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Houten: … hoog op de economische lijstjes 

De beste gemeenten van 2016 
Elsevier 2016 



Houten: Hoog op de lijstjes van beste woonplaatsen! 
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Geroemd om zijn groene, kind- en fietsvriendelijke karakter! 

Het	  Walhalla	  voor	  mensen	  met	  kinderen,	  het	  dorp	  is	  heel	  
fietsvriendelijk.	  [oudersonline.nl,	  2009]	  

Houten	  hee=	  veel	  groen,	  is	  fietsvriendelijk	  en	  er	  heerst	  een	  pre?ge	  
sfeer.	  [funda,	  2016]	  

Houten	  is	  wel	  heel	  groen.	  En	  het	  is	  fietsstad	  nr.	  1	  [Viva	  forum,	  2012]	  

Exclusief	  wonen	  in	  gevarieerde,	  zeer	  pre?ge	  en	  kindvriendelijke	  
omgeving.	  [funda,	  2016]	  

Ik	  woon	  in	  Houten,	  nieuwbouw.	  Het	  is	  er	  met	  kinderen	  heerlijk.	  Ik	  kan	  ook	  
genieten	  van	  het	  feit	  dat	  ik	  zo	  de	  natuur	  in	  loop	  [Viva	  forum,	  2012]	  



Aantrekkelijk, maar ook een saai…. 

Nadeel: ‘Het is saai, saai, saai…!’  [Oudersonline.nl, 2009] 

‘Houten heeft geen identiteit’ [werknemer Molenzoom, 2016] 

‘Er bruist niks.‘ [viva Forum, 2012]  

Amersfoort	  Centrum	  vind	  ik	  overigens	  heerlijk.	  Veel	  te	  doen,	  
zalig!	  Dat	  is	  wel	  een	  stuk	  beter	  dan	  Houten!	  [Viva	  Forum,	  2012]	  



De Molenzoom: Ruim en groen… 



…maar ook auto gedomineerd. 



…en daardoor versnipperd en laagwaardig. 



Gebruik fiets 



Gebruik wandelen 



Gebruik skaten 



Geen gebruik van de publieke ruimte 



Binnen is het dik in orde. 



De identiteitloze buitenruimte geeft leegstand laatste zetje… 

MOLENZOOM 
TE HUUR: > 20 LEEGSTAANDE KANTOREN 



Concluderend: 

Houten	  staat	  hoog	  in	  de	  lijstjes	  van	  beste	  gemeenten	  

Populaire	  woonplaats	  voor	  ouders	  met	  kinderen	  	  

Houten	  is	  saai,	  saai,	  saai	  en	  hee=	  geen	  idenQteit	  

Groen	  en	  fietsvriendelijk	  

Molenzoom	  is	  naar	  binnen	  gekeerd,	  met	  weinig	  sociale	  interacQe.	  	  

Molenzoom	  is	  auto	  gedomineerd	  

Molenzoom	  is	  monofuncQoneel	  



Hoe kan ‘gezondheid’  
als uitgangspunt dienen  

voor een ‘nieuwe Molenzoom’? 

Uitdaging: 



Definitie Gezondheid:  

Gezondheid	  als	  het	  vermogen	  om	  zich	  aan	  te	  passen	  en	  een	  eigen	  regie	  te	  
voeren,	  in	  het	  licht	  van	  de	  fysieke,	  emoQonele	  en	  sociale	  uitdagingen	  in	  het	  
leven.	  	  
	  
Machteld	  Huber	  –	  onderzoeker	  nieuwe	  definiQe	  voor	  gezondheid,	  2016	  

De	  monofuncQonele	  stad	  is	  afschuwwekkend	  en	  ongezond.	  Deze	  stad	  is	  een	  
gevaar	  voor	  de	  stedeling.	  Haar	  tegenhanger	  is	  de	  mulQfuncQonele	  stad.	  Zij	  is	  
verleidelijk	  en	  gezond.	  	  
	  
Sport	  in	  the	  City	  –	  onderzoeksbureau	  voor	  sociaal	  maatschappelijke	  vraagstukken	  in	  de	  stad,	  	  2013	  

Gezond	  is	  de	  stad	  waarin	  mulQfuncQonaliteit	  zich	  vertaalt	  in	  
acQviteitenprogramma’s	  die	  regelmaQg	  ontmoeQngen	  teweegbrengen.	  
	  	  
Donica	  Buisman	  -‐	  programma	  manager	  stad	  en	  publiek	  ruimte,	  2013	  



Drie ingredienten voor een ‘Gezonde Molenzoom’ 

1.	  Geef	  de	  gebruikers	  van	  de	  Molenzoom	  ruimte	  voor	  eigen	  regie	  

2.	  Zorg	  voor	  een	  mulQfuncQonele	  en	  gevarieerde	  Molenzoom	  	  

3.	  Breng	  ontmoeQng	  tussen	  de	  gebruikers	  te	  weeg.	  



1. Zorgen voor ruimte om een eigen regie te voeren  



De Molenzoom nu: 



Nieuwe ontsluiting 



1. Zorgen voor ruimte om een eigen regie te voeren 



2. Zorgen voor een gevarieerder en complementair gebruik 



3. Zorgen voor ontmoeting en sociale interactie  



3. Zorgen voor ontmoeting en sociale interactie  



De Molenzoom nu… 



De nieuwe Molenzoom! 



Hoe te beginnen? 

Gezondheid	  als	  het	  vermogen	  om	  zich	  aan	  te	  passen	  en	  een	  eigen	  regie	  te	  
voeren,	  in	  het	  licht	  van	  de	  fysieke,	  emoQonele	  en	  sociale	  uitdagingen	  in	  het	  
leven.	  	  
	  
Machteld	  Huber	  –	  onderzoeker	  nieuwe	  definiQe	  voor	  gezondheid,	  2016	  



Aansluiten op de wensen van de gebruikers 

	  	  



Resultaten 



Resultaten 

Wat	  mis	  je	  in	  de	  omgeving	  van	  je	  kantoor?	  

‘Bloemen’	  

‘Goed	  onderhouden	  groenvoorziening.	  Aantrekkelijke	  gebouwen.	  Aantrekkelijk	  uitzicht’	  

‘Er	  wordt	  te	  weinig	  gedaan	  aan	  de	  groenvoorzieningen’	  

‘Een	  buitenzitje’	  

‘Het	  groen	  bij	  het	  kantoor	  mag	  wel	  beter	  onderhouden	  worden’	  

‘Gezelligheid,	  bankjes’	  

‘Alles	  wat	  met	  een	  mooie	  leefomgeving	  te	  maken	  heeA’	  

‘Groen’	  

‘Levendigheid	  /	  gezelligheid’	  



Resultaten 



Resultaten 

Als	  je	  een	  halfuur	  vrij	  zou	  kunnen	  besteden	  Qjdens	  je	  werkdag,	  	  
wat	  zou	  je	  dan	  willen	  doen?	  

‘Sporten’	  

‘Fitness’	  

‘Sport’	  

‘In	  het	  zonnetje	  ziHen’	  

‘gamen	  of	  kaarten’	  

‘Wandelen’	  

‘Even	  een	  wandelingetje	  maken’	  

‘Squash	  /	  wandelen’	  
‘Bewegen’	  

‘Wandelen/winkelen	  en	  gezelligheid’	  



Laten we de nieuwe Molenzoom vieren! 

Om	  een	  plek	  meer	  bekendheid	  te	  geven	  en	  het	  gebruik	  ervan	  te	  
sQmuleren	  is	  een	  programma	  nodig.	  Met	  gebeurtenissen	  creëer	  je	  
belevingen.	  Een	  programma	  komt	  in	  het	  nieuws,	  maakt	  reclame	  en	  
keert	  vooral	  regelmaQg	  terug;	  het	  zorgt	  voor	  een	  conQnu	  gebruik	  
van	  de	  plekken.	  	  	  
	  
Sport	  in	  the	  City	  –	  onderzoeksbureau	  voor	  sociaal	  maatschappelijke	  vraagstukken	  in	  de	  stad,	  	  2012	  

	  



So…	  Let’s	  Kickstart!	  



Een aantrekkelijke groene omgeving 



Ommetje Molenzoom 



Combineer alles in een experiment!  

Tijdelijk	  park	  in	  Fosnavåg	  [No]	  –	  karres+brands	  ism	  Ghilardi+Hellsten	  arkitekter	  	  


