
Het Kromme-Rijngebied 2002. - Dl.36 De Boomgaard aan de Herenweg in Houten Hans van Aken* staat aan de Burgemeester Wallerweg het voor-malig Waterschapsgebouw, dat nu in gebruik isals kerkelijk centrum (Sions Poort). Op een bre-de strook grond in het westen en grenzend aanDe Poort staat het dorpshuis De Grund. Dezestrook grond is eigendom van de gemeente. Deachtertuinen van de huizen aan de Prinses Beat-rixweg vormen de oostgrens.De 4 huizen zijn gepland aan de Herenweg inhet noorden en nemen inclusief de ventwegmeer dan eenderde van de beschikbare ruimtein beslag. De 4 kavels verschillen in grootte,maar zijn gemiddeld 725m- groot. Op het overi-ge terrein is een wijkpark gepland (zie de fo-to's). Na 7 jaar plannenmakerij zou iedereen tevredenmoeten zijn. De projectontwikkelaar kan einde-lijk 'vangen&quot;, de bewoners van het Oude Dorpkrijgen hun wijkparkje en de gemeente Houtenis apetrots op het bereikte compromis. Eenschoolvoorbeeld van een win-win situatie, oftoch niet? De geschiedenis Het

gebied waarin de voormalige boomgaardligt, was ooit een deel van de Lobbentiend enbehoorde toe aan het Kapittel van St. Marie. Degrond is eeuwenlang als bouwland in gebruikgeweest. De gebruikers ervan moesten elk jaar10% van de oogst afstaan aan het Utrechtse ka-pittel. In de 17de eeuw werd het terrein, door deaanleg van de huidige Herenweg, van de Lob-bentiend afgesneden. Pas in de 20ste eeuw, eerstdoor de aanleg van de Utrechtseweg en later vande Prinses Beatrixweg, werden er opnieuw stuk-ken van afgehaald'. De legendarische burge-meester Waller was ooit eigenaar van een ge-deelte. Veertig tot vijftig jaar geleden werd ereen aantal malen de Houtense kermis gehouden,totdat een gedeelte weer werd ingeplant alsboomgaard&quot;. In 1976, na het bekend worden van de eerstegrote uitbreidingsplannen voor Houten, werddit terrein voorbestemd om als wijkpark inge-richt te worden. Toch werden er rond 1977 de De auteur is bestuurslid van de HistorischeKring. De mening die hij ventileert is per-soonlijk en niet die

van het voltallige bestuur.De meningen binnen het bestuur over dezekwestie zijn verdeeld. Hoe kan de verenigingvoorkomen dat bedreigd cultuurhistorisch erf-goed wordt vernietigd? Hoe voeren we acties?Hoe ver voeren we die acties door? Hoe be-houden we goede relaties met de gemeentebe-sturen? De auteur wil met dit artikel bereikendat de discussie hierover ook buiten het be-stuur gevoerd wordt. Hij hoopt dat individueleleden van de Historische Kring meedenkenover antwoorden op deze vragen en actiefgaan meehelpen om het cultuurhistorisch erf-goed in het Kromme-Rijngebied te bewaren. Het ziet ernaar uit dat het doek gevallen is voorde voormalige boomgaard aan de Herenweg /De Poort te Houten. Op 16 juli 2002 heeft degemeenteraad ingestemd met het definitieve ver-kavelingplan, de schetsontwerpen voor 4 woon-huizen en de inrichting van een wijkpark. Datbetekent dat er binnenkort een bouwaanvraagingediend zal worden. Het vrije uitzicht vanafde hoek Herenweg / De Poort op de twee Hou-tense torens zal tot het

verleden gaan behoren.De gemeente Houten schendt hiermee al langbestaande afspraken met de bewoners van hetOude Dorp. Het vigerende bestemmingsplanwordt genegeerd. De bouwplannen bestaan al sinds 1995 en zijnzeer omstreden. De Historische Kring is tegende plannen, omdat een karakteristiek stukjeHouten verloren gaat en het bodemarchief wordtbedreigd. Ook bewoners van het Oude Dorp zijnfel tegen en hebben al aangekondigd naar deBestuursrechter te stappen. Het terrein en de plannen De boomgaard zelf is ruim een hectare groot eneigendom van een projectontwikkelaar. Afge-scheiden van de boomgaard staan 2 gebouwenop het terrein. In een hoek in het zuidoosten 46 Het Kromme-Rijngebied, 36-2/3 (2002)













Het Kromme-Rijngebied 2002. - Dl.36 Noten: 5     Na de opgraving van 1957 werd aangenomen dat deRomeinse villa in de buurt van een reeds bestaandenederzetting was gebouwd. 6     Een voorbeeld: zie citaat Uitgangspunten Bestem-mingsplan Kern Houten (1984). De wethouder hier-over: 'Het is ons nooit gelukt de gronden te verwer-ven. De eigenaar vroeg te hoge prijzen. Dus heeft degemeente niet eerder op die plek een groenvoorzieningkunnen realiseren. Nu is een bouwonderneming onsvoor geweest.' Een ander voorbeeld: behoud van een karakteristiekdorpsgezicht. Een lid van een van de coalitie-fractiesheeft een nog beter argument: 'Langs een weg horenhuizen. Deze (4 nieuwe) huizen zijn in harmonie metde monumentale bebouwing aan De Poort en het beginvan de Herenweg'. Een deel van de provinciale weg van Schalkwijk naarUtrecht werd vanaf Houten Utrechtseweg genoemd.Ter hoogte van het Oude Dorp is een gedeelte, na deeerste grote uitbreiding van Houten, omgedoopt tot DePoort. Waarschijnlijk zijn er in het verleden meerdere

eigena-ren geweest. Op kadastrale kaarten is de huidigeboomgaard in 2 stukken gedeeld. Een noordelijk eneen zuidelijk deel. respectievelijk ongeveer 1/3 en 2/3deel van de totale grootte. Deze kadastrale verdeling isdoor de ROB gebruikt om de begrenzing aan te gevenvan een archeologisch belangrijk gebied. De huizenzijn gepland op het noordelijke gedeelte. Het park ophet zuidelijke. Kort daarvoor is een college ten val gekomen en naveel moeite een nieuw gevormd.Het dossieronderzoek dat in 2001 zou zijn gedaan,toont volgens de wethouder niet aan dat er op het ter-rein niet gebouwd zou mogen worden. 'Weliswaar iser een zekere tegenstrijdigheid met de visie OudeDorp 2000, maar daar staat tegenover dat een groen-voorziening gerealiseerd wordt.'Over de hoogte van de te verwachten schadeclaimsworden geen mededelingen gedaan 'Omdat partijennog steeds in onderhandeling zijn'. 52 Het Kromme-Rijngebied, 36-2/3 (2002)


