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1. Voorstel Stadsinitiatief/Overvecht (december 2016) 

 

Kern van de zaak 

Hoe wordt de publieke ruimte een uitnodigende ruimte waar buurt- en stadsbewoners graag 

vertoeven en waar ze zich verantwoordelijk voor voelen? Hoe maak je publieke ruimtes, welke eisen 

stelt dat aan het ontwerpproces en welk proces met buurt en stadsbewoners is er nodig? 

Aanleiding om specifiek in Overvecht aan de slag te gaan: de resultaten van het zogeheten 

‘stadsatelier’ gezonde stad (IABR 2016) waarin verontrustende conclusies werden getrokken over het 

verdwijnen van belangrijke ontmoetingsplekken en publieke voorzieningen in Overvecht. En waarin 

gebruik makend van wetenschappelijke inzichten een relatie werd gelegd tussen dit fenomeen en 

gezondheidsproblemen in de wijk.   

Het lijkt er op dat de wereld die bezig is met herstructureringen van de wijk en beheer van 

maatschappelijk vastgoed niet goed is aangesloten op de wereld die probeert de sociale samenhang 

en de gezondheid in de wijk te versterken. Dat vraagstuk raakt de kern van wat we doen en beogen. 

 

Speerpunt 1: Verduurzamen van tijdelijkheid 

Overvecht kent belangrijke niet-commerciële maatschappelijke initiatieven die vaak tijdelijk ergens 

een plek vinden.  Met verduurzamen van tijdelijkheid bedoelen we dat we fysieke plekken voor deze 

initiatieven willen behouden en/of dat tijdig nieuwe/vervangende plekken ter beschikking komen. 

Om zo de initiatieven via een ‘carrousel’ van ruimtes continuïteit te bieden. We doelen op 

initiatieven die ondernemend zijn (sociaal ondernemerschap). Initiatieven die de tijd krijgen te 

groeien. Niet gesubsidieerd, maar ook niet vanaf dag 1 onderworpen aan commerciële (huur)prijzen. 

Het benutten van tijdelijke plekken (gebouwen die leeg staan) sluit hier goed op aan.  

 

Speerpunt 2: Een uitnodigende publieke ruimte maken met en voor bewoners 

We brengen onze kennis van het uitnodigend maken van doodse en als onprettig ervaren ruimtes in 

een wijk (in ontwerperstaal: ‘placemaking’, in de wereld van cultuur : ‘programmering’) mee om in 

de buitenruimte rond de gebouwen, waar initiatieven bezig zijn of die voor hen interessant zijn, 

levendigheid en ontmoeting te helpen organiseren. Dit doen we samen met initiatiefnemers en 

bewoners in Overvecht. 

 

Wie 

Trekkers vanuit de Utrechtse Ruimtemakers: Taco Jansonius (Typisch Taco, werkt o.a. samen met de 
VIPbus) en Frans Soeterbroek (de Ruimtemaker). 
 
Partners in de wijk: Arjen van Ree (De Dreef), Abdel Harchaoui (DOK30), Areg Sahakian  (academie 

voor de stad, Overvecht Vastgoed), Timothy Driessen (Burezina), Ronald Camstra (Mitros), Gert 

Beffers (Wijk en Co), Jasper Fastl (wijkraad) en David Bueno (gemeente Utrecht).  

 



2. Aan de slag met de Dreef: missie vanuit lokale initiatiefnemer, Arjen van 

Ree (startsessie Stadsinitiatief 27 januari 2017) 

Maak van de Dreef dé ontmoetingsplek van Overvecht 

“Het beeld dat van Overvecht bestaat, klopt niet: bewoners houden van hun wijk, zijn er trots op en 

willen daar graag dingen samen ondernemen. Maar ze komen elkaar nu niet tegen. Echte 

ontmoetingsplekken in de wijk zijn er niet, daarom zien mensen elkaar nu in de McDonalds, de HEMA 

in het winkelcentrum of in de supermarkt. De creativiteit is er wel! En mensen van verschillende 

culturen willen elkaar wel degelijk zien, op leuke plekken en via activiteiten waar ze aan mee kunnen 

doen, zoals sport of spel. Mijn droom is van de Dreef dé ontmoetingsplek van Overvecht te maken. 

Buiten op het plein en binnen in het gebouw zelf. De plek ligt prachtig centraal in de wijk en pal aan 

de Noordelijke Randweg, de Zuidas van Utrecht.” 

 

    

 

 

3.  I  de Dreef (startsessie Stadsinitiatief 27 januari 2017) 

Fleur van IJperen van The Social Firm: “Waarom maken we van de mensen die iets willen doen op de 
Dreef geen merkambassadeurs? We ‘branden’ de Dreef door middel van merchandise: petjes, 
buttons en T-shirts met I <heart> de dreef.  En het hartje moet gevuld zijn met een wereldbolletje, 
zodat de 180 culturen zichtbaar worden.  
 
De Dreef moet een merk zijn dat je met trots draagt: I <heart> de Dreef!”  
 
 

I  de Dreef  
 



4. Resultaat startsessie met stakeholders 23 maart 2017 

Aanwezig: Arjen van Ree (de Dreef), Rachella Dubbeldam (The Social Collective), Liesbeth Maats 

(gemeente/wijkbureau), Mark Molenaar (student HKU), Frans Soeterbroek en Taco Jansonius (Utrechtse 

Ruimtemakers), Jaap Toet en Niek Verlaan (gemeente/Volksgezondheid). 

A. Voorstellen voor vervolgacties 

- communicatiestrategie (over wat er allemaal is in de Dreef) 

- ontmoetingsplek maken / bankjes 

- hek tegenover ingang de Dreef tijdelijk open zetten en kijken wat er gebeurt 

- via Jasper Fastl, via Jasmina van Wijkenco: ambassadeurs in de flats zoeken/de flat betrekken 

- opruimactie met jongeren (i.s.m. jongerencentrum) 

- 1:1 alle gebruikers van de Dreef (zie boven/4) mee naar buiten nemen en vragen: wat wil jij 

met dit plein? 

- binnentuin S-dreven is voor kinderactiviteiten; plein de Dreef complementair maken (voor 

jongeren) 

- het plein kent veel belemmeringen (hekken, heggen, (kunst)objecten, borden), analyseren 

wat dat doet met gebruik plein 

- vrijplaats, regelvrije zone: iedere zondag rommelmarkt o.i.d. 

- maquette van plein en gebouwen/objecten maken (bijv. lego) en gaan spelen met fysieke 

veranderingen (zie stadslab on tour) 

- creëer betrokkenheid bij een gewenste verbetering (voorbeeld: gemeentepersoneel dat saai 

trappenhuis Stadskantoor aantrekkelijk maakt met gedicht) 

- sociale buurtmarkt: van 1x/jaar naar meerdere keren/jaar 

- bewonersbedrijven 

- let op: als je iets leuks/creatiefs voorstelt/organiseert: kijk altijd door naar 

verdienmodel/eigenaarschap 

- woordenwaterval uit Groningen naar de Dreef brengen 

 

B. Hoe verder? 

- Communicatie met de buurt: Rachella/The Social Collective zijn actief met het verbinden van 
alle partijen rond de Dreef. 

- Communicatie met de ‘gebruikers’ van de Dreef: Frans wil de actie van verbinden binnen en 
buiten (gaan praten met jongerenwerk, leger des heils, sportcare, buurtcentrum etctera) 
inzetten. Dit sluit aan op actie Rachella/social collective. 

- Jaap Toet wil graag meedoen aan het onderzoeken van het feitelijk gebruik van het plein. 
Arjan vraagt daarbij aandacht voor cijfers fietsverkeer. 

- Arjen wil ook via data naar het gebruik van de Dreef en omgeving kijken, dit met hulp van 

Gert Franke (Clever Franke). Mark wil hier op aanhaken. 
- Taco wil zich inzetten voor ‘het hek tegenover de ingang’ openmaken en kijken naar tijdelijke 

attributen als bankjes op het plein. Niek Verlaan wil meedenken over spannende attractor.  
- Arjen wil primair een hippe plek voor creatieven maken, iets wat in Overvecht ontbreekt. Hij 

wil voorkomen dat we teveel met de bril op gaan kijken van ‘iets doen voor de mensen in de 
flat’ en stelt voor daarom jonge creatieven zoals Nick van Breda erbij te betrekken. Taco wil 
ook HIK-ontwerpers betrekken gezien hun eerdere plan voor een cultuurstrip in Overvecht 
(http://www.hik-ontwerpers.nl/nieuws/cz-labs-on-tour/) en hun actuele betrokkenheid bij 
een pop-up park naast de Dreef. 

- Mark, Arjen en Frans willen met aanpak plein ondernemerschap stimuleren en ‘lokale’ 
verdienmodellen ontwikkelen (buurteconomie), zie ook idee Liesbeth om informele 
economie te stimuleren via zaken als kofferbakverkoop. 

http://www.hik-ontwerpers.nl/nieuws/cz-labs-on-tour/


5. Resultaat sessie met ‘gebruikers’ en buurtbewoners de Dreef 1 juni 2017 

Deze bijeenkomst is georganiseerd i.s.m. the Social Collective. 

Hoe ervaren de overburen van de Dreef het hek om het plein? 

Opeens, het nieuwe gebouw stond er al een jaar, kwam er een hek omheen. Niemand snapte 

waarom. In het begin werd het vaak te laat open gemaakt ’s ochtends en stonden mensen buiten het 

hek te wachten om naar binnen te kunnen. Sindsdien zijn 2 openingen altijd open. Het hek heeft dus 

geen praktisch nut qua afsluiting of iets dergelijks. 

Wat spreekt tegen het hek? 

Ook al is het plein dus altijd toegankelijk, het hek sluit buurtbewoners (visueel/gevoelsmatig) buiten. 

Wil je het plein publieke ruimte maken en buurtbewoners eigenaarschap laten ontwikkelen, dan is 

het hek zoals het er nu staat een sta-in-de-weg. 

Wat spreekt voor het hek? 

Sommige gebruikers van de Dreef vinden het prettig dat het gebouw door het hek ‘afgesloten’ 

wordt. Sommige mensen zijn bang dat er hangjongeren komen als je het hek weghaalt (deze gaan 

echter vanuit de flat gezien juist áchter het gebouw van de Dreef staan, uit het zicht = observatie 

flatbewoner). Het hek voorkomt nu dat auto’s op het plein parkeren. 

Gaat het bij fysieke ingrepen alleen om het hek en het plein, of…? 

Nee. Ook de straat tussen de flat en het plein is onaantrekkelijk. Geopperd wordt er een fietsstraat 

van te maken (al is de vraag of er genoeg gefietst wordt voor precies dat concept). Ook is de gekke 

draai die je moet maken om het parkeerterrein op te rijden een te herstellen punt (aanrijweg 

rechtdoor trekken richting voetbalvelden).  

Het maken van een fietspad dat aansluit op het fietspad langs de NRU, om de Dreef+plein van die 

kant te ontsluiten en traffic te genereren, is genoemd maar kreeg in deze sessie geen bijval. 

Voor wie is het plein? 

Voor iedereen. Om te beginnen: iedereen eromheen. En iedereen in de Dreef (gebruikers). 

Wat zijn ideeën voor het plein? 

- Het moet ‘knusser’. Segmentering/compartimentering wordt genoemd als een manier om af 

te komen van het ‘één grote vlakte’-gevoel dat het plein nu oproept. Verschillende ‘hoeken’ 

inrichten geeft ook mogelijkheden verschillende doelgroepen te betrekken (c.q. uit elkaar te 

houden). En compartimenten voorkomen dat iedereen dwars over het plein fietst. 

- Er wordt om kleur gevraagd. Welke kleur hoort bij de Dreef, bij Overvecht? De kleuren van 

de regenboog, staat voor vrede en sluit aan op het veelkleurige/multiculturele karakter van 

de wijk. 

- Het moet groener. Gooi die stenen er (deels) uit en breng beplanting aan. Moestuin en 

pluktuin. 

- Het jongerengebouw is, zoals het nu eruit ziet en gebruikt wordt, een obstakel in je 

‘pleinbeleving’. De suggestie is op het dak een terras te maken. Op straatniveau zou het 

openheid naar het plein moeten uitstralen: een winkel? Een fietsenstalling/fietsenmaker? 

Een koffiecorner, met een vaste kracht die ook een oogje in het zeil houdt qua pleingebruik? 

Veel speeltuinen hebben zo’n ‘koffiekeet+’. 



- Je kunt op het plein, rond het gebouw heel goed een slingerend wandelpad maken (als 

doelgroep wordt genoemd: vrouwen die ’s avonds samen een wandelingetje willen maken). 

Inspiratiebeeld: wandelpad langs Laan van Soestbergen (Watervogelbuurt, Utrecht)  

(zie foto links) 

- Maak een arena/amfitheater, breekt de open vlakte en creëert intimiteit.  

Een voorbeeld daarvan: park Schothorst (Amersfoort)  

(zie foto rechts) 

 

 

- De voet van het kunstwerk is ideaal om op te zitten. Maak iets om het kunstwerk heen waar 

je naar kijkt als je daar gaat zitten. 

- Haal de dansschool, nu binnen, het plein op. Geluidsboxen installeren en salsa-avonden 

organiseren. 

 

Waar beginnen we mee?  

Laat het plein als publieke ruimte organisch groeien. Als er evenementen/activiteiten zijn, laat die 

iets fysieks achterlaten. Zo vult het plein zichzelf. 

Maak een nieuwe entree, doe het grote ingangshek tegenover de hoofdingang open en maak er met 

de buurt een uitnodigende toegangspoort van (kunstproject door/voor de buurt). Daar zijn 

flatbewoners goed bij te betrekken, die willen ‘doen’, niet ‘vergaderen’. 

Combineer dit met de plannen voor een vernieuwde entree van de Dreef. Open het hek, maak een 

toegangspoort en geef die kleur (rood), maak een ‘rode loper’ (rode steen) van toegangspoort naar 

de entree toe en geef de entree kleur (rood). Zet langs de rode loper een paar picknicktafels en het 

begin van een publiek plein is er. Dit idee is een combinatie van ideeën uit de werksessie en de visie 

van een urban designer (Klaas Schotanus/HIK) die daags erna langs kwam. 

 

Wie kunnen helpen? 

Er zijn veel handjes beschikbaar om aan de slag te gaan (ontstening, aanleg groen, aanleg rode loper, 

hek weghalen). Namelijk studenten van het wijkleerbedrijf (ROC, vanaf komend schooljaar) en 

activeringsdeelnemers (De Strooij). Potentieel ligt ook bij flatbewoners en asielzoekers. 

  



6. Bijeenkomst Utrechtse ruimtemakers 29 juni 2017 –  
deelsessie ‘wat zijn jouw ideeën voor het plein van de Dreef?’ 

 
Informatie vooraf: 
- veel ideeën tot nu toe gaan over segmentering van het plein/creëren van verschillende 

sferen/de grote verkeersvlakte te lijf gaan; 
- een concreet plan gaat over het openen van het hek tegenover hoofdingang de Dreef, daar 

een toegangspoort van maken (met/voor de buurt) en een ‘rode loper’ naar entree de Dreef 
toe maken; 

- door en voor de buurt + eigenaarschap bij de buurt creëren is sowieso de kern van de zaak. 
 
 

A. Kindersessie o.l.v. Roland Goetgeluk 
 
Kinderen willen: 
- boomhut 
- tafelkleedspel (kleed=spelbord) 
- 4 verdiepingen glijbaan 
- skatebaan voor jong én oud 
- doolhof (met dak dat je niet kan spieken vanuit de flat) 
- knuffelklimbeer (als je boven bent kun je op knop drukken komt er spook uit) 
 

 
 
Tip Anne-Mette: dit met de kinderen kun je nog een keer en groter doen, kinderfeestje voor de flat en 
nog veel meer ideeën ophalen. 
 
 

B. Shared space? Kom niet aan de auto als je sfeer goed wilt houden! (groepje Bianca, 
Doesjka en Eva) 

 
- kijk goed naar hoe het plein nu wordt gebruikt 
- het lijkt nu oversteekplaats en verlengende parkeerplaats i.p.v. plein 
- shared space klinkt leuk maar onderschat niet hoeveel mensen belang hechten aan parkeerplaatsen 
voor hun flat 
- zoek uit wat mensen in de flat willen, wat ze missen en wie er allemaal zitten. 
- leg relatie buiten met wat binnen in de Dreef gebeurt 
- meer fietsenstalling 
- is het wel behaaglijk als het heel warm? Meer vergroening en water naast verharding kan helpen. 
- tuin maken om eigenaarschap te creëren 
- bankjes met uitzicht op afval is niet echt fijn 
 



C. In gesprek met JOU (groepje Fred) 
 
Gesprek met JOU: vanuit verwondering: waarom kun je op plein niet sporten? 
 
Wat willen jongeren? 

• picknickplekken/banken 

• groen allround sportveld 

• buitenstangenspel calisthenics, met de jongeren ontwerpen en door hen laten bouwen 
 

 
 
 
 

 



D. Individuele bijdrage 

 

 

Opmerking Doesjka @ segmentering: ga het in je communicatie niet over (plekken voor specifieke) 

‘doelgroepen’ hebben. Maar wel over verschillende sferen op het plein: rustig, actief, sport, groen. 

Bedenk dat het doel van een plein ‘ontmoeting’ is. Daarom niet bij voorbaat doelgroepen in 

hokjes/plekjes drukken die ‘ontmoeting’ ontmoedigt. 



E.  Individuele bijdrage 

 

 

Opmerking Anne-Mette: alleen met ‘voor en door de buurt’ gaat het werken wat je op plein doet. 
Rode loper etcetera? Leuk ideeën in potentie, maar test het uit! 
 
 



7.  Afstudeeronderzoek Mark Molenaar/HKU (juni 2017) 

In het voorjaar van 2017 is door HKU-student Mark Molenaar ‘onderzoek naar een handvat voor 

meer sociale samenhang op basis van lokale eigenheid’ uitgevoerd. Dit onderzoek richtte zich onder 

andere op de Dreef en het plein. Voor dit onderdeel heeft Frans Soeterbroek als begeleider 

gefungeerd. Hier volgen fragmenten uit hoofdstuk 8 (ruimtelijke analyse en ontwerpuitgangspunten). 

 

Place Observation  

Om het plein als één apart object te zien binnen deze omgeving vind ik niet juist, door de 

ontwikkelingen die er spelen bij Plan Einstein wat naast De Dreef gelegen is. Door de plannen om 

hier een pop up park van te maken, geeft het mij de aanleiding om dit als gebied aan te pakken. Het 

gaat niet zo zeer om de kaders van het plein in te vullen, maar juist om de gehele plek mee te nemen 

in het ontwerp. Waar ik als ontwerper kansen zie wat betreft een connectie met de omgeving is dat 

de plek van De Dreef een erg goede connectie heeft met zowel de randweg als een druk bezocht 

fietspad. Deze wegen scheren eigenlijk langs de plek, zonder dat er een connectie met De Dreef is. 

De zichtbaarheid wordt ook tegengewerkt door een partij hoge bomen, waardoor de plek 

weggestopt is. Iets verderop ligt een natuur recreatiepark genaamd Ruigenhoek. Dit is samen met de 

volkstuinen die hier vlak voor liggen een plek die publiek toegankelijk is, en waar veel fietsers vanuit 

Overvecht naar toe reizen. Hiernaast genereren de wegen die er om heen liggen meer zichtbaarheid 

en aanloop voor het plein.  

 

 



Ontwerpuitgangspunten  

Een aanbeveling vanuit mijn bevindingen is om het plein opnieuw in te richten met een combinatie 

van verschillende functies. Hierbij is er een vaste trekker in de vorm van een eet/-drinkfaciliteit. De 

vaste trekker dient tussen het gebied van Plan Einstein en De Dreef geplaatst te worden, zodat er een 

connectie ontstaat tussen deze nu afzonderlijke gebieden. Hiernaast dienen er bestemmingen als 

een plek om te spelen en sporten voor de kinderen en een van de speerpunten van mijn ontwerp; de 

‘kraampjes’ die een tijdelijk programma dienen.  

Door de verschillende initiatieven zoals bijvoorbeeld het jongerencentrum en de sociale buurtmarkt 

een plek te geven wordt er meer zichtbaarheid gecreëerd en kan er een connectie met de buurt op 

worden gebouwd. Ook biedt dit een plek voor bewoners om hun eigen activiteiten te laten 

plaatsvinden. De restruimte tussen deze units zorgt voor een modern dorpsplein, waar ruimte 

geboden wordt voor interactie en ontmoeting. De kraampjes dienen zo ontworpen te worden dat 

deze zichtbaarheid opleveren, maar ook in een avondprogramma niet misstaan. Vandaar dat de 

afwerking er op gericht moet zijn om ’s avonds afsluitbaar te zijn, plus dat het verlichting biedt op het 

terrein. Door de kraampjes afsluitbaar te maken creëer je een nieuwe kans; namelijk dat het ook 

wanneer er niets plaatsvindt, het een toegevoegde waarde heeft voor het gebied. De buitenkant kan 

zo ontworpen worden, dat er op gespeeld kan worden door kinderen.  

Door een groot gebaar te maken bij de randweg zorg je voor aansluiting met lokale eigenheden die 

niet direct naast het plein liggen en zorg je tegelijkertijd voor meer zichtbaarheid vanaf de weg. Wat 

een belangrijk uitgangspunt hierbij is, is dat je ook een nieuwe fiets-/looproute verzorgt waardoor 

het plein, naast de mensen die er sowieso moeten komen, ook andere bewoners triggert om langs te 

komen.  

De nieuwe invulling van het plein van De Dreef zorgt er zo voor dat het niet alleen een beter plein 

wordt, maar ook dat het een verbeterslag voor de buurt betekent. Niet alleen de indeling wordt zo 

aangepakt, maar juist des te meer de rol die de ruimte speelt voor de bewoners en de buurt zelf. 

Door dit concept toe te passen ben ik er van overtuigd dat je een stap in de goede richting zet wat 

betreft meer besef van de omgeving, en de mate waarin je er als bewoner er thuis in voelt. Een 

nieuwe identiteit voor het plein van De Dreef die wordt vormgegeven door de identiteit van de 

buurt. 

 



8. Ruimtemakersstand op de sociale buurtmarkt in/om de Dreef  

16 september 2017 

Op 16 september hebben de Ruimtemakers met de buurt gespard over het plein en het netwerk van 

meedenkers/meedoeners uitgebreid. Dit in samenwerking met Nick van Breda (bewoner plan 

Einstein, initiatiefnemer Stamboom http://stamboomrealisatie.strikingly.com/#onze-visie).  

 

 

http://stamboomrealisatie.strikingly.com/#onze-visie


 

 

Overige gehoorde reacties: 

- haal Fit For Free naar buiten 
- openluchtbioscoop 
- muziek 
- theater 
- meer kleur op het plein 
- maak het eens schoon, minder shabby 
- bankjes 
- basketbalnetten ophangen 
- vervang de hekken door planten 
- hou die hekken maar kleed ze aan met groen  
- meer van dit soort buurtmarkten  
- kijk even naar plein/parkje bij Willen van Noortplein. is veel behaaglijker dan dit plein 
 

Enkele observaties: 

• kinderen zijn nieuwsgierig, waren in grote getale aanwezig en zitten vol ideeën; 

• de mobiele klimmuur was een succes, de hele middag stond er een rij van vooral kinderen 

maar ook jonge volwassenen die wilden klimmen; 

• enthousiaste bijvaL voor calisthenics, een hindernisbaan (‘misschien te weinig ruimte hier, 

dan in het Gagelbos’) en een tennisbaan kwam van een groepje Marokkaanse vrouwen, ook 

verder kwamen veel sportideeën los; 

• voor het idee ‘poppodium’ is concrete hulp aangeboden door ROC Midden-Nederland die 

een popopleiding hebben en concerten organiseren; 

• in de flat tegenover het plein wonen (ook) ondernemende mensen, die bijvoorbeeld 

zelfgemaakt eten op het plein verkochten. 



   

 

 



 

 

        



 

9. Bespreking ‘pleinacties’ met gebruikersgroep de Dreef 23 oktober 2017 

Frans Soeterbroek en Taco Jansonius (Utrechtse Ruimtemakers) vertellen over de opbrengst tot nu 

toe. Vooraf is een opbrengstendocument toegestuurd en we hebben de afgelopen maanden ook 

gewerkt aan het verbreden van de kring van betrokkenen. We zijn nu in een fase beland om concreet 

dingen te gaan doen. Allereerst door wat kleine dingen op het plein te doen, rond sport spel en 

beweging, meer groen en kleur, rommel opruimen en jongeren er meer bij betrekken.  

Via post-its geeft iedereen vervolgens aan welke ideeën aanspreken en waaraan men zelf een 

bijdrage zou willen leveren. Zie hieronder een overzicht van de opbrengst van de avond.  

N.a.v. de opbrengst van de avond trekken we de volgende conclusies: 

1. We maken een start met het realiseren van een wandelpad/wandelroute om de Dreef. 
Taco en Eva gaan met een groep die daar zin in heeft al wandelend de ideeën 
concretiseren.  

2. We vormen een clubje (met o.a. Fit For Free, Harten voor Sport, JOU, ROC en Nick van 
Breda) dat gaat zorgen dat er buiten wat meer mogelijkheden komen voor spel, 
beweging en sport. Frans gaat dit regelen. 

3. We vormen ook een groepje voor het opfleuren van de buitenruimte door middel van 
groen, kleur, schoonmaken, verlichting. We liften daarin mee op geplande acties van de 
Dreef rond verbeteren bewegwijzering en het maken van een uitnodigende entree. We 
starten na overleg met de gemeente (zie punt 6) en onderzoeken ook waar de 
interessante potjes zijn (ondernemersfonds, gemeente, subsidies etc.) om kleine acties te 
financieren.   

4. Met het ROC gaan we naar aanleiding van hun verleidelijke aanbod 
(‘concierge/ontvangstcomité’) praten over de inzet van studenten op het plein voor een 
langere periode. 

5. Ideeën rond muziek, theater en cultuur op het plein laten we meeliften met de acties van 
the Social Collective voor de culturele zondag in april 2017 en de volgende sociale 
buurtmarkt (clubje ‘culturele programmering’ van het plein?).   

6. Frans, Taco, Arjen van Ree en Liesbeth van het wijkbureau gaan zorgen dat deze acties 
goed worden kortgesloten met de gemeente en er daarin wordt samengewerkt. Een 
afspraak voor een brede’ pleinsessie’ met meerdere ambtenaren is al in gang gezet.  

7. Er is ook overleg met gemeente en met de buren van het gebouw aan de Einsteindreef 
gestart om waar mogelijk samen te werken aan plan voor de openbare ruimte. We kijken 
dus niet alleen naar het plein maar ook breder, inclusief verkeer en parkeren, de 
sportvelden en de openbare ruimte in het gebied.  Er vormt zich al een clubje om mee te 
denken daarover. 

8. Er ligt nu een ontwerp voor de Noordelijke Randweg (NRU) die langs het gebouw loopt. 
Dat biedt de kans om een aantal ambities van ons (zichtbaarheid en toegankelijkheid de 
Dreef, wandelpad etc) mee te laten liften daarmee. Arjen en de Ruimtemakers gaan 
bewaken dat dit gaat lukken. 

9. We gaan ook iets van een groter verhaal en wellicht zelfs een integraal herontwerp van 
het plein in gang zetten. Moet nog vorm krijgen. 

10. We gaan in samenhang met de acties voor het gebouw de Dreef wat meer naar buiten 
treden over wat we allemaal gaan doen. 

  



Oogst post-its en afsluitend gesprek pleinacties op 23 oktober 
  
Wandelpad en heel veel spel en beweging uitlokken 
Wandelpad (6x) 
Schelpenwandelpad 
Natuurlijke inrichting incl wandelpad, waterspuitertjes en aanleiding om te spelen ,  
samen wandelen ook gebruiken als verbinding partijen 
gebruikers gebouw in hun pauze met zijn allen naar buiten 
langs het pad hekjes om te bewegen 
beweegtoestellen langs het wandelpad 
Wiebelplankjes (voor balans) springstenen, hinkelpad, knikkerputten 
Tafeltennistafel 
Skatebaan (2x) 
bolderbaan/klimmuurtje, freerunning,  speelveldje 
kegel- en joulebaan 
openbare buitengymtoestellen 
Sporten met/tegen elkaar in de wijk via app of interactieve paaltjes 
Jongeren sport en beweging 
Sport voor jong en oud 
Yoga kuil of podium 
Doolhof van bamboe 
Uitnodigend plein voor sport, dmv lijnenspel (bv atletiekbaan/verschillende kleuren)  
mensen uitnodigen te bewegen (let wel op dat er eisen aan toestellen worden gesteld en 
veel mensen niet willen sporten als iedereen kan toekijken) 
 
 
Groener en kleurrijker plein 
Vuilcontainers verbergen 
Plein zwerfvuilvrij maken 
Bloemetje/fleurig 
Het plein als verblijfplek Plek voor openluchtlokaal 
Streetart 
Muurschildering in de hal 
Mozaiek bankjes 
Gehaakte en geborduurde jasjes voor de bomen en palen 
Kleurrijke begroeiing op het hek 
Plantenbakken 
Groen (2x) 
Als hekken niet snel weg kunnen: klimop/planten 
Speels lichtplan beweging/water 
 
 
Het plein als open ontmoetingsplek en theater 
Moet wel multifunctioneel plein blijven 
Hoogteverschil/kuil 
Carre –podium om te zitten/iets op te voeren 
Openbaar theater 



Speels lichtplan beweging/water 
Outdoor ontmoetingsplek waar mensen podium kunnen pakken 
Zitelementen (mag ook verwerkt worden in rand plantenbak) 
Een plek ‘zonder muren’ (dame van het leger des heils) 
Alle culturen die hier binnen zitten en eenzame ouderen 
Ouderen betrekken 
Openheid 
Hek weg 
Hekken geleidelijk weg ivm veiligheid 
Koffie/gezelligheid 
Mogelijkheid voor markt door permanente faciliteiten 
Zichtbaarheid partijen 
 
 
Mobiliteit 
Verbinding NRU/ oa fietspad 
Delen/mobiliteitshub (Arjen) 
 
 
Wat mensen zelf willen doen 
Marc (welkom in Utrecht): regelen van handjes AZC, vrijwilligerswerk  
Brainstormen/betrekken van jongeren (peer tot peer) als activiteit praktijk in de wijk 
Jongeren, sport en beweging 
Tjitske: ik kan functioneel (dus als sociaal makelaar) ondersteuning geven bij activiteiten met 
bewoners) 
Peet: buitenterrein van buurtcentrum en procivic 
Richard (fit for free): sport/bewegingstoestellen  
Liesbeth (Wijkbureau): gesprekken met eigenaren/proces met gemeente 
Sarah ROC: pleinactiviteiten in het kader van sport/bewegen als begeleide onderwijstijd 
‘werkplekleren’ 
ROC- studenten kunnen ingezet worden zowel in gebouw als op het plein om 
sportactiviteiten en workshops te organiseren  
Bas: sportieve activiteiten vanuit het ROC  
Maurice engel: brainstorm invulling plein, sjouwen en hand en spandiensten 
Rene’): multimediacabine, videoblogs studio, youtube-upload 
Rene: klusjesaanmeldwebsite, info buurtactiviteiten, communicatiepaal 
Rene: meetpunt voor trilling, fijnstof, geluid, vochtigheid, beweging 
Rene: interactieve voetbalmuur met lichtgevende tegels 
Rene: erngiefiets.mzuiekfiets/lichtshowfiets/oplaadfiets 
Rene: gastheer welkom/ persoonlijk toezicht 
Rene: permanent makerslab/makerspace in de Dreef 
Nick: Hacketon en fablab 
Nick: meetups voor technologische inspiratie, educatie/workshops en ondernemerschap is 
Nick: buitenenbioscoop met beamers op vaste/mobiele plek 
Stamboom en koppeling maken betrokken partijen de Dreef : wie helpt om financiering rond 
te krijgen? 

 



10.  Verslag en afspraken van de 1e Dreefwandeling op 28 november 2017 

We kijken terug op een mooie start van wandelen rond de Dreef. Grote groep en informatief. We 

hebben ook andere blik gekregen op het gebied en de kansen. Het wandelen vervult niet alleen de 

functie van gezondheid en ontmoeting maar is ook een goede methode om nieuwe ideeën op te 

doen en te delen voor het gebied. 

 

1. Route en observaties onderweg 
 

 

Route: 

- als aanloop is een rondje direct om het gebouw de Dreef heen gelopen. Dit is geen 
aantrekkelijk ommetje in de huidige situatie. 

- hierna is het kortst mogelijke (alle hekken in aanmerking nemend) grotere rondje gemaakt 
dat je vanaf het plein van de Dreef kunt maken. Zie in goudgeel de route. 

 

Observaties: 

A: je loopt vanaf de Dreef oostwaarts langs veel hekken/gebouwen totdat je uiteindelijk de 

doorsteek naar de NRU kan maken. 

B: hier is het enige rustige/parkgedeelte van de wandeling 

C: het stuk langs de NRU is ‘groen’ qua begroeiing langs het fiets/wandelpad maar vooral een stuk 

met veel geluidsoverlast van de langsrijdende auto’s 

D: aan de overkant lonkt het Noorderpark maar je kunt er niet op een aantrekkelijke manier lopend 

komen 

E: op de plek waar nu een handbalveldje is zou een kunstmatige heuvel een manier kunnen zijn om 

de (straks hopelijk verdiepte) NRU af te schermen van buitenruimte rond de Dreef en het 

appartementencomplex (nu AZC). 



2. Vervolg 
 

We gaan de wandelroute + bewegen rondom de Dreef via een meertrapsraket verder uitbouwen: 

- Wandelingen blijven organiseren om zo de groep die meedenkt en meedoet te vergroten (vergt 
wel gerichtere aanpak om anderen mensen mee te nemen). Twee doelgroepen: mensen uit de 
buurt en creatieven/partners die al wandelend nieuwe ideeën opdoen. 

- Prototyping van een bereikbare en veilige wandelroute voor de buurt: met eenvoudige middelen 
route maken en kijken of het ook echt uitnodigend is.  

- Prototypen maken van beweegtoestellen langs een wandelroute (‘trimparcours’) en ook breder 
dan dat op het plein: gamification, doelschietbord, fietsen waarmee je energie en licht opwekt 
etc.  

- Activiteiten organiseren om gebruik wandelroute en beweegtoestellen te promoten en uit te 
lokken. 

- Maken van vergezichten voor mooie beweegroutes (meer dan wandelen alleen) die mee kunnen 
liften op aanpak noordelijke randweg en ook wensen opleveren voor hoe we die randweg willen 
aanpakken. 

 

Wie gaan dit trekken? 

De Utrechtse Ruimtemakers ( Frans en Taco) frans@deruimtmaker.nl taco@typischtaco.nl   

Ilse Rietdijk Harten voor Sport  ilserietdijk@hartenvoorsport.nl  

Nick van Breda (plan Einstein/sociaal ondernemer) nickvanbreda10@gmail.com  

Rene (futurelab)  info@empowernow.nl      

Maurice Engel ROC leerbedrijf  m.engel96@hotmail.com  

Rene Videler Fit For Free r.videler@fitforfree.nl  

Olaf van den Bergh, Fysio Holland  o.vandenbergh@fysioholland.nl  

Marie Jose Meulenbelt blijft aangesloten om link te leggen met verfraaien gebouw en buitenruimte  

info@karakterkunstenco.com 

Jaap Toet blijft aangesloten om link te leggen met gezondheidsaanpak van de gemeente en om te 

kijken hoe je maatschappelijke kosten en baten van de acties goed op de kaart krijgt  

j.toet@utrecht.nl  

Mart Janssen ziet een link met de inloopmiddagen die hij in 2018 op vrijdagen gaat organiseren i.s.m. 

Harten voor Sport; wandelen/fietsen kan daar onderdeel van zijn  genieten.m@gmail.com 

 

11.  Adviezen van studenten bouwacademie 22 december 2017 

Op 22 december 2017 is een groep van 14 studenten van de Rotterdamse academie voor bouwkunst 

op de Dreef geweest om kennis te maken met de aanpak daar en in groepjes te werken aan een 

opdracht op het plein. We hebben hen niet alleen gevraagd om hun ontwerpkracht aan te wenden, 

maar ook te onderzoeken hoe je organisch kunnen werken aan het plein en hoe je je je als ontwerper 

verhoudt tot een gebiedsaanpak waar  de (potentiële) gebruikers van het plein eigenaar zijn van het 

gebiedsproces en de ontwerper een meer ondersteunende rol vervult.  
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Enkele opmerkelijke adviezen van de studenten waar we zeker ons voordeel mee kunnen doen: 

- Zie de omliggende gebouwen (de flat en gebouw Einsteindreef) als wanden van het plein en 

gebruik dat bij je ontwerp. 

- Probeer een open verbinding in de hermetisch gesloten flatgebouw aan het plein te realiseren 

om een verbinding te leggen tussen het plein en de grote open ruimte achter de flat 

onderdoorgang onder de flat te realiseren in de lead zijn.  

- Maak van het op het plein gelegen gebouwtje waar vanuit het jongerenwerk werkt een soort 

gebiedsatelier, maak het gebouw transparant en dit gebouw ook een belangrijke functie te geven 

in de toekomst. Maak een duidelijke voorkant aan het gebouw en ‘degradeer ‘ de kant aan de 

NRU die toch nooit een echter voorkant zal worden. 

- Draai op de weg tussen plein en flat het groen en het parkeren om zodat auto’s tegen de flat 

staan en er een groene strook aan het plein ontstaat. 

- Haal tegels uit het plein zodat er echt iets van een voortuin voor het gebouw ontstaat. 

- Til het groen op zodat er omheen ook gezeten kan worden, sowieso wat meer zitgelegenheid. 

- Haal hekken weg maar behoud/versterk indeling met behulp van hagen. 

- Als je hekken gaat weghalen maak er dan met de buurt een ‘sloopfeestje’ van, dat vergroot de 

betrokkenheid en is mooie symbolische daad. 

- Organiseer een maandelijkse barbecue waar je met mensen afspraken maakt over de volgende 

stappen die je kunt zetten. 

- Maak de culturele diversiteit tot kracht van het plein. 

- Realiseer horeca in de plint en maak het zichtbaar en uitnodigend (NB een groep had een 

bewoner uit de flat gesproken die ieder weekend een hoop herrie uit het gebouw hoort 

(sportcafé?) maar niet de indruk heeft als buurtbewoner welkom te zijn). 

- Zet een lijnenroute uit  die beweging uitlokt en waarbij je de vlakken multifunctioneel kunt 

gebruiken voor verschillende sporten en spellen. 

- Richt gebied in volgens de principes van urban sport (‘urban sports als grafisch element’). 

- Leg sportvelden aan op de tunnel die er (waarschijnlijk) komt. 

- Plein is interessante plek voor stadslandbouw waar je ook een voedselmarkt aan kunt koppelen. 

 

 

 

12.  Parallelle initiatieven (2017) 
 

- Communicatie gebruikers de Dreef (The Social Collective) 
- Initiatief Stamboom 
- Plan Einstein (pop-up park/fysieke integratiebevordering) 
- Planvorming woningbouw op plek plan Einstein (vanuit Stadsinitiatief is overleg gevoerd met 

projectontwikkelaar City Pads en betrokken ambtenaren om te kijken waar samengewerkt 
kan worden in bijvoorbeeld het op elkaar aan laten sluiten van buitenruimte) 
 

Actiepunt: organiseren ‘plein’-sessie (zie link) over gebied plan Einstein-de Dreef-sportvelden 
met ‘alle’ relevante belanghebbende partijen (i.s.m. gemeente Leon Borlee-Marjolein Paumen-
Nicole van der Waart). 

 
Link: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2016/werkvorm-plein-past/ 
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