
Wandelroute langs stille plekken in Overvecht

De wijk Overvecht is vijftig jaar geleden gebouwd. Deze stadsuitbreiding was nodig om zoveel 
mogelijk mensen te herbergen. Er is veel hoogbouw, terwijl wegeninfrastructuur ruim van 
opzet is, omgeven door brede groenstroken.
Tussen de hoogbouw en aan de rand van de Vecht zijn ruime parken te vinden. Deze route 
voert u langs een aantal vandeze parken. Aan de Noordkant verrijst het nieuwe Noorderpark. 
Wat is er zoal te horen in deze wijk? Ga op pad met deze route en ontdek dat Overvecht rijk 
is aan indrukken, bezienswaardigheden en groen.
Startpunt: 1 station Overvecht.
Geen betere plek om de oren te spitsen dan op een station. De geluiden op station 
Overvecht (1) doen denken aan
een hoorspel. Voorbij razende treinen, vertreksignalen, haastige voetstappen en stilte 
intervallen. Een plek om eens even rond te lopen voor u verder gaat met de wandeling. Vanaf 
het station loopt u naar de rotonde, sla linksaf richting het spoor en volg het fietspad over het 
viaduct naar het groene gebied aan de Nabucodreef-Rubicondreef. (2) Neem hier tijd om te 
luisteren naar omgevingsgeluiden.
U loopt rechtdoor tot de La Bohemedreef (3). Iets verderop begint Park de Watertoren (1) 
Het park is vernoemd naar de Watertoren die in 1930 is gebouwd als arbeidsproject 
voor werklozen. De parkaanleg is in 1975 gestart. In het zuidelijk deel zijn veel 
water- en slingerpartijen waar het oorspronkelijke veenweidegebied nog in te 
herkennen is. In 2004 is het park grootscheeps opgeknapt in samenwerking met bewoners. 
Toen is er een nieuwe fontein geplaatst.
De nabijheid van de verbindingswegen zorgt voor een contante ruisdeken van ± 48 decibel. 
Maar vogels, honden en spelende kinderen brengen diepte aan in het klankschap.
Als u de Moezeldreef oversteekt en langs het water in Park de Watertoren wandelt, passeert 
u de fontein. (4) Dichtbij de fontein hoort u het klaterende water en valt op dat de 
verkeersruis "verdwijnt". De route gaat voorbij de Snaterweide richting de Lichtenborchdreef. 
Tussen de flats is het verrassend stil. U loopt via de Mykonosdreef naar de Humberdreef.
Het schelpenpad (5) langs de flats geeft niet alleen een ouderwets accent aan de omgeving 
maar maakt ook een ander geluid dan lopen op asfalt.
U steekt de Einstendreef over en wandelt tussen de flats door, met onderweg de 
naambordjes: Oranjerivierdreef, GrooteTrekdreef, Oasedreef, Ibisdreef, tot u in de grote 
groene ruimte staat van Park de Gagel(6). Het is de moeite waard om een ommetje te 
maken langs de bloemperken (7) naast kinderboerderij Gagelsteede. De route gaat de 
heuvel (8) op naar het beeld. Hier geniet u van een weids uitzicht. U hoort hier allerlei 
geluiden als kwetterende vogels, geluiden van spelende kinderen, ritselende bladeren en af 
en toe een bladblazer...
Over het gras de heuvel af naar de Carnegiedreef (9) een drukke weg. Steek één rijstrook 
over en sla linksaf: als u wandelt over de brede groenstrook hoort u het geluid van de 
passerende auto s "in stereo”. Ongeveer dertig meter voor de kruising steekt u de andereʼ  
rijstrook over en slaat u rechtsaf de Braziliëdreef in. U wandelt verder tussen de flats door,
achterlangs het Cultureel Centrum Stafanus naar de Amazonedreef. De route gaat via het 
winkelcentrum naar de Costa Ricadreef in de richting van de Vecht. Daar is Park de 
Vechtzoom (10) een groene oase aan de rivier. Het is hier aangenaam stil. In de zomer 
ritselen de populieren en s winters gaan die gonzen in de wind. Langs de rivier waant uʼ
zich in een andere tijd door de oude boerderijen en in de kruidentuin bij de achttiende-eeuwse 
poort Roosendaal (11).
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Aangekomen bij de asfaltweg langs de Vecht gaat u rechts naar het Gemaal. (12) Het spuien 
geeft een frisse klankervaring. Bij de Klopvaart neemt u het middenpad naar de ingang van 
Fort aan de Klop. (13), ooit onderdeel van de Hollandse waterlinie, maar nu een leuke plek 
om wat te eten of te drinken.
Voor de snelste weg terug naar de binnenstad kunt u de Vecht volgen tot aan de Bemuurde 
Weerd. Wandelaars die verder willen lopen kunnen kiezen voor het Zuilense Bos en kasteel 
Zuilen, of langs 14 de Klopvaart, via Fort de Gagel naar het Natuurreservaat de Gagelpolder.
*NB: de bewegwijzering van de dreven is niet altijd overzichtelijk: de route volgt vooral de 
wandelpaden in de groene ruimte.
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