
Overvecht wordt 30
inspiratieboek



Het Rijk heeft in 1991 de term ‘Duurzaam Veilig’ geïntroduceerd. Duurzaam Veilig staat voor een
andere, nieuwe benadering in de aanpak van verkeersonveiligheid. De essentie van Duurzaam Veilig is
het voorkomen van verkeersonveiligheid. De lijn in het landelijk beleid is, dat in verblijfsgebieden
binnen de bebouwde kom de algemene snelheidslimiet 30 km/u wordt. De toepassing van een 30
km/u gebied (inclusief de snelheidsremmende maatregelen) past binnen het concept van een
duurzaam veilig verkeers- en vervoerssysteem. Verblijfsgebieden worden ingericht als 30 km/u zones
om de verkeersveiligheid en leefbaarheid binnen deze gebieden te verhogen.
De in te stellen maximumsnelheid van 30 km/u dient in overeenstemming te zijn met het wegbeeld ter
plaatse. Dit betekent dat waar nodig de omstandigheden op zodanige manier worden aangepast dat de
beoogde snelheid redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de inrichting van de betrokken weg en zijn
omgeving. Op verschillende locaties worden snelheidsremmende maatregelen aangelegd.



een sterk groen karakter heeft, ...
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Hoe realiseer je een 30 km zone 
in een wijk die..



waar veel ruimte is voor verkeer, ...



waar de profielen erg breed zijn en... 



die lange zichtlijnen heeft.



Daarom is er in Overvecht meer nodig dan 
alleen een 30 km bord





voorwoord
Overvecht is een van de meest karakteristieke wijken in Utrecht. Laat iemand een willekeurige foto zien van een van 
de dreven en hij of zij zal deze al gauw kunnen plaatsen in Overvecht.
Die herkenbaarheid van Overvecht heeft op het oog veel positieve kanten: een ruim opgezette wijk met veel 
ruimte voor groen en verkeer. In tegenstelling tot andere wijken in de stad heeft Overvecht inderdaad minder 
bereikbaarheids- en parkeerproblemen. 
Als we echter wat verder inzoomen zien we ook een aantal problemen. Een groot deel van het groen is slechts 
“kijkgroen”, zoals wegbermen enz. Door dit grote aandeel “kijkgroen” en door het grote aandeel verhard oppervlak in 
de wijk is er te weinig aantrekkelijke gelegenheid om te spelen, te wandelen en te recreëren. 

De goede bereikbaarheid en de goede parkeersituatie in het grootste deel van de wijk is te danken aan de overmaat 
aan asfalt in de wijk. De overmaat aan asfalt heeft echter ook nadelen. School- en winkelroutes worden onderbroken 
door brede wegen waar vaak hard wordt gereden. De brede wegen worden door voetgangers en fietsers vaak als 
barrière ervaren. 
Het belangrijkste knelpunt is echter dat de functie van de weg vaak niet af te lezen is uit de inrichting van de weg.  
Daardoor is het voor de automobilist niet duidelijk of hij nu op een wijkontsluitingsweg of in een woonstraat rijdt. Ze 
zien er immers bijna allemaal hetzelfde uit.

Met behoud van de goede bereikbaarheids- en parkeersituatie moet dat echter anders kunnen. Net als in de rest van 
de stad Utrecht moeten ook de woonbuurten in Overvecht ingericht worden als 30 km-zone. Als gevolg van de ruim 
opgezette inrichting en het vele aanwezige asfalt, is dit een langdurig en kostbaar proces.

Om dit proces te versnellen is in dit boek een aantal ideeën verzameld om een weg als 30 km-weg in te richten, 
zonder al te veel geld kwijt te zijn aan het weghalen van asfalt. Wanneer nu of in de toekomst wel  geld beschikbaar 
is om het asfalt op te nemen en de dreven opnieuw in te richten, dan is een ingrijpende herinrichting van dreven 
het ideaalbeeld. Voor nu zijn het ideeen die zonder deze kostbare en ingrijpende herinrichtingen kunnen worden 
uitgevoerd.  

Het zijn uitdrukkelijk ideeën ter inspiratie en geen kant en klare voorbeelden. LAAT U INSPIREREN!

Voor nadere informatie kunt u contact op nemen met de heer R. Ditewig van de afdeling Verkeer en Vervoer van Stadsontwikkeling via 
verkeer.en.vervoer@utrecht.nl of via telefoon 030 - 286 4454.



Wist u dat...

• Het risico op een ongeval is dubbel zo groot bij 50 km/uur dan bij 30 km/uur. 
• De remafstand van een auto is bij 50 km/uur immers 26 meter en bij 30 km/uur slechts 

13 meter.
• Een auto die 30 km/uur rijdt maakt veel minder lawaai. Dat is belangrijk voor de rust in 

een woonwijk.
• Een auto die in volle vaart op gang wordt getrokken, stoot zelfs meer CO2 uit dan een 

laagvlieger.

Een zone 30 zorgt dus in elk opzicht voor onze gezondheid.



Naast het plaatsen van 30 km borden zijn de volgende ingre-
pen denkbaar binnen Overvecht:

• voorrang eruit
• hoeken verscherpen
• eilanden eruit en kruispunt versmallen met oren
• parkeerhavens eruit en parkeren op rijbaan
• middenbelijning eruit
• haaks parkeren
• fietsstroken op rijbaan
• weg versmallen met groen; wadi, bomen....   
• geen éénrichtingsstraten  
• bewoners verkeerswijzer maken





rechts heeft 
voorrang

voorrang
eruit





Gelijkwaardige kruisingen 
halen de snelheid omlaag

Aandachtspunten
bij het opheffen van 
voorrangswegen en 
kruisingen

• Voorrangswegen en voorrangskruisingen 
horen niet thuis in een 30 km zone.

• Maak daarom kruisingen gelijkwaardig, dit 
haalt de snelheid omlaag.

Deze optie heeft de voorkeur van het 
workshopteam.





eilanden eruit en 
kruisingen versmallen 
met oren 



Gangesdreef

Aandachtspunten 
voor het het verwij-
deren van eilanden 
en aanbrengen van 
oren
• Eilanden horen niet thuis binnen een 30 

km zone.
• Maak de hoekstralen van de kruisingen 

scherper (R=5). Dit dwingt de automobilist 
snelheid te minderen bij het afslaan.

Deze optie heeft de voorkeur van het work-
shopteam.



Eilanden eruit

korte oversteek

eilanden eruit, 
oren erin



R=10



R=5

hoeken 
verscherpen



Aandachtspunten 
voor het verscher-
pen van bochten
• Maak de hoekstralen van de kruisingen 

scherper (R=5). Dit dwingt de automobilist 
snelheid te minderen bij het afslaan.

• Het aanpassen van de bochtstraal is rela-
tief kostbaar.

• Het aanbrengen van ‘oren’ heeft de voor-

keur ten op zichte van het verscherpen van 

de bochten. Het is echter niet altijd moge-

lijk om oren aan te brengen door ruimtege-

brek. In deze gevallen is het verscherpen 

van bochten een goed alternatief. 

Deze optie heeft de voorkeur van het work-
shopteam.



zet de bochten op 
scherp





parkeerhavens eruit 
en parkeren op de 
rijbaan



2m9m2m

Tigrisdreef

Aandachtspunten 
voor langsparkeren 
op rijbaan
• De breedte van een langsparkeerstrook is 

2 meter. De rijbaan is bij voorkeur 5 meter.
• Let bij de toepassing van langsparkeren op 

de veiligheid van langsrijdende fietsers.
• Geen middengeleiding of middenstrepen 

aanbrengen en indien aanwezig verwijde-
ren.

• Niet toepassen op een voorrangsweg.
• Het versmallende effect van langsparkeren 

werkt optimaal bij voldoende geparkeerde 
auto’s. Dus niet toepassen in straten met te 
weinig parkeerdruk.

• Geen vakverdeling aanbrengen. Het is 
namelijk geen parkeerzone maar een 30 
km zone.

• Oversteekbaarheid bij scholen en win-
kelcentra e.d. en zijwegen, verdient extra 
aandacht.

• Bij hoeken bij voorkeur de rijweg versmal-
len met ‘oren’ of eventueel met witte vlak-
ken ter verduidelijking van het langsparke-
ren.

• Langsparkeren op de (bestaande) rijweg is 
relatief goedkoop te realiseren.

Deze optie heeft een sterke voorkeur van 
het workshopteam.



Ideaal profiel:

2m P, 5m rijbaan, 2m P

2m5m2m





middenbelijning 
eruit



Rubicodreef 

Aandachtspunten 
voor het verwijde-
ren van belijningen
• Middenbelijning is niet wenselijk bij een 30 

km zone.
• Middenlijnen, verdrijvingsvlakken en andere 

markeringen op de as van de weg moeten 
zoveel mogelijk verwijderd worden.

Deze optie heeft de voorkeur van het work-
shopteam.







haaksparkeren



Aandachtspunten 
voor haaksparkeren
• Breedte rijweg is (minimaal) 5 meter, par-

keerlengte is 5 meter.
• Alleen toepassen op locaties met hoge 

parkeerdruk.
• Niet toepassen op een (belangrijke) fiets-

route.
• Afscherming met een band (vakensrug), 

om te voorkomen dat er over het trottoir 
geparkeerd wordt, is wenselijk.

Deze optie heeft niet de voorkeur van het 
workshopteam.

Taagdreef 



Geen voorkeur, alleen 

toepassen bij hoge 
parkeerdruk





fietsstroken op 
rijbaan



Wolgadreef

9m

Aandachtspunten 
voor het aanbren-
gen van fietsstro-
ken
• Een fietsstrook is 1.50 meter breed.
• Alleen fietssuggestiestroken toepassen 

op doorgaande fietsroutes.
• Alleen toepassen op locaties met een 

lage parkeerdrukte.
• Parkeren op een suggestiestrook is wel 

toegestaan. Parkeren op een fietsstrook 
(te herkennen aan het fietssymbool op 
het wegdek) is niet toegestaan.

• Een fietssuggestiestrook verkleint optisch 
het profiel (is wenselijk).

• Alle regels blijven van kracht (rechts be-
houdt voorrang e.d.)

• Aanbrengen van fietsstroken is goed-
koop.

• Door de fietsstrook 0,5 meter vanaf de 
zijkant te leggen, ontstaat er een uitstap-
strook wat de veiligheid voor de fietsers 
ten goede komt (open slaande deuren). 
Bovendien wordt zo de rijbaan nog meer 
optisch versmald.

Deze optie heeft de voorkeur van het work-
shopteam.



1.5m 1.5m

alleen bij doorgaande 

fietsroutes

0.5m0.5m
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rijweg
versmallen met 
wadi’s en bomen



Aandachtspunten 
voor het aanbren-
gen van wadi’s
• Indien de wadi tussen de rijweg en een 

woning of voorzieningen ligt, kan dit de be-
reikbaarheid hinderen. In deze situatie kan 
gedacht worden aan paden of bruggen. 

• In een wadi mag niet geparkeerd worden. 
Verhinder parkeren in een wadi door bij-
voorbeeld eenvoudige palen of afzetting.

• In een wadi mogen geen bomen geplant 
worden. Bepaalde plantensoorten kunnen 
echter wel prima met een wadi gecombi-
neerd worden.

• Om voldoende draagvlak bij bewoners te 
verkrijgen is communicatie naar de bewo-
ners toe noodzakelijk; wat mag wel en wat 
mag niet in een wadi.

• Voordat een wadi wordt aangelegd moet 
worden onderzocht of de grondsamenstel-
ling en grondopbouw geschikt is voor een 
wadi. Ook moet onderzocht worden wat 
de minimale breedte van de wadi kan zijn.

• Er is een ambitie binnen de gemeente 
Utrecht om hemelwater (schoonwater) te 
ontkoppelen van het vuilwater. Een wadi 
past prima binnen deze ambitie.

• Een wadi past goed binnen een 30 km 
zone. 

• De aanleg van een wadi is relatief kostbaar 
(asfalt verwijderen), maar kan waarschijn-
lijk mede gefinancieerd worden uit andere 
budgetten (waterhuishouding).

Deze optie heeft de voorkeur van het work-
shopteam. Gangesdreef



Kansen voor bomen

Bomen in overvecht groeien in het algemeen slecht doordat ze in het zand 

staan en vaak omringd zijn met bestrating. De aanleg van een wadi schept 

mogelijkheden om dit aan te pakken.

Zo kan een deel van het trottoir omgezet worden in een wadi waardoor de 

bomen in het gras komen te staan. Dit komt de gezondheid van de bomen ten 

goede.Ook bij het aanplanten van nieuwe bomen, is het plaatsen van deze bomen

in een wadi een gezonde optie.



Aandachtspunten 
voor het planten van 
bomen in het profiel
• Grondverbetering is in Overvecht nood-

zakelijk om de bomen voldoende te laten 
groeien.

• Let op bij de locatiekeuze van de bomen 
op kabels, leidingen en riool in het pro-
fiel.

• Kies een ‘goede’ boomsoort, in verband 
met de benodigde ruimte en wortelgroei.

• Tussen de rijweg en de groenstrook 
wordt bij voorkeur een witte streep door-
getrokken aangebracht. Dit om parke-
ren in het gras (en op de wortels van de 
bomen) te voorkomen.

• Bomen in het profiel toepassen daar 
waar de parkeerdruk niet hoog is (het 
groen wordt anders snel gebruikt als 
paarkeerplaats).

• Breedte van de groenstrook waar de bo-
men in staan is minimaal 3 meter.

 • Er kan, indien de ruimte ervoor is, een 
uitstapstrook gelegd worden tussen de 
parkeerstrook en de groenstrook van 1 
tegel breed (30 cm).

• Versmalling van het wegdek en het plan-
ten van bomen is relatief kostbaar, maar 
kan wellicht gefinancieerd worden uit 
budgetten van geplande herstructure-

 ringen (budget deels naar voren halen).

Deze optie heeft de voorkeur van het work-
shopteam. Zambesidreef



Een boom is niet alleen 

mooi, het neemt ook 

nog eens CO2 op.

5m





geen 
éénrichtingswegen



Hogenhorstdreef



Aandachtspunten 
bij het opheffen van 
éénrichtingsstraten
• Verkeersdruk binnen een 30 km zone is 

in het algemeen laag. De noodzaak van 
éénrichtingswegen is er niet.

Laat de auto’s maar van 
twee kanten komen



Informatieverstrek-
king naar bewoners 
toe
• Het zijn de bewoners zelf die in het alge-

meen (te) hard door hun wijk rijden. 
• Hard rijden door woonwijken wordt 

onder andere veroorzaakt door ge-
brek aan kennis van verkeersregels en 
onderschatting van de gevaren welke 
hard rijden door woonwijken met zich 
meebrengt. Daarom is het naast fysieke 
maatregelen in het profiel ook van belang 
om bewoners is informeren (onderwijzen) 
over de regels binnen een 30 zone en 
tevens uit te leggen wat het belang van 
deze regels zijn.



bewoners 
verkeers-wijzer maken



dat je 30 km hoort te
 rijd

en  

moet op te maken zijn uit de 

aard van de inrichting van 

de weg



niet  doen in  
overvecht



sluiten
zigzag
.....
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Dit soort sluisen werken alleen bij voldoende ver-
keersaanbod. 
Bovendien blijkt in de praktijk dat automobilisten 
soms meer snelheid maken om nog voor een ander 
door de sluis te kunnen rijden.

Deze zig-zag sluisen werken al beter omdat ook 
bij weinig verkeersaanbod de snelheid geminderd 
wordt. Er zijn echter weggebruikers die er een sport 
van maken om toch met relatieve hoge snelheid dit 
obstakel te nemen.

Dit soort sluizen werken alleen bij voldoende ver-
keersaanbod.

Deze zig-zag sluizen werken al beter omdat ook
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Obstakels op de rijbaan zoals plantenbakken dragen 
niet bij aan meer verkeersveiligheid; de obstakels 
leiden af en beperken het zicht.

Het afscheiden van een fietspad van de rijweg met 
(opgeplakte) banden leverd valgevaar voor de fietser 
op, die dan op de rijbaan terecht kan komen.





meer inspiratie uit de 
workshop
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50/70 Km - binnenring, buitenring
50 Km - wijkontsluiting
Autoluw en veilige route naar het park
Autovrij - parkverbinding
Molenwiek - 30 Km
overige 30 km
Park

opgave ontstaan vanuit workshop



Hoort niet thuis in een !



Parcours door de 
wijk 

ter inspiratie

• Een deel van de (te brede) rijweg zou ook 
gebruikt kunnen worden voor een par-
cours door de wijk Overvecht voor fiet-
sers, hardlopers of skaters.

referentie ‘Het Lint’ in Leidsche rijn

Koeweitdreef





Gangesdreef

Nieuw: een voet-
gangerssugestie-
strook 

ter inspiratie

• Naast de fietssuggestiestrook zou er ook 
gedacht kunnen worden aan een voet-
gangerssuggestiestrook. Als het bij fiet-
sers kan, kan het ook bij voetgangers?!

• Ook voetgangersstroken zijn goedkoop 
in aanleg.

• In dit voorbeeld wordt het bestaande 
trottoir gras; een onderdeel van park de 
Gagel.

gestie-



verbinding park



Eufraatdreef

Bomen in gaten
ter inspiratie

• Waarom niet een gat in het asfalt zagen, 
grond verbeteren en er een boom inplan-
ten?

• Dit is relatief goedkoop in aanleg.
• Het versterkt het groenkarakter.
• Het versmalt het profiel.










