Hoofdlijnen van het
‘Ontwerp Ruimtelijke Koers Houten 2040’

Colofon
Deze online expositie bevat de hoofdlijnen van het Ontwerp Ruimtelijke Koers 2040, getiteld ‘Prettig wonen voor iedereen’.
Aan deze online expositie kunt u geen rechten ontlenen. Zie voor de volledige informatie, de verantwoording en de bronvermelding
het volledige rapport. U vindt het volledige rapport en alle bijlagen op houten.nl/ruimtelijkekoers. Mocht u inhoudelijke verschillen
constateren, dan is het officiële document leidend.

Prettig wonen voor iedereen!
Hoofdlijnen van het ‘Ontwerp Ruimtelijke Koers
Houten 2040’

Deze online expositie laat u de hoofdlijnen zien van het Ontwerp Ruimtelijke Koers
Houten 2040. Daarin staat wat, waar en hoe we gaan bouwen in de periode tot 2040.
U ziet dat we tegelijkertijd de kans grijpen om Houten op tal van terreinen nóg mooier
te maken.
Uw mening geven? U kunt t/m 18 juni 2020 een zienswijze indienen.
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De opgave
Houten maakt zich op voor een nieuw hoofdstuk in haar geschiedenis. We gaan weer
bouwen om een toekomstbestendig en duurzaam Houten te ontwikkelen. Dit betekent
zorgen voor voldoende woningen die passen bij de behoefte en tegelijkertijd de
leefkwaliteit van de bestaande stad verbeteren.

Inzicht in woningbehoefte
Het adviesbureau Companen deed in opdracht van de gemeente onderzoek naar de woningbehoefte. Tot 2040 is er behoefte
aan ongeveer 4.750 woningen voor inwoners uit Houten. In de
regio zijn tot 2040 ongeveer 104.000 woningen nodig.
Uit het onderzoek blijkt dat er in Houten vooral behoefte is aan
appartementen (koop en huur) voor jong en oud. (Zie het overzicht op de volgende pagina.) Er is ook een groeiende vraag naar
experimentele woonvormen, zoals hofjeswoningen, ‘nultredenwoningen’ of ‘kangoeroewoningen’ en aan ‘woonzorgwoningen’.

Bouwen voor jongeren

Grote woningbehoefte in
Houten en de regio

Jongeren zoeken betaalbare woningen en hebben grote moeite
om woonruimte te vinden. Woningen die vrijkomen doordat ouderen naar appartementen verhuizen zijn vaak te duur. Uit een
enquête onder 1.000 inwoners van 16 tot en met 29 jaar blijkt dat
maar liefst 73 procent in Houten wil blijven wonen. Bij voorkeur
in een koopwoning en dan het liefst in een eengezinswoning.
Ook zijn er jongeren die graag een appartement willen.

Houten maakt zich op voor een nieuw hoofdstuk in haar
geschiedenis. Dat nieuwe hoofdstuk staat in het teken van
woningbouw door een tekort aan betaalbare woningen, lange
wachtlijsten voor sociale huurwoningen en een veranderde
woonbehoefte. De vraag naar woningen zal de komende jaren
alleen maar toenemen.

Bouwen voor ouderen

Verandering van de bevolking

Kwetsbare groepen

In Houten wonen nu vooral gezinnen en kinderen. Dit verandert
de komende jaren. Het aantal alleenstaanden neemt toe, kinderen vliegen uit en er ontstaan andere gezinsvormen.

Kwetsbare groepen hebben behoefte aan ‘woonzorgwoningen’
met 24-uurszorg of zorg in de buurt. Niet alleen voor ouderen,
maar ook voor mensen met psychische en/of verstandelijke
beperkingen en voor jeugdigen die een vorm van begeleiding
nodig hebben. Op deze wijze kunnen zij toch zelfstandig wonen.

Er wonen straks meer ouderen in Houten die zelfstandig thuis
blijven wonen. Typisch voor Houten is dat een grote groep inwoners de komende dertig jaar gelijktijdig oud wordt. Dat komt
doordat in de afgelopen decennia, in twee fases, veel jonge
gezinnen in Houten zijn komen wonen.

Ouderen hebben behoefte aan gelijkvloerse woningen. Zij
wonen vaker alleen en hun actieradius is beperkt. Zij hebben
behoefte aan een woning die toegankelijk, veilig en aangenaam
is met voorzieningen als zorg, winkels en openbaar vervoer
dichtbij. Deze woningen zijn er nu onvoldoende in Houten.
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Autonome woningbehoefte gemeente Houten
2019-2030

2030-2040

Sociale huur appartementen

1.100

-

23%

1.100

Intensieve zorg (sociale huur)

250

200

9%

450

-

-

0%

-

Vrije sector huurappartementen

350

50

8%

400

Grondgebonden koopwoningen tot € 350.000 v.o.n.

500

500

21%

1.000

-

-

0%

-

Grondgebonden koopwoningen vanaf 450.000 v.o.n.*

100

50

3%

150

Koopappartementen tot 250.000 v.o.n.

900

350

26%

1.250

Koopappartementen vanaf 250.000 v.o.n.

350

50

8%

400

3.550

1.200

100%

4.750

Sociale grondgebonden huurwoningen

Grondgebonden koopwoningen € 350.000 - 450.000 v.o.n.

Totaal

Totaal

*Hier gaat het om een luxere woningen. Boven de € 350.000 zijn er voldoende rijwoningen.
De prijsklassen in deze tabel zullen gedurende de jaren veranderen. De prijsklassen en woningtypen bieden een indruk van de behoefte van de inwoners in de komende 20 jaar.

Houten gekozen als
Start bouw
groeikern voor Tweede
8.000
Nota ruimtelijke ordening
woningen
door ligging t.o.v. spoorlijn

1966

1979

Houten krijgt
tweede
groeitaak
door de
VINEX

1970

+/- 4.000
inwoners

Op naar 2040

1997

1991

Houten 1.0
Oude dorp

Start bouw
VINEX
Treinstation
Houten-zuid
Castellum

2010

Houten 2.0
Groeikern
1987

Aanleg Rondweg
en Raadhuis naar
station Houten

1996

+/- 30.000
inwoners

2017

Houten 3.0
VINEX af
2003

Aanleg
2e Rondweg

Houten, de prettige woonstad in het groen, moet zich opnieuw
uitvinden. Na Houten 1.0, 2.0 en 3.0 (zie tijdbalk) is het in 2040
tijd voor Houten 4.0. Dat begint nu in 2020 met het vaststellen
van de Ruimtelijke Koers, die in 2040 gerealiseerd moet zijn.
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Afronding VINEX
Houten-zuid

2016

+/- 50.000
inwoners

Houten 4.0
Nieuwe periode

Bedrijventerreinen verbeteren

De bestaande stad
verbeteren
Het gemeentebestuur ziet met het uitbreiden van het
woningenaanbod ook kansen om andere zaken aan te
pakken. Uit de vele analyses en alle inbreng van inwoners,
maatschappelijke organisaties, ondernemers en eigenaren,
blijkt dat er veel mogelijkheden zijn en er best wat te
verbeteren en veranderen valt.

De huidige bedrijventerreinen zijn grootschalig. Er is veel ruimte
voor auto’s en er zijn anonieme openbare ruimtes. De bedrijventerreinen liggen als ‘eilandjes’ rondom de woonwijken, met
de Rondweg als barrière. Vernieuwing met groen, water en
woonruimte is gewenst. Met name in het gebied Doornkade is
een verbetering nodig. De verandering van De Molenzoom naar
een gemengd woon-werkgebied is al in gang gezet en een mooi
voorbeeld.

Wonen, werken en voorzieningen mengen
In Houten zijn wonen, werken en maatschappelijke voorzieningen zoals sport en winkels vaak van elkaar gescheiden. In de
goed bereikbare gebieden zoals Het Centrum en De Molenzoom
kunnen wonen, werken en voorzieningen meer met elkaar worden gemengd. Dit dient meerdere doelen:
• Inspelen op de wensen van zzp’ers, die behoefte hebben aan
kleinschalige werkplekken op bereikbare locaties.
• Aansluiten bij de trend dat horeca, detailhandel en
dienstverlening steeds meer verweven raken om klanten en
bezoekers te trekken, onder andere door de concurrentie van
onlinewinkels.

Deze kaart toont dat de woon- en andere functies grotendeels gescheiden zijn.

• Het benutten van de kansen voor Het Centrum van Houten
dat kampt met leegstand.
• Het creëren van woningen nabij voorzieningen is uiteindelijk
gezonder, duurzamer en goedkoper. School, werk en
voorzieningen zijn loop- en fietsafstand.
• Gebieden worden veiliger en aantrekkelijker omdat er ook
buiten werktijd altijd iets is te doen.

5

Openbare ruimte

Nog sterker openbaar vervoer

Vooral de twee grote woongebieden zijn als eenheid ontworpen.

Voldoende gebruik van voorzieningen nodig

Houten staat bekend om zijn goede bereikbaarheid. Toch valt er
wat te verbeteren. Denk aan het fileleed in de regio Utrecht. De
bestaande busverbindingen, zoals die van Houten met Nieuwegein kunnen worden verbeterd. Ook zijn nieuwe busverbindingen denkbaar naar mogelijke verstedelijkingslocaties zoals de
A12-zone en in oostelijke richting met de ontwikkelingsplannen
van de gemeente Bunnik.

Houten heeft goede voorzieningen, maar deze worden niet altijd
voldoende gebruikt. Het winkelcentrum van Houten bijvoorbeeld kampt met leegstand door concurrentie van omliggende
steden en doordat steeds meer mensen online winkelen. Door
woningen te bouwen en nieuwe inwoners te verwelkomen
neemt het gebruik van deze voorzieningen weer toe. Wel is het
een risico dat het aanbod op termijn niet meer aansluit op de
behoefte door de veranderende bevolkingssamenstelling.

Fietsnetwerk verbeteren

Openbare ruimte: meer en divers groen

Houten mist bovendien een goede fietsbrug over de A12 naar
Bunnik en het Utrecht Science Park en fietsbruggen over het
Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek naar het Eiland van Schalkwijk,
Nieuwegein en Vianen.

Houten heeft relatief veel openbare ruimte en groen. Aantrekkelijke plekken voor ontspanning, sport, vertier en ontmoeting. Die
vragen ook om kostbaar onderhoud en van tijd tot tijd vernieuwing.
Er zijn vooral verbeteringen nodig in centrum- en werkgebieden,
zodat er prettige en veilige plekken ontstaan. Denk aan veilige en
duidelijke wandel- en fietsroutes, de aanleg van meer en divers
groen en aantrekkelijke gebouwgevels.
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Op ons befaamde fietsnetwerk wordt het steeds drukker. Het
gebruik verandert door e bikes en elektrische karren. Hierdoor
ontstaan snelheidsverschillen en is er letterlijk meer ruimte
nodig. Voor de veiligheid is het op sommige plekken nodig om
fietspaden te verbreden.

Een fietsbrug over de A12?

Fietsenstalling en deelfietsen
Ook is er voldoende stallingsruimte nodig bij de stations en extra
aanbod van deelfietsen. Fietsen wordt daarmee een nog beter
alternatief voor de auto.

Duurzaam wonen in 2040
Het bouwen van woningen biedt kansen om duurzaamheidsdoelen te realiseren. De grotere schaal maakt investeringen
rendabel. Houten zet in op drie opgaves.
1. Energie: energie besparen en duurzame energie opwekken.
2. Circulariteit: een economie zonder afval waarbij alles draait
om herbruikbare stoffen.
3. Klimaatadaptie: goede bescherming tegen hoogwater, voldoende zoetwater en klimaatbestendige inrichting.

Investeren in landschap, natuur, recreatie en
cultuurhistorie
Het fraaie landschap in en rond Houten onderscheidt zich van
de sterk versnipperde Utrechtse regio.
Toch zijn de landschappen rondom de stad hier en daar rommelig en gefragmenteerd. De ecologische kwaliteit laat te wensen
over en het buitengebied is niet optimaal bereikbaar. Er zijn
kansen voor herstel van historische structuren, nieuwe recreatieve functies en ‘natuurlijk inclusief bouwen’.

Landschappelijke kwaliteiten en kansen
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De Rondweg meer integreren
De Rondweg is een pronkstuk uit het oorspronkelijke ontwerp
voor Houten. Er zijn kansen om de Rondweg op sommige
plekken te verbeteren. In het noorden van Houten is de Rondweg namelijk een obstakel tussen de stad en het landschap,
maar ook tussen de woon- en werkgebieden. De Rondweg aan
de oostkant van Houten is qua vormgeving beïnvloed door het
rivierenlandschap en meer ‘doorwaadbaar’.

De Rondweg is het fundament onder het fiets- en voetgangersvriendelijke
ontsluitingssysteem. Maar hier en daar ook een obstakel tussen stad en land.
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Indicatieve kaart van de ontwikkelingen in de regio

Houten: onderdeel van
dynamische regio
Bij het uitstippelen van een Ruimtelijke Koers tot 2040
speelt de ligging in de regio Utrecht een cruciale rol. Neem
bijvoorbeeld de regionale woningbouwopgave van 104.000
woningen. Er zijn tot nu toe 67.000 woningen gepland. Er
moet nog ruimte gevonden worden voor nog zeker 37.000
woningen.

Waar deze woningen moeten komen onderzoeken de samenwerkende gemeenten verenigd onder de vlag U10. Zij stellen het
Ruimtelijk- Economisch Programma en Perspectief (REP) op. Een
ding is duidelijk: de nieuwbouw moet zoveel mogelijk binnenstedelijk en nabij (toekomstige) knooppunten van openbaar
vervoer komen. Zo sparen we het landschap in onze mooie
regio. Ook de werkgelegenheid en het regionale verkeer vragen
aandacht, zoals het verminderen van het autogebruik.
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Respect voor het
ruimtelijke DNA
Houten is nu al een ‘modelstad’ voor architecten,
stedenbouwkundigen en planologen van over de hele wereld.
We willen de specifieke ruimtelijke kenmerken – die Houten
tot zo’n gewaardeerde en gewilde woonomgeving maken,
behouden en versterken.

Oorspronkelijke ontwerp voor groeikern Houten door R. Derks, TLU en
Goudappel Coffeng
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Waardering inwoners en bezoekers
Inwoners en bezoekers waarderen de volgende kenmerken van
Houten.
• Royale groen- en waterstructuur
• Fietsvriendelijk
• Ruimtelijke opzet
Groen-blauwe structuur

Scheiding kern Houten - landschap

• Goede bereikbaarheid
• Veiligheid en rust
• Kwaliteit voorzieningen
• Aanwezigheid Oude Dorp, historische linten en oude
boerderijen
• Landschap is overal dichtbij

Groen tussen de woonbuurten

Drie centra

Vijf kernwaarden
Aan de hand van deze punten zijn vijf kernwaarden benoemd
(zie afbeelding) die Houten in de toekomst moet behouden en
bij voorkeur versterken.

Rondweg en inprikkers

Netwerk van fietspaden

Huidige kenmerken van Houten

Oorspronkelijke ontwerp groeikern en
VINEX Houten
In de jaren ‘70 is gestart met het ontwerp voor de groeikern Houten. Stedenbouwkundige Robert Derks werkte toen samen met
TLU en Goudappel Coffeng voor een integrale aanpak van het
ontwerp. Ze ontwierpen de groeikern (nu Houten Noord) en later
ook de VINEX-uitbreiding voor Houten (Houten Zuid) volgens
een aantal principes:

	De groene basis - binnenstedelijk
groenstructuur en fietsnetwerk als
dragers van het stedenbouwkundig
ontwerp

	Sociale veiligheid en menselijke maat
voor leefkwaliteit

	Hoge kwaliteit en kwantiteit
voorzieningen; toegankelijkheid
behouden

• groen, licht, lucht staan centraal;
• menselijke maat moet overal terug te vinden zijn;

	Centrale ligging en bereikbaarheid

• samenhang tussen wijken.
	Scheiding van verkeerssoorten leidt tot
een fiets- en voetgangersvriendelijke
leefomgeving
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Keuzes
We gaan voornamelijk bouwen in al bestaande bebouwde gebieden. Dat blijkt de
beste keuze na het bestuderen van verschillende toekomstmodellen en het raadplegen
van inwoners en experts. Daarom bouwen we de komende jaren in Het Centrum, De
Molenzoom, De Koppeling en in Houten Noordwest. Houten wordt zo een compacte
stad in het groen. Een toelichting.

Onderbenutte stad

Verdichting en
betere benutting

Compact en groen
We kiezen ervoor het open en waardevolle landschap rondom
Houten te sparen. We gaan géén woonwijk bouwen in een
weiland. Een compacte stad is duurzamer. Het kost weinig
ruimte, er wordt beter gebruik gemaakt van voorzieningen,
er zijn minder verkeersbewegingen nodig en het gebruik van
energie is efficiënter. Ook kunnen we functies als wonen en
werken mengen.

Andere mobiliteit

Vergroening en
verduurzaming

Mix van doelgroepen

Integrale ontwikkeling
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We blijven een fijne woonstad door:
• een divers aanbod van woningtypen;
• een verbeterde bereikbaarheid;
• een aangename mix van voorzieningen;
• een hoogwaardige en groene openbare ruimte.

In het Centrum, De Molenzoom en De Koppeling komen de meeste woningen.
Deze locaties zijn met rood ingetekend. De kleinere inbreidingslocaties die
een roze kleur hebben geven aan dat naast de grotere ontwikkellocaties er op
andere plekken binnen de Rondweg eventueel inbreiding kan plaatsvinden.
Dit zijn suggesties die ook op een andere plek konden zijn. De Ruimtelijke
Koers besluit niet over locaties buiten de grotere ontwikkelgebieden. De
Ruimtelijke Koers geeft wel aan dat er potentiële kleinere inbreidingslocaties
zijn op andere plekken binnen de Rondweg.

Keuze voor Noordwest
Met de keuze voor een compacte stad kiezen we ook voor
de ontwikkeling van de Doornkade, Hof van Wulven en
Utrechtseweg-Oost aan de noordwestkant van de stad.

Twee fundamentele principes
De herontwikkeling van de noordwestkant is complex, maar
zorgt ook voor:

Het centrum van Houten en De Molenzoom

Ontwikkelgebieden
De ontwikkelgebieden voor de Ruimtelijke
Koers zijn: Het Centrum, De Molenzoom, De
Koppeling en Noordwest Houten.
Het Centrum krijgt een stedelijke dynamiek. Wonen, werken,
winkels en voorzieningen worden gecombineerd. Op deze
manier maken we optimaal gebruik van het treinstation. De
Molenzoom krijgt een vergelijkbare invulling. Aan de zuidkant
verandert het gebied van een kantorenpark naar een gemengd
woon-werkgebied. De Koppeling verbetert onder meer door het
toevoegen van woningen en werkplekken.

• het sparen en versterken van de fraaie landschappen rondom
Houten;
• de mogelijkheid om de bestaande stad fundamenteel beter
te maken.

De keuze voor Noordwest biedt meer voordelen
• We houden de kwaliteit van de noordwestelijke stadsrand,
waar de kwaliteit te wensen over laat, in eigen hand.
• We openen de deuren naar de regio door aan te haken bij
regionale projecten en initiatieven. Bijvoorbeeld de A12-zone
en de mogelijke openbaarvervoerverbinding tussen Leidsche
Rijn, Lunetten en Utrecht Science Park. Ook kunnen we
aansluiten bij landschappelijke structuren zoals de Waterlinie
en het Ringpark.
• We kunnen op lange termijn de stedenbouwkundige
structuur van Houten-West verbeteren (Rondeel, Meerpaal).
• We zien met de geplande stedelijke woonmilieus ook in een
regionale woonbehoefte.
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Circa 5.800 woningen
bouwen
We streven naar de bouw van minimaal 4.800 woningen. Met
de 1.000 woningen die al gepland zijn, kan Houten tot 2040
dus rekenen op 5.800 nieuwe woningen. De tabel geeft een
overzicht van het woningbouwprogramma tot 2040. Hoe
zijn we tot deze keuzes gekomen? En wat voor woonmilieus
creëren we?
1. We voorzien in de Houtense woningbehoefte. Dit stimuleert
doorstroming op de woningmarkt waardoor bijvoorbeeld
voor (jonge) gezinnen woningen vrijkomen.
2. We bouwen een gevarieerde mix van woningtypen en prijsklassen zodat er gevarieerde wijken ontstaan en een inclusieve samenleving.
Keuze voor Noordwest

Lef en doorzettingsvermogen
Kiezen voor Noordwest vraagt lef en doorzettingsvermogen. Er
zijn veel verschillende grondeigenaren en het is dus onzeker
waar wel of geen ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Door
milieuvoorschriften rond bestaande bedrijven, die voor een deel
blijven, kan niet overal woningbouw plaatsvinden. Het geluid
van de A27 zorgt bovendien voor beperkingen in de hoogte van
nieuwbouw. Ook zijn er ruimtelijke ingrepen nodig. De grote
investeringen die daarvoor nodig zijn kan Houten niet alleen
betalen.

3. We willen de bouw van goedkope koop- en huurwoningen
financieel mogelijk maken en tegelijkertijd de bestaande stad
verbeteren. Dit staat op gespannen voet met elkaar. Door ook
woningen in de (middel)dure segmenten te bouwen neemt
die haalbaarheid toe.
4. We creëren kansen op investeringen van het Rijk, de provincie
en de regio door ook bij te dragen aan de regionale woningbehoefte.

Indicatie woningbouwprogramma
We hebben uitgebreid studie gedaan naar de aantallen en
soorten woningen die nodig zijn, waaronder sociale huurappartementen, woningen voor mensen met een zorgbehoefte
en koopwoningen. Ook houden we rekening met woningen
die gesloopt moeten worden en het aantal woningen dat al in
aanbouw of gepland is.

Programma Ruimtelijke Koers
Afronding op 25-tallen

Typologie

Prijssegment

Netto behoefte

Voorzien in de
Surplus
Ruimtelijke Koers

Sociale huurappartementen

Gestapeld

Sociale huur

950

950

-

Intensieve zorg (sociale huur)

Gestapeld

Sociale huur

450

450

-

Sociale huurwoningen

Grondgebonden

Sociale huur

0

0

-

Middeldure huurappartementen*

Gestapeld

67% md / 33% d

225

225

-

Koopwoningen tot € 350.000 v.o.n.

Grondgebonden

Middelduur

950

950

-

Koopwoningen € 350.000 - 450.000 v.o.n.

Grondgebonden

Duur

0

450

+ 450

Koopwoningen vanaf 450.000 v.o.n.

Grondgebonden

Duur

+ 200

Koopappartementen tot 250.000 v.o.n.

Gestapeld

Goedkoop

Koopappartementen vanaf 250.000 v.o.n.**

Gestapeld

50% md / 50% d

Totaal

50

250

1.000

1.000

-

252

525

+ 300

3.850

4.800

+ 950

De prijsklassen in deze tabel zullen gedurende de jaren veranderen. De prijsklassen en woningtypen bieden een indruk van de behoefte van de inwoners in de komende 20 jaar.

Programma Ruimtelijke Koers

Qua prijscategorieën maken we de volgende verdeling: 29%
sociale huur, 28% middelduur (huur en koop), 21% goedkope
koop en 22% duur (huur en koop)
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Programma Ruimtelijke Koers naar prijssegmenten
Afronding op 25-tallen

% Voorzien in de
Ruimtelijke Koers

Sociale huur, incl. zorgeenheden (max. € 737 per maand)

29%

1.400

Goedkope koop (< € 250.000 v.o.n.)

21%

1.000

Middenduur (€ 250.000 - € 350.000 v.o.n. & € 737 - € 1.000 huur p.m.*

28%

1.350

Duur (> € 350.000 v.o.n. & > € 1.000 huur p.m.)**

22%

1.050

100%

4.800

Totaal

Programma Ruimtelijke Koers naar prijssegmenten

Welke woonmilieus?
We onderscheiden verschillende woonmilieus in de nieuw te
ontwikkelen gebieden. De woningdichtheden en bouwhoogtes
verschillen, maar ook de percentages groen en verharding, de
manier van parkeren en de menging van functies per gebied. De
kaart hieronder geeft een indicatie van de woon- en werkmilieus
in de verschillende te ontwikkelen gebieden.

Woonmilieus
De kleine inbreidingslocaties die zijn ingetekend zijn slechts suggesties en
konden op ieder willekeurige plek zijn ingetekend. De Ruimtelijke Koers besluit
niet over locaties buiten de grotere ontwikkelgebieden.
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In Het Centrum wordt ‘centrum stedelijk’ gebouwd: een mix
van wonen en andere functies en een vrij hoge dichtheid. Op
meerdere plekken wordt ‘groen stedelijk’ gebouwd: een hoge
dichtheid, met voornamelijk groen ingerichte openbare ruimte.
In het gebied De Koppeling wordt dit gemengd met ‘suburbane
woningbouw’, aansluitend op de bebouwing van Houten Zuid.
Doornkade en een deel van De Molenzoom worden gemengd
‘stedelijk woon-werkgebied’, waar in hoge dichtheid wonen gecombineerd wordt met verschillende werkfuncties. Dit noemen
we woningbouw met verschillende woonmilieus.

Ook bouwen voor de regio

Suburbaan

Centrum stedelijk

Groen stedelijk

Gemengd stedelijk woon-werkgebied

Werkmilieus
Intensief werkgebied
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Met de bouw van 5.800 woningen levert Houten ook een
bijdrage aan de regionale woningvraag. De gebieden waar de
woningen komen, liggen dichtbij knooppunten, zoals binnen
tien minuten fietsafstand van station Houten. De locaties aan
de noordwestkant kunnen aansluiten bij mogelijke ontwikkelingen in de A12-zone tussen Nieuwegein, Utrecht en Houten.

Concept-contour Ruimtelijk-Economisch Programma U10 (20 februari 2020)
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Cofinanciering nodig
Om de ambities van de Ruimtelijke Koers te kunnen realiseren
heeft Houten cofinanciering nodig van de provincie, het Rijk en
de regio. Onderstaande maatregelen zijn zonder cofinanciering
niet mogelijk.

Fietsinfrastructuur verbeteren
• Verbeteren en aanleggen van (regionale) fietsroutes
• Fietsbruggen, tunnels en viaducten (zoals over De Koppeling)

Openbaar vervoer innoveren
• Doorstromingsmaatregelen voor verschillende wegen
• Ontwikkelen lokaal openbaarvervoersysteem
• Herinrichting busstation Molenzoom
• Nieuwe bushaltes in Noordwest
• Hogere frequentie van treinen

Landschap en groenstructuur versterken
• Versterking groenstructuur in Centrum
• Lineair park Molenzoom
• Verbeteren groenstructuur Utrechtseweg
• Uitbreiding van Nieuw-Wulven

Werkgelegenheid en
voorzieningen combineren
In de ontwikkelgebieden gaan we wonen, werken en andere
voorzieningen combineren. Daarvoor gelden de volgende
uitgangspunten.
• Werken en voorzieningen in multifunctionele gebieden.

• Ontwikkeling van het landschap aan de oostzijde

• Gebruik van bedrijfs(verzamel)gebouwen, o.a. voor grote
groep zzp’ers.

Auto-infrastructuur aanpassen
• Volledige aansluiting van de Limesbaan op de A12

• Intensiever gebruik van bestaande locaties, zoals Het Rondeel
en De Meerpaal.

• Verdubbeling van de Rondweg tussen Limesbaan en De
Koppeling

• Beleidsaanpassingen, bijvoorbeeld door bedrijven aan huis
mogelijk te maken.

• Verdubbelen en aanpassen Utrechtseweg

• Als de groei van werkgelegenheid niet in Houten is op te
vangen, zijn bedrijven aangewezen op vestigingslocaties in
de regio.

• Verbreding viaduct Utrechtseweg over A27
• Realiseren ongelijkvloers kruispunt Laagravenseweg
• Verleggen van de Rondweg aan de noordwestzijde (parallel
aan A27)
• Verbeteringen aansluiting A12 Laagraven
• Herinrichting wegenstructuur Molenzoom
• Geluidswerende maatregelen langs A27 (schermen of
natuurlijke buffers)
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Groei arbeidsplaatsen
We gaan uit van een toename van ongeveer 3.000 arbeidsplaatsen. Daarvan is 2.000 het gevolg van bevolkingsgroei (zoals
huisartsen en kappers) en 1.000 door vervanging mogelijke
sloop van bedrijfsgebouwen in bijvoorbeeld Doornkade en
Molenzoom.
Er is ruimte nodig voor 2.200 arbeidsplaatsen in de ontwikkelgebieden met een bruto vloeroppervlak van circa 60.000
vierkante meter. We onderscheiden kantoor- en bedrijfsruimten
en commerciële functies. ‘De markt’ bepaalt zelf waar ze zich wil
vestigen.

Maatschappelijke voorzieningen

Verrijken
‘groenblauwe basis’

Uitgangspunten voor de maatschappelijke voorzieningen in de
ontwikkelgebieden zijn:
• voorzieningen spreiden en (veilig) bereikbaar maken (niet alle
scholen in één wijk);
• voorzieningen groeien mee met de stad en worden geclusterd
(onder één dak of dichtbij elkaar);
• bij nieuwbouw en renovatie is nul-op-de-meter (NOM) het
uitgangspunt;

De sterke ‘groene basis’ van Houten wordt bij verdichting nóg
belangrijker. Niet alleen als kwaliteit die we willen behouden,
maar óók als antwoord op actuele thema’s als klimaatadaptie,
biodiversiteit, waterbeheer, sociale cohesie, welzijn en
gezondheid.
We kiezen voor een nieuwe balans tussen bebouwd en onbebouwd en een verfijnde mix van stedelijkheid en kwalitatief en
toegankelijk groen. Vier thema’s zijn daarbij belangrijk.

• de multifunctionaliteit van het gemeentelijk vastgoed
vergroten;
• onderwijs combineren met opvang zodat er ‘kindcentra’
ontstaan.

Hoeveel ruimte is er nodig?
Uit analyses blijkt dat er tot 2040 een vloeroppervlak van 26.000
vierkante meter bruto nodig is voor voorzieningen. Voor buitensportterreinen is in totaal 102.000 vierkante meter nodig. Dat
komt mede door verplaatsing van Sportpark Oud Wulven en de
groei van de capaciteit aan voetbalvelden.

Verrijken van het groensysteem

Uitgangspunt is dat door de aanleg van kunstgrasvelden intensiever gebruik mogelijk is. Voor Sportpark Oud-Wulven zijn
twee locaties in beeld: Houten Noordwest of ten oosten van de
Kruisboog. Het staat nog niet vast welke voorzieningen wanneer
verplaatst moeten worden.

We richten de openbare ruimte en de binnentuinen zo groen
mogelijk in. Ook bevat het groene raamwerk een veerkrachtig
watersysteem.

Maatschappelijke voorzieningen
Oppervlak (m2 bvo)

Oppervlak (m2 kavel)

Sport

5.800

n.v.t. Sporthal, sportzaal

Sociaal cultureel

1.900

n.v.t. Bibliotheek, cultuur

Onderwijs

11.000

Gemeentelijke diensten

7.700

Sportvelden

n.v.t.

Totaal

26.000

n.v.t. Basis- en middelbaar onderwijs
n.v.t. Huisvesting gemeentelijke diensten, incl. ondersteunende diensten
102.000 Verplaatsing Sportpark Oud Wulven + extra capaciteit voetbalvelden
102.000

Uitwerkingen nodig
Na vaststelling van de Ruimtelijke Koers volgen uitwerkingen in
een visie op maatschappelijk vastgoed en een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Ook is er verdiepend onderzoek nodig naar
de behoefte aan sportvoorzieningen.
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Groen- en klimaatadaptie

Maatregelen voor groenblauwe basis

We bevorderen het klimatologisch comfort door het groen uit
te breiden aan gevels en op daken en door een continue en robuuste groenstructuur langs de belangrijkste routes. Belangrijk
daarbij zijn een veerkrachtig watersysteem en vergroting van de
waterbergingscapaciteit door infiltratiezones.

• Groene oost-westverbinding door het centrum, in combinatie
met regionale fietsroute

Leefomgeving en gemeenschapszin
We stimuleren sporten, bewegen en gemeenschapsgevoel in de
‘groenblauwe basis’ en bieden er een fijne speelomgeving. Het
sportparcours op de Vijfwal is hiervan een goed voorbeeld.

• Molenzoom als een groen park met waterinfiltratie
• De Houtense Wetering als recreatieve en ecologische
groenstructuur
• De Koppeling als een groene boulevard (waterinfiltratie en
‑retentie)
• Groen en blauwe verbinding tussen Rietplas en Kooikersplas
• Versterking van historische routes vanuit het Oude Dorp

Relatie met omgeving
We realiseren een sterke verbinding tussen de groene routes in
de kern en het omliggende landschap door opwaardering van
het fietsnetwerk en nieuwe groene hoofdstructuren. Zie de ‘Visie
Groen’Gemeente
.
Houten grens
urbanized area

• Verbetering van de verbindingen tussen Centrum en
buurtparken
• Ecologische verbindingen van groene zones binnen en buiten
de Rondweg

bedrijventerrein
historical centre
Mobiliteit
Highway
Railway
Trein stations
(H)OV en halten
fietsroute - bestaand
fietsroute - nieuw
Rondweg
down-graded roads
implekkers
important crossings
future connections

Green in the city
existing main green structure
new main green structure
green connection combined
with slow mobility (fiets, OV, etc)
improvement of greenery in existing streets
sports field
zoekgebied-park
binnentuin
New developments
new developments in the region
groen met bebouwing
blocks in Houten zoekgebieden with
buildings to keep and spatial improvement
uitgeefbare grond
Gemeente Houten grens
uitgeefbare grond with more porosity
and green
Urbanized area
uitgeefbare special zone met sports en onderwijs
historical centre

ontwikkeling mogelijke gebied

Mobiliteit
Highway
fietsroute - bestaand
Landschappen
Landscape
fietsroute - nieuw
NieuwHollandse
Hollandse
Waterlinie
Rondweg
Nieuwe
Waterlinie
important crossings
parksenand
heritage
NHW Waterlinie
parken
erfgoed
in NieuweinHollandse
future connections

Ringpark
Utrecht
Ringpark
Utrecht

Kromme
Rijn Landschap
Kromme
Rijnvallei

Groen
inthe
decity
stad
Green in
existing
main
green
structure
bestaande
groene
hoofdstructuur
new
main
green
structure
nieuwe
groene
hoofdstructuur
green
groeneconnection
verbindingcombined
gecombineerd met langzame
with
slow mobility
(fiets,
OV, etc)
mobiliteit
(fietsen, ov,
enz.)
improvement
ofgroen
greenery
in existing
streets
verbetering van
in bestaande
straten
sports
field sportveld
zoekgebied
zoekgebied-park
zoekgebied park

Rivier Lek Landschap
Rivierlandschap
(Lek)
Speelbos
Nieuw Wulven
Speelbos
Nieuw-Wulven
water
water
bos
forest

binnentuin
binnentuin
Landscape

Visie voor de groenblauwe basis

Nieuw Hollandse Waterlinie
parks and heritage in NHW
Ringpark Utrecht
Kromme Rijn Landschap
Rivier Lek Landschap
Speelbos Nieuw Wulven
water
forest

Gemeente Houten grens
Urbanized area
historical centre
Mobiliteit
Mobiliteit
Highway
snelweg
fietsroute
bestaand
bestaande- hoofdfi
etsstructuur
fietsroute
- nieuw
nieuwe hoofdfi
etsstructuur
Rondweg
Rondweg
nieuwe verbinding
important
crossings
future connections
Green in the city
existing main green structure
new main green structure
green connection combined
with slow mobility (fiets, OV, etc)
improvement of greenery in existing streets
sports field
zoekgebied-park
binnentuin
Landscape
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Nieuw Hollandse Waterlinie
parks and heritage in NHW
Ringpark Utrecht
Kromme Rijn Landschap
Rivier Lek Landschap

Maatregelen voor verbindingen met en in het
landschap
• Verbinden groene oost-westverbinding met het omringende
landschap
• Versterking van groenstructuur Utrechtseweg
• Gebiedsuitbreiding Nieuw-Wulven: open landschap in
aansluiting op de Waterlinie

Mobiliteit
Wanneer we tot 2040 de woningen gaan bouwen die we nodig
hebben, is het nodig de kwaliteit van het fietsnetwerk en
openbaar vervoer te versterken. Ook willen Houten per auto
bereikbaar houden en het wegennet aanpassen. Zie voor de
nieuwe hoofdfietsstructuur en andere nieuwe verbindingen de
‘Visie mobiliteit’.

• Natuur en recreatiegebieden in het landschap
• Groengebied rondom oude loop Kromme Rijn (recreatie en
ecologie)
• Groene as en recreatieve verbinding richting kasteel
Heemstede
• Herinrichting van de Rondweg (langs Doornkade) tot een
groene boulevard

Visie op de toekomstige mobiliteit

Houten 2040 in vogelvlucht

Fietsnetwerk
• Fietsroutes blijven de dragers van de structuur. Ze kruisen
drukke wegen ongelijkvloers en hebben voorrang op
kruisingen met minder drukke routes voor autoverkeer.
• Nieuwe routes sluiten naadloos aan op lokale en regionale
routes.
• Fietsroutes in en naar nieuwe woongebieden worden breder
en krijgen doorgaande voetpaden.
• Nieuwe openbare ruimte wordt ontworpen vanuit de wensen
van voetgangers en fietsers.

Openbaar vervoer
• De trein blijft de ruggengraat van het openbaar vervoer.
• Extra woningen zorgen voor meer draagvlak voor buslijnen en
‘vraagafhankelijk vervoer’ zoals elektrokarren.
• Als Bunnik extra woningen bouwt, ontstaan kansen voor een
busverbinding in oostelijke richting.
Voorbeelduitwerking: De Doornkade kan er in de toekomst zo uit komen te
zien.
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Wegenstructuur
• De Limesbaan moet van en naar het oosten aangesloten op
de A12. Daarnaast moet de Utrechtseweg verkort worden en
verdubbeld.
• De Rondweg wordt aan de noordwestkant omgelegd, zodat
nieuwe woningen binnen het nieuwe tracé komen te liggen.
Het oude parcours krijgt een andere functie en inrichting.
• Verdubbeling van een deel van de Rondweg aan de oostkant.

Parkeren
• In Het Centrum en op De Molenzoom gelden lagere
parkeernormen dan nu. Daarvoor is parkeerregulering nodig
(betaald parkeren en vergunninghouders).
• Het gebruik van deelauto’s wordt gestimuleerd (vooral in
Centrum en Molenzoom).
• Parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk dubbel gebruikt.

Maatregelen fietsroutes

Indicatie te reguleren parkeernormen bij inzet deelauto’s in Centrum en
Molenzoom.
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Maatregelen openbaar vervoer

Maatregelen wegenstructuur

Duurzaam Houten
We dragen bij aan een duurzaam Houten: klimaat- en
energieneutraal, schoon en stil, met gesloten kringlopen en
volop groen en water. In de Ruimtelijke Koers kijken we tot
2040. Tot die tijd zijn een hoop innovaties te verwachten.
Daarom stemmen we de eisen en uitgangspunten voor
woningbouw steeds af op de laatste ontwikkelingen. Hiervoor
gelden een aantal uitgangspunten en richtinggevende keuzes.

Energie: nul op de meter!
Het uitgangspunt is nul-op-de-meter en bij voorkeur energieleverende nieuwe woningen. Bij gestapelde bouw is dit niet altijd
mogelijk. Een tekort aan dak- en geveloppervlak kan dan deels
gecompenseerd worden met een collectief warmtenet of het
elders plaatsen van zonnepanelen.

Duurzaamheidsmaatregelen

Voorbeeldmaatregelen
• Door isolatie en slimme technieken voorkomen we
energieverlies- en verspilling.
• Maximale opwekking van duurzame energie op nieuwe
woningen en wijken en daken en gevels benutten voor zon.
• Daken en gevels benutten we voor zonne-energie, tenzij
groene daken of gevels de voorkeur hebben vanuit
klimaatadaptatie en biodiversiteit.
• Dubbel ruimtegebruik voor de opwekking, opslag en
hergebruik van energie.
• Door opslag van duurzame energie houden we rekening met
seizoens- en dag-nachtpatronen.
• We maken maximaal gebruik van warmte uit water en asfalt
en hergebruik van restwarmte.

Klimaatadaptie
De groene structuur van Houten is de basis, die meerdere functies heeft, zoals de opvang van water, hittereductie, het bevorderen van de biodiversiteit en een gezonde leefomgeving. Voor de
openbare ruimte geldt een verdeling van 60% groen en water en
40% verharding.
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Voorbeeldmaatregelen
• Faciliteren van deelgebruik vervoer
• Flexibel bouwen: gebouwen wisselen van functie en zijn
demontabel
• Circulaire materialen met een lange levensduur
• Circulair bouwen: gebruik van vrijkomende materialen
• Dubbel ruimtegebruik en functieoptimalisatie
• Deelgebruik van voorzieningen
• Gemakkelijk afval scheiden

Houtense stedelijkheid
We kiezen voor verdichting en transformatie van de bestaande
stad, realisatie van gemengde woonwerkmilieus en het
bouwen van nieuwe woontypes. Dit betekent dat Houten
op een aantal plekken verandert. Om aan te sluiten bij de
bestaande bebouwing, de menselijke maat en het Houtsens
DNA, gelden vier stedenbouwkundige principes.

1. Compacte bouwhoogte
De bebouwing heeft aan de straatzijde een maximale hoogte
van vijf bouwlagen. Dit kan door gebruik te maken van ‘setbacks’,
een teruglegging van de gevel. Vanaf de straat lijkt het gebouw
laag, terwijl in werkelijkheid de bouwhoogte boven de vier
verdiepingen reikt.

2. Bouwblokken met meerdere panden en
gebouwen, variërend in hoogte en maat
Klimaatproblemen in Houten: wateroverlast en droogte

Voorbeeldmaatregelen
• Gebruik bestaande groenblauwe structuren, voeg nieuwe
structuren (met fiets- en wandelroutes) toe.
• Groen op meerdere niveaus: in de openbare ruimte en op of
tegen bebouwing (natuurinclusief bouwen).
• Biodiversiteit verhogen door de aanleg van gebiedseigen
groen en door natuurinclusief bouwen.
• Regenwater bergen.
• Zorg dat maatregelen zichtbaar zijn. Dit zorgt voor begrip en
kennis bij inwoners.

Circulariteit
De Ruimtelijke Koers zet in op dubbel ruimtegebruik, optimalisatie en flexibiliteit van functies en het hergebruik van (sloop)
materialen.

24

Het mengen van hogere en lagere gebouwen en het terugleggen
van hogere verdiepingen (setbacks), zorgen dat de menselijke
maat behouden blijft.

3. Wisselende architectuur met rijke details
In combinatie met groene openbare ruimtes levert dit een krachtig beeld op. De architectuur kan per deelgebied verschillend
zijn.

4. Stad op ooghoogte, ruimte voor ontmoeten
Met inbreiding en hoogbouw spelen we ruimte vrij voor een
hoogwaardige (openbare) ruimte in en rondom de gebouwen.
Door hoogwaardige materialen (duurzaam trottoirmeubilair),
aantrekkelijk groen, uitnodigende plekken (parken, pleinen,
atriums, terrassen, speelplekken) en een goed microklimaat,
ontstaat een omgeving waar het goed toeven is. Aantrekkelijke (commerciële) voorzieningen en horeca met uitnodigende
gevels, dragen hier aan bij.

Nieuw hoogteprofiel voor Houten
Het aanzien van Houten zal op een aantal plekken veranderen. Dit nieuwe aanzien moet aansluiten bij de bestaande bebouwing en
de menselijke maat die past bij het Houtens DNA.

Bestaand hoogteprofiel

Een nieuw hoogteprofiel voor Houten
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Houten 2040
Wanneer we het Ontwerp Ruimtelijke Koers Houten 2040 uitvoeren, ontstaat er een
nieuw beeld van Houten. Op deze kaart zie je de gewenste situatie van Houten in 2040.
Het karakter en de kwaliteiten van Houten in 2040 hebben we samengevat in 8 punten.
De collages geven een impressie van specifieke locaties.
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Houten in 2040

Deze kaart geeft de gewenste
situatie in 2040 weer
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Karakter en kwaliteiten van
Houten in 2040
De Ruimtelijke Koers kunnen we samenvatten in 8 punten
die samen het karakter en de kwaliteiten van Houten in 2040
schetsen.

1. Houten is een leefbare en diverse
woonstad
 oor de bouw van woningen blijft het
D
wonen in Houten betaalbaar en
bevorderen we de doorstroming op de
woningmarkt. Een divers woningaanbod
doet recht aan de gevarieerde bevolkingssamenstelling van Houten; een
rijke mix van gezinswoningen en
appartementen voor jongeren, ouderen
en gezinnen met laag of middeninkomen.

2. Houten is een compacte stad
Voor het bouwen van nieuwe woningen
benutten we binnenstedelijke locaties.
Zo kunnen we het omliggende landschap behouden en versterken,
verbeteren we de bestaande stad en
stimuleren we duurzaam ruimtegebruik.

3. Houten is een duurzame stad
In 2040 is Houten klimaat- en energieneutraal, schoon en stil, met gesloten
kringlopen en volop groen en water.

4. Het Houtens DNA is versterkt
De specifieke ruimtelijke kenmerken die
Houten tot een gewaardeerde woonomgeving maken, behouden en versterken
we. Zoals de kwaliteit van de groenstructuur, de openbare ruimte, de goede
bereikbaarheid, de voorzieningen én de
menselijke maat en sociale veiligheid.
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5. Houten is een fietsstad
De fietspaden blijven de ‘dragers’ van de
stedenbouwkundige opzet en de
groenstructuur, de auto is in Houten
ondergeschikt.

6. Houten ligt in een toegankelijk en
aantrekkelijk landschap
De omliggende landschappen gaan we
beter met elkaar verbinden en bieden zo
in combinatie met onder andere de
forten mogelijkheden voor recreatie.

7. Houten heeft een sterke positie in de
Utrechtse regio
Met de koers lost Houten eigen vraagstukken op én levert een bijdrage aan
regionale opgaven zoals de woningbehoefte, verduurzaming, mobiliteit en
landschap.

8. Houten is een adaptieve stad
De Ruimtelijke Koers is geen blauwdrukplan, maar ontwikkelt zich stapsgewijs.
Zo spelen we flexibel in op ontwikkelingen en mogelijkheden die zich voordoen.

Toekomstperspectief
Houten 2040
Om een indruk te krijgen van hoe verschillende locaties er op
termijn uit kunnen zien, zijn volgende sfeerimpressies gemaakt.

Toekomstperspectief voor Onderdoor
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Toekomstperspectief voor De Molen
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Toekomstperspectief voor de Schaft (Korte Schaft)
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Toekomstperspectief gebied rond het Racketcentrum
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Toekomstperspectief voor de Utrechtseweg
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Toekomstperspectief voor Doornkade (Peppelkade)
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Ontwikkelgebieden
De woningbouw vindt (met name) plaats in Het Centrum, De Molenzoom en De
Koppeling. Daar verrijzen 1.500 – 3.500 woningen. Aan de noordwestzijde van de stad
kunnen nog tussen de 1.200 en 3.000 woningen gebouwd worden.

Richtlijnen en spelregels
Om de gebiedsontwikkelingen in goede banen te leiden zijn
richtlijnen en spelregels opgesteld. De spelregels staan vast.
Alleen in hoge uitzondering kan hiervan worden afgeweken.

1. Houtense stedelijkheid – bebouwing en
bouwhoogte

Referenties hogere gebouwen

Er komen woonmilieus die qua bouwhoogte, dichtheid en opzet
anders zijn dan de rest van Houten. Een belangrijk uitgangspunt
bij bouwen in hogere dichtheden is de beleving op ooghoogte,
dus hoe mensen de ruimtes ervaren als ze er doorheen lopen.
We vergroten het comfort door goede maatverhoudingen, interessante gevels, mooie materialen, voldoende groen en goede
overgangen van privé naar openbaar terrein. Voor iedere zone
gelden andere bouwhoogtes.

Zonering van de vier deelgebieden
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Richtlijnen en spelregels
• Richtlijn: Gebouwen hebben een plint met een vrije hoogte
van tenminste 3,50 meter vrije hoogte. Deze worden gebruikt
voor publieke en commerciële functies, gebouwentrees en
woon- werkruimtes.

Gebouwhoogte per zone

• Spelregel: Hoge gebouwen en stedelijke accenten staan
op voldoende afstand van elkaar. In zone 4 is dit meer dan
50 meter. Tussen torens in zone 3 en in zone 4 geldt een
tussenruimte van 50 meter.

Gebouwen hebben een plint van tenminste 3,50 meter vrije hoogte

• Spelregel: Per zone geldt een maximale goothoogte en
bouwhoogte.
Zone 1 heeft maximaal drie bouwlagen, zone 2 vijf bouwlagen
en zone en in zone 3 vijf bouwlagen, maar er zijn gebouwen met
maximaal tien bouwlagen toegestaan. In zone 4 zijn gebouwen
met maximaal 14 bouwlagen toegestaan. De hogere gebouwen
verschillen zichtbaar in vorm en bouwhoogte.
• Spelregel: Hoge gebouwen hebben een ‘setback’.
Gebouwdelen boven de goothoogte worden ‘teruggelegd’,
ook wel ‘setback’ genoemd.

• Richtlijn: Hoge gebouwen hebben een maximaal
grondoppervlak. Om de bouw van brede torens die veel
slagschaduw werpen te voorkomen, stellen we een limiet aan
de vloeroppervlak van het gebouwdeel boven de ‘setback’. De
limiet is 600 vierkante meter.

2. Woningbouw per gebied
Van het totale aantal te bouwen woningen is bepaald hoeveel en
welke soort woningen in welk gebied gebouwd gaan worden. Dit
geldt ook voor werken en voorzieningen.

Woningbouwprogramma per deelgebied
Woningaantallen afgerond op 25-tal

Totaal

Centrum

Molenzoom

Koppeling

Sociale huur, incl. zorgeenheden (max. € 737 per maand)

29%

20%

20%

35%

35%

Goedekope koop (< € 250.000 v.o.n.)

21%

34%

33%

21%

10%

Middelduur (€ 250.000 - € 350.000 v.o.n. & € 737 - € 1.000
huur p.m.)

28%

14%

15%

34%

38%

Duur (> 350.000 v.o.n. & > € 1.000 huur p.m.)

Noordwest

22%

32%

32%

10%

17%

Totaal

100%

100%

100%

100%

100%

Totaal

4.800

875

1.000

725

2.200

Oppervlak in m2 bvo en afgerond op 1.000

Totaal

Centrum

Molenzoom

Koppeling

Noordwest

Werken (kantoren, bedrijfsruimte, commerciële voorz.)

60.000

8.000

8.000

6.000

38.000

Maatschappelijke voorzieningen

26.000

5.000

5.000

2.000

15.000

Totaal

86.000

13.000

13.000

8.000

53.000

Programmering woningbouw naar deelgebieden

Woningbouwprogramma per deelgebied

Programmering werken en voorzieningen naar deelgebieden
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De ontwerpprincipes zijn vertaald in 10 spelregels.

3. Mobiliteit
De fiets houdt in Houten voorrang. In de ontwikkelgebieden
beperken we het gebruik van de auto. Auto’s leiden we aan de
randen van de woongebieden direct naar parkeervoorzieningen.
Daar zijn ook mogelijkheden voor autodelen. Het streven is zo
zoveel mogelijk ruimte vrij te maken voor groen en verblijfskwaliteit. De routes van en naar haltes en treinstation worden
verbeterd.

1. Groen maximaliseren
in straatprofiel

6. Parkeerplaatsen deels
vergroenen

2. Zorg voor continuïteit
in de bomenlijnen

7. Opgaand groen langs
blinde gevels

3. Introduceren van
ritmisch groen

8. Groene daken op nieuwe
gebouwen

4. Groen langs de gevels

9. Lege ruimtes en tuinen
gebruiken voor uitbreiding
groen

5. Groene ingang (wanneer
straatprofiel beperkt is)

10. Groene buffers langs
verkeer

Richtlijnen:
• Woongebieden zijn autoluw
• Voorrang voor de fiets en versterking van het fietsnetwerk
• Parkeren op maaiveld beperken
• Parkeren niet langer gekoppeld aan de woning (eventueel
collectieve garage op afstand, zie foto)

4. Groen tenzij…
We verbeteren het groen met vier ontwerpprincipes voor de
belangrijkste groenstructuren.

Groen op
meerdere niveaus

Zorg voor
continuïteit

Creëer meer
diversiteit

Maximaliseer
groene oppervlakken
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Impressie ‘groen tenzij’

5. Duurzaamheid
We zetten in op energieneutrale en bij voorkeur energieleverende bebouwing. Gebieden worden zo groen mogelijk, ook
vanwege de opvang van water, hittereductie en het bevorderen
van de biodiversiteit. Ontwikkelingen vinden circulair plaats:
dubbel ruimtegebruik, optimalisatie en flexibiliteit van functies
en hergebruik van materialen. Er gelden de volgende spelregels
en richtlijnen.

Het Centrum
voorbeelduitwerking
In 2040 is het Houtense Centrum een aantrekkelijk gebied
voor alle Houtenaren met een mix van appartementen,
winkels en stedelijke voorzieningen. Voor het Centrum is deze
voorbeelduitwerking gemaakt. Dit is geen concreet plan,
maar slechts een ruimtelijke vertaling van de koers voor het
Centrum.

Spelregel: De deelgebieden zijn energieneutraal. Nul-op-de-meter is het uitgangspunt voor alle nieuwbouw. Wanneer dit op de
schaal van het project niet mogelijk is, moet de ontwikkeling op
gebiedsniveau energieneutraal zijn.
Spelregel: De deelgebieden zijn klimaatadaptief. Hiermee wordt
bedoeld dat bij de ontwikkeling wateroverlast, droogte en hittestress wordt voorkomen.
Richtlijn: Dubbel ruimtegebruik, optimaal en flexibel gebruik van
functies en hergebruik van materialen.

Referentiebeelden van hogere gebouwen

Referentiebeelden van duurzame maatregelen

Voorbeelduitwerking van Het Centrum
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1. Een nieuw raamwerk voor Centrum
Het Centrum wordt op termijn verdicht met voornamelijk woningen. Op die manier benutten we de capaciteit van het station
en kan een levendig centrumgebied ontstaan. We gaan voornamelijk uit van sloop en nieuwbouw. Die nieuwbouw zal hoger
zijn dan de huidige bebouwing. Daarmee krijgt het Centrum een
compact, groen en stedelijk karakter.

Het Rond als ‘groene kamer’

5. Openbare ruimte
De opgave voor herinrichting en vergroening van de openbare
ruimte is:
1. Verleng de oost-westverbinding door het Centrum door
deze te beplanten. Verleng de oost-westverbinding door het
Centrum door deze te beplanten met bomenrijen en ruime
onderbeplanting. Verbreed de bestaande waterloop en zorg
voor ecologische oevers.

Raamwerkkaart centrum

2. Bebouwing
In het Centrum geldt zone 4, een maximale bouwhoogte van
vijf lagen, maar met hier en daar hogere gebouwen tot veertien
bouwlagen. De centrumrand valt in zone 3. Hier zijn hogere gebouwen tot tien bouwlagen toegestaan. Er zijn vier plekken waar
hiervan kan worden afgeweken. Dit betekent dat een stedelijk
accent mogelijk is aan het Imkerseind, als een plek die de overgang tussen de groene hoofdstructuur en het centrumgebied
accentueert. Andere plekken zijn het blok tussen het station en
Het Kant, aan de Molen/Slinger en aan het Kooikerseind.

3. Woningbouwprogramma
In het Centrum ligt de nadruk op appartementen voor midden
en hogere inkomens. Dit bevordert de doorstroming op de Houtense woningmarkt. Het woningbouwprogramma is als volgt:

2. ‘Groene kamers’: maximaliseer het groen op de pleinen en
breng gelaagdheid aan in de bestaande beplanting.
3. Verbind Het Centrum en de buurtparken Weinaarseind en
Schonenburgseind door robuuste, groene fietsroutes.
4. Laat fietsers en voetgangers de ruimte delen, met uitzondering van enkele smalle winkelstraten.

6. Duurzaamheid
Het Centrum is een interessante locatie voor de aanleg van een
collectief warmte- en koudeopslagsysteem (WKO) of het beter
benutten van het WKO-systeem onder het gemeentehuis.

20% sociale huur
14% middelduur (huur en koop)
34% goedkope koop
32% duur (huur en koop)

4. Mobiliteit en parkeren
De verkeersafwikkeling blijft – met uitzondering van de inpassing
van fietspaden in enkele winkelstraten – grotendeels ongewijzigd.

Toekomstperspectief Onderdoor
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De Molenzoom
voorbeelduitwerking
Bezoekers van De Molenzoom herkennen in 2040 het gebied
niet meer terug. Van eenzijdig kantorengebied verandert De
Molenzoom in een aantrekkelijk woon- en werkgebied in het
hart van Houten. Deze voorbeelduitwerking is geen concreet
plan, maar slechts een ruimtelijke vertaling van de koers.

Raamwerkkaart Molenzoom

2. Bebouwing

Referentiebeelden voor nieuwe bebouwing De Molenzoom

De bebouwing staat straks schouder aan schouder in de rooilijn.
Door herinrichting van De Molen worden kavelgrenzen verlegd
zodat de bebouwing straks dichter tegen de straat komt te staan.
De nieuwe bebouwing bestaat uit panden die zich in vorm,
hoogte, korrel en beeldtaal van elkaar onderscheiden.
Het noordelijk deel van De Molenzoom valt in zone 4. Dit maakt
hogere gebouwen tot veertien bouwlagen mogelijk. De rest van
De Molenzoom valt onder zone 3 met gebouwen van maximaal
tien bouwlagen.

3. Woningbouwprogramma
De Molenzoom verandert in een gemengd woon- en werkgebied
voor starters, gezinnen, ouderen en mensen met een beperkt
budget. De nieuwe woonmilieus bestaan uit stadswoningen,
appartementencomplexen met bedrijvigheid en voorzieningen
en compacte hoge gebouwen.
Het nieuwbouwprogramma:

20% sociale huur

Voorbeelduitwerking van De Molenzoom

15% middelduur (huur en koop)
33% goedkope koop
32% duur (huur en koop)

1. Een nieuw raamwerk voor De Molenzoom
De Molenzoom transformeert de komende jaren van een werkgebied naar een gemengd en stedelijk woon- en werkgebied.
Naast een vergroening en herinrichting van De Molen komen er
buurtparken die in verbinding staan met het buitengebied. De
Molenzoom krijgt als ‘uitloper’ van Het Centrum een stedelijk
karakter en groeit uit tot een levendige, groene stadsstraat.

40

4. Mobiliteit en parkeren
De Molen blijft de invalsweg naar het Centrum, maar krijgt een
andere inrichting. De kantoren, nieuwe woningen en appartementen worden niet langer ontsloten vanaf de ventweg, maar
via geclusterde inritten. Door de fietsroute langs het spoor door
te trekken over De Koppeling wordt De Molenzoom goed verbonden met twee treinstations, het busstation en andere centra.

5. Openbare ruimte
De Molen transformeert naar een groene, voetgangersvriendelijke promenade, gekenmerkt door levendige plinten, brede
stoepen, fietspaden en groene bermen. Bomen blijven zo veel
mogelijk behouden. De omgeving van het racketcentrum verandert in een autovrij gebied met rondom een nieuw buurtpark.
Op De Molen en in het nieuwe woongebied komen zitgelegenheden en voorzieningen voor spel en sport. In de groene bermen
en nieuwe buurtparken komen wadi’s die hemelwater bergen en
afvoeren.

6. Duurzaamheid
De Molenzoom is een interessante locatie voor de aanleg van
een collectief systeem voor warmte-koudeopslag (WKO). Omdat
in De Molenzoom veel gestapelde bouw is voorzien, kan het nodig zijn een deel van de duurzame energie buiten De Molenzoom
op te wekken. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op de collectieve parkeergebouwen.

Principeuitwerking 1: eilandhalte

Principeuitwerking 2: fiets heeft voorrang op De Molen

Toekomstperspectief De Molen

Busstation
Het is de bedoeling om het busstation in te richten als ‘eilandstation’, waardoor de benodigde opstel- en circulatieruimte beperkt
is. Zo kunnen we het groene profiel van De Molen doortrekken
tot het Centrum. Het busstation wordt beplant met bomen.
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De Koppeling
voorbeelduitwerking
Het kantorengebied rondom De Koppeling is straks een
aangenaam stadsgebied met buurtparkjes en gevarieerde
nieuwbouw. Auto’s worden er grotendeels geweerd. Fietsers
en wandelaars wanen zich er dan in een vriendelijke en groene
omgeving. Voor De Koppeling is deze voorbeelduitwerking
gemaakt. Dit is geen concreet plan, maar slechts een
ruimtelijke vertaling van de koers.

Zoekgebied stedelijk accent
uitwerking
auto structuur
auto ingang
fiets structuur
Zoekgebied park
Zone 1: 3 bouwlagen
Zone 2: 5 bouwlagen
Zone 3: 5 bouwlagen (Hoge gebouwen 6-10)
Zone 4: 5 bouwlagen (Hoge gebouwen 6-14)

Raamwerkkaart De Koppeling

2. Bebouwing

Referentiebeelden voor nieuwe bebouwing De Koppeling

Loerik VI en De Maat worden woongebieden met een mix van
grondgebonden en gestapelde bouw. De bebouwing varieert in
vorm, hoogte, korrel en beeldtaal. Er zijn in dit gebied een aantal
gebouwen van maximaal tien lagen toegestaan.
De Schaft krijgt een ander karakter door verdichting,
sloop-nieuwbouw en de transformatie van bestaande panden.
De Schaft verkleurt tot een gebied waar wonen en werken naast
elkaar plaatsvinden, net als Rotsoord in Utrecht. Ook hier zijn
een aantal gebouwen van maximaal tien bouwlagen toegestaan.

3. Woningbouwprogramma
De Koppeling wordt een gemengd en inclusief woon- en werkgebied voor starters, gezinnen,ouderen en mensen met een
beperkt budget. De nieuwe woonmilieus bestaan uit stadswoningen, appartementenblokken met bedrijvigheid envoorzieningen en compacte hoge gebouwen. Het woningbouwprogramma
is als volgt:

Voorbeelduitwerking van De Koppeling

35% sociale huur
34% middelduur (huur en koop)
21% goedkope koop

1. Een nieuw raamwerk voor De Koppeling
De Koppeling krijgt een sterk gemengd karakter. De menging
van wonen, werken en detailhandel blijft bestaan, maar er komt
meer ruimte voor wonen. De herbestemming van het Citadelgebouw loopt daarbij voorop.
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10% duur (huur en koop)

4. Mobiliteit en parkeren

5. Openbare ruimte

Het verkeer op De Koppeling zal toenemen. Auto’s zijn alleen
nog toegestaan op een aantal hoofdroutes. Met name voor De
Schaft is nader onderzoek nodig.

De weg De Koppeling wordt een groene boulevard en krijgt royale boombeplanting. De transformatie van De Schaft naar een
gemengd woon- en werkgebied vraagt om opwaardering van de
openbare ruimte. Verharding maakt plaats voor groen, parkeerplaatsen veranderen in buurtparken.

Voor de aansluiting op de omliggende wijken komen er parallel
aan en over De Koppeling fietspaden. Het historisch lint Loeriksweg-Albers Pistoriusweg, – dat doorloopt tot aan het oude
dorp – wordt hersteld tot fiets- en wandelroute. Hiervoor is een
fietsen voetgangersbrug over De Koppeling nodig. In De Koppeling geldt de parkeernorm ‘bebouwde kom’. Per project wordt
afgewogen of afwijking van de parkeernorm mogelijk is.

6. Duurzaamheid
Door de geleidelijke transformatie van De Koppeling is energieneutraal bouwen minder eenvoudig. Het kan nodig zijn in het
omliggende landschap plekken te realiseren waar energieopwekking gecombineerd wordt met recreatie en natuur.

Verbreding profiel De Koppeling

Toekomstperspectief De Schaft

Fiets- en voetgangersbrug over De Koppeling

Verbreding spoortunnel De Koppeling
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Houten Noordwest
voorbeelduitwerking
De anonieme en weinig aantrekkelijke stadsrand krijgt een
metamorfose. Hof van Wulven en de Utrechtseweg-Oost zijn
in 2040 aangename woonwijken. Voor Noordwest is deze
voorbeelduitwerking gemaakt. Dit is geen concreet plan, maar
slechts een ruimtelijke vertaling van de koers.

2. Woningbouwprogramma
Referentiebeelden woonprogramma Houten Noordwest

1. Een nieuw raamwerk voor Noordwest
Hof van Wulven, het kassengebied en de voetbalvelden (Utrechtseweg-Oost) groeien uit tot nieuwe woongebieden met een mix
van grondgebonden en gestapelde woningbouw, kleinschalige
bedrijvigheid, kantoren en maatschappelijke voorzieningen. Om
Noordwest te kunnen ontwikkelen is verplaatsing van Sportpark
Oud-Wulven nodig. Het gebied en noorden van de nieuwe Rondweg is hiervoor in beeld.
In Hof van Wulven zijn in beperkte mate gebouwen tot tien
bouwlagen mogelijk. In het kassengebied en op de voetbalvelden ligt de nadruk op grondgebonden woningen. Met name in
Hof van Wulven zijn oplossingen nodig voor geluidhinder en
luchtkwaliteit.
Doornkade krijgt een organische ontwikkeling via verdichting,
sloop-nieuwbouw en transformatie van bestaande panden. Wonen en werken wordt gecombineerd. Gebouwen tot maximaal
tien bouwlagen zijn in beperkte mate toegestaan.
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In Hof van Wulven, Doornkade, Utrechtseweg-Oost komen gemengde woon- werkgebieden met woonruimte voor starters, gezinnen, ouderen en mensen met een beperkt budget. Er komen
stadswoningen, appartementengebouwen met bedrijvigheid en
voorzieningen en compacte hoge gebouwen. Het woningbouwprogramma is als volgt:

35% sociale huur
38% middelduur (huur en koop)
10% goedkope koop
17% duur (huur en koop)

3. Mobiliteit en parkeren

4. Openbare ruimte

In Noordwest zijn grote ingrepen nodig zoals het stapsgewijs verleggen van de Rondweg en het verkorten en verdubbelen van de
Utrechtseweg. Het verleggen van de Rondweg tegen de A27 aan,
vanaf De Staart tot aan de Utrechtseweg, biedt de mogelijkheid
om het huidige tracé van Rondweg tussen de Utrechtseweg en
De Veste te veranderen in een busbaan. Ook is een geluidsbuffer
nodig.

De historische lijn naar kasteel Heemstede wordt versterkt en
vormt de noordelijke grens van een groene parkzone. Net als het
Imkerspark en Kooikerspark vormt deze een oost-westgerichte
as tussen de woongebieden in Noordwest en de buurten in Houten-Noord. De oude Rondweg wordt omgevormd tot een groene
boulevard met bebouwing.

Hiervoor zijn verschillende varianten denkbaar. In Noordwest
wordt autoverkeer beperkt. De parkeernorm is ‘bebouwde kom’.
Per project wordt bekeken of een andere parkeernorm haalbaar
is.

5. Duurzaamheid
Door de geleidelijke transformatie van Doornkade is energieneutraliteit minder eenvoudig. Lukt dit niet dan moet een deel van
de duurzame energie collectief of buiten Doornkade opgewekt
worden om Doornkade toch energieneutraal te maken. Bijvoorbeeld met zonnepanelen op collectieve parkeergebouwen.

Toekomstperspectief Doornkade (Peppelkade)

De nieuwe ontsluitingsstructuur van Houten Noord-west
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Wat is onze
ontwikkelstrategie?
De woningbouwopgave in de Ruimtelijke Koers is anders dan de eerdere uitbreidingen
van Houten (zie tijdlijn). Dat komt onder andere doordat de gemeente meer afhankelijk
is van grond- en gebouweigenaren en de gebieden verspreid liggen over Houten.
Deze Ruimtelijke Koers vraagt daarom om een strategie waarbij we flexibel zijn en ons
kunnen aanpassen aan de veranderende situatie. Voor de helderheid een toelichting op
wat deze koers wel en niet is. Daarna de strategie op hoofdlijnen.

De Ruimtelijke Koers is geen:

Strategie op hoofdlijnen

• Beslissingsdocument voor het starten van de uitvoering

In onze strategie maken we onderscheid tussen vertrekpunten
en keuzes.

• Vast einddoel voor de ontwikkeling van Houten 2020 - 2040
• Vooraf vastgestelde marsroute voor de realisatie

Vertrekpunten:

• Grondexploitatie waarin de totale ontwikkeling (woningen,
groen, natuur- en recreatie, infra, etc.) ruimtegebruik, kosten,
opbrengsten en fasering vaststaan

1. De keuze voor (her)ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied
betekent veel stakeholders, een hoge complexiteit en versnipperd eigendom. Compleet anders dan bij bouwen in een
weiland

• Geactualiseerde gemeentelijke meerjarenbegroting 2020 2040

De Ruimtelijke Koers is wel:
• Spelregel (stedenbouwkundig/financieel/strategisch) voor
een ander type gebiedsontwikkeling dan Houten gewend is
(want adaptief)
• Een kader voor de uitwerking van de woningbouwambitie en
het versterken van de vitaliteit en levendigheid van de stad
• Een integrale benadering en gaat verder dan alleen
woningbouwproductie
• Een tactisch stappenplan voor de uitvoering met keuzes en
overwegingen waarop in de komende twintig jaar steeds
bijsturing zal plaatsvinden
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2. De gemeente is niet in staat om voor de gehele opgave een
eigen grondexploitatie te voeren
3. De gemeente is slechts één van de spelers op een dynamische grond- en vastgoedmarkt
4. Het succes van gebiedsontwikkeling hangt af van het programma, de dichtheid, kosten en opbrengsten en de bereidheid van de markt tot (her)ontwikkeling
5. De gemeente voert de regie in het ordenen van ruimte en
programmering van woningen
6. De gemeente maakt keuzes waar en op welke wijze ze actief
stuurt, ontwikkelingen afdwingt, conditioneert of juist de
keuze laat aan de markt.

Keuzes:

Benodigde investeringen

1. Prioriteit geven aan ontwikkelingen in Het Centrum en De
Molenzoom, want deze ontwikkelingen hebben de meeste
toegevoegde waarde voor Houten.

Over de benodigde investeringen drie belangrijke punten:

2. Met de versterking van De Molenzoom als woon-werkgebied
het centrum van Houten vergroten.
3. Bij succesvolle ontwikkeling in Centrum & Molenzoom kan dit
leiden tot temporisering en minder woningen elders (bijvoorbeeld op de Koppeling).
4. De keuze voor Noordwest komt mede voort uit de ambitie de
kwaliteit van bestaande (werk)gebieden te verbeteren.

1. De gebiedsontwikkelingen dragen naar rato bij aan de
bekostiging.
2. Dekking komt deels uit de gemeentelijke begroting omdat
een deel van de infrastructuur ook ten goede komt aan de
bestaande stad.
3. We vragen op onderdelen om cofinanciering van de regio,
provincie en het rijk. Voor grote investeringen zoals de verlegging van de Rondweg, zijn financiële bijdragen van anderen
een randvoorwaarde om te kunnen bouwen.

5. In Noordwest zijn drie samenhangende ontwikkelingen mogelijk die voldoende kritische massa kunnen bieden voor een
levensvatbare ontwikkeling.

Houten gekozen als
Start bouw
groeikern voor Tweede
8.000
Nota ruimtelijke ordening
woningen
door ligging t.o.v. spoorlijn

1966

1979

Houten krijgt
tweede
groeitaak
door de
VINEX

1970

+/- 4.000
inwoners

1997

1991

Houten 1.0
Oude dorp

Start bouw
VINEX
Treinstation
Houten-zuid
Castellum

2010

Houten 2.0
Groeikern
1987

Aanleg Rondweg
en Raadhuis naar
station Houten

1996

+/- 30.000
inwoners

Afronding VINEX
Houten-zuid

2017

Houten 3.0
VINEX af
2003

Aanleg
2e Rondweg

Houten 4.0
Nieuwe periode

2016

+/- 50.000
inwoners
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Participatie en
communicatie
De inbreng van inwoners, maatschappelijke
instellingen en ondernemers
Van meet af aan zijn inwoners, maatschappelijke instellin
gen en ondernemers bij de Ruimtelijke Koers betrokken.
Iedereen kon meedenken en laten weten wat de wensen zijn
voor de toekomstige leef- en woonomgeving. Waar kunnen
we het beste woningen bouwen? Wat voor woningen hebben
we nodig? En wat betekent dit voor andere thema’s zoals het
verkeer, het landschap en het groen?

Wat waren de uitgangspunten?
• Met een helder verhaal de bedoeling en het belang voor
Houtense inwoners duidelijk maken.
• Inwoners op inspirerende wijze uitnodigen voor participatiesessies.
• Iedereen de mogelijkheid bieden digitaal mee te doen.
• Eén online plek bieden met actuele informatie en verslagen:
houten.nl/ruimtelijkekoers
• Gebruik van beelden zoals herkenbaar campagnelogo, foto’s
en filmpjes.

Campagnelogo Ruimtelijke Koers

Participatie:
• de behoeften en wensen inventariseren;
• de opgaven helder en scherp krijgen;
• draagvlak creëren.

Communicatie:
• iedereen voortdurend volledig en op tijd informeren over de
inhoud en het proces van de Ruimtelijke Koers.
• Iedereen uitnodigen en stimuleren om mee te denken.
• Zorgvuldig de resultaten terugkoppelen. Wat is er met de
inbreng gedaan?
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Iedereen willen bereiken
Om iedereen te kunnen bereiken zijn verschillende kanalen
gebruikt. Voorbeelden zijn kranten, website met speciale button,
sociale media (Facebook, Instagram, Twitter), flyers via sporthallen, de Voedselbank, sociaal culturele centra, speciale lessen op
middelbare scholen, e‑mails aan mensen die al eerder deelnamen, persoonlijke brieven aan jongeren (met oproep om mee te
doen aan enquête) en een oproep via de Kinderraad aan basisschoolleerlingen om een tekening te maken van hun droomhuis.

Wat was het resultaat?
In totaal hebben 3000 mensen hun mening gegeven waaronder
1000 jongeren. De publicaties hebben duizenden inwoners
bereikt.

Van alle bijeenkomsten en onderzoeken zijn schriftelijke
verslagen en filmpjes gemaakt.
Deze vindt u op houten.nl/ruimtelijkekoers

Overzicht participatie- en communicatieactiviteiten
Datum

Participatie en communicatie activiteiten

Mei 25

Start campagne denk mee! Houten Actueel, pers, website, social media, flyers etc.

Juni
Juni 12

Start digitale online Volqsdialoog
Start bijeenkomst over kernkwaliteiten per thema in Het Houtens

Juli 2 en 4

Fietstochten om interactief in zoekgebieden mogelijkheden te bekijken

Juli 6

Ontwerpatelier: vertalen kwaliteiten naar zoekgebieden in Het Houtens

Juli 9

Werksessie gemeenteraad: kwaliteiten vertalen naar zoekgebieden

Aug – sept
Oktober
Nov 14

Presentatie alle (video)verslagen op de website
Publiciteit over voortgang in diverse media
Bijeenkomst: Op weg naar Ruimtelijke Koers in De Heemlanden

Nov – dec

Online enquête voor starters van 16 t/m 29 jaar

Nov – dec

Woonwensen onderzoek onder 18+ via Monitor Sociale Kracht.

9 april t/m 18 juni

Terinzagelegging en indienen zienswijzen

vanaf 21 april

Online expositie ‘Prettig wonen voor iedereen’

vanaf 8 juni

Fysieke expositie ‘Prettig wonen voor iedereen’

10 en 11 juni

Inloopavonden

Na de zomer

Rondetafelgesprekken
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Zienswijze indienen
Wilt u uw mening geven? Lees dan het
volledige rapport.
Deze online expositie bevat de hoofdlijnen van het Ontwerp
Ruimtelijke Koers Houten 2040. Wilt u uw mening geven?
Dan kunt u tot en met 18 juni een zienswijze indienen
over het volledige Ontwerp Ruimtelijke Koers Houten
2040 en de bijlagen. U kunt deze downloaden en inzien op
prettigwonenvooriedereen.nl/reageren.

Hoe dient u uw zienswijze in?
U kunt uw mening geven (zienswijze indienen) over het ontwerp
door een e‑mail te sturen aan ruimtelijkekoers@houten.nl. Deze
is bij voorkeur kort en bondig en in elk geval voorzien van uw
naam, adres en telefoonnummer. Als u namens een organisatie
reageert, vermeldt u ook de naam van die organisatie. U kunt
uw zienswijze ook per post sturen aan Gemeente Houten t.a.v.
Ruimtelijke Koers, Postbus 30, 3990 DA Houten.
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Wat gebeurt er met uw zienswijze?
Na de inspraakperiode beoordeelt het college alle zienswijzen. Mogelijk leidt dit tot aanpassing van het ontwerp. Daarna
gaan de Ruimtelijke Koers en de reactie van het college op
de zienswijzen voor behandeling naar de gemeenteraad. Op
houten.nl/ruimtelijkekoers vindt u meer informatie over de planning van de behandeling door de gemeenteraad.

Vragen?
Heeft u vragen over het Ontwerp Ruimtelijke Koers Houten
2040? Stuur dan een e‑mail naar ruimtelijkekoers@houten.nl
of bel dan naar de gemeente en vraag naar Remko Stinissen of
Dominique Smeets via (030) 63 92 611. U kunt zich aanmelden
op houten.nl/ruimtelijkekoers om op de hoogte te blijven.
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prettigwonenvooriedereen.nl

