


‘De brief had een nogal dwingende toon 
en maakte veel verontwaardigde reacties 

los’, vertelt Gerbert Hengelaar, bewoner 

van de Vechtzoom, een buurt binnen 

Overvecht-Noord. ‘In mijn eigen omgeving 
sloeg dat al snel om in de houding: oké , dit 

is belangrijk en moet ook gebeuren. Laten 

we hier constructief mee omgaan en kijken 

hoe we dit gezamenlijk voor elkaar kunnen 
krijgen, op een manier die wij als bewoners 

zien zitten.’ Al snel vormde zich een initia-

tiefgroep van bewoners van de Vechtzoom. 

Voor het beeld: deze buurt heeft zo’n 120 
laagbouwwoningen, overwegend koopwo-

ningen. De wijk is aan een kant begrensd 

door een kanaal en aan andere zijden door 

flats die het gezicht van Overvecht in sterke 
mate bepalen. De Vechtzoom is gemengd: er 

wonen jonge en oudere mensen, dertig tot 

vijftig procent van de bewoners heeft een 

migratieachtergrond. En sinds een jaar of vijf 
hebben ook yuppen de wijk ontdekt.
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De initiatiefgroep waar Gerbert Hengelaar 

actief lid van is, heeft als uitgangspunt: 

de energietransitie in de Vechtzoom moet 
aansluiten bij de wensen en mogelijkheden 

van de bewoners. ‘Bij veel initiatieven in 

het kader van de energietransitie zie je een 

top-down benadering. Bewoners krijgen een 
plan voorgelegd en kunnen kiezen: wel of 

niet meedoen. Wij pakken het anders aan. 

Ons doel is verduurzaming van onze wonin-

gen. De manier waarop bepalen we met 
de bewoners van de Vechtzoom samen. De 

inzet is optimaal draagvlak. Veel collectieve 

oplossingen zijn alleen maar haalbaar als een 
groot deel van de wijk meedoet. Bovendien 

willen we dat het voor zoveel mogelijk 

bewoners financieel haalbaar is.’

VVSUGFFTU
Tijdens een buurtfeest op 29 juli 2019 

presenteerde de kerngroep het buurtmani-
fest Nieuwe Energie voor de Vechtzoom. Dit 

manifest bevat een stappenplan om samen 

te werken aan een duurzaam alternatief 

voor aardgas in de buurt. Hengelaar: 
‘Iedereen meekrijgen is een proces op zich. 

Ons buurtwarmteproject heeft inmiddels per 

blok van vijf tot tien huizen een contact-

persoon. Op datzelfde blokniveau worden 
gespreksavonden gehouden met maximaal 

tien personen per keer. Bewoners komen bij 

elkaar in de huiskamer om te praten over 
mogelijkheden en oplossingen: wat willen 

we, hoe pakken we het aan? We gaan ook 

langs de deuren om mensen bij ons initiatief 

te betrekken. Zo bereiken wij ook mensen 
die minder goed Nederlands spreken. Ja, het 

is arbeidsintensief. Maar het werkt beter dan 

het organiseren van een algemene informa-

tieavond, zoals de gemeente dat doet. Dan 
komt hooguit tien procent van de bewoners 

opdagen.’ 
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De persoonlijke aanpak vergt tijd. Hengelaar 

sluit niet uit dat dit op sommige momenten 

in het traject gaat schuren met deadlines 
van de gemeente. ‘Maar het realiseren van 

de energietransitie is een marathon. Als je 
tussentijds een sprintje moet trekken, loop 

je het risico dat mensen afvallen. Forceren 

werkt niet.’ Op verschillende momenten 

in het traject zal de buurt zich uitspreken 

over het project. In november 2019 wordt 

gestemd over de uitgangspunten van het 

buurtmanifest, in 2021 over de gekozen 

oplossingsrichting en rond 2023 over het 
concrete aanbod. Bij stap twee en drie wil 

de kerngroep de steun hebben van minimaal 

zestig tot zeventig procent van de inwoners. 
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Als het gaat zoals gewenst, kan het 
buurtwarmteplan voor de Vechtzoom rond 

2025 gerealiseerd zijn. Hengelaar ervaart 

een positieve flow en heeft goede hoop dat 

het gaat lukken. ‘En’, voegt hij eraan toe, 
‘je ziet nog een ander positief effect van 

wat we hier met elkaar doen. De verbinding 

tussen de mensen in onze buurt wordt 

sterker. Groepen die elkaar voorheen niet 
kenden, komen nu bij elkaar over de vloer.’

Als bewoners bepalen we zelf 

hoe we onze huizen willen 

verduurzamen

Utrechtse buurt�Vechtzoom 
gaat zelf aan de slag met 
energietransitie
Door: Marc Engberts

Twee jaar geleden ontvingen de bewoners van Overvecht-Noord een brief van de 

Utrechtse wethouder Van Hooijdonk. Ze vertelde dat de wijk proeftuin is voor de 

energietransitie. De wijk moet als eerste Utrechtse wijk van het gas af en wel in 

2030. Context: het gasnet van deze wijk met 8000 woningen is sterk verouderd en 

op korte termijn aan vervanging toe. 
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