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ar-gitect / Albert Retel 

ze zien ze vliegen, maar nog niet landen 
UFO-landingsbaan te Houten 

4. 

Sinds 2003 bevindt zich ter hoogte van Houten, 

loodrecht op de A27, een heuse  

UFO-landingsbaan.  
Deze landingsbaan bestaat uit twee rotondes die 

verbonden worden door de ertussen gelegen weg. 

Op de westelijke rotonde staat een zes meter hoge 

verkeerstoren en is bedoeld om naderende  

luchtvoertuigen naar de landingsplek te begeleiden. 

Aanvankelijk zond de toren violet licht uit als er  

veilig geland kon worden en wit licht als  

waarschuwing: “te druk om te landen”. Omdat het 

blauwe licht voor een zwaailicht aangezien kon 

worden heeft Rijkswaterstaat besloten dat alleen 

nog wit licht gebruikt wordt.  

Het eigenlijke landingsplatform op de oostelijke  

rotonde, is cirkelvormig, heeft een lichtgevende, 

blauwe coating en nodigt buitenaardse bezoekers 

uit met ‘U’. De weg die de twee rotondes verbindt is  

gemarkeerd door lichtgevende zuiltjes.  

Opmerkelijk genoeg loopt deze weg onder 

de A27 door. Een positie over de A27 zou landen 

waarschijnlijk een stuk makkelijker maken. 

 

Ontwerper van de landingsplaats voor buitenaardse 

culturen is  Martin Riebeek te Breda. Volgens hem 

nodigt zijn  kunstwerk uit om je kwetsbaar op te 

stellen, om mee te gaan in de verwondering. Altijd 

in de hoop dat er iets komt.  
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2. 3. 

Verkeerstoren op de westelijke rotonde 

‘U’, want  

 “Een buitenaards wezen moet je nooit 

zomaar met jij of jou aanspreken.''  

overal  

en ergens 

lagen 

1. Het wapen van Houten. Houten komt van 

Haltena: ‘woonplaats in het bos’ betekent. 

2. Kasteel en lustoord Heemstede. De     

noordoostelijke laan, 1800 meter lang, is        

doorsneden door de A27.  

3. Ir. J.L.A. Cuperus ontwerpt in 1938 de      

unieke betonnen bogen voor het ophangen 

van de bovenleiding van de spoorlijn langs 

de A27 tussen Utrecht en Hilversum. 

4. In 2007 werd het oude station 150 meter 

verplaatst om ruimte te maken voor        

verdubbeling van de spoorweg bij Houten. 

5. Kasteel Schonauwen (gebouwd in 

1261) ligt nu midden in de nieuw-

bouwwijk De Steen. De overge-

bleven toren heeft een door-

snede van 5,5 m en is 13,5 

UFO, kunstwerken: 

Houten (H) 

 Landingsplaats voor buitenaards    

culturen 
A27 / De Staart 

 

Utrecht (U) 

 UFO  
Gebouw De Inktpot, Moreelsepark  

 

Sterrenwachten: 

Amersfoort (A) 

 Publiekssterrenwacht Midden          

Nederland (Schothorst) 
Schothorsterlaan 27 

 

Utrecht (U) 

 Sonnenborgh 
Zonnenburg 2 

 

 

Martin Riebeek, kunstwerken: 

Amersfoort (A) 

 Senne, Queen of countryside 

Centrale foyer theater Icoon, Leeghwater 1-3  
 

Utrecht (U) 

 Imagine being there 

Zilvergebouw Rabobank 

U• 

verbinding 

 

 

Evoluon, Eindhoven  

 
 

Fashion Center, Almere  

:Crash 1998, Joure 

Een aantal lagen rond de A27 en in Houten.  

De nummers verwijzen naar de foto’s. 

 

6. 5. 

A• 

7. 
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m hoog.   

6. Fort bij 't Hemeltje: laatst gebouwde fort van 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie (1877-81).           

7. Stadspark van Houten, bank ‘hier’ (2002), 

ontworpen door Marc Ruygrok.    

8. Marc Ruygrok (zie 7.) liet eerder, in 1999, 

een UFO landen op De Inktpot, het grootste 

bakstenen gebouw van Nederland, in 

Utrecht. De vliegende schotel was onderdeel 

van Panorama 2000. Er werden 24 enorme  

kunstwerken door de stad verspreid die  

vanaf de Domtoren zichtbaar waren.  

Na het kunstfestival zijn de kunstwerken  

verwijderd, op twee na: een reusachtige mus 

werd verplaatst naar de zijingang van het  

St. Antonius Ziekenhuis en de UFO bleef op  

De Inktpot.                  

H• 
8. 


