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Oude dorp naast nieuwe wijk
Kromme Rijn naast Waterlinie
Nieuwbouw achter oude dijk
Houten, Tull en ’t Waal, ’t Goy en Schalkwijk
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Voorwoord
Geachte lezer,
Houten heeft een groot en divers buitengebied.
Houten ligt aan de Lek in het Rivierengebied.
Door Houten loopt een gaaf deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
In Houten liggen Romeinen in de grond.
In Houten reis je door de tijdlagen.
In Houten is het goed kersen eten.
In Houten ligt het Eiland van Schalkwijk.
In Houten liggen drie levendige kleine kernen.
Houten is onderdeel van het mooie Kromme Rijngebied.
Houten ligt in de stedelijke regio Utrecht, centraal in het land.
Met de trein ben je vanaf station Houten binnen tien minuten in het centrum van Utrecht.
Houten is Fietsstad van Nederland 2008.
Houten heeft een aantal landmarks: Hotel Houten, Kasteel Heemstede, Fort Honswijk.
Door de kern Houten loopt een brede groenstructuur.
Het Oude Dorp brengt van oudsher gezelligheid.
Houten vernieuwt het Centrum.
Houten heeft een nieuw Cultuurcentrum.
Houten XL.
………….
Dit is bijna een gedicht. Het is vooral een niet-limitatieve opsomming van kansen voor
recreatie en toerisme in de gemeente Houten. In deze visie schetsen wij onze ambities op het
gebied van recreatie en toerisme. We gaan uit van onze eigen kwaliteiten, van bestaande
voorzieningen en natuurlijk van onze potenties. We zien onszelf ook als onderdeel van de
Kromme Rijnstreek en van de stedelijke regio Utrecht. We zien een palet van recreatieve en
toeristische mogelijkheden, niet alleen voor onze eigen inwoners, maar ook voor bezoekers
uit de regio of gasten van verder. In alle gevallen gaan we uit van eigen kracht: ons startpunt
is Houten.
Wij willen u door deze visie enthousiasmeren om mee te doen om gezamenlijk de recreatieftoeristische ambities in onze gemeente gestalte te geven. Wij gaan ervoor, maar wij hebben u
ook nodig. Op naar het startpunt Houten…

Jan Koudijs,
Wethouder voor recreatie

3

Inhoudsopgave
pm.
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Samenvatting
Voor ligt de visie Recreatie en Toerisme in de gemeente Houten. In deze visie
wordt de voor Houten gewenste recreatief-toeristische ontwikkeling geschetst.
De visie is onderwerp geweest van een inspirerend participatietraject. Resultaten
hiervan zijn verwerkt in de visie.
De visie is een kader voor inbreng in allerhande gebiedstrajecten en biedt ook
een handvat voor het beoordelen en stimuleren van initiatieven van derden. We
gaan primair uit van eigen kracht, het startpunt is Houten. Dit is uiteengezet in
hoofdstuk 1.
Voordat we aangeven wat we willen, analyseren we in hoofdstuk 2 waar we
staan: het imago van Houten, wat Houten concreet te bieden heeft, de regionale
context, trends en ontwikkelingen en beleid.
Houten heeft geen echte recreatief-toeristische traditie. Er zijn echter voldoende kansen voor
het uitbouwen van het recreatief-toeristisch profiel van de gemeente. We liggen centraal in het
land, hetgeen met name gunstig is voor het zakelijk toerisme. We maken deel uit van de fraaie
Kromme Rijnstreek en het Rivierengebied. De parel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt
op ons grondgebied. Het gezellige Oude Dorp, fruitdorp, fietsstad, groen en veilig zijn
eveneens kwalificaties die dit ondersteunen.
Er zijn al behoorlijk wat voorzieningen, die het recreatief-toeristisch profiel van Houten
ondersteunen. Naast recreatieve voorzieningen als wandel- en fietspaden,
dagrecreatieterreinen langs de Lek en het veelbezochte bos Nieuw Wulven moeten ook zeker
de nieuwe voorzieningen in het Centrum worden genoemd: het Cultuurcentrum, het nieuwe
winkelcentrum, het Rond met nieuwe horeca. Ook diverse sport- en wellnessvoorzieningen
completeren het beeld. We beginnen dus niet bij nul (zie ook kaart 1). Alleen is het totaal niet
bekend, Houten heeft een bleek recreatief-toeristisch profiel. De behoefte aan
informatievoorziening en promotie is groot. Er is tevens sterke behoefte aan pleisterplaatsen
en rustpunten in diverse vormen, al dan niet gecombineerd met horeca. Die zijn er nauwelijks
in de gemeente.
De visie is in hoofdstuk 3 uitgewerkt in een zestal ambities. Uitgangspunten zijn:
kleinschaligheid, kwaliteit, goed gastheerschap, eigen kracht en zinvol aanhaken
op andere gebieden. We richten ons primair op de eigen inwoners en gasten uit
de regio. Het gaat om de volgende ambities:
• Recreatieve basisstructuur: het verbeteren van de ontsluiting van het
landelijk gebied en de stadsrandzone voor langzaam recreatief verkeer.
• Pleisterplaatsen en rustpunten: stimuleren en faciliteren van dag- en
verblijfsrecreatie. Op kaart 2 pleisterplaatsen en rustpunten en op kaart 3
intensiteit recreatief gebruik zijn geschikte locaties/gebieden aangegeven.
• Zakelijk toerisme: samen met de markt stimuleren van deze interessante
groeimarkt, onder andere door toeristisch-recreatieve arrangementen.
• De stadsrand: ontwikkelen van een samenhangend concept tot
uitloopgebied met uitvoeringsprojecten.
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•
•

Natuurlijk recreëren en avontuurlijk spelen: versterken natuurlijk
karakter groenstructuur en aanleg voorzieningen voor buiten spelen en
bewegen.
Promotie en informatievoorziening: verbeteren van de
informatievoorziening op het gebied van recreatie en toerisme, zowel
fysiek als digitaal. Tevens promotie van Houten (citypromotie) en als
onderdeel van het Kromme Rijngebied.

Recreatie en toerisme zijn belangrijke onderwerpen in gebiedsontwikkeling. In
hoofdstuk 4 hebben we onze ambities globaal vertaald naar deelgebieden.
Aandachtspunten zijn:
• Eiland van Schalkwijk: stevig recreatief-economisch profiel, Nieuwe
Hollandse Waterlinie, water/rivier, recreatief medegebruik agrarisch
gebied, ontsluiting.
• Laagraven: landschapspark, verbinding met Waterlinie en RonDogebied.
• Houten-noord: bos- en speelnatuurgebied.
• Houten-oost/’t Goy: recreatieve ontsluiting, uitloopgebied, fruit.
• Kern Houten e.o.: sport- en uitloopgebied, groenstructuren, Oude Dorp.
In hoofdstuk 5 ten slotte wordt aangegeven hoe we het onderwerp op de
politieke agenda houden en welke randvoorwaarden nodig zijn voor het
verwezenlijken van onze ambities. Het gaat onder meer om gemeentelijke
aanspreekpunten recreatie en toerisme, regelen beheer en onderhoud, voldoende
financiën en samenwerking met andere partijen.
De visie is uitgemond in een uitvoeringsprogramma met concrete acties voor het
komende jaar en voornemens voor de jaren daarop. Dit uitvoeringsprogramma
hoort als bijlage bij de visie.

6

1 STARTPUNT HOUTEN
1.1 Van groei naar bloei in Houten
Houten is de afgelopen decennia gegroeid van een agrarisch dorp naar een middelgrote stad
van ruim 47.000 inwoners. Over een paar jaar bereiken we zelfs de 50.000 inwoners. In al die
jaren is flink gebouwd, twee groeitaken hebben we straks achter de kiezen. Het is belangrijk
dat de inwoners prettig wonen en dat veel van hen hier ook werken. Maar dat is niet genoeg.
Al een paar jaar zijn we ook hard aan het investeren in leefbaarheid en sociale samenhang.
We vertalen dat onder meer in investeringen in voorzieningen op het gebied van welzijn,
sport, cultuur, winkels, horeca, onderwijs. We willen toegroeien naar een ‘complete stad’.
Hierdoor gaat de samenleving ‘bloeien’. Daar hoort ook recreatie bij, een belangrijk
onderdeel van leefbaarheid. Onze inwoners willen naast wonen en werken ook recreëren, het
liefst dicht bij huis. Ons startpunt is Houten.
1.2 Gastheerschap
Er is veel vraag naar recreatieve voorzieningen in de regio Utrecht. Er is dan ook een groot
stedelijk gebied om ons heen dat die behoefte aanwakkert. Wij zien hierin een functie voor de
gemeente Houten: we hebben een groot buitengebied en we liggen in de Kromme Rijnstreek,
een van de groene gebieden rondom de stad Utrecht. Er is dus een potentieel aan recreanten
van buitenaf. Overigens weet daarvan een steeds groter deel ons gebied te vinden.
De regio Utrecht is een regio met veel zakelijke dienstverlening. Hiermee groeit ook de vraag
naar faciliteiten voor de zakelijk-toeristische markt. Gezien onze ligging is er een potentieel
aan gasten.
We willen dat recreanten/gasten van buiten het de moeite waard vinden te blijven in ons
gebied. Hoe ver we daarin gaan, hangt vooral ook van onszelf af. We hebben wat te bieden,
alleen moeten we het ook echt aanbieden. Dit vereist een visie op toerisme en goed
gastheerschap. Ook vanuit deze invalshoek gaan we primair uit van eigen kracht: startpunt
Houten.
Het is evident dat beide groepen, inwoners en gasten van buitenaf, verschillende benadering
behoeven. Aan beide willen we aandacht besteden.
1.3 Daarom een visie
Er is een aantal redenen om een visie op recreatie en toerisme te hebben:
•

We zien diverse kansen om recreatie en toerisme in onze gemeente verder te
ontwikkelen. In de Ruimtelijke Visie Houten 2015, vastgesteld in 2005, is het
onderwerp politiek op de agenda gekomen, zij het dat het accent nog vooral lag op
landelijk gebied: “Ons landelijk gebied heeft door het landschap, de natuurwaarden en
de rijke cultuurhistorie recreatieve potentie”. Dit vereist nadere uitwerking en
concretisering in een visie. Deze wenselijkheid hebben we ook reeds aangegeven in
het collegeprogramma en bijbehorend actieprogramma.

•

De recreatief-toeristische mogelijkheden die Houten biedt en kan gaan bieden, zijn
relatief onbekend bij zowel de Houtenaar zelf als bij mensen van buiten Houten. Het
was in Houten tot voor kort geen echte traditie om aan recreatie en toerisme veel
inhoud te geven. Zowel de recreatiemogelijkheden voor onze eigen inwoners als
gastheerschap naar buiten toe moeten verder handen en voeten krijgen.

7

•

Het is een onderwerp dat Houten op een andere wijze op de kaart zet. Het geeft ons
een breder imago dan louter bouw- en woonstad. Het versterkt de woonfunctie,
doordat Houten het imago krijgt van een stad met een aantrekkelijke groen-recreatieve
omgeving. Het biedt ook kansen aan ondernemers. We zien dit als versterking van het
aanbod in Houten en ook voor de promotie van Houten.

•

In 2005 stelde de gemeente de notitie ‘stand van zaken beleidsterrein recreatie’ vast
met daarin omschreven speerpunten voor de kortere en de langere termijn. Op basis
van deze notitie is door de raad budget ter beschikking gesteld, waarmee enkele
recreatieve projecten konden worden ge(co)financierd. Deze notitie moet
geactualiseerd worden.

•

Het onderwerp recreatie en toerisme is als ambitie in tal van beleidsnota’s
omschreven. Zo zijn bijvoorbeeld de visie en het gebiedsprogramma Linieland, waarin
recreatie en toerisme belangrijke onderdelen zijn, door het college vastgesteld.
Datzelfde geldt voor het startdocument Eiland van Schalkwijk. Een recreatieftoeristisch plan voor de hele gemeente is er echter niet.

•

Houten maakt deel uit van het Leader-gebied Kromme Rijn. Houten maakt ook deel
uit van het AVP-gebied1 Kromme Rijn. Het BRU heeft een groen-recreatief
programma. Dit alles is gericht op vitaal platteland en een aantrekkelijk recreatieve
omgeving binnen de regio Utrecht. De samenwerking in de Kromme Rijn en in
Leader, maar ook in BRU-verband, biedt (financiële) mogelijkheden voor uitvoering
van projecten op het gebied van recreatie. De provincie voert voorts een progressief
beleid voor toeristische ontwikkeling en stelt daartoe ook middelen beschikbaar.
Daarom is een Houtense visie, een kader waarbinnen we willen opereren zeer
gewenst.

1.4 Doel en resultaat
De visie heeft als doel: schetsen van de gewenste ontwikkeling op recreatief-toeristisch
gebied, passend bij de gemeente Houten en de stedelijke regio waar we deel van uitmaken.
We richten ons zowel op recreatie als toerisme. Recreatie gaat vooral over voorzieningen in
de open lucht. Toerisme gaat vooral over voorzieningen die verband houden met
gastheerschap. Zie voor formelere definities de voetnoot2.
De visie heeft als beoogd resultaat: een beleidsinhoudelijk kader als basis voor inbreng in
gebiedsontwikkeling, gebiedsprogramma’s en in diverse (regionale) overlegcircuits.
een handvat voor het beoordelen van aanvragen en initiatieven van buiten. De visie kan tevens
gebruikt worden voor het interesseren en stimuleren van derden en zij kan de basis vormen
voor de recreatief-toeristische promotie van de gemeente Houten.

1

Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht
Recreatie omvat alle vormen van gedrag die primair gericht zijn op de eigen ontspanning en die plaatsvinden
in de vrije tijd. Deze activiteiten kunnen plaatsvinden binnen of buiten de eigen woonomgeving.
Toerisme (CBS): De activiteiten van personen die reizen naar en verblijven in plaatsen buiten hun gewone
omgeving voor een periode van niet meer dan 1 jaar, in de vrije tijd of voor zakelijke en/of andere doeleinden
die geen verband houden met de uitoefening van een activiteit waarvoor men vergoed wordt vanuit de plaats die
men bezoekt.
2
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2 ANALYSE
2.1 Wat heeft Houten te bieden: imago
Houten heeft van origine geen recreatief-toeristisch imago, zoals bijvoorbeeld dorpen op de
Veluwe. Dat geldt evenmin voor de Kromme Rijn. Toch weten wel steeds meer mensen het
gebied te vinden, vanuit stedelijk gebied in de omgeving, door fietstochten, door evenementen
zoals het Oogstfeest of het Kersenfestival of door de promotionele activiteiten van de Stichting
Terecht Anders3.

In het van december 2008 tot februari 2009 gehouden participatietraject kwam deze vraag ook
ter sprake (zie ook bijlagen 1 t/m 3).
Uit de enquête onder Houtense burgers over recreatie in Houten (febr. 2009) blijkt dat de
Houtenaar over het algemeen zeer tevreden is over de recreatieve mogelijkheden in Houten.
De meeste mensen wandelen en fietsen en men vindt dat hier voldoende voorzieningen voor
aanwezig zijn. Mogelijkheden om te kanoën worden node gemist. De Houtenaar recreëert het
meest in het nieuwe terrein bos Nieuw Wulven. Over terreinen als de Rietplas, de
recreatiegebieden bij de Lek en speeltuin De Speelheuvel is men ook tevreden. Het nieuwe
theater, het filmhuis, de sauna, het zwembad zijn voorzieningen die de Houtenaar ook kunnen
bekoren. Dit zijn aanpalende voorzieningen die het recreatief profiel aanvullen.
Opgemerkt dient te worden dat een grote tevredenheid een mooi resultaat is, maar dat de
lijsten met losse opmerkingen ook veel informatie heeft opgeleverd4.
Op het publieksdebat (29 januari 2009) werd die algehele tevredenheid wel bevestigd. Een
sterk punt vond men het gevarieerde landschap rondom Houten, de recreatief aantrekkelijke
fruitteelt en de rust. Houten heeft een imago van rust, groen, veilig, kindvriendelijk en
leefbaar.
Unaniem was men over de vraag wat werd gemist: pleisterplaatsen, variërend van
picknickplaatsen tot horeca. Ook de informatievoorziening en de promotie vond men echt
voor verbetering vatbaar. Er is behoefte aan een centraal informatiepunt. Ook vond men dat
de titel Houten Fietsstad 2008 veel meer uitgedragen en benut zou kunnen worden.
Met name ondernemers vinden Houten geen duidelijk merk, het ontbeert een eigen identiteit.
Informatievoorziening en promotie is een wederzijds belang. De ligging van Houten is in
potentie een sterke factor, zeker voor de zakelijke markt. Ondernemers moeten dan wel de
ruimte krijgen en geen ellenlange procedures.
De niet-zakelijke toerist van buiten ziet men nog niet zo gauw naar Houten komen. Men
raadde aan bij de eigen inwoners te beginnen, zij zijn de ambassadeurs van het gebied. Als de
tevredenheid een bepalende factor is, dan is dat volgens ons ook zo.
Tevredenheid van de inwoners over de recreatieve voorzieningen in Houten, maar een bleek
profiel. Lekker fietsen, maar niet kunnen stoppen bij een pleisterplaats. Er is veel, maar het is
onbekend. Kortom: werk aan de winkel.
In 2007 is de Capitool reisgids over de provincie Utrecht op de markt gebracht. Volgens de
provincie is het een kaskraker, zo kan men lezen in de Nieuwsbrief Vrije Tijd. Zou er iets
3

De Stichting Terecht Anders is een samenwerkingsverband tussen agrarische ondernemers, recreatieondernemers en kunstenaars in de Kromme Rijnstreek. De stichting regelt en biedt recreatieve arrangementen op
het platteland.
4
De resultaten van het participatietraject zijn meegenomen in deze analyse en zijn eveneens verwerkt in de
ambities en het uitvoeringsprogramma.
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over Houten instaan? De bouwgemeente Houten komen we vaak in bouwbulletins en
architectuurboeken tegen. Maar in een reisgids? Welnu, twee pagina’s worden aan onze
gemeente besteed. Als ‘attractie’ worden genoemd: tuinarchitectuurpark Makeblijde, het plein
in het Oude Dorp, het Aluminium Centrum, Dijkmagazijn De Heul en de forten en de
Gedekte Gemeenschapsweg tussen Fort Honswijk en Fort Werk aan de Korte Uitweg in de
Nieuwe Hollandse Waterlinie.
In de Capitool Travel Guide Utrecht wordt Houten genoemd met een diversiteit aan soorten
‘attractie’.
2.2 Wat heeft Houten concreet te bieden?
De gemeente Houten ligt in een rivierengebied. Kenmerkend is de aanwezigheid van een
landschappelijk aantrekkelijk buitengebied met een afwisseling van hoger gelegen
oeverwallen en stroomruggen met fruitteelt en kleine kernen en open lagergelegen polders
met voornamelijk weidebouw. De rivier de Lek met de uiterwaarden vormt onze zuidgrens.
De oorspronkelijke ontginningsstructuur is in het landschap nog goed zichtbaar, vooral op het
Eiland van Schalkwijk. Van belang is de rijke cultuurhistorie: de Nieuwe Hollandse
Waterlinie en de Romeinse Limes lopen door ons gebied. De elementen en de structuren van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn van nationaal belang, evenals het nationaal landschap
Rivierengebied, waarvan de begrenzing een deel van onze gemeente beslaat. De Limes is
zelfs van internationale betekenis, mits daar ook concreet handen en voeten aan wordt
gegeven.
Een belangrijke voorwaarde voor recreatie en toerisme hebben we bij de hand: een
kwalitatief hoogwaardige omgeving met mooie landschappen en natuurgebieden en
cultuurhistorische structuren van betekenis.
Het bebouwd gebied is aantrekkelijk door de groene opzet en de unieke fietsstructuur. De
groenstructuur in Houten is zo opgezet, dat bewoners dicht bij huis kunnen verpozen:
Imkerspark en Kooikerspark in Houten-noord; De Rietplas, Vijfwal, Loerikse Park (wijk De
Tuin) en Park West in Houten-zuid. De hoeveelheid groen is op orde, over de kwaliteit van
het groen zijn de meningen verdeeld. Het fietspadennetwerk in de kern Houten is comfortabel
en veilig. Houten is Fietsstad 2008 geworden. De Leefbaarheidsmonitor 2008 is ook positief.
De kern Houten is groen en fietsvriendelijk, hetgeen voor recreatie aantrekkelijk is. De
verkiezing tot Fietsstad draagt zeker bij aan het fietsvriendelijk imago van Houten.
In Houten zijn reeds diverse recreatief-toeristische voorzieningen aanwezig, zowel
verbindingen als objecten. Een en ander is ook weergegeven op kaart 1 bestaande recreatieve
en toeristische voorzieningen.
Er is sprake van een basisstructuur voor recreatie. We beginnen niet blanco.
2.3 Verbindingen en routes
In het buitengebied zijn fiets- en wandelpaden aangelegd binnen gebieden als het bos Nieuw
Wulven, Laagraven, Eiland van Schalkwijk, vaak in het kader van landinrichtingen. Bij
landgoed Wickenburgh zijn wandelpaden aangelegd. Verder zijn natuurpad ’t Goy en
natuurpad Schalkwijk recentelijk aangelegd. Onlangs is de Gedekte Gemeenschapsweg tussen
de forten Honswijk en Werk aan de Korte Uitweg opgeknapt tot in de oude staat. Dit is een
voorbeeld van een aantrekkelijke verbinding voor recreatief, langzaam verkeer.
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De fietsstructuur in de kern Houten is goed. We zijn niet voor niets Fietsstad 2008 geworden.
Aandacht behoeven de verbindingen naar de stadsrand en het buitengebied toe.
De stadsrand wordt beperkt gebruikt voor recreatie, mede doordat de toegankelijkheid beperkt
is. De kern Houten heeft op sommige plekken het karakter van een vesting. De relatie met het
gebied buiten de rondweg concentreert zich veelal in de ‘okselgebieden’ de Kruisboog en de
Weteringhoek. Het RonDo-gebied is in ontwikkeling als parklandgoed Wulven en zal worden
verbonden met de kern Houten door een fietsbrug over de rondweg. Er is een aantal
doorgangen voor langzaam verkeer onder de rondweg door het buitengebied in, zodat het
stadsrandgebied voor diverse inwoners wel decor is voor hun rondje hardlopen en/of de hond
uitlaten.
Tussen de kern Houten en het landelijk gebied zijn de recreatieve verbindingen matig. Vooral
het Eiland van Schalkwijk is moeilijk te bereiken. Laagraven is ook lastig te bereiken. Het
gebied Wulven aan de noordkant is relatief goed te bereiken, zeker wanneer het fietspad vanaf
Houten-noord naar het gebied toe gereed komt. De oostkant van Houten, richting ’t Goy en
het Kromme Rijngebied, is vooral ontsloten door wegen waar het gemotoriseerd verkeer rijdt.
Op de Lekdijk geldt dit ook, hetgeen tot onveilige verkeerssituaties kan leiden. Op het
platteland vindt er ook menging plaats van agrarisch en recreatief verkeer, wat soms ook tot
ongewenste situaties kan leiden. Vanuit ’t Goy is een burgerinitiatief tot stand gekomen met
als doel een vrij liggend fietspad tussen ’t Goy en Houten-zuid.
Veel mensen hebben behoefte aan een dagelijks ommetje, vooral ook ouderen. Dit geldt voor
de kern Houten, maar ook voor de kleine kernen.
Er zijn nauwelijks ruiterpaden en er zijn geen watergebonden verbindingen in onze gemeente.
Dit was volgens de enquête ook een gemis. Wel is er het pontje over de Lek naar Culemborg,
dat zeker ook door recreatief verkeer wordt gebruikt.
Door Houten lopen (lange afstand)wandel- en fietsroutes (onder andere Waterliniepad,
Kromme Rijnfietsroute) en Houten is aangesloten op het fietsknooppuntensysteem van de
provincie. We hebben ook eigen routes uitgegeven, zoals Vogelroutes in en om Houten, de
TRAP-route (archeologische routes) en aardkundige fietsroutes. Ook is er een TRAP-route
audiotour ontwikkeld. Binnenkort is er zelfs een GPS-route van te downloaden via
www.traproute.nl (ontwikkeld door de RACM).
Er zijn nauwelijks mogelijkheden om te rusten of wat te drinken in het buitengebied. De
behoefte hieraan is groot. Mensen willen een doel hebben om naartoe te gaan. Dat bleek wel
in de participatie. Er ontstaan echter vanuit de samenleving wel initiatieven voor de
ontwikkeling van kleinschalige pleisterplaatsen.
De toegankelijkheid van de stadsrand en van het landelijk gebied voor recreatief, langzaam
verkeer is matig en er ontbreken voorzieningen om te verpozen/te verblijven.
2.4 Dagrecreatie
Uit de Monitor Toerisme en Recreatie provincie Utrecht 2008 van Ecorys (juli 2008) blijkt
dat Houten een middenmoter is wat betreft dagtochten (kleine 1.5 miljoen in 2007).
Bij dagrecreatie in het buitengebied moet worden gedacht aan: de dagrecreatieve terreinen in
de uiterwaarden langs de Lek, de recreatieplas ’t Waal die in de Honswijkerwaarden wordt
aangelegd, de recreatieplas Laagraven (opening in 2009) en het bos Nieuw-Wulven in
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Houten-noord (recent geopend in oktober 2008) en het aan te leggen speelnatuurgebied.
Verder kan worden genoemd het gebied Laagraven met het golfterrein.
Op een warme zomerdag trekken de dagrecreatieterreinen langs de Lek en de plas Laagraven
vele recreanten. Het gaat vooral om mensen uit Nieuwegein. Er is geen horeca. Er is wel veel
informele recreatie (‘eigen spullen (voor de barbecue) mee’). De terreinen langs de Lek zijn
overigens basaal ingericht, volgens de normen van jaren her. Daar zou best een
moderniseringsslag overheen kunnen om het gebruik voor dagrecreatie te versterken.
Het aanbod voor dagrecreatie groeit. Kwaliteit is een aandachtspunt. Het Eiland van
Schalkwijk (excl. de uiterwaarden) en Houten-oost zijn slecht voorzien.
Mensen maken ook dagtochten naar de stad. Funshoppen stond tot voor kort bovenaan in de
vrijetijdsbesteding. Hier moet het Oude Dorp worden genoemd, dat door zijn sfeervolle
karakter en horecavoorzieningen een recreatieve functie vervult. Het Centrumgebied heeft een
metamorfose ondergaan en voegt op het gebied van voorzieningen meer toe aan winkels,
cultuur (cultuurcentrum) en horeca. Er wordt een behoorlijke schaalsprong gemaakt. Hierdoor
zullen de recreatieve functie van het Centrum en de uitstraling toenemen, ook regionaal.
Er zijn verder diverse wellness- en sportgerelateerde voorzieningen in Houten. De sauna heeft
een regionale functie. Het zwembad vindt men over het algemeen te klein (enquête).
Voor de kinderen zijn er onder meer een kinderboerderij, speeltuin de Speelheuvel en Balorig.
Het RonDo-gebied voorziet met het nieuwe horecapaviljoen in een behoefte.
De bestaande voorzieningen in de stad hebben vooral een lokale functie. Door de afbouw van
de stad tot een ‘complete stad’ zal de regionale functie toenemen.
Recreatieve bestemmingen in Houten zijn: vijf forten uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie,
kasteel Heemstede, Huize Wickenburgh, museum Dijkmagazijn De Heul, Het Oude Station
met tentoonstellingen over de Houtense archeologie, een aantal historische kerken en diverse
andere historische gebouwen. Ook de tuinen van Makeblijde en de Tuin van Jonkheer Ram te
Schalkwijk moeten hier worden genoemd. De Waterlinie heeft een nationale uitstraling.
Makeblijde wordt vooral bezocht door vakmensen. Uit de enquête blijkt dat de inwoners
Makeblijde niet veel bezoeken, vanwege onbekendheid. Veel van deze elementen zijn echter
beperkt open en de meeste elementen staan op zichzelf, waardoor de hoeveelheid bezoekers
gering is. Dat geldt zeker voor het museum De Heul (enquête).
Er zijn diverse interessante elementen van recreatieve betekenis aanwezig in onze gemeente.
Deze zouden echter meer met elkaar in verband gebracht moeten worden om elkaar te
versterken.
2.5 Verblijfsrecreatie
Er zijn op het moment in onze gemeente weinig mogelijkheden voor verblijfsrecreatie. We
hebben relatief weinig recreatieve overnachtingen (20.000 in 2006, Ecorys).Het gebied heeft
daarin ook geen traditie. Zo liggen de meeste bed-and-breakfast adressen die zich hebben
aangesloten bij de Stichting Terecht Anders niet in de gemeente Houten, maar elders in het
Kromme Rijngebied. Wat betreft verblijfsrecreatie tellen we een hotel, een dorpshotel, een
camping, een natuurcamping en twee bed-and-breakfasts. Net over de grens op Bunniks
grondgebied ligt ook een camping. De B&B in de kern Houten loopt goed. Ook is er weinig
horeca, zeker in het buitengebied. De bezoeker heeft weinig mogelijkheden om in ons gebied
te blijven. Het verbreden van het aanbod op dit vlak biedt mogelijkheden voor agrarische
(agrotoerisme) en niet-agrarische ondernemers.
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Er zijn meerdere initiatieven voor B&B’s. Ook zijn er wensen voor recreatieve
overnachtingen op het terrein aan de Waijensedijk.
Verblijfsrecreatie is beperkt in Houten aanwezig. Hier voorzien wij groeimogelijkheden.
2.6 Toerisme
De totale bestedingen betreffen in het seizoen 2006/2007 ongeveer 52 miljoen euro. Hiervan
is meer dan de helft te vangen onder zakelijk-toeristische bestedingen. Het beurscomplex
Expo Houten heeft hierin een groot aandeel. Hiermee scoort Houten hetzelfde als in
vergelijkbare gemeentes, maar relatief gezien is het geen hoog bedrag. Ca. 600 mensen zijn in
de sector werkzaam. Dit is inclusief sport, cultuur en uitgaan.
In de regio Utrecht treffen we veel zakelijke dienstverlening (zie ook Ecorys, juli 2008).
Houten is centraal gelegen en ligt ook dicht bij Utrecht. Zakelijk toerisme is een groeimarkt
voor Houten. Met een aantal bijzondere vergaderlocaties op ons grondgebied, het hotel
Houten en een groot bedrijf als Expo Houten ligt hiervoor al een stevige basis. Deze wordt
ook al benut, zo wordt bevestigd door de zakelijke markt. De markt in dit deel van het land is
nog lang niet verzadigd, hetgeen bijvoorbeeld het aantal boekingen in hotel Houten ook
bevestigt. Expo is een andere belangrijke speler. Doordat de Jaarbeurs zich meer zal gaan
richten op de internationale markt, is de verwachting dat een bedrijf als Expo, dat meer
opereert op de regionale markt, zal groeien.
Het binnentoerisme zit in Houten in de lift. Denk aan de nieuwe voorzieningen in het
Centrum: het Cultuurcentrum, het nieuwe winkelcentrum, het Rond met nieuwe horeca. Ook
diverse sport- en wellnessvoorzieningen completeren het beeld.
Samen met de markt kan gewerkt worden aan het verstevigen van het toeristisch profiel van
Houten, hetgeen ook een economische impuls oplevert.
De ondernemers die we tijdens het doelgroepenoverleg hebben gesproken, bevestigden de
potenties van Houten voor toerisme en voor de zakelijke markt. Een betere pr vond men
essentieel.
Een ruimer aanbod van recreatief-toeristische voorzieningen en een goede promotie trekt
gasten aan en biedt mogelijkheden voor ondernemers in het (zakelijk) toerisme.
2.7 Informatie en promotie
Informatievoorziening over in Houten en omgeving aanwezige recreatief-toeristische
mogelijkheden is beperkt en versnipperd aanwezig. De Gemeente InGang heeft een
informatiefunctie voor recreatie en toerisme, zij het zeer beperkt en niet actief. Wel staat er
recreatief-toeristische informatie op onze website www.houten.nl. De meerderheid geeft in de
enquête aan de informatie hiervandaan te halen of dit in de toekomst te willen. Toch zijn er
ook diverse mensen die graag een fysiek informatiepunt zouden zien met echte folders en
iemand die je helpt (enquête en publieksdebat).
Recreatief-toeristische promotie is ook beperkt en versnipperd. Af en toe is er een gerichte
actie, zoals de strijd van Houten om ‘fietsstad van Nederland’ te worden, hetgeen gelukt is.
In de gemeente Houten kennen we een aantal festivals die jaarlijks terugkeren. Kersenfestival
(in hele Kromme Rijn), Loop door Houten, Fladderen, Varsity, Heerlijk Houten Festival,
Cultuurnacht, Trekker Trek Schalkwijk, Tour de Schalkwijk. Het feest Houten XL was een
maatje groter. Er gebeurt best veel, maar we doen er nog niet veel mee om Houten op de kaart
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te krijgen bij een breder publiek. In het hele participatietraject was men hierover zeer
eensgezind.
Houten heeft geen centraal informatiepunt voor toerisme en recreatie.
Informatievoorziening en promotie op het gebied van recreatie en toerisme dragen bij aan
een goed gastheerschap en een positief imago. Daarom moet dit in Houten beter opgepakt
worden.
De totale conclusie is dat de gemeente Houten geen uitgesproken recreatief-toeristisch
profiel/karakter heeft. Wel zijn er diverse voorzieningen, groenstructuren, elementen en
verbindingen die samen een recreatieve basisstructuur vormen, maar waar weinig samenhang
in zit. Er is best veel, maar het is merkbaar dat Houten geen recreatief-toeristische traditie
heeft gekend tot nu toe. Er is echter voldoende basis om het recreatief-toeristisch potentieel
verder uit te bouwen. En dit vooral ook uit te dragen door gerichte communicatie.
2.8 De regio
Houten is gelegen in de stedelijke regio Utrecht, aan de rand van de Randstad. Zowel in
Houten zelf als in de regio heeft de nadruk de laatste jaren gelegen op de bouw van een groot
aantal woningen. Door de hiermee gepaard gaande groei van het inwoneraantal in de regio, is
de behoefte aan recreatieve voorzieningen verder gestegen. De ontwikkeling van het
recreatieve aanbod is in de laatste jaren echter achter gebleven bij de groei van het aantal
inwoners. In de visie recreatie en toerisme Kromme Rijngebied (Bureau Buiten, januari 2007)
is becijferd dat er voor de inwoners van het Kromme Rijngebied, de stad Utrecht en de
plaatsen daaromheen (zoals Zeist en Nieuwegein) in 2020 ongeveer 64.000 recreatieplaatsen
extra nodig zijn voor wandelen, 41.000 voor fietsen en ruim 64.000 voor intensieve
dagrecreatie5. De huidige capaciteit van het Kromme Rijngebied voor wandelen en fietsen is
onvoldoende om de toekomstige vraag op te vangen. Ontwikkelingen als de nieuwe
recreatieplassen bij Laagraven (oplevering terrein in 2009) en Tull en ’t Waal dragen straks
bij aan nieuwe mogelijkheden voor oeverrecreatie, maar ze zullen het tekort aan dagrecreatie
niet opheffen.
In het Kromme Rijngebied is een tekort aan recreatieve voorzieningen.
De stedelijke regio Utrecht ontleent zijn kwaliteiten niet alleen aan de centrale ligging in het
land, maar ook aan de diversiteit aan landschappen nabij het stedelijk gebied. Dat is de tweede
reden voor mensen om in Utrecht te gaan wonen. Het is een regio met groene longen. In het
zuidoostelijk deel van de regio vervult de Kromme Rijnstreek deze functie. De samenwerking
die in het gebied is ontstaan in de stichting Kromme Rijnstreek, is vooral op geënt op
instandhouding en ontwikkeling van vitaal platteland. Recreatie en toerisme zijn daarin
belangrijke onderwerpen. In het rapport van Buiten wordt aangegeven dat het noordelijke deel
van het Kromme Rijngebied tegen de grenzen van aanvaardbare recreatieve druk aanloopt. Zo
is bijvoorbeeld het aantal bezoekers van Amelisweerd sinds 1990 vervijfvoudigd (mededeling
gemeente Utrecht). Het zuidelijke deel (waaronder het grondgebied van de gemeente Houten)
heeft mogelijkheden om de geconstateerde recreatieve behoefte op te vangen. Dit is zowel
kwantitatief als kwalitatief gemotiveerd: door spreiding en dosering van de recreatieve druk
kunnen kernkwaliteiten van het hele gebied, namelijk rust en ruimte, beter gegarandeerd
worden en bovendien wordt recht gedaan aan de waarden en potenties van het zuidelijk
5

Uitgaande van deelnamepercentages op een zg. normdag ofwel het aandeel van de bevolking dat op een drukke
dag gaat recreëren. Overnachtingsbehoefte zit niet in deze cijfers.
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gebied. Hier ligt een mogelijkheid voor ons, als onderdeel van de Kromme Rijnstreek en de
regio Utrecht.
Met name in het zuidelijk deel van het Kromme Rijngebied is ruimte voor ontwikkeling van
recreatieve voorzieningen.
De stad Utrecht is een toeristische trekker van formaat. Dat blijkt ook uit de monitoring van
Ecorys, juli 2008. Voor wat betreft bestedingen en werkgelegenheid scoort de stad het beste
in de hele provincie. Over het algemeen is de sector in de hele provincie gegroeid6. De stad
moet het vooral hebben van dagtochten en zakelijk toerisme. Met de trein ben je vanaf station
Houten binnen tien minuten in het centrum van Utrecht en straks vanaf station HoutenCastellum in ongeveer een kwartier. Deze nabijheid is gunstig voor onze inwoners.
Andersom, vanuit de stad geredeneerd, is Houten ook dichtbij en zou het meer als startpunt
voor recreatie kunnen gaan dienen. Over tien jaar zijn er 400.000 inwoners in de stad.
Dat geldt ook voor zakelijk toerisme door ‘even de A27 af te zakken’.
De stad heeft aangegeven meer samen te willen werken met de omliggende gemeenten, omdat
Utrecht zelf wat betreft recreatie niet aan de vraag kan voldoen.
Uit de Monitor blijkt dat buurgebied de Utrechtse Heuvelrug de vakantiebestemmingsregio
binnen de provincie is en blijft. Houten en de Kromme Rijnstreek zouden zich voor deze
vakantiegangers meer kunnen aanbieden als gebied voor dagtochten.
Houten en het Kromme Rijngebied kunnen meeprofiteren van de ligging tussen twee
recreatief-toeristisch aantrekkelijke gebieden in, Utrecht stad en Utrechtse Heuvelrug.
2.9 Trends en ontwikkelingen
Voordat we gaan inzoomen op wat we willen is het goed stil te staan bij actuele trends en
ontwikkelingen die relevant zijn voor Houten en de Kromme Rijnstreek (bronnen: bureau
Buiten, Ontspannen in het Groen (Raad voor het Landelijk Gebied, 2004), Onderzoek Route
4, Loket Plattelandstoerisme (Provincie Utrecht, 2006), Onderzoek groen-recreatieve behoefte
stad Utrecht (Leisure Result, 2009) en de kranten):
-

-

-

Er is een groeiende aandacht voor onthaasting, gezondheid, omgeving en wellness.
Er is een groeiende aandacht voor authentieke landschappen en natuur.
Er is een groeiende aandacht voor klimaat en milieu (groen toerisme).
Er is een toenemende behoefte aan korte vakanties, weekendjes weg en groepsuitjes.
De belevingseconomie draait op volle toeren: we willen afwisseling en avontuur,
afleiding en vermaak. We willen veel rendement uit onze schaarser wordende vrije tijd
halen.
Er is een toenemende behoefte aan kwaliteit en comfort.
Vergrijzing: er komen steeds meer ouderen. Deze groeiende groep (vaak nog zeer
actieve) senioren is bereid voor kwaliteit en zorg te betalen in de vakantie. Het
dagelijkse ommetje is voor ouderen heel belangrijk.
Kinderen hebben behoefte aan avontuurlijk en natuurlijk buiten spelen, gewoon
voetballen op een simpel trapveldje. De openbare speelruimte is nu vaak te aangeharkt
en op veel plekken mogen kinderen niet meer komen (regels en hekwerken beletten
het spelen).

6

Het toerisme in de provincie in het seizoen 2006/2007 leverde ca. 2.3 miljard euro aan bestedingen op, een
groei van 6% ten opzichte van het seizoen ervoor. Bron: Ecorys, juli 2008.
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-

-

-

-

In de provincie Utrecht willen de inwoners vooral wandelen en fietsen. Wandelen en
fietsen blijven nummer een wat betreft vrijetijdsbesteding. Weg met de auto is een
goede tweede. Ook buitensporten wordt veel gedaan.
De consument kiest steeds meer een dagtocht of vakantie op basis van een ‘regio’, een
gebied. Daarbij spelen natuur, cultuur en regionale identiteit een steeds grotere rol.
De reisbereidheid van mensen is aan het afnemen. Men wik het liefst de stad met de
voorzieningen bij de voordeur en het platteland bij de achterdeur.
De populariteit van paarden houden en paardrijden neemt percentagegewijs toe. In
Houten zijn de afgelopen periode tientallen legale en illegale paardenbakken geplaatst.
In absolute aantallen blijft het beperkt.
Er is niet zo zeer een toename in de behoefte aan overnachtingen sec, maar wel een
groeiende vraag naar complete arrangementen: dagrecreatie, vermaak/leisure, horeca,
overnachten, dit laatste het liefst op bijzondere plekken.
Zakelijk toerisme: zie vorige punt, maar dan ook in combinatie met
vergaderfaciliteiten.
Veel gezinnen hebben een hond. Er is een groeiende behoefte aan plekken waar
honden kunnen worden uitgelaten of nog liever, waar ze mogen loslopen.
Digitalisering van de samenleving: internet speelt een steeds belangrijker rol in de
toeristisch-recreatieve sector inzake informatie en promotie en reserveringen en
boekingen.

2.10 Beleid op hoofdlijnen
Beleidsmatig heeft het onderwerp recreatie en toerisme ruime aandacht, maar moet het vaak
nog geconcretiseerd worden voor daadwerkelijke uitvoering. Het rijk laat dit over aan
provincies en gemeenten. Sinds het vervallen van de Wet op de openluchtrecreatie begin 2008
mogen gemeenten hun eigen kampeerbeleid voeren. Dit is voor ons een kans om hiermee aan
de slag te gaan.
In de Nota Ruimte wordt het onderwerp vooral gekoppeld aan de rood-groen balans:
beleidsmatig is een richtgetal aangegeven van 75 m2 groen per woning in stedelijk gebied,
gebaseerd op de recreatieve functie van groen. Dit getal wordt echter in het land zeer
verschillend ingevuld en geïnterpreteerd.
Het provinciale streekplan betitelt het grootste deel van het Kromme Rijngebied als zone met
‘recreatief medegebruik’. De beleidsmatige vertaling in verschillende aanduidingen voor het
landelijk gebied (vooral Landelijk Gebied 2 en Landelijk Gebied 3) maakt een verschil in
gebruiksmogelijkheden uit, waaronder recreatie. Het gebied ten noordwesten van Houten is
zoekgebied voor aan stedelijk gebied gebonden recreatie. De provincie zet ook (via diverse
programma’s) in op routegebonden recreatie. Het project Fietsknooppunten, onder andere in
het Kromme Rijngebied, is recent opgeleverd.
Een van de prestatiedoelen uit de provinciale Agenda Vitaal Platteland (AVP) betreft
recreatie. Het onderwerp komt dus ook naar voren in de visie “De kracht en pracht van het
Kromme Rijngebied” met bijbehorend gebiedsprogramma, een visie voor het AVP-gebied
Kromme Rijn. Het onderwerp is tevens een speerpunt in het Ontwikkelingsplan 2007-2013
van de Plaatselijke Groep Leader Kromme Rijn.
Het Regionaal Structuurplan van het BRU besteedt ook aandacht aan het onderwerp. Hier
wordt vooral een koppeling gelegd tussen woningbouwopgaves en behoefte aan recreatief
groen en recreatieve verbindingen.
Toerisme is voor de provincie een belangrijk onderwerp. Blijkens de monitoring van Ecorys
is dit een groeimarkt. De provincie heeft een concept Programma Vrije Tijd 2009-2012
opgesteld: ‘Bestemming Utrecht’. De provincie investeert in innovatie, marketing en
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promotie, evenementen en zakelijk toerisme. Primaire inzet van de ‘Bestemming Utrecht’
vindt plaats in: de gebieden Utrechtse Heuvelrug, Groene Hart, Vecht en Plassengebied en in
de steden Utrecht en Amersfoort. Het Kromme Rijngebied hoort daar in eerste instantie niet
bij, maar moet het meer hebben van de mogelijkheden die de AVP biedt.
Beleidsmatig is recreatie in de gemeente Houten een speerpunt voor plattelandsontwikkeling.
Kader hiertoe vormen de strategische visie, de ruimtelijke visie Houten 2015, het
collegeprogramma 2006-2010, maar bijvoorbeeld ook het startdocument gebiedsgerichte
ontwikkeling op het Eiland van Schalkwijk. Ook de gebiedsvisie Linieland en het beleid van
het Recreatieschap7 moeten worden genoemd. Een sterke link is er ook met de Visie
Voorzieningen Houten (2008), waarin reeds wordt voorgesorteerd op deze visie recreatie en
toerisme. In de Visie Voorzieningen komen gebieden zoals de Kruisboog (en het gebied
daartegenover aan de andere kant van de Binnenweg) en De Meerpaal-zuid in aanmerking
voor verdere recreatieve invulling in combinatie met sportvoorzieningen (‘derde cluster
voorzieningen’). Dit moet verder worden onderzocht.
Gemeentelijk beleid waarmee is afgestemd in verband met inhoudelijke raakvlakken en
waarmee ook bij de verdere uitwerking van dit beleidsonderwerp moet worden afgestemd
betreft: de Sportnota, de uitvoeringsnotitie integraal horecabeleid, fietsbeleid in Houten
demarreert, Cultuurbeleid, beleid rond spelen en speelvoorzieningen (Houten speelt en
beweegt).
Recreatieve projecten zijn gerealiseerd of in ontwikkeling in het kader van
uitvoeringsprogramma’s van de landinrichting Groenraven-oost en de recent afgesloten RAK8
Kromme Rijn. Ook de enveloppes voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Linieland en
Rijnauwen-Vechten, kennen vanuit hun gebiedsprogramma’s uit te voeren en reeds
uitgevoerde recreatieve projecten. Het jaarlijkse uitvoeringsprogramma AVP Kromme
Rijnstreek bevat eveneens recreatieve projecten.

7
8

Houten maakt deel uit van Recreatieschap Stichtse Groenlanden (gemeenschappelijke regeling).
Ruilverkaveling met administratief karakter
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3 RECREATIEF-TOERISTISCHE AMBITIES
3.1 Algemene uitgangspunten
We zijn ervan overtuigd dat recreatie en toerisme een belangrijke positieve impuls aan het
imago van de gemeente kunnen geven, tezamen met ontwikkelingen die nu ook spelen zoals
het vernieuwen van het Centrum, het nieuwe cultuurcentrum en de activiteiten in het kader
van Houten XL. Ook zien wij recreatie en toerisme als belangrijke economische drager, van
met name plattelandsontwikkeling.
Toerisme en vooral recreatie hebben nauwe relatie met de kwaliteit van de openbare ruimte.
Zowel in bebouwd gebied als in het buitengebied streven we ernaar de kwaliteit van de
openbare ruimte in stand te houden dan wel te verbeteren via gebiedsprojecten of via het
bestemmingsplan. Een openbare ruimte met kwaliteit nodigt uit tot ontmoeting, van belang in
een stad in wording. Een openbare ruimte met kwaliteit nodigt ook uit tot verblijf. We gaan
voor goed gastheerschap. Het moet aangenaam zijn om bij ons te verblijven.
Het karakter van ons buitengebied en dat van de hele Kromme Rijn is gebaseerd op rust en
ruimte. Dat willen we zo houden, het is vanuit recreatief oogpunt een grote kwaliteit, zeker in
een verstedelijkte regio. Een belangrijk thema vinden we duurzaamheid: passend bij de
draagkracht en de ‘traagkracht9’ van het gebied. We gaan voor kleinschaligheid en kwaliteit.
Er kan dus best ontwikkeling plaatsvinden, maar we staan niet open voor grootschalige
verblijfs- en vermaakrecreatie. Dit geeft een aardig beeld van hoe ver wij willen gaan.
We willen werken aan een krachtiger recreatief-toeristisch profiel van onze gemeente. We
hebben hiervoor best al aardig wat aanknopingspunten, we starten niet bij nul. Het profiel
moet steviger door meer beleid en elementen aan elkaar te verbinden en inbedding van
recreatie en toerisme in de Houtense samenleving. Er liggen kansen. Onze inwoners zijn de
ambassadeurs. Dat blijkt ook wel uit de publieksenquête en het publieksdebat. We gaan
derhalve primair uit van eigen kracht. Ons startpunt is Houten! We moeten het alleen veel
beter uitdragen en meer promotie maken.
Meer samenhang in beleid, benadering en promotie zal leiden tot een sterker recreatieftoeristisch profiel van Houten.
We maken onderdeel uit van de Kromme Rijnstreek. De gemeente acht het zeer verstandig om
bij te dragen aan de Kromme Rijnsamenwerking waar recreatie een belangrijke ambitie is,
mede gezien de mogelijkheden van de Agenda Vitaal Platteland. Dat geldt ook voor deelname
aan de plaatselijke groep Leader. Bovendien werkt de plaatselijke groep zeer bottom-up en is
zij een belangrijk contact met de bevolking uit het gebied. We kijken nog verder, want we
kunnen ook profiteren van de provinciale ‘merken’ stad Utrecht en Utrechtse Heuvelrug. Wij
denken dat door met een eigen visie en programma te komen, we onze eigen positie (startpunt
Houten) bepalen en er sprake zal zijn van synergie: ons gebied krijgt meer naamsbekendheid,
wij voegen een authentiek stuk rivierenlandschap toe aan het recreatief-toeristisch palet van
stad en Heuvelrug. Dit geldt voor het hele Kromme Rijngebied: de‘Tuin van Utrecht’.
We gaan uit van startpunt Houten, en we kunnen daarnaast profiteren van andere recreatieftoeristisch interessante gebieden door zinvol aan te haken en samen te werken.
9

Term bedacht door hoogleraar Dietz, die uitstekend aangeeft dat het landelijk gebied een andere dynamiek
heeft dan stedelijk gebied.
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3.2 Voor wie?
Voor wie doen we het? Wie vormen onze doelgroepen voor recreatie en toerisme?
We onderscheiden bewoners van Houten, gasten uit de regio en gasten van buiten de regio.
Deze vergen verschillende aanpakken, alhoewel de laatste categorie wellicht in het
beginstadium nog een stap te ver is. We gaan primair uit van eigen inwoners en gasten uit de
regio.
Een ander onderscheid ligt in consumenten en producenten. De eerste groep is recreant,
bezoeker of toerist. Verschil is er op thema of herkomst.
De tweede groep produceert het product recreatie en toerisme. Verschil is er vooral in rol:
ondernemer, subsidiegever, inrichter/beheerder…
De recreatief-toeristische ondernemers zijn belangrijk voor het gastheerschap. Het is van
belang met hen in gesprek te blijven en hun plannen redelijkerwijs planologisch te regelen of
te faciliteren. En samen met hen het gastheerschap invullen. Tijdens het doelgroepenoverleg
en het publieksdebat kwam dit ook nadrukkelijk naar voren.
Voor categorieën consumenten hebben we de volgende richtpunten:
• Inwoners Houten en kleine kernen: groen nabij huis, stadsrand als uitloopgebied,
fietsen en wandelen, toegankelijkheid Eiland van Schalkwijk en Kromme Rijngebied,
uitgaan/horeca/winkelen/cultuur/sport.
• Jongeren: avontuurlijk spelen, uitgaan/disco, actieve buitensport, skaten.
• Senioren: wandelen, actieve buiten- en binnensport.
• Bezoekers uit de regio, uit de stad, uit het achterland (ook speciale aandacht voor
gebieden ten zuiden van de Lek, o.a. Culemborg): bereikbare gebieden op het Eiland
van Schalkwijk en in het Kromme Rijngebied, kersen, Houten Fietsstad,
verblijfsrecreatie.
• Zakelijke toeristen: verblijf, vergader- en congresfaciliteiten, wellness, sporten.
• Bezoekers van buiten de regio: idem, extra promotie van o.a. Nieuwe Hollandse
Waterlinie en kersen, (Houten Fietsstad), verblijfsrecreatie.
• Bezoekers van buiten Nederland: idem, maar vooral de Waterlinie (verlengde van de
historische steden), verblijfsrecreatie.
Zoals eerder aangegeven, richten we ons in eerste instantie niet direct op de laatste twee
groepen. Waar we aan kunnen sluiten op promotie van ons gebied voor deze groepen, doen
we dat wel (bijvoorbeeld Nationaal Landschap Rivierengebied, Waterlinie).
We richten ons primair op de eigen inwoners en op gasten uit de regio.
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3.3 Concrete uitdagingen
De gemeente ziet een aantal concrete uitdagingen, mede op grond van de analyse en de
algemene uitgangspunten en het participatietraject. In het hiernavolgende zijn die uitdagingen
thematisch uitgewerkt. Tezamen vormen ze de bandbreedte van onze ambities. Elk thema
begint met een hoofdopgave, die verder wordt gespecificeerd.

1 Recreatieve basisstructuur
De ontsluiting van het landelijk gebied en de stadsrandzone voor langzaam recreatief verkeer
willen we verbeteren.
Het moet makkelijker worden om vanuit de kern Houten het directe buitengebied in te kunnen
en een rondje te kunnen fietsen of wandelen. Ten noorden van Houten is hier redelijk in
voorzien. Door de aanleg van paden in het bos Nieuw Wulven is een leuke tocht tot aan Fort
Vechten te maken. Wanneer het fietspad tussen Houten-noord en het bos over de rondweg
heen is aangelegd, worden de mogelijkheden vanuit de kern nog groter.
Vooral de verbindingen naar het westen (Laagraven), het zuiden (Eiland van Schalkwijk) en
het oosten (het Kromme Rijngebied in) verdienen de aandacht. Hier is een fietspad langs de
Rietsloot een ontbrekende schakel. Een lang gekoesterde wens is een fietsbrug over het
Amsterdam-Rijnkanaal tussen Houten-zuid en het Eiland van Schalkwijk ter hoogte van het
Elpad. Maar ook een fietspad tussen Houten en ’t Goy is bijvoorbeeld zeer wenselijk, zowel
om recreatieve als om utilitaire redenen.
Paden binnen gebieden zijn ook belangrijk om een gebied intern beter te ontsluiten. De
grootste uitdaging hiervoor ligt op het Eiland van Schalkwijk en in de stadsrand. Ook scharen
we hier de dagelijkse ommetjes onder, waar veel mensen behoefte aan hebben: een pad nabij
de woning. Vanuit de ouderen is aangegeven dat dit ook geldt vanuit de kleine kernen en
vanuit verzorgingshuizen.
Ook de verbindingen tussen gebieden zijn van belang. Daarbij moet vooral worden gedacht
aan routes, waaronder langeafstandsroutes die door onze gemeente lopen. Vanuit de Nieuwe
Hollandse Waterlinie zijn hiervoor onder meer wensen geuit, zoals een verbinding tussen het
gebied Laagraven en het Eiland van Schalkwijk via de Plofsluis. Ook zijn we blij met een
pontje tussen de forten Honswijk en Everdingen. Voor fietsers uit omliggende gemeenten is
het buitengebied van Houten een aantrekkelijk bestemming om een rondje te maken. Dus
aandacht voor verbindingen tussen kernen is ook belangrijk. Het gebied tussen Houten en
Bunnik/Odijk is voor fietsers slecht geoutilleerd. De uitkomsten van het project A12 Salto
zijn bepalend. We streven ernaar om waar mogelijk voor de fietser winst uit het project te
halen, al dan niet in de vorm van compensatie.
We gaan het recreatief netwerk van fiets- en wandelroutes versterken. Focus zal liggen op
belangrijke ontbrekende schakels in het fiets- en wandelpadennetwerk door verbeteren van
bestaande infrastructuur of het aanleggen van nieuwe. Accent zal vooral komen te liggen op
de stadsrand en het buitengebied. De kern Houten voldoet ruimschoots aan de eretitel
Fietsstad. De titel geldt evenwel voor het hele gemeentelijk grondgebied. Wij vinden dat de
genoemde accenten een goede aanvulling vormen om de titel integraal te kunnen duiden. Het
buitengebied op de fiets verkennen, is natuurlijk een zeer passend thema in een Fietsstad.
Het Amsterdam-Rijnkanaal doorsnijdt ons hele gebied. Langs het kanaal leent het gebied zich
goed voor en doorgaande lanzgaamverkeersverbinding.
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We willen aan het netwerk iets (laten) toevoegen, dat inspeelt op behoeften van onder meer
de bevolking van Houten:
• aanleg van natuurwandelpaden in de kern Houten;
• aanleg van ruiterpaden: deze zijn in onze gemeente nauwelijks aanwezig. We willen
samen met het Recreatieschap en de KNHS de mogelijkheden verkennen. Te denken
valt in eerste instantie aan Laagraven, alwaar een voorstel voor is uitgewerkt (AVPproject). Ook een gepland rondje in het bos Nieuw Wulven moet er komen. Op de
lange termijn kan wellicht samengewerkt worden aan een ruiterverbinding tussen
Kromme Rijnstreek en de Utrechtse Heuvelrug.
• kanoroute op het Eiland van Schalkwijk, een nieuwe voorziening voor onze gemeente,
passend bij de plannen van Linieland.
• skaten/skeeleren: verbetering van het fietspadenstelsel levert voor deze tak van
voortbewegen ook meer mogelijkheden op. Er is vraag naar plekken om te oefenen.
We willen de mogelijkheden voor een aan te leggen oefenbaan of een oefenplek
(bijvoorbeeld op de Kruisboog of de Weteringhoek) onderzoeken. Immers, goed
oefenen komt op tochten de veiligheid ten goede. Het boekje met skateroutes in het
Groene Hart (ANWB, KNSB) inspireert en is wellicht ook iets voor het Kromme
Rijngebied.
• een skate-oefenbaan kan ’s winters worden gebruikt als ijsbaan, een aantrekkelijke
combinatie. Velen geënquêteerden vulden bij wensen/behoeftes een ijsbaan in. De
vervallen baan aan de Doornkade moet op zijn minst bekeken worden.
• in navolging van de succesvolle TRAP-route willen we verkennen of er meer
thematische routes kunnen worden ontwikkeld. Te denken valt aan culturele routes
langs beeldende kunst of historische routes.
• een GPS-route binnen onze gemeentegrenzen wordt binnenkort werkelijkheid (TRAProute). We willen via een stageopdracht andere mogelijkheden verkennen10.
• een oplaadpunt voor elektrische fietsen of scootmobiels in het buitengebied/kleine
kernen vergroot de mobiliteit van vooral ouderen.
• een experiment met milieuvriendelijk vervoer in het kader van het groen toerisme.

2 Pleisterplaatsen en rustpunten
Er is in onze gemeente zowel in het landelijk als in het stedelijk gebied een gebrek aan
pleisterplaatsen en rustpunten. We willen de ruimte geven voor nieuwe initiatieven om deze
te ontwikkelen. De locatie speelt een bepalende factor bij de beoordeling ervan.
We willen dat mensen niet alleen maar door Houten rijden. Mensen moeten blijven hangen,
vertoeven bij ons. Dan moet er ook een doel zijn om te blijven. Het gaat om plekken waar
mensen onderweg halt houden. Deze kunnen heel divers zijn en variëren van een bankje of
een afdakje tot en met een horecagelegenheid of verblijfsrecreatie. Inhoudelijk zijn wij van
mening dat het hele palet van belang is voor onze gemeente, omdat het toevoegingen zijn die
het verblijf van mensen veraangenamen en mensen verleiden tot bestedingen in het gebied.
Bovendien hebben we nog weinig voorzieningen op dit vlak.
Op dit moment zijn we bezig met bankjes langs bestaande routes. We gaan inventariseren wat
de wensen omtrent straatmeubilair zijn in relatie tot de nieuwe ambities uit deze visie. Dat er
10

In de provincie Utrecht zijn er 69 GPS-routes, in heel Nederland 860.
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een behoefte is, blijkt al uit de enquête. Daarbij willen we ook een link leggen met
vormgeving en kunst, zodat de beleving van ‘eenvoudig straatmeubilair’ wordt verhoogd.
Inrichtingsaspecten die de gemeente voor haar rekening kan nemen, worden in een
programma vervat waarin inrichting en beheer en onderhoud zijn geregeld.
De ligging aan een route is voor pleisterplaatsen en rustpunten van belang. Wat dat betreft
willen we inspelen op de door de provincie aangelegde fietsknooppunten in het hele Kromme
Rijngebied. Het gaat hier om een goede verwijzing en bewegwijzering.
Het idee van het Recreatieschap om een routepunt op het Eiland van Schalkwijk te
ontwikkelen spreekt ons aan. Een routepunt is het startpunt voor diverse routes (met
informatie). Vaak horen daarbij: een parkeerplaats, een halte voor openbaar vervoer, een
horecagelegenheid. Een voorbeeld van een succesvol routepunt is het Oortjespad te Kamerik,
waar naast een restaurant met streekproducten ook een ‘pitch en putt’- golfterrein aanwezig is.
Wij willen de mogelijkheden op het Eiland van Schalkwijk bezien in relatie tot de ideeën voor
een recreatief transferium vanuit Linieland.
Diverse gemeenten om Utrecht en de stad zelf willen de locaties voor dit soort recreatieve
poorten op elkaar afstemmen. Wij doen hier aan mee.
Kleinschalige attracties/ontwikkelingen als streekgebonden verkooppunten of een klein
museum kunnen hiertoe ook behoren.
Voor horeca verwijzen we primair naar de uitvoeringsnotitie integraal horecabeleid.
Die gaat vooral in op de mogelijkheden in stedelijk gebied. Het Oude Dorp moeten we
koesteren als recreatief aantrekkelijke pleisterplaats en rustpunt. Het nieuwe Centrum moet
zich op dit vlak nog ontwikkelen. Het Gouden Huis op het Rond, dat onlangs is geopend, kan
een trekpleister worden.
Wij vinden in het kader van plattelandsontwikkeling dat pleisterplaatsen met horeca
prima passen. Er zijn in ons buitengebied en in de kleine kernen weinig voorzieningen. In
potentie zijn er echter diverse mooie plekken te bedenken: boerenijs eten op een agrarisch
bedrijf, een theetuin, eten en drinken op een fort…In de horecanotitie is als actiepunt
opgenomen: faciliteren van kleinschalige recreatief-toeristische ontwikkeling met horeca in de
kleine kernen en in het buitengebied.
In het kader van Linieland zijn we bezig met een herbestemming voor de forten en routes
tussen de forten (bijvoorbeeld de opgeknapte Gedekte Gemeenschapsweg). We willen de
recreatieve mogelijkheden rond de forten samen met relevante partijen bezien. Ook in een
gebied als het bos Nieuw Wulven is beperkte horeca denkbaar. Dit is erg gewenst bij de
inwoners (enquête en publieksdebat).
Dagrecreatieterreinen zijn ook bepaalde vormen van pleisterplaatsen. Wij verwachten dat er
de komende tijd meer vraag zal zijn naar dit soort terreinen, zeker in een stedelijke regio. Ze
vervullen de rol van stedelijk park nabij de stad.
• De bestaande terreinen langs de Lek zijn basaal ingericht, maar voorzien in een grote
behoefte. Samen met het Recreatieschap (de beheerder) willen we bekijken of de
kwaliteit van de terreinen kan worden opgeschroefd. Daarbij sluiten we de
mogelijkheid van kleinkamperen of paalkamperen niet uit. De ligging en aard van de
terreinen lenen zich daar goed voor. Het moet echter wel goed georganiseerd worden,
even als eventuele (mobiele) horeca.
• Bij de te ontwikkelen terreinen als de plas Laagraven en plas ’t Waal staan we een
recreatieve inrichting voor met voorzieningen die passen bij de moderne mens
(sanitair, comfort, horeca (dit laatste in ieder geval bij Laagraven)).
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•

Een andere vorm van dagrecreatieterrein in het landelijk gebied kan een nieuw
opengesteld landgoed zijn. Aardige voorbeelden in de buurt zijn er te over in de
Stichtse Lustwarande. Op het Eiland van Schalkwijk is ruimte en kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan het lint van Tull en ’t Waal, een gebied dat wat meer besloten is.
Maar ook zien wij mogelijkheden in het te ontwikkelen landschapspark Laagraven.
Het moet beleidsmatig wel goed geregeld zijn, hetgeen nu nog niet het geval is.

Verblijfsrecreatie is de meest vergaande vorm van pleisterplaatsen, het is letterlijk een
rustpunt. Wij zien potenties voor ons gebied met name in voorzieningen voor kort verblijf.
Daarmee spelen we in op het gewenste aanbod in het Kromme Rijngebied. In het rapport van
Bureau Buiten is aangegeven dat het gebied gezien de centrale ligging en het aanbod aan
actieve recreatievormen een ideale bestemming vormt voor korte vakanties en weekendjes
weg. Er moet een hoogwaardig aanbod worden ontwikkeld dat past bij het karakter van de
streek: kleinschalig, maar hoogwaardig (tot ongeveer 60 plaatsen maximaal). Daar sluiten wij
ons van harte bij aan. Er zit in de gemeente niet zo veel tussen een natuurcamping en een
zakelijk hotel. Dus er is ruimte voor gevarieerde uitbreiding. Voor verblijfsrecreatie geldt
hetzelfde als voor horeca: we zien dit als prima vorm van plattelandsontwikkeling. Ook voor
het stedelijk gebied zien we mogelijkheden, maar dan meer in de zakelijke sfeer. We denken
aan:
• kamperen of andersoortig verblijf op de boerderij in combinatie met agrotoerisme in
de brede zin van het woord (streekproducten, kersen);
• logies in bijzondere gebouwen: monumenten, oude boerderijen, landhuizen;
• (natuur)kamperen;
• camperplaatsen;
• kleinschalige groepsaccommodaties;
• kleinschalig hotel in de kleine kernen, het Oude Dorp of op fort Honswijk. Dit laatste
wordt onderzocht in het kader van Linieland;
• het moet kleinschalig blijven, maar waarom niet een paar recreatiehuisjes op een
mooie plek op het Eiland van Schalkwijk? We willen deze mogelijkheid verder bezien
in het kader van de visievorming Eiland van Schalkwijk.
Wij wachten initiatieven af. Wij staan niet voor alles zelf aan de lat. Wel stellen wij
randvoorwaarden, niet overal kan alles:
Er is een kaart opgesteld met mogelijke pleisterplaatsen, geredeneerd vanuit de
verzamelde netwerken voor de fietser, de wandelaar, de watersporter en de motor-/autorijder
(zie kaart 2 pleisterplaatsen). De invulling ervan kan verschillen. Dat is niet alleen
aan de gemeente. Het gaat om kansenzones waar een ondernemer zich bij voorkeur vestigt.
Initiatieven willen we als gemeente zo veel mogelijk faciliteren. Hiervoor moeten we onze
planologische kaders deels herzien.
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Vooral de locatie is van belang voor wat er uiteindelijk kan op een plek. Gezien de
draagkracht van natuur en landschap willen we grenzen stellen en een zonering van
intensieve en extensieve recreatie toepassen. Ook mag agrarische bedrijfsvoering niet
onnodig beperkt worden door recreatieve initiatieven. Hiervoor is een kaart opgesteld, kaart
3 intensiteit recreatief gebruik, die als globaal toetsingskader voor aanvragen en initiatieven
kan dienen.
De betekenis van de kleuraanduidingen is:
• roze=intensief gebruik: intensieve dagrecreatie; verblijfsrecreatie in alle vormen
toegestaan, mits gelegen binnen een kern of binnen een pleisterplaats.
• geel=recreatief medegebruik: extensieve dagrecreatie; kleinschalige verblijfsrecreatie
is mogelijk, mits natuurwaarden en/of de bedrijfsvoering in de landbouw niet
onevenredig worden aangetast en er in algemene zin geen overlast voor de omgeving
is.
• paars=geen/extensief recreatief gebruik: dagrecreatie beperkt zich tot recreatieve
verbindingen; verblijfsrecreatie is niet toegestaan.
Deze kaarten met bijbehorend beleid moeten verder worden uitgewerkt om als toetsingskader
voor aanvragen te kunnen dienen.
Het kan onder andere gaan om locaties, aantal dagen bij verblijfsrecreatie, ontsluiten en
parkeren.
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3 Zakelijk toerisme
Zakelijk toerisme is een interessante groeimarkt, gezien de ligging van Houten in een
stedelijke regio met veel zakelijke dienstverlening. Samen met de markt willen we zakelijk
toerisme stimuleren en onder andere tot toeristisch-recreatieve arrangementen komen.
Met hotel Houten hebben we een belangrijke voorziening voor vergader- en
congresfaciliteiten en zakelijke overnachtingen in huis. Vergaderaccommodatie vinden we
ook in het Oude Dorp, in het beeldbepalende Aluminiumcentrum en in Makeblijde. Een
mooie, nieuwe vergaderlocatie is het Oude Station. Door dit meer in gezamenlijkheid te
promoten, wordt duidelijk dat Houten een divers en kwalitatief hoog aanbod voor
vergaderfaciliteiten heeft.
Zakelijke overnachtingen kunnen ook interessant zijn voor recreatieve ondernemers die
bijvoorbeeld een bed-en-breakfast runnen. Op deze wijze kan het seizoen voor hen verlengd
worden. Op dit moment is dat al realiteit.
Ook beurzengigant Expo moet in het kader van zakelijk toerisme worden genoemd. Die trekt
landelijk publiek en zal nog verder groeien. Verder denken wij aan arrangementen
die het zakendoen en het vergaderen aanvullen met uitstapjes in het landelijk gebied
(bijvoorbeeld de Nieuwe Hollandse Waterlinie), welness (sauna), lekker eten (bijvoorbeeld
kasteel Heemstede) en sport (bijvoorbeeld de golfbaan). Hotel Houten is reeds gestart met
fiets- en ontspanarrangementen. Dit onderwerp wil de gemeente samen met de markt verder
uitwerken.
Een eerste stap voor Houtense ondernemers zou kunnen zijn om deel te gaan nemen aan het
Platform Zakelijk Toerisme Utrecht. Op het doelgroepenoverleg heeft de provincie Houten
ook hiertoe uitgenodigd. De provincie wil de samenwerking op dit vlak vergroten.
Zie www.utrechtscongresbureau.nl/platform.
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4 De stadsrand
De wisselwerking tussen stedelijk en landelijk gebied moet veel beter benut worden. De
stadsrandzone is daar de uitgelezen plek voor. Wij willen voor de stadsrand een
samenhangend concept tot uitloopgebied ontwikkelen met uitvoeringsprojecten.
Onder de stadsrandzone verstaan wij een brede zone rondom de kern Houten11. De stadsrand
herbergt landschappelijke, ecologische en recreatieve kwaliteiten, maar door een gebrek aan
samenhang en door het ontbreken van een eenduidig beeld worden die niet genoeg benut. Tijd
om hier bij stil te staan. Daarvoor zijn verschillende redenen:
• Eerder spraken we al over het toevoegen van recreatieve verbindingen, maar het gaat
ook om recreatieve uitloopgebieden vanuit de wijken.
• De stadsrand is een visitekaartje van Houten.
• Als ruimte is de stadsrand interessant voor het inpassen van diverse functies, die
passen bij dat gebied en de structuur van Houten. Zo wordt naar de stadsrand gekeken
in het kader van het nadenken over een eventueel derde voorzieningencluster.
• Gezien de grootte van het gebied kijken en denken we ook breder. Ons gebied, zeker
het oostelijk deel, is een belangrijk onderdeel van de Kromme Rijnstreek en kan als
buffer dienen tegen eventuele woningbouw en een project als A12 Salto.
• In de hele discussie over verstedelijking in het kader van de NV Utrecht is het zoeken
naar een geschikt profiel voor de Kromme Rijn/Lekzone en dus ook voor de Houtense
bijdrage daarin. Wij denken dat de stadsrandzone, tezamen met het Eiland van
Schalkwijk (samen ‘groene zoom’) een belangrijke rol kan vervullen in het gewenste
blauwgroene casco (robuuste landschappelijke structuren van natuur, water en
recreatief groen) uit de visie van de NV Utrecht.
Wij beschouwen de stadsrand dus zowel micro/lokaal als macro/regionaal. Wij willen voor de
stadsrand een verdergaand, samenhangend concept met concrete maatregelen in de
deelgebieden ontwikkelen met als doel:
Versterken van de landschappelijke, ecologische en recreatieve kwaliteiten van een brede
zone rondom de kern Houten om op deze wijze een bijdrage te leveren aan:
- het in het kader van de NV Utrecht gewenste blauwgroene casco in de Kromme
Rijnstreek;
- een groene buffer tussen de kernen in de Kromme Rijnstreek en tussen Nieuwegein,
Houten en Utrecht;
- een uitloopgebied met body voor de inwoners van Houten vanuit de kern het Kromme
Rijngebied in.
Op deze wijze willen we ook verrommeling en versnippering voorkomen.
Een inspirend voorbeeld is de stadsrandzone Noorderpark, ten noorden van de stad Utrecht.
Voordeel is dat diverse gronden in de stadsrand bij ons in bezit zijn. Een knelpunt voor dit
soort terreinen in de stadsrand is vaak dat de kosten zo hoog worden, omdat de gronden
moeten worden afgewaardeerd. Bij een integrale aanpak van de stadsrand moet daar een
oplossing voor worden gevonden.

11

Gebied dat globaal omsloten wordt door Amsterdam-Rijnkanaal, Laagravenseweg, A12, Achterdijk,
Oostrumsdijkje en ’t Goy. Dus een gemeentegrensoverschrijdend groot gebied rondom de kern Houten.

26

Een concreet terrein waarvoor al schetsen zijn uitgewerkt is het Terrein aan de Hoogdijk (ook
wel Terrein 14 genoemd), dicht tegen Houten-zuid aan. Dit is een interessant terrein om
verder in te richten als uitloopgebied. Het is een archeologisch terrein. Bij verdere uitwerking
van het gebied kan archeologie als interessant thema kunnen gelden. Bovendien is de
archeologie ook de reden dat op dit terrein beperkte ingrepen kunnen plaatsvinden. Het terrein
is ook een visitekaartje voor mensen van buitenaf, onder andere vanwege het kunstwerk dat
bovenregionale bekendheid geniet. Met dit terrein willen we snel aan de gang, zodat er ook
concreet al gauw resultaat te zien is in de stadsrand. Het is goed daarbij aan te sluiten op het
RAK-bos in aanleg.
Het RonDo-terrein wordt ingericht als parklandgoed Wulven. Bezien moet worden hoe de
landschappelijke stuctuur uit het oorspronkelijke plan versterkt kan worden en op welke wijze
functies worden ingepast. Het is het verlengde van de oost-west lopende groenstructuur door
de kern Houten. Een brug over de rondweg moet deze structuur verbinden met het Rondogebied.

5 Natuurlijk recreëren en avontuurlijk spelen
Wij zijn tevreden over onze basisgroenstructuur, maar wij nemen ons voor om daar waar
mogelijk is het natuurlijke karakter ervan te versterken, omdat dat ecologisch en qua
beleving interessanter is.
Er zijn normen voor de hoeveelheid groen per woning (zie hst. 2 beleid). Wij voldoen met
onze groenstructuren ruimschoots aan die normen. Maar het is niet alleen een kwantitatief
verhaal. Juist de aard van het groen maakt nogal uit voor de beleving. En er zijn ook
verschillende behoeftes. Vergelijk een uitlaatveldje voor honden met een natuurlijk aangelegd
park of bos in de wijk. Er wordt tot 2013 nog behoorlijk wat groen in Houten-zuid aangelegd.
Wij willen onderzoeken hoe de inwoners de groenstructuur waarderen en gebruiken. Daarna
bepalen wij verder onze strategie voor plantkeuze, rustpunten, beheer binnen de
groenstructuur.
Ons beleid voor hondenlosloopgebieden is net vastgesteld. Hiermee voorzien we in een
toenemende behoefte.
Wij vinden dat kinderen gestimuleerd moeten worden naar buiten te gaan en te bewegen.
Dit is de kern van het beleid, zoals verwoord is in de nota Houten speelt en beweegt. Wij
willen dit doel bereiken door de speelruimte informeler en aantrekkelijker te maken voor
avontuurlijk spelen. Met het speelnatuurgebied dat we gaan aanleggen in Houten-noord
krijgen we op dit vlak een mooie voorziening, maar we gaan ook kijken in de bestaande
groenstructuren en in de stadsrandzone. Een idee dat we samen met scholen en ouders willen
ontwikkelen gaat over de speel- en bewegingslinten tussen huis en school. Dit is te
vergelijken met de trimbossen van weleer: eenvoudige toestellen in het groen die mensen
aanzetten tot bewegen. En ach, waarom geen trimbos voor volwassenen in het bos Nieuw
Wulven? Voor de oudere kinderen zou gedacht kunnen worden aan een voorziening als een
bouwspeeltuin.
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6 Promotie en informatievoorziening
Wij willen als teken van goed gastheerschap de informatievoorziening over recreatie en
toerisme sterk verbeteren. Dit is meteen een onderdeel van de door ons gewenste toeristsichrecreatieve promotie van de gemeente Houten. Wij worden daarin bevestigd door de
resultaten van het participatietraject.
Mensen denken bij Houten al gauw aan huizen bouwen, Vinex. Dat Houten nog veel meer te
bieden heeft, dat is relatief onbekend. De forten zijn een openbaring voor bezoekers in de
fortenmaand. Men is gecharmeerd van de gaafheid van het Eiland van Schalkwijk. De
Steenwaard: geen Natura 2000-gebied maar toch een eldorado voor vogelaars. Fruitteelt, dat
was toch de Betuwe? Dit soort aspecten en zaken van nationaal belang als de Nieuwe
Hollandse Waterlinie en de rivier de Lek moeten we koesteren en meer promoten. Dat geldt
ook voor onze archeologie. Vanwege de archeologische gelaagdheid in de bodem, kan je in
Houten een Reis door de Tijd maken. Dit is een leuk gegeven, ook voor scholen.
Maar ook in het stedelijk gebied is veel te zien. De stedenbouwkundige structuur en de
fietsstructuur van Houten is wel bekend bij de vakdeskundigen, en dan houdt het wel op, Wat
er in het Centrum gebeurt, dat houden we nog behoorlijk voor ons.
Tijdens het overleg met ondernemers werd heel duidelijk dat gemeente en ondernemers elkaar
op communicatie en promotie konden vinden.
De recreatief-toeristische promotie van Houten heeft wat ons betreft twee dimensies: enerzijds
Houten zelf, anderzijds als onderdeel van andere verbanden, zoals de Kromme
Rijnsamenwerking. Daarbij gaat het om onze eigen kwaliteiten en mogelijkheden, maar steeds
in ander perspectief. Reeds eerder hebben we aangegeven dat we waar dat kan ook willen
meeliften met het recreatief-toeristisch succes van onze buren: de stad Utrecht en de Utrechtse
Heuvelrug.
Het begint bij het eigen materiaal op orde hebben. Minimaal gaat het dan om een recreatieftoeristisch infopakket met routes en de belangrijkste bezienswaardigheden in Houten. De
publieksinformatieruimte in de Gemeente InGang moet daartoe beter geoutilleerd zijn.
Relevante informatie op de website van de gemeente Houten is eveneens aan de orde. Ook
relevante links naar andere recreatieve sites en naar onze ondernemers toe behoren tot dit
pakket. De enquête wees ook uit dat de meeste mensen het liefst informatie over recreatie en
toerisme van de gemeentelijke website halen. Overigens noemde ook een ruim aantal de
Gemeentegids. Die zouden we met het oog op dit onderwerp kunnen wat betreft informatie
kunnen verbeteren.
Ook kunnen we de lokale krantjes benutten door daar af en toe een artikel over recreatie en
toerisme naartoe te sturen. Hiermee kan een evenement belicht worden, maar ook
bijvoorbeeld een ondernemer.
Aan de recreatiekrant Utrecht Your Way nemen wij al deel.
Een activiteitenladder, apart of in de lokale krant, geeft een mooi overzicht van wat er zoal te
doen is. Hierbij kunnen we aanhaken op de initiatieven die in Houten op het gebied van kunst
en cultuur worden genomen. Dit is natuurlijk een aanverwant thema en erg belangrijk voor
beleving en imago van Houten. Zo is er een maandelijkse cultuurladder met alle activiteiten
die spelen (“Uit in Houten”). Daar zouden we met recreatief-toeristische activiteiten op
kunnen aanhaken.
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Imago, stijl en wat we gaan promoten is een onderwerp dat we met externe betrokkenen/
partijen samen gaan ontwikkelen. Samen moeten we Houten in de markt zetten. Daarbij hoort
ook citymarketing of stadspromotie. Houten is bekend van wonen en werken. Mensen en
bedrijven kwamen als vanzelf naar Houten toe. Stadspromotie biedt kansen voor het
versterken van het recreatief-toeristisch product Houten, inclusief de Centrumplannen.
Tezamen met de titel Fietsstad van Nederland versterkt dit uiteraard de promotie van Houten
totaal.
Wij willen een centraal informatiepunt voor recreatie en toerisme. Dit is zeer wenselijk,
omdat het Houten professionaliseert en meer inhoud geeft aan het profiel van Houten.
Vorm en locatie kunnen verschillend ingevuld worden. De uitersten zijn een vrijwilligersclub
versus een professionele VVV met betaalde krachten; wat gewenst en haalbaar is, is een punt
van nader onderzoek. Kosten van een permanente VVV zijn erg hoog. Er zijn ook vele
alternatieven.
Randvoorwaarden zijn in ieder geval: goede informatievoorziening, ook in het weekend
geopend, op een centrale plek, prettige plek om even binnen te lopen. In de kernen van de
gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn lokale VVV’s die zo functioneren. Bijzonder is dat
organisaties, (horeca)bedrijven en individuele mensen lid kunnen worden van zo’n VVV. In
Wijk bij Duurstede zit een professionele VVV. Daar hebben we goede contacten mee, ook in
Kromme Rijnverband. Het is ook voorstelbaar dat we daar verder mee samenwerken en in
Houten een ‘dependance’ hebben met Houtens materiaal. Aanvullend op ‘de centrale plek’
zijn onbemande infozuilen een mogelijkheid.
Geschikte locaties voor een centraal informatiepunt zien wij in het fietstransferium dat straks
onder het verhoogde spoor ontwikkeld wordt of in een stadskiosk op Het Rond (dit plan is in
het ideeënstadium). Geschikte locaties voor infozuilen kunnen zijn: bos Nieuw Wulven,
Castellum, Oude Dorp, ‘t Goy en Schalkwijk (bijvoorbeeld in het Wapen van Schalkwijk).
Omdat de Gemeente InGang alleen tijdens kantooruren open is en het centrale informatiepunt
er niet van de ene op de andere dag is, willen we reeds dit jaar starten met het plaatsen van
infozuilen.
Voor het bereiken van onze ambities hebben we derden nodig. Het is belangrijk dat
betrokkenen elkaar ontmoeten. Dan heb je de partijen bij elkaar en kun je afstemmen en
samenwerken. Voor cultuur bestaat dit al in de vorm van het cultuurcafé en een website
(cultuurinhouten.nl).
Ondernemers hebben aangegeven elkaar te willen ontmoeten en wat meer te willen
samenwerken op het vlak van recreatie en toerisme. We willen starten met een netwerkavond
voor ondernemers. Al werkenderweg willen we kijken of een platform voor meerdere
doelgroepen gewenst is.
Evenementen en happenings dienen vaak een recreatief-toeristisch doel en een promotiedoel.
Het feest Houten XL leidt mogelijk tot een opstap om Houten cultureel breder op de kaart te
krijgen. Als de stichting Houten XL permanent wordt, is dit een jaarlijks terugkerend
fenomeen. Aangehaakt kan ook worden bijvoorbeeld bij de onderscheiding van Houten als
Fietsstad van Nederland. Wat te denken van Tour de Houten of de nationale
bakfietskampioenschappen? De promotie van ons fietsbeleid kent ook een internationale
dimensie. Uit de hele wereld komen mensen kijken naar de Houtense fietsstructuur. Wij
willen andere landen graag inspireren en stimuleren tot fietsgebruik. Op deze wijze dragen we
bij aan duurzaam vervoer. Over Houten Fietsstad wordt ten bate van dit doel een film
gemaakt.
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We kunnen de bevolking meer betrekken door hen bijvoorbeeld de rondleidingen te laten
doen in Houten Fietsstad of andere thema’s, bijvoorbeeld historische, archeologsiche of
natuurwandelingen. De inwoners als ambassadeurs.
Een ander aanknopingspunt voor recreatief-toeristische promotie is Lekker Utregs, een
intitiatief rond gezond eten en streekproducten in en om de stad Utrecht. Hieraan doen ook
ondernemers uit de Kromme Rijnstreek mee.
Een ander punt voor promotie vormen de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Limes en de
kersen/de bloesem.
Verder doen we mee met Kromme Rijn promotie, die uit de samenwerking in de stichting
Kromme Rijnstreek vloeit. In het gebied zijn of komen verschillende infocentra. Het is zaak
dat die samenwerken en naar elkaar verwijzen/elkaar aanvullen (samenhangende promotie).
Het gaat om: VVV Wijk, Fort Vechten Liniecentrum, recreatief transferium Linieland,
streekhuis Werkhoven met Kromme Rijnloket. De Stichting Terecht Anders is een goede
promotor van het gebied. Ook moeten we meeliften met promotie van het nationaal landschap
Rivierengebied.

30

4 DEELGEBIEDEN
4.1 Gebiedsontwikkeling
Recreatie en toerisme moeten een prominente plek krijgen in gebiedsontwikkelingsprojecten.
Een belangrijk projectgebied in de komende jaren is het Eiland van Schalkwijk. Verder
denken we aan gebiedsontwikkeling Kromme Rijn en Leader, wat vooral actieve inbreng
vereist, willen we de mogelijkheden van de AVP en het Leader-programma benutten.
Onze ambities willen we vertalen naar deelgebieden toe, voor zover relevant. Dit willen we
uiteindelijk samen met andere partijen verder uitwerken. In dit hoofdstuk geven wij globaal
onze ideeën aan. Onze tocht start op het Eiland van Schalkwijk.
4.2 Eiland van Schalkwijk
Hét gebiedsontwikkelingsproject in onze gemeente is het Eiland van Schalkwijk. Dit
grotendeels agrarische gebied willen we als landelijk gebied behouden en ontwikkelen.
Hoofddoelstelling is een robuust groen en waterrijk, recreatief aantrekkelijk gebied te
ontwikkelen, met een belangrijke publieke functie en toegankelijkheid. Groen duidt op zowel
landbouw als natuur. We spreken over een van de groene longen rond de stad Utrecht.
Recreatie en toerisme moet een van de nieuwe economische dragers gaan worden
in het gebied. In 2009 zal de structuurvisie Eiland van Schalkwijk worden vastgesteld, zodat
de daadwerkelijke ruimtelijke koers voor het gebied beter voor het voetlicht komt.
In de basis gaat het om recreatief medegebruik van het agrarisch gebied en een betere
recreatieve ontsluiting van het gebied.
Een belangrijk onderdeel van het gebied, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, is in het kader van
de enveloppe Linieland uitgewerkt, ook op recreatief-toeristisch vlak. De eerste projecten zijn
zelfs al uitgevoerd. Neem de reconstructie van de Gedekte Gemeenschapsweg. Deze weg is
niet alleen cultuurhistorisch interessant, maar vormt ook een tot de verbeelding sprekende
recreatieve verbinding.
Restauratie en herontwikkeling van de forten is een belangrijk thema. De forten kunnen
(deels) een recreatief-toeristische functie krijgen. Overnachten op Honswijk: dit soort
uitgelezen mogelijkheden moet je koesteren op je grondgebied.
De hele Waterlinie is een prachtige, mysterieuze structuur, die het karakter heeft van
‘splendid isolation’. Dat is een leidend thema, passend bij de rust en de ruimte, maar al te
isolated is ook niet goed, want dan komt er niemand. De Nieuwe Hollandse Waterlinie moet
als structuur in zijn geheel (van Muiden tot Biesbosch) meer zichtbaar worden gemaakt. Op
het Eiland van Schalkwijk is die kans er, doordat de forten en de relatie met hun omgeving
nog intact zijn. De versterking van de beleving van de Linie zien wij onder andere door het
inundatiegebied in de polder Blokhoven vorm te geven, de aanleg van de nodige wandel- en
fietspaden, een kanoroute in Linieland te ontwikkelen en door de forten toegankelijker te
maken. Een pontje tussen fort Honswijk en fort Everdingen moet het zg. Lek-acces markeren
en een recreatieve verbinding met de overkant vormen.
De Lek zou veel beter recreatief benut kunnen worden. Langs de Lek liggen dagrecreatieve
terreinen die een opknapbeurt nodig hebben. Ook is er behoefte aan struinnatuur in de
uiterwaarden. De Lekdijk is een belangrijke doorgaande recreatieve verbinding, zowel voor
langzaam verkeer als voor gemotoriseerd verkeer. Helaas gaan deze twee hier niet altijd
samen, ook al zijn er wat kunstgrepen verricht. Fietsers en wandelaars krijgen echter een
alternatief naar het zuiden toe in de vorm van een bootbrug bij de stuw van Hagestein. Dit is
een project in het kader van Ruimte voor de Lek. Het hele stuweiland (Vianens grondgebied)
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zal in dit zelfde kader kwalitatief een impuls krijgen door natuurontwikkeling en recreatieve
ontwikkeling. De oude steenfabriek is ook zo’n ‘splendid isolation’ plek.
Het Eiland van Schalkwijk is landelijk gezien niet uniek, maar de grootte, de gave
landschaps- en verkavelingsstructuur en de openheid zijn belangrijke kwaliteiten in een
stedelijke regio. Die blijven echter alleen in stand als er iets mee wordt gedaan. We hebben de
ecologische hoofdstructuur, Linieland en het project Ruimte voor de Lek. De vraag is of dat
voldoende is om het gebied met zijn kwaliteiten te behouden. De vraag is ook of dat
voldoende is om recreanten en toeristen te trekken. Uiteraard moeten de toegankelijkheid en
de basisstructuur (voor wandelen en fietsen) goed zijn. De gewenste brug over het kanaal
tussen Houten-zuid en het Elpad op het Eiland zou de toegankelijkheid een stuk verbeteren.
Ook het geplande recreatief transferium bij de A27 (Linieland) draagt hieraan bij. Het Eiland
is zowel een gebied voor dagrecreatie als voor verblijfsrecreatie. Vooral aan dat laatste schort
het nog wel. Er is ruimte om hiermee wat te doen.
Maar zijn we dan ook aantrekkelijk voor de gast van buitenaf? Die gast slaat af richting het
Eiland wanneer daar een onderscheidend aanbod is te vinden. De vraag is: hoe breng je een
stuk uniciteit in het gebied? Het antwoord is: door de kwaliteiten van het gebied te
combineren met een goed recreatief-economisch profiel. Daarbij gaat het niet alleen om
locaties, maar vooral ook om activiteiten. Een passend thema zou ‘outdoor’ kunnen zijn.
Bijvoorbeeld het ‘Inundatiepark’ in de polder Blokhoven met allerhande
water(sport)activiteiten, eten en shoppen in de Landmarktsupermarkt bij het recreatief
transferium, uiterwaardensafari, water/junglespeeltuin, bouwspeeltuin …
Ook kun je meer met cultuur doen, bijvoorbeeld op de forten, en moeten er vooral ook
mogelijkheden voor verblijf zijn. Op het Eiland is duidelijk een ander milieu dan in stedelijk
gebied of op de Utrechtse Heuvelrug, een exclusieve aanvulling dus.
De structuurvisie moet de basis zijn voor het ontwikkelen van een gebied van grote waarde,
een gebied dat door steeds meer mensen ontdekt zal worden, ook van buiten. Een belangrijke
voorwaarde voor ons is dat de ontwikkelingen plaatsvinden plaats passend bij aard en schaal
van het Eiland, ook qua infrastructuur.
4.3 Laagraven
Als we met de klok meedraaien met de kern Houten als middelpunt, dan komen we uit in het
gebied Laagraven, mits daar een brug tussen de Plofsluis en Laagraven, over het kanaal, is
aangelegd. Dit is een belangrijk recreatieve verbinding in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Laagraven kan zich ontwikkelen tot een echt landschapspark en leent zich goed voor
dagrecreatie. Hierin passen ideeën voor een landgoed nieuwe stijl, ideeën die met behulp van
het Recreatieschap steeds meer vastomlijnd worden.
Belangwekkende recreatieve elementen zijn de recreatieplas en de golfbaan. De plannen voor
herstel van de Tuinen van Heemstede brengen een stuk historie terug. De tuinen eindigen op
oude kaarten bij het nieuwe horecapaviljoen in het RonDo-gebied. Of ze daar ook hersteld
worden is maar zeer de vraag. Het zou wel het streven moeten zijn. Dat rechtvaardigt nog
enigszins de ook lang gekoesterde wens van een brug over de A27 tussen Heemstede en het
RonDo-gebied.
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4.4 Houten-noord
Het is een gebied dat zich vooral leent voor wandelen en fietsen. Een groot deel is straks
ingericht als bos- en speelnatuurgebied (Nieuw Wulven). Tussen de noordkant van de kern
Houten en Fort Vechten ligt dus een groot recreatiegebied in wording. De toegankelijkheid
wordt straks nog verbeterd door het doortrekken van het fietspad aan de westkant tot aan
Houten, nabij het spoorviaduct.
Er wordt ook gewerkt aan een rondje ruiterpaarden in het gebied. De verbinding naar
ruiterroutes buiten het gebied of naar de dichtbijgelegen manege is een volgende stap.
Een kleine uitspanning nabij het bosgebied Nieuw Wulven, eventueel gecombineerd met een
educatieve functie (klein veldwerkstation) zou het gebied en de recreant iets extra’s kunnen
geven.
Een idee voor de langere termijn vormt onderzoek naar de haalbaarheid van de zg. Houtense
Rijn, een oude stroomgeul van de Kromme Rijn. Dit idee heeft cultuurhistorische, ecologischlandschappelijke, waterhuishoudkundige en recreatieve dimensies. Dit kan mogelijkerwijs
worden meegenomen in het ontwerp voor de A12-zone.
4.5 Houten-oost/’t Goy
Dit is een wandel- en fietsgebied dat grotendeels agrarisch is. Fruitpromotie kan het gebied
een toeristisch tintje geven. Het is belangrijk dat de recreatieve verbindingen aansluiten op die
in en naar het Kromme Rijngebied. Twee fietspaden zijn erg gewenst: een pad langs de
Rietsloot en een fietspad vanuit Houten-zuid naar ‘t Goy. De eerste zou in principe kunnen
worden aangelegd, voor de tweede is nu eerst een haalbaarheidsonderzoek nodig. Dit pad lang
de Beusichemseweg is ook vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid sterk gewenst. Er is een
burgerinitiatief.
Het gebied is stadsrandgebied en wordt in dat kader verder onder de loep genomen (zie hst.
3). Er moet gekeken worden naar het verbeteren van de toegankelijkheid. Het terrein aan de
Hoogdijk zouden we snel onder handen kunnen nemen als uitloopgebied en mogelijkerwijs
als archeologisch park . Ook in het kader van de voorzieningenvisie wordt er naar het gebied
gekeken, ter hoogte van de Kruisboog, om eventueel nieuwe voorzieningen weg te zetten.
4.6 Kern Houten e.o.
Het recreatief en ecologisch aantrekkelijker maken van de groene zones in de kern achten wij
van belang. Het gaat om Imkerspark-Kooikerspark en de Vijfwal. Het idee van de
bewegingslinten en de natuurpaden zou ook hier gesitueerd moeten worden.
Voor onder andere het gebied Meerpaal-zuid wordt gekeken naar de mogelijkheid van de
combinatie van een ecologische zone met recreatie en sport en uitloopgebied. Ook hier komt
het onderzoek voort uit de voorzieningenvisie.
Het westelijk tegen de kern aangelegen en tussen twee bedrijventerreinen in gelegen RonDogebied is een gebied in het kader van regionaal groen (LNV). Het gebied wordt
landschappelijk ingericht als parklandgoed Wulven. De toegankelijkheid vanuit de kern wordt
verbeterd door de aanleg van een fietsbrug ter hoogte van De Camp.
Er is een visie voor het Oude Dorp in de maak. De recreatieve betekenis en toegankelijkheid
van het Oude Dorp hebben hierin een plek gekregen.
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5 RANDVOORWAARDEN GEMEENTE VOOR UITVOERING
Bij deze visie hoort een uitgebreid uitvoeringsprogramma. Dit programma is belangrijk om
onze ambities te realiseren en het onderwerp recreatie en toerisme op de politieke agenda te
houden.
Voor een goede uitvoering willen wij ook intern een aantal specifieke acties ondernemen:
•

Inbreng in projecten
De visie dient te worden ingebracht in gebiedsontwikkelingen en andere programma’s
waarin recreatie en toerisme een rol spelen. Het uitvoeringsprogramma kan daarbij helpen.

•

Eén coördinator/aanspreekpunt recreatie
Om het overzicht te houden op alle ontwikkelingen op het gebied van recreatie binnen de
gemeente Houten is het wenselijk één persoon aan te wijzen. Deze persoon fungeert als
eerste ambtelijk aanspreekpunt binnen de organisatie, maar vooral ook voor erbuiten.
Mensen of organisaties met ideeën en plannen kunnen hier terecht. Deze persoon moet
eveneens zorgen dat gemeentelijke projecten van de grond komen en is budgethouder. De
coördinator recreatie wordt bijgestaan door een klein team van vakgenoten. Dit is vooral
een kwestie van de energie binnenshuis meer bundelen en/of taken herschikken.

•

Aanspreekpunt toerisme
Om dezelfde redenen vinden wij het belangrijk dat er ook een ambtelijk aanspreekpunt
(zakelijk) toerisme komt. Economische Zaken ligt voor de hand. Het netwerk en het
werkveld is anders dan dat van recreatie. Vandaar dat we het scheiden. In beide gevallen
willen we adequaat gesprekspartner zijn. We willen blijvend in gesprek met andere
partijen om te stimuleren, te faciliteren, af te stemmen.

•

Samenhang groene beleidsvelden en programma’s
Het hele groene beleidsveld is in ontwikkeling. Inhoudelijke en programmatische
afstemming tussen groen, landschap, recreatie, water, plattelandsontwikkeling is
wenselijk. Hierdoor worden verbanden en kansen meer inzichtelijk.

•

Samenhang sociaal-culturele beleidsvelden en programma’s
Om dezelfde redenen is het van belang dat er meer samenhang komt tussen recreatie en
toerisme, sport, kunst en cultuur (‘leisure’).

•

Beleid faciliteert recreatie en toerisme
Om de realisatie van recreatieve-toeristische voorzieningen zo goed mogelijk te
faciliteren, dient te worden onderzocht in hoeverre het (ruimtelijk) beleid hierin voorziet.
Met name de recreatief-toeristische ontwikkelingsmogelijkheden binnen de geldende
bestemmingsplannen zijn hierbij van belang en de daarbij horende planologische
randvoorwaarden. Er moet ruimte voor ondernemerschap zijn, zeker bij een beleidsveld
dat in Houten nog moet groeien.

•

Beheer en onderhoud regelen
Aanleggen van recreatieve voorzieningen of het recreatief inrichten van gebieden is een
ding, beheer en onderhoud zijn minstens zo belangrijk voor een duurzaam gebruik.
Binnen de gemeente willen we hierover structurele afspraken maken. Daarbij betrekken
we ook bestaande voorzieningen.
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•

Financiën
Het structureel regelen van financiën voor recreatie is belangrijk voor de continuïteit in de
uitvoering en is ook belangrijk voor cofinanciering van recreatieve projecten uit andere
programma’s. Er zat de afgelopen jaren een progressiviteit in het budget voor recreatie.
Wij streven ernaar dit te continueren. In de periode 2010-2013 kan Houten de 50.000e
inwoner verwelkomen. Het bedrag van 1 euro per inwoner per jaar voor recreatie moet
tegen die tijd haalbaar zijn. Het verkennen van andere financiële bronnen kan ook tot de
mogelijkheden behoren.

•

Samenwerking buurgemeenten
Samenwerken met buurgemeenten, wat we deels al doen, biedt mogelijkheden voor
afstemming en gezamenlijke doelen en projecten. Ook gezamenlijke promotie,
bijvoorbeeld van het Kromme Rijngebied, kan ter hand worden genomen.

•

Samenwerken met provincie
De provincie is zowel voor recreatie (Agenda Vitaal Platteland) als voor toerisme
(Programma Vrije Tijd) een belangrijke partner.

•

Samenwerking overige partijen
De ondernemers en maatschappelijke organisaties benaderen we afzonderlijk. Het
Recreatieschap is een belangrijke gesprekspartner en uitvoerder. Hiermee hebben we
regelmatig contact. Bij landgoedeigenaren wachten we op initiatieven. Met andere
overheden en het waterschap stemmen we af. Met de Stichting Kromme Rijnstreek en met
de Enveloppecommissie zullen wij ook afstemmen, te meer daar we eigen projecten in de
betreffende gebiedsprogramma’s hebben zitten. Met de Stichting Terecht Anders zijn we
in Kromme Rijn-verband in gesprek om te kijken of er een professionaliseringsslag kan
worden gemaakt. De gemeente is vertegenwoordigd in de Plaatselijke Groep Leader.
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CONCLUSIES UIT DOELGROEPENOVERLEG
VISIE RECREATIE EN TOERISME HOUTEN
NOVEMBER/DECEMBER 2008

Hoofdconclusies uit alle overleggen
•
•

•
•
•

Het onderwerp recreatie en toerisme leeft.
Ambities zijn inhoudelijk duidelijk/compleet, maar hoe ver je wilt gaan is niet
duidelijk. Het gaat dan om keuzes en prioritering, om de intensiteit van je
ambities, om de kwalitatieve en waar mogelijk ook kwantitatieve duiding ervan.
Sommigen raadden ons aan om met scenario’s te werken.
Voor wie doe je het? Scheid de eigen inwoners en schil daaromheen van
gasten van buitenaf. Beide doelgroepen vergen een heel andere aanpak.
Recreatief-toeristisch profiel van Houten is zwak, o.a. door onbekendheid.
Infrastructuur voor promotie en informatievoorziening ontbreekt.
Zakelijk toerisme is echt een kans voor Houten, gezien de centrale ligging in
het land en de ligging in een regio voor zakelijke dienstverlening.

Bijeenkomst 1: recreatieondernemers
Conclusies:
• Houten is nu geen duidelijk merk en ontbeert eigen identiteit.
• Gemeente moet faciliteren om beleid op recreatie mogelijk te maken
(procedures etc). Geef de ondernemer de ruimte.
• Maak meer reclame/bekendheid voor datgene dat er al is aan activiteiten en
evenementen.
• Zorg dat je je profileert met de goede dingen, zoek naar een
herkenningsbeeld/uniciteit en bouw dat uit met arrangementen.
• Volgtijdelijkheid: eerst eigen inwoners, dan gasten van verder. Als eigen
inwoners zich als ambassadeur zien van het gebied krijg je een positief
vliegwieleffect.
• Maak keuzes: waar ga je voor als gemeente (Denk aan sterke punten) en op
welke schaal.
• Splits de doelgroepen in eigen bewoners + schil eromheen en gasten en
zakelijk toerisme daarna. Pas je promotie daarop aan.
• Activiteiten zijn vaak het probleem niet, de locatie wel.
• Ligging van Houten is in potentie sterke factor, zeker voor de zakelijke markt.
Tips:
- Maak een SWOT-analyse voor Houten over sterke en zwakke punten
- Recreatiepagina in de lokale krant met activiteiten. Laat zien dat er wat gebeurt in
Houten (vooral voor eigen inwoners).
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Bijeenkomst 2: recreatieschap en buurgemeenten
Concrete voorstellen en ideeën:
• Bunnik wil graag samen optrekken met Houten voor de ontwikkeling van de
oostkant van Houten (grenzend aan Bunniks grondgebied).
• Belevingswaarde van Amsterdam-Rijnkanaal aanpakken (bijv. oevers
gebruiksvriendelijk maken). Is wel samenwerking met Rijkswaterstaat voor
nodig.
• Overheid moet basisstructuur neerzetten en ontwikkelen, ondernemers komen
daarna met de invulling van concrete activiteiten.
• In samenspraak met Recreatieschap in bepaalde ontwikkelingen afstemming
bereiken, zoals Laagraven Zuid en boomgaard Tull en ’t Waal.
• Oostkant van Houten is lastig. Veel particulier eigendom en vitaal agrarisch
gebied. Het is de vraag of je deze kant in je ambities moet handhaven gezien
de haalbaarheid.
• Zuid: Eiland van Schalkwijk is prachtig, er moet nog een brug komen tussen
Houten Zuid en Schalkwijk.
• Stel evenementencoördinator aan.
• Recreatief medegebruik van agrarisch gebied is lastig.
• Voornaamste doelgroep is inwoners en direct omwonenden.
• Verbinding Stad-Land is belangrijk.
• Sterke punten van Houten: Eiland van Schalkwijk, Limes in Noord, Fietsen,
Water.

Bijeenkomst 3: plattelandsontwikkeling
Belangrijkste conclusies / opmerkingen:
• Ambities in grote lijnen logisch, maar geef ook aan wat je als eindresultaat
verwacht. In Wijk is gewerkt met 3 scenario’s, waarbij keuzes duidelijk in beeld
gebracht kunnen worden.
• Qua locatie liggen er op zakelijk toerisme grote kansen.
• Nota biedt kansen voor agrarische ondernemers in het buitengebied. Er zijn
ook mogelijkheden. Ontwikkeling van de aankoop van gronden in en rond
Schalkwijk door projectontwikkelaars maakt dat de agrarische achterban matig
te interesseren is voor andere (verbrede) ondernemingen dan het agrarische.
Bedenk in dat kader goed welke ontwikkelingen je daar wilt toestaan als
gemeente.
• Gebied meer toegankelijk maken met fiets- en wandelpaden: schept ook
kansen voor agrarische ondernemers en een positieve waardering van het
gebied.
• Maak als gemeente andere bestemmingen in het buitengebied voor verbrede
bedrijven mogelijk.
• In potentie mooi fietsgebied, maar veel sluipverkeer en moeizame
medewerking aan (vrijliggende) fiets- of wandelpaden door landeigenaren.
Angst voor overlast speelt een rol.
• Noodzaak voor recreatief ondernemerschap is minder dan in andere delen
van het land/de provincie.
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•

•
•

•
•

Streekproducten trekken vooral eigen inwoners als klanten, eigen dorp. Ze
scoren niet hoog als publiekstrekker voor toeristen. Kan wel goed
meegenomen worden als extra in arrangementen. Kersen zijn overigens wel
tamelijk onderscheidend.
Merk Houten bestaat niet, evenmin als merk Kromme Rijngebied. Je kunt
beter spreken over eerlijke producten.
Promotie: combineer informatievoorziening met economische drager, zoals
fietsenverhuurder of boekhandel. Denk aan Hotel Houten. Wees realistisch
over haalbaarheid eigen VVV, denk ook aan digitaal aanbod (1 of meerdere
punten waar je zelf routes kan printen of kopen bijv.).
Breng informatievoorziening over huidige recreatieactiviteiten op peil via bijv.
gemeentelijke website en zorg dat het in beeld komt op websites van derden
(Terecht Anders, Hotel Houten etc)
Profilering: Houten als stad in het groen. Rustige omgeving, mooie
fietsmogelijkheden. Doelgroep is wat ouder (50+) of gezinnen met kinderen of
kleinere groepen. Vraagt om voorzieningen voor kort verblijf (boerencampings
en B&B’s) en dagrecreatie (Limes, cultuur en kunst, buitengebied).

Bijeenkomst 4: overheden
Belangrijkste conclusies / opmerkingen:
• Deelname aan platform zakelijk toerisme van provincie versterkt de
wederzijdse ambities.
• Wijk bij Duurstede wil graag samenwerken in Kromme Rijnverband, onder
meer over de uitvoering van de visie Wijk bij Duurstede 2006.
• Voor Noordrand projecten aandragen die in aanmerking kunnen komen voor
BRU programma voor groen en recreatie (dat gebied is nu onderbelicht).
• Ga recreanten vraaggericht benaderen, niet teveel vanuit het beleid (denk aan
merk Groene Hart, dat is geen bestuurlijke entiteit).
• Lift mee met bestaande promoties en activiteiten die aansluiten bij je ambities
(bijv. met marketing vanuit Utrechtse Heuvelrug of de stad Utrecht).
• Als je bestaande projecten of activiteiten hebt, kan provincie helpen bij
stimuleren of financieren ervan (indien past binnen prov.beleid). Provincie wil
meer samenwerken met gemeenten op recreatief-toeristisch vlak. Lastig voor
Kromme Rijngebied is wel dat het geen ‘merk’ is voor de provincie (geen
prioritair gebied).
• Denk na over wat je wilt bereiken en wanneer. Wat is je einddoel en wanneer
ben je tevreden
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PUBLIEKSDEBAT RECREATIE EN TOERISME 29 JANUARI 2009
GEMEENTEHUIS HOUTEN

Avondvoorzitter: Chiel Rottier
Aanwezig: ca. 50 personen

*Welkom door Jan Koudijs, wethouder Recreatie
*Inleiding door Marieke Creemer, beleidsmedewerker Ruimtelijk Beleid
Hieronder wordt een indruk gegeven van hetgeen deze avond door de aanwezigen
met elkaar gedeeld is. Het is geen woordelijk verslag van de bijeenkomst.
Eerste ronde tafelgesprekken
Tevredenheid over recreatieve en toeristische voorzieningen. Wat wordt gemist?
Wat kan worden verbeterd? Promotie en informatie.
De tafels waren willekeurig ingedeeld met aanwezigen.
Over het algemeen is men redelijk tevreden. Er kan lekker gefietst worden in het
buitengebied. Het landschap is erg gevarieerd. Dat geldt voor het hele Kromme
Rijngebied. Ook de fruitteelt is recreatief aantrekkelijk. Het nieuwe provinciale
fietsknooppuntensysteem wordt positief ervaren. Menging recreatief en (agrarisch)
werkverkeer is wel een bron van zorg.
De rust in ons gebied is een kwaliteit. Dit wel men graag behouden. Daarom wordt
gepleit voor recreatievoorzieningen op een aantal concentratiepunten en van daaruit
routes.
Houten is groen en veilig, kindvriendelijk. Dit imago is ook buiten Houten bekend.
Houten heeft een B&B, gelegen in de kern. Die loopt heel goed. Er komen ook
mensen uit het buitenland. De centrale ligging in het land is heel gunstig. Er is veel
meer behoefte aan dit soort kleinschalige overnachtingsmogelijkheden.
Men was unaniem over de vraag wat wordt gemist: pleisterplaatsen, variërend van
picknickplekken tot horecavoorziening met terras. Dit soort punten maakt het
recreëren aantrekkelijker, er is een doel op je route. Vooral in het buitengebied is er
bijna niets. Men ziet ook wel kansen op de boerderij: ijsverkoop, pannenkoeken.
De bestaande dagrecreatieve terreinen kunnen verbeterd worden, bijvoorbeeld langs
de Lek, zodat ze aantrekkelijk worden om ook echt een dag te verblijven.
Je wilt mensen ook vasthouden in je gebied.
Er kunnen nog wel meer wandel- en fietspaden worden aangelegd. Ook de
bewegwijzering behoeft verbetering, bijvoorbeeld naar het Bos Nieuw Wulven, en
van Houten naar buiten toe. Hierbij wordt ook aandacht gevraagd voor
bewegwijzering naar zaken onderweg, zoals bijvoorbeeld een boerderij met verkoop
aan huis.
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Ook ruiter- en menroutes worden genoemd.
Over het algemeen gaat men voor langzaam recreatief verkeer. De auto moet
worden geweerd. Transferium bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie is een goed idee.
Themaroutes zijn aantrekkelijk. Gedacht kan worden aan kunstroute, route
boerenleven, GPS-routes, historische routes.
Recreatiemogelijkheden voor jongeren worden gemist.
Wat echt verbeterd moet worden, is de informatievoorziening en de promotie. Vaak is
het onduidelijk waar en wanneer wat open is. Er is behoefte aan een loketfunctie
(fysiek), maar ook aan een goede digitale informatievoorziening met
doorlinkmogelijkheden. Houten Fietsstad moet veel meer worden uitgedragen. Ook
kun je effect bereiken door cultuur, recreatie en toerisme meer met elkaar te
verbinden.
De meesten zijn voorstander van een centraal informatiepunt. Als goede plek voor
een VVV-achtige voorziening wordt genoemd: op het Rond naast het Gouden Huis.
Ook worden genoemd: recreantenkrant, bereikbare infopunten door de gemeente
heen en het houden van (laagdrempelige) evenementen. Dit gaat over Houtense
promotie. Maar ook op de schaal van het Kromme Rijngebied moeten we promotie
maken. Tevens wordt aangeraden ons aan te sluiten bij overkoepelende
organisaties.
Planologische en vergunningenprocedures vindt men vaak te lang duren. Er moet
ruimte zijn voor ondernemers, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie. Initiatieven
moeten met een open mind worden benaderd. De indruk bestaat dat dit beter
verloopt in de kern Houten, dan in de kleine kernen of het buitengebied.

Tweede ronde tafelgesprekken
Eigen inbreng. Rol gemeente. Waar vinden we elkaar?
De tafels zijn ingedeeld op thema, aanwezigen kunnen aanschuiven bij hun
voorkeur.
Ondernemerstafel
Vanuit de eigen ondernemers moet ook promotie worden gemaakt. Wat:
dagrecreatie, streekeigen producten, kunst, koppelen aan evenement.
Er is veel behoefte aan verblijfsmogelijkheden. B&B, pipowagen, blokhutten…dat is
een type verblijfsrecreatie dat hier past. Zelf op inzetten.
Recreatie is belangrijk in het landelijk gebied, maar het mag geen belemmering
vormen voor land- en tuinbouw.
Een bezoekerscentrum met verschillende thema’s/disciplines in het gebied zou een
opsteker zijn: informatievoorziening, maar ook netwerken, elkaar weten te vinden. Dit
gaat verder dan een VVV, het gaat meer om een broedplaats van activiteiten die
elkaar versterken, vooral voor ondernemers. Men wil zich ook meer aansluiten bij
landelijke netwerken.
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Vergunningenprocedures zijn lang en lastig. Dat moet echt verbeteren, zowel aan de
kant van de ondernemer (planning en timing) als van de gemeente (doorlooptijd). Als
het te lang duurt, haken ondernemers af. ‘Pingpongtijd’ verkorten. De ondernemer
draagt zorg voor een heldere visie en persoonlijk contact.
Een andere rol voor de gemeente die wordt genoemd is: publiciteit verzorgen,
bijvoorbeeld een recreatiepagina in het Groentje met een uitladder. Wat betreft het
cultureel en recreatief promoten, kunnen we nog wat leren van de
Waddengemeentes. Te denken valt aan een ‘open dag’ of ‘recreatie om de hoek’.
Er is behoefte aan een netwerkavond voor ondernemers.
Tevens is er behoefte aan een link vanaf de website van de gemeente naar die van
de Houtense ondernemers toe. De gemeente zou ook kunnen faciliteren in het
adverteren of promotie maken door interviews af te nemen van (succesvolle)
ondernemers.
Tafel kunst en cultuur
Er zijn veel mensen die hun kennis willen delen. Dit kan vaak recreatief-cultureel van
belang zijn. Denk aan gidsen. Breng die mensen samen en/of breng die informatie
samen op een centraal punt.
Cultureel-recreatieve ideeën:
- Wapen van Schalkwijk moet echt worden benut als recreatief punt.
- Tuinen van Schalkwijk met Jonkheer Ram die weer tot leven komt;
- Natuureducatie, centrum voor kinderen in combinatie met spelen;
- Rugzakworkshops;
- Sleuteltjesroute, GPS-routes;
Nodig zijn: ruimte om ideeën verder te brengen en ruimte om te kunnen ondernemen.
Dit betekent toestemming van de gemeente, maar bijvoorbeeld ook
overeenstemming over recreatief medegebruik van het boerenland.
Heb oog voor commercieel belang, maatschappelijk nut en kwaliteit van
voorzieningen.
Voorts: gebiedspromotie. En informatieloket.
Inwonerstafel
Men kan zelf ook reclame maken voor Houten. Promotie in de persoonlijke kring.
De gemeente moet zorgdragen voor fietsverbindingen en wandelroutes. Maak
plannen af die er al liggen.
Tevens moet zij openstaan voor initiatieven van inwoners.
Gemeente en inwoners vinden elkaar door in gesprek te blijven en elkaars belang te
respecteren. Tevens kun je samen helder krijgen hoe ver je wilt gaan. Niet alles kan
in Houten. Hoe maak je de match tussen recreatie en aanwezige (andere) functies?
Hoe dan ook, is concentratie van voorzieningen belangrijk.
Geconstateerd is, dat er helaas weinig ‘echte inwoners’ vanavond aan tafel zaten.
Er wordt wel een burgerenquête gehouden over recreatie en toerisme.
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Tafel natuur en milieu
Zelf wil men meer op zoek gaan naar samenwerking, bijvoorbeeld in de sfeer van
arrangementen, excursies, meer beleefbaar maken van natuur.
Het belang van natuurbehoud voor onder andere recreatie wil men uitdragen. Juist
vanwege die natuurwaarden kan niet alles, het is belangrijk een goed evenwicht te
bereiken tussen recreatie en draagkracht van (natuur)gebieden. Hier is onder andere
een rol weggelegd voor een instantie als Staatsbosbeheer.
Men wil feeling houden met de gebruikers van de terreinen (recreanten) over wat er
speelt en nodig is (soort gebruikersplatform).
De samenwerking met de gemeente vindt men over het algemeen goed.
Als voorbeeld wordt genoemd: het cluster kinderboerderij, natuur- en milieueducatie
en bijbehorende activiteiten.
De gemeente moet op het Eiland van Schalkwijk duidelijker zijn over wat ze daar wil
en wat er wel en niet kan. Dit is ook duidelijk naar agrarische bedrijven en
projectontwikkelaars die op het Eiland opereren.
De gemeente zou wat explicieter kunnen zijn in wat ze wil en vooral voor wie ze dat
wil. Verschillende doelgroepen, verschillende plekken, verschillende activiteiten en
aandachtspunten.
Kansen vanuit ondernemers moeten meer gestimuleerd en gefaciliteerd worden
vanuit gemeente.
De omgeving is belangrijk voor recreatieve aantrekkelijkheid. We kunnen Houten
aantrekkelijker maken door wilde bloemen te zaaien. Bijkomend voordeel is dat
hierdoor ook de insectenfauna wordt geholpen.
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BURGERENQUETE FEBRUARI 2009
De gemeente Houten wil graag de mening van de Houtense inwoners peilen over de recreatie in
Houten. In februari 2009 hebben 696 inwoners meegewerkt aan dit onderzoek.
Naamgeving Park Houten Zuid
In mei wordt het nieuwe park in Houten Zuid officieel geopend. Het park heeft nog geen naam en de
inwoners is gevraagd voor welke naam zij een voorkeur hebben. Een derde van de Houtenaren kiest
voor “Park Schoneveld”. 21% geeft de voorkeur aan Thillopark. Een op de vijf Houtenaren geeft aan
geen voorkeur te hebben voor één van de namen.
Activiteiten
De inwoners van de gemeente Houten houden zich in hun vrije tijd onder andere bezig met fietsen
(76%), wandelen (72%) en met de auto erop uit gaan (58%). Wandelen doen de Houtenaren met
name in de kern Houten (60%), in de groene zone net buiten de rondweg (55%) en in andere
gemeenten (46%). De inwoners van de gemeente Houten, die de afgelopen twaalf maanden hebben
gefietst, geven aan dit zowel op de genoemde gebieden binnen de gemeente Houten als in andere
gemeenten te doen. Over het algemeen zijn de Houtenaren tevreden over de mogelijkheden voor
recreatie in Houten. Vier op de vijf Houtenaren is (zeer) tevreden over de mogelijkheden om te fietsen
in Houten. Over de wandelmogelijkheden is twee derde van de wandelaars in Houten (zeer) tevreden.
Het meest ontevreden (44%) zijn de inwoners met de Kano-/ roeimogelijkheden.
Recreatiegebieden
De recreatiegebieden in de gemeente Houten zijn over het algemeen bekend bij een meerderheid van
de Houtenaren. Alleen met het Rondoterrein is minder dan de helft van de Houtenaren bekend (44%).
De Rietplas in Houten Zuid is bij 90% van de Houtenaren bekend. Dat men bekend is met het
recreatiegebied betekent echter niet dat men er ook gebruik van maakt. Van de inwoners, die bekend
zijn met het recreatiegebied, maakt 75% gebruik van Bos Nieuw Wulven. Van de Rietplas en de
Recreatiegebieden bij de Lek maakt respectievelijk 57% en 54% gebruik. Alle recreatiegebieden
scoren een ontevredenheid van 7% of lager. Het meest tevreden zijn de bezoekers van Speeltuin De
Speelheuvel (94% is (zeer) tevreden). Over de recreatiegebieden bij de Lek en de Rietplas is ook een
erg groot percentage bezoekers (zeer) tevreden (beiden 86%).
Voorzieningen
44% van de Houtenaren heeft de afgelopen 12 maanden het zwembad De Wetering bezocht. Het
Theater Aan de Slinger is door ruim een derde van de inwoners bezocht.
23% heeft gebruik gemaakt van het bowlingcentrum aan de Meidoornkade. De bezoekers van de
verschillende voorzieningen zijn over het algemeen (zeer) tevreden over de voorzieningen (minimaal
een tevredenheid van 71%). Bijna alle bezoekers van het Theater Aan de Slinger zijn (zeer) tevreden
(95%) over de voorziening. Ook het filmhuis en de sauna scoren erg goed qua tevredenheid (resp.
92% en 88%). Eiland van Schalkwijk
Bijna twee derde van de Houtenaren is bekend met het Eiland van Schalkwijk. 70% van deze
bezoekers van het Eiland van Schalkwijk is (zeer) tevreden over de bereikbaarheid van het gebied.
Over het aantal recreatieve voorzieningen is 55% van de bezoekers (zeer) tevreden. Driekwart van de
inwoners van de gemeente Houten, die bekend zijn met het Eiland van Schalkwijk, zijn bekend met de
forten op het Eiland van Schalkwijk.
Avontuurlijk spelen
Er is steeds meer behoefte aan struinen door de natuur, lekker vrij kunnen spelen en wandelen. In het
bos Nieuw Wulven (in Houten Noord) wordt daarom een speelbos aangelegd. Meer dan de helft van
de Houtenaren zal hier (waarschijnlijk) wel gebruik van gaan maken. Een even grote groep geeft aan
(waarschijnlijk) wel gebruik te gaan maken van soortgelijke, nog aan te leggen, plekken in Houten.
Informatievoorziening
37% van de inwoners van de gemeente Houten heeft de afgelopen 12 maanden wel eens informatie
gezocht over recreatie en toerisme in Houten. Wanneer men informatie zoekt over recreatie in Houten,
doet 71% dit via www.houten.nl. Een derde van de mensen zoekt de informatie in de gemeentegids.
Men zou het liefst geïnformeerd willen worden via www.houten.nl (45%).
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Onderdoor 25
Postbus 30
3990 DA Houten
Telefoon: 030 63 92 611
Fax: 030 63 92 899
E-mail: gemeentehuis@houten.nl
Website: www.houten.nl

