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NB. Deze presentatie bevat onderzoeksresultaten, studies en/of 
denkrichtingen voor de Ruimtelijke Koers Houten. Het zijn voorlopige 
bouwstenen voor de ontwikkeling van de Ruimtelijke Koers. U kunt aan 
deze presentaties geen rechten ontlenen. De definitieve afwegingen 
worden gemaakt door het College van Burgemeester en Wethouders en 
de Gemeenteraad van de Houten.
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• Eerste opzet vier ruimtelijke modellen.

• Programmatische uitgangspunten hetzelfde voor drie  

    modellen (5.000 woningen toevoegen).

• Modellen verschillen van elkaar op enkele punten.

• Modellen worden getoetst aan afweegkader.

Inleiding
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Startbijeenkomst 12 juni 2019



Ontwerpatelier 6 juli 2019



Ontwerpatelier 6 juli 2019Ontwerpatelier 6 juli 2019, voorstel Houten Oost 



KWALITEITEN EN KANSEN

ANALYSE GEMEENTELIJKE SCHAAL

Kansen:

• Historische laag
• Ruimere recreatieve routes
• Ecologische verbindingen
• Toegangspunten

Kwaliteiten en kansen landschap

Kansen:
• Historische laag
• Ruimere recreatieve routes
• Ecologische verbindingen
• Toegangspunten



KANSEN

Kansen:

• Historische laag
• Ruimere recreatieve routes
• Sterker groen raamwerk

• Ecologische corridors

• Toegangspunten

ANALYSE KERN HOUTEN

Kansen:
• Historische laag
• Ruimere recreatieve routes
• Sterker groen raamwerk
• Ecologische corridors
• Toegangspunten

Kansen groen in Houten



groene hoofdstructuur en fietsnetwerk als dragers van 
stedenbouwkundige structuur

sociale veiligheid en menselijke maat voor leefkwaliteit

centrale ligging en bereikbaarheid

DNA en kernwaarden - BEHOUD EN VERSTERKING



DNA en kernwaarden - BEHOUD EN VERSTERKING

scheiding verkeerssoorten, fiets & voetgangersvriendelijk

hoge kwaliteit en kwantiteit voorzieningen; 
toegankelijkheid behouden

binnenstedelijke groen-blauwe structuur en 
nabijheid landschap



DNA en kernwaarden - VERBETERING

herkenbaarheid historische structuren en elementen

meer diversiteit in woningtypologieen

minder auto-afhankelijk, meer verschillende 
vervoersmiddelen (first + last mile)



DNA en kernwaarden - TRANSFORMATIE

barrieres oost-west en noord-zuid opheffen

gemengde wijken, minder mono-functioneel en 24-7 

diversere bevolking door aanbieden andere woonvormen

uitbreiding fietsnetwerk naar buiten toe
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Inleiding



KROMME RIJN 

KROMME RIJN 

Inleiding
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5.000 extra woningen - lage dichtheid
30 won/ha (VINEX), ca. 150.000 m2  
(1,0 km x 1,5 km).

OF

5.000 extra woningen - hoge dichtheid
ca. 45 torens van 14 verdiepingen       
(8 appartementen per verdieping).

5.000 woningen toevoegen

Bestaande situatie
Circa 20.000 woningen (waarvan 4.600    
in noordoost).



Landschappelijk wonen

10-20 won./ha



Dorps wonen

20-30 won./ha



Suburbaan

30-50 won./ha



Compact stedelijk

50-60 won./ha



Centrum stedelijk

60-90 won./ha



Groen stedelijk

80-100 won./ha



Gemengd stedelijk woon-werkgebied

90-120 won./ha



Hoogstedelijk

120-200 won./ha



Intensief werkgebied



Basis groen voor alle modellen



Regionaal: bestaande ambities versterken



Ruimtelijk model 1: Compacte stad



Model 1 - groen



gemengd woon-werk

groen stedelijk

centrum stedelijk

groen stedelijk



Borneo Sporenburg, Amsterdam Ypenburg Elektrische fiets

Ijburg, Amsterdam Flower Tower, Paris Delftspoorzone, Delft Mahlerplein, Amsterdam

Hessenberg, Nijmegen

Model 1 - voorbeelden



Ruimtelijk model 2: ketting van knopen 



Model 2 - groen



gemengd woon-werk

suburbaan

compact stedelijk

compact stedelijksuburbaan

compact stedelijk groen stedelijk



Zuivelfabriek, Eindhoven Hamerkwartier, Amsterdam

Java-Eiland, Amsterdam Westerpark West, Amsterdam Nieuw-Crooswijk, Rotterdam

Randstadrail

Zelfrijdend elektrisch OV-systeem

Mobiliteitshub

Model 2 - voorbeelden



KROMME RIJN 

Ruimtelijk model 3: Herdefinitie oostrand



Model 3 - groen



KROMME RIJN 

compact stedelijk

suburbaan

intensief werkgebied

suburbaan

dorps

compact stedelijk

suburbaan groen stedelijk



Vallastaden, Zweden Hammarby, Zweden Funenpark, Amsterdam 

Almere Buiksloterham, Amsterdam

Eco-Village, Almere

Leeuwesteyn, UtrechtVeerse Wende, Veere

Model 3 - voorbeelden



KROMME RIJN 

Ruimtelijk model 4: Ontwikkeling noordzijde



Model 4 - groen



dorps

groen stedelijk

groen stedelijk

centrum stedelijk

gemengd woon-werk

groen 
stedelijk



Groene gevel, Sydney Dorp Reeve, Kampen Nunspeet

Landschappelijk, stedelijk wonen Buiksloterham, Amsterdam

Bayonne

Nantes, mobility hubWonen-werken, Hamerkwartier

Model 4 - voorbeelden



Ontwikkelingen langzaam verkeer

Trends
• Meer differentiatie in voertuigen
• Meer verschillen in snelheid
• Fietsen over grotere afstand

Gevolg
• Meer ruimte op het fietspad gewenst
• Meer aandacht voor voetgangers
• Meer aandacht voor regionale fietsers



• Trein als ruggengraat
• Bus: versterking bestaande bussen
• Toevoeging: wens bus richting Bun-

nik (en USP / Zeist)
• ‘Last mile’ over fietsroutes

Openbaar vervoer



Stelling: verbind buurten buiten 
en binnen de Rondweg goed met 
elkaar:
• Fysieke barrière tussen ‘bestaand’ 

en ‘nieuw’
• Kwaliteit voor fietsers en voet-

gangers
• Veiligheid en leefbaarheid
• Minder geluidhinder

Autostructuur: Rondweg
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1. Compacte stad in een open, toegankelijk landschap

• Zoveel mogelijk bestaande binnenstedelijke gebieden benutten voor verdichting 
(Centrum, Molenzoom, Koppeling, Doornkade).

• Passend bij de schaal van Houten, maar wel met een nieuwe “laag”.
• Gemengde gebieden met wonen, werken en voorzieningen.
 



1. Compacte stad in een open, toegankelijk landschap

Korte termijn
• Aankomende 10 jaar: kansen voor ontwikkeling in met name het Centrum, Molen-

zoom en de Koppeling, verschillende initiatieven (ca 2.500-3.000 woningen).
• Aandacht: kwaliteit van de openbare ruimte, vergroening, de ontsluiting en 

menselijke maat.
• Op de kortere termijn mogelijk quick-wins in Doornkade en omgeving.
 
Middellange termijn
• Kansen voor Houten-Noord en/of Houten-Oost.
• Nader onderzoek nodig (ruimtelijk, financieel).
• Afhankelijkheid van de regio (grote investeringen in infrastructuur).



Bouwhoogtes bestaand



bestaand

toekomst

Bouwhoogtes bestaand en nieuw



• Binnen Rondweg: historische structuren versterken en groene verbindingen Houten.
• O.a. Molenzoom en Centrum vergroenen door minder verharding / parkeren in 

openbare ruimte.
• Klimaatadaptatie als kans.
• Kwaliteitssprong landschap rondom Houten (recreatie, cultuurhistorie, bestemmin-

gen, kleine kernen, economie).

2. Groen als basis



• Benutten van goede stations.
• Aanpak/verbreding bestaande fietsstructuren en toevoegen nieuwe 

routes naar buiten.
• Voor de gebieden Centrum en Molenzoom inzetten op lagere parkeer-

normen, stimuleren deelmobiliteit, dubbelgebruik garages.

3. Verdichting vraagt om andere mobiliteitskeuzes



VOORBEELDUITWERKING  MOLENZOOM
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Ontwerpatelier Centrum en Molenzoom



Ontwerpatelier Centrum en Molenzoom



Aansluiting op de Koppeling

Aansluiting op het Rond

Landelijke aansluiting

Groene structuur

Paden

Groen Molenzoom



7-9 lagen

9-11 lagen

5-6 lagen

3-4 lagen

1-2 lagen 

Bouwhoogte Molenzoom



Mobiliteit Molenzoom



Bouwhoogtes en programma



Voorbeeld verkaveling



3D volumestudie



Diversiteit in architectuur



Diversiteit in architectuur



Duurzaam bouwen



Duurzaam bouwen
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Doorsnede 
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Voorbeeld passieve recreatie

~24 m

• Twee structurerende ruimtes, met doel: 
de natuur uitnodigen in de stad.

• Park bevat speelelementen, intieme 
zitplekken, bloembedden, veldjes voor 
picknick en sport.

• Grote nadruk op behoud van bestaande 
boomsoorten, en verrijken van 
biodiversiteit.

seating pocketsRich planting diverse tree 
structure

segregated bike 
path on one 

edge

pedestrian paths



seating pocketsplantingamenity lawn pedestrian pathstree alee

Voorbeeld stedelijk park
• Lineair park van centrum naar 

woonbuurten
• Variatie aan activititen voor sport en 

spel.
• Serie van verschillende groene sferen, 

informeel, formeel, dicht, open, etc.
• Belangrijke rol voor gemeenschap 

met evenementen (vlooienmarkt, 
muziekfestivals, buurt bbq’s, etc).    

~18 m



amenity lawn tree  pedestrian pathsseating pockets
integrated 
bikeway

Voorbeeld recreatieve promenade
• 850 lange strip met auto’s in het 

noorden, bussen in het zuiden, en in 
het midden voetgangers, groen en 
activiteiten.

• Formele beplanting, onderbroken door 
grote speelactiviteiten.   

~20-25 m
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Stad2

HOE GAAN WE DAT MAKEN?

stadkwadraat 04/11/2019 pagina 1

• Ruimte voor wonen, werken, wegen, groen, 
voorzieningen.

• Van bouwen aan de rand, naar in de stad  
sloop/nieuwbouw en verdichten

• Een stap-voor-stap groei plan in plaats van een 
vastomlijnd masterplan

• Bouwlocaties als bouwstenen voor het totaal 
Houten

➢ Nieuwe woonmilieus
➢ Meer variatie
➢ Ruimte voor bijsturing



MEER DAN MAKEN ALLEEN

stadkwadraat 04/11/2019 pagina 2

• Kosten voor onderhoud en beheer
• Gebruik van stedelijke ruimte, opwek van 

energie, andere vormen van mobiliteit
• Maar, ook zorg, buurthuizen etc.

➢ Ook in de som meenemen.
➢ We moeten meer samen gaan organiseren.


