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Beweegvriendelijke wijk: Willem van Abcoudepleinbuurt
De Beweegvriendelijke wijk is een initiatief van Buurtteams
Utrecht in samenwerking met:
Beter Thuis, een project voor het verbeteren van de vitaliteit
van Utrechtse ouderen.
Uzelf, een organisatie voor zelfzorg-innovatie in Utrecht.
USV Hercules, Utrechtse sportvereniging en organisator
van De Derde Helft, een ontmoetingsplaats voor ouderen
uit de buurt.
Cosbo stad Utrecht, een stichting die de belangen van alle
ouderen in Utrecht behartigt.

Ambitie

De ambitie van de hierboven genoemde samenwerking is
om van de wijk Noordoost de meest beweegvriendelijke
wijk van Utrecht te maken. Hiermee bedoelen ze een wijk
die uitnodigt om fysiek, sociaal en geestelijk fit te blijven.
In opdracht van het initiatief van Beweegvriendelijke
wijk heeft Studio JAAF gekeken naar hoe de Willem van
Abcoudepleinbuurt in Utrecht Noordoost beter kan inspelen
op het gebied van fysiek, sociaal en/of cognitief bewegen
voor ouderen.

Locatiebezoek op het Willem van Abcoudeplein

Op 3 maart is team Studio JAAF aanwezig geweest op
het Willem van Abcoudeplein. Met inzichtkaarten en
plekkenwaarderingskaarten zijn omwonenden en bezoekers
gevraagd naar hun wensen, ideeën en kansen voor de
buurt van Willem van Abcoudeplein. De randvoorwaarden
om mensen een levenlang fysiek, sociaal en cognitief
fit te houden in combinatie met de wensen van de buurt
vormt de basis voor het ruimtelijk advies. In de bijlage is de
opgehaalde informatie van de inzichtskaarten verwerkt.
Op de plekkenwaarderingskaart zijn de fijne plekken,
plekken die vermeden worden en kansrijke plekken
aangegeven. De plekken die als fijn gemarkeerd zijn, waren
over het algemeen groene plekken waar een bepaalde
levendigheid heerst. Voorzieningen als bijvoorbeeld
bakkerij Loaf werden ook als erg positief gewaardeerd.

Autoverkeer en het gemis aan groen heeft een grote
invloed op het gebruik en de beleving van een plek. Die
twee redenen werden het meest genoemd bij het vermijden
van een plek. Naast die redenen, werden ook de stijl van
bebouwing, hangjeugd onder invloed van softdrugs,
hondenuitlaatplekken en het gemis van levendigheid
genoemd.

Een ander thema voor een park zou pluktuin en tuinieren
zijn. Een van de deelnemers aan de bijeenkomst zet zich
reeds in voor het tot stand brengen van een buurtmoestuin.
Het blijkt dat vooral de buurtparticipatie een probleem is bij
het succesvol implementeren van intiatieven.

Bij kansrijke plekken zijn redelijk veel locaties opgemerkt
waarbij vergroening de plek zou maken tot een fijne plek.
Enkele locaties zijn al groen, maar worden nu ervaren
als hondenuitlaatplek. Daar zijn andere ruimtelijke
aanpassingen nodig dan alleen het verder vergroenen.

Het locatieonderzoek in combinatie met de online
bijeenkomst en de opgehaalde informatie door de
buurtvisite van Zorgvisite.nl heeft diverse ruimtelijke kansen
opgeleverd voor de Willem van Abcoudeplein buurt.

Ideeën, kennis en behoeften uitwisselen

Als opvolging op het locatiebezoek is er een online
bijeenkomst gehouden op 28 april 2021. Bij deze online
bijeenkomst waren de wijkadviseur van Gemeente Utrecht,
de wijkopzichter Gemeente Utrecht, een vertegenwoordiger
vanuit de zorg en buurtbewoners/omwonenden van het
Willem van Abcoudeplein aanwezig.
Tijdens de online bijeenkomst is spreiding van mensen over
de buurt en diversiteit aan invulling als belangrijk naar voren
gekomen. Een mogelijkheid zou zijn om thema’s per park of
plein te hanteren, zodat de verschillende behoeften elkaar
niet in de weg hoeven te zitten. Zo kan een park zich meer
richten op rust en natuur en het andere park of plein juist op
invulling voor kinderen. Per park kan een ander programma
plaatsvinden waar ondernemers uit de buurt ook bij
betrokken kunnen worden. Een voorbeeld werd gegeven
over de pingpongtafel waarbij de batjes en pingpongballen
op te halen zouden zijn op een vaste locatie. En ook een
pop-up boekwissel die op een vaste dag, vaste tijd en
vaste locatie neergezet wordt (bijvoorbeeld vanuit het
buurtcentrum) zou als programma de diverse vormen van
beweging kunnen stimuleren. Dit biedt kansen op verdere
uitbreiding van het programma zoals een voorleesmiddag
waarbij ouderen kunnen voorlezen, eigen verhalen vertellen
of helpen met lezen bij kinderen uit de buurt.
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Ideeën en behoeften vertaald naar ruimtelijke
oplossingen

Groot verlangen naar het behoud en zelfs meer groen in
de wijk was een van de meest gehoorde opmerkingen.
Een snelle manier om meer groen toe te passen zijn
geveltuintjes. Bij veel gevels die rechtstreeks aan het trottoir
grenzen, is dit mogelijk (voor voorwaarden zie website van
Gemeente Utrecht). Het kan zelf uitgevoerd worden of er kan
via Gemeente Utrecht een subsidie worden aangevraagd.
Daarnaast biedt het kansen om Utrecht Natuurlijk en
Buurtcentrum De Leeuw aan elkaar te verbinden door van
de aanleg een gezamenlijke activiteit te maken.
De pocket parks (kleine stukjes groen) in de wijk, die
deels al bestaan en deels gepland zijn voor ontwikkeling,
kunnen goed inspelen op het verlangen naar meer groen
en tegelijkertijd de angst voor overvolheid aanpakken. De
bestaande pleinen en parken worden op dit moment al druk
bezocht en de angst bestaat dat met de komst van Nieuw
Buurland het alleen maar drukker wordt. Het is hiervoor
nodig om de ‘verloren’ ongedefinieerde plekken een naam
te geven en een passend programma.
De bestaande en toekomstige pocket parks bieden voor
de Willem van Abcoudeplein buurt veel perspectief om
beweegvriendelijker te worden. Door het creëren van
schakels tussen de diverse pocket parks, middels heldere
wayfinding, worden wandelingen gestimuleerd en wordt
herkenbaarheid vergroot en identiteit aan de plek gegeven.
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Deze identiteit kan worden versterkt door de pocket parks een
naam te geven.
Om aan te sluiten op de diverse behoeften van de bewoners van
de wijk, is het belangrijk om de pocket parks een gevarieerde
invulling te geven. Dit versterkt de beleving van ‘thuisvoelen’
in de wijk. Enkele als negatief aangemerkte plekken in de wijk,
missen levendigheid, zien eruit als ongedefinieerde plekken of
worden als hondenuitlaatplek gebruikt. Veel van deze plekken
zouden goed kunnen functioneren als pocket park met een
eigen programma. Betrek ondernemers en bewoners bij de
invulling van de pocket parks. Zo ontstaat er eigenaarschap
en wordt de verantwoordelijkheid voor de zorg van het pocket
park gedragen door de buurt.
Voor het Willem van Abcoudeplein is het thema ‘Speeltuin
Pocket’ het meest van toepassing. Tijdens de verschillende
onderzoeken is naar voren gekomen dat ook ouderen zich op
deze plek vertegenwoordigd zouden willen zien. Het grasveld
met groen er omheen heeft de potentie om een naastgelegen
pocket van de ‘Speeltuin pocket’ te worden, namelijk de
‘Natuurpocket’. Door toevoeging van zitgelegenheid wordt het
een plek waar mensen kunnen verblijven. Door de verschuiving
van ‘grasveld voor kinderen’ naar ‘grasveld voor ontmoeting’,
wordt het deel van de natuurpocket minder interessant voor
kinderen. Helderheid in het type pocket en het gebruik ervan,
helpt om gedrag en verantwoordelijkheidsgevoel te creëren bij
de gebruikers.
Overvolheid in de wijk uit zich niet alleen op de pleinen en in
de parken, maar ook in overvolle stoepen. Het is aan te raden
hiervoor heldere fietsparkeerzones te creëren en te handhaven,
zodat de stoep toegankelijk blijft voor iedereen. Daarnaast
wordt de pocket parkroute met een bankje om de 100 meter
aantrekkelijker voor ouderen, omdat het de mogelijkheid tot
rusten geeft. Een bankje bij Bakkerij Loaf zou bijvoorbeeld
een interessante locatie zijn om te rusten en tevens dienen als
verbindingsplek.

Wayfinding

Samenkomstplek

Fietsparkeerzone
Activiteiten
Groen in de buurt

Inclusiviteit

Het is belangrijk dat ondernemers en omwonenden
betrokken worden bij ideeën en dat er concrete acties worden
gedefinieerd, zodat die daadwerkelijk opgepakt kunnen
worden. De gemeente, het wijkbureau en het buurtcentrum
zouden hierin gezamenlijk een actieve rol moeten spelen.
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bijlage

‘Onze straat is hecht, we houden elkaar in de gaten en kunnen altijd een praatje maken. ’

positief

‘Kinderen kunnen hier in bomen klimmen, spelen met stokken en bouwen hutten.’

‘Het plein biedt ruimte voor eigen inbreng. Kinderen
kunnen hun fantasie de vrije loop laten.’

‘De natuur moet echt behouden worden. Er leven hier zelfs spechten!’

SOCIAAL

angsten

KINDEREN

‘Er heerst een monocultuur.’

‘Ik maak me zorgen over de plannen van de gemeente over de te bouwen appartementen bij Nieuw
Buurland. Het is nu al druk, waar moeten die mensen straks heen?’

‘De kinderen nemen alles over, al het groen gaat kapot. ’

OVERVOLHEID

kansen en wensen

GROEN

KINDEREN

‘Bij de zandbak wordt ‘s avonds gedeald.’

GROEN

ONVEILIGHEID

‘Ik wou dat er meer delicatessezaakjes waren. Ik kom speciaal voor Loaf naar deze wijk toe.’

MONOCULTUUR

‘Het plein is gericht op kinderen, een betere mix van jong en oud zou fijn zijn.’
‘Uitbreiding van de natuur. Een plukroute met vruchtenbomen zou bijvoorbeeld leuk zijn.’

‘Pas het fietsparkeren aan. Er moeten meer parkeerplekken komen, zodat de stoepen beter toegankelijk blijven.’

MIX JONG OUD

‘Een autovrije zone zodat het een wandelgebied wordt.’

GROEN

MEER DELICATESSEZAKEN
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MEERDERE PARKJES/PLEINTJES
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Willem van Abcoudepleinbuurt
De pocketwandeling

KUNST POCKET

TUINIER POCKET

KOFFIE POCKET

SPEELTUIN POCKET

POP-UP BIEB POCKET
SPORT POCKET

NATUUR POCKET
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