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INLEIDING
FIETSERSBOND HOUTEN IS IN HET ALGEMEEN POSITIEF
OVER DE RUIMTELIJKE KOERS, WAARIN VEEL AANDACHT
IS VOOR FIETSEN EN VOOR HET ONTMOEDIGEN VAN AUTOGEBRUIK. DEZE UITGANGSPUNTEN DRAGEN BIJ AAN EEN
LEEFBARE, GEZONDE, KINDVRIENDELIJKE EN SOCIALE
WOONOMGEVING.
IN VERSCHILLENDE MODERNE STEDENBOUWKUNDIGE
ONTWERPEN ZIEN WE DEZE TENDENSEN TERUG. DE MEEST
SUCCESVOLLE ONTWERPEN ZIJN TEGENWOORDIG BINNEN
HUN EIGEN GRENZEN AUTOVRIJ. VOOR HOUTEN DAARENTEGEN IS HET NOG EEN PRIMEUR.
FIETSERSBOND HOUTEN PLEIT DAN OOK VOOR EEN CONSEQUENTERE TOEPASSING VAN DEZE UITGANGSPUNTEN IN
HET ONTWERP RUIMTELIJKE KOERS 2040, ZODAT NIET ALLEEN EEN ‘HOUTEN 4.0’ WORDT GECREËERD, MAAR TEVENS
‘HOUTEN FIETSSTAD 4.0’.
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SAMENVATTING
Over mobiliteit zegt het Ontwerp Ruimtelijke Koers Houten 2040
onder andere:
Houten is een fietsstad.
De fietspaden blijven de ‘dragers’ van de stedenbouwkundige
opzet en de groenstructuur. De auto is in Houten ondergeschikt.
Fietsersbond Houten beoordeelt de uitgangspunten en voorgenomen
maatregelen van het Ontwerp Ruimtelijke Koers mede aan de hand
van de Fietsvisie 2040 van de Fietsersbond en is hierover positief
gestemd. Zie 8. Bijlagen
Samenvattend komt Fietsersbond Houten tot de volgende Zienswijze op hoofdpunten:
1.

Maak Houten autoluw
Maak van Houten een autoluwe stad waarin autoverkeer
actief wordt ontmoedigd. Realiseer hiervoor een maximumsnelheid van 30 km/u binnen de Rondweg, voorrang voor
fietsroutes, lage parkeernormen en betaald parkeren, en
bezorging met bakfietsen en afhaalpunten.

2.

Zorg voor toekomstbestendige fietspaden
Fietspaden zijn tenminste 4 meter breed en toekomstbestendig. De drukke verbindingen met 2-richtingenpaden
naar Noordwest en rond het Centrum zijn 5 meter breed
(conform CROW-richtlijn).

3.

Maximeer de snelheid van fietsers
Op de fietspaden binnen de Rondweg geldt een maximumsnelheid van 25 km/u. Creëer alternatieve doorfietsroutes

op plaatsen waar fietspaden en straten gedeeld worden
met veel voetgangers, zoals in het Centrum en Oude Dorp.
4.

Regel het fietsparkeren
Zorg dat er voor de hele fietsfamilie voldoende parkeerplekken en andere voorzieningen zijn die zijn toegespitst
op de locatie.

5.

Optimaliseer de regionale verbindingen
Houten Fietsstad 4.0 dient uitstekend door fietsroutes
verbonden te zijn met de hele regio, met inbegrip van de
woonkernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Waar
nodig moet Houten zich bij provincie en buurgemeenten
inzetten voor het realiseren van deze routes.
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1. HOUTEN FIETSSTAD 4.0 IS EEN AUTOLUWE STAD
Terecht is een van de uitgangspunten van het ontwerp dat Houten
een fietsstad is (pag. 12):
De fietspaden blijven de ‘dragers’ van de stedenbouwkundige
opzet en de groenstructuur. De auto is in Houten ondergeschikt.
Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat Houten ook een autostad
is. De meeste locaties in Houten zijn goed per auto bereikbaar en
vrijwel overal kan (gratis) geparkeerd worden. Fietsersbond Houten
erkent dat door het toevoegen van een groot aantal woningen extra
maatregelen aan het wegennet eveneens nodig zijn om Houten per
auto bereikbaar te houden.
In Houten Fietsstad 4.0 is de auto echter niet alleen ondergeschikt
aan de fiets, maar wordt het autogebruik tevens ontmoedigd. Dat
vinden wij positief. Echter, om autoluw beleid te laten slagen moeten
er ook maatregelen worden genomen om het autogebruik te ontmoedigen. Zoals:
•

De Rondweg wordt uitsluitend met ongelijkvloerse
kruisingen door fietsroutes gekruist.

•

Binnen de Rondweg geldt voor auto’s een maximumsnelheid van 30 km/u.

•

Binnen de woongebieden hebben fietsroutes voorrang
op kruisende straten met autoverkeer.

•

De parkeernorm wordt verlaagd, te beginnen in de nieuwe
wijken Noordwest, Centrum, Molenzoom en De Koppeling.
In Centrum, Molenzoom en De Koppeling geldt parkeren
voor vergunninghouders.
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•

Bij winkels, in parkeergarages en bij sportlocaties geldt
betaald parkeren.

•

Bezorgende bestelauto’s worden zoveel mogelijk uit woonstraten geweerd door:
a) afspraken te maken met bezorgers om gebruik te
maken van bezorgfietsen (zoals bijvoorbeeld CoolBlue
dit al doet) en
b) afhaalplekken in te richten in de winkelcentra, of aan
de rand van de woonwijken.

Bestelauto’s
worden vervangen
door bestelfietsen.
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2. FIETSNETWERK
Het Ontwerp Ruimtelijke Koers schrijft over het fietsnetwerk:
(2.2.6) Het fietsnetwerk in Houten is befaamd, maar verdient
toch enige aandacht om toekomstbestendig te blijven. Fietspaden
worden steeds drukker en ook het gebruik van fietspaden wordt
diverser – denk aan e-bikes (waaronder speed-pedelecs) en
elektrische karren. Hierdoor ontstaan snelheidsverschillen en is
er letterlijk meer ruimte nodig. Dit gaat soms ten koste van de
veiligheid. Daarom is het op sommige plekken nodig om fietspaden te verbreden.
Het Ontwerp stelt daarom de volgende maatregelen voor:

Het fietsnetwerk van Houten

•

Fietsroutes blijven de dragers van de structuur. Ze kruisen
drukke wegen ongelijkvloers en hebben voorrang op kruisingen met minder drukke autoroutes.

•

Nieuwe routes sluiten naadloos aan op lokale en regionale
routes.

•

Fietsroutes in en naar nieuwe woongebieden worden breder
en krijgen doorgaande voetpaden.

In aanvulling daarop stelt Fietsersbond Houten voor:
•

Voor alle fietsroutes geldt een maximumsnelheid van
25 km/u.

•

Fietsroutes zijn overal tenminste 4 meter breed.

•

Fietsroutes zijn geschikt voor de hele fietsfamilie;
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•

Bij het ontwerp en de inrichting van de (hoofd)fietsroutes
en de belangrijkste verbindingsroutes zijn de criteria van
de ‘e-bikescan’ het uitgangspunt. Op dit moment loopt een
onderzoek naar actualisering van de e-bikescan gericht op
het toekomstbestendig maken van het fietsnetwerk.

•

Daar waar doorgaande routes gebruik maken van drukke
(winkel)straten met veel voetgangers (fiets te gast) worden
alternatieve doorfietsroutes gecreëerd. Dit geldt in het
bijzonder voor Centrum, Oude Dorp en Castellum.

•

Zo nodig worden extra eisen gesteld aan de robuustheid
van fietsroutes waarop veel verkeer kan worden verwacht.
Dit geldt bijvoorbeeld voor de hoofdfietsroute Noordwest
– Centrum en de routes langs de Molenzoom. Daar zijn
de drukke twee-richting fietspaden 5 meter breed.
(CROW-richtlijn).
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De nieuwe fietspaden
gebruikers.
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3. FIETSPARKEREN
Fietsersbond Houten onderstreept het belang van goede fietsparkeervoorzieningen:
Fietsvisie 2040 zegt daarover:
Fietsers kunnen hun rijwiel eenvoudig parkeren bij de belangrijke
bestemmingen in de stad en aan de rand van het centrum. De
parkeervoorzieningen zijn goed en op korte loopafstand. Door
gebruik te maken van deelfietsconcepten staan deze voorzieningen minder vol met ‘fietsen voor af en toe’. En: Zo kunnen bewoners en bezoekers hun fiets gewoon voor de woningen parkeren.
Fietsparkeren begint met goede stallingsmogelijkheden bij alle
woningen, bij voorkeur in de vorm van een goed toegankelijke en
afsluitbare berging met voldoende ruimte. Daarnaast moet er bij
voorzieningen als winkels, bedrijven, bushaltes, sportlocaties en
scholen voldoende fietsparkeerruimte zijn met een passende kwaliteit en voor de hele fietsfamilie (Fietsparkeur). Denk bij winkels
ook aan ruimte voor bakfietsen en fietskarren. Op plaatsen waar
fietsen gemiddeld langer staan, zoals bij bushaltes, is een overkapping de norm. Op plaatsen voor lang parkeren en op centrale plekken langs doorfietsroutes zijn servicezuilen gewenst voor kleine
reparaties, banden oppompen en opladen.
12

Fietsreparatiepunt, bij grote
fietsparkeervoorzieningen.

Medewerkers van bedrijven zullen steeds grotere afstanden gaan
fietsen op steeds duurdere fietsen (e-bike, speed pedelec). Voor hen
is een droge en afsluitbare/bewaakte stalling met oplaadfaciliteiten
de norm en een douchegelegenheid gewenst. Door kleinere bedrijven
te stimuleren om samen te werken bij de realisatie hiervan kan het
auto(spits)verkeer verder worden gereduceerd.
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Volgens de uitwerking van het Ontwerp Ruimtelijke Koers moeten in
het nieuwe woongebied Noordwest bewoners en bezoekers hun fiets
gewoon voor de woningen kunnen parkeren. In onze visie zal het
parkeren van de auto daarentegen op een afstand van 300 tot 500
meter van de woningen plaats moeten vinden op centrale plekken
bij de inprikkers.
Het fietsparkeren in de gebieden Noordwest, Centrum, Molenzoom
en De Koppeling vergt bijzondere aandacht. Zie daarvoor de betreffende paragrafen hieronder.
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4. REGIONALE DOORFIETSROUTES
De gemeente Houten voert al jarenlang, in nauwe afstemming met
Fietsersbond Houten, een actief fietsstimuleringsbeleid. In het
Collegeprogramma 2018-2022 staat opgenomen: Willen we Houten
bereikbaar en leefbaar houden, dan moeten we op zoek naar goede
en schone vervoersalternatieven, waarbij het fietsen prioriteit heeft
(zie 2.4 Mobiliteit en bereikbaarheid).
De Ruimtelijke Koers besteedt dan ook terecht aandacht aan
regionale fietsroutes:
Door de populariteit van met name e-bikes neemt de gemiddelde
fietsafstand toe. Dit vergt aandacht voor regionale fietsroutes.
Houten is al redelijk goed verbonden met de regio, maar er zijn
altijd nog missing links, zoals een goede fietsbrug over de A12
naar Bunnik en het Utrecht Science Park, en fietsbruggen over
het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek naar het Eiland van Schalkwijk, Nieuwegein en Vianen.
Deze opsomming is volgens Fietsersbond Houten niet volledig. Om
Fietsstad Houten echt goed verbonden te laten zijn via interlokale
fietsroutes naar alle richtingen is meer nodig, zoals we hieronder
zullen zien.
Houten is gelegen aan twee zogenaamde ‘Fietsfilevrij’ routes van de
regio (zogenaamde doorfietsroutes*):
1.
Overzichtskaart
Fietsroutes Houten

Doorfietsroute Houten-West:
Houten – Nieuwe Heemsteedsebrug- Nieuwegein Oost Utrecht-West– Utrecht Lage Weide – Maarssen.

*) In de diverse documenten worden verschillende benamingen gebruikt voor doorgaande routes: hoofdroutes, snelfietsroutes, regionale routes, etc. Hier is gekozen voor
‘doorfietsroutes’.
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2.

Doorfietsroute Houten-Oost:
Houten – Bunnik (NS Station) - Utrecht- Oost – Utrecht
Science Park (USP) – Bilthoven (NS Station).

Deze route ontbeert een comfortabele fietsbrug over de A12 en is
daardoor voor veel fietsforensen (naar USP) niet obstakelvrij. De
Fietsersbond dringt erop aan deze geplande fietsverbinding, waarover al geruime tijd bestuurlijke en financiële overeenstemming
bestaat, op korte termijn te realiseren (zie blz. 80).
Fietsersbond Houten constateert dat veel Houtenaren andere fietsroutes naar het USP nemen, namelijk via de Oud Wulfseweg naar de
Marsdijk (fietsstraat), Vechten en Rhijnauwen of via het Fectiopad
door Nieuw Wulven, Marsdijk (fietsstraat), Vechten en Rhijnauwen.
Andere belangrijke fietsroutes in het interregionale fietsnet van
Houten die aandacht behoeven zijn:
3.

Doorfietsroute Houten – Nieuwegein,
De uitgaande fietsroute over de Utrechtseweg – Houtenseweg - viaduct A27 –Utrechtseweg – tunnel onder
Laagravenseweg – brug ARK – Nieuwegein wordt intensief gebruikt door scholieren en woon-werkverkeer. Dit
zal bij de totstandkoming van plan Utrechtseweg-Oost en
Doornkade, waarbij de Utrechtseweg een verbrede interne
‘fietsstraat’ wordt, naar verwachting nog toenemen. Een
(extern) knelpunt vormt het fietspad langs de Laagravenseweg, bij Hornbach, met een gelijkvloerse kruising waar de
verkeerslichten veelvuldig door automobilisten en fietsers
worden genegeerd en gevaarlijke situaties ontstaan. Fietsersbond Houten steunt de acties van Fietsersbond Nieuwegein om daar een fietstunnel te realiseren, aansluitend
aan de fietstunnel komend vanuit Houten. Met het Ontwerp
Ruimtelijke Koers in het achterhoofd en gezien de grotere
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aantallen Houtense fietsers die gebruik van deze route
gaan maken, dringen wij er bij de gemeente Houten op aan
om druk uit te oefenen op de Provincie om deze tunnel te
realiseren.

Doorfietsroute Odijk,
realiseren van vrijliggend
fietspad langs N410 en
doorgaand fietspad vanaf
Achterdijk.

4.

Doorfietsroute Houten – Lunetten - Utrecht-Centrum ,
Deze route komt conform het Ontwerp Ruimtelijke Koers
via de Oude Mereveldseweg en Oud Wulfseweg binnen in
het te ontwikkelen gebied Noordwest. Naar verwachting
zal zij van aanzienlijk belang worden voor fietsforensen en
scholieren die dagelijks naar Utrecht fietsen. De Fietsersbond dringt erop aan om het autoverkeer op deze route te
beperken, gezien de onveilige situaties die hier optreden
in vooral de spits en avonduren. Concrete maatregelen zijn
het beperken van het bestemmingsverkeer (ontheffingenbeleid) en het instellen van een snelheidsregime van max.
30 km/u.

5.

Doorfietsroute richting Bunnik - Odijk/Zeist:
Er bestaan plannen om het gebied tussen Houten en
Bunnik meer autoluw te maken door het aanleggen van
een vrijliggend fietspad langs de N410. Het fietsen over de
Kruisweg - Houtenseweg en de Burgweg is nu een gevaarlijke
onderneming. De Fietsersbond Houten dringt erop aan het
nieuwe vrijliggende fietspad richting Odijk op korte termijn
te realiseren.

6.

Doorfietsroute richting Schalkwijk (nieuwe fietsbrug
ARK), Nieuwegein –Zuid, Vianen e.v.
De Fietsersbond steunt het voornemen om een nieuwe
doorgaande fietsverbinding aan te leggen naar het Eiland
van Schalkwijk – Nieuwegein-Zuid en Vianen, met overbrugging van het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) ter hoogte van
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1. Doorfietsroute Richting
Schalkweijk, Nieuwegein
- Zuid, Vianen
2. Fiets- en loopbrug over
het Amsterdam-Rijnkanaal;
Nigtevecht
3. Fiets- en loopbrug over
het Amsterdam-Rijnkanaal;
Nesciobrug, Amsterdam
1.
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de Veerwagenweg. Daarmee komt een effectieve verbinding tot stand met het geplande fietspad op de nieuwe
Hagesteinsebrug over de Lek en wordt een doorgaande
snelle fietsroute met de gemeente Vijfheerenlanden en
verder gerealiseerd. Daar komt nog bij dat deze route een
belangrijke schakel vormt in de doorfietsroute Vianen –
Nieuwegein-Zuid – Utrecht Science Park.
Belangrijk is dat er vanaf de nieuwe ARK-fietsbrug aan
de overkant van de Veerwagenweg een doorgaand fietspad
wordt gerealiseerd naar Fort Honswijk. Dit gezien de te
verwachten grotere fietsintensiteit naar dit complex nadat
er een bestemming voor is gevonden (bijvoorbeeld het te
ontwikkelen ”Fietsmuseum”).
7.

Doorfietsroute richting
Culemborg - Geldermalsen met
de fietsweg langs de spoorbrug
al ingetekend

8.

Doorfietsroute richting Culemborg – Geldermalsen e.v.
Fietsersbond Houten dringt erop aan, in overeenstemming
met de gemeenteraden van Culemborg en Houten, om de
nodige stappen te ondernemen om een fietsverbinding te
realiseren langs de spoorbrug bij Culemborg. Zo kan er op
termijn een interlokale doorgaande fietsroute ontstaan
tussen USP - Houten – Culemborg – Geldermalsen en verder,
zoals ook weergegeven in de mobiliteitsvisie van de provincie
Utrecht. Hierbij is van belang dat ook het geplande vrijliggende fietspad vanuit Schalkwijk (langs het spoor) richting
spoorbrug/pont, wordt gerealiseerd (zie Mobiliteitsvisie
Eiland van Schalkwijk).
Doorfietsroute richting Wijk bij Duurstede
In de mobiliteitsvisie van de provincie Utrecht is een hoofdfietsroute richting Wijk bij Duurstede ingetekend, weliswaar
met lagere prioriteit. Deze route loopt vanuit Houten langs
de Beusichemseweg, voorlangs de Goyerbrug en verder
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langs het ARK. Het eerste gedeelte van de Beusichemseweg
heeft reeds enkele jaren een vrijliggend fietspad en recentelijk is een veiliger route gecreëerd door de dorpskern van
’t Goy. Het tweede gedeelte van de Beusichemseweg tot de
Goyerbrug beschikt nu alleen over smalle fietssuggestiestroken van matige kwaliteit. Fietsersbond Houten geeft in
overweging om, overeenkomstig het Prioriteringsprogramma
Hoofdfietsroutes (2013), ook dit deel van de Beusichemseweg te voorzien van een vrijliggend fietspad. Zo ontstaat
een belangrijke eerste schakel van de op termijn te ontwikkelen hoofdfietsroute naar Wijk bij Duurstede.

Dijk bij Wijk bij Duurstede
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5. FIETSEN IN DRUKKE GEBIEDEN
5.1 Mobiliteit en autogebruik
Fietsersbond Houten is zeer positief over het terugdringen van de
auto in de deelgebieden. Met betrekking tot mobiliteit in deze deelgebieden stelt het ontwerp Ruimtelijke Koers:
5.1.3 Mobiliteit
In de deelgebieden wordt de dominantie van de auto teruggedrongen. Enerzijds door de toegankelijkheid voor de auto te
beperken -straten worden fijnmaziger, auto’s worden aan de
randen van de woongebieden direct naar parkeervoorzieningen
geleid-, anderzijds door parkeren op maaiveld te ontmoedigen
(bijvoorbeeld door de introductie van autodelen). De fiets blijft
belangrijk. Kruisingen met drukke wegen zijn ongelijkvloers en
op andere plekken heeft de fiets voorrang op auto’s. Daarnaast
worden routes van en naar bushaltes en treinstations verbeterd.
Voetgangers profiteren hier ook van.
Fietsersbond Houten pleit ervoor om vooral in de deelgebieden
Centrum, Molenzoom en Koppeling in te zetten op het STOP-principe:
Stappen (lopen) -Trappen (fietsen), - Openbaar vervoer, - Personenauto (zie Fietsvisie 2040 van de Fietsersbond, samengevat in Bijlage).
Hiervoor moeten goede doorgaande looproutes worden gecreëerd
die tevens geschikt zijn voor scootmobielen, en ruime fietsroutes
van tenminste 4 meter breed. Gezien het te verwachten drukke fietsverkeer moeten de fietsroutes van de Molenzoom robuust worden
uitgevoerd.
Richtlijn Ontwerp RK:
Woongebieden zijn autoluw. Nieuwe woongebieden zijn niet langer
volledig toegankelijk voor de auto; auto’s blijven aan de rand.
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Richtlijn Ontwerp RK:
Parkeren is niet langer gekoppeld aan de woning. Er worden zo
min mogelijk private parkeerplaatsen aangelegd, om de kansen
voor dubbel gebruik te vergroten en alternatieven (deelauto’s,
ov, fiets) te stimuleren. Parkeren gebeurt soms op enige afstand
van de woning, bijvoorbeeld in een collectieve garage. De meest
gunstig gelegen parkeerplaatsen worden gereserveerd voor
deelauto’s.
Fietsersbond Houten is het eens met een lage parkeernorm, parkeren
voor vergunninghouders en in het hele gebied Centrum, Molenzoom
en De Koppeling betaald parkeren.
Richtlijn Ontwerp RK:
Voorrang voor de fiets. Het uitgebreide en aantrekkelijke fietsnetwerk wordt versterkt en zoveel mogelijk gekoppeld aan
groen. Dit betekent dat plekken waar de auto voorrang heeft,
moeten worden aangepast.
Het fietsparkeren voor bewoners bevindt zich op maaiveld,
in de plint van de bebouwing of in gebouwde collectieve fietsvoorzieningen.
Fietsersbond Houten pleit ervoor dat in de bouwvoorschriften wordt
opgenomen dat er voldoende ruimte is voor kwalitatief goed fietsparkeren. Zie ook paragraaf 4 Fietsparkeren. De appartementenbouw is
volgens de nota onder meer bedoeld voor ouderen. Dat betekent dat
fietsenstallingen voldoende ruimte moeten bieden voor de hele fietsfamilie -dus ook voor grotere fietsen, zoals driewielfietsen en scootmobielen- en dat de parkeerruimten vanuit de woningen gemakkelijk
toegankelijk moeten zijn. Jongere bewoners van de appartementen
zullen op gezette tijden gebruik willen maken van een bakfiets, hetzij
één die in eigen bezit is, hetzij één die gehuurd kan worden. Er moet
dus ook ruimte zijn voor deelbakfietsen.
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5.2 Fietsen in het Centrum
Het fietsen in het Centrum kan niet losgezien worden van het totale
doorgaande fietsverkeer in Houten binnen de Rondweg.
Wat onmiddellijk opvalt is dat het doorgaande fietsverkeer over en
langs het Rond wordt gevoerd en bovendien via een aantal winkelstraten. Fietsersbond Houten heeft in principe geen bezwaar tegen
de combinatie fiets-winkelstraat. Maar als het gaat om doorgaande
fietsroutes, die bovendien deel uitmaken van doorgaande regionale routes, zal de fietsintensiteit al snel te groot worden en zal er
behoefte zijn om door te kunnen fietsen. Er zullen dus alternatieve
routes moeten komen voor het doorgaande fietsverkeer, anders dan
die nu op de Raamwerkkaart Centrum zijn weergegeven.
Fietsersbond Houten stelt voor om deze in goed overleg samen te
creëren.
5.3 Fietsen De Molen
Fietsersbond Houten juicht toe dat de ventwegen met onduidelijke
stukken fietspad e/o fietsstraat worden omgevormd tot tweerichtingenfietspaden. Zoals eerder vermeld dienen die voldoende
robuust te worden uitgevoerd. Dat betekent volgens de CROWrichtlijnen met een breedte van 5 meter.

Raamwerkkaart De Molen
- Ruimtelijke koers Houten
2020-2040

Positief is ook dat er duidelijke voorrangskruisingen voor fietsers
worden gecreëerd, eventueel met fietsrotondes. De verbetering
van de situatie bij de Kruitmolen is nog niet duidelijk. Let op dat
ook voor het doorgaande fietsverkeer een route dient te worden
gecreëerd, als alternatief voor en naast de Stellingmolen (winkelstraat = fiets te gast).
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5.4 Fietsen De Koppeling
Fietsersbond Houten is blij met de geplande fiets- en voetgangersbrug over De Koppeling om zo het gebied beter toegankelijk te
maken voor fietsverkeer. Daarmee ontstaat bovendien een extra
doorgaande fietsroute naar Houten-Zuid.
Graag ziet Fietsersbond Houten ook extra fietspaden voor verbinding met omliggende wijken zoals Loerik, Overdam en Hofstad.
Veel van de daar gevestigde bedrijven worden door consumenten
bezocht (tuincentrum, doe-het-zelf-zaak, etc.) maar zijn slecht
bereikbaar voor fietsers. Ook de fietsparkeervoorzieningen laten
te wensen over. Dit vraagt om bijzondere aandacht en doelmatige
voorschriften.
Zie voor parkeervoorzieningen paragraaf 4 Fietsparkeren.
5.5 Fietsen Noordwest
Naar verwachting zullen veel inwoners van de nieuwe woonwijk
Noordwest op de fiets naar het station/centrum gaan. Dat zou capaciteitsproblemen kunnen opleveren voor de bestaande fietspaden.
De Fietsersbond ziet het dan ook als een uitdaging om een goede
fietsverbinding te realiseren tussen Houten-Noordwest (Doornkade)
en het station.

^ Raamwerkkaart De Koppeling - Ruimtelijke koers
Houten 2020-2040
> Fietsers over de busbaan. Onduidelijke stukken fietspad in Noordwest

Met de huidige fietsverbindingen is een deel van het nieuwe plangebied goed te bereiken. Tussen de Utrechtseweg en het treintracé
zijn er drie verbindingen die leiden naar Houten-centrum.
Slecht ontsloten zijn: de Koedijk, de tennisvelden, de Toekomst en
het gebied daaromheen. In de huidige situatie fietsen kinderen en
volwassenen over de busbaan omdat er geen alternatief is. Plannen
voor een voorkeursfietsroute moeten nog worden ontwikkeld.
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De tweede belangrijke “missing link” is de verbinding tussen het
bedrijventerrein Rondeel/Van der Valk Hotel in de richting Amsterdam-Rijnkanaal en de fietsroute naar Nieuwegein (fietspad langs
Duwboot en verder, met Heemsteedseweg en Veerwagenweg).
Voor Noordwest ontbreken twee belangrijke verbindingen.
De eerste is een doorsteek onder de huidige ringweg vanuit het
centrum richting de tennisbanen. Deze nieuwe ontsluiting komt op
de plaats waar vroeger een oude weg was richting Oude Dorp.
Een mogelijkheid zou kunnen zijn een fietspad langs wat nu de
Utrechtseweg is, dan ten noorden van de huidige Rondweg naar het
oosten tot aan het spoor (Oud-Wulfseweg) en dan naar het zuiden
langs de Randhoeve. Het is echter bekend dat fietsers niet graag
omrijden. Fietsverkeer langs de Valkeniersborch en Imkerspark is
dus waarschijnlijk niet te vermijden.
Voor wat betreft het fietsverkeer van Noordwest naar de regio vindt
de Fietsersbond de volgende verbindingen noodzakelijk:

^
^ Luchtfoto jaren 80; aanbouw ringweg Noordwest.
Delta-Phot Luchtfotografie,
Het Utrechts Archief.

^ Ontwikkelgebied
Noordwest

•

met Oud-Wulfseweg

•

met Utrechtseweg

•

over de A27 richting kasteel Heemstede, met aansluiting
op Nieuwe Heemsteedsebrug richting Nieuwegein (opgenomen in Ontwerp Ruimtelijke Koers)

•

over De Staart met aansluiting op het fietspad langs Duwboot en verder met aansluiting op de Heemsteedseweg en
Veerwagenweg (zie kaart ….)
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5.6 Fietsen door het Oude Dorp
Op het Plein in de oude dorpskern komen momenteel een aantal
fietsroutes uit die belangrijke verbindingsschakels vormen binnen
Houten-Noord (Lobbendijk, Vlierweg, Loerikseweg). Als de doorgaande hoofdfietsroute naar het Eiland van Schalkwijk e.v. met een
fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkananaal bij de Veerwagenweg
wordt gerealiseerd (zie paragraaf 5 onder 6.), moet deze route
om Houten te kunnen doorkruisen via Veerwagenweg, Brugweg,
fietstunnel onder de Rondweg en Prins Bernardweg ook het Plein
passeren. Om dit te voorkomen zou deze doorgaande fietsroute
kunnen worden omgeleid via het fietspad de Poort, Lupineoord en
Imkerspark. De Fietsersbond pleit er verder voor om het Plein zo
autoluw mogelijk te maken (alleen bestemmingsverkeer), onder
meer door het aanbrengen van een knip. Deze opvatting is ook naar
voren gebracht in het kader van de Herijking visie Oude Dorp.
Fietsersbond Houten stelt voor om in goed overleg doorgaande
fietsroutes om het Oude Dorp heen te creëren.

^ alternatieve route niet door
de winkelstraten
< In het Oude Dorp van
Houten worden de laatste
jaren veel evenementen
gehouden.

Samenwerking
Fietsersbond Houten werkt graag mee aan de realisatie van Houten
Fietsstad 4.0 - Ruimtelijke Koers 2040.

foto: Maarten Venderbosch
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6. STOP-PRINCIPE
6.1 Fietsvisie 2040
Fietsersbond Houten beoordeelt de uitgangspunten en voorgenomen
maatregelen mede aan de hand van de Fietsvisie 2040 van de Fietsersbond. fietsersbond.nl/ons-werk/fietsvisie-2040/
1.

STOP-principe is leidend
Stappen, trappen, ov, personenauto: dat is de volgorde
waarin het mobiliteitsbeleid vorm krijgt in 2040, ook op
rijksniveau. Dit STOP-principe, zoals de Vlamingen het
noemen, staat voorop. In het ontwerpen van oplossingen
op straat, maar ook als het gaat om de verhouding qua
investeringen die ermee gemoeid zijn.

2.

De fiets wordt een familie
We zien in 2040 niet alleen de vertrouwde (elektrische)
fiets op straat, maar een hele FietsFamilie van bakfietsen,
cargobikes, driewielers, speed pedelecs, velomobielen,
ligfietsen, aangepaste fietsen voor ouderen en mensen met
een handicap, riksja’s, fietstaxi’s, overkapte fietsen et cetera.
Al deze voertuigen zijn lid van de FietsFamilie. De bonte
stoet beheerst in 2040 het straatbeeld en heeft door zijn
diversiteit en aanpassingsvermogen de dominante positie
van de individuele personenauto weten over te nemen.

3.

Fietsgeluk voor alle fietsers
Fietsgeluk moet voor alle fietsers mogelijk zijn, overal en
voor iedereen. Fietsgeluk betekent dat mensen zich prettig
voelen op hun fiets omdat ze snel, veilig, stressvrij en comfortabel kunnen fietsen. Elk kind heeft recht op een fiets en
recht om te leren fietsen in een veilige omgeving. Het fietsnetwerk is zo aantrekkelijk dat iedereen er dag en nacht
gebruik van durft te maken.

4.

Lage snelheden
en verschillende veilige fietsroutenetwerken maken ruimte
voor diversiteit.

5.

Voor de hele Fietsfamilie is er in 2040 een veilige en
comfortabele plek op de weg
Dat kan omdat de maximumsnelheid voor voertuigen binnen
de bebouwde kom naar 30 kilometer per uur is gegaan een
daarbuiten op de niet-snelwegen naar 60 kilometer per uur.
De inrichting op straat is aangepast en alle voertuigen met
een (hulp)motor hebben een intelligente snelheidsassistent,
waardoor te hard rijden niet meer mogelijk is. Routenetwerken houden rekening met kwetsbare fietsers, met de
algemene categorie fietsers en met zware en snelle fietsen.

6.2 Fietsparkeur
Voor het ontwerp en inrichting van parkeerplekken
is Fietsparkeur de norm. fietsparkeur.nl
6.3 Regionale fietsnetwerk Provincie Utrecht
Zie Provincie Utrecht Regionaal Fietsnetwerk: provincie-utrecht.nl/
onderwerpen/mobiliteit/fiets#fietsnetwerk
6.4 Verbreding A27
Zie hier de Samenvatting tracébesluit en saneringsbesluit Verbreding
A27 Houten - Hooipolder: rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a27-verbreding-traject-houten-hooipolder/index.aspx
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