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• Aanbevelingen ambtelijke werkgroepen voor de Ruimtelijke Koers 

• Overzicht participatie inwoners in juni en juli 2019 voor Ruimtelijke Koers 

• Houten bouwt nu 250 woningen per jaar: huidige woningbouwlocaties 

 

 

 

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



 
 
Haalbaarheid & ontwikkelstrategie 

 
 

Aanbevelingen werkgroep 
 

• Bouw nieuwe woonlocaties 
die ‘hip & happening’ zijn en 
aantrekkelijk voor meerdere 
generaties. 

• Bouw de extra woningen in 
bestaand stedelijk gebied, dat 
maakt Houten sterker. 

• Introduceer innovatieve 
bouwvormen & architectuur 
die inzetten op energie- en 
klimaatneutraal. 

 

 

 

 



 
 
Haalbaarheid & ontwikkelstrategie 

 
 

Aanbevelingen 
werkgroep 

 

• Stimuleer als Fietsstad 
ander mobiliteitsgedrag 
en ga uit van minder 
autobezit en autogebruik. 

• Betrek creatieve 
ontwikkelaars in de 
maatschappelijke opgaven 
die er liggen.  

 

 



Natuur & Landschap & Recreatie  

Aanbevelingen werkgroep 

 Vergroot de biodiversiteit op 
basis van de visie Groen en 
Biodiversiteit (in ontwikkeling).  

 Bouw ‘natuur-inclusief’: creëer 
ruimte voor soorten, die in 
gebouwen wonen, zoals de 
gierzwaluw, huismus en 
vleermuizen. 

 

 

 Buiten de bebouwde kom: pas het aanwezige landschap zoveel in en 
versterk deze.  

 Voldoe aan de verplichtingen vanuit de Wet Natuurbescherming. 

 

 



Natuur & Landschap & Recreatie  

Aanbevelingen werkgroep 

 Binnen de bebouwde kom: 

- benut Centrumgebied en Molenzoom 
om de groene gebieden in Houten-
Noord te verbinden met de groene 
structuur (de Vijfwal) in Houten-Zuid. 

- stel een ‘soortenplan’ op en vraag om 
ontheffing op de Wet 
Natuurbescherming.  

 

 



 

Voorzieningen 
 Aanbevelingen werkgroep 

 Voorzieningen zijn gespreid, bereikbaar (bijvoorbeeld nabij scholen) en 
energieneutraal.  

 Gemeentelijke gebouwen zijn multifunctioneel met ruimte voor 
onderwijs, sport, kinderopvang en cultuur- en welzijn. 

 



 

Voorzieningen 
 

Aanbevelingen werkgroep 

 Voorzieningen zijn goed voor 
de ontwikkeling, gezondheid, 
ter ontspanning of als vangnet. 

 Cruciaal: kunst en cultuur en 
groen-, speel- en sport-
voorzieningen. 

 De omgeving nodigt uit om te 
bewegen.  

 



Wonen & Zorg 

Aanbevelingen werkgroep 

 Bouw vooral appartementen (huur en koop), gezinswoningen (koop 
tot 350.000 euro) en 1.100 sociale huurwoningen. 

 Realiseer nabij: dagelijkse boodschappen, huisarts, OV en een 
buurthart.   

  Openbare ruimte is 
obstakelvrij en nodigt 
uit tot bewegen en 
ontmoeten.  

 



Wonen & Zorg 

Aanbevelingen werkgroep 

 Speel in op toename aantal ouderen en alleenstaanden en meer 
diverse bevolking. 

 Bouw levensloopbestendige, aanpasbare en duurzame woningen.  

 



 

Mobiliteit 
 

Aanbevelingen werkgroep 

 Breid het fietsnetwerk uit en ga als Fietsstad voor kwaliteit.  

  Ontmoedig autobezit en 

beperk parkeergelegenheid 

in centrumgebieden (nieuw 

parkeerbeleid in 2020 

nodig). 

 Speel in op nieuwe 

ontwikkelingen zoals 

deelauto’s en 

highspeedfietsen. 

 



 

Mobiliteit 
 

Aanbevelingen werkgroep 

 Bevorder hogere frequentie openbaar vervoer inclusief 

treinverbindingen.  

 Pas de Rondweg en provinciale wegen waar nodig aan. 

 



Werken & Economie 

Aanbevelingen 

werkgroep 

 Faciliteer de groei van 
het bedrijfsleven en 
zorg ervoor dat 
bedrijven in Houten 
blijven. 

 Mix vaker de functies 
‘wonen’ en ‘werken’. 
Luisteren: waar is 
behoefte aan?   

  Gebieden Doornkade en De Schaft: benut kansen om 
‘wonen’ en ‘werken’ te combineren. 

 



Werken & Economie 

Aanbevelingen werkgroep 

 Bedrijven zijn bereikbaar 
met fiets, OV en auto. 

 

 Gebied station/centrum/ 
noordzijde Molenzoom:  
creëer extra ruimte voor 
werken en voorzieningen, 
eventueel extra supermarkt. 

 



Duurzaam & Gezond & Energie 

Aanbevelingen werkgroep 

 Bouw alleen nog energieneutrale 
wijken. 

 Ontwerp toekomstbestendig: 
aanpasbaar en demontabel. 

 Benut kansen van dubbel 
ruimtegebruik, boven en onder de 
grond. 

 Los zoveel mogelijk op binnen de 
kern(en). 

 



Duurzaam & Gezond & Energie 

Aanbevelingen werkgroep 

 Ga voor slimme mixen van energieopwekking, klimaatadaptie en 
biodiversiteit.  

 Voorkom afval, nu en in de toekomst. 

 



 

Participatie Ruimtelijke Koers 

Uw inbreng in juni en juli 2019 

 



 

Aantal deelnemers  
 

 

Totaal 614 deelnemers: live en online 
 
Deelnemers bijeenkomsten/fietstochten (live aanwezig) 
107 woensdag 12 juni  Startbijeenkomst in Het Houtens 
44 dinsdag 2 juli Fietstocht 2 juli (zoekgebieden binnen Rondweg)  
45 donderdag 4 juli Fietstocht 4 juli (zoekgebieden buiten Rondweg) 
75      zaterdag 6 juli Ontwerpatelier in Het Houtens 
271 totaal aantal deelnemers  (249 unieke deelnemers) 
  
Deelnemers Volqsdialoog (online) 
226 1e ronde (enquete) 
117 2e ronde (reageren op anderen) 
343 totaal aantal deelnemers (226 unieke deelnemers) 

 



 

Inzage rapporten en verslagen 

 

In te zien op www.houten.nl/ruimtelijkekoers 



Kindertekeningen: Mijn eerste woning 



 

Houten bouwt nu 250 woningen per jaar 

 

In Houten bouwen we momenteel gemiddeld 250 woningen per jaar.  

Dat is 30% meer dan afgesproken in het gemeentelijk programma 
Ruimte 2017-2019 en in de Woonvisie 2025.  

Het gaat niet alleen om kleinere woningbouwprojecten in Houten, 
maar ook over de afbouw van de laatste VINEX wijken. 

 

 

 

 

 

 



 

Huidige woningbouwlocaties 

 
Programma Ruimte 2017-2019 / Woonvisie stand van zaken 8-10-2019 



 

Huidige woningbouwlocaties 

 

A. Paardenhoeve: 
     appartementen (koop) 
B. De Sijnsmeester: 
      appartementen (koop) 
C. Kokermolen: 
     appartementen (midden huur) 
D. De Citadel: 
     appartementen (midden huur) 
E. Hofspoor: 
     zorg appartementen (sociaal) 
F. De Kiem van Houten (fase 1): 
     koopwoningen 
G. ‘t Loof: 
      koopwoningen 

  



 

Huidige woningbouwlocaties 

 
H. Kerkebogerd: koopwoningen 

 

I. De Wiese: koopwoningen  

 


