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KANSEN VOOR DE FIETS 

IN DE RUIMTELIJKE KOERS

Fietsersbond Houten



Coalitieakkoord 2018-2022: 

Houten ligt prachtig centraal in Nederland en is onlosmakelijk verbonden met de 

populaire Utrechtse regio. De verkeerstromen in deze bloeiende regio nemen toe. 

Willen we Houten bereikbaar en leefbaar houden, dan moeten we op zoek naar goede 

en schone vervoersalternatieven. Als Fietsstad van Nederland geven wij prioriteit aan 

de fiets. Maar we stimuleren ook ander schoon (openbaar en/of elektrisch) vervoer.

HOUTEN FIETSSTAD



TERUGBLIK
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FIETSSTRUCTUUR



ONTWIKKELINGEN LANGZAAM VERKEER

Trends:

▪ Meer differentiatie in voertuigen

▪ Meer verschillen in snelheid

▪ Fietsen over grotere afstand

Gevolg:

▪ Meer ruimte op het fietspad gewenst

▪ Meer aandacht voor voetgangers

▪ Meer aandacht voor regionale fietsers



ZOEKGEBIEDEN NIEUWE WONINGBOUW



DE KOPPELING



DE KOPPELING



NAAR ‘NOORD’ OF NAAR ‘OOST’

▪ Meer differentiatie 

▪ Fietsen over grotere afstand

▪ Verbetering routes naar nieuwbouwlocaties

▪ Extra verbindingen bij te grote maaswijdte

▪ Mede afhankelijk van keuzes voor Rondweg



REGIONAAL: BESTAANDE AMBITIES VERSTERKEN



FIETS & OPENBAAR VERVOER



OPENBAAR VERVOER 

▪ Trein als ruggengraat

▪ Fiets blijft belangrijkste voor- en 
natransport 

▪ Bus: versterking bestaande bussen

▪ Toevoeging: wens bus richting Bunnik 
(en USP / Zeist)

▪ ‘Last mile’ over fietsroutes 



OV-TOEKOMSTBEELD

▪ 6x per uur sprinters naar Houten in 
2028 (PHS)

▪ Ambitie: verhoging frequentie naar 8x 
per uur tot Houten Castellum

▪ HOV-tangenten op korte afstand van 
Utrecht (ontlasting CS) 

▪ Utrecht Lunetten wordt interregionaal 
knooppunt



Bron: regionale fietsvisie 2.0 U10 

FIETS NAAR TREIN (OF AUTO)

▪ OV  fiets: koppeling 
mogelijk met gewenste 
uitbreiding fietstransferium 
Castellum

▪ Auto  fiets: deelfietsen bij 
carpoolplaats



FIETS & AUTO



DE MOLEN

▪ Drukker door inbreiding

▪ Zo snel mogelijk auto’s van De Molen af 
(parkeren nabij Koppeling) 

▪ Nieuwe oplossingen voor kruisende fietsers? 
voorbeeld fietsrotonde 

P



INZET OP DEELAUTO’S 

▪ Beperking autobezit én gebruik (centrum en Molenzoom)

▪ Vooral potentie onder jongere en hoger opgeleide mensen 

▪ Ongeveer 1 deelauto op 4 normale parkeerplaatsen 

▪ Voor ongeveer 20% van de mensen (dus 15% minder parkeerplaatsen nodig)

▪ In combinatie met parkeerregulering

▪ Stimulans voor gebruik fiets

Gebied met 

lagere 

normen

Te reguleren 

om overloop 

tegen te gaan



DE RONDWEG

Stelling: bouw geen ‘eilandjes’ woningen achter de rondweg

▪ Fysieke barrière tussen ‘bestaand’ en ‘nieuw’

▪ Kwaliteit voor fietsers en voetgangers

▪ Veiligheid en leefbaarheid

▪ Minder geluidhinder  



RONDWEG BIJ WONINGBOUW NOORD- OF OOSTZIJDE

Aanpassing Rondweg:

▪ Rondweg verleggen

▪ Bestaande rondweg
afwaarderen

Doel: 

▪ Geen geïsoleerd woongebied

▪ Minder geluidhinder

▪ Betere fietsrelaties



CONLUSIES



HOUTEN FIETSSTAD

▪ Inzet: Houten blijft fietsstad

▪ Autostructuur wordt daar ook op afgestemd

▪ Ruimtelijke Koers biedt kansen voor verbetering en uitbreiding fietsnetwerk

▪ Meer aandacht voor fiets op regionaal niveau

En… uw inbreng en suggesties bieden waardevolle toevoegingen! 


