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Aanleiding

Dit boekje is opgemaakt naar aanleiding 
van toezeggingen die zijn gedaan tijdens de 
rondetafelgesprekken in de raad. 

Compact Houten
Dit boekje bevat een toelichting en verduidelijking van 
de stedenbouwkundige spelregels en richtlijnen en de 
zonering van de raamwerkkaart. Samen geven zij vorm 
aan de toekomstige ontwikkeling van de deelgebieden. Het 
boekje is een korte heldere toelichting verduidelijkt met 
enkele voorbeelden en laat zien welk stedenbouwkundig 
beeld ontstaat door een combinatie van raamwerkkaarten, 
spelregels, richtlijnen en programmatische uitgangspunten.



Stedenbouw; principes voor een compact Houten

In de deelgebieden ontstaan woonmilieus die qua bouwhoogte, dichtheid, programma en opzet anders zijn dan de rest 
van Houten. Uitgangspunten voor het bouwen aan een compact Houten zijn:

1. Samengaan nieuw en oud (goede overgangen tussen bestaand en nieuw, in hoogte en programma)

2. Respect voor DNA Houten (groen, fietsvriendelijk, veilig en rustig)

3. Beleving op ooghoogte (menselijke maat en schaal)

Vastgelegd in raamwerk + spelregels en richtlijnen (+ programma)



Raamwerkkaart

Toont:

• Hoofdstructuur voor deelgebied (groen, ontsluiting)
• Zonering van deelgebied; zonering legt maximale 

bouwhoogten vast in zones binnen het deelgebied* 

* Het betreft hier een maximale goothoogte en bouwhoogte. Dit 
betekent niet dat alle gebouwen in deze zone deze maximale 
hoogte hebben en dat het gebied vol staat met hogere gebouwen 
(torens). Hiervoor zijn spelregels en richtlijnen opgesteld.



Voorbeelduitwerking Centrum

Sterke ontwikkeling
Het volledige Centrum wordt 
maximaal ontwikkeld.

Gemiddelde ontwikkeling 
Waarbij het Centrum niet volledig tot 
ontwikkeling komt.

Beperkte ontwikkeling 
Waarbij het Centrum beperkt tot 
ontwikkeling komt.

De voorbeelduitwerking in de Ruimtelijk Koerst toont de situatie waarin het Centrum maximaal 
ontwikkeld wordt volgens de stedenbouwkundige spelregels en richtlijnen in de Ruimtelijke Koers. De 
mate van ontwikkeling van het deelgebied centrum ligt lager aangezien het programma opgenomen 
in de Ruimtelijke Koers voor het centrum minder omvangrijk is dan hoe het getekend is in de 
voorbeelduitwerking (maximaal ontwikkeld).

 Beeld uit RK



Spelregels en richtlijnen

Op de volgende pagina’s worden de verschillende spelregels en 
richtlijnen uitgelicht en verduidelijkt met extra schema’s en voorbeelden. 
Met als doel om enerzijds de stedenbouwkundige spelregels en 
richtlijnen afzonderlijk te verduidelijken en anderzijds om te tonen 
hoe de verschillende stedenbouwkundige richtlijnen en spelregels 
in combinatie met de raamwerkkaart en het programma van de 
Ruimtelijke Koers op elkaar inhaken en samen de gebiedsontwikkeling 
in de deelgebieden vormgeven. In dit boekje verduidelijken we alleen 
de spelregels t.a.v. stedenbouw, niet de overige spelregels over 
bijvoorbeeld klimaatadaptatie of duurzaamheid.
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Spelregel:  Per zone is een maximale goothoogte en bouwhoogte vastgelegd

Richtlijn:  Een mix van platte en hellende daken. 

Goothoogte is maximale hoogte gebouwen in deze zone uitgezonderd hellende dak en hogere gebouwen zij kennen een maximale bouwhoogte.

Bouwhoogte:
• hellende daken hebben een maximale nokhoogte
• er zijn hogere gebouwen mogelijk (mits deze voldoen aan een aantal richtlijnen)



Hogere gebouwen

Torens met maximaal 14 bouwlagen komen met uitzondering 
van het stedelijk accent op het knooppunt A27-Utrechtseweg in 
Houten Noordwest alleen voor op plekken die vallen in zone 4 in 
de raamwerkkaarten. Binnen deze zones is het mogelijk, wanneer 
aan alle spelregels wordt voldaan in nieuwe projecten een hoger 
gebouw met 14 bouwlagen te realiseren. Dit betekent echter niet 
dat de volledige zone 4 vol komt te staan met hogere gebouwen.  
Een groot deel van de deelgebieden wordt de komende jaren 
namelijk niet ontwikkeld.

Een eerste inschatting voor het aantal gebouwen van 14 
bouwlagen in de 4 deelgebieden geeft de volgende 
bandbreedtes:

Centrum  2-5 hogere gebouwen tot 14 bouwlagen
Molenzoom 3-6 hogere gebouwen tot 14 bouwlagen
Koppeling  0  (Er is geen zone 4 in de Koppeling)
Noordwest  1 (Er geen zone 4 in de koppeling, maar   
    er is een stedelijk accent mogelijk op het  
    knooppunt A27-Utrechtseweg)  



Referentie hoogte

Bouwblok Castellum
7 bouwlagen (22m)

Bouwhoogte zone 2
max. 7 bouwlagen

Klokkentoren Stadhuis
(circa 30m)

Bouwhoogte zone 3
max. 10 bouwlagen

Woontoren aan ‘t Rond
14 bouwlagen (circa 45m)

Bouwhoogte zone 4
max. 14 bouwlagen

Kerktoren Oude Dorp
(circa 47m)

Van der Valk (Houten)
18 bouwlagen (circa 60m)

Rabo Toren Utrecht
(circa 105m)

Om de voorgestelde bouwhoogtes in perpsectief te plaatsen zijn de 
maximale hoogtes in de zones 2 (max. 7 bouwlagen), 3 (max. 10 
bouwlagen) en 4 (max. 14 bouwlagen) afgezet tegen hoge gebouwen 
in Houten en de RaboToren in Utrecht. Het betreft hier de maximale 
hoogte, dat betekent dat een groot aantal van de hogere gebouwen 
onder deze bouwhoogte blijven.



Hogere gebouwen

Om de ervaring van de verspringende bebouwingshoogte op 
straatniveau te beheersen en daarmee de menselijke maat te vinden 
worden de gebouwdelen van hoge gebouwen boven de goothoogte (de 
bovenbouw) aan de straatzijde teruggelegd – ook wel setback genoemd. 
Daarnaast zorgt de setback voor meer daglicht, bezonning en lucht op 
straatniveau en voor het terugdringen van windval bij hogere gebouwen. 
De bovenbouw wordt in zijn geheel of getrapt teruggelegd. Afhankelijk 
van de bovenbouw (het aantal bouwlagen boven de gootlijn) gelden de 
volgende richtlijnen:

Richtlijn: Gebouwdelen boven de goothoogte worden aan de straatzijde 
teruggelegd.

• Bovenbouw van 1 tot 2 bouwlagen: een vertrapping van minimaal 1 
meter setback voor elke 3 meter boven de setback

• Bovenbouw van 3 tot 5 bouwlagen (tot een gebouwhoogte van 10 
bouwlagen): minimaal 2 meter setback

• Bovenbouw van meer dan 5 bouwlagen en gebouwen hoger dan 10 
bouwlagen: minimaal 2,50 meter setback

Hoge gebouwen hebben een ‘setback’ en de op-
pervlakte van het volume boven de goothoogte is 
circa 600 vierkante meter



Hoge gebouwen en ‘stedelijke accenten’ staan op 
voldoende afstand van elkaar

Hoge gebouwen hebben een ‘setback’ en de op-
pervlakte van het volume boven de goothoogte is 
circa 600 vierkante meter

Hogere gebouwen

In de deelgebieden is ruimte voor een aantal hogere gebouwen. De 
hogere gebouwen komen gespreid over de deelgebieden voor. Een cluster 
van hogere gebouwen is niet mogelijk. In zone 4 staan hogere gebouwen 
circa 50 meter van elkaar. Hogere gebouwen in de andere zones staan 
circa 75 meter uit elkaar. 

Spelregel: Hoge gebouwen staan op voldoende afstand van elkaar.

In zone 4 staan hogere gebouwen circa 50 meter van elkaar. Hogere 
gebouwen in de andere zones staan circa 75 meter uit elkaar. 

Hoge gebouwen zijn overwegend staand. Ze zijn hoger dan breed. 
Brede torens, of balken, die veel slagschaduw werpen worden vermeden. 
Als vuistregel geldt voor de hogere gebouwen in Houten dat zij een 
grondoppervlak tot circa 600 vierkante meter hebben.

Richtlijn: Het oppervlak van de bovenbouw van een hoger gebouw is 
beperkt.

Grondoppervlak tot circa 600 vierkante meter.



Typologie

Richtlijn: Naast elkaar staande panden hebben een wisselende korrelgrootte (breedte en diepte), goothoogte en bouwhoogte.

Richtlijn: Aan de straatzijde krijgen gebouwen zoveel mogelijk een levendige programmering van de plint (de begane grond en/of eerste 
verdiepingen van een gebouw).

Richtlijn: De programmering en dimensionering van de plint laat functiewisselingen in de toekomst toe.

75 meter

flexibele invulling plint (3,5m)

Bouwhoogte ≤ 10 bl

goothoogte ≤ 5 bl

75 meter

Bouwhoogte ≤ 10 bl

goothoogte ≤ 5 bl

flexibele invulling plint (3,5m)

Het schema toont een situatie in zone 3



Programma

3.4 centrum molenzoom koppeling noordwest

35% goedkope koop

15 % midden (huur en koop)

30% duur (huur en koop)

20% sociale huur

Programma Centrum

34% goedkope koop

14% middelduur (huur en koop)

32% duur (huur en koop)

20% sociale huur

Ook de programmatische uitgangspunten van de Ruimtelijke 
Koers dragen bij aan de differentiatie en variatie in korrel 
(breedte en diepte) en bouwhoogte in de deelgebieden. De 
Ruimtelijke Koers bevat een:

Mix van grondgebonden woningen en appartementen

• percentage grondgebonden woningen
• woningen zijn 3 a 4 bouwlagen hoog

Vastgesteld programma per deelgebied

• woontypologieën
• niet woonprogramma (voorzieningen, werken,..)

Vastgesteld programma per deelgebied

• woningaantallen
• BVO

Woningen en appartementen



75 meter

flexibele invulling plint (3,5m)

Bouwhoogte ≤ 10 bl

goothoogte ≤ 5 bl

75 meter

Bouwhoogte ≤ 10 bl

goothoogte ≤ 5 bl

flexibele invulling plint (3,5m)

Programma

Een mix van woningen en appartementen, plus een gegeven maximaal programma voor een gebied, maakt dat een zone niet “volgebouwd” kan 
worden met zowel de maximaal hoogte van de “basishoogte”, maar zeker ook niet met meer hoogte accenten, dan met de afstandsregel zijn 
toegestaan.

Het schema toont een situatie in zone 3



Regels en richtlijnen voor bebouwing in een deelgebied

Raamwerkkaart 

• Zonering

Bouwhoogte afhankelijk van een zone:

S:  Maximale goothoogte en bouwhoogte
S:  Hogere gebouwen mogelijk (met richtlijnen)
R:  Hellende daken

Hogere gebouwen

R:  Beperkte afmeting (circa 600m2)

R:  Hogere gebouwen hebben een setback

R:  Minimale afstand ten opzichte van elkaar circa 50 of 75 meter

Typologie

R:  pandsgewijze bebouwing met wisselende korrelgrootte (breedte en diepte) en goothoogte.
R:  Panden zijn overwegend staand; hoger dan breed
R:  Levendige plint (3,5m)

Programma deelgebied

• aantallen woningen
• woontypologieën
• niet woonprogramma (voorzieningen, werken,..)

De zonering, spelregels en richtlijnen en het programma 
van elk deelgebied legt de bouwmogelijkheden vast in de 
ontwikkelgebieden. Een ontwikkeling in de deelgebieden 
moet tegelijkertijd aan alle stedenbouwkundige 
spelregels en richtlijnen voldoen, past qua bouwhoogte en 
positionering in de zonering en het raamwerk opgenomen 
in de raamwerkkaart van de deelgebieden en bevat het 
programma uit de Ruimtelijke Koers dat vastgesteld is voor 
het deelgebied.

Door toepassing van de spelregels en uitgangspunten 
van het programma zorgt dit voor een gedifferentieerd 
stedenbouwkundig beeld. 

Naast de stedenbouwkundige richtlijnen uitgelegd in 
dit document moet een ontwikkeling ook voldoen aan 
de richtlijnen voor groen en beplanting, mobiliteit en 

S:  Spelregel
R:  Richtlijn


