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Midden op het plein van de Camera Obscuradreef, in Overvecht-Zuid, tussen een aantal 
vierhoogflats en een rij garageboxen, bevindt zich een bijzondere plek. In dit gebouw, een 
voormalig winkelblok met bovenwoningen, is sinds 2008 een woongmeenschap gevestigd, 
genaamd Overhoop. In 2020 neemt Overhoop het pand over van Mitros, om het vervolgens 
grondig te renoveren. Dit wil Overhoop zo groen en duurzaam mogelijk doen.

Achtergrond

Overhoop is een christelijke woongemeenschap. De kerngroep bestaat uit drie alleenstaanden 
en twee gezinnen met in totaal vijf kinderen, met daarbij een aantal gastbewoners die tijdelijk 
bij ons verblijven. Een nieuw gezin, een echtpaar met uitwonende kinderen, staat in de 
startblokken om ons te komen versterken.

We wonen niet alleen hier, we delen ook het leven met elkaar. Ieder van ons heeft privéruimte, 
maar we doen veel samen. Met elkaar, met buren en met vrienden uit Overvecht. Samen met al
die mensen willen we een gastvrije gemeenschap zijn, die mensen een thuisgevoel wil geven. In
onze weggeefwinkel, op een open avond of in een van de gastenkamers die we hebben voor 
mensen die een tijdje onderdak nodig hebben. Ook duurzaamheid is een kernwaarde van ons. 
Omdat we verschillende culturen en achtergronden hebben, en niet iedereen hier vanzelf over 
zou nadenken, hebben we hier veel gesprekken over met elkaar.
We zijn bezig om ons gebouw als ‘wooncoöperatie’ te kopen van Mitros. We worden eigenaar 
als vereniging, waar we allemaal huur aan gaan betalen. De financiering komt van fondsen, een 
lening van de Protestantse Diaconie, een lening van de gemeente Utrecht (o.v.) en een lening 
van de Duitse GLS-bank, plus 2,5 ton aan giften en leningen uit ons eigen netwerk. 

De koopakte is gereed. We hopen in het voorjaar eigenaar te zijn en te beginnen met de 
renovatie. 



Een experiment in duurzaamheid

Ons gebouw is meer dan vijftig jaar oud, nauwelijks geïsoleerd en nodig toe aan een 
grootschalige renovatie. We willen er 6 woningen, 1 buurthuiskamer met cateringfaciliteiten, 
en 1 buurtwinkel van maken. Deze renovatie gaan we duurzaam doen, met het oog op de 
toekomst. Na de aankoop zal buitenschil volledig moeten worden vernieuwd. Dit is een 
uitgelezen kans om alles anders te doen en te experimenteren met duurzaam en groen 
renoveren op een manier die bij een gewone verbouwing niet haalbaar is. 

Duurzaamheid gaat al snel over techniek, maar het is voor ons vanaf het begin al een 
kernwaarde. Wij geloven dat we geroepen zijn om zorg te dragen voor de schepping die we 
van God hebben gekregen, om eenvoudig te leven en te delen met mensen dichtbij én ver weg.
Dat kleurt onze visie op duurzaamheid.

We hebben ons duurzame plan opgedeeld in de volgende terreinen:
1. energie
2. materiaal
3. groen
4. sociaal

1. Energie

Klimaatneutraal of energieneutraal is een dubieuze claim, omdat alles wel iets kost, alleen al in 
de productiefase. Zelfs de grondstoffen die nodig zijn voor warmtepompen en windmolens 
hebben een footprint, dus ‘nul’ is nooit echt nul. We werken liever vanuit principes en waarden 
dan vanuit een eindcijfer.



Onze ambitie is hoog: energiezuinig, gasloos en zo veel mogelijk hernieuwbaar. We hebben 
uitgebreid onderzocht op welke manieren dat kan en we hebben de footprints van de 
verschillende systemen in kaart gebracht, met hulp van experts zoals het Energiepaleis in 
Utrecht en CE Delft. Vervolgens hebben we vastgesteld welke route wij willen volgen om bij 
onze ambitie uit te komen.

a. Isolatie

Eerste voorwaarde is natuurlijk dat ons gebouw, dat zo lek is als een mandje, een goede isolatie
krijgt. We hebben hiervoor een maatwerkadvies gevraagd aan het Energiepaleis. Dit advies 
voeren we uit, maar in aanvulling daarop hebben we besloten dat we het helemaal gaan 
inpakken om alle koudebruggen weg te werken. We gaan de volgende maatregelen nemen:

1. Isolatie dak (Rc=6)
2. Vloerisolatie met Tonzon of Isobooster (Rc = 3,5)
3. Voorzetgevel aan de kopse kanten (Rc=4,5)
4. Puien volledig vervangen met HR++-glas (onderpanelen Rc = 4,5)
5. Dichting van naden, kieren en doorvoeren
6. Mechanische ventilatie 
7. Inpakken van betonelementen

b. Collectieve warmte-installatie

Er zijn verschillende manieren om van het gas af te gaan. Een bekende methode is Nul op de 
Meter, een all electric concept dat heel inspirerend is, maar zoals gezegd ook niet helemaal 0. 
Neem alleen al de stroom die in de winter nog gewoon uit kolencentrales komt. Energie kost 
altijd iets, ecologisch gezien.

Bij ons past all electric minder goed. Het is een complex systeem, duur ook, met veel hi-tech, en 
weinig ruimte voor bewoners om invloed op uit te oefenen. We willen elkaar niet leren om van 
de thermostaat af te blijven, maar juist om actief zorg te dragen voor de natuur en om soms 
een raam open te zetten en vogels te horen. We willen elkaar leren dat warmte iets kost en dat 
je daar ook iets voor moet doen. We hoeven niet alles uit te besteden aan de installatie. 
Bovendien hebben we ook ruimtes die minder worden gebruikt en niet altijd warm hoeven te 
zijn, zoals de buurtwinkel. Met hulp van Kees Stap van het Energiepaleis hebben we een  
alternatief ontwikkeld, een collectief systeem, dat relatief eenvoudig is:

8. een pelletketel, op het dak, in een speciaal daarvoor ontworpen houten ketelhuis
9. zonnepanelen (ca. 8 per appartement)



10. heatpipes, oftewel zonneboilers, voor warmwater (1 per appartement)

Het Energiepaleis heeft in 2017 berekend dat we hiermee de uitstoot van CO2 met 90 procent 
verminderen. Daarbij was nog niet rekening gehouden met het volledig inpakken van ons 
gebouw, dus dat zal nog iets minder worden. 

Overige maatregelen:
11. Elektrisch koken
12. Windmolencertificaten voor elektriciteitsgebruik in de winter
13. Onderzoek naar elektriciteitsopslag in zout; de techniek is nog niet uitontwikkeld maar 

we zouden hier wel mee willen experimenteren.

c. Beperking van de nadelen van hout

Er zijn twee ecologische nadelen verbonden aan de pelletketel. Om daar iets aan te doen willen
we een aantal extra maatregelen nemen. 

 houtkap→ . Hout is vaak niet duurzaam gekapt en er is ook sprake van een ‘koolstofschuld’ 
(hout is wel CO2-neutraal, maar die CO2-neutraliteit wordt vaak pas bereikt na jaren, als de 
bomen weer zijn aangegroeid). Hiertegen zijn twee maatregelen mogelijk:

14. alleen pellets gebruiken met het Better Biomass Label (of vergelijkbare garanties dat 
alleen resthout of duurzaam gekapt Nederlands hout is verwerkt)

15. een ‘rocket stove leemkachel’ in de gezamenlijke ruimte, zodat we daar lokaal resthout 
kunnen gebruiken – door het innovatieve verbrandingssysteem heeft deze kachel zelfs 
een nog hoger rendement (!) dan een pelletketel. Dit is nog afhankelijk van de financiën 
maar we gaan de rookgasafvoer wel vast inbouwen in de schoorsteen.

16. bos compenseren; we hebben contact met experts van de WUR om te onderzoeken of 
we niet alleen onze uitstoot, maar het hout kunnen compenseren met nieuw bos. Als 
we 20 kuub zouden verbruiken (ruime schatting van het Energiepaleis) zou dat 
gelijkstaan aan de jaarlijkse bijgroei van een Nederlands bos van 2 hectare. We doen 
onderzoek  naar manieren om dit aan te planten, want daarmee zou ons huis 
daadwerkelijk energie- en bosneutraal zijn.

 fijnstofuitstoot→ . Die is bij de zuinigste pelletketels (en de rocket stove idem dito) heel laag, 
tot wel 50% onder de wettelijke grens van 20 mg/m³. Dat is 2,3 kg fijnstof per jaar, hebben we 
uitgerekend, wat volgens kengetallen neerkomt op € 160 milieuschade per jaar. Maar wat zegt 
dat precies? Elke kilo is er eentje te veel, zeker als meer mensen voor dit concept zouden 
kiezen. Er zijn daarom een paar maatregelen die we wenselijk achten:

17. door zonneboilers en PV-panelen slim aan te sluiten op het buffervat kunnen we in voor-
en najaar proberen zo min mogelijk de pelletketel aan te zetten. Het buffervat is dan in 
feite een batterij van zonne-energie.

18. fijnstoffilters; er zijn verschillende systemen, zoals de Oekotube; we zijn in overleg met 
experts om te zien of we dit op het dak kunnen plaatsen. In de leemkachel kan een 
katalysator worden ingebouwd die fijnstof voorkomt

19. Samen met de leveranciers willen we laten meten wat er daadwerkelijk aan fijnstof 
wordt uitgestoten boven het dak, zodat we na een jaar een evaluatie kunnen geven.  Als
op de middellange termijn blijkt dat de pelletketel toch niet wenselijk is in de stad dan is 
technisch de overstap mogelijk naar andere hogetemperatuursystemen zoals 
stadswarmte.



d. Levensstijl

Een belangrijk deel van onze CO2-uitstoot is afhankelijk van onze levensstijl. We willen elkaar en 
toekomstige bewoners niet voorschrijven hoe ze moeten leven, maar we willen duurzame 
keuzes wel aanmoedigen. Bijvoorbeeld:

20. Een kleine bijkeuken (waar voorheen het achterbalkon was) en een collectieve waslijn in
de portieken moet ruimte opleveren – in een krappe woning – om toch de was op te 
kunnen hangen, waardoor we de aanschaf van een droger kunnen ontmoedigen.

21. Door in elke kamer een verbruiksmetertje te plaatsen op de radiator kunnen we het 
warmteverbruik per kamer verrekenen, zodat iedereen een prikkel heeft om te 
besparen – ook logés.

22. Verder zijn we bezig met allerlei vormen van delen. Door ruimte te maken voor een 
wasmachine in het portiek, hoeven drie huishoudens maar één apparaat te kopen. Door 
in de gezamenlijke keuken een goede oven en grote diepvries te bouwen, kunnen de 
aparte huishoudens makkelijker zonder. De lijst mogelijkheden is eindeloos.

23. De afgelopen jaren hebben we een tijdelijke weggeefwinkel gedraaid in de winkelruimte
beneden. Door de renovatie kunnen we dit opschalen tot een heuse buurtwinkel die 
vooral tweedehands spullen gaat verkopen. Zo gaan we afval tegen en stimuleren we 
mensen in de buurt om spullen te hergebruiken. Er worden elke week vele zakken oude 
spullen afgeleverd, dus de impact is enorm.

2. Materiaal

Duurzaamheid gaat niet alleen over energie. Ook het bouwmateriaal is van groot belang. 
Vooral beton leidt tot een grote CO2-uitstoot. Dat is één van de redenen om niet te kiezen voor 
sloop en nieuwbouw, maar voor renovatie. Wij kunnen bijna al het beton laten staan. 

1. De betonnen gevelpanelen gaan we wel vervangen. We gaan alles isoleren en 
vervolgens bekleden met Dinamic CCC, een restproduct uit de betonindustrie.

2. De borstweringen, de kopgevels, het dakterras en alle gevelbalken en -houtjes willen we
zo veel mogelijk maken van resthout. Daarvoor zoeken we grote partijen, van 
beschoeiingen bijvoorbeeld, die we een tweede leven kunnen geven. Dat is ook 
goedkoper. Het levert wel extra arbeid op, maar dat gaan we zelf doen met vrijwilligers.

3. Ook de isolatie doen we waar mogelijk met een natuurlijk materiaal zoals houtwol.

3. Groen



Er is heel weinig groen in onze buurt. Rond ons huis hoor je amper vogels en de grond in de 
perkjes is hard, er groeit weinig. Meer groen is cruciaal voor de psychische gezondheid van 
mensen, tegen de hittestress, voor de klimaatadaptatie, tegen fijnstof en voor de biodiversiteit.

We hebben weinig grond, maar denken er toch een bijdrage aan te kunnen leveren:
1. We hebben een achtertuintje van 3 meter diep, dat is toch 100m2 in totaal, dat we zo 

groen mogelijk willen maken. Hier willen we een paar bomen planten, waarbij we 
rekening houden met de zanderige grond en de hete zomers. Berken, dennen, esdoorns
en sommige eiken zijn bijvoorbeeld geschikt.

2. We willen klimplanten laten groeien langs de gevels. Qua groen winterbeeld en 
biodiversiteit is hedera het beste, maar dat is schadelijk voor de gevels, daarom zoeken 
we met hulp van experts een goede mix van verschillende klimplanten waar bijen en 
andere insecten baat bij hebben. Planten zoals vuurdoorn willen we gebruiken om de 
huismus weer naar ons plein te lokken (die zit nu wel op de Ebrodreef). Als pergola 
langs de gevels aan de voorkant denken we aan kiwi en druif, mooie planten die ook 
kunnen helpen om bewoners en andere buren enthousiast te maken voor het groen.

3. De gemeente staat ervoor open dat we de eerste meters rond ons huis in beheer nemen
– maar dat zal pas gebeuren als de plannen van De Mix klaar zijn. Die ruimte zullen we 
invullen met een mix van inheemse struiken en planten (meestal beter voor vogels en 
insecten) en planten waar onze buren uit andere landen vaak een sterke band mee 
hebben, zoals olijf of vijg, maar ook appel en bes. We doen dat nu al in het klein, in 
perkjes die we in beheer gekregen hebben, waar we op een ecologische manier de 
zanderige, verharde bodem verbeteren, zodat daar in de toekomst meer kan gaan 
groeien.



4. Een deel van ons dak wordt niet gebruikt voor energieopwekking en kunnen we 
vergroenen. Gezien de dakconstructie is een goede humuslaag niet haalbaar, maar wel 
een dakterras. Dat wordt 100 m2 groot. Een flink deel hiervan willen we graag 
vergroenen door middel van kuipen en plantenbakken. Zo hopen we onze zwarte, 
droge ‘tiny desert’ op het dak te veranderen in een gebiedje dat voor vlinders en 
insecten een echte tuin is.

5. We blijven ons inspannen, samen met onze buren, om van de Camera Obscuradreef het 
Groenste Plein van Utrecht te maken, hopelijk met een Tiny Forest. Daarvoor hebben 
we als buurtcomité het afgelopen jaar een onderzoek laten uitvoeren door Copijn 
Landschapsarchitecten. We zijn hiervoor in overleg met wethouder Kees Diepeveen.

6. We gaan het regenwater afkoppelen. Hoe dat het beste kan, zijn we nog aan het 
onderzoeken.

7. We blijven doorgaan met onze Bosgroep, die al een paar jaar lang elke 2 weken met een 
groep Overvechters samen met Staatsbosbeheer natuurwerk doet in het Gagelbos.

4. Sociaal

Duurzaamheid heeft ook een sociale component. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan:
1. Een gemeenschap waar het goed toeven is, waar rust te vinden is. Dat draagt bij aan de 

leefbaarheid in een drukke buurt.
2. Het stimuleren van lokale arbeid tijdens de renovatie. Daarvoor hebben we contact met 

Bouw is wauw van de gemeente Utrecht, die graag leerlingbouwvakkers uit de eigen 
wijk bij ons zou willen plaatsen. Daarvoor moeten we wel een Erkend Leerbedrijf 
worden en een cursus leermeesterschap volgen.

3. De buurtwinkel op de begane grond, die voor lokale bedrijvigheid moet zorgen en voor 
meer leven en interacties aan ons plein. De winkel is ook een plek waar we in de 
toekomst kunnen experimenteren met kleinschalige werkgelegenheidsprojecten. We 
gaan hier niet voor de hoogste huurinkomsten maar voor de meeste impact op de 
buurt. 

4. Ook het proces van renoveren gebeurt vanuit gemeenschap. Het is niet een externe 
aannemer die alles doet. We hebben een aannemer gevonden, Groenluik (die eerder het
Hof van Cartesius heeft gerealiseerd), die bereid is om het proces samen met ons in te 
richten. Normaal gesproken neem je de aannemer met de laagste prijs, wij willen een 
aannemer die kan samenwerken met vrijwilligers en bereid is om anderen te begeleiden 



en kennis over te dragen. Zodat ook de renovatie zelf een proces is dat waardevol is (en 
niet alleen een manier om een nieuw gebouw te krijgen) en waar ontmoeting 
plaatsvindt door bijvoorbeeld interessante workshops en gezamenlijke lunches.

5. We zoeken met Groenluik en met verschillende adviseurs uit de Utrechtse 
energiewereld naar manieren om werk en inspiratie te combineren op de bouwplaats. 
Dat willen we o.a. doen door een summerschool, eind van de zomer. Dat is een soort 
werkvakantie voor vrijwilligers waar we arbeid zullen afwisselen met lunchlezingen of 
interessante workshops (van isoleren en zonnepanelen leggen tot typische Overhoopse
thema’s als ‘werken met vluchtelingen’ of ‘Benedictijns bouwen’).

6. Dat we op de bouw fairtrade koffie schenken en melk van de Groenekanse boer, dat 
spreekt uiteraard voor zich.


