. De architectuur is herkenbaar voor Overvecht, maar dan 
met warmere kleuren en zachtere materialen. Kinderen spelen veilig op het plein. 

2. De plek van ontmoeting, houdt in dat het plein en het sportveld een aantrekkelijke plek is om te 
zijn voor de mensen die in de buurt van de Ivoordreef wonen. Op het plein kan je heerlijk zitten, 
terwijl de kinderen aan het spelen zijn. De woningen en appartementen hebben een entree aan 
het plein, zodat er veel reuring is op het plein. Hier ontmoet je elkaar, maak je een praatje. 

3. Overvecht is ontworpen voor de auto: in Overvecht geldt parkeren voor de deur en spelen om de 
hoek. In de Ivoordreef draaien we het om. Hier geldt: spelen voor de deur, parkeren om de hoek. 
Er komen geen auto’s in de straatjes en op het plein, alleen hulpdiensten kunnen hier komen. 
Kinderen kunnen veilig op straat spelen. Er is besloten om een parkeergebouw te maken,. Indien 
in de toekomst het autobezit afneemt, kan de garage verdwijnen. 

4. Eigenaarschap van de openbare ruimte houdt in dat mensen zich verantwoordelijk voelen voor 
de openbare ruimte. Vanuit de woning is er zicht op straat. Bij de voorgevel is er plek voor 
bankjes, zodat de stoep een verlengde is van de woning.  

5. De beweeglijke buurt houdt in dat bewoners gestimuleerd worden om te bewegen. Het is 
makkelijker om met de fiets weg te gaan, dan met de auto. De appartementencomplexen 
hebben op de begane grond van het gebouw een gemeenschappelijke fietsenberging. De auto 
staat in de garage en is best een stukje lopen om er te zijn. Het sportveld en het plein daagt uit 
tot bewegen.  
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Impressie van het plein     Impressie van de Kasaidreef 

Vraag: Hoeveel sociale huur heeft de flat in de Ivoordreef? Hoeveel sociale huurwoningen komen er 
in het plan? 
Antwoord: De huidige flat heeft 174 sociale huurwoningen. Er komen ca. 160 sociale huurwoningen in 
de nieuwbouw van de Ivoordreef.  
 
Vraag: Wordt het in kleur, baksteengevels en uitstraling zoals net getoond in de foto impressies?  
Antwoord: het ontwerp wordt nu gemaakt. De kleuren en sferen die we laten zien, geven een goede 
indruk van de kleuren en sferen die we willen realiseren in het plan. 
Vraag: Zijn de nieuwe koopwoningen ook betaalbaar voor nieuwe starters? En hoe kunnen wij 
inschrijven op de woningen? 
Antwoord: we weten nog niet wat de verkoopprijs is van de  koopwoningen, daarvoor is het nu nog te 
vroeg. De woningen gaan ongeveer begin 2022 in verkoop. U kunt uw gegevens achterlaten op de 
website www.ivoordreef.nl , dan blijft u op de hoogte. 
Vraag: percentage sociale huur in Overvecht zou omlaag gaan, is daar op de Ivoordreef een kans 
voor gemist? 
Antwoord: Momenteel bevindt zich in het gebied 174 sociale huurwoningen: 100%. In de toekomst 
zijn er 160 sociale huurwoningen en 145 vrije sector woningen. Daarmee wordt het aantal sociale 
woningen procentueel verlaagd. Er is nog altijd behoefte aan sociale huurwoningen, voornamelijk 
nieuwbouw sociale huurwoningen. Bo-Ex wil tevens bezit houden in Overvecht. 
Reactie: Plan daagt wel bij aan minder sociale huur in Overvecht, maar niet genoeg, er komt nog 
steeds in het plangebied meer sociale huur terug dan koop + middenhuur samen. Dat zou andersom 
moeten! 
Vraag: Wordt er bij het parkeergebouw ook rekening gehouden met mensen met een beperking? 
Antwoord: in het parkeergebouw komt een lift. 
Vraag: Kunnen mindervaliden (rolstoel) ook naar het sportveld? 
Antwoord: als het sportveld op de kapel van de EBG komt, dan kunnen mindervaliden niet op het 
sportveld komen. 
Reactie:  sportveld boven maaiveld betekent discriminatie van gehandicapten (rolstoel). 
Reactie: Vanuit toegankelijksheidsagenda Utrecht lijkt mij op z'n minst dat sportveld 
rolstoeltoegankelijk moet zijn.  Ermee eens dat het sportveld rolstoeltoegankelijk moet zijn.  
Vraag:  Waar kunnen de bewoners hun fietsen gaan stallen? Dit ook ihkv bevorderen beweging? 
Antwoord: De bewoners van de appartementen hebben een gemeenschappelijke fietsenstalling in het 
appartementengebouw op de begane grond. De eengezinswoningen stallen hun fietsen in de berging 
in de tuin (toegankelijk via een achterpad). 
Vraag: Parkeergebouw staat voor de bushalte? Waar komt de entree van het parkeergebouw? 
Antwoord: de inrit van de parkeergarage bevindt zich (gezien vanaf de Einsteindreef) net voor de 
bushalte. 
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Vraag: De groenstrook langs de Einsteindreef wordt smaller. Hoeveel meter komt de bebouwing 
Ivoordreef dichter bij de Einsteindreef te staan ten opzichte van de huidige situatie? 
Antwoord: de nieuwe bebouwing komt verder naar de Einsteindreef. Hieronder een verbeelding van 
de nieuwe bebouwing versus de bestaande bebouwing. De groenstrook tussen het bestaande fietspad 
op de Einsteindreef en de nieuwe bebouwing wordt op zijn smalst ca. 13,5 meter.  

 
Tekening met bestaande flat en nieuwe bebouwing. Maatvoering geeft aan hoe ver de nieuwe bebouwing naar de 
Einsteindreef komt. 

 
Vraag: Is er plek voor een klein Buurthuis? Is de wens voor een buurtcentrum/ werkplekken/ 
ontmoeting niet te combineren met (ruimtes) in de kerk? 
Antwoord: er is geen pek gereserveerd voor een Buurthuis. Met de EBG is wel besproken dat de kapel 
in de nieuwbouw variant wel iets meer toegankelijk vormgegeven zou kunnen worden. In de 
toekomst, maar ook nu al, is de EBG ook bruikbaar voor bijeenkomsten. Mits deze vallen binnen het 
gedachtengoed van de EBG.  
Reactie: Goede vraag over een Buurthuis, er is in Overvecht veel te weinig ontmoetingsruimte, horen 
wij van bewoners via het wijkplatform. We hebben als wijkplatform net een enquête achter de rug, 
Talent in de wijk. Daar kwam veel naar voren dat het lastig is voor mensen om elkaar te ontmoeten 
en dat er meer ruimtes moeten komen waar dat kan. Is dus een bewonerswens 
Andere reactie: Buurtruimte/ontmoetingsruimte voor bewoners kan denk ik ook een ruimte in een 
van de gebouwen zijn. Ik denk dat men niet bedoelt om een ruimte in de kerk te kunnen huren. Zoals 
Nel (red: van de EBG) dat zegt: dat kan nu ook al, dus dat is niet wat bewoners vragen 
Reactie: Ik vind een ontmoeting ruimte ook zo belangrijk. 
Vraag: Stel je woonde in een flat is het dan mogelijk om in een gezinswoning te wonen? 
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Antwoord: dat is lastig te beantwoorden, omdat we niet in de portemonnee van de vragensteller 
kunnen kijken. De eengezinswoningen worden vrije sector koopwoningen.  
Vraag: Hoe groot worden de appartementen? En kunnen jullie een prijsindicatie geven? 
Antwoord: de sociale huurappartementen worden 50 m2 en 70 m2. De huurprijs zal onder de 
maximale toegestane huurprijs liggen. De vrijesector huurappartementen worden ongeveer 65 m2. 
Deze huurprijs is hoger dan de sociale huurwoningen, maar kent ook een maximale toegestane 
huurprijs. De huurprijzen worden in een later stadium bepaald. 
Vraag: Hoeveel personen wonen er nu in het plangebied, en hoeveel zijn dit er na realisatie van de 
nieuwe plannen? 
Antwoord: het is onbekend hoeveel personen nu in de flat wonen. Momenteel zijn er 174 woningen en 
dat worden er ca. 300.  
Vraag: Het is mij nog niet helder waarom ik als omwonende naar de Ivoordreef zou willen gaan. 
Wat wordt hier aan voorzieningen opgeleverd? Ik lees hierboven leuke ideeën (buurthuis, podium)? 
Antwoord: in het nieuwe plan komt ook een plek voor sport en om te spelen. Graag horen we van de 
omwonenden wat er moet komen, zodat de omwonenden gebruik gaan maken van het sportveld en 
het plein. 
Vraag: wat houdt het sportveld in? 
Op dit moment is er op de hoek Kasaidreef – Oranjerivierdreef en sportveld voor voetbal en 1 basket. 
Het nieuwe sportveld wordt even groot. Wat zou de buurt voor een functie willen op dit sportveld? 
Voetbal zoals het nu is, of juist andere sporten: zoals korfbal, een plek om te dansen,… etc. Hierover 
later meer.  
Vraag: bewoners mogen gebruik maken van de lift in het parkeergebouw. Maar mogen externen 
daar dan ook gebruik van maken voor het sportveld? 
Antwoord: vanwege de beheersbaarheid en de veiligheid willen we in eerste instantie geen mensen 
toegang verlenen tot de parkeergarage die geen plek hebben in de garage.  
Vraag: Heeft het sportveld een dak? 
Antwoord: het sportveld heeft geen dak. 
Vraag: Is het parkeergebouw alleen toegankelijk voor bewoners of openbaar? 
Antwoord: Momenteel zijn we dit aan het onderzoeken. Onze voorkeur is, in verband met veiligheid, 
dat alleen bewoners toegang hebben tot de garage. 
Vraag: De Oranjerivierdreef is via de kruising Einsteindreef en vervolg Humberdreef een 
belangrijke verbinding zowel voor fiets, auto en lopen. Daarom ook druk. Met het Groene Lint 
wordt geprobeerd een groene en prettige loop en fietsroute te maken tussen park de Gagel en park 
de Watertoren. Daarvoor is de Oranjerivierdreef ook van belang. Hoe wordt in dit plan geprobeerd 
om (vooral) de route langs de Oranjeriviedreef groener en prettiger te maken voor wandelaars en 
fietsers?  
Antwoord: we trachten aan te sluiten bij het Groene Lint, we hebben contact met Stipo. De 
Oranjerivierdreef wordt aantrekkelijker omdat deze straat met de nieuwbouw gevels krijgt en 
daarmee ogen op straat. De stoep bij de bushalte is breed en geeft mogelijkheid voor het planten van 
bomen. We hopen heel erg dat als de Ivoordreef gereed is, dat de rest van de Oranjerivierdreef ook 
aangepakt wordt en de route naar Gagelhof aantrekkelijker wordt. En dat de corporaties een functie 
hebben voor de plinten van de bestaande woningen. 
Vraag: Wat is het profiel bewoners die jullie in gedachten hebben? Appartementen (sociaal en 
middenhuur) van 70 m2 is niet groot.  
Antwoord: De appartementen zijn te klein voor grote gezinnen. Er is een tekort op de woningmarkt 
onder starters, dus dat is onze doelgroep. Daarnaast zijn er veel twee persoons gezinshuishoudens en 
“gebroken” gezinnen die behoefte hebben aan een betaalbare woning. De woningen van 63 en 70m2 
worden 3 kamer woningen (2 slaapkamers).  
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Vraag: Jullie willen dat het geen eiland wordt in Overvecht. Als ik naar het plaatje kijk is echt een 
eiland in vergelijking met ander straten in Overvecht 
Antwoord: Goed dat dit gemeld wordt. Het is en blijft wel zo dat de stedenbouwkundige opzet heel 
erg verschilt met Overvecht. We werken er naar dat iedereen zich thuis voelt op de Ivoordreef. Dat als 
je op het plein komt, het gevoel hebt dat je er durft te komen en mag zijn. Hier gaan we aan werken. 
Dat de bestaande dreven fijne en mooie straten worden en een zachte overgang naar de Ivoordreef. 
Vraag: Zijn de afmetingen van het sportveld bekend? 
Antwoord: Het bestaande sportveld is 13 x 24 m. Het nieuwe veld is 15 x24,5m. 
Vraag: Worden de huizen/appartementen toegankelijk voor mensen met een beperking? 
Antwoord: de woningen voldoen aan de eisen die gesteld worden. Veel eisen qua toegankelijkheid zijn 
al landelijk vastgelegd in het bouwbesluit. Alle woningen zijn te betreden voor mindervaliden. De 
kleine woningen (50m2) zijn niet ideaal om te bewonen voor mensen die permanent afhankelijk zijn 
van een rolstoel.  
Vraag: Hoe energiezuinig is de nieuwbouw?  
De woningen worden zonder gas gebouwd. De isolatie is heel erg goed. Per 2021 zijn de eisen voor 
duurzaamheid nog zwaarder en daar zullen de woningen aan voldoen. De bestaande flat wordt 
gesloopt en momenteel onderzoeken we welke materialen we kunnen hergebruiken in het ontwerp.  
Vraag: Hoeveel parkeerplekken krijgen mensen in 1 adres? 
Dat hangt af van de woningtype. De gemeente hanteert de parkeernorm. Daarin is vastgelegd 
hoeveel parkeerplaatsen ontwikkelaars moeten realiseren per woning. De norm is dat de sociale 
huurwoningen van 50 m2, 0,5 parkeerplaats hebben (dus 1 parkeerplaats op 2 woningen). Dit aantal 
is geredeneerd dat niet iedereen een auto heeft.  De woningen tot 80 m2 hebben een norm van 0.82 
(dus 0.8 parkeerplaats per woning), woningen tot 130 m2 hebben een norm van 1.2 (dus 1.2 
parkeerplaats per woning).  
Reactie: Blij met autoluw. Ruim de helft van alle parkeerplaatsen in deze buurt staat structureel leeg. 
Zonde van de ruimte.  
Vraag: wordt ook de deeleconomie toegevoegd? Denk bijv aan deelauto 
Antwoord: een deelauto is een grote wens: evenals deelfietsen. Echter kent Overvecht geen 
parkeerregime en dat bevordert het denken over deelauto’s niet. Zodra er en parkeerregime komt 
(lees: betaald parkeren) dan wordt een deelauto aantrekkelijk om te exploiteren. 
 
 
 
7 Planning 

Datum Planning werkzaamheden/ 
ontwikkelproces 

Planning informeren buurt tot 2022 

Begin 2021 Begin 2021: ter inzage leggen 
bouwenvelop 

Direct na ter inzage legging 
bouwenvelop: informatiebijeenkomst 

Zomer 2021 Start sloop bestaande flat. Sloop zal ca. 
9 maanden duren. Er wordt circulair 
gesloopt, zodat zoveel mogelijk 
materialen hergebruikt kunnen worden. 

Voorafgaand aan de start sloop: 
informeren van de buurt over de 
werkzaamheden (hinder, geluid, 
werkwijze) 

Eind 2021 Bestemmingsplan wijziging ter inzage 
leggen 

Direct na de ter inzage legging: 
informatiebijeenkomst 

Zomer 2022 Start bouw van de appartementen. 
Duur ca. 2 jaar. 

Voorafgaand aan de start bouw: 
informeren van de buurt over de 
werkzaamheden (hinder, geluid, 
werkwijze) 
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Eind 2024 Prognose oplevering Ivoordreef  
 

Vraag: Wanneer zijn de huizen ongeveer klaar?  
Antwoord: Als alles soepel verloopt, is het de verwachting dat de woningen eind 2024 worden 
opgeleverd. 
Vraag: Hoe lang gaat de bouw duren? En hoe erg is de geluidsoverlast voor omwonende? 
Antwoord: de bouw gaat zeker 2 jaar duren. Voorafgaand aan de start van de sloop en de bouw, 
worden informatieavonden georganiseerd waarin een toelichting wordt gegeven van de 
werkzaamheden en de verwachte hinder voor omwonenden.  
Vraag: Wordt er langdurig geheid 
Op dit moment weten we nog niet hoe lang de heiwerkzaamheden duren. De omwonenden worden 
tijdig geïnformeerd over de heiwerken en bouwwerkzaamheden. 
Vraag: is het mogelijk voor alternatieve werkruimte te voorzien tijdens sloop? Als omwonenden 
dan nog moeten thuiswerken wegens corona wordt dat verschrikkelijk.  
Antwoord: het geeft de voorkeur eerst het sloopplan van de aannemer af te wachten. Dit plan wordt 
met de klankbordgroep gedeeld en gepresenteerd tijdens de informatiebijeenkomst voor de start van 
de sloopwerken. Het gebouw wordt ontmanteld, het kan best zijn dat dit weinig overlast geeft, 
Daarnaast hopen we natuurlijk dat we tegen die tijd niet meer thuis hoeven te werken. 
 

8 Betrekken van de buurt 

De buurt maakt nu gebruik van het speel- en sportveld. Dat zien we graag in de toekomst ook 
gebeuren. Maar wat is er voor nodig dat de omwonenden ook in de toekomst naar deze plekken 
gaan? Hiervoor wordt voor de kerstvakantie een soort van enquête gemaakt, die alle omwonenden 
met de mobiele telefoon kunnen invullen: het heet swipocratie. Middels plaatjes kan je je 
voorkeuren weergeven. Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt er een voorproefje gegeven, 
echter werkt dat niet. Er komen wel leuke gesprekken op gang. De verwachting is dat de enquête in 
de week van 14 januari ingevuld kan worden en dat we medio januari heel veel gegevens hebben van 
de omwonenden over wat wenselijk is.  

Er wordt een oproep gedaan door Yffi: wie wil een meer actieve rol in het verder invullen van het 
plein en sportveld door zitting te nemen in de klankbordgroep. De klankbordgroep zijn de ogen en 
oren van de wijk. In de klankbordgroep zitten max. 12 mensen: een mooie mix van omwonenden:  
ouder met kleine kinderen, jongeren, ouder van kinderen in puberleeftijd,  jongeren, bewoners rond 
de 50, rond de 60, rond de 70,….De klankbordgroep denkt mee aan de programmering van het sport 
en plein. Voorafgaand aan de informatiebijeenkomsten, wordt de inhoud van de bijeenkomsten 
besproken. Er zijn ca. 5 bijeenkomsten in 2021. De bouwenvelop en bestemmingsplan wordt vooraf 
doorgenomen en de belangrijkste issues voor de buurt kenbaar gemaakt. Evenals de uitkomsten van 
de enquête en de ontwerpen van de inrichting van het openbaar gebied. 3 mensen melden zich al 
aan!  

Er is een website gemaakt, die de laatste informatie geeft over de Ivoordreef. www.ivoordreef.nl. 
Juist in deze tijd, waarin we niet fysiek bijeen mogen komen, is het handig als je toch je vragen kan 
stellen. Je vraag kan je stellen via de website, op het contactformulier https://www.ivoordreef-
utrecht.nl/contact/ 

Vraag: In hoeverre wordt integraal nagedacht over het programma op het plein / sportveld met de 
(grotere buurt)? zijn allemaal toffe ideeën, maar wellicht niet allemaal in dit kleine stuk te stoppen. 
Antwoord: dat is een goed punt. De input uit de enquête kunnen we breder delen.  
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9. Afsluiting 

Yffi dankt, ook namens Martijn, Mark en Andrea, iedereen ontzettend voor de mooie opkomst. En 
voor de input, vragen, opmerkingen en ideeën! Dank jullie allemaal heel erg! En hopelijk tot de 
volgende keer! 

 

Hieronder nog een aantal losse opmerkingen zoals in de chat genoemd: 
 
Graag een podium! Goed voor cultuur. Kunnen we het nieuwe werken ook toevoegen aan het 
programma? 
 
Aandeel sociaal huur was ook in plan 2018 een punt van discussie. In Overvecht is te veel sociale huur 
en voor meer evenwicht in wonen in de wijk zou dat omlaag moeten met het toevoegen van meer 
koop en middel dure huur (en meer variatie in type woningen en woonmilieu's. Dit plan biedt een 
kans om daar wat mee te doen door wat minder sociale huur terug te bouwen. Er mag best wel 
sociaal huur in dit plan terugkomen, en dat is ook van belang voor Bo-Ex. Maar minder sociale huur 
dan nu zou wenselijk zijn. Het is bijna 50 - 50 met koop en middenhuur. Door meer koop en 
middenhuur kan het plan misschien ook financieel beter haalbaar worden 
 
Uitleg over sociale huur is voor mij duidelijk. Bo Ex moet ook kunnen terugbouwen. Daarom heel 
jammer dat dit niet elders in de stad kan. Dit is wel de ambitie (stedelijk) van gemeente en 
woningcorporaties. Nu dit niet lukt missen we belangrijke kansen voor een minder eenzijdige 
woningvoorraad in Overvecht. Dit gaat straks ook spelen voor andere projecten in de wijk. Hier moet 
dus stedelijk meer ambitie en ruimte voor komen!!  
 
Een wekelijkse kleine buurtmarkt zou daar ook leuk zijn 
 
50% van de jongens gebruiken de openbare ruimte, 10% van de meisjes.... Kans! Juist ook iets voor de 
meisjes ontwikkelen, niet standaard voor de jongens. Vraagt wel van te voren brede aanpak 

Goed om later evt parkeergebouw aan te passen als behoefte aan parkeren minder wordt. 
 
 
 
 


