
Het centrum als Gangmaker! 

Hart voor Houten



1

Tien culturele, maatschappelijke en commerciële partijen schetsen hun visie op het centrum van Houten.

Maart, 2020



De gemeente Houten staat voor een grote groeiopgave. Aan de bestaande

20.000 woningen worden 4.000 tot 5.000 woningen toegevoegd (Ruimtelijke

koers, Gemeente Houten). Deze groeispurt betekent een belangrijke

verandering voor Houten, voor de fysieke leefomgeving en daarmee ook voor

bewoners, bezoekers en bedrijven. 

 

Dit is een uitgelezen moment om onze identiteit en visie voor de toekomst te

bepalen. Groeien we uit tot een slaapstad of tot een leefstad? Wie is straks de

inwoner van Houten? Op welke plekken willen wij onze stad laten groeien? Hoe

zorgen wij voor verbindingen? In het centrum van Houten komen verschillende

functies samen. Hoe kan het centrum meegaan in de groei van de stad? hoe kan

het een beter gewaardeerde plek worden, die past bij de toekomst van Houten?

 

 

 

 

 

 

 

Met onder andere deze vragen houdt een mix van tien Houtense culturele,

maatschappelijke en commerciële partijen zich bezig. Zij voelen zich betrokken bij

de ontwikkeling van Houten en hebben zich verenigd in de coalitie Hart voor

Houten.  

 

De coalitie Hart voor Houten is een initiatief van: Altera, AM, Bibliotheek Lek en

IJssel, College de Heemlanden, CZP Investments, 'van Houten&co', Inspiring

Houten, de Protestantse gemeente Houten, Theater Aan de Slinger en Viveste.

 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord

Naar een toekomstbestendig centrum

1

Coalitie Hart voor Houten

'Wij voelen ons betrokken en
denken graag mee over de

toekomst van Houten.'
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Coalitie Hart voor Houten
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De deelnemende partijen en hun ambities

Aan de Slinger is al tien jaar de thuisbasis voor het bloeiende culturele leven in

Houten en de Kromme Rijnstreek. Aan de Slinger is een groot voorstander van

menging van culturele, maatschappelijke en commerciële functies in het centrum.

 

Altera is eigenaar van winkelcentrum Het Rond. Als lange termijn belegger is

Altera actief in 2 sectoren; woningen en winkelen. Altera wil een

toekomstbestendig en duurzaam winkelcentrum. Door het toevoegen van midden

segment huurwoningen en een betere relatie met maatschappelijke en culturele

functies, wordt het een levendiger en toekomstbestendig centrum voor iedere

Houtenaar.

 

AM bedenkt en ontwikkelt inspirerende leefomgevingen en werkt daarvoor samen

met uiteenlopende belanghebbenden. AM zou een deel van Houten centrum

willen ontwikkelen aan de hand van vijf maatschappelijke thema’s; gedurfde

duurzaamheid, inclusieve stad, healthy urban living & working, stad- en

gebiedsmaker en gelukkig leven. 

 

Bibliotheek Lek en IJssel is dé bibliotheek voor Houtenaren. De bibliotheek

verlangt naar een nieuwe, eigentijdse vestiging waarin zij haar publiek goed kan

bedienen.

 

College de Heemlanden is een scholengemeenschap in Houten voor atheneum en

havo. De Heemlanden wil een actieve rol spelen in de Houtense samenleving.

Daarbij hoort dat leerlingen zowel binnen als buiten de school kunnen leren.

 

CZP Investments is een Houtense ontwikkelaar met ruime ervaring in het

ontwikkelen van projecten in deze gemeente. De projecten van CZP

onderscheiden zich door architectuur, duurzaamheid en stedelijke inpassing.

Inspiring Houten is een ontwikkelexperiment op een locatie, geschikt voor wonen,

werken & recreëren, waar diverse functies gemengd kunnen worden door flexibiliteit

in bestemming. Inspiring Houten wenst een vooruitstrevend centrum van Houten

waar ingespeeld wordt op toekomstige ontwikkelingen, duurzame materialen en

waar nieuwe bouwmethoden en samenwerkingsconstructies worden onderzocht en

toegepast.

 

Protestantse Gemeente Houten is gevestigd in het centrum van Houten en maakt

daarmee onderdeel uit van de alledaagse Houtense samenleving. In de toekomst

wenst de Protestantse Gemeente een dergelijke positie, mogelijk in combinatie met

andere sociaal-maatschappelijke en culturele functies, te behouden.

 

'Van Houten&Co' is een sociaal-maatschappelijke stichting. Met meer dan 500

vrijwilligers, vele actieve inwoners en circa 35 medewerkers staat ‘Van Houten&Co’

midden in de Houtense samenleving, en helpt men inwoners om mee te doen. 'Van

Houten&Co' bevindt zich in het hart van het centrum Houten en wenst daar te

blijven, samen met andere sociaal-maatschappelijke en culturele partijen.

 

Viveste is eigenaar van de sociale huurwoningen in het centrum. Viveste streeft naar

meer voorzieningen en een toename van het aantal woningen in het centrum. De

samenwerking met de andere partijen laat zien dat er veel kansen liggen voor het

centrum; het betreft nadrukkelijk een visie - er is geen sprake van concrete

(sloop/nieuwbouw) plannen.
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Schets Paul van Eijk -  Paul Architectuur



Deze visie geeft richting aan de toekomst voor het centrum en nodigt uit om

verder met elkaar in gesprek te gaan over ontwikkelingen in het centrumgebied.

Dit doet de Coalitie Hart voor Houten graag samen; met de gemeente en de

bewoners, met bezoekers en organisaties  uit het centrum en de omgeving.

 

In dit rapport vindt u de aanleiding, een analyse van het huidige centrum, een

visie en strategie voor de lange termijn, een ruimtelijke vertaling, een

ontwikkelstrategie en een procesvoorstel voor het vervolg.

 

Deze visie is geschreven en gedragen door de coalitie Hart voor Houten. Sinds

het najaar van 2019 hebben wij ons verenigd en zijn we met elkaar in gesprek

gegaan om te kijken naar de kansen voor de ontwikkeling van het centrum van

Houten. 

 

De input voor deze visie hebben wij opgehaald aan de hand van diverse

identiteit- en ontwerpsessies. Tevens is input opgehaald  in gesprek met een

aantal  bewoners, ondernemers en bezoekers uit de directe omgeving. In deze

visie wordt gekeken naar de potentie van het centrum op de lange termijn en

ontwikkelingen waar op korte termijn al mee gestart kan worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 | Inleiding

Samen kom je verder Richting voor de toekomst

'Samen kunnen wij de trots op
Houten vergroten!'
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'Wij geloven in
samenwerking vanuit één

visie.'
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Het ruimtelijk DNA van Houten heeft onder meer de kenmerken menselijke maat,

groen en uitnodigend tot het gebruik van de fiets. Het toevoegen van

bebouwing binnen bestaand gebouwd gebied zoals in het centrum,   biedt de

kans om de groenblauwe structuur in Houten niet alleen te behouden, maar ook

te versterken. Demografische veranderingen vragen om meer diversiteit in

woningbouw, juist in het centrum. Daarnaast biedt verdichting in het centrum

kansen om urgente opgaven als duurzaamheid concreet op te pakken. Compact

bouwen scoort immers goed op energieverbruik en mobiliteit. Verdichting gaat

ook hand in hand met een gezond voorzieningenpeil en kan gecombineerd

worden met vergroening en stedelijke wateropvang. De coalitie Hart voor

Houten ziet kansen om verbindingen te leggen tussen de verdichtingsopgave en

het geven van een impuls voor het centrum. Dit draagt bij aan de positionering

van het centrum van Houten.

 

De gemeente Houten staat voor een grote opgave: de gemeente zal verder

groeien. En niet een klein beetje ook. Aan de bestaande 20.000 woningen

worden 4.000 tot 5.000 woningen toegevoegd.   Deze groeiopgave heeft te

maken met de woningbehoefte in Houten en de directe regio. De regio

verwacht een woningtekort van ruim 100.000 woningen tot 2040. Er is behoefte

aan extra woningen voor ouderen, gezinnen en jonge starters. 

 

Veel mensen willen graag  in Houten blijven wonen. Bovendien is de gemeente

en de omliggende regio   erg in trek bij nieuwe bewoners. Met de

woningbouwopgave wil de gemeente Houten voor een deel in deze behoefte

voorzien. Deze groei heeft invloed op de fysieke omgeving én daarmee ook op

de samenleving in Houten. Denk hierbij niet alleen aan woningen, maar ook aan

voorzieningen, werkgelegenheid, onderwijs, mobiliteit, energieverbruik, zorg en

welzijn.

2 | Houten groeit

Woningbouw opgave Opgave centrum Houten

Ruimtelijke Koers Houten

Om deze groeiopgave nader te onderzoeken betrekt de gemeente Houten

diverse stakeholders bij de Ruimtelijke Koers. In deze koers beschrijft de

gemeente Houten op hoofdlijnen de ruimtelijke ontwikkeling tot 2040 in

Houten. Deze visie op het centrum neemt eerdere onderzoeken van de

Ruimtelijke Koers als vertrekpunt. Eén van die onderzoeken is het document

‘’Houten Stedenbouwkundige verkenning’’ door Marco Broekman (februari

2018). Hierin worden verschillende ruimtelijke en programmatische

aanbevelingen gedaan met betrekking tot het centrum. De coalitie Hart voor

Houten ziet het als een mooie opgave om hier een verdere invulling aan te

geven.
Stedenbouwkundige verkenning, Marco Broekman, 2018

Aanleiding
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Houten Centrum ligt op een knooppunt en heeft uitstekende verbindingen met

het openbaar vervoer. Zo ben   je binnen tien minuten in het centrum van

Utrecht, de trein gaat vier keer per uur. Tevens wordt de verankering van het

fietsnetwerk en de verbinding met het buitengebied gewaardeerd. Dit maakt

het een aantrekkelijke plek om te wonen en werken.

3 | Huidige situatie centrum

Strategische ligging

Sterke sociale cohesie

Voorzieningen van kwaliteit

Analyse

Houten kenmerkt zich door een sterke cohesie en een levendig

verenigingsleven: in Houten kijkt men naar elkaar om. Sociaal-maatschappelijke

organisaties zoeken elkaar op en werken samen. Aan de westkant van het spoor

in het centrum vinden voornamelijk culturele maatschappelijke functies hun plek.

De sterke sociale verbinding mist in het centrum een logische plek waar

verenigingen en organisaties samen kunnen komen. Er is behoefte   aan een

gemeenschappelijk gebouw voor culturele, maatschappelijke, recreatieve en

educatieve functies, zoals een school, welzijnsinstellingen, theater,

bibliotheek,etc. Een dergelijk gebouw zal de cohesie in Houten nog verder

versterken, zo is de indruk.

De voorzieningen in het centrum worden over het algemeen goed beoordeeld.

In het centrum zijn alle voorzieningen in de buurt. Daarbij worden de bioscoop,

het theater, het Huis van Houten, Joinn en de Vershof als extra waardevol voor

het centrum gezien. Er is nog wel behoefte aan een meer gevarieerd aanbod

van winkels en horeca. Men mist een diversiteit aan winkels en

uitgaansgelegenheden, zoals kleine boetiekjes, een gezellige kroeg en een

hippe bar. Bovendien liggen de winkels ver uit elkaar, het ontbreekt aan een

logische looproute.

'Houten centrum zou nog bruisender
kunnen worden door een

eyecatcher-gebouw te realiseren.'

De uitkomsten van de analyse van de identiteit Houten Centrum zijn

beschreven naar aanleiding van de diverse identiteit- en ontwerpsessies

met de coalitie en de gesprekken met bewoners, gebruikers, bezoekers

en ondernemers van het centrum.
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Beperkte beleving en uitstraling

Steenachtige openbare ruimte

Onvoldoende diversiteit van woningen

De uitstraling en beleving van het centrum wordt door menigeen omschreven

als steriel, saai en kaal. Eenheid in het centrum ontbreekt. Fietsend over een van

de doorgaande fietsroutes die door het centrum loopt passeert men eerst de

achterkant van gebouwen. De entree van het centrum is onduidelijk. De

uitstraling van een   centrumgebied ontbreekt. Dit heeft onder andere ook te

maken met de leegstand waar het centrum mee te kampen heeft.

De openbare ruimte in het centrum van Houten heeft een versteende uitstraling.

Het plein Het Rond is een grote en versteende ruimte, die alleen sporadisch

voor evenementen wordt gebruikt. Het groene karakter van Houten, dat door

inwoners zo wordt gewaardeerd, mist juist in het centrum. Het centrum is niet

de groenblauwe schakel tussen Kooikerspark-Imkerkpark die het zou moeten

zijn. Vergroening kan eenheid brengen in het centrum, brengt meer

biodiversiteit en kan de akoestiek op grote en verharde ruimtes verbeteren.

De huidige bewoners van het centrum wonen er graag. Op dit moment voorziet

het centrum voornamelijk in appartementen in de sociale huursector. Zij zien

daarentegen ook dat er een woningbehoefte ligt bij jongeren/studenten,

starters en senioren.  Zowel de uitstraling als typologie zijn eenzijdig. Er is

behoefte aan betaalbare woningen met diverse typologieën, doelgroepen en

hoogtes. De uitstraling van bestaande gebouwen kan worden verbeterd.

’Routes zijn niet altijd duidelijk, dat
maakt het geheel versnipperd.’

'Duidelijke entrees
ontbreken in het centrum.'
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Wij geloven dat Houten in de toekomst een dynamische samenleving moet zijn

waar iedereen zich zijn leven lang thuis voelt. Wij als coalitie willen ons inzetten

voor een vitale leefstad met een levendig en inspirerend centrum. Een centrum

waar woningen voor meerdere doelgroepen zijn, waar culturele,

maatschappelijke en commerciële functies gemixt zijn en elkaar versterken. Een

bruisende ontmoetingsplek met iconische trekkers, waar mensen trots op zijn.

Houten met een eigen identiteit wat levenslust en dynamiek met zich

meebrengt. Kortom, een centrum dat een stad als Houten verdient.

4 | Ambitie 

Visie

De Gangmaker

'De gangmaker is degene die van een
plek een feestje maakt.'

Wij kiezen als metafoor voor het centrum ‘de Gangmaker’. De Gangmaker is

degene die zitfeesten verandert in dansfeesten. Hij of zij creëert ontmoeting door

met veel energie mensen op te zwepen en te verbinden. Gangmakers zijn

optimisten: jong van hart en in beweging. De Gangmaker past bij merken die zich

bezig houden met vermaak en geassocieerd willen worden met optimisme. Het

zijn merken die via een lach contact maken met hun doelgroep. 

 

Met het archetype de Gangmaker wordt de dynamische, energieke en speelse

kant van Houten centrum op een positieve manier benadrukt. Deze identiteit

leidt tot meer verbinding tussen bewoners onderling en bewoners met de fysieke

leefomgeving en nodigt uit om de plek regelmatig te bezoeken en er te

verblijven.

Het centrum van Houten moet een energieke, speelse en dynamische

ontmoetingsplek worden met een eigen gezicht, waar mensen van alle leeftijden

te vinden zijn. Het doel is om Houten meer te laten bruisen en te laten groeien

naar een inclusieve en vitale stad. Dit betekent dat scherpe keuzes moeten

worden gemaakt en kwaliteit op verschillende vlakken moet worden

toegevoegd. Alleen dan trekken we een juiste mix van bewoners en bezoekers

aan en kunnen we die ook behouden. Samen met de huidige en nieuwe

bewoners, gebruikers en ondernemers willen we dit avontuur aangaan.

 

Missie

Wij hebben als coalitie in een aantal werksessies met behulp van merk-

denken een richting voor het toekomstige centrum van Houten

ontwikkeld.

Perspectief voor de toekomst
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Speelse elementen komen terug in de fysieke

omgeving en sfeer van het centrum. 

Hierbij maken we bijvoorbeeld gebruik van

een divers kleurenpalet en gevarieerde en

verrassende nieuwbouw.

Houten centrum wordt een energieke plek

waar initiatieven hun draai vinden. Denk aan

energieke sport-, maatschappij- en

cultuuractiviteiten die de handen ineen

slaan om het centrum van Houten een

boost te geven.

Speels

Merkwaarden

Dynamisch

Energiek

Dynamiek is van groot belang om van Houten

centrum een levendige ontmoetingsplaats te

maken. Hierbij zetten we bijvoorbeeld in op

regelmatige activiteiten in de openbare

ruimte.

De Gangmaker kent een aantal duidelijke

merkwaarden die richtinggevend zijn voor de visie

van het centrum van Houten.
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Wij hebben op basis van de analyse en de gekozen ambitie een aantal

uitgangspunten opgesteld voor het ontwikkelen van een stedenbouwkundige

visie. Deze uitgangspunten bieden handvatten voor een verdere uitwerking van

de stedenbouwkundige visie op termijn.

5 | Stedenbouwkundige visie

Uitgangspunten

Het DNA en de ambitie voor het centrum van Houten bepalen

gezamenlijk de uitgangspunten voor de visie. De Gangmaker staat voor

degene die een feest op gang brengt, mensen triggert om iets te

beleven en mensen verbindt met elkaar. Dit willen we terug zien in het

centrum van Houten.

Ingrediënten voor een bruisend feest

Onze ambitie is om van Houten centrum een bruisend centrum te maken. Een

centrum als een goed feest, dat bestaat uit: 

'Voor een feest is reuring en
functiemenging nodig.'
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Naar een compact centrum;

De sociale cohesie van Houten versterken door fysieke verbindingen:

faciliteren van sociaal maatschappelijke organisaties;

Diversiteit en een mix van functies;

Verbindingen en logische routes;

Water en groen als drager;

Diversiteit van woningen voor jong én oud.

Er zijn lekkere hapjes

Er hangen feestelijke slingers;

Er zijn leuke onderhoudende gasten;

Een aansprekend thema;

Er is een gangmaker die sfeer schept;

En er is muziek.

Deze ingrediënten hebben wij vertaald naar een ruimtelijke uitwerking.



Het huidige centrumgebied is (te) groot en daardoor heeft het centrum te

maken met leegstand in het huidige winkelbestand. Een compacter centrum kan

dit tegengaan en winkelrondes helderder maken. De voornaamste leegstand

bevindt zich aan de randen (Het Wed en De Passage) van het centrumgebied.

Met een compacter centrum kan het gezelliger worden en hebben winkels meer

langskomend bezoek. Naast een gezond winkelbestand is het belangrijk om alle

voorzieningen  en sportieve, maatschappelijke en culturele activiteiten te

combineren met wonen, winkelen, leren én werken. Werken en leren gebeurt al

lang niet meer op een vaste tijd en plek, maar is flexibel in ruimte en tijd.

6 | Ruimtelijke vertaling

Hapjes | een compacter centrum met meer kwaliteit

Ingrediënten voor een bruisend feest.

Impressie van een compact centrum 

Winkelgebied compacter maken.

(Maatschappelijke) functies clusteren.
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Oost-west -  Aan de Slinger is een enorm pluspunt in het centrum. Het theater

is een geliefde functie en het aantrekkelijke gebouw is  vaak in gebruik. Iedere

doordeweekse dag weten daarnaast ruim 1500 scholieren hun weg naar

College de Heemlanden te vinden. Het theater trekt met zijn programmering

en bereikbaarheid niet alleen mensen uit Houten, maar ook uit de regio. Het

theater en de school voor voortgezet onderwijs liggen echter 'achter de

bibliotheek' en zijn slecht verbonden met andere centrumfuncties. College de

Heemlanden heeft daarnaast de ingang voor de leerlingen aan de achterkant,

de buitenkant van het gebouw, waardoor er geen directe verbinding met het

centrum is.

 

Scenario A gaat uit van een nieuw ‘Huis van Houten’ als gangmaker van het

feest. Hierbij wordt een nieuw maatschappelijk gebouw de verbinding tussen

het centrum, het theater en de school. Een vernieuwing en/of transformatie

van het gemeentehuis op de bestaande plek is wenselijk, maar niet

noodzakelijk voor het slagen van dit scenario. 

 

De hoofdader in dit scenario wordt het Onderdoor. Dit spant het centrum op

tussen twee polen, Het Kant en Het Rond, en geeft het station een centrale

positie in het gebied. Het kernwinkelgebied wordt kleiner gemaakt en er

ontstaan duidelijke looprondes. De supermarkten Jumbo, Albert Heijn en de

Lidl markeren de noord- en zuidkant van deze rondes. Ook zijn er op deze

locaties parkeergarages te vinden. Op Het Rond zal het accent liggen op

horeca. In dit scenario blijft de verbinding tussen de horeca en het theater

onveranderd en is de horeca niet direct gekoppeld aan het theater.

Twee scenario's die leiden tot een compacter en levendiger

centrum

Scenario A: 'Een verbindend centrum'

Kans/beperking:
- oost & westkant in centrum met eigen
identiteit/programmering
- relatie horeca - theater nog steeds
niet optimaal
- gangmaker = nieuwe trekker in gebied
- OV centraal
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Compact oost - Als wij wat verder in de toekomst durven te kijken, dan lijkt een

clustering van alle centrumfuncties aan de oostkant een haalbaar perspectief.

Dit maakt de westkant vrij voor wonen en/of woon-zorg functies en ontstaat

aan de oostkant een helder compact centrum met een optimale mix van

functies. Dit vraagt op termijn om verschuiving van alle culturele,

sociaalmaatschappelijke en educatieve functies, zoals theater Aan de Slinger,

het ‘Huis van Houten’, College de Heemlanden, het Kunsthuis en (de balie van)

het gemeentehuis. 

 

Het kernwinkelgebied wordt net als in scenario A compacter en zal betere

looproutes krijgen. Het gebouw de Gangmaker komt aan de oostkant van het

vernieuwde plein Het Rond, waar het tevens goed aansluit op de locatie van de

huidige horeca. Het theater en College de Heemlanden zal op termijn moeten

verschuiven naar een locatie aan Het Rond. Het Rond wordt in dit scenario dé

centrale plek van Houten: door wonen, leren, winkelen en horeca is er altijd

wat te beleven.

Twee scenario's die leiden tot een compacter en levendiger

centrum

Scenario B: 'Dream out loud'

Kans/beperking:
- alles ligt dicht bij elkaar
- veel kruisbestuiving
- goede relatie horeca-theater
- combinatie functies in 'gangmaker' 
= impuls winkels
- OV en autoparkeren decentraal
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De openbare ruimte biedt verschillende kansen. Het Imkerspark en Kooikerspark

moeten aan elkaar worden verbonden met een groenblauwe slinger door het

centrum. Het bestaande water heeft nu een verharde oever en is amper

zichtbaar. Door oevers (deels) te vergroenen en/of door vlonders te maken,

zoals bij Heren van Houten, wordt het water een stuk aantrekkelijker en zelfs

voelbaar. Het toevoegen van een bomenrij in de oost-west richting verbindt de

bestaande parken en begeleidt de doorgaande fietsroute. Groen in

verplaatsbare bakken kan zelfs al veel toevoegen en maakt vooral in de zon de

versteende ruimtes aangenamer.  Op Het Rond blijft ruimte vrij om

evenementen te organiseren. Daarnaast kan de markt een ''straatmarkt''

worden, wanneer Het Rond wordt verkleind.

Slingers | een aantrekkelijk uiterlijk laat een centrum

bruisen

Toevoegen van twee markante groene gebouwen Groene structuur door het centrum
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Voorbeeld uitwerking

Door pleinen te verkleinen en meer samenhang te bieden wordt het centrum

intiemer. Het moet voor bezoekers duidelijk zijn waar het centrum begint en

waar het eindigt. Een hoogwaardige uitstraling die past bij het winkelaanbod en

bij plekken als het Vershof staat voorop.

'De groene as van Houten is pas echt
groen met twee groene duurzame

gebouwen aan beide kanten.'

De entrees en de groene as komt nog duidelijk naar voren in het centrum door

twee markante gebouwen te ontwikkelen op Het Rond en Het Kant.
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Wonen is het cement van de stad; de gasten op het feest zijn onder andere de

mensen die in het centrumgebied wonen. Het gewenste toekomstige

woonmilieu sluit aan op een groen-stedelijk profiel met een gemiddelde

dichtheid van 80-100 woningen per hectare. Dit past bij het karakter van Houten

en bij de doelstelling om het centrumgebied een aantrekkelijk stedelijk gemixt

gebied te maken. Het centrum heeft de potentie om een groot aantal woningen

toe te voegen. We hebben de kansen geïdentificeerd en hieruit blijkt dat een

toevoeging van 1.200 tot 1.500 woningen mogelijk is in het centrum.

De visie op woningen bestaat uit verschillende onderdelen:

-         Toevoegen van kwaliteit;

-         Verdichting: meer woningen in het centrum;

-         Variatie in bouwhoogte;

-         Mengen van verschillende doelgroepen;

-         Diversificatie van woningtypologieën.

 

Op dit moment bestaat het centrum voornamelijk uit appartementen in de

sociale huursector van wooncorporatie Viveste. Door woningen te bouwen of te

transformeren wordt deze eenzijdigheid doorbroken. Daarnaast willen we met

nieuwe ontwikkelingen de kwaliteit van het centrum verbeteren.

Door te bouwen op gepaste plekken worden de entrees van het centrum

gemarkeerd en komt er minder een voor- en achterkant. Om meer hiërarchie en

meer variatie in bouwhoogte te krijgen wordt een iconisch gebouw aan het

spoor geplaatst, dat met een ongewone functie Houten op de kaart zet. Denk

dan aan een museum, een concept store of fietshotel. 

Gasten | gemêleerde bewoners maken samen het

feest

Bouwen op zowel Het Kant als Het Rond maakt de pleinruimtes kleiner en spant

het centrum tussen twee punten op. Plekken als Het Rond en Het Kant zijn

plekken om een hoogteaccent te maken en zijn geschikt om verschillende

doelgroepen te huisvesten. In de plint van een gebouw op Het Rond kunnen

centrumfuncties komen die elders niet optimaal lopen. 

 

Om schuifruimte in het centrum te krijgen is onderzocht waar op korte termijn al

begonnen kan worden met bouwen. Deze schuifruimte is nodig om plekken vrij

te spelen voor sociale woningbouw. Plekken als het voormalige schoolgebouw

aan de Dijkhoeve en het parkeerterrein bij de Spoorhaag zijn relatief minder

complexe locaties en hier kan op  korte termijn gebouwd worden zonder dat er

eerst sociale woningen gesloopt worden.

Nu alles sociaal

en even hoog.

Meer typologieën en

meer hoogtevariatie.

Meer verschillende

doelgroepen.

Woningen toevoegen voor diverse doelgroepen

'Er is behoefte aan betaalbare
woningen voor jong en oud.'
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Markeer de entrees

Verklein de pleinen

Maak een icoon

Nieuwe bebouwing verbetert de ruimtelijke kwaliteit en structuur van het centrum.

Voorbeeld uitwerking

Woningen
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Houten Fietsstad: het centrum wordt pas echt feest als het een bijzonder

gebouw heeft. Houten heeft een bijzondere band met de fiets, het ideale thema

voor het feest in Houten dus. Door het autovrije fietsnetwerk en fietstransferia

heeft Houten meerdere keren de titel van ‘fietsstad van Nederland’ gekregen.

Houten zou ruimte moeten bieden aan een uniek gebouw met een bijzondere

uitstraling en een bijzondere functie. Bijvoorbeeld een fietsmuseum, innovatieve

concept-store of fietshotel. Dit zou perfect passen bij het thema Fietsstad

Houten. 

 

Fietsen krijgen op verschillende manieren een plek in de openbare ruimte. Van

fietsstallingen tot kunstzinnige folly’s. Je kunt je voorstellen dat mensen naar

Houten komen om de speciale follyroute te fietsen, maar ook om naar het

fietsmuseum te gaan of die éne speciale fiets op komen halen bij de concept-

store.

Themafeest 

Voorbeelduitwerking
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De Gangmaker brengt alle mensen van Houten samen: jong en oud, werkend of

werkzoekend, scholieren of ouderen die de bibliotheek bezoeken. De

Gangmaker is zowel een plek voor evenementen, als om een krantje te lezen en

even te verblijven. De Gangmaker geeft reuring en zorgt voor een gezellige

drukte in het centrum. Deze ‘huiskamer van de stad’ moet vooral uitnodigend

zijn en daarom komt er nieuw gebouw waar alle gebruikers welkom zijn.

Eventuele gebruikers zouden kunnen zijn: De Protestante gemeente Houten,

GGD, bibliotheek Lek & IJssel, College de Heemlanden, 'Van Houten&Co',

Theater Aan de Slinger, de gemeente Houten en verschillende verenigingen.

Bovenal biedt de Gangmaker fysieke ruimte aan initiatieven uit de samenleving.

Denk aan horeca en kleinschaligere evenementen.

Waar de Gangmaker een plek gaat vinden is afhankelijk van het ruimtelijk

scenario. In het geval van scenario A wordt de Gangmaker de verbinder tussen

het station, het theater en de middelbare school. Hier zou het gebouw als

letterlijke ‘gang’ kunnen dienen met bijvoorbeeld een atrium of glazen

overkapping. Zo wordt de rode loper uitgelegd richting het theater en is het

een logische route.  

 

Bij scenario B ligt de Gangmaker ten oosten van het spoor. De Gangmaker kan

middenin Het Rond gebouwd worden, maar ook als vervanging van bebouwing

aan de oostkant van Het Rond. Los van de locatie zal de Gangmaker ook hier

een open gebouw moeten worden, waar iedereen zich welkom voelt. Natuurlijk

kunnen er ook nog woningen of kantoren zijn in hetzelfde volume.

Referentieprojecten zijn de LocHal in Tilburg en de bibliotheek van Helsinki.

De Gangmaker | de huiskamer van de stad

Voorbeeld uitwerking
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Evenementen kunnen goed gekoppeld worden aan de nieuwe Gangmaker of

aan bestaande functies als de Vershof, of inhaken op het fietsthema van Houten.  

Op dit moment worden enkele evenementen georganiseerd op Het Rond, zoals

de wekelijkse markt of de jaarlijkse ijsbaan. Deze activiteiten kunnen in het geval

van een nieuw gebouw op Het Rond verplaatsen naar bijvoorbeeld de

pleinruimte bij het Onderdoor. Een straatmarkt kan hier een andere dynamiek

geven aan de anders niet gebruikte ruimte.  

 

Een ander onderdeel van de muziek is het uiterlijk en de sfeer van bestaande

gebouwen. Gebouwen zoals JOINN of de ingangen van de Jumbo / de Vershof

geven aan hoeveel kwaliteit toegevoegd kan worden door de buitenkant van

gebouwen een facelift te geven. Vaak profiteert de gehele omgeving van zo’n

opknapbeurt.

Muziek | evenementen en verrassende

programmering van de openbare ruimte

'Er mag nog meer georganiseerd
worden waardoor we meer gezelligheid

krijgen in ons centrum.'
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Voorbeeld uitwerking



7 | Ontwikkelstrategie

Stapsgewijs kunnen we de ambitie voor het centrum van Houten

omzetten naar concrete plannen. Wij zien onderstaande stappen als

voorwaarde om de visie van Houten centrum daadwerkelijk mogelijk te

maken.

Stappen 

Spelregels 

 

1. Creëer schuifruimte

Om schuifruimte te creëren kan gestart worden met het bouwen van woningen

op lege plekken. Door op lege plekken (sociale) woningen te bouwen komt

ruimte vrij op potentiële locaties in het centrum. Dit is de eerste stap naar een

compacter centrum.

 

2. Onderzoek de scenario's

De diverse scenario's voor een compacter centrum moeten nader worden

onderzocht. Het is van belang om dit met alle stakeholders te doen en de

omgeving hier nauw bij te betrekken. Het resultaat moet ''de stip op de

horizon'' zijn waar men gezamenlijk naartoe wil werken.

 

3. Onderzoek mogelijkheden verdichting

Op basis van de kansen die we hebben geïdentificeerd blijkt dat een

toevoeging van 1.200 tot 1.500 woningen mogelijk is in het centrum. Door

gezamenlijk met de vastgoedbeheerders verdiepend onderzoek te doen naar

de mogelijkheden voor verdichting, sloop- en nieuwbouw ontstaat een concreet

beeld van de mogelijke stappen in de ontwikkeling van het centrum. Hieruit

worden de mogelijkheden om het centrum te verdichten geschetst. 

 

4. Formuleer een faseringsstrategie

Naar aanleiding van de verdiepende onderzoeken kan in samenwerking met de

stakeholders een faseringsstrategie worden bepaald inclusief de financiële

onderbouwing.

Focus: in samenwerking met de gemeente Houten wordt gekeken naar de

prioriteiten bij de verdichtingsopgave. Het aanbrengen van focus helpt met

het versnellen van de ontwikkeling.

Investeren: er zijn investeringen nodig om de visie tot uitvoering te brengen.

Het vastgoed heeft een hoge boekwaarde. Dit is een uitdaging om het

centrum verder te ontwikkelen. Tevens zijn investeringen van de gemeente

nodig voor de openbare ruimte.

Mobiliteit: het onderzoeken van een vernieuwend mobiliteitsconcept en een

lage parkeernorm dragen bij aan de potentie van het centrum om bewoners,

bezoekers en bedrijven aan te trekken.

Om te werken aan de ambitie voor het centrum van Houten en de stappen van

de ontwikkelstrategie te doorlopen, zijn de volgende spelregels van belang.

 

 

 

'Deze stappen doorlopen we samen
met de gemeente en de omgeving' 
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Om het centrum van Houten gedurende de tijd levendiger te maken wordt

een voorstel gedaan voor programmering, zowel in de openbare ruimte

als in (leegstaand) vastgoed. Dit kan gecombineerd worden met de eerste

stappen in het creëren van schuifruimte. De definitieve invulling zal in

samenwerking met de omgeving bepaald worden.

Kort termijn | placemaking
Waar kunnen we (over)morgen mee aan de slag?

Kort termijn | voorbeeld uitwerking creëren van schuifruimte

'We willen niet alleen maar blijven
praten maar ook gaan DOEN' 

Een Houtense bakfiets die door het centrum rijdt om nog meer feedback

op de plannen op te halen

Reizende speelelementen, afwisselend op diverse plekken

Pop-up park op het plein

Om de uitstraling van de openbare ruimte te verbeteren en de Gangmaker

verder te laden wordt gebruik gemaakt van tijdelijke initiatieven in de

openbare ruimte en leegstaande panden. 
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Middellange termijn | evenementen Lang termijn | productontwikkeling

Skatebaan bij het water

Interactieve fontein/waterval

Verbeteren huidige bouw aan de hand van: groene gevels, groene

daken, kleuren middels projecties, et cetera.

Fiets experience inclusief oplaadstation/bakfietsstation

Productontwikkeling draagt bij aan de toekomstbestendigheid van het

centrum. Hiermee kan met diverse functies en toevoegingen in de

openbare ruimte gefaseerd worden gewerkt naar de ambitie.

(Middel)lange termijn | voorbeeld uitwerking verdichting

Ruimte bij de Spoorhaag Toevoegen nieuwe (huur-) woningen Sloop-nieuwbouw en verdichten

Buitenbioscoop

Cultuurfestival (met de Houtense culturele organisaties)

Fietscompetitie 

Buitensport activiteiten door Houtense sportverenigingen

Om de levendigheid van het centrum te verhogen wordt ingezet op de

organisatie van evenementen. Evenementen zorgen voor reuring,

ontmoetingen tussen mensen en de opvulling van ''kale'' openbare

ruimte en leegstaande panden. Hierbij denken we aan:
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8 | Organisatie en vervolg

Gebiedsorganisatie

Participatie

De Coalitie Hart voor Houten komt uit de samenleving van Houten zelf en

bestaat uit een sterke   mix van commerciële en maatschappelijke

stakeholders uit het centrum. Om deze visie verder aan te scherpen en uit te

werken willen we de actieve rol van de gemeente benutten.

 

Daarnaast staat het gesprek met de omgeving voorop. Voor een gedegen

gebiedsorganisatie en een ontwikkelplan dat gedragen wordt door de

omgeving, is het van belang om bewoners, bedrijven en bezoekers mee te

laten denken en te laten werken aan het centrum van de toekomst.

Betrokken bewoners en winkeliers hebben in een eerste bijeenkomst

benadrukt bij het vervolg aan tafel te willen zitten en actief mee te praten.

Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden aan de hand van het organiseren van

werkgroepen. Geïnteresseerden kunnen zich melden om te verdiepen in een

bepaald onderwerp. De werkgroepen bestaan uit de diverse elementen van

het 'feest'. Om de omgeving breed te betrekken wordt participatie ingezet.

Participatie is wat ons betreft een voorwaarde. De betrokkenheid en het

sterke verenigingsleven van Houten Centrum moet benut worden. Middels

participatie worden de omgeving en de toekomstige bewoners betrokken bij

het maken van keuzes voor de toekomst van het centrum van Houten. 

 

Welke wensen en behoeften leven er op het gebied van woningen,

voorzieningen, openbare ruimte, et cetera. Wat willen zij ondernemen in het

centrum van de toekomst en hoe willen ze hier zelf een steentje aan

bijdragen?

''We brengen mensen met een hart
voor Houten samen.''

 Branding en communicatie

Om de ambitie verder te laden is het van belang om naast het proces van de

ontwikkeling van het centrum ook het proces van branding verder vorm te

geven. Op deze wijze krijgt het centrum van Houten een duidelijke identiteit,

wat bijdraagt aan het bepalen van de richting en invulling. Een eerste aanzet

is hier al voor gegeven met de keuze voor ''de Gangmaker''.

 

Vervolgproces

Met de totstandkoming van deze ontwikkelvisie gedragen door tien partners

uit het centrum van Houten is de eerste belangrijke stap gezet. Samen willen

we verder met het uitwerken van de ontwikkelvisie en het concreet maken

van de visie in een ontwikkelplan. De Coalitie Hart voor Houten wil zich de

komende periode inzetten om een snelle start te geven aan de ontwikkeling

van het centrum van Houten. 

 

De Coalitie Hart voor Houten wil graag met de gemeente Houten het

gesprek aangaan over het bepalen van de stip op de horizon en het

verankeren van de ruimtelijke en programmatische implementaties.

 

De ambitie is om in 2021 de eerste concrete stappen te kunnen zetten met

betrekking tot de realisatie van de ontwikkeling, zoals omschreven bij ''waar

kunnen we morgen mee aan de slag.''
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