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Dit is het verslag van twee fietstochten die op 2 en 4 juli 2019 
plaatsvonden met inwoners om ideeën te verzamelen voor het 
opstellen van de Ruimtelijke Koers van Houten. 

In de Ruimtelijke Koers gaat de gemeente de ruimtelijke 
ontwikkeling van Houten beschrijven, waaronder de groei van 
Houten met 4.000 tot 5.000 woningen tot 2040. Welke type 
woningen gaan we bouwen? Waar? En waarom? 

Zoekgebieden voor woningbouw
Er zijn op deze dagen twee routes gefietst langs zoekgebieden 
voor woningbouw. Tijdens de fietstochten konden deelnemers via 
een QR-code naar de website van de Ruimtelijke Koers. Hier 
konden zij vragen beantwoorden en ideeën achterlaten. Ook het 
invullen van de vragen op papier was mogelijk. De antwoorden 
zijn geanalyseerd. In dit verslag kunt u het resultaat lezen.

Ook meedenken?
De fietstochten zijn onderdeel van een breder participatieproces 
voor het opstellen van de Ruimtelijke Koers. Wilt u ook 
meedenken of mee doen? Kijk dan op 
www.houten.nl/ruimtelijkekoers voor de mogelijkheden.

We bedanken alle deelnemers voor hun betrokkenheid en ideeën!

http://www.houten.nl/ruimtelijkekoers
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Waarom een Ruimtelijke Koers?

Houten en de omliggende regio zijn erg in trek. In de hele regio is er een woningbehoefte van 
ruim 100.000 woningen tot 2040. Er is met name een tekort aan betaalbare woningen voor 
jonge starters, gezinnen en voor ouderen. De gemeente Houten wil voor een deel in deze 
behoefte voorzien door 4.000 tot 5.000 woningen te bouwen. In de eerste plaats voor de eigen 
inwoners. Welke woningtypes we willen bouwen, waar en waarom beschrijft de gemeente in 
de Ruimtelijke Koers voor Houten. 

Gevolgen voor de leef- en woonomgeving
Houten heeft momenteel 20.000 woningen en 50.000 inwoners. De bouw van 4.000 tot 5.000 woningen en groei met 
duizenden inwoners heeft flinke gevolgen. Daarom willen we zorgvuldig kijken naar de ruimtelijke inrichting van Houten 
en andere effecten op de Houtense samenleving zoals de voorzieningen, de mobiliteit, het energieverbruik, het landschap, 
de werkgelegenheid, zorg en welzijn. Hiervoor is deskundigheid nodig op allerlei gebieden.   

Samen de Ruimtelijke Koers ontwikkelen
Dit is de reden dat de gemeente zoveel mogelijk Houtenaren, Houtense ondernemers en 
maatschappelijke organisaties vraagt om mee te denken over de Ruimtelijke Koers. Wat 
is belangrijk om in de toekomst ook prettig in Houten te wonen, werken en recreëren? 
De uiteindelijke realisatie van de woningen is mede afhankelijk van woningcorporaties, 
grondeigenaren, ontwikkelaars, ondernemers en andere participanten in de 
ontwikkelgebieden. Ook met hen gaat de gemeente in gesprek. De verwachting is dat de 
gemeenteraad de Ruimtelijke Koers in 2020 gaat vaststellen. Een basis om de gebieden 
de komende jaren met partners te kunnen ontwikkelen. 
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Fietstochten Ruimtelijke Koers op 2 en 4 juli 2019
Op dinsdagavond 2 juli en donderdagavond 4 juli 2019 werden 
fietstochten georganiseerd voor de Ruimtelijke Koers. Samen met 
inwoners werd langs zoekgebieden voor woningbouw gefietst. In elk 
zoekgebied gingen deskundigen en inwoners met elkaar in gesprek. Hoe 
ziet het er nu uit en hoe kan het gebied er in de toekomst uit komen te 
zien?

Binnenstedelijk en buiten de Rondweg
Op dinsdagavond 2 juli werd langs binnenstedelijke zoekgebieden 
gefietst (Centrum, Molenzoom en De Koppeling). Er waren ongeveer 50 
deelnemers. 

Op donderdagavond 4 juli fietsten inwoners naar zoekgebieden buiten 
de Rondweg van Houten (Houten Oost, Doornkade, Oud-Wulven). Aan 
deze fietstocht deden ongeveer 45 deelnemers mee.
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Ontvangst met fietstasje
Beide avonden werden de deelnemers om 19.00 uur op het 
gemeentehuis ontvangen met koffie en thee. Zij kregen de 
fietsroutekaart uitgereikt en een goed gevuld fietstasje. Om 19.30 
uur stapten de aanwezigen op de fiets en ging de fietstocht van 
start.

In gesprek op elke locatie
Om een goed beeld te krijgen van de zoekgebieden werd op 
meerdere locaties binnen een zoekgebied gestopt. Op elke locatie 
gaf een deskundige een korte toelichting over het gebied. 
Stedenbouwkundige Marco Broekman gaf uitleg over de 
mogelijkheden voor woningbouw in relatie met het gebied.

Op de fietsroutekaart stond bij elke locatie een QR-code. Via deze 
QR-code kwamen de inwoners op de website van de Ruimtelijke 
Koers terecht, waar zij een aantal vragen over het zoekgebied 
konden beantwoorden. Ook het invullen op papier was mogelijk.

De reacties van inwoners op de zoekgebieden zijn in dit verslag 
samengevat.



Dinsdag 2 juli: binnenstedelijke zoekgebieden  

Zoekgebieden:
1. Centrum (achter de Jumbo) 
2. Centrum (bij het Theater Aan de Slinger) 
3. Molenzoom (bij het busstation)
4. Molenzoom (bij de Walmolen)
5. Koppeling (bij Loerik VI)
6. Koppeling (bij De Maat) 
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Locatie 1. Centrum (achter de Jumbo)
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Locatie 1. Centrum (achter de Jumbo)
Welk referentiebeeld spreekt u het meest aan? En waarom? 

Referentiebeeld A is 6 keer gekozen, omdat:
• Moderne uitstraling
• Veel groen
• Parkeren is niet zichtbaar: leefbare uitstraling
• Studenten zouden hier meer levendigheid kunnen brengen

Referentiebeeld B is 8 keer gekozen, omdat:
• Gevarieerd
• Veel verschillende niveaus in hoog- en laagbouw
• Leeftijdsbestendig
• Er moet wel aandacht zijn voor het groen

A

6x

B

8x
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Locatie 1. Centrum (achter de Jumbo)
Welk referentiebeeld spreekt u het meest aan? En waarom? 

Referentiebeeld C is 10 keer gekozen, omdat:

• Groen
• Open
• Modern

Referentiebeeld D is 9 keer gekozen, omdat:

• Veel groen
• Gevarieerde bouw
• Wonen en werken is hier zeer geschikt 

C

10x

D

9x
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Welke andere stedelijke functies zou u toegevoegd willen zien in 
het  centrum?

Als u hier rondkijkt, wat vindt u van de huidige situatie?

Kan dit een plek zijn waar woningen bijgebouwd kunnen worden?

Locatie 1. Centrum (achter de Jumbo)

Deze plek kan wel een opknapbeurt gebruiken. Op dit moment ziet er het rommelig en vervallen uit, 

mede door het weinige groen dat hier te zien is. 

De bebouwing past niet goed bij elkaar, hierdoor voelt het niet als een eenheid. Dit geldt ook voor 

de aansluiting met de winkels, in dit gebied is veel leegstand. Deze locatie is volgens de deelnemers 

geschikt voor hogere bebouwing. Bij woningbouw wel rekening houden met het spoor, dat zeer 

dichtbij ligt. 

In dit gebied kunnen zeker woningen bijgebouwd worden. De aanwezigen denken vooral aan 

woningen bovenop de huidige winkels in de vorm van appartementen. Wel rekening houden met

geluidsoverlast van de trein en de beperkte parkeermogelijkheden. Dit is tevens de reden waarom 

een deel van de aanwezigen aangeeft woningbouw hier géén goed idee te vinden. 

Volgens de deelnemers zijn er al veel winkels in dit gebied, dus geen nieuwe winkels toevoegen om 

leegstand te voorkomen. Veel aanwezigen vinden dat kantoren voor ZZP’ers en flexwerkers een plek 

in het centrum kunnen krijgen. Voor meer levendigheid denken zij aan horeca, ontmoetingsruimtes 

en andere sociale voorzieningen. Het is belangrijk het openbaar groen in dit gebied te behouden of 

te verbeteren.  
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Voor wie is deze locatie aantrekkelijk?

Wat voor type woningen denkt u aan?

Locatie 1. Centrum (achter de Jumbo)

Vooral voor ouderen is dit gebied aantrekkelijk, omdat deze 

locatie een goede ligging heeft qua bereikbaarheid en 

voorzieningen. Ook is het een aantrekkelijke plek voor 

jongeren en starters. Vanwege de woningprijzen in het 

centrum is dit wel een plek voor mensen met een 

bovenmodaal inkomen. 

De deelnemers vinden dat met name appartementen hier 

goed passen. Dit type woningen is geschikt voor starters en 

ouderen. Het zorgt voor een levensloopbestendig gebied. 

Belangrijk aandachtspunt bij woningbouw in dit gebied blijven 

het behoud van groen en parkeergelegenheid. 
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Locatie 2. Centrum (bij Theater Aan de Slinger)
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Welk referentiebeeld spreekt u het meest aan? En waarom? 

Locatie 2. Centrum (bij Theater Aan de Slinger)

Referentiebeeld A is 8 keer gekozen, omdat:
• Levendig 
• Een plek om in de openbare ruimte samen te komen
• Veel verschillende bouwstijlen
• Groen

Referentiebeeld B is 14 keer gekozen, omdat:
• Creatief
• Speels
• Modern
• Iconisch, wat past bij de functies in dit gebied 

A

8x

B

14x
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Welk referentiebeeld spreekt u het meest aan? En waarom? 

Locatie 2. Centrum (bij Theater Aan de Slinger)

Referentiebeeld C is 5 keer gekozen, omdat: 
• Groen
• Geschikt voor ontmoeting en heeft daarmee een sociale functie
• Past bij de culturele functies in het gebied
• Mooie open ruimte en het verder bebouwde gebied 

Referentiebeeld D is 2 keer gekozen, omdat: 
• Kleine appartementen geschikt voor starters
• Er mist nog wat groen in dit beeld 

C

5x

D

2x
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Als u hier rondkijkt, wat vindt u van de huidige situatie?

Kan dit een plek zijn waar woningen bijgebouwd kunnen
worden?

Welke andere stedelijke functies zou u toegevoegd
willen zien in het centrum?

Locatie 2. Centrum (bij Theater Aan de Slinger)

De huidige situatie wordt wisselend beoordeeld. Deelnemers geven aan dat de culturele 

functies belangrijk zijn in dit gebied. Sommige gebouwen hebben ook een goede uitstraling 

(zoals het theater en het station). Het Kunsthuis heeft een verouderde uitstraling en wordt 

minder goed gewaardeerd. De bijzondere bebouwing (theater en station) sluiten niet goed 

aan bij de rest van de omgeving, waardoor het gebied vrij kaal en sfeerloos oogt. Ook kijk je 

tegen veel achterzijden van gebouwen aan, dit is geen aantrekkelijk aanzicht. Er zit potentie 

in dit gebied om hier meer te bouwen in een stijl die ervoor zorgt dat alles bij elkaar past. 

Deze vraag wordt ook  wisselend beantwoord. Volgens een deel van de deelnemers kunnen 
hier zeker woningen bijgebouwd worden om hier een levendig gebied van te maken. 
Andere deelnemers geven juist aan dat het hier al vrij vol is en er meer behoefte is aan 
ruimte en groen. 

De deelnemers willen de sociaal culturele functies in dit gebied behouden. De culturele 

gebouwen die er nu staan hebben wel een opknapbeurt nodig. Omdat dit gebied de toegang 

is tot de stad moet het er uitnodigend uitzien, hierbij kunnen groen en horeca helpen. 

Werken en ontmoeten zijn ook geschikte functies voor dit gebied.  
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Voor wie is deze locatie aantrekkelijk?

Wat voor type woningen denkt u aan?

Locatie 2. Centrum (bij Theater Aan de Slinger)

Dit gebied is aantrekkelijk voor inwoners om uit te gaan en van 

cultuur te genieten. Maar het kan ook een mooi woongebied zijn 

voor ouderen, starters, jongeren en kleine huishoudens, omdat 

het een centrale plek is waar alle voorzieningen in de buurt zijn. 

Veruit de meeste deelnemers zien in dit gebied met name 

appartementen voor zich waarbij er een mix ontstaat van laag-

en hoogbouw. Slechts enkele deelnemers vinden woningen in 

dit gebied geen goed idee.  
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Locatie 3. Molenzoom (bij het busstation)
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Welk referentiebeeld spreekt u het meest aan? En waarom? 

Locatie 3. Molenzoom (bij het busstation)

A

0X

B

10x
Referentiebeeld A is 0 keer gekozen door de deelnemers Referentiebeeld B is 10 keer gekozen, omdat: 

• Combinatie van wonen en werken
• Voldoende groen om te spelen en te ontspannen
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Welk referentiebeeld spreekt u het meest aan? En waarom? 

Locatie 3. Molenzoom (bij het busstation)

C D

6x
Referentiebeeld C is 6 keer gekozen, omdat: 
• Mix in bebouwing
• Stedelijk
• Open karakter waarbij groen een belangrijke plek heeft  

Referentiebeeld D is 14 keer gekozen, omdat:
• Variatie in gebouwen
• Veel groen
• Ruimte voor fietsers en wandelaars
• Genoeg openbare ruimte
• Het straalt levendigheid uit

14x
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Locatie 3. Molenzoom 
(bij het busstation)

Als u hier rondkijkt, wat vindt u van de huidige situatie?

Kan dit een plek zijn waar woningen bijgebouwd kunnen worden?

Welke andere stedelijke functies zou u toegevoegd willen zien?

Deze plek kan wel nieuw leven gebruiken. Er staan veel kantoren, waardoor het gebied grijs en saai

oogt. Veel kantoorpanden staan leeg, wat resulteert in een verlaten omgeving met name in de 

avonduren. In dit gebied is veel verkeersdrukte. Het gebied heeft potentie, maar op dit moment 

spreekt het niet aan. 

De meeste deelnemers vinden dat dit gebied zeker een plek is waar woningen bijgebouwd kunnen 

worden. Leegstaande kantoorpanden zouden omgebouwd kunnen worden, maar de combinatie met 

werken wel behouden in dit gebied. Er is een goede mix nodig. Wel zijn er zorgen over het drukke 

verkeer en de beperkte ruimte die er nu is. Hier is herinrichting nodig.  

In dit gebied is meer ruimte nodig voor het openbaar vervoer. De mix tussen wonen en werken

spreekt de meeste mensen aan. Bij werken wordt er vooral gedacht aan kleine kantoren, maar ook 

aan flexwerkplekken en bedrijfsverzamelgebouwen. Volgens de deelnemers kan horeca hier ook een 

plek krijgen. 
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Voor wie is deze locatie aantrekkelijk?

Locatie 3. Molenzoom (bij het busstation)

Wat voor type woningen denkt u aan?

De deelnemers zijn hierover verdeeld en geven aan dat deze 

locatie aantrekkelijk is voor starters en senioren om te wonen. 

Ook is het een geschikte plek voor kleine bedrijven en ZZP’ers

om te werken. Deze combinatie maakt het gebied 

aantrekkelijk. 

Bij dit gebied denkt men vooral aan appartementen. Een mix 

tussen hoog- en laagbouw: urbaan wonen. Voor veel mensen 

is dit een aantrekkelijke locatie voor een mix van wonen en 

werken. 
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Locatie 4. Molenzoom (bij de Walmolen)
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Welk referentiebeeld spreekt u het meest aan? En waarom? 

Locatie 4. Molenzoom (bij de Walmolen)

A

Referentiebeeld A is 4 keer gekozen, omdat: 
• Ruime woningen
• Groene omgeving

B

Referentiebeeld B is 13 keer gekozen, omdat: 
• Open
• Groen
• Niet te veel hoogbouw
• Stedelijk maar ook vriendelijk door de variatie

4x 13x
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Welk referentiebeeld spreekt u het meest aan? En waarom? 

Locatie 4. Molenzoom (bij de Walmolen)

C

Referentiebeeld C is 3 keer gekozen, omdat: 
• Hogere bebouwing (er is hier genoeg ruimte voor)
• Mooi voor starters

4x

D

9x
Referentiebeeld D is 9 keer gekozen, omdat: 
• Leefbaar
• Gezellige uitstraling 
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Locatie 4. Molenzoom (bij de Walmolen)

Als u in dit gebied rondkijkt, wat vindt u van 
de huidige situatie?

Is dit een geschikte plek voor de combinatie 
van wonen en werken?

Het gebied is rommelig en verouderd. Veel kantoorpanden staan leeg 

en door de vele kantoren is het ’s avonds stil in dit gebied. Het gebied 

heeft veel potentie omdat het ruim en groen is met gevarieerde 

bouwstijlen. Een mix van wonen en werken zou het gebied tot leven 

kunnen wekken. 

De meeste aanwezigen vinden dit een geschikte plek voor een 

combinatie van wonen en werken. Bij woningbouw is er meer 

aandacht voor fietsers nodig. Sommige deelnemers zien dit gebied 

alleen als woongebied, waarbij de bedrijven geconcentreerd bij de 

Koppeling komen te liggen. 
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Locatie 4. Molenzoom (bij de Walmolen)

Hoe denkt u over transformatie van de bestaande 
gebouwen naar woningen?

Transformatie van de bestaande gebouwen vinden deelnemers een 

goed idee, omdat het de wijk verlevendigt. De transformatie moet 

dan wel zinvolle woonruimte opleveren met voldoende ruimte en 

groen om prettig te wonen. De balans tussen wonen en kantoren

laten bestaan in dit gebied. Niet alle gebouwen zijn geschikt om te 

transformeren, dit vraagt om maatwerk waarbij ook het financiële 

plaatje meespeelt. 

De locatie is aantrekkelijk voor starters en kleine gezinnen die in 

appartementen willen wonen. Ook voor ouderen is dit een geschikt 

plek, door o.a. de ligging van het medisch centrum. Een combinatie 

in leeftijden en leefstijlen is hier gewenst om zo een levendig gebied

te creëren. 

Voor wie is deze locatie aantrekkelijk?

Wat voor type woningen denkt u aan?

De meerderheid van de deelnemers vindt appartementen het meest geschikt in dit 
gebied. Gedacht wordt aan (luxe) appartementen met grote balkons en voldoende 
groen. Anderen geven aan juist de combinatie van verschillende woningen 
aantrekkelijk te vinden, waarbij een mix van huur- en koopwoningen wordt 
gemaakt.

Vrijwel alle deelnemers geven aan dat woningen bouwen in dit gebied mogelijk is. 

De omgeving moet dan wel levendiger worden met diverse type woningen die in 

combinatie met groen een frisser straatbeeld geven. Er kunnen ook meer 

voorzieningen komen.

Ziet u mogelijkheden om in dit gebied woningen 
te bouwen?
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Locatie 5. Koppeling (bij Loerik VI)
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Welk referentiebeeld spreekt u het meest aan? En waarom? 

Locatie 5. Koppeling (bij Loerik VI)

A

Referentiebeeld A is 4 keer gekozen, omdat: 
• Beeld past goed bij Houten
• Mooie afwisseling in woningtype

4x

B

Referentiebeeld B is 11 keer gekozen, omdat: 
• Speelse opzet 
• Veel groen

11x
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Welk referentiebeeld spreekt u het meest aan? En waarom? 

Locatie 5. Koppeling (bij Loerik VI)

C

10x
Referentiebeeld C is 10 keer gekozen, omdat: 
• Combinatie woningen en groen spreekt aan
• Gebouwen wat meer de lucht in, hierdoor wordt

optimaal gebruik gemaakt van de ruimte

D

Referentiebeeld D is 4 keer gekozen, omdat: 
• Laagbouw
• Past bij de huidige bouw van Houten
• Mooie plek voor eengezinswoningen 

4x
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Locatie 5. Koppeling (bij Loerik VI)

Voor welk type woningen vindt u dit gebied geschikt?

De meeste deelnemers vinden dit gebied geschikt voor eengezinswoningen. 

Ook kan dit een goede plek zijn voor luxe appartementen en niet al te hoge 

appartemengebouwen. De mix van verschillende typen bebouwing is 

belangrijk in dit gebied, zowel qua leefstijl en levensfase, maar ook in huur-

en koopwoningen. Er wordt voornamelijk gedacht aan laagbouw, die aansluit 

bij de rest van de wijk. 
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Locatie 6. Koppeling (bij De Maat) 
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Welk referentiebeeld spreekt u het meest aan? En waarom? 

Locatie 6. Koppeling (bij De Maat) 

A

0X

Referentiebeeld A is 0 keer gekozen. Referentiebeeld B is 6 keer gekozen, omdat:
• Levert de meeste woon- en werkruimte op

6x

B
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Welk referentiebeeld spreekt u het meest aan? En waarom? 

Locatie 6. Koppeling (bij De Maat)

C

12x 8x
Referentiebeeld C is 12 keer gekozen, omdat:
• Laagbouw 
• Genoeg ruimte voor mooie woningen

Referentiebeeld D is 8 keer gekozen, omdat:
• Menselijke maat
• Combinatie hoog- en laagbouw 
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Welke mogelijkheden ziet u voor dit gebied?

Locatie 6. Koppeling (bij De Maat)

Voor wie is deze locatie aantrekkelijk?

Voor welk type woningen vindt u dit gebied 
geschikt?

Deelnemers zien woningbouw voor zich, vooral appartementen 

worden genoemd. Een combinatie tussen wonen en werken is ook 

goed mogelijk. Een aantal keer wordt een woontoren genoemd als 

optie voor dit gebied. Het historisch karakter van het gebied moet 

wel zichtbaar blijven. Een enkele deelnemer ziet kansen voor meer 

bedrijven in dit gebied.

Voor deze locatie zijn gezinnen de voornaamste doelgroep. Jongeren 

en ouderen worden ook veel genoemd. Wel rekening houden met de 

drukte van en naar de snelweg. 

Qua woningen denkt men vooral aan een combinatie van eengezins-
woningen en ruime appartementen. Een mix van hoog- en laagbouw
heeft de voorkeur. 
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Zoekgebieden:
1. Houten Oost 
2. Doornkade 
3. Oud-Wulven 

Donderdag 4 juli: buiten de Rondweg
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Locatie 1. Houten Oost 
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Welk referentiebeeld spreekt u het meest aan? En waarom? 

Locatie 1. Houten Oost 

A

Referentiebeeld A is 15 keer gekozen, omdat: 
• Aantrekkelijke uitstraling
• Laagbouw, past bij de bestaande bebouwing
• Veel groen en water

15x

B

8x
Referentiebeeld B is 8 keer gekozen, omdat: 
• Veel ruimte
• Historische bouw past bij de omgeving en de geschiedenis 

van het landschap 
• De combinatie van een soort Castellum met groen spreekt 

erg aan
42



Welk referentiebeeld spreekt u het meest aan? En waarom? 

C

Referentiebeeld C is 1 keer gekozen, omdat: 
• Past bij de bestaande bebouwing 

1X

D

Referentiebeeld D is 6 keer gekozen, omdat:  
• Past bij het huidige Houten
• Landelijke laagbouw
• Afwisselend en compact

6x

Locatie 1. Houten Oost 
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Locatie 1. Houten Oost 

Wat vindt u van het idee dat hier een woonwijk zou kunnen komen?

De meeste deelnemers vinden dit een prima plek voor een woonwijk. Het sluit aan bij de 

voorzieningen die er al zijn. Een landelijke uitstraling en de mogelijkheden optimaal benutten. 

Belangrijk is dat er een groene bufferzone ontstaat en het overige groen zoveel mogelijk behouden

blijft. Er zijn ook deelnemers die vinden dat het landschap vrij moet blijven van bebouwing, voor 

recreatie. 

Vindt u dat de Rondweg dan verplaatst moet worden, zodat de
woonwijk binnen de Rondweg valt?

Volgens de meeste deelnemers hoeft de Rondweg niet verplaatst te worden. Als voornaamste reden 

wordt genoemd dat dit veel geld kost. Een idee is om een afslag van de Rondweg aan te leggen. 

Enkele deelnemers vinden dat de Rondweg wel verplaatst moet worden, omdat er nu al 

verkeersproblemen zijn die alleen maar zullen toenemen. 
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Locatie 2. Doornkade 
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Welk referentiebeeld spreekt u het meest aan? En waarom? 

A

16x
Referentiebeeld A is 16 keer gekozen, omdat: 
• Gezellig en gemoedelijk
• Ruimtelijke opzet
• Voldoende groen
• Afwisselend karakter
• Ruime eengezinswoningen en appartementen 

(laagbouw)

B

Referentiebeeld B is 3 keer gekozen, omdat: 
• Wonen en werken wordt hier mooi gecombineerd

3x

Locatie 2. Doornkade 
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Welk referentiebeeld spreekt u het meest aan? En waarom? 

Locatie 2. Doornkade 

C

Referentiebeeld C is 1 keer gekozen, omdat: 
• Combinatie wonen en werken
• Laag, vriendelijk en uitnodigend 
• Voldoende oog voor groen
• Er is voldoende buitenruimte 

1X

D

Referentiebeeld D is 5 keer gekozen, omdat: 
• Industrieel
• Stoer
• Past bij karakter en functie van het gebied

6x
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Hoe zouden we op een aantrekkelijke manier invulling kunnen 
geven aan de combi wonen en werken op deze locatie?

Zou voor u de Doornkade ook een woongebied kunnen worden? 

Locatie 2. Doornkade 

Kleinschalig werken in combinatie met wonen zou het beste zijn voor dit gebied. Denk hierbij aan 

flexplekken of werken aan huis. Ook is er een mogelijkheid om beneden bedrijven te vestigen met 

daar boven op woningen. Als hier woningen worden gebouwd moeten er meer voorzieningen 

komen, zoals winkels, horeca en een beter OV-verbinding of bijvoorbeeld deelauto’s. Het hele gebied 

heeft een opknapbeurt nodig om hier prettig te kunnen wonen. 

Hier lopen de meningen over uiteen. Deelnemers die vinden dat dit een woongebied kan worden, 

denken dat bedrijven kunnen transformeren tot woningen. De locatie is volgens hen geschikt voor 

woningbouw, omdat onder andere de ontsluiting goed is. Belangrijk is dat de houdbaarheid van de 

bedrijven wordt beoordeeld, voordat hier van alles wordt getransformeerd. Belangrijk aandachtspunt 

is ook het geluid van de A27.

Een deel van de deelnemers geeft aan dat deze locatie niet geschikt is voor woningbouw. Zij vinden 
dat het gebied op dit moment geen woonuitstraling heeft en te veraf ligt van de bebouwde kom. Dit 
laatste zorgt voor verkeersproblemen. Het gebied ligt tussen verschillende drukke wegen, waardoor 
je als bewoner veel geluidsoverlast kunt ervaren. Daarnaast is transformeren een dure en 
tijdrovende aangelegenheid. Een beter alternatief is om hier meer hoogwaardige bedrijven te 
vestigen met een mooie uitstraling. 
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Locatie 3. Oud-Wulven
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Welk referentiebeeld spreekt u het meest aan? En waarom? 

Locatie 3. Oud-Wulven

A B

Referentiebeeld A is 8 keer gekozen, omdat: 
• Ruime opzet
• Modern

8x
Referentiebeeld B is 6 keer gekozen, omdat:
• Ruime opzet
• Past bij het huidige landschap 

6x
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Welk referentiebeeld spreekt u het meest aan? En waarom? 

Locatie 3. Oud-Wulven

C D

Referentiebeeld C is 1 keer gekozen, omdat: 
• Spreekt aan omdat het laat zien waar behoefte aan is

Referentiebeeld D is 9 keer gekozen, omdat: 
• Meest natuurlijk
• Het past bij de huidige omgeving
• Groen en landelijk karakter
• Kleinschalig

1X 9x
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Waar gaan uw ideeën naar uit?

Wat zou u doen met deze plek?

Landelijk wonen. De landschappelijke en historische waarden van dit gebied 

worden zeer gewaardeerd. Ook willen de deelnemers meer recreatiemogelijk-

heden in dit gebied. Veel aanwezigen vinden hier bouwen geen goed idee, zij 

willen het gebied het liefst houden zoals het nu is. 

Alleen kleinschalige, landelijke laagbouw, als er echt woningbouw in dit gebied 
noodzakelijk is. Het groen en de historische waarde zijn belangrijk voor dit gebied, 
deze behouden. Men wil van dit gebied blijven genieten door recreatie de ruimte te 
geven. De groene buffer tussen Houten en Utrecht handhaven. 

Locatie 3. Oud-Wulven
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Hoe verder? 
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Ruimtelijke Koers Houten
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Organisatie en verslag 
startbijeenkomst: 
VOLQ, RotterdamDe resultaten van het participatieproces

Alle inbreng (ook de online inbreng) wordt verwerkt in tussentijdse verslagen van 
het participatieproces, deze staan op de website over de Ruimtelijke Koers. Video’s 
van het participatieproces, waaronder van de Fietstochten staan ook op de 
website. Zo kan iedereen de ontwikkelingen volgen. 

De raad neemt in 2020 een besluit
De meningen en ideeën van de inwoners komen in een eindverslag. Het college en 
de raad nemen de meningen van de inwoners mee in hun afwegingen bij de 
besluitvorming over de Ruimtelijke Koers in 2020. 

Denk en doe mee!
Na de zomer worden er rondom de Ruimtelijke Koers nog diverse activiteiten 
georganiseerd. 

Voor de actuele planning en informatie: www.houten.nl/ruimtelijkekoers

http://www.houten.nl/ruimtelijkekoers

