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AANLEIDING 



AANLEIDING| URGENTIE 

openbare ruimte braakliggende ruimtes  

gedateerde gebouwen 

leegstand 

aansluiting op de omgeving Wonen 



AANLEIDING | POTENTIE 



AANLEIDING | POTENTIE 

intensiveringskansen 

landschappelijke kwaliteiten 

ruimte voor nieuwe kwaliteit en functies 



AANLEIDING | WAT IS EEN ONTWIKKELVISIE?  

Een beeldend en wervend document als kompas voor de 
herontwikkeling van Overgoo. Het is een tussenproduct op 

weg naar concretere planvorming. 



AANLEIDING | KOMPAS 

• Wat zijn de gezamenlijke ambities?  

• Wat zijn uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikkeling? 

• Voor wie is het nieuwe Overgoo? 

• Hoe is het gebied verbonden met de omgeving?  

• Welke ruimtelijke kwaliteiten vinden we belangrijk?  

• Welke functies en voorzieningen geven we de ruimte?  



PROCES 



PROCES| DIVERSE WERKBIJEENKOMSTEN 



PROCES| OMGEVINGSBIJEENKOMSTEN 



UITGANGSPUNTEN 



- Infrastructuur N14 en A4 
 
- Verbreding A4 

- Belang van een tweede aansluiting  
 
- Grens gevoelige bestemmingen 
 
- Belang van tramhalte lijn 19 

- Goo en waterloop langs de Oude Bleijk 

- Hoogte- en bodemverschil 
 
- Archeologie (kanaal van Corbulo)  
 
- Waardevolle bomen 

- Kabels en leidingen 

- Onderzoek oeververbinding  
 

UITGANGSPUNTEN| KAART 



AMBITIES 



AMBITIES| MAGIC MIX 
Energie delen 

Wonen aan het groen 

Gedeelde  
voorzieningen 

Levendigheid 

Collectieve 
parkeervoorziening 

Nieuwe werk- en 
woonconcepten 



AMBITIES| DUURZAAM 

Groene daken 
Energieopwekking 

Wateropslag 

Robuuste, 
beweegvriendelijke 
groenstructuur 

Fijnmazig netwerk 
langzaamverkeersverbindingen 

Duurzame deelmobiliteit 

Nieuwe gebouwen 
zijn energie-neutraal 

Buffer geluid 

Kansen voor 
aquathermie 



AMBITIES| INCLUSIEF Economisch 
ecosysteem: van 

start-up tot scale up 
tot corporate  

 

Kleinstedelijke 
menging als unique 
selling point  

Starters-
gezinnen-senioren 

30% sociale huur 
 



AMBITIES| VERBONDEN 

 
 
 
 
 
Primair voor langzaam verkeer  

Etalage naar de 
regio 

Nieuwe halte 

Fijnmazig 
voetgangersnetwerk 



Magic Mix 

AMBITIES | OVERZICHT 

Duurzaam Inclusief Verbonden 



RUIMTELIJK RAAMWERK 



RUIMTELIJK RAAMWERK | GROEN-BLAUWE STRUCTUUR  



RUIMTELIJK RAAMWERK | FIETSVERBINDINGEN 



RUIMTELIJK RAAMWERK | FIJNMAZIG VOETGANGERSNETWERK 



RUIMTELIJK RAAMWERK | OV-VERBINDINGEN 



RUIMTELIJK RAAMWERK | INTERNE STRUCTUUR 



RUIMTELIJK RAAMWERK 



ONTWIKKELVELDEN  



MAGIE IN ONTWIKKELVELDEN 



MAGIE IN ONTWIKKELVELDEN | FUNCTIEMENGING 



MAGIE IN ONTWIKKELVELDEN | TYPERING ONTWIKKELVELD 



OVERGOO AAN DE VLIET 



OVERGOO AAN DE GOO 



ONTWIKKELSTRATEGIE 



ONTWIKKELSTRATEGIE | VERTREKPUNT 



ONTWIKKELSTRATEGIE | UITGANGSPUNTEN 

• De ontwikkelvisie maakt een stapsgewijze ontwikkeling mogelijk: Overgoo is “altijd af”   

• Tempo afhankelijk van (markt)partijen in het gebied  

• Met respect voor aanwezige kwaliteiten, zoals het zittende ondernemersschap 

• Openbare ruimte vernieuwing en (vastgoed)ontwikkelingen gaan hand in hand 

• Eerste kansrijke stap: kansen voor intensivering op gemeentekavel, in combinatie met 
een robuuste groen-blauwe structuur aan weerzijde van de Goo  

• Herontwikkeling van de panden aan de Vliet kansrijk   



OVERGOO 


