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De luchtfoto toont de gemeente Wijk bij Duurstede
en de drie kernen binnen de gemeentegrens: Wijk
bij Duurstede, Cothen en Langbroek. Met een cirkel
is indicatief aangegeven dat we bij het opstellen van
de Omgevingsvisie Stedelijk Gebied ook hebben
gekeken naar het gebied rondom de kernen.
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INLEIDING
In de Kernen Atlas is informatie verzameld over de kernen van de gemeente Wijk bij Duurstede als input voor de
Omgevingsvisie Stedelijk Gebied. Om alle beschikbare informatie te bundelen, zijn de sectorale beleidsplannen
van de gemeente Wijk bij Duurstede geïnventariseerd, evenals diverse onderzoeken en ruimtelijke verkenningen
van de provincie en regio Utrecht (U10 en U16). Deze informatie is per thema geordend en zo veel mogelijk
vertaald naar overzichtelijk kaartmateriaal, concrete ruimtelijke programma’s en cijfermatige data over de kernen
Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek. Bij elk thema is een beknopte tekstuele toelichting opgenomen.
De Kernen Atlas biedt informatie over de hele gemeente en waar mogelijk voor elke kern afzonderlijk. Zo
ontstaat een beeld van de huidige opbouw van de woon- en werkgebieden, de Wijkse binnenstad en van de
voorzieningencentra in de kernen. Vanuit het geïnventariseerde beleid zijn de (ruimtelijke en maatschappelijke)
opgaven geformuleerd voor de Omgevingsvisie. Deze opgaven zullen in de komende jaren een rol gaan spelen
in het gemeentelijk beleid voor de kernen. De in de Kernen Atlas geformuleerde beleidsopgaven zijn tijdens de
participatierondes in de kernen - in overleg met de gemeente - voor elke kern verder aangevuld en aangescherpt
door bewoners en ondernemers en andere belanghebbenden.
In de Kernen Atlas komen de volgende thema’s achtereenvolgens aan bod:
• archeologie en cultuurhistorie
• landschap en recreatie
• stedenbouw
• groen, water en natuur
• verkeer en parkeren
• wonen
• werken en economie
• winkels en horeca
• samenleving en maatschappij
• leefbaarheid
• milieu
• klimaat en duurzaamheid
In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle geïnventariseerde beleidsdocumenten van de gemeente Wijk
bij Duurstede en de overige geraadpleegde ruimtelijke verkenningen en onderzoeken van de provincie Utrecht
en regio U10 en U16. In de loop van het project zijn hier de Provinciale Omgevingsvisie en het Contour Integraal
Ruimtelijk Perspectief van de U16 nog aan toegevoegd, die in maart 2020 zijn verschenen. Een beknopte
samenvatting van beide documenten is opgenomen in het hoofdrapport van de Omgevingsvisie Stedelijk Gebied.
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ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORIE
ROMEINSE GESCHIEDENIS
Het grondgebied van de gemeente Wijk bij Duurstede maakte aan het begin van onze jaartelling
deel uit van het Romeinse Rijk. De Kromme Rijn, de toenmalige hoofdstroom van de Rijn, vormde de
noordgrens van het Romeinse Rijk. De Limes (grensweg) verbond het Romeinse Castellum Levefanum
bij de Rijn met Fort Fectio bij Bunnik. Castellum Levefanum lag tussen het huidige Rijswijk en Wijk bij
Duurstede, aan de overzijde van de Nederrijn, waar deze zich nu splitst in de Kromme Rijn en de Lek.
In de Romeinse tijd waren er slechts twee wegen. Beide wegen maakten deel uit van de Limes en liepen
van Wijk naar Utrecht. Langs de Kromme Rijn volgde de ene weg het traject Hoogstraat - Dorpsstraat
- Ossenwaard - Caspergauw. Iets zuidelijker volgde de andere weg het traject Steenstraat - Trekweg of
Trechtweg - Kapelleweg. De Romeinse Limes staat op de Voorlopige Lijst Werelderfgoed van UNESCO.1

legenda archeologie Limes
Limes
Limes-zone (provincie Utrecht en Gelderland)
historische Romeinse weg (Limes)
archeologische vindplaatsen uit de Romeinse tijd
mogelijke locatie van het voormalige Castellum Levefanum
hoofdstroom van de Rijn in de Romeinse tijd

DORESTAD
bron: Geo-Point Provincie Utrecht

Dorestad
legenda archeologie Dorestad
opgravingen Dorestad
Dorestad (verspoeld door de Rijn)
Dorestad haven
mogelijke locatie voormalig Castellum Levefanum
hoofdstroom van de Rijn

Dorestad was in de Vroege Middeleeuwen een van de belangrijkste en succesvolste internationale
handelsplaatsen in Noordwest-Europa. De nederzetting ontstond aan het begin van de 7e eeuw op
de plaats van het oude Romeinse Castellum Levefanum. Hier ontstond een haven op de plek waar de
Kromme Rijn en Lek zich splitsten. De nederzetting werd destijds Duristate genoemd (dur = versterking,
toegangspoort en stade = oever, samen is dat “versterking / poort aan de oever”).
Dorestad breidde dankzij de gunstige ligging aan de Kromme Rijn steeds verder uit in noordelijke
richting. Dorestad strekte zich in haar hoogtijdagen in de 8e en 9e eeuw over een lengte van zo’n drie
kilometer uit langs de linkeroever van de Kromme Rijn. Dorestad groeide uit tot een stad met naar
schatting enkele duizenden inwoners.

1

bron: Beleidsnota Archeologie en Archeologische Beleidskaart
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Sinds 2011 staat de Romeinse Limes in Nederland op de Voorlopige lijst Werelderfgoed van UNESCO. Het
Rijk en de provincie Utrecht werken samen met de gemeenten langs de Limes aan de voorbereiding van de
nominatie. In januari 2020 is het nominatiedossier bij UNESCO ingediend en in 2021 wordt besloten of de
Nedergermaanse Limes definitief de Werelderfgoedstatus krijgt. De toekenning van Werelderfgoedstatus
betekent de erkenning van de unieke waarden van de Limes. In eerste instantie worden alleen de best
bewaarde en meest complete vindplaatsen voorgedragen voor de Werelderfgoedlijst. De archeologische
restanten die in Wijk bij Duurstede zijn gevonden behoren daar vooralsnog niet bij. Dat neemt niet weg dat
de Werelderfgoedstatus wel degelijk kansen biedt voor Wijk bij Duurstede, bijvoorbeeld op het gebied van
recreatie en toerisme.

ARCHEOLOGISCHE WAARDEN

legenda archeologie opgravingen

opgravingen

Archeologische vindplaatsen liggen voor een belangrijk deel op de hoger gelegen stroomruggen
met gunstige bodemgeschiktheid en lage grondwaterstanden. Dit zijn ook de plekken waar over het
algemeen sprake is van de hoogste archeologische verwachtingswaarden.2 Er zijn echter steeds meer
aanwijzingen dat er ook in natte gebieden gebouwd werd op palen of op woonheuvels. Juist in die
gebieden was er voldoende voedsel aanwezig.

opgravingen uit Romeinse tijd en Dorestad
teruggevonden contouren Romeinse nederzettingen

bron: www.limeswiki.nl
(bewerking Bureau Nieuwe Gracht)

Aan het eind van de negende eeuw raakte Dorestad in verval. Toen in 863 Dorestad grotendeels
was verwoest tijdens invallen van de Noormannen is de oude stad niet meer herbouwd. De eens zo
bloeiende handelsplaats schrompelde ineen en er bleven voornamelijk boeren achter. Zij zetten de
functies van Dorestad voort onder de naam van Wijk. Deze agrarische nederzetting bevond zich ten
noordoosten en westen van het huidige centrum van Wijk bij Duurstede en bestond aanvankelijk uit een
aantal boerderijen in het gebied ten oosten van de Hoogstraat en in de omgeving van de Steenstraat. In
de eeuwen daarna bleef de locatie van belang als vestigingsplaats. Dit blijkt uit diverse opgravingen en
sporen van menselijk handelen uit de periode van de 9e t/m de 13e eeuw.

Opgravingen in Wijk bij Duurstede

In Wijk bij Duurstede zijn diverse archeologische vindplaatsen en monumenten uit de Romeinse
tijd gevonden langs de Limesweg, zoals enkele oude nederzettingen en erven waar boerderijen
hebben gestaan (o.a. in de wijken de Engk, De Horden en De Geer). De contouren van de agrarische
nederzettingen in De Horden en De Geer omvatten tientallen houten boerderijen, huizen,
grafmonumenten, sloten en greppels uit de tweede en derde eeuw die zijn opgenomen in een
kenmerkend Romeins verkavelingspatroon. Ook zijn er enkele archeologische vindplaatsen die tastbare
herinneringen blootleggen van de historische handelsstad Dorestad. Zo zijn er enkele grafvelden
teruggevonden in de wijken de Engk en De Heul.

legenda archeologie

archeologische vindplaatsen
archeologische vindplaats - Limes
archeologische vindplaats - Dorestad
terrein van zeer hoge archeologische waarde - overig
terrein van hoge archeologische waarde - overig

2

bron: Geo-Point Provincie Utrecht

Bij de bescherming van de hoge of zeer hoge archeologische verwachtingswaarden is archeologisch onderzoek
nodig wanneer werken of werkzaamheden uitgevoerd gaan worden in een oppervlakte van meer dan 100 m2
waarbij de grond dieper wordt geroerd dan 30 centimeter. Op basis van de archeologische verwachtingenkaart
kan al bij de voorbereiding van bodemingrepen rekening worden houden met de aanwezigheid van
verwachte of bekende archeologische vindplaatsen. Initiatiefnemers (dit kunnen zijn particulieren, bedrijven
of overheden, waaronder de gemeente zelf) van een project met bodemroerende activiteiten kunnen bij de
aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, slopen beneden maaiveld of aanleg, of
in het geval van het opstellen, wijzigen of afwijken van een bestemmingsplan te maken krijgen met nadere
onderzoekseisen. Diezelfde initiatiefnemer is in beginsel verplicht de kosten van het benodigde archeologische
onderzoek voor zijn rekening te nemen.
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archeologische
verwachtingswaarden
legenda archeologie
De archeologische verwachtingsgebieden op de kaart hiernaast
geven de kans weer op het aantreffen van archeologische resten.
De gebieden zijn onderverdeeld in verschillende klassen:
(zeer) hoog, middelhoog en laag. De hoogste archeologische
verwachtingswaarden zijn te vinden bij oude bebouwingslinten
op de oeverwallen en stroomruggen, in de historische stadskern
van Wijk bij Duurstede en in de oude dorpskernen van Cothen en
Langbroek.

terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd
terrein van archeologische waarde
hoge archeologische verwachting
middelhoge archeologische verwachting
lage archeologische verwachting
water
niet gekarteerd

OPGAVEN ARCHEOLOGIE
• De Romeinse Limes en Dorestad nog beter
zichtbaar en beleefbaar maken door het
versterken van de eigen identiteit van de plek.
• Kansen benutten van toekenning UNESCO
werelderfgoedstatus aan de Limes, met name
op het gebied van stadspromotie, recreatie en
toerisme.
• Behouden van archeologische waarden in de
grond (behoud in situ).
• Rekening houden met de aanwezigheid
van verwachte of bekende archeologische
vindplaatsen.
• Archeologisch waardevolle gebieden beter
verankeren in nieuwe ontwikkelingen.
• Samenhang creëren in bestaande en nieuwe
archeologische inventarisatie.
• Toegankelijk / beschikbaar maken van ruim
180 jaar archeologisch onderzoek voor het
publiek.

bron: Beleidsnota Archeologie en Archeologische Beleidskaart
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CULTUURHISTORISCHE WAARDEN
In de Wijkse kernen zijn de cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren geïnventariseerd.
Het gaat dan o.a. om waardevolle oude water- en wegenstructuren en bijzondere monumenten, plekken
en groenelementen die een sterke binding hebben met het verleden.
De historische stads- en dorpskernen van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek zijn alle drie
Rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht. In Langbroek en Cothen vormt de Brink met de hieraan gelegen
bebouwing een van de belangrijkste cultuurhistorische gebieden van de kern. Deze gebieden maken
deel uit van het historisch dorpsgezicht. Ook de Dorpsboomgaard in Cothen en Park Duurstede
behoren tot het beschermd dorps- of stadsgezicht. Park Duurstede heeft tevens een rijksmonumentale,
historische tuin- en parkaanleg.

1. Beschermd dorpsgezicht Langbroek
2. Beschermd dorpsgezicht Cothen
3. Beschermd stadsgezicht Wijk bij Duurstede
4. Haven Walplantsoen (gedempt)
5. Kromme Rijndam (1122)
6. Ofﬁciële scheiding Rijn/Lek (bij vroegere begin Kromme Rijn)
7. Replica van 4 Dorestaddammen
8. Inlaatsluis (1866)
9. Inundatiekanaal (huidige inlaat Kromme Rijn)
10. Begraven sluis (bij Langs de Rijn 8)
11. Park Duurstede
12. IJzeren brug (Nieuwe Hollandse Waterlinie)
13. Vlecht heg
14. Balkengat
15. Reconstructie contouren vroeg middeleeuwse nederzetting
16. Schutsluis (Nieuwe Hollandse Waterlinie)

12

13

15

kaart cultuurhistorie
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Het erfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft eveneens grote cultuurhistorische waarde. Via
de inlaatsluis bij Wijk bij Duurstede kon Lekwater via de Kromme Rijn naar Utrecht en vandaar naar de
inundatievelden ten oosten van Utrecht worden gevoerd. De inlaat wordt nog dagelijks gebruikt voor
aanvoer van vers water voor de stad Utrecht en de Vecht en is een Rijksmonument. De schutsluis bij
Cothen werd gebouwd om de Kromme Rijn geschikt te maken voor een snellere inundatie.
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Wijk bij Duurstede
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OPGAVEN CULTUURHISTORIE
• Het beleid richt zich in eerste instantie op bescherming en behoud van de
cultuurhistorische waarden van de gemeente.
• Behouden en versterken van de historische identiteit (DNA) in het stedelijk
gebied van de kernen.
• Kansen benutten van toekenning van de UNESCO werelderfgoedstatus aan de
Nieuwe Hollandse Waterlinie.
• Inwoners en bezoekers van de gemeente het erfgoed van Wijk bij Duurstede
laten beleven.
• Het erfgoed van Wijk bij Duurstede voor publiek (digitaal) toegankelijk maken,
onderhouden en documenteren in de verwachte cultuurhistorische waardenkaart.
• Een erfgoedvisie en het cultuurhistorisch beleid van de gemeente opstellen.
Het versterken van het cultuurhistorische profiel van de gemeente Wijk bij
Duurstede vormt daarbij één van de te vormen hoofddoelstellingen.
• Vermarkten en verhogen van de economische waarde van het erfgoed
(ontwikkelingskans).

16

legenda
2

Cothen
cultuurhistorie
legenda
bebouwing
water
groene gebieden met cultuurhistorie
groengebied (binnen bebouwde kom)
boomgaarden hoogstam / halfstam
beschermd dorpsgezicht en stadsgezicht
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bebouwing
water
1
groene
gebieden met cultuurhistorie
groengebied (binnen bebouwde kom)
boomgaarden hoogstam / halfstam
legenda
beschermd dorpsgezicht en stadsgezicht
begraafplaats algemeen
bebouwing
begraafplaats kerkelijk
water
ontginningsbasis
groene gebieden met cultuurhistorie
historische wegen (Romeins)
groengebied (binnen bebouwde kom)
bron: Groenstructuurplan
2018-2033
historische wegen (stedelijk)
boomgaarden hoogstam / halfstam
beschermd dorpsgezicht en stadsgezicht monumentale lanen
oude veekeringen / meidoornhagen / vlechtheg
begraafplaats algemeen
watergang natuurlijke loop
begraafplaats kerkelijk
achterkaden (verdwenen)
ontginningsbasis
zuwes (verdwenen)
historische wegen (Romeins)
historische wegen (stedelijk)
monumentale lanen
oude veekeringen / meidoornhagen / vlechtheg
watergang natuurlijke loop
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achterkaden (verdwenen)
zuwes (verdwenen)

Langbroek
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LANDSCHAP EN RECREATIE
GEOMORFOLOGIE (ONDERGROND)
Het huidige landschap van Wijk bij Duurstede is in de loop van
vele duizenden jaren gevormd onder invloed van water en wind.
Eeuwenlang stroomde er water door het lager gelegen gebied met
vele kleine, matig brede en ondiepe stroomgeulen, die 		
herhaaldelijk splitsten en weer samenvoegden. De meanderende
waterlopen hebben in de ondergrond sporen achtergelaten,
zoals hoger gelegen oeverwallen en stroomruggen en
lager gelegen stroomgeulen en komgebieden.

1.000 m

bron: Beleidsnota Archeologie en Archeologische Beleidskaart

10 | Kernen Atlas | Omgevingsvisie Stedelijk Gebied

Project:
Rapport:

V10-1556: Archeolo
verwachtingskaart W
V847, concept 0.1

hoogtekaart

AHN Wijk bij Duurstede
gemeentegrens
hoog

LANDSCHAP EN RECREATIE
De karakteristieken van het huidige landschap zijn nauw
verbonden met de geomorfologische onderlegger van
het rivierengebied. Daarbij kan op hoofdlijnen een
onderscheid worden gemaakt in een aantal kenmerkende
deelgebieden: de Lekdijk, rivier en uiterwaarden, het Kromme
Rijngebied, het landbouwgebied van de oeverwallen en het
ontginningenlandschap van de Langbroekerwetering.

Lekdijk, rivier en uiterwaarden
>5m NAP
+5m NAP
+4m NAP
+3m NAP
+2m NAP
<2m NAP

laag

N
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RELIËF
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bron: Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN )

Het reliëf van de oude rivierlopen is in Wijk bij Duurstede
nog deels herkenbaar in het huidige rivierenlandschap. Het
hoogteverschil tussen de lager gelegen komgebieden en de hoger
gelegen stroomruggen en oeverwallen bedraagt soms nog enkele
meters. In het noorden van de gemeente ligt de voet van de hoger
gelegen stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug. Aan de flank van de
stuwwal komt een aantal dekzandruggen aan de oppervlakte ten
noordoosten van Langbroek.

De hogere delen van de gemeente, de oeverwallen, stroomruggen
en dekzandruggen, waren van oudsher het meest geschikt voor
landbouw en bewoning. De geomorfologische ondergrond en
de hoogteligging is dan ook sturend geweest voor de ruimtelijke
ontwikkeling van de kernen in het gebied.

De Lekdijk, rivier en uiterwaarden vormen een karakteristieke
landschappelijke eenheid. Het waterfront van Wijk bij Duurstede
is veelzijdig, rijk aan natuur, activiteiten, mooie plekjes om te
vertoeven, om te varen, te struinen. Met de Visie Rivierfront
(2008) heeft de gemeente een samenhangende visie opgesteld
op het waterfront, met als achtergrond de ambitie om de verdere
ontwikkeling van toerisme en recreatie te stimuleren in een goede
balans met natuur, cultuur en waterstaatkundige vraagstukken.

Kromme Rijngebied

Het kronkelige verloop van de rivier is nog steeds karakteristiek
voor het Kromme Rijngebied, hoewel enkele meanders in de
afgelopen eeuwen zijn afgesneden, waardoor de hoofdloop nu
rechter is dan vroeger. Wijk bij Duurstede en Cothen hebben van
oudsher een historisch rivierfront naar de Kromme Rijn gehad.
De rivierfronten aan de Kromme Rijn liggen in de huidige situatie
echter in beide kernen vaak verborgen. De oorspronkelijke ligging
van de kernen aan de rivier is daardoor nauwelijks herkenbaar en
slecht afleesbaar.

Landbouwgebied van de oeverwallen

In het landbouwgebied van de oeverwallen heeft de Kromme
Rijn in het verre verleden op verschillende plekken gestroomd.
De oeverwallen en stroomruggen die hier nog aan herinneren,
hebben overwegend een halfopen karakter met fruitteelt en
akkers in een onregelmatige blokverkaveling. Rivierrestanten,
bochtige wegen en licht glooiende oeverwallen zijn kenmerkend.
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De bochtige wegen maken het gebied ook aantrekkelijk voor
recreanten want je ziet het landschap steeds vanuit een nieuwe
hoek als je fietst of wandelt.

Ontginningenlandschap van de Langbroekerwetering

De lager gelegen gebieden rond Langbroek zijn vanaf de Middeleeuwen ontgonnen met smalle cope- en slagenverkavelingen en
kennen als grondgebruik vooral weidegraslanden afgewisseld met
sloten. Het levert een karakteristiek landschapsbeeld op met lange
zichtlijnen vanaf de Langbroekerdijk.

Er zijn diverse ridderhofsteden en buitenplaatsen gerealiseerd
op de hoger gelegen dekzandruggen en zandopduikingen die
onregelmatig verspreid zijn. Veel historische buitenplaatsen en
ridderhofsteden zijn, met oprijlanen, via de Langbroekerdijk
ontsloten. Vanuit de huizen is er een landschap met lanen
en bossen gebouwd. Hierdoor is in de loop van de tijd veel
variatie is ontstaan in het ontginningenlandschap van de
Langbroekerwetering en is de recreatieve waarde van het
landschap toegenomen.

landschappelijke
hoofdstructuur
legenda landschappelijke
structuur

bron: Omgevingsvisie Kromme Rijngebied
(bewerking Bureau Nieuwe Gracht)
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bebouwde kom
Kromme Rijngebied
landbouwgebied van de oeverwallen
ontginningenlandschap van de Langbroekerwetering
uiterwaarden van de Lek en Nederrijn
rivier en Amsterdam-Rijnkanaal
Lekdijk
ontginningslijnen
hoofdopzet verkaveling
oude rivierlopen

OPGAVEN LANDSCHAP EN RECREATIE
• Behouden en accentueren van de voor het
rivierengebied kenmerkende historische
(hoogte)verschillen in de bovengrond en/of het
landschap.
• Geomorfologische ondergrond respecteren
c.q. gebruiken als onderlegger bij nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen.
• Aantasting van het (open) landschap door
verrommeling, toevoeging van nieuwe functies
en bebouwing vraagt in de kernrandzones om
bijzondere aandacht.
• Versterken van de historische relatie tussen de
stad Wijk bij Duurstede en het dorp Cothen met
de rivier de Kromme Rijn en het dorp Langbroek
met de cope ontginning.
• Vormgeven van zachte stadsranden voor het
subtieler benaderen van de stedelijke invloed
op het omliggende landschap van Wijk bij
Duurstede en de dorpsranden van Cothen en
Langbroek.
• Het landschap staande zien te houden in (grote)
toekomstige opgaven.
• Verbeteren van de relatie tussen stedelijk gebied
en buitengebied voor wandelaars en fietsers.
Waar mogelijk meekoppelen bij ruimtelijke
legenda landschappelijke structuur
ontwikkelingen in de kernrandzones.
bebouwde kom
Kromme Rijngebied
landbouwgebied van de oeverwallen
ontginningenlandschap van de Langbroekerwetering
uiterwaarden van de Lek en Nederrijn
rivier en Amsterdam-Rijnkanaal
Lekdijk
ontginningslijnen
hoofdopzet verkaveling
oude rivierlopen

STEDENBOUW
WIJK BIJ DUURSTEDE
Historische ontwikkeling

Wijk bij Duurstede
(1300-1850)

Wijk bij Duurstede
(1960-1990)

Wijk bij Duurstede
(1850-1960)

Wijk bij Duurstede
(1990-2020)

Na het verval van Dorestad breidde de bewoning zich vanaf de 11e
eeuw geleidelijk weer uit. In de 13e eeuw ontstaat in de buurt van
het kasteel Duurstede (naam afgeleid van Dorestad) een nieuwe
nederzetting die Wijk wordt genoemd. Zo ontstaat de naam Wijk
bij Duurstede. Wijk bij Duurstede krijgt in 1300 stadsrechten. Met
het verkrijgen van stadsrechten kon de stad ook worden voorzien
van een omwalling met enkele stadspoorten, waarbij de in 1122
afgedamde Kromme Rijn dienst deed als stadsgracht. Pas aan
het eind van de 19e eeuw wordt er op kleine schaal gebouwd
buiten de stadswallen en in noordelijke richting. Er ontstaat dan
voornamelijk vraag naar arbeiderswoningen dankzij de twee
(steen)fabrieken.
In de 20e eeuw is Wijk bij Duurstede hard gegroeid. Nieuwe
uitbreidingen zijn vooral aan de west- en noordkant tot stand
gekomen, omdat de Kromme Rijn en de Lekdijk c.q. het
Amsterdam-Rijnkanaal aan de oost- en zuidzijde een begrenzing
vormden voor de uitbreiding van de stad. In de jaren zestig van
de twintigste eeuw kwamen de eerste grootschalige plannen op
tafel en had men de ambitie om te groeien naar 30.000 inwoners.
Een ambitie die niet gehaald werd, maar wel leidde tot de bouw
van vijf uitbreidingswijken: De Engk (1966-1969), De Heul (19711976), Noorderwaard (1977-1985), De Horden (1980-1994) en De
Geer (1996-2016). De stadsuitbreidingen hebben zich vooral op
de oeverwallen ontwikkeld, geleid door de oude wegenstructuur,
die nog in de ruimtelijke opbouw ervaren kan worden. Aan de
zuidzijde van de binnenstad vormt de groene stadsrand nog
altijd een kenmerkend stadsbeeld, met het kasteelpark en de
open ruimte ruimte tussen de bebouwing en de Lekdijk c.q. het
Amsterdam-Rijnkanaal.
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Huidige stedenbouwkundige structuur

Door de excentrische ontwikkeling vanuit de binnenstad, in
noordelijke en westelijke richting, zijn in Wijk bij Duurstede een
reeks ‘schillen’ rondom de oude kern ontstaan. Het geheel wordt
samengebonden door de infrastructuur en de groenstructuur.
In de eerste schil is bebouwing van 1900 tot 1960 te vinden,
inclusief een aantal stedelijke voorzieningen. De tweede schil
wordt gevormd door woonwijken uit drie verschillende perioden;
van 1970 tot 1975, van 1975 tot 1980 en van 1980 tot 1990. De
derde schil bestaat uit de nieuwste uitbreidingen vanaf de jaren
‘90, inclusief het bedrijventerrein Broekweg/Langshaven.
De eerste schil (de woonwijken Frankenhof en De Engk) uit de
eerste helft van de 20e eeuw kent een gefragmenteerde opbouw,
doordat delen in de loop van de tijd organisch zijn gegroeid
(Zandweg, Hoogstraat) en andere delen kort na de oorlog
planmatig zijn gebouwd. In zowel functioneel opzicht als uit
oogpunt van ruimtelijke kwaliteit is er sprake van veroudering
of ‘slijtage’ van gebouwen en functies. Dit vraagt plaatselijk om
stedelijke vernieuwing.

stedenbouwkundige structuur

Wijk
bij Duurstede
stedenbouwkundige
structuur
historische bebouwingsstructuur
naoorlogse stadsuitbreiding (eerste schil)
naoorlogse stadsuitbreiding (tweede schil)
naoorlogse stadsuitbreiding (derde schil)
bedrijventerrein

Noorderwaard
Noord
De Heul
Noorderwaard
Zuid
Frankenhof

Langshaven

De Horden
Broekweg

De wijken in de tweede schil (De Horden, De Heul en De
Noorderwaard-noord) worden gekenmerkt door een sterk
planmatige opbouw, waarin de woongebieden zijn gescheiden
van de groengebieden, zoals het centrale stadspark in De Horden
en de buurtcentra. Deze scheiding van functies was kenmerkend
voor de stedenbouw in de jaren ’60-’80.

De Engk

Mariënhoeve
West

In de derde schil ligt de wijk De Geer en het bedrijventerrein
Broekweg/Langshaven langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit
bedrijventerrein is ontstaan aan het begin van de jaren ’70, later
uitgebreid met Langshaven en Broekweg Noord. Aan de zuidelijke
stadsrand ligt het sportpark Mariënhoeve West. Daarnaast is het
gebied nog deels in gebruik als agrarisch gebied (fruitteelt). Deze
locatie ligt aan het water, nabij de binnenstad.
bron: Structuurvisie Wijk bij Duurstede 2020
(bewerking Bureau Nieuwe Gracht)
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De Geer

COTHEN
Historische ontwikkeling

Vanaf midden 10e eeuw ontstaat ter hoogte van Cothen een kleine
agrarische nederzetting op een stroomrug van de Kromme Rijn.
Hier ontstaat de eerste bewoning van het latere kerkdorp Cothen.
De vroegst bekende vermelding van Cothen dateert van 1126. De
naam Cothen betekende in deze periode zoveel als ‘kleine huizen’
(‘Kote’ = kleine woning).

Halverwege de twintigste eeuw werden de eerste uitbreidingsplannen opgesteld. Vanwege de ligging aan de Kromme
Rijn en de aanwezigheid van het landgoed Rhijnestein en de
provinciale weg (N229) aan de noordrand van de dorpskern,
is het dorp richting het zuiden en zuidoosten uitgebreid. De
uitbreidingswijken zijn uitgebreid tot aan de Rijnsloot.

Cothen kreeg in de 12e eeuw een gebedshuis aan de brink, dat
viel onder de kerk van Doorn. De kerk werd later verzelfstandigd
met een eigen parochie. Rondom de kerk ontstond een geringe
concentratie niet-agrarische bebouwing. Cothen groeide verder uit
als brinkdorp. Rondom de brink heeft de bebouwing zich verder
verdicht binnen het bestaande bebouwingspatroon.
Ten noordwesten van Cothen ligt Rhijnestein, een woontoren die
aan de rechteroever van de Kromme Rijn staat, op een rechthoekig
omgracht terrein. Vanaf de Middeleeuwen kent Rhijnestein een
rijk verleden waarin delen van het complex verscheidene malen
werden neergehaald en opnieuw opgebouwd als versterkt ‘huis’ of
kasteel. Samen met andere kastelen en versterkte ‘huizen’ - zoals
Walenburg, Sandenburg, Lunenburg, Hindersteyn, Weerdestein,
Sterkenburg en de Natewisch - vormt Rhijnestein een soort
middeleeuws verdedigingssysteem aan de noordzijde van de Rijn.
In Cothen heeft nauwelijks uitbreiding plaatsgevonden tot aan
het begin van de 20e eeuw. Daarna is het dorp flink gegroeid. Het
overgrote deel van Cothen bestaat derhalve uit bebouwing van
de laatste 100 jaar. Na de bouw van de Rooms-katholieke kerk
in 1905 vond via lintbebouwing eerst verdichting plaats tussen
de kerk en de oude brink. Deze bebouwing bevindt zich aan de
linten van het dorp bij de Dorpsstraat, Kerkweg en Hinkerstraat.
De historische lintbebouwing volgt de gebogen lijnen van het
landschap.

Huidige stedenbouwkundige structuur

De huidige hoofdstructuur van Cothen wordt gevormd door de
Dorpstraat en Kerkweg, die parallel aan de Kromme Rijn lopen.
De rivier vormt in Cothen een bijna verscholen onderdeel van
de hoofdstructuur, die slechts op enkele plekken zichtbaar is.
In het dorp zijn een aantal bijzondere patronen en plekken aan
te wijzen die bijdragen aan de identiteit van de kern. Dit zijn
plekken waar de relatie tussen stedenbouwkundige structuren
en landschappelijke patronen ervaarbaar is. Voorbeelden hiervan
zijn de brink met de boomgaard, de driesprong kruisingen, de
kromming in de wegen en de snijpunten van de hoofdstructuur
met de Kromme Rijn. De latere dorpsuitbreidingen van Cothen
hebben een minder uitgesproken identiteit en zijn gebouwd
zonder een duidelijke relatie met het onderliggende landschap.

Cothen
(1850-1960)

Het bedrijventerrein in de kern is verouderd en slechts door
de kern bereikbaar. Bovendien verstoort het de relatie met het
landschap. De mogelijkheden voor verplaatsing van bedrijvigheid
vanuit de kern worden verkend. Dat biedt wellicht kansen voor
woningbouw op de vrijkomende locatie.

Cothen
(1960-1990)

Cothen
(1990-2020)
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LANGBROEK
Historische ontwikkeling

Langbroek was tot aan de 12e eeuw niet geschikt voor bewoning
omdat het gebied te nat was, de naam duidt dit ook aan: een
broek is een moerasachtig gebied. Pas na de afdamming van
de Kromme Rijn in 1122 werd dit gebied in cultuur genomen.
Onder kerkelijke leiding werd het grootste deel van Langbroek
tot aan de 14e eeuw ontgonnen. De Langbroekerwetering
was de belangrijkste manier om het gebied te ontwateren.
De ontginning van het gebied gebeurde vervolgens in smalle
en langwerpige percelen, ‘zogenaamde copes’. In dit gebied
hebben de copes een afmeting van gemiddeld 55 x 1.250
meter. Zo ontstond het kenmerkende slagenlandschap van het
Langbroekerweteringgebied.
De kern Langbroek is ontstaan op de kruising van Langbroekerwetering met de weg naar Cothen en Doorn (de huidige N227).
Hier ontstond de dorpskern rondom de kerk met zijn karakteristieke brink. Verdichting van de bebouwing vond vervolgens plaats
langs de Cother-, Doornse- en Wijkerweg. Hier werden voornamelijk arbeiderswoningen gebouwd. Aan de oostzijde van de
Cotherweg werden deze woningen in de jaren dertig van de vorige
eeuw weer afgebroken in verband met de verbreding van de weg.
Om aan de woningvraag en de vraag naar bedrijfsterrein te kunnen voldoen hebben vanaf de jaren ‘50 enkele dorpsuitbreidingen
plaatsgevonden. De uitbreidingen liggen rondom het kruispunt
en volgen de structuur van het slagenlandschap.

stedenbouwkundige structuur
Beide doorgaande wegen hebben elk een duidelijk eigen karakter.
De N227 is een regionale ontsluitingsroute met woningen
aan parallelwegen met laanbeplanting. De Langbroekerdijk is
een historische ontginningsas met karakteristieke vrijstaande
woningen aan de wetering. De belangrijkste openbare ruimte
van Langbroek is de Brink met de hieraan gelegen bebouwing als
historisch en architectonisch waardevol beeld. Aan de westzijde
is de kern grotendeels ingepakt met het landgoed Lunenburg en
boomgaarden.

Langbroek
(1850-1960)

Cothen

stedenbouwkundige structuur
Langbroek

Langbroek
(1960-1990)

Huidige stedenbouwkundige structuur

De kern Langbroek is klein en bestaat grofweg uit drie bebouwde
kwadranten rondom de kruising van de N227 en Langbroekerdijk.
Het vierde kwadrant is open en biedt uitzicht en ruimte. De
bebouwing richt zich hier naar buiten. Door de ontwikkeling
van de kern rond het kruispunt van twee doorgaande wegen
vormt de N227 een barrière in het dorp, die zorgt voor een harde
doorsnijding in de kern.
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stedenbouwkundige structuur
Langbroek
(1990-2020)

historische bebouwingsstructuur
naoorlogse stadsuitbreidingen
bedrijventerrein

OPGAVEN STEDENBOUW
• Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
(uitbreidingslocaties) voortbouwen op de
historisch gegroeide structuur van de Wijkse
kernen.
• Bij de ontwikkeling van nieuwe bouwlocaties
in bestaande wijken (inbreidingslocaties) dient
aandacht te zijn voor een zorgvuldige aansluiting
op de huidige en historische stedenbouwkundige
structuur van de wijk.
• Versterken van de historische relatie tussen de
Wijkse binnenstad, de haven en de rivier de Lek
en Nederrijn.
• De inrichting en het beeld van het rivierfront
van Wijk bij Duurstede kunnen sterk worden
verbeterd. Wijk bij Duurstede wil een levendig
stadsfront aan de rivier ontwikkelen.
• Stedelijke vernieuwing vormt met name in de
oudere stadswijken in de schil rond de Wijkse
binnenstad een opgave.
• Afronden van de derde schil van Wijk bij
Duurstede.
• Verkennen van de mogelijkheden tot verplaatsing
van bedrijvigheid uit de dorpskern van Cothen.
• Verkennen van de mogelijkheden tot verplaatsing
van bedrijvigheid uit de dorpskern van
Langbroek.
• Visie ontwikkelen op de kernrandzones van de
kernen, de overgangen van de stad en dorpen
naar het landelijk gebied. Uitgangspunt daarbij
is om de huidige ruimtelijke kwaliteit van deze
randzones te behouden of vergroten. Dit vraagt
om lokaal maatwerk.

GROEN, WATER EN NATUUR
GROENSTRUCTUUR
Wijk bij Duurstede is een groene gemeente. Dit groene karakter
verhoogt de leefkwaliteit in de gemeente. In de beleving
en waardering van de woonomgeving speelt groen dan ook
een belangrijke rol. Het draagt in belangrijke mate bij aan
de leefbaarheid in de wijken en buurten. Alle belangrijke
groenstructuren binnen de bebouwde kom van Wijk bij Duurstede,
Cothen en Langbroek zijn in het Groenstructuurplan vastgelegd
(zie kaarten op pagina 18).

Historisch groen

De groenstructuur in het stedelijk gebied van Wijk bij
Duurstede, Cothen en Langbroek is voor een deel verbonden
met de ontstaansgeschiedenis van de kernen. Dit geldt o.a.
voor historische landgoederen, parken, begraafplaatsen,
hoogstamboomgaarden en oude laanbeplanting. In de binnenstad
van Wijk bij Duurstede geldt dat o.a. voor het groen van de Singel,
de historische stadstuinen, de Mazijk en het Park Duurstede. In
de naoorlogse uitbreidingswijken is bij de groenaanleg vaak
minder rekening gehouden met de historische identiteit van
de plek. De gebruikswaarden voor de mens stonden hier meer
centraal. In Cothen volgt het oorspronkelijke bebouwingspatroon
(Dorpsstraat, Kerkweg, Hinkerstraat) de gebogen lijnen van het
onderliggende landschap, maar is het historisch groen verder
nauwelijks herkenbaar in het dorp. In Langbroek is de historische
cope-ontginningsstructuur nog grotendeels herkenbaar in het
huidige straten- en verkavelingspatroon van de woonbuurten. De
smalle cope-verkaveling is dan ook sterk bepalend geweest voor
de ruimtelijke structuur van het dorp.

Groene wijkranden

Rond de meeste woonwijken ligt aan de buitenzijde een
landschappelijke parkrand. Deze groenzones met wandelpaden
en ook ecologische waarden, vormen een buffer naar de
naastgelegen wijken of een overgang naar het buitengebied. Op
een aantal plekken worden de groenstroken tot in de woonwijk
doorgetrokken. Zo gaat de groenstrook langs de Kromme
Rijn bij de Zonnewijzer de woonwijk in. Ook bij de Dommel/
Geul is het groen verbonden met het groen rondom de wijk. In
Langbroek ligt tussen de wijk Oranjehof en het landelijk gebied
een fraai landschapspark met wandelpaden, waar kortere of
langere ommetjes gemaakt kunnen worden. In Cothen ligt aan
de zuidoostrand van de kern een brede groenstrook langs de
Rijnsloot. Deze groenstrook vormt een afscheiding tussen de
bebouwing en het buitengebied. Op diverse plekken zijn er
zichtlijnen naar buiten toe.

Fruitbomen

In verschillende woonwijken zijn hoogstamfruitbomen
gehandhaafd in het openbaar groen, soms solitair, maar meestal
in groepen. Hoogstamfruitbomen in het openbaar groen zijn
kenmerkend voor het rivierengebied en verwijzen naar het
agrarisch verleden. Bekendste voorbeeld is de Hordenboomgaard,
onderdeel van het Stadspark. Ook de Dorpsboomgaard langs de
Dorpsstraat in Cothen is een bekend voorbeeld van fruitbomen als
openbaar groen. Ook zijn er enkele stukken oude meidoornhagen
onderdeel van de hoofdgroenstructuur. Deze cultuurhistorische
streekeigen relicten zijn een mooi en gewaardeerd onderdeel van
de groenstructuur.
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Langbroek

Wijk bij Duurstede

Cothen

OPGAVEN GROENSTRUCTUUR
• Behouden en indien mogelijk verbeteren van de
hoofdgroenstructuur in de kernen.
• In de kernen dient stedelijk groen te worden
gerealiseerd dat zoveel mogelijk aansluit bij de
wensen en behoeften van de bewoners in de
wijk of buurt en van belangenorganisaties.
• Bij verdichting van het bestaand bebouwd
gebied aandacht voor behoud van voldoende
groen in de stad en dorpen.
• Er mag geen toename zijn van
verhardingsoppervlakte ten koste van groen:
minder stenen en meer groen.
• Vergroenen en ecologisch beheer van de
openbare ruimte en tuinen in de kernen.
• Bij uitbreidingen landschappelijke structuren
opnemen in het bebouwd gebied en
overgangen van binnen naar buiten, maar ook
van buiten naar binnen de bebouwde kom in
kaart cultuurhistorie
samenhang inrichten.
bebouwing
• Bij nieuwbouw voldoende ruimte voor relevant
water
groene gebieden met cultuurhistorie en betekenisvol groen (dat het verhaal verteld
over die plek).
groengebied
boomgaarden hoogstam / halfstam • Bij nieuwe aanplant inspelen op inheemse
legenda
beschermd dorpsgezicht en stadsgezicht
cultuur-variant en plaagbeheersing.
begraafplaats algemeen
begraafplaats kerkelijk
ontginningsbasis
achterkaden
historische wegen (Romeins)
historische wegen (stedelijk)
oude veekeringen / meidoornhagen
kernen
watergang natuurlijke loop
water
N gebieden
laag gelegen

legenda

groenstructuur en water
binnen bebouwde komgrens

0 100

500 m

bron: Groenstructuurplan 2018-2033
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groen hoofdstructuur
groen wijkniveau
groen buurtniveau
bijzonder groen
zichtlijnen
cultuurhistorie
gebruiksgebied
overige parken
monumentale bomen

kernen
water
groen hoofdstructuur
groen wijkniveau
groen buurtniveau
bijzonder groen
zichtlijnen
cultuurhistorie
gebruiksgebied
overige parken
monumentale bomen

niet op kaart aangegeven:
groenvlakken
bijzondere locaties
bijzondere locaties, klasse 2

WATER
Voor de gemeente Wijk bij Duurstede is water belangrijk. Het
is ontstaan en gegroeid dankzij de ligging in een waterrijk
rivierengebied. Ook kruist het Amsterdam-Rijnkanaal bij Wijk bij
Duurstede de Nederrijn/Lek. De kernen zijn grotendeels gevormd
rondom de Kromme Rijn en Langbroekerwetering. De inwoners
van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek leven daardoor al
eeuwenlang in een waterrijk gebied. En nu nog steeds biedt het
water vele kansen om een mooie leefomgeving te creëren. Door
woningen, landbouw, natuur, recreatie en toerisme rondom het
water aan te leggen, gebruiken we de positieve kant van het water.
In de gemeente ligt 72 kilometer aan oppervlaktewateren die
in beheer zijn van de gemeente. Hierin maken we onderscheid
tussen watergangen (altijd watervoerend en een functie in het
afvoeren van water), sloten (niet altijd watervoerend, zamelen
water in en worden gebruikt voor berging van water) en
bermsloten (om afstromend water van wegen in op te vangen).
Daarnaast is er een omvangrijk rioleringssysteem met gemalen,
drukrioleringunits en persleidingen. Hiermee transporteren we
het afvalwater naar de RWZI in Wijk bij Duurstede. De riolering,
gemalen, oppervlaktewateren en alle andere onderdelen vormen
samen een goede basis om water in te zamelen en naar de juiste
plek te brengen.
In het Water- en rioleringsplan (WRP) wordt beschreven hoe de
gemeente omgaat met het afvalwater, hemelwater, grondwater en
oppervlaktewater in de gemeente. Het WRP levert daarmee vanuit
het thema water bouwstenen voor de Omgevingsvisie.

Grondwaterbeschermingszone

Rond de kern van Cothen vormt de bescherming van de grondwaterkwaliteit een opgave. Cothen is een van de locaties waar Vitens
grondwater onttrekt ten behoeve van de drinkwaterproductie.
Dit is op kaart op de volgende pagina weergegeven. Rondom het
waterwingebied is bescherming van het grondwater nodig om de
kwaliteit te borgen. De regels voor grondwaterbeschermingsgebieden zijn vastgelegd in de Provinciale Milieuverordening.

OPGAVEN WATER
• Bescherming van de grondwaterkwaliteit rond waterwingebied.
• Realiseren van voldoende waterberging als bijdrage aan een klimaatbestendige stad en dorpen. We willen de
gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk opvangen op de plekken waar het minder grote problemen
geeft.
• Water wordt zo veel mogelijk vastgehouden daar waar het valt en moet in principe (zichtbaar) bovengronds in de
openbare ruimte worden verwerkt (via greppels/wadi’s, lokale retentie, profilering wegoppervlak).
• Het zoveel mogelijk afkoppelen1 van rioleringssystemen: gebouwen en percelen lozen geen hemelwater op de
gemeentelijke riolering, tenzij dit in het belang van de leefbaarheid of volksgezondheid noodzakelijk is.
• De gemeente stimuleert het afkoppelen en het verwerken van hemelwater op particuliere terreinen door het
inzetten van een stimuleringsregeling.
• We vervangen de riolering waar dat nodig is. De gemengde riolering die aan vervanging toe is koppelen we af.
Hemelwater houden we daardoor steeds meer gescheiden van afvalwater en verwerken we lokaal.
• Voor 2050 moet de gemeente klimaat-adaptief te zijn. Het steven daarbij is dat bij een bui, met een kans op
voorkomen van minder dan één keer per 100 jaar (bui van 60 mm/uur), geen wateroverlast optreed in woningen
en bedrijfspanden. Wateroverlast in de zin van water op straat en in groen en tuinen, waarbij geen directe schade
of lichte schade optreedt, is wel acceptabel, net als tijdelijke hinder.
• Bij nieuwbouw voldoende ruimte voor oppervlaktewater
• Bij nieuwbouw leggen we een toekomstbestendig rioolsysteem aan.
• Bij nieuwbouwsituaties en functiewijzigingen zamelt de gemeente geen hemelwater in. De eigenaar van
gebouwen en percelen verwerkt het hemelwater zelf binnen de perceelgrens, tenzij dat niet redelijk is.
• Het verbeteren van de waterkwaliteit van oppervlaktewater. In het oppervlaktewater behouden we een goede
doorstroming en blijft het water schoon en gezond.
• Water als leidend principe bij planvorming. Water biedt vele kansen om een goede en mooie leefomgeving
te creëren. Water heeft een toeristische waarde, een natuurwaarde, verkleint de kans op wateroverlast en gaat
verdroging tegen.
• Versterken van aantrekkelijk water. Kansen benutten bij nieuwbouwplannen en het toevoegen van recreatieve
routes langs waterstructuren en toegankelijke maken van oevers.

1

Door de afkoppeling van het hemelwater stroomt het regenwater niet meer via buizen en goten naar het riool,
maar zakt het in de bodem (infiltratie) of stroomt het naar het oppervlaktewater in sloten, greppels, vijvers en dergelijke.
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NATUUR
Natuur Netwerk Nederland

Het Natuur Netwerk Nederland (voorheen: Ecologische
Hoofdstructuur, EHS) is een netwerk van samenhangende
natuurgebieden in het buitengebied. Door natuurgebieden met
elkaar te verbinden in een ecologisch netwerk, kunnen planten en
dieren zich makkelijker verspreiden.

Natuurwaarden in de kernen

bron: Geo-Point Provincie Utrecht

grondwaterbeschermingszone
waterwingebied
grondwaterbeschermingsgebied
boringsvrije zone
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Ook binnen steden en dorpen komt groen met hoge natuurwaarden voor. Hoe gevarieerder het aanbod aan groen, des
te meer leven het aan zal trekken. Veel verschillende soorten
en typen groen in de kernen zorgt dus voor een hoge(re)
biodiversiteit. Een gevarieerd aanbod aan groen trekt bijvoorbeeld
bestuivende insecten aan, die op hun beurt weer een voedselbron
vormen voor vogels en andere dieren. Groen in de kernen is
derhalve een belangrijke schakel in ecosystemen en essentieel
voor de biodiversiteit.
Binnen de bebouwde kom staan vaak straat- en parkbomen en
sierheesters. Ook zijn er kruidenrijke weg- en slootbermen. Bomen
vormen nest- en schuilgelegenheid en de aanwezige bessen
en insecten zijn een voedselbron. Lindebomen worden met
name massaal door bijen bezocht, vlinderstruiken door diverse
insecten zoals dag- en nachtvlinders en zwermen kramsvogels,
lijsterachtige wintergasten uit Noord- en Oost-Europa, strijken neer
op straatbomen waar in de winter nog sierappeltjes aan zitten.
In het stedelijk gebied van Wijk bij Duurstede komt op kleine
schaal een beperkte vorm van bosbiotoop voor, het bosplantsoen.
Bosplantsoen heeft natuurwaarden vanwege de diversiteit aan
flora en fauna. In woonwijken zit de natuurwaarde vooral in de
tuinen en in huizen die nestgelegenheden bieden voor vogels en
vleermuizen. Daarnaast dragen natuurvriendelijke oevers bij aan
de ecologische waarde van het groen en water in de kernen. Zo
zijn er o.a. langs de Kromme Rijn, de Rijnsloot, in het Stadspark en
Park Oranjehof natuurvriendelijke oevers aangelegd.

OPGAVEN NATUUR
• Behoud en verbeteren van biodiversiteit in de
stad en dorpen.
• Een gevarieerd aanbod van verschillende
soorten en typen groen in de kernen.
• Met de aanleg van natuurvriendelijke oevers
en paddenpoelen kan worden bijgedragen
aan ecologische waterkwaliteit, biodiversiteit
en de beleving van natuur in het stedelijk
gebied.
• De natuurwaarden in de kernen kunnen
worden verbeterd door het geleidelijk meer
aanplanten van inheemse boomsoorten
en het toepassen van natuurvriendelijk
maaibeheer.
• In de praktijk is er weinig ruimte voor aanplant
van nieuwe bomen in de kernen. Denkbaar is
dat dit wel toegepast kan worden in randzones
en in bredere groenstroken in toekomstige
wijken, mits daar rekening mee wordt
gehouden.
• Natuurinclusief bouwen - met bijvoorbeeld
groen op daken en groene gevels - kan er
voor zorgen dat gebouwen fungeren als
oases voor vlinders, vogels en bijen. Bij
nieuwbouwontwikkelingen dient daarom
aandacht te zijn voor natuurinclusief bouwen.
• Woonomgeving van flora en fauna
veiligstellen bij klimaatbestendige
woningbouw.

legenda natuur

natuur

Natuur Netwerk Nederland (NNN)
Natura 2000 gebied

ﬂoristisch waardevolle bermen
zeer bijzondere bermen
(> 15 soorten NWK>3)
waardevolle / bijzondere berm
(7-15 soorten NWK>3)
potentieel waardevolle berm
(5-7 soorten NWK>3)
overige gemeentelijke bermen

bron: Groenstructuurplan 2018-2033
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Op de hoofdwegenstructuur van Wijk bij Duurstede leveren de
verkeersintensiteiten met name op de Zandweg en de Korte
Singel problemen op. Deze wegen zijn in de huidige structuur
essentieel in de bereikbaarheid van de binnenstad. In verband
met de leefbaarheid en veiligheid zouden deze wegen zo mogelijk
moeten worden ontzien, zonder dat de directe bereikbaarheid
van de binnenstad in het gedrang komt. Bij voorkeur dient extern
doorgaand en binnenstad bezoekend verkeer daarbij buiten de
kern om te worden geleid.

VERKEER EN PARKEREN
GEMOTORISEERD VERKEER
Bereikbaarheid

Als gevolg van de geïsoleerde ligging zijn de kernen in de
gemeente Wijk bij Duurstede voor wat betreft de bereikbaarheid
voor een belangrijk deel aangewezen op het regionale wegennet.
Wijk bij Duurstede wordt ontsloten door de N229 richting Bunnik/
Utrecht/A12 en door de N227 naar Amersfoort. De rivier vormt een
fysieke barrière richting het zuiden (o.a. Tiel en Culemborg). Een
veerpont verbindt Wijk bij Duurstede met de overzijde.

Autobezit

Het autobezit is in Wijk bij Duurstede relatief hoog. Ongeveer
85% van het personenvervoer gaat vandaag de dag per auto. In
het totaal is het voertuigenpark tussen 2000 en 2016 met 28%
toegenomen (bron: GVVP 2019-2034). Het aantal inwoners is
in dezelfde periode slechts met 1,3% toegenomen, waardoor
de conclusie getrokken kan worden dat het aantal auto’s per
huishouden is toegenomen. Het aantal voertuigen in Wijk bij
Duurstede is in werkelijkheid hoger, omdat in deze cijfers het
aantal leaseauto’s niet is meegenomen. Deze staan namelijk
geregistreerd in de plaats waar het leasebedrijf gevestigd is.

Hoofdwegenstructuur

De hoofdwegenstructuur in de kernen en het buitengebied
is onderverdeeld in gebiedsontsluitingswegen en
erftoegangswegen. Doorgaand verkeer wordt binnen de
bebouwde kom zoveel mogelijk gebundeld over de gebiedsontsluitingswegen. De gebiedsontsluitingswegen zijn gericht op
het ontsluiten van de woongebieden binnen de kernen, kennen
een 50 km-regime en hebben vrijliggende fietspaden. Alle wegen
in de woonwijken, de erftoegangswegen, zijn op een sobere,
maar doelmatige wijze ingericht tot 30 km-zones. Deze zones zijn
gericht op verblijven en menging van verkeerssoorten.

hoofdwegenstructuur

Wijk
bij Duurstede
legenda
wegcategorisering
gebiedsontsluitingsweg
gebiedsontsluitingsweg met een erftoegangsfunctie
erftoegangsweg met een gebiedsontsluitingsfunctie

bron: GVVP 2019-2034

Het dorp Cothen heeft slechts één toegangsweg vanaf de
provinciale weg N229 en ligt daardoor vrij geïsoleerd. Bovendien
dient het auto- en vrachtverkeer richting het bedrijventerrein
nu door de dorpskern heen te rijden. De Dorpsstraat en de
Willem Alexanderweg zijn belangrijke 30 km-wegen met een
gebiedsontsluitende functie. De woongebieden daaromheen
sluiten hierop aan met woonstraten.
Dwars door de kern van Langbroek lopen de N227 en
Langbroekerdijk als doorgaande wegen. De woningen aan
de N227 worden nagenoeg allemaal ontsloten vanaf de
parallelwegen aan weerszijden van de N227. De woningen aan
de Langbroekerdijk hebben een directe ontsluiting op deze weg,
al dan niet via een brug over de wetering. De overige straten in
Langbroek zijn allemaal woonstraten. Deze woonstraten passen bij
het kleinschalige karakter van de woonbuurten, met uitzondering
van de Margrietlaan ter hoogte van de bedrijven.

hoofdwegenstructuur

legenda wegcategorisering
buitengebied
bron: GVVP 2019-2034
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provinciale gebiedsontsluitingswegen
erftoegangsweg 60 km/uur
erftoegangsweg 30 km/uur

In het algemeen worden in heel Wijk bij Duurstede zebrapaden
als onveilig ervaren. Automobilisten geven slecht voorrang. En alle
fietspaden langs de gebiedsontsluitingswegen worden in twee
richtingen bereden. Dit wordt gevaarlijk gevonden.

Knelpunteninventarisatie onder bewoners

In 2017 is een knelpunteninventarisatie uitgevoerd onder de
inwoners van Wijk bij Duurstede. Daarbij springen de knelpunten
op kruispunten van de gebiedsontsluitingswegen eruit. Dit
betreft met name het oversteken van de kruising door fietsers
en automobilisten. De kruispunten met het hoogste aantal
meldingen zijn de Zandweg-Nieuweweg, de Zandweg-Steenstraat
en de rotonde De Geer.

Specifiek zijn verder de volgende knelpunten benoemd (zie
kaarten hiernaast voor de ligging van de locaties):

7

In Langbroek vormt de fietsoversteek van de Langbroekerdijk
en Cotherweg een knelpunt. Daarnaast is de aansluiting van het
fietspad langs de Doornseweg met de Julianalaan onoverzichtelijk.
In de woonwijken (30 km-zones) spitst het aantal melding zich
vooral toe op parkeren. Met name het tekort aan parkeerplaatsen
wordt genoemd, maar ook fout parkeren. Daarnaast zijn er diverse
meldingen gemaakt over te hard rijden in 30 km-zones.

1

Rotonde de Geer (1): De capaciteit van de rotonde is niet
voldoende om in de ochtendspits en de avondspits het verkeer te
verwerken. Fietsverkeer verstoort de doorstroming. Het oversteken
van de Geerweg bij de rotonde wordt als problematisch ervaren.
Scholieren verzamelen dicht bij de oversteek en steken plots over.
Dit wordt door automobilisten als gevaarlijk ervaren.

8

Zandweg-Nieuweweg (2): Oversteken/invoegen op deze kruising is
met name in de spitsen problematisch. De fietsoversteek over de
Zandweg wordt als gevaarlijk ervaren.
Zandweg-Steenstraat (3): Kruising wordt als onoverzichtelijk
ervaren. Voorrang is niet duidelijk.

9
1

Rotonde Remus (4): Fietspaden rond de rotonde liggen ver van de
rotonde af. Hierdoor is er slecht zicht op fietsers (NB. De gewenste
wijzigingen zijn eind 2019 reeds gerealiseerd).

4
2

5

2
3

3

Boterslootweg (5): Langs de Boterslootweg mist zowel een tweede
fietspad als een voetpad tussen de Karolingersweg en de rotonde
Hordenweg.
Lekdijk Oost (6): Langs de Lekdijk Oost mist een veilig fietspad en
een voetpad tussen het Verlengde Euvenpad en het veer.
Oversteek Langbroekerdijk, Langbroek (7): Het oversteken over de
Cotherweg wordt als gevaarlijk ervaren.

6

Julianalaan-Doornseweg, Langbroek (8): De aansluiting van
het fietspad langs de Doornseweg met de Julianalaan is
onoverzichtelijk.
bron: GVVP 2019-2034

bron: GVVP 2019-2034

knelpunten hoofdwegenstructuur

knelpunten fietsroutenetwerk

Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek

Groenewoudseweg, Cothen (9): Het fietspad langs de
Groenewoudseweg is veel te smal voor tweerichtingsfietsverkeer
met voetgangers, bromfietsen en elektrische fietsen.
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FIETSERS
De fiets is een belangrijk vervoermiddel in Wijk bij Duurstede.
Van alle verplaatsingen wordt zo’n kwart gedaan met de fiets. Bij
verplaatsingen onder de 7,5 kilometer wordt in Wijk bij Duurstede
zelfs in 38% van alle gevallen gebruik gemaakt van de fiets. De
onderlinge fietsafstand tussen de drie Wijkse kernen bedraagt
gemiddeld zo’n 2 tot 5 km. Via het fietsroutenetwerk zijn de
drie kernen in Wijk bij Duurstede ook goed verbonden met de
belangrijkste bestemmingen in de omliggende gemeenten.
Zo zijn vanuit de binnenstad van Wijk bij Duurstede o.a. de
NS-stations in Driebergen-Zeist (15 km), Bunnik (16 km), HoutenCastellum (16 km) en Houten (18 km) per fiets bereikbaar. Ook
enkele verder weg gelegen bestemmingen, zoals het Utrecht
Science Park (19 km) en de binnenstad van Utrecht (22 km), liggen
nog altijd op fietsafstand. Zeker nu de laatste jaren het gebruik van
de e-bike een grote vlucht heeft genomen.

Met de speed pedelec, een elektrische fiets die een snelheid van
45 km/uur kan halen, zijn verder weg gelegen bestemmingen
nog beter per fiets bereikbaar geworden. Deze nieuwe, snellere
fietsen stellen wel andere eisen aan de fietsinfrastructuur. Om die
reden wil de gemeente hogesnelheidsfietspaden richting stations
Houten, Bunnik en Driebergen-Zeist verkennen.

VOETGANGERS
De voetganger heeft een belangrijke rol in het vervoersysteem.
Veel van de verplaatsingen beginnen en eindigen te voet. In de
huidige situatie ontbreken echter nogal eens voorzieningen voor
voetgangers. In lang niet alle straten bevinden zich bijvoorbeeld
trottoirs.

OPENBAAR VERVOER
Het openbaar vervoer is een belangrijke schakel in het
vervoersysteem van Wijk bij Duurstede. Naast verplaatsingen
naar omliggende dorpen en naar Utrecht en Amersfoort, heeft
het openbaar vervoer door de wijze waarop dit door Wijk bij
Duurstede heen rijdt, ook een interne verbindende functie van de
omliggende wijken naar de stad. Mensen die vanwege leeftijd of
handicap het regulier OV niet kunnen gebruiken, kunnen gebruik
maken van collectief vraagafhankelijke vervoersvoorzieningen
zoals Regiotaxi of Valys. Daarnaast zijn er aanvullende ‘last-mile’oplossingen beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de Wijkse Dienst het
voor- en natransport faciliteert van en naar het bedrijventerrein
Broekweg.

fietsroutes
legenda fietsroutes
14
9

recreatief ﬁetsroutenetwerk
ﬁetsknooppunten
vrijliggende ﬁetspaden
ﬁetsroutes over (parallel)wegen

57
58
56

53
55
13

14
15

openbaar
vervoer vervoer
legenda openbaar

96

bron: GVVP 2019-2034
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buslijn met halteplaats
haltebereik bushalte (R=400 meter)

bron: GVVP 2019-2034

OPGAVEN VERKEER
• Buiten de kernen dienen verkeersmaatregelen bij te dragen aan een
betere doorstroming van het autoverkeer vanuit de drie Wijkse kernen
richting de A12. Daarbij gaat het met name om maatregelen aan de
N229.
• Het is van belang de N229 en de N227 - vooral tijdens de ochtend- en de
avondspits - zo min mogelijk te belasten.
• Extern doorgaand autoverkeer en binnenstad bezoekend verkeer in Wijk
bij Duurstede bewegen om buiten de kern om te gaan. Hiervoor zijn
verschillende opties in beeld, zoals het aanpassen van de bewegwijzering
voor extern doorgaand verkeer en extern inkomend verkeer naar de
binnenstad (parkeren) en Amerongen via N229 en Lekdijk-Oost.
• Onderzoek naar haalbaarheid en verkeerskundige consequenties van een
verbinding Hordenweg-Lekdijk Oost in relatie tot het terugdringen van
het verkeer op de Korte Singel.
• Onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een turborotonde
met fietstunnel bij De Geer.
• Stimuleren van fietsgebruik binnen de kernen en over lange afstanden.
• Verkenning naar hogesnelheidsfietspaden richting stations Houten,
Bunnik, Driebergen en Maarn.
• Verkenning naar hogesnelheidsfietspad langs het Amsterdam-Rijnkanaal.
• Aantakking van Wijk bij Duurstede op het snelfietspad tussen Utrecht
Science Park en Veenendaal.
• Verbeteren fietsparkeergelegenheid nabij bushaltes en binnenstad.
• De zichtbaarheid van voetgangersoversteekplaatsen verbeteren door het
beter aanlichten hiervan.
• Langs alle gebiedsontsluitingswegen aan beide zijden een obstakelvrij
trottoir van voldoende breedte realiseren en in de 30 km-zones minimaal
aan één zijde.
• Verbeteren van de relatie tussen stedelijk gebied en buitengebied voor
wandelaars en fietsers. Waar mogelijk meekoppelen bij ruimtelijke
ontwikkelingen in de kernrandzones.
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WONEN
In 2019 wonen ruim 23.700 personen in de gemeente Wijk
bij Duurstede (bron: CBS, januari 2019). De inwoners zijn
verdeeld over de stad Wijk bij Duurstede (17.635 inwoners)
en de dorpen Cothen (2.785 inwoners) en Langbroek (1.590
inwoners). De overige inwoners van de gemeente wonen in enkele
buurtschappen of verspreid in het buitengebied.
Naar verwachting groeit het inwoneraantal van Wijk bij Duurstede
de komende jaren heel licht (0,2% tot 2040). De bevolkingsgroei
blijft achter bij de landelijke trend die een groei van 6% laat zien
tot 2040 en daarna pas stagneert (bron: CBS).
De stad Wijk bij Duurstede is opgebouwd uit de volgende wijken
en buurten (aantal inwoners per wijk):
- Binnenstad (1.115)
- De Engk (1.655)
- Frankenhof (630)
- De Heul (2.280)
- Noorderwaard Noord (1.945)
- Noorderwaard Zuid (1.230)
- De Horden I (1.555)
- De Horden II (3.335)
- De Horden III (1.110)
- De Geer (2.735)
De gemeente Wijk bij Duurstede vindt het belangrijk om het
huidige inwoneraantal minimaal op peil te houden. Daarnaast
wil de gemeente ook graag nieuwe inwoners verwelkomen. In
de Woonvisie (2016) heeft de gemeente – op basis van divers
onderzoek – de ambitie vastgelegd om 125 woningen per jaar
te bouwen. Als gevolg van huishoudensverdunning, zal met
dit aantal nieuwe woningen de gemeente qua inwoneraantal
amper groeien. De gemiddelde woningbezetting (2,37 in Wijk bij
Duurstede, 2018) zal hierdoor zelfs iets verder afnemen.
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Een echte woongemeente

Mensen wonen graag in de gemeente Wijk bij Duurstede. De
mooie, groene, landelijke omgeving, een sfeervolle binnenstad en
de nabijheid van Utrecht maakt Wijk bij Duurstede aantrekkelijk
als vestigingsplaats. De gemeente Wijk bij Duurstede is in de
basis dan ook een echte woongemeente en inwoners waarderen
die kwaliteit ook. Het sterke accent op wonen maakt dat Wijk bij
Duurstede minder sterk is als werkgemeente. De consequentie
hiervan is dat een groot deel van de inwoners de gemeente
’s ochtends verlaat om naar hun werk te reizen en ’s avonds
weer terugkeert. Met name in de laatste 10 jaar is het aantal
arbeidsplaatsen in de gemeente wel flink toegenomen, waardoor
de woon-werkbalans is verbeterd.

Vergrijzing en ontgroening

Sinds 2000 vindt een verschuiving plaats van de samenstelling
van de huishoudens. Het aantal 55-plussers is met 90%
toegenomen. In 2015 was 48% van het totaal aantal huishoudens
55 jaar of ouder. Dat percentage ligt boven het provinciale en
landelijke gemiddelde van respectievelijk 39% en 44%. Dit heeft
te maken met het feit dat Wijk bij Duurstede in de jaren ‘70 en
‘80 in de vorige eeuw een groeikern was. De prognose is dat het
aandeel 65-plussers in de totale bevolking van Wijk bij Duurstede
in de periode 2015-2035 toeneemt van 17% naar 29%. Ook bij het
aandeel 80-plussers is in dezelfde periode sprake van een forse
toename, van 3% in 2015 naar 9% in 2035 (bron: Woonvisie).
Een van de gevolgen van de sterk toenemende vergrijzing is dat
de behoefte aan zorg zal toenemen. Daarnaast vraagt vergrijzing
om specifiek type woningen: levensloopbestendig bouwen,
bouwen voor families (meergeneratiewoningen), kangoeroewoningen, woonzorgconcepten, woonhofjes, etc.
Jongvolwassenen (20 tot 25 en ook de groep 15 tot 20) trekken
per saldo weg uit Wijk bij Duurstede, mede doordat het lastig
voor ze is om een woning te vinden. Maar ook voor studie of werk
trekken zij naar elders.

WONINGVOORRAAD
Wijk bij Duurstede

De woningvoorraad in de kern Wijk bij Duurstede bestaat uit
ruim 8.000 woningen. De wijken en buurten zijn in verschillende
bouwperiodes gerealiseerd en hebben hierdoor een gevarieerde
uitstraling. De opbouw van de woningvoorraad is qua
woningtypen echter weinig gedifferentieerd. Circa 80% van alle
woningen in de gemeente bestaat uit eengezinswoningen (2018).
Dit wijkt sterk af van het landelijk gemiddelde in Nederland (64%).
In de kern Wijk bij Duurstede zijn er verhoudingsgewijs meer
koopwoningen (67%) en minder sociale huurwoningen (24%)
dan landelijk (respectievelijk 56% en 30%) en in de regio Utrecht
(respectievelijk 53% en 30%). Het aantal goedkopere woningen is
ondervertegenwoordigd, duurdere woningen komen meer voor
(bron: CBS, 2018).
In de kern Wijk bij Duurstede bedraagt de WOZ-waarde gemiddeld
€260.000,-. Dat bedrag ligt lager dan in de omliggende
buurgemeenten (Houten: €301.000,- / Bunnik: €319.000,- /
Utrechtse Heuvelrug: €331.000,-). In de hele provincie Utrecht is
de WOZ-waarde gemiddeld €274.000,-.

Cothen

In Cothen staan circa 1.250 woningen. Hiervan bedraagt het
aandeel eengezinswoningen maar liefst 92%. Circa 70% van de
woningen in Cothen is een koopwoning. De WOZ-waarde bedraagt
gemiddeld €267.000,- (bron: CBS, 2018).

Langbroek

In Langbroek staan circa 725 woningen. De woningen in
Langbroek passen bij het landelijke karakter van het dorp. Dat
wil zeggen veel vrijstaande en twee-onder-één-kapwoningen
(Langbroek: 53% t.o.v. 25% in Wijk bij Duurstede). In totaal
bedraagt het aantal gezinswoningen in Langbroek 93%. Het
merendeel van de woningen is een koopwoning (Langbroek:
79% t.o.v. 67% in Wijk bij Duurstede). De WOZ-waarde bedraagt
gemiddeld €338.000,- (bron: CBS, 2018).

woningvoorraad
en bouwperiodes
legenda bouwperiode
< 1800
1800 - 1850
1850 - 1900
1900 - 1930
1930 - 1945
1945 - 1960
1960 - 1975
1975 - 1985
1985 - 1995
1995 - 2005
> 2005

2
1

Kernen, wijken en buurten
1
2

14
13

7

6
8

9
5

Langbroek
Cothen

3

Binnenstad

4

De Engk

5

Frankenhof

6

De Heul

7

Noorderwaard Noord

8

Noorderwaard Zuid

9

De Horden Stenen en Ovens

10

De Horden Rivieren

11

De Horden Schepen

12

De Horden Parckwijk

13

De Geer

14

Bedrijventerrein Broekweg / Langshaven

12
4

14
10

11

3

bron: Interactieve kaart van alle gebouwen in Nederland
(bewerking Bureau Nieuwe Gracht)
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WONINGBEHOEFTE
De behoefte aan nieuwe woningen in de gemeente is groot. Onderzoeken, die ten grondslag liggen aan
de gemeentelijke Woonvisie (2016), gaan uit van 125 woningen per jaar tot aan 2030. Maar de huidige
mogelijkheden zijn beperkt: tot 2025 kunnen nog hooguit 600 woningen op inbreidingslocaties
worden gerealiseerd. Over 5 jaar is in Wijk bij Duurstede geen inbreiding meer mogelijk.
Het aantal eengezinswoningen is groter dan het aantal gezinnen in de gemeente. Er zijn daarom
meer woningen nodig voor een- en tweepersoonshuishoudens, zodat deze huishoudens niet in
eengezinswoningen hoeven te blijven wonen. Naast de huishoudensverdunning (waarbij er steeds
meer 1- en 2-persoonshuishoudens komen) is er sprake van vergrijzing, waardoor een steeds groter
wordende groep ouderen in de toekomst zorg nodig zal hebben. De gemeente wil ook voor die groep
passende woonruimte aan kunnen bieden door bijvoorbeeld meer wonen met zorg te combineren.

inen uitbreidingslocaties
legenda
in- en uitbreidingslocaties
planologisch gereed en gerealiseerd
planologisch gereed en in voorbereiding / uitvoering
planologisch in voorbereiding
zoekgebieden (planologisch nader te onderzoeken)
contour toekomstige nieuwbouwprojecten
rode contour

De gemiddelde leeftijd stijgt in Wijk bij Duurstede, de bevolking vergrijst. Tegelijkertijd komen er meer
jonge gezinnen wonen. Rekening houdend met deze ontwikkelingen, kiest de gemeente er voor om een
woongemeente te zijn waar alle generaties zich thuis voelen. Wijk bij Duurstede is een “woongemeente
voor generaties” (zie bijlage 1: Toekomstblik, 2017).

Regionale woningbouwopgave

Naast de eigen, lokale woningbehoefte is er een grote regionale vraag naar woningen. Onderzoeken
wijzen uit dat er in de Utrechtse regio U16 tot 2040 behoefte is aan ruim 104.000 nieuwe woningen
(bron: Locatieonderzoek Woningbouw Regio Utrecht). De gemeente Wijk bij Duurstede kan - als lid van
de U10 en als onderdeel van de metropoolregio Utrecht - haar bijdrage leveren aan het oplossen van
dit vraagstuk. Daarbij gaat het erom of en hoeveel van de regionale behoefte aan woningen kan worden
ingepast binnen én buiten de rode contouren.

IN- EN UITBREIDINGSLOCATIES
De woningbouwbehoefte van Wijk bij Duurstede overschrijdt de inbreidingsmogelijkheden binnen de
kernen. Als de gemeente Wijk bij Duurstede alleen kan inbreiden en geen ruimte krijgt buiten de rode
contour, dan kan de gemeente dus niet voldoen aan de lokale woningbouwbehoefte. De gemeente is
daarom op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden in alle drie de kernen. Daarbij ligt de focus op De Geer
III aan de rand van Wijk bij Duurstede. Maar dat betekent niet dat Zuidwijk al is afgevallen als keuze.
De uitbreidingslocatie zal zich vooral richten op kleinere huishoudens en gecombineerde huishoudens
van meer generaties. Er zal dan ook een diversiteit aan woningtypen worden geboden met een relatief
klein oppervlak: appartementen, tiny houses en allerhande woningen voor de ouder wordende Wijkse
samenleving. Dit betekent dat er in de beoogde nieuwe woonwijk dus vooral ouderen (55-70 jaar) en
jongeren (20-35 jaar) komen wonen.
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bron: Onderzoek 1.000 extra woningen in Wijk bij Duurstede / Structuurvisie Wijk bij Duurstede 2020
(bewerking Bureau Nieuwe Gracht)

OPGAVEN WONEN
• Gemeente Wijk bij Duurstede wil tot 2025 nog 600 woningen realiseren op binnenstedelijke
locaties (waarvan 250 woningen in De Geer III of Zuidwijk).
• In de bestaande woningvoorraad moeten aanpassingen gedaan worden om de woningen
geschikt te maken voor kleinere huishoudens (ouderen en jongeren).
• Ook andere leegstaande en/of vrijkomende gebouwen transformeren naar woonruimte voor
kleine huishoudens.
• Er moet worden gekeken naar de specifieke (woon)behoeften van een vergrijzende bevolking.
Denk daarbij o.a. aan levensloopbestendig bouwen en nieuw woon-zorgconcepten.
• Er moeten woningen gerealiseerd worden voor jongeren, ook op de huurmarkt: er is te weinig
aanbod en er is nauwelijks mogelijkheid tot instroom door lange wachtduur.
• Vergroten beschikbaarheid betaalbare woningen door uitbreiding van de voorraad sociale
woningen: 30% van alle nieuwbouwwoningen per jaar, waarvan 20% sociale huur en 10%
sociale koop.
• Nieuwbouw in de middeldure huur- en goedkope en middeldure koopsector om
doorstroming in de sociale huurwoningen te bevorderen, zodat voldoende betaalbare
woningen beschikbaar komen (40% van alle nieuwbouwwoningen per jaar).
• Vrije sector (huur en koop): 30% van alle nieuwbouwwoningen per jaar.
• Wijk bij Duurstede wil zeker 1.000 woningen bouwen in de periode 2026-2035, grenzend aan
de stad.
• Het bestuur van de gemeente Wijk bij Duurstede zet daarbij in op het mogelijk maken van
het realiseren van circa 1.000 woningen in De Geer III of Zuidwijk. Een stedenbouwkundige
haalbaarheidsanalyse dient hier meer duidelijkheid over te geven.
• De gemeente Wijk bij Duurstede wil de haalbaarheid onderzoeken van een mogelijke
transformatie van het bedrijventerrein Cothen naar woningbouw. Hiermee kan een bijdrage
worden geleverd aan het verbeteren van de leefbaarheid van de kern Cothen en voorzien
worden in het realiseren van woningbouw voor de toekomst.
• Nieuwbouw in Cothen en Langbroek dient aan te sluiten bij de karakteristieken van het dorp.
• Bijdrage aan regionale woningbouwopgave in Utrechtse regio. Dit kan o.a. door de
doorstroming op gang te brengen door nieuwbouw van woningen voor kleine huishoudens,
waardoor eengezinswoningen in de bestaande woningvoorraad vrijkomen.
• Voorzien in de behoefte aan kleine, betaalbare woningen die snel realiseerbaar zijn.
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WERKEN EN ECONOMIE

hectare) en Broekweg Noord (circa 3 hectare). Bijna alle grond
is uitgegeven en er is een tekort voor de uitgifte aan nieuwe
bedrijven. De bedrijvigheid op het terrein is divers. Er zijn circa 125
bedrijven gevestigd met in totaal circa 1.255 werkzame personen.

De beroepsbevolking van Wijk bij Duurstede is sterk gericht op
de arbeidsmarkt van de regio Utrecht. Van de Wijkse werkzame
beroepsbevolking werkt circa 37% in de gemeente zelf, de overige
63% van de beroepsbevolking werkt elders. Wat de arbeidsmarkt
in Wijk bij Duurstede verder bijzonder maakt, is dat 70% van
de banen in de gemeente ingevuld wordt door Wijkenaren. In
de gemeente Wijk bij Duurstede is 33% laagopgeleid, 22% is
hoogopgeleid (ter vergelijking: in Utrecht is 26% laagopgeleid,
37% is hoogopgeleid). Het werkloosheidspercentage in Wijk bij
Duurstede (3,8%) ligt structureel onder het provinciaal (4,2%) en
landelijk (4,9%) cijfer (bron:Staat van Utrecht).

Op Broekweg zijn bedrijven gevestigd in de milieucategorie 1
tot en met 3. Het is een gemengd terrein met een variatie aan
bedrijvigheid. Broekweg-Noord is een kwalitatief hoogwaardig
bedrijventerrein. Op Langshaven zitten bedrijven in de
milieucategorie 1 tot en met 4. Dit houdt in dat ook de wat
zwaardere industriële bedrijven zich hier kunnen vestigen.
Langshaven heeft een openbare kade langs het AmsterdamRijnkanaal waar bedrijven kunnen laden en lossen.

BEDRIJVENTERREINEN
Versterking van de werkgelegenheid vormt een belangrijke
opgave voor de toekomst van de gemeente. De gemeente Wijk
bij Duurstede heeft in haar Economisch Programma de ambitie
vastgelegd om de bedrijvigheid en werkgelegehied te laten
groeien. De gemeente doet dit door actief in te zetten op het
ruimtelijk faciliteren van lokale bedrijven en het aantrekken
van bedrijven uit de regio. De terreinen in de gemeente bieden
ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijvigheid in vooral handel,
industrie en techniek tot aan dienstverlening en bedrijvigheid
die gebruik maakt van vervoer over water. Vanuit de gemeente
wordt de (door)ontwikkeling van de eigen bedrijventerreinen
ondersteund en worden nieuwe bedrijven verwelkomd,
waarbij het beleid er primair op is gericht om de economie en
werkgelegenheid lokaal te bevorderen.

Wijk bij Duurstede

Het bedrijventerrein Broekweg/Langshaven in Wijk bij Duurstede
heeft een gemengd karakter. Het bedrijventerrein heeft een
totale oppervlakte van 48 hectare (bruto). Het bestaat uit de
deelgebieden Broekweg (circa 35 hectare), Langshaven (circa 10

30 | Kernen Atlas | Omgevingsvisie Stedelijk Gebied

Cothen

In Cothen ligt aan de zuidrand van het dorp een bedrijventerrein
van circa 3,6 ha. Een transformatie van dit bedrijventerrein in
Cothen is mogelijk wanneer de zittende bedrijven, deels of
geheel, verplaatst kunnen worden naar een andere geschikte
werklocatie binnen de gemeente (Broekweg/Langshaven). Langs
de N229 zou mogelijk nog ruimte geboden kunnen worden
aan de bedrijfsverplaatsing van het bedrijf Van Vliet vanuit het
buitengebied. Daarmee is dan een extra ruimtevraag gemoeid van
2,5 hectare.

Langbroek

In Langbroek is een aantal lokaal gebonden bedrijven gevestigd,
die vaak al van oudsher in het dorp zijn gevestigd. Aan de
Margrietlaan is een bedrijfslocatie ontstaan in een tijd dat de
zelfstandige gemeente de behoefte had aan een terrein voor de
in het dorp gevestigde bedrijven. Inmiddels is het dorp rond dit
terrein heen gegroeid, waardoor de bedrijven geen optimale
ontwikkelingsmogelijkheid hebben en er vanuit milieuopzichten
bezien een matige relatie tussen wonen en bedrijventerrein is
ontstaan: bedrijven en wonen zitten elkaar als het ware in de weg.

Vraag en aanbod

Eind 2018 is een overzicht opgesteld van te koop en te huur

staande objecten op bedrijventerrein Broekweg-Langshaven.
Deze momentopname kan worden gekoppeld aan het heersende
vraagbeeld en geeft een doorkijk welke gemeentelijke kavels de
komende jaren nog uitgeefbaar zullen zijn. Eind 2018 stonden
12 objecten te koop of te huur met globaal een metrage van ruim
16.000 m2. Het gros van het aanbod bestaat uit enkele grote
verouderde objecten (> 2.000 m2). Dit zijn doorgaans lastige
panden die moeilijk opnieuw zijn in te vullen door bedrijven
met andere productieprocessen of waarbij herontwikkeling naar
verhouding kostbaar is.
In de huidige situatie overtreft de vraag ruimschoots het aanbod.
Voor veel segmenten zit de bedrijfshuisvestingsmarkt in Wijk bij
Duurstede zo goed als op slot. Dit brengt het risico met zich mee
dat ruimtevragende bedrijven de gemeente kunnen verlaten.
Daar staat tegenover dat ook in de regio sprake is van krapte
waardoor het aantal geschikte alternatieven voor bedrijven die
‘vertrekbereid’ zijn beperkt is.

Nieuwe ontwikkelingen

De huidige Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie voorziet in
realisatie en uitgifte van bedrijventerrein Broekweg Noord. Deze
uitbreiding is in de praktijk nagenoeg geheel door opties en
claims van de gemeentewerf en milieustraat ingevuld. In verdere
ontwikkelingen is (voorlopig) nog niet voorzien.

KANTOREN
Wijk bij Duurstede heeft geen specifieke kantorenlocatie. De
Wijkse binnenstad biedt wel ruimte aan kleine kantoorgebruikers
(MKB tot 9 medewerkers) en een grote variatie aan ZZP’ers.

OPGAVEN WERKEN EN ECONOMIE
• Het behouden en verder ontwikkelen van een sterke economie die
zorgt voor welvaart en werkgelegenheid en daarmee leefbaarheid,
levendigheid en vitaliteit.
• Creëren van ontwikkelperspectief voor het Wijkse bedrijfsleven.
• Stimuleren van werkgelegenheid in de kernen, waarmee tevens de woonwerk pendel richting Utrecht kan worden verminderd.
• Faciliteer en stimuleer herstructurering van incourant vastgoed.
• Breng periodiek vraag en aanbod op bestaande terreinen en toekomstige
bedrijventerrein programmering integraal in kaart.
• Voor het economisch functioneren van de bedrijventerreinen is een
goede bereikbaarheid en doorstroming op het wegennet essentieel,
zowel op de gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom als
daarbuiten.
• Versterken ruimtelijke kwaliteit Broekweg/Langshaven, deels d.m.v.
revitalisering door gemeente en deels door private investeringen in
kavels en panden.
• Op het bedrijventerrein Broekweg is nog slechts 0,7 hectare
bedrijfsterrein beschikbaar. Er zijn ook nauwelijks mogelijkheden voor
verdere verdichting op het terrein. Daarmee vormt de beschikbaarheid
van bedrijfskavels voor (startende) onderneming een belangrijke opgave.
• Faciliteren van ruimtevraag van het lokale bedrijfsleven door uitgifte
en ontwikkeling van nieuwe kavels. Het bieden van plek voor nieuwe
bedrijven als die van meerwaarde zijn voor Wijkse Economie
• Verplaatsing van de gemeentewerf in Wijk bij Duurstede naar
bedrijventerrein Broekweg Noord.
• Verplaatsing van bedrijven (deels of geheel) van het huidige
bedrijventerrein in Cothen. Het gaat bij een eventuele gehele
verplaatsing om de compensatie van ongeveer 3,6 hectare
bedrijventerrein. Daarnaast heeft Van Vliet Kastanjehout uit het
buitengebied van Wijk bij Duurstede, de wens uitgesproken om het
bedrijf (2,5 ha) naar een locatie langs de N229 te verplaatsen.
• Ruimte creëren voor menging van wonen en werken in de woonwijken.

bedrijventerreinen
legenda bedrijventerreinen
bedrijventerrein
Stefanusterrein Cothen (nader te onderzoeken)
hoofdroute vrachtverkeer richting Broekweg/Langshaven
ontsluitingsroute naar bedrijfslocaties in Cothen en Langbroek
route bevoorrading en parkeren binnenstad

bron: GVVP 2019-2034
(bewerking Bureau Nieuwe Gracht)
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De bezoekers van elders geven hoge scores en verblijven veel

WINKELS EN HORECA
De gemeente vindt het belangrijk dat er een aantrekkelijk
en toekomstbestendig voorzieningenaanbod is voor haar
inwoners. Een aantrekkelijke binnenstad en goed functionerende
buurtwinkelcentra zijn daarbij onontbeerlijk. De gemeente heeft
echter beperkte mogelijkheden en middelen om de detailhandel
te sturen. Het belangrijkste instrument is het bestemmingsplan
(omgevingsplan). Daarin bepaalt de gemeente waar en in welke
omvang detailhandel mogelijk is. De gemeente Wijk bij Duurstede
is zich daarbij bewust van de veranderende marktomstandigheden
en factoren als vergrijzing en internetwinkelen die allen hun
weerslag hebben op de detailhandel. De gemeente wil zich samen
met winkeliers/ondernemers, vastgoedeigenaren en consumenten
inspannen om de detailhandelsstructuur in Wijk bij Duurstede
aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken.

functies
legenda binnenstad
functies binnenstad langer in de binnenstad dan de eigen inwoners (tot wel vier uur).
kernwinkelgebied / horeca
kasteel park
wonen
cultuur
stadshaven

P

P

P

P

P
P

BINNENSTAD
De cultuurhistorische binnenstad van Wijk bij Duurstede is
bij uitstek de bruisende en vitale plek voor winkels, horeca,
evenementen. De historische sfeer biedt uniciteit waar het prettig
verblijven is. De uitstraling van de binnenstad is een markant
beeldmerk en zorgt voor naamsbekendheid van de gemeente
in de regio en daar buiten. Verder is de binnenstad sterk in
beweging, waarbij vooral wordt ingezet op het nog aantrekkelijker
maken van het verblijfsklimaat voor bezoekers van binnen en
buiten de gemeente.
Het noordelijk deel van de binnenstad maakt deel uit van het
kernwinkelgebied, en heeft een gemengd stedelijk gebruik,
waaronder detailhandel en horeca. De Markt is het levendige hart
van de binnenstad met naast winkels ook enkele horecabedrijven
met terras en op woensdagochtend de warenmarkt. De verbinding
tussen het kernwinkelgebied en de rivier wordt gevormd door de
Oeverstraat en heeft onder meer culturele functies.
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bron: Visie Bestemmingsplan Binnenstad
(bewerking Bureau Nieuwe Gracht)

Een groot deel van de zuidelijke binnenstad is toch vooral een
woongebied. Even buiten de binnenstad ligt het kasteelpark.
Vergeleken met Nederland (9,1%) valt de procentuele winkelleegstand in Wijk bij Duurstede op zich mee (6,5%). Ten opzichte
van de buurgemeenten Bunnik (3,3%), Houten (4,7%) en
Utrechtse Heuvelrug (4,2%) kent Wijk bij Duurstede wel meer
leegstand (bron: Locatus/PBL, 2017).
Om de positie van de binnenstad te versterken is het essentieel om
de levendigheid en de vitaliteit te versterken. Recreatie, toerisme
en stadspromotie bieden kansen. De opgave is ook om tegemoet
te komen aan veranderende consumentenwensen en de behoefte
aan afwisseling, verrassing en levendigheid in het straatbeeld.

Maar het aantal bezoekers is nog niet zo groot. Recente gegevens
over de horeca geven aan dat deze sector landelijk de laatste jaren
een groei doormaakt en dat deze lijn zich lijkt voort te zetten.
Dit alles ondersteunt het beleid van de gemeente om meer in te
zetten op recreatie en toerisme in de Wijkse binnenstad.
Het centrumgebied rond de markt vormt het kernwinkelgebied
(Veldpoortstraat-Markt-Maleborduurstraat-westelijk deel
Peperstraat). Het doel is daar de bezoekersaantrekkende functies
als detailhandel/winkels en horeca te versterken en dat er een
aantrekkelijke route is van de haven en kade naar het centrum (via
de Oeverstraat). Bij de vaststelling van de Visie Bestemmingsplan
Binnenstad (2017) is vastgelegd dat er in de Oeverstraat ruimere
mogelijkheden zijn voor detailhandel en winkel ondersteunende
horeca. Op plekken waar winkels niet bijdragen aan een sterk
winkelcentrum (omgeving Walplantsoen en zuidelijk deel
Veldpoortstraat) zijn consumentgerichte commerciële functies
(detailhandel) niet toegestaan.

Parkeren binnenstad

Uit de gemeenschap komen er regelmatig meldingen over
tekorten aan parkeerplaatsen in en rond de binnenstad. Zowel
vanuit de binnenstad als de omliggende woongebieden, van de
middenstand, bezoekers en bewoners. Voor alle functies in de
binnenstad dient parkeergelegenheid te zijn. Zowel voor wonen,
werken als recreëren. Maar er mag geen overcapaciteit ontstaan,
waarbij veel openbare ruimte voor alleen maar pieken wordt
gebruikt. In een nog op te stellen Parkeernota Binnenstad (2021)
wordt de parkeerproblematiek van de binnenstad en de schil
daaromheen nader in kaart gebracht en uitgewerkt.

BUURTWINKELS EN SUPERMARKTEN
Wijk bij Duurstede

Goed functionerende buurtwinkelcentra zijn onontbeerlijk voor
de inwoners van Wijk bij Duurstede. In Wijk bij Duurstede zijn in
totaal vijf supermarkten: één in ieder buurtwinkelcentrum (AH
De Horden en Jumbo De Heul), een AH aan de Steenstraat, een
Jumbo aan de Langbroekseweg en een Lidl aan de Hoogstraat. De
gemeente wil dat de detailhandelsbestemming aan de Hoogstraat
verdwijnt en wil op de plek van de huidige Lidl woningbouw
mogelijk maken of maatschappelijke voorzieningen. De Lidl wordt
dan verplaatst en vergroot naar De Heul, waar de Jumbo vrij
komt. Het verplaatsen van de Lidl draagt bij aan het streefbeeld
om vier supermarkten (i.p.v. de huidige vijf) in Wijk bij Duurstede
te hebben. Dit zorgt voor een goede balans. Het voorkomt dat er
een overaanbod is van winkeloppervlakte. Het Winkelcentrum
De Horden is onlangs vernieuwd en er zijn nieuwe winkelruimtes
en woningen toegevoegd. In het winkelcentrum De Heul is
het vastgoed verouderd en daarom wordt ook gewerkt aan een
grootschalige vernieuwing.

Cothen

In Cothen is een Spar supermarkt gevestigd aan de Dorpsstraat.
Daarnaast is er een bakker, een eetcafé, een cafetaria en een
postagentschap. Met dit winkelaanbod kan worden voorzien in de
dagelijkse behoefte van de bewoners van het dorp.

Langbroek

In Langbroek is één kleine Versmarkt. Het draagvlak van circa
1.590 inwoners in de dorpskern (en circa 700 inwoners in het
omliggende buitengebied van Langbroek) is echter mager
voor het behouden van winkelvoorzieningen. In het dorp is een
restaurant en cafetaria.

OPGAVEN WINKELS EN HORECA
• Voor het economisch functioneren van de
binnenstad is een goede bereikbaarheid
en voldoende aanbod van parkeerplaatsen
essentieel.
• De gemeente wil de bereikbaarheid van de
binnenstad verbeteren door een heldere
bewegwijzering, routing en parkeerstructuur.
Hiertoe wordt een Parkeernota Binnenstad
opgesteld.
• De gemeente zet in op verbetering van de
relatie tussen de binnenstad en het water.
• Meer aandacht voor toerisme en citymarketing.
• De gemeente streeft naar een sterke
winkelstructuur met vier supermarkten
(Steenstraat, De Horden, De Heul en locatie
Langbroekseweg) in Wijk bij Duurstede. De
detailhandelsbestemming (huidige Lidl) aan de
Hoogstraat verdwijnt en zal transformeren naar
woningbouw. Dit kunnen ook maatschappelijke
voorzieningen zijn.
• Winkelcentrum De Heul wordt (her)ontwikkeld
tot een nieuw en toekomstbestendig
winkelcentrum.
• De gemeente blijft streven naar behoud van
dagelijkse winkelvoorzieningen in de kleine
kernen Cothen en Langbroek.
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SAMENLEVING EN MAATSCHAPPIJ
De inwoners van de gemeente geven aan dat het er fijn wonen
is voor alle leeftijden. De aantrekkelijkheid van Wijk komt door
de combinatie van het dorpsgevoel waarin men elkaar kent en
voor elkaar klaar staat en het stedelijk gevoel in de binnenstad.
Meedoen en elkaar ontmoeten kenmerkt de gemeente. Dit uit zich
o.a. in een actief en relatief veel omvattend vrijwilligersnetwerk.
Via kunst, cultuur en sport zijn veel mensen sociaal actief en is er
sterke sociale cohesie.

illustreren dit (zie tabel, bron: CBS / waarstaatjegemeente.nl).
Deze cijfers staan los van medische trajecten of behandeling.
Wijk bij
Duurstede

Nederland

jaar

10

16

2019

percentage inwoners met
jeugd-hulp

10%

10%

2019

Mensen in Wijk bij Duurstede regelen veel zelf, in eigen kring.
Of ze gebruiken de algemene voorzieningen die beschikbaar zijn,
zoals onderwijs, welzijn en sport. Dat is echter niet voor iedereen
weggelegd. Niet iedereen redt het op eigen kracht. Het is daarom
zinvol om actief op zoek te gaan naar kwetsbare inwoners. Op die
manier kan tijdig preventie plaatsvinden of ondersteuning in gang
worden gezet. Vanuit ervaring en onderzoek is veel bekend over de
‘vindplaatsen’ van kwetsbare inwoners.

percentage inwoners zonder
zorg of ondersteuning vanuit
gemeente

84%

81%

2018

aantal zelfstandig wonenden
75+ (op de 1.000 inwoners)

933

922

2018

aantal inwoners (op de 1.000
inwoners) met een Wlzindicatie*

130

192

2018

Ten aanzien van kwetsbare inwoners heeft de gemeente een aantal
wettelijke taken in de ondersteuning:
- Wmo: zorg aan huis (o.a. woningaanpassingen, hulp in
het huishouden, rolstoelen, scootmobielen en andere
hulpmiddelen) en begeleiding, zoals dagopvang voor inwoners
met dementie of niet aangeboren hersenletsel (NAH) of
chronische en ernstige psychische aandoeningen alsmede
individuele begeleiding;
- Participatiewet: ondersteuning in arbeid en arbeidsmatige
activiteiten;
- Jeugdwet: behandeling en ondersteuning van kinderen,
jongeren tot 18 jaar.

percentage kinderen die in
armoede opgroeien

4%

7%

2018

Over het algemeen lijken kwetsbare inwoners in de gemeente het
beter te redden dan gemiddeld in Nederland. De volgende cijfers
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Wat
aantal inwoners (op de 1.000
inwoners) met Wmo-ondersteuning thuis

* Wlz geeft toegang tot opname in een verpleeghuis of een
andere instelling. Dit betreft mensen met chronische, zeer
ernstige aandoeningen die niet (meer) zelfstandig kunnen
wonen.

VOORZIENINGEN IN DE KERNEN
Niet alleen kwetsbare inwoners, maar ook andere inwoners
die zich prima redden, hebben behoefte aan voorzieningen
in de kernen. Zij zullen in de praktijk vooral behoefte hebben
aan voorzieningen die toegankelijk zijn en die hen helpen het
dagelijks leven prettiger of gezonder te houden, zoals sport- en
cultuurvoorzieningen, een goed ingerichte openbare ruimte, de
bibliotheek en welzijnsvoorzieningen. Dergelijke voorzieningen

kunnen ook een bijdrage leveren aan het gezond opgroeien en
ontwikkelen van kinderen en jongeren in de gemeente.
Veel dorpsbewoners hebben behoefte aan een breed aanbod
van zorg- en welzijnsdiensten, maar er ontbreekt een aantal
voorzieningen. Dat wordt als een gemis ervaren. Het gaat dan
vooral om voorzieningen die het mogelijk maken in de eigen
gemeenschap te blijven wonen, ook als mensen ouder worden.
Daarom is aandacht voor dit type voorzieningen gewenst.

Maatschappelijke voorzieningen

Het welzijnswerk en de informele- en formele zorg zijn goed
ontwikkeld in de stad. Welzijnsstichting Binding biedt veel
activiteiten en informele ondersteuning, o.a. via het steunpunt
Mantelzorg, ‘Wijk helpt’ en ‘Wijk voor elkaar’ (toeleiding van
inactieven naar bijvoorbeeld begeleid vrijwilligerswerk).
De wettelijke ondersteuningstaken (Wmo, Jeugdwet) zijn wat
uitvoering betreft belegd bij Loket Wijk, onderdeel van Binding.
Uit onderzoeken blijkt dat het gebruik van deze voorzieningen
gelijk is (Jeugdwet) of lager ligt (Wmo) dan gemiddeld in
Nederland.

Overige voorzieningen in de kernen

De drie Wijkse kernen hebben sport-, onderwijs-, medische en
sociaal-culturele voorzieningen. Maar niet alle voorzieningen
zijn in alle kernen aanwezig. De kernen vullen elkaar voor
bepaalde voorzieningen aan. Zo heeft de stad Wijk bij Duurstede
bijvoorbeeld als hoofdkern binnen de gemeente een middelbare
school (Revius). Overigens zijn niet alle voorzieningen aanwezig
binnen de gemeente, daarvoor is de gemeente te klein. De
gemeente Wijk bij Duurstede werkt daarom samen met de
buurgemeenten De Bilt, Zeist, Bunnik, Houten en Utrechtse
Heuvelrug. Door de toenemende digitalisering en mobiliteit is het
niet voor alle voorzieningen noodzakelijk om deze in de directe
woonomgeving te hebben. Toch blijft ook de fysieke nabijheid van

veel voorzieningen belangrijk voor inwoners.
Binnen de regio wordt steeds meer gezocht naar mogelijkheden
om samen te werken en elkaar te versterken. Van oudsher is
zelfredzaamheid een kracht. Tegelijkertijd zien we dat we niet
alles zelf kunnen of moeten willen kunnen. De gemeente Wijk
bij Duurstede kiest daarom voor “zelfbewust samenwerken” (zie
bijlage 1: Toekomstblik, 2017).

Onderwijs

In Wijk bij Duurstede zijn acht basisscholen en zes kinderopvangen BSO-locaties. Cothen en Langbroek hebben elk twee
basisscholen.

Medische voorzieningen

In Wijk bij Duurstede zijn vier huisartspraktijken en er is een
medisch centrum aan de Zandweg. In Cothen en Langbroek is
eveneens een huisarts.

Sociaal-culturele voorzieningen

Er is in elke kern een vestiging van de bibliotheek. In Wijk zijn
diverse buurthuizen en in Cothen en Langbroek is een dorpshuis.

Sport

In elke kern is een kwalitatief goede buitensport- en binnensportaccommodatie.

Volkstuinen

Er liggen twee volkstuincomplexen met moestuintjes langs de
Kromme Rijn, als onderdeel van de hoofdgroenstructuur. De
overige volkstuinen liggen langs de Wal, de Mazijk, de Middelweg
Oost en in Cothen en Langbroek.

ZORG IN DE WIJK
Tot nu toe is de zorgbehoefte in Wijk bij Duurstede relatief laag
in vergelijking met de regio. Naarmate mensen ouder worden,
krijgen ze meer fysieke beperkingen. Dat betekent dat nabijheid
steeds belangrijker wordt en dat er grotere uitdagingen bestaan

legenda voorzieningen
voorzieningen
in de kernen
kinderopvang
basisschool
middelbare school
medisch centrum
huisartsenpraktijk
tandartsenpraktijk
apotheek
verpleegtehuis
sportvereniging
sportpark
buurthuis
winkelcentrum
supermarkt
bibliotheek
museum (tijdelijk gesloten)
theater
kerk
volkstuin

bron: Gemeentegids 2019-2020
(bewerking Bureau Nieuwe Gracht)
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om ervoor te zorgen dat mensen in de gemeente blijven (en elkaar
blijven ontmoeten).
Inwoners wonen in de toekomst langer zelfstandig thuis,
ook als ze fysiek of psychisch iets mankeren. Dat is een direct
gevolg van het rijksbeleid. Daarbij is er tevens sprake van een
forse vergrijzingsgolf met een grote toename van inwoners
met dementie of andere vormen van kwetsbaarheid. Hiermee
samenhangend ontstaat meer risico op overbelaste mantelzorgers,
vormen van misbruik en huiselijk geweld, risico op veiligheidsen overlastincidenten en op uitsluiting. Inwoners nemen zelf
onvoldoende verantwoordelijkheid voor woningaanpassingen of
tijdig verhuizen.
Het woningbestand van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek
is niet toegerust op deze situatie. De sociale huursector staat sterk
onder druk. De doorstroming naar opname in bijvoorbeeld een
verpleeghuis stagneert a.g.v. lange wachtlijsten. Een geschikte
en veilige woning is voor alle inwoners een basisvoorwaarde om
goed te kunnen functioneren. Het gaat om een combinatie van
voldoende geschikte woningen, een veilige buurt, preventie op
veiligheid, en ondersteuning waar nodig.
Dit vormt voor de gemeente een belangrijke opgave, samen met
maatschappelijke partners. Daarnaast komen er in de komende
jaren nieuwe opgaven voor de gemeente, zoals de opvang
van ex-cliënten beschermd wonen (nu nog ondergebracht bij
centrumgemeente Utrecht), opvang en ondersteuning van GGZ-
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OPGAVEN SAMENLEVING EN
MAATSCHAPPIJ
• In beeld krijgen van ontbrekende voorzieningen.
• Goede algemeen toegankelijke voorzieningen
voor iedereen, ook de kwetsbare inwoners
(ouderen- en jongerenwerk, vrijetijdsbesteding,
sport, cultuur, welzijn, goede inrichting algemene
buitenruimte, speelvoorzieningen).
• Voldoende (geschikt) aanbod op het terrein van
onderwijs en kinderopvang.
• Voldoende geschikte woningen voor iedereen en
een veilige woonomgeving.
• Stimuleren van (buurt)initiatieven van inwoners
om elkaar te informeren, leuke dingen met elkaar
te doen of elkaar te steunen.
• Passende vervoersmogelijkheden voor
kwetsbare inwoners (doelgroepenvervoer,
leerlingenvervoer, etc.).
• Behoud van kwaliteit van het wonen,
leefbaarheid buurten, gezondheid, identiteit,
je thuis voelen.
• Opvang van ex-cliënten beschermd wonen
(nu nog ondergebracht bij centrumgemeente
Utrecht), opvang en ondersteuning van GGZcliënten in de wijk en ondersteuning van
dementerende inwoners en hun mantelzorgers.
• Ruimte voor ontmoeting bieden in elke kern.
• Voorzieningenen (werkplekken) aanbieden voor
mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt
(zorgen voor een zinvolle dagbesteding voor
iedereen).
• Beschikbaar stellen van ruimte voor (tijdelijke)
voorzieningen, bijvoorbeeld in de vorm van een
‘voorzieningenverzamelgebouw’.

LEEFBAARHEID
cliënten in de wijk en ondersteuning van dementerende inwoners
en hun mantelzorgers.

Met het begrip leefbaarheid wordt aangegeven hoe aantrekkelijk
en/of geschikt een gebied of gemeenschap is om er te wonen,
of te werken. Het is een verzamelwoord voor verschillende
leefbaarheidsaspecten in een woon- en leefomgeving. Een
aantal van die aspecten komt aan bod bij andere thema’s, zoals
‘samenleving en maatschappij’ (voorzieningen in de kernen en
zorg in de wijk) en ‘milieu’ (geluidhinder en overlast, luchtkwaliteit
en bodemkwaliteit). In dit thema beperken we ons derhalve tot de
aspecten gezondheid en veiligheid.

GEZONDHEID EN BEWEGING
Een goede gezondheid is een belangrijke voorwaarde om
te kunnen meedoen. Gezonde inwoners dragen bij aan een
gezonde maatschappij. Gezondheid en bewegen zijn sterk met
elkaar verbonden. Door het groen in de kernen lopen wandel-,
fiets- en vaarroutes die doorlopen tot in het buitengebied. Voor
het functioneren van de wandelroutes is de aanwezigheid van
voldoende zitgelegenheid belangrijk. Speelplaatsen voor diverse
doelgroepen liggen zo goed mogelijk verspreid over de gemeente.
Daarbij is gekeken naar doelgroepen en onderlinge afstanden.
In de gemeente Wijk bij Duurstede zijn ruim 90 speelplaatsen
ingericht.

VEILIGHEID
Veiligheid vormt een belangrijk onderdeel van de fysieke
leefomgeving. In een veilige en gezonde leefomgeving kunnen
burgers veilig wonen, werken, recreëren en reizen. Een bewuste
inrichting van de fysieke leefomgeving levert een belangrijke
bijdrage aan het creëren en/of behouden van een veilige
leefomgeving. Om een veilige leefomgeving te borgen in het
proces van de Omgevingsvisie wordt de Veiligheidsregio Utrecht

OPGAVEN LEEFBAARHEID
• Groen, recreatieve routes en (natuur)
speelplekken zodanig inrichten dat het uitdaagt
tot bewegen: natuurspelen, moestuinen,
beweegtuinen, wandelroutes, etc. Eventueel
met begeleiding van een buurtsportcoach.
• Toegankelijkheid van groen, natuur, routes en
voorzieningen, ook voor mensen die slecht ter
been zijn en rolstoelgebruikers.
• Bewuste inrichting van de fysieke openbare
ruimte zodat een veilige leefomgeving wordt
gecreëerd / behouden blijft.
• Tegengaan van eenzaamheid.
• Bewuste inrichting van de openbare ruimte,
zodat ruimte wordt geboden voor ontmoeting.
• Wooncomplexen voor kwetsbare inwoners
alleen realiseren in de buurt van voorzieningen.
• Betere fiets- en wandelroutes, met name tussen
wooncomplexen voor kwetsbare inwoners en
voorzieningen.
• Verder stimuleren van beheer van openbaar
groen vanuit de buurt (bewegen en
ontmoeting).
• Een goede basis leggen voor
levensloopbestendige buurten (woningen en
routes).

gezondheid
en beweging
legenda gezondheid
en beweging
volkstuinen
speelterreinen
wandelroutes
wandelroutes alternatief
klompenpaden
klompenpaden alternatief
vaarroutes (kano)
vaarroutes beroepsvaart
vaarroutes obstakels
informatiepunt bij wandelroutes
vissteigers (inclusief rolstoel vriendelijk)

bron: Groenstructuurplan 2018-2033
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MILIEU
(VRU) als stakeholder betrokken bij het opstellen van de visie.

GELUIDSHINDER EN OVERLAST
Geluid is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van de
leefomgeving. Geluidshinder dient zoveel mogelijk te worden
voorkomen of te verminderen om negatieve gezondheidseffecten
voor bewoners te beperken. Geluid en hinder zijn ruimtelijk
bepaald. In de gemeente Wijk bij Duurstede zijn diverse
geluidsbronnen aanwezig, zoals wegverkeer, bedrijfsmatige
activiteiten en evenementen.

Wegverkeer

Langs de weginfrastructuur zijn geluidscontouren bepaald.
Sommige gebieden hebben daarbij een mindere geluidkwaliteit
zoals de gebieden die grenzen aan drukke wegen. Volgens de
Geluidsnota werden in 2010 ongeveer 300 inwoners van de
in totaal 23.700 inwoners binnen de gemeente blootgesteld
aan een geluidsbelasting hoger dan 55 dB als gevolg van
wegverkeerslawaai. Het aantal bewoners dat te maken had
met een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de
Wet geluidhinder van 48 dB lag vele malen hoger. Gezien de
autonome groei van het verkeer zal dit aantal niet zijn afgenomen.

Bedrijfsmatige activiteiten

geluidshinder

legenda geluidhinder

geluidscontouren 2030
wegverkeer
geluidscontouren wegverkeer

63-100 dB
58-63 dB
53-58 dB
48-53 dB
43-48 dB
38-43 dB

industrielawaai

bron: gezoneerde
GeoLoket ODRU
terreinen
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In de gemeente bevinden zich bedrijven waarvoor algemene
geluidregels gelden, of zo nodig specifieke voorschriften. Ook voor
het gebruik van vogelschrikapparaten en anti-hagelkanonnen door
fruittelers zijn regels opgesteld.

Evenementen

In de gemeente Wijk bij Duurstede wordt jaarlijks een aantal
evenementen en festiviteiten georganiseerd. Naast de voordelen
zoals het versterken van de saamhorigheid in buurten en wijken,
kan een evenement of festiviteit ook zorgen voor overlast voor
omwonenden en ondernemers. De overlast kan bestaan uit

geluidshinder, parkeeroverlast, wegafzettingen, vervuiling van de
openbare ruimte, etc.
Evenementen in een rustige omgeving (bijvoorbeeld een
rustige woonwijk) geven over het algemeen meer (geluids)
hinder dan evenementen in een levendige omgeving, zoals een
winkelgebied. Een juiste locatiekeuze is dan ook belangrijk bij het
voorkomen van geluidshinder en overlast.
In het stedelijk gebied van Wijk bij Duurstede, Cothen en
Langbroek is een aantal locaties voor evenementen opgenomen:
Wijk bij Duurstede
• Markt met aangrenzende straten
• Noordelijk deel binnenstad: Singel-Veldpoortstraat;
• Mazijk;
• Kasteeleiland met omliggend park;
• Haventerrein;
• Walplantsoen.
• Evenemententerrein in de wijk De Horden.
Cothen
• De Brink, geschikt voor zeer kleinschalige evenementen;
• Parkeerterrein bij de sporthal, geschikt voor kleine en
middelgrote evenementen;
• Parkeerterrein bij het Dorpshuys, geschikt voor kleine en
middelgrote evenementen;
• Cob Balkplein, geschikt voor kleine en middelgrote
evenementen;
• Sportvelden, voor kleine en middelgrote evenementen.

vastgelegd op de bodemkwaliteitskaart (zie kaart op pagina 40).
De bovengrond van de oude kern van Wijk bij Duurstede valt
gemiddeld onder bodemkwaliteitszone ‘wonen I’, lokaal kan de
kwaliteit slechter zijn. De overige bebouwing in Wijk bij Duurstede,
Cothen en Langbroek is bodemkwaliteitszone ‘wonen II’.
Voor grondstromen zijn de woongebieden in de kernen ingedeeld
in de bodemfunctieklassen ‘wonen’ en de industriegebieden in de
bodemfunctieklassen ‘industrie’. Aandachtspunt bij grondverzet is
grond afkomstig van oude boomgaardpercelen omdat deze belast
kan zijn met bestrijdingsmiddelen.
Zoals in veel oude binnensteden kent Wijk bij Duurstede ook een

legenda bodemfunctieklassen
bodemfunctieklassen
landbouw / natuur
industrie
wonen
water

Langbroek
• De Brink, geschikt voor zeer kleinschalige evenementen;
• Sportvelden, voor kleine en middelgrote evenementen.

BODEMKWALITEIT EN VERONTREINIGINGEN
Bodemkwaliteit is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van
de leefomgeving. De gemeente vindt daarom de bodemkwaliteit
belangrijk en zet zich daarom in om de goede kwaliteit te
behouden en waar nodig te verbeteren. De kwaliteit van de
landbodem binnen het regionale bodembeheergebied is

aantal bodemverontreinigingen veroorzaakt door bedrijvigheid
uit een recent en ver verleden, bijvoorbeeld de verontreinigingen
afkomstig van voormalige chemische wasserijen (VOCl’s).
Daarnaast kunnen zware metalen in de ophooglaag aanwezig zijn.
Met name voor lood kan hier een opgave liggen voor een gezonde
fysieke leefomgeving.

LUCHTKWALITEIT
De luchtkwaliteit in de gemeente is goed. In de hele gemeente

OPGAVEN MILIEU
• Het behouden en waar mogelijk verbeteren van
de geluidskwaliteit in de kernen.
• Het behouden en waar mogelijk verbeteren van
de kwaliteit van lucht (wegverkeer, houtkachels,
etc.) en bodem (PFAS, asbest, lood, etc.).
• Zorg dragen voor een zo goed mogelijke
akoestische kwaliteit van de leefomgeving
in situaties waarin geluidsniveaus boven de
wettelijke voorkeurswaarden niet kunnen
worden voorkomen.
• De gemeente Wijk bij Duurstede staat
welwillend tegenover evenementen en
festiviteiten, maar wil - door het stellen
van randvoorwaarden – de overlast voor
omwonenden zoveel mogelijk beperken. De
belangen van de organisatoren worden hierbij
niet uit het oog verloren.
• Zoeken naar geschikte milieunormen bij
omvorming van voormalige fruitpercelen naar
andere functies.
• Zoeken naar een passende aanpak voor de
stikstofproblematiek.
• Tegengaan van verspreiding van asbest door
sanering van asbest daken te stimuleren.

bron: GeoLoket ODRU
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bron: Bodemkwaliteitskaart
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KLIMAAT EN DUURZAAMHEID
wordt voldaan aan de wettelijke grenswaarden en aan de WHOadvieswaarden voor stikstofoxiden (NOx) en fijn stof (PM10).

KLIMAATBESTENDIG EN WATERROBUUST
Nederland heeft de ambitie om in 2050 klimaatbestendig en
waterrobuust ingericht te zijn. Dit is van directe invloed op de
inrichting en het ruimtebeslag in de kernen. Waterveiligheid en
het zorgen voor voldoende water zijn belangrijke opgaven vanuit
de klimaatadaptatie. Maar het gaat ook om het tegengaan van
hittestress en de opvang van overtollige neerslag bij extreme
buien. Dit vraagt om een klimaatbestendige en waterrobuuste
(her)inrichting van van de leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan
locaties waar het overtollig water tijdelijk kan staan. Of aan het
aanleggen van wadi’s, zodat er meer water kan worden verwerkt
en het water in de bodem kan zakken. In het stedelijk gebied
kan op die manier rekening worden gehouden met extremere
weersomstandigheden. Dit geldt zowel voor de openbare ruimte
als voor het particulier gebied. Het stedelijk gebied in de kernen
bestaat namelijk ongeveer voor de helft uit particulier terrein.
De particuiere ruimte is dus ook nodig om bij te dragen aan
klimaatadaptatie. Dit willen we als gemeente voorlopig niet
afdwingen, maar wel stimuleren.

Deze stresstestkaarten geven een beeld van de
wateroverlast na een hevige bui van 60 mm in 1 uur.
Op de kaarten is te zien waar in dat geval water blijft
staan en welke panden risicovol zijn voor wateroverlast.

Klimaat- en waterveiligheidsstresstest

De gemeente heeft een klimaat- en waterveiligheidsstresstest
uitgevoerd. Hierin zijn de knelpunten voor wateroverlast,
hittestress, droogte en waterveiligheid in Wijk bij Duurstede
in beeld gebracht. In het stedelijk gebied vormen vooral
wateroverlast en hittestress een risico; droogte wordt niet als een
groot risico ervaren.
Wateroverlast
De belangrijkste conclusies t.a.v. wateroverlast zijn:
• in de wijk Noorderwaard zijn relatief veel hoogteverschillen in
de weg waardoor er lokaal veel water op straat kan staan;

bron: Water- en Rioleringsplan 2020-2024, gemeente Wijk bij Duurstede
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• in de wijk De Geer liggen de ontsluitingswegen van de wijk
relatief hoog waardoor het water uit de woonstraten niet
makkelijk naar het oppervlaktewater kan stromen;
• bij een bui van 60 mm in 1 uur staat op de helft van de
wegvakken meer dan 15 cm water, wat een belemmering kan
vormen voor de doorgang van het verkeer;
• op de ontsluitingswegen ontstaat relatief weinig wateroverlast.
Soms kan het water van lokale wegen naar ontsluitingswegen
stromen en daar overlast geven, zoals op de Nieuweweg en
Frankenweg.

stedelijk
hitte-eiland
effect effect
legenda stedelijk
hitte-eiland
< 0,2 °C
0,2 - 0,4 °C
0,4 - 0,6 °C
0,6 - 0,8 °C
0,8 - 1,0 °C
1,0 - 1,2 °C
1,2 - 1,4 °C

Deze kaart is afkomstig van het Klimaatportaal van
de provincie Utrecht. De kaart geeft het stedelijk
hitte-eiland effect weer. Dit is het gemiddelde
luchttemperatuursverschil in °C tussen de stedelijke
en omliggende landelijke gebieden. De kaart van de
gemeente Wijk bij Duurstede - met de hittestress in
de kernen Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek is nog niet beschikbaar.

• de stedelijke gebieden binnen de gemeenten zijn duidelijk
warmer dan het buitengebied;
• de warmste gemeten plekken zijn de bedrijventerreinen, ten
westen van Wijk bij Duurstede en in Cothen, door de vele
verharding en vaak zwarte daken;
• kunstgrasvelden zijn relatief warme plekken, onder andere de
velden van Hockeyvereniging Dorsteti;
• daarnaast zijn de winkelcentra en in mindere mate de oudere
bebouwing en zorginstellingen warme plekken om dezelfde
reden. Bijvoorbeeld, gebieden rondom de supermarkten,
het partycentrum Cothen en het oude centrum van Wijk bij
Duurstede.

Buiten de bebouwde kommen van de kernen kunnen zonnevelden
worden aangelegd. Waar zonnevelden goed, beperkt of niet
zijn in te passen, is hiernaast aangegeven op de Kansenkaart
Zonnevelden. Deze kaart geeft met kleuren een eerste indruk van
de inpasbaarheid van zonnevelden in het buitengebied van de
gemeente.

ENERGIETRANSITIE IN BEBOUWDE OMGEVING
De energietransitie is een enorme ruimtelijke opgave.
Besparingen zullen leiden tot een zichtbaar andere bebouwde
omgeving, met ‘make-overs’ voor onzuinige woningen en
laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. De energietransitie
wordt daarmee voor iedereen zichtbaar en voelbaar.
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Woningeigenaren, huurders, scholen en bedrijven zullen actief
benaderd worden over duurzame energie en energiebesparing.
Denk dan aan isolatie van woningen, LED-verlichting, etc.
Groene energie kan lokaal worden opgewekt, bijvoorbeeld
door zonnepanelen, warmtepompen, waterkrachtprojecten,
windmolens, biovergisting, etc.
De meeste gebouwen zijn momenteel afhankelijk van aardgas
voor verwarming en warm water. Hiervoor moet een alternatief
komen. Ingrijpend isoleren van woningen en kantoren kan leiden
tot een aanzienlijke besparing op het totale energieverbruik. Op
termijn zal bij een groot deel van de gebouwde omgeving - na
(ingrijpend) isoleren - aanpassingen moeten worden gemaakt
en zal gas moeten worden vervangen door een alternatieve
warmtebron, bijvoorbeeld d.m.v. een elektrische warmtepomp of
een warmtenet. Schuine en platte daken kunnen worden voorzien
van zonnepanelen. Ook in de industrie zijn energiebesparende
maatregelen mogelijk, kan restwarmte worden benut en kunnen
daken worden voorzien van zonnepanelen.

Hittestress
De belangrijkste conclusies t.a.v. hittestress zijn:

Het doel is dat het hele gemeentelijk grondgebied van Wijk
bij Duurstede energieneutraal is in 2030. Het stedelijk gebied
in de kernen kan daar een wezenlijke bijdrage aan leveren.
Bijvoorbeeld door bestaande woningen, scholen en bedrijven

energieneutraal te maken. Nieuwe bouwwerken moeten
tenminste energieneutraal ontworpen en gebouwd worden.

Verder kunnen restwarmte en geothermie als warmtebronnen
worden ingezet. De potentie voor geothermie hangt af van
de beschikbaarheid van warmte in de diepe bodem. De
mogelijkheden van de ondergrond in de gemeente dienen
grotendeels nog te worden onderzocht.
bron: Geo-Point Provincie Utrecht / Klimaatportaal

Op het gebied van duurzame mobiliteit kan de elektrificatie van

kansenkaart
zonnevelden
legenda kansenkaart
zonnevelden
geschikt voor zonnevelden
beperkt geschikt voor zonnevelden
niet geschikt voor zonnevelden

autoverkeer en OV een belangrijke bijdrage leveren. Dat geldt ook
voor de modal shift van autogebruik naar OV- en fietsgebruik.

DUURZAAM EN ENERGIENEUTRAAL BOUWEN
De ambitie is om duurzaam en energieneutraal te bouwen.
Gasloos, wateropvang, energieneutrale ontwerpen en aandacht
voor ecologie (zowel in het bouwproces als in het eindresultaat)
zijn mogelijkheden die met de kennis van nu ingezet kunnen
worden. De ambitie voor nieuwbouw is een gemiddelde score van
minimaal 7,5 over de vijf pijlers van de GRP Gebouw en voor het
aspect energie tenminste een 8,5.

OPGAVEN KLIMAAT EN DUURZAAMHEID
• Vanaf 2020 worden alle ruimtelijke ingrepen
integraal getoetst op hun klimaatbestendigheid.
• Relevante fysieke veranderingen worden benut
om klimaatbestendige maatregelen te nemen.
• Klimaatmaatregelen dragen bij aan een
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.
• Stimuleren van klimaatadaptatie op
particuliere terreinen met een nog op te zetten
stimuleringsregeling.
• Met een communicatiecampagne aan
bewoners uitleg geven over de noodzaak
om klimaatbestendiger te worden en de
mogelijkheden om dat op eigen terrein te doen.
• Hittestress wordt zoveel mogelijk beperkt.
• De ambitie is om energieneutraal te bouwen
(wonen, bedrijfsbebouwing, scholen enz.).
• Gebruik van GPR programma, gemiddelde
GPR-gebouw score 7,5 en voor het onderdeel
energie tenminste een score van 8,5.
• Verduurzamen van het woningbezit van
woningbouwcorporaties en particulieren en de
overige bebouwing binnen de gemeente.
• Gebouwen in de drie kernen energieneutraal
maken aan de hand van drie stappen:
1. energie besparen 2. energie terugwinnen
3. duurzaam opwekken.
Resultaten promoten.

bron: Beleidskader zonnevelden

• Realiseren van voldoende laadpalen voor
elektrische auto’s.
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BIJLAGE 1
TOEKOMSTBLIK
Hoe zien wij Wijk bij Duurstede in de toekomst?

Het gemeentebestuur van Wijk bij Duurstede heeft met het traject
ToekomstBlik in 2017 letterlijk een blik in de toekomst willen
werpen. Voor zover dat mogelijk is natuurlijk. De toekomst brengt
namelijk ontwikkelingen en trends mee die gevolgen hebben
voor de gemeente, ongeacht wat wij daarvan vinden. Om zo goed
mogelijk op de toekomst te zijn voorbereid, is het belangrijk om
stil te staan bij wat er op ons afkomt en bewuste keuzes te maken
over hoe we omgaan met die ontwikkelingen. Daarom werpen we
met de ToekomstBlik een blik op de toekomst en kijken we hoe
ontwikkelingen en trends op ons (gaan) inwerken.
In het traject ToekomstBlik zijn 3 strategische keuzes gemaakt
voor de ontwikkeling van Wijk bij Duurstede. Elke keuze heeft zijn
invloed op de mobiliteit binnen en buiten Wijk bij Duurstede. In
het vervolgtraject van de Omgevingsvisie stedelijk gebied zullen
de strategische keuzes nadere invulling krijgen voor de drie Wijkse
kernen.

De drie kernen Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede hebben ieder hun eigen karakter en vormen samen onze mooie gemeente,
waar het ﬁjn is om te wonen. We hebben veel waardering voor onze mooie, groene, landelijke, veilige en gezonde leefomgeving. De
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Strategische Keuze 1:
Woongemeente voor generaties

Wij zien dat de gemiddelde leeftijd stijgt in Wijk bij Duurstede, de
bevolking vergrijst. Tegelijkertijd komen er meer jonge gezinnen
wonen. Rekening houdend met deze ontwikkelingen, kiezen wij er
voor om een woongemeente te zijn waar alle generaties zich thuis
voelen.
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Strategische Keuze 2:
Groot genoeg om klein te blijven

Wijk bij Duurstede is een relatief kleine gemeente en we hebben
niet de ambitie te groot(s) te worden. Want we zijn tevreden met
onze grootte. We blijven groot genoeg om klein te blijven.
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Strategische Keuze 3:
Zelfbewust samenwerken

Wij zien dat binnen de regio steeds meer gezocht wordt naar
mogelijkheden om samen te werken en elkaar te versterken. Van
oudsher is onze zelfredzaamheid een kracht. Tegelijkertijd zien we
dat we niet alles zelf kunnen of moeten willen kunnen.
We accepteren dat buurgemeentes sommige dingen hebben die
wij niet hebben. Daar gaan wij niet mee concurreren, maar we
kijken wel hoe wij dit kunnen aanvullen en/of beschikbaar kunnen
maken voor onze inwoners.

BIJLAGE 2
BRONNEN
ALGEMEEN
• Structuurvisie 2020
Gemeente Wijk bij Duurstede (2010)
• Omgevingsvisie Kromme Rijngebied
Kromme Rijnstreek (2017)
• Toekomstblik Wijk bij Duurstede
Gemeente Wijk bij Duurstede (2017)
• Geo-loket / digitale kaartbestanden
Provincie Utrecht en ODRU (2020)
ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORIE
• Beleidsnota Archeologie en Archeologische Beleidskaart
Gemeente Wijk bij Duurstede (2012)
• Erfgoedverordening
Gemeente Wijk bij Duurstede (2012)
LANDSCHAP EN STEDENBOUW
• Dorpsvisie Langbroek
Inbo adviseurs en Wissing stedenbouw (2007)
• Het rivierfront
Gemeente Wijk bij Duurstede (2008)
• Landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijngebied+
Kromme Rijnstreek (2009)
• Ontwikkelbeeld Groen en Landschap
U16 (2019)		
GROEN, WATER EN NATUUR
• Groenstructuurplan 2018-2033
Gemeente Wijk bij Duurstede (2018)
• Water en Rioleringsplan 2020-2024
Gemeente Wijk bij Duurstede (2019)
• Wateragenda voor Omgevingsvisies
HDSR (2019)
• Bouwstenen Omgevingswet Watertaken
Winnet (2019)

VERKEER EN PARKEREN
• De knooppunten van de provincie Utrecht doorgelicht
U10 (2018)
• GVVP 2019-2034
Gemeente Wijk bij Duurstede (2019)
• GVVP - Uitvoeringsplan 2019-2023
Gemeente Wijk bij Duurstede (2019)
WONEN
• Woonvisie 2016-2021
Gemeente Wijk bij Duurstede (2016)
• Wijk bij Duurstede in de Metropoolregio Utrecht
U16 (2018)
• Locatieonderzoek Woningbouw Regio Utrecht
U10 (2018)
• Onderzoek 1.000 extra woningen in Wijk bij Duurstede
Rekenkamercommissie (2019)
• Haalbaarheidsonderzoek transformatie bedrijventerrein
Cothen naar woningbouw, gemeente Wijk bij Duurstede (2019)
• Woningmarktmonitor
Provincie Utrecht (2019)
WERKEN EN ECONOMIE
• Economische Agenda 2019-2022
Gemeente Wijk bij Duurstede (2018)
• Notitie ruimte om te ondernemen
Gemeente Wijk bij Duurstede (2018)
• Verdieping Economisch Beeld
U10 (2018)
• Prognose Bedrijventerreinen
Provincie Utrecht (2018)
• NEER-analyse bedrijventerreinen
Stec-groep (2019)
WINKELS EN HORECA
• Structuurvisie Detailhandel
Gemeente Wijk bij Duurstede (2013)
• Visie Bestemmingsplan Binnenstad
Gemeente Wijk bij Duurstede (2017)

SAMENLEVING EN MAATSCHAPPIJ
• Maatschappelijke Agenda 2018-2021
Gemeente Wijk bij Duurstede (2017)
• Veilige leefomgeving en de Omgevingswet
VRU (2019)
MILIEU
• Nota Bodembeheer
Gemeente Wijk bij Duurstede (2011)
• Geluidsnota 2012-2016
Gemeente Wijk bij Duurstede (2012)
• Beleidsnota Geluid bij evenementen en festiviteiten
ODRU (2013)
• Beleidsregel hogere waarden Wet geluidshinder
Gemeente Wijk bij Duurstede (2015)
• Beleidsnota Gebruik van vogelschrikapparatuur en
anti-hagelkanonnen, gemeente Wijk bij Duurstede (2016)
• Notitie Evaluatie bodemkwaliteitskaart regio Zuidoost Utrecht
Gemeente Wij bij Duurstede (2019)
• Aanpassing Bodemfunctieklassenkaart
Gemeente Wij bij Duurstede (2019)
• Handelingskader voor diffuus lood in de bodem
Provincie Utrecht (2019)
• Rapport achtergrondgehalte PFAS
Provincie Utrecht (2019)
KLIMAAT EN DUURZAAMHEID
• Beleidsplan Milieu en Duurzaamheid 2016-2021
Gemeente Wijk bij Duurstede (2016)
• Target Energy System
Kromme Rijnstreek (2017)
• Energietransitie Regio U16
U16 (2018)
• Digitaal beleidskader zonnevelden
Gemeente Wijk bij Duurstede (2019)
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BUREAU NIEUWE GRACHT

HELPT U MEE?
OMGEVINGSVISIE STEDELIJK GEBIED

LANGBROEK
COTHEN

ONZE OMGEVINGSVISIE
MAKEN WE SAMEN
Denk mee over de toekomst!
Vul de vragenlijst in of kom
naar een meedenksessie.

WIJK BIJ DUURSTEDE

WAT MAG VERANDEREN?
Wat wenst u in uw wijk
of dorp te houden?

Participatieronde 1
In gesprek met de omgeving
Het opstellen van de Omgevingsvisie stedelijk
gebied vraagt om betrokkenheid van bewoners,
ondernemers en andere belanghebbenden. Als
inwoners, lokale gebiedspartijen en sleutelfiguren
actief meedenken en meedoen tijdens het
planproces, ontstaat een breed gedragen visie met
uitvoeringskracht. De bewoners en ondernemers
van de drie Wijkse kernen, de belangrijkste
stakeholders en de ketenpartners worden daarom
intensief betrokken tijdens twee participatierondes
in de kernen Wijk bij Duurstede, Cothen en
Langbroek.

Het door Citisens opgestelde achtergrondrapport
van de online vragenlijst is tevens als separate
bijlage bij dit beeldverslag gevoegd.

Tijdens de eerste participatieronde (vanaf half
januari tot begin februari 2020) halen we de
huidige gebiedskwaliteiten, verbeterpunten en
de opgaven voor de toekomst zo breed mogelijk
op. Dit doen we door middel van gesprekken
op straat, meedenksessies in de kernen, een
online vragenlijst op de projectwebsite en
een werkbijeenkomst met stakeholders en
belangengroepen.

Meedenksessies in de kernen
Op 29 januari, 3 en 6 februari 2020 organiseerden
wij een meedenksessie in Cothen, Wijk bij
Duurstede en Langbroek. In totaal hebben meer
dan 80 personen actief deelgenomen aan de
meedenksessies in de kernen. Met hen voerden we
enthousiaste gesprekken aan tafel. De verslagen
van de gesprekstafels zijn eveneens opgenomen in
deze rapportage.

Gesprekken op straat
Als aftrap van de eerste participatieronde
bezochten we op 14, 15 en 16 januari 2020 de drie
kernen te voet en op de fiets, waarbij we in elke
kern gesprekken voerden met mensen op straat.
In totaal zijn er circa 140 gesprekken gevoerd. We
spraken mensen aan op de markt, aan de rand van
het schoolplein, bij het buurtwinkelcentrum, in het
verzorgingshuis, bij de sportvereniging of gewoon
in het voorbijgaan.

Vervolgstappen
In dit beeldverslag wordt uitgebreid verslag
gedaan van alle inbreng van de stakeholders,
bewoners en andere betrokken gebiedspartijen en
personen tijdens de eerste participatieronde. Alle
door hen genoemde kwaliteiten, verbeterpunten
en opgaven voor de toekomst zijn hierin
verzameld.

Online vragenlijst
Van 20 januari tot 8 februari 2020 konden alle
inwoners van Wijk bij Duurstede via de website
www.omgevingsvisiewijkbijduurstede.nl een online
vragenlijst invullen. In totaal is deze vragenlijst
bijna 800 keer ingevuld. De verdeling over de
kernen was als volgt:
• 607 uit Wijk bij Duurstede
• 109 uit Cothen
• 82 uit Langbroek
De resultaten van de gesprekken op straat en alle
antwoorden op de vragen uit de enquête zijn door
bureau Citisens gebundeld en geanalyseerd. Op
de volgende pagina’s is dit per kern samengevat in
een infographic.

Stakeholdersbijeenkomst
Op 30 januari 2020 organiseerden wij een
werkbijeenkomst voor de ketenpartners,
belangenorganisaties en andere betrokken
gebiedspartijen uit de drie kernen. In totaal waren
meer dan 30 partijen vertegenwoordigd. Het
verslag van deze bijeenkomst is opgenomen in
deze rapportage.

Er heeft (nog) geen afweging plaatsgevonden
tussen alle opgehaalde informatie. Dat doen
we in het werkdocument ‘Gebiedskwaliteiten
& Opgaven’. Dit werkdocument wordt - samen
met het voorliggende beeldverslag en het
achtergrondrapport van de online vragenlijst - op
17 maart 2020 besproken met de gemeenteraad.
Hierover gaan we dan een open dialoog aan
met de raadsleden. Wat zijn in elke kern de
belangrijkste hoofdopgaven en welke keuzes
dienen daarbij nog gemaakt te worden?
De uitkomsten van de dialoogsessie met
de gemeenteraad worden vervolgens weer
voorgelegd aan de bewoners, ondernemers en
stakeholders. Dit gebeurt tijdens de tweede
participatieronde in april 2020.
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Omgevingsvisie gemeente Wijk bij Duurstede
Mening van de inwoners uit Wijk bij Duurstede over omgevingsvisie stedelijk gebied

Online onderzoek 20 jan. t/m 9 feb. ‘20
Daarnaast hebben medewerkers van de gemeente met
inwoners op straat gesproken tussen 14 en 16 januari 2020.
Meer informatie?
www.omgevingsvisiewijkbijduurstede.nl

17.625

84%

aantal inwoners

57% woont er vanwege de mooie omgeving

102

72% vindt het een prettige plek om te wonen

gesprekken op
straat

72% wandelt en fietst het liefst
39% bezoekt het liefst evenementen

607

51% vindt leefbaarheid het belangrijkst

reacties online
onderzoek

online invullers wil
graag betrokken
blijven bij
omgevingsvisie

is tevreden met het wonen
algemeen in zijn/haar buurt

44% vindt groen, water en natuur het belangrijkst
35% vindt wonen het belangrijkst

66%

44% wenst meer ruimte voor groen
41% wenst meer ruimte voor natuur
37% wenst meer ruimte voor woningen

“ Wijk is in één woord: Gezellig!

Het oude historische centrum is sfeervol, en het levendige
centrum met zijn voorzieningen en historische uitstraling is
uniek in de gemeente.
Wel zou het fijn zijn als Wijk beter bereikbaar zou zijn en er
meer parkeerplaatsen en woningen zouden komen. “
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Omgevingsvisie gemeente Wijk bij Duurstede
Mening van de inwoners uit Cothen over omgevingsvisie stedelijk gebied

Online onderzoek 20 jan. t/m 9 feb. ‘20
Daarnaast hebben medewerkers van de gemeente met
inwoners op straat gesproken tussen 14 en 16 januari 2020.
Meer informatie?
www.omgevingsvisiewijkbijduurstede.nl

3.215

83%

aantal inwoners

74% woont er vanwege de mooie omgeving

19

74% vindt het een prettige plek om te wonen

gesprekken op
straat

74% wandelt en fietst het liefst
34% sport het liefst

109

54% vindt leefbaarheid het belangrijkst

reacties online
onderzoek

online invullers wil
graag betrokken
blijven bij
omgevingsvisie

is tevreden met het wonen
algemeen in zijn/haar buurt

52% vindt groen, water en natuur het belangrijkst
48% vindt wonen het belangrijkst

62%

46% wenst meer ruimte voor groen
43% wenst meer ruimte voor natuur
35% wenst meer ruimte voor woningen

“ Cothen is het best te omschrijven als een rustig dorp.

De saamhorigheid tussen inwoners is sterk. Cothenaren
hebben weinig behoefte aan verandering.
De verkeersveiligheid zou wel iets beter mogen en ik wil er een
paar winkels en starterswoningen bij. Maar behoud het unieke
“
dorpse karakter!
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Omgevingsvisie gemeente Wijk bij Duurstede
Mening van de inwoners uit Langbroek over omgevingsvisie stedelijk gebied

Online onderzoek 20 jan. t/m 9 feb. ‘20
Daarnaast hebben medewerkers van de gemeente met
inwoners op straat gesproken tussen 14 en 16 januari 2020.
Meer informatie?
www.omgevingsvisiewijkbijduurstede.nl

2.365

92%

aantal inwoners

73% woont er vanwege de mooie omgeving

18

62% vindt het een prettige plek om te wonen

gesprekken op
straat

86% wandelt en fietst het liefst
25% speelt en ontmoet het liefst

82

47% vindt leefbaarheid het belangrijkst

reacties online
onderzoek

online invullers wil
graag betrokken
blijven bij
omgevingsvisie

is tevreden met het wonen
algemeen in zijn/haar buurt

57% vindt groen, water en natuur het belangrijkst
48% vindt wonen het belangrijkst

66%

48% wenst meer ruimte voor groen
48% wenst meer ruimte voor natuur
33% wenst meer ruimte voor woningen

“ Rust is het woord dat het best bij Langbroek en de mooie

omgeving past. Ik mis soms een paar winkels in Langbroek,
maar liever zie ik meer groen en bomen.
Hier heerst nog een echt uniek klein dorpsgevoel! “
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Werkbijeenkomst voor stakeholders

Op donderdag 30 januari 2020 organiseerden
we in het Huis van de Gemeente een
werkbijeenkomst voor stakeholders. In totaal
namen circa 30 vertegenwoordigers van
belangenorganisaties en lokale gebiedspartijen
deel aan de werksessie. Na het welkomstwoord
van wethouder Hans Marchal gingen we in drie
thematische groepen uiteen: het ruimtelijk domein
(‘rood’), het ruimtelijk domein (‘groen’) en het
sociaal domein.
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Aan alle deelnemers werd de vraag gesteld wat
zij de huidige kwaliteiten en waarden vinden van
de drie Wijkse kernen en welke (ruimtelijke en
maatschappelijke) opgaven er volgens hen op de
kernen afkomen in de komende 10 of 20 jaar. De
punten die in de verschillende groepen naar voren
zijn gebracht, zijn gebundeld in het volgende
verslag.
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Stakeholders
Ruimtelijk domein (‘rood’)

wonen, werken, economie, verkeer en stedelijke
voorzieningen
Wat zijn de huidige kwaliteiten en waarden?
• De drie Wijkse kernen hebben elk hun eigen
kwaliteit en een duidelijke eigen identiteit.
Cothen en Langbroek zijn nog échte dorpen met
een landelijk karakter. Je kent er de buren. Wijk
is weliswaar een stad, maar lijkt meer op een
‘Gallisch dorpje’, het houdt dapper stand.
• De zelfraadzaamheid in de drie Wijkse kernen is
groot: “we doen het hier samen.”
• Dat komt ook tot uiting in het hechte en
uitgebreide verenigingsleven in de stad en beide
dorpen. Er zijn meer dan 200 verenigingen in de
hele gemeente.
• In de stad en dorpen is veel ondernemerszin. Er
zijn goed functionerende bedrijventerreinen.
• Wijk bij Duurstede heeft een grote maakindustrie.
• In Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek is
het betaalbaar en prettig wonen. In elk dorp en
elke wijk zijn sociale huurwoningen te vinden.
• Het ontbreken van een treinstation en snelweg
is ook een voordeel. Door de min of meer
geïsoleerde ligging is het lekker rustig.
• Er worden veel evenementen georganiseerd.
Wat zijn de opgaven voor de toekomst?
Bevolkingssamenstelling
• De gemiddelde leeftijd van de bevolking neemt
toe. Wijk bij Duurstede is de meest vergrijzende
gemeente van Nederland.
• Het vrijwilligersbestand wordt ouder. De
participatiemaatschappij komt daarmee in de
toekomst onder druk te staan.
Wonen
• De nieuwe woongebieden en wijken moeten
in de toekomst vooral op de voorzieningen in
Wijk bij Duurstede georiënteerd worden. Anders
wonen de mensen hier straks wel, maar gaan
ze nooit naar het centrum, omdat ze direct
doorrijden naar Utrecht.
• Niet “bouwen om het bouwen”, maar bouw
gericht voor je eigen bevolking. Anders wordt
Wijk bij Duurstede straks een satelliet van Utrecht
waar alleen maar forenzen wonen.
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• Ook Cothen en Langbroek mogen geen
forenzendorp worden.
• Bouw in Wijk bij Duurstede, Cothen en
Langbroek woningen waar vraag naar is.
• De bestaande woningvoorraad moet worden
aangepast, zodat ouderen en mensen met een
beperking langer thuis kunnen blijven wonen.
• Richt je bij nieuwbouw vooral op de realisatie
van specifieke woningtypen voor ouderen en
jongeren. Denk bijvoorbeeld aan woonhofjes.
• Ouderen maken gemiddeld minder gebruik van
de eigen auto als vervoersmiddel. Dit biedt de
kans om minder parkeerplaatsen te realiseren in
het openbaar gebied.
Verkeer
• De weginfrastructuur moet worden afgestemd
op de toekomstige bouwopgave. Denk
bijvoorbeeld goed na over de aanleg van nieuwe
ontsluitingsroutes naar nieuwe woonwijken, of
een rondweg rond de stad (of dorpen).
• In Langbroek en Cothen ervaren mensen veel
overlast van de N229. Dat verkeer neemt verder
toe als de bouwopgave groter wordt.
• Denk na over een alternatieve route naar de A12,
bijvoorbeeld langs het Amsterdam-Rijnkanaal
• Een brug over de Lek wordt ook genoemd, maar
dat roept veel discussie op (omdat de perifere
ligging van Wijk bij Duurstede ook als een
kwaliteit wordt gezien).
• Denk ook na over andere, duurzame vormen van
vervoer en mobiliteit: maak bijvoorbeeld een
betere busverbinding richting Amersfoort, betere
voorzieningen voor elektrische fietsen, of een
watertaxi over het Amsterdam-Rijnkanaal.
• Realiseer goede en aantrekkelijke fiets- en
wandelroutes, goede (snel)fietsverbindingen
naar Leersum en Maarsbergen (met het nieuwe
fietspad tussen Arnhem en Nijmegen als
voorbeeld). Hiermee stimuleer je mensen om
meer te bewegen en gezond gedrag.
• De toegankelijkheid van het sportpark
Mariënhoeve (Wijk bij Duurstede) is niet optimaal
voor fietsers vanuit de woonwijken. Er moeten
betere en veilige(r) fiets- en wandelroutes komen
vanuit de stad naar dit gebied.
• Bevorder dat mensen die in Wijk werken er ook
wonen (en andersom). Zo breng je de woonwerkpendel beter in balans. Beloon mensen
bijvoorbeeld als ze in Wijk wonen én werken.
Werken
• De bedrijventerreinen hebben geen uitgesproken
profiel. Focus je bij het aantrekken van nieuwe

bedrijven in Wijk bij Duurstede (Broekweg/
Langshaven) meer op bedrijven die op het water
zijn georiënteerd (aan- en afvoer) en die op
productie gericht zijn (maak-industrie).
• Behalve op de bedrijventerreinen werken er in
de kernen ook veel ZZP’ers met een werkplek
aan huis. Voor deze groep ontbreekt een
gemeenschappelijke werk- en ontmoetingsplek.
Toerisme
• Op het gebied van toerisme liggen er vooral
kansen in de Wijkse binnenstad. Door toerisme
en het Wijkse bedrijfsleven beter te integreren,
kan het toeristische profiel van Wijk bij Duurstede
verder worden versterkt.
• Maak busparkeerplaatsen aan de rand van de
binnenstad, zodat toeroperators excursies naar
Wijk kunnen organiseren. Gebruik hiervoor de
beschikbare ruimte op sportpark Mariënhoeve.
• De invulling van het centrum kan nog beter
worden afgestemd op toerisme en het
aantrekken van dagjesmensen. Alle ingrediënten
zijn hiervoor in het centrum aanwezig. Ze moeten
alleen beter met elkaar verbonden worden, het
verhaal moet actiever worden uitgedragen en er
moet vooral meer worden samengewerkt.
• Behoud de bijzondere winkels voor Wijk bij
Duurstede. De grote winkelketens zijn overal
te vinden en dat maakt de binnenstad niet
bijzonder.
• Maak een flexibeler bestemmingsplan voor het
centrum, waardoor het makkelijker wordt om in
te spelen op leegstand.
• Stimuleer de organisatie van evenementen en
festiviteiten. Dit levert ook een economische
impuls voor de middenstand en horeca.
• Beschouw de Stadshaven als een blauw/groen
park met ruimte voor kleinschalige festiviteiten
voor inwoners en bezoekers. Belangrijk is dat de
activiteiten er kleinschalig zijn, passend bij de
maat van de haven en de stad.
Sport
• Een eigen sportaccommodatie in elke kern is een
kwaliteit, maar ook kwetsbaar en kostbaar om in
stand te houden. Moeten we op termijn niet één
gecombineerd sportpark maken op een centrale
plek binnen de gemeente?
• Naast sportaccommodaties en verenigingen
dient er ook aandacht te zijn voor voldoende,
veilige en goed bereikbare sport- en speelvoorzieningen in de openbare ruimte. Hierdoor
ontstaat een breed aanbod van sport, spel en
recreatie, waarmee de inwoners van de wijken en

buurten op natuurlijke wijze worden verbonden.
• Sporten zet aan tot beweging en gezond
gedrag. Stimuleer dit door de aanleg van
(snel)fietsroutes, de introductie van sporten
bij bedrijven, meer aandacht voor beweging
voor ouderen, professionele ondersteuning
(sportcoaches, trainers), etc.
• Maak gebruik van een innovatiebudget voor
maatschappelijke initiatieven op het gebied van
sport en beweging.
• Zorg voor een veilig sportklimaat.

Ruimtelijk domein (‘groen’)

erfgoed, groen, water, natuur, recreatie, milieu en
duurzaamheid
Wat zijn de huidige kwaliteiten en waarden?
• De Kromme Rijnstreek herbergt een aantal
groene ‘parels’, zoals de Kromme Rijn, de
Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Romeinse
Limes, de kastelen en landgoederen en de
kersen- en fruitteelt. Het maakt het gebied tot
een aantrekkelijke omgeving om te fietsen en te
wandelen, met vele historische plekken om te
bezoeken.
• De gemeente Wijk bij Duurstede heeft een rijke
geschiedenis. Het cultuurhistorisch erfgoed is
belangrijk voor de identiteit (het DNA) van de
verschillende kernen. Het erfgoed vormt een
toeristische trekker.
• De dorpen Cothen en Langbroek hebben van
oudsher een agrarisch karakter. Het agrarisch
grondgebruik (weidegrasland, bouwland,
fruitteelt, boomgaarden) is dan ook sterk
verbonden met het rivierengebied en de
ontginning van het gebied. Dat geldt niet alleen
voor het buitengebied, maar is ook nog altijd
‘voelbaar’ in de kernen.
• De ligging aan de rivier (de Kromme Rijn, NederRijn en Lek) vormt een bijzondere kwaliteit
voor met name Wijk bij Duurstede en Cothen.
De rivier vormt in beide kernen een duidelijke
begrenzing van de kern, een harde stads- of
dorpsrand. Mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen
op het Stefanus-terrein bij Cothen zouden dan
ook een historische sprong betekenen over deze
natuurlijke grens. Dat vraagt om een kritische
blik.
• De oude binnenstad van Wijk bij Duurstede
en het kasteelpark hebben een unieke ligging
aan het groene buitengebied en aan de rivier.
Hiermee heeft Wijk bij Duurstede ‘goud’ in
handen.
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• De drie Wijkse kernen hebben elk een groen
karakter. Die groene kwaliteiten zijn niet overal
aanwezig binnen de wijken en woonbuurten zelf,
maar het groen is wel altijd nabij.
Wat zijn de opgaven voor de toekomst?
• De toekomstige woningbouwopgave leidt tot
verdere verdichting van de bestaande wijken en
buurten. Hierdoor komt het aanwezige groen
verder onder druk te staan. Tegelijkertijd is er
meer ruimte nodig voor groen en water in de
wijken, zeker als het aantal inwoners blijft stijgen.
• Dit vraagt om creatieve, integrale oplossingen
waarbij nieuwbouw wordt gecombineerd
met meer ruimte voor groen (o.a. op
daken), waterberging, duurzame energie en
natuurinclusief bouwen.
• De energietransitie vraagt om nieuwe
infrastructuur in de wijken. Ook de klimaatopgave
(wateroverlast, waterveiligheid, hittestress) vraagt
ruimte en nieuwe oplossingen in het bestaand
bebouwd gebied. Dit vraagt om een integrale
aanpak.
• De zoekgebieden voor zonnevelden (in het
buitengebied) vallen vaak samen met de
fruitteeltgebieden aan de randen van de stad
en dorpen. Behoud van het agrarisch gebied,
met fruit en boomgaarden aan de rand van de
kernen, is echter belangrijk voor de identiteit van
de kernen in de Kromme Rijnstreek. Dit vraagt
om terughoudendheid bij het toestaan van
zonnevelden aan de dorps- en stadsranden.
• De aanwezigheid van een historisch groengebied
direct ten zuiden van de binnenstad en het
kasteelpark is uniek. Het vormt een belangrijke
groene plek in de stad met een historisch
karakter. Dit dient duurzaam behouden te
blijven. Door het gebied vorm te geven als een
‘rivierpark’ krijgt het meer betekenis voor de
stad. De huidige functies in het gebied (zoals
het sportpark Mariënhoeve, de volkstuinen en
fruitpercelen) en mogelijke ontwikkelingen in de
toekomst (o.a. nieuwbouw op de gemeentewerflocatie) dienen aan te sluiten bij het groene en
historische karakter van het ‘rivierpark’.
• Behoud het authentieke karakter van de
Stadshaven. Maak er geen jachthaven van, die
is er al. De beeldbepalende steiger, speciaal
voor historische schepen, geeft samen met de
oude scheepswerf de Stadshaven een bijzondere
uitstraling.
• De verschillende groengebieden in de wijken
dienen bij elkaar een meer samenhangende
groenstructuur te gaan vormen.
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Zo’n doorlopende groenstructuur vormt een
stevig raamwerk voor ecologische verbindingen
en biedt ruimte voor natuur in de stad
(biodiversiteit).
• Ook recreatieve fiets- en wandelroutes kunnen
deel uit gaan maken van de doorgaande
stedelijke hoofdgroenstructuur. Daarbij
dient aandacht te zijn voor de sociale en
verkeersveiligheid van fietsers en wandelaars.
• Het bestaande groen in de wijken (de parken
en groenstroken) wordt niet altijd efficiënt
gebruikt. De inrichting van het groen is ook
niet overal aantrekkelijk uitgevoerd. De parken
en het openbaar groen in de wijken zouden
beter ingericht kunnen worden, met meer
mogelijkheden voor multi-functioneel recreatief
gebruik. Op die manier kunnen verschillende
doelgroepen en uiteenlopende gebruikers
gebruik maken van hetzelfde groen in de stad.
Het draagt tevens bij aan groene recreatie,
gezondheid en beweging dichtbij huis.
• Vanuit groen en duurzaamheid zouden
wonen en werken het liefst dichter bij elkaar
gebracht worden. Er is nu sprake van een
forse woon-werkpendel tussen Utrecht, Wijk
bij Duurstede, Cothen en Langbroek. Dit kan
worden verminderd door wonen en werken in de
toekomst meer te combineren in de kernen.
• In de toekomst komen er steeds meer duurzame
alternatieven voor automobiliteit (elektrische
auto’s en bussen, deelauto’s, snelfietspaden,
etc.). Het autobezit zal hierdoor op termijn
afnemen. Vrijkomende parkeerplaatsen kunnen
dan duurzaam groen worden ingericht.
• Bomen vormen een belangrijke bron van gezond
leven in de stad en in de dorpen. Zij dragen o.a.
bij aan de opvang van fijnstof en het tegengaan
van hittestress in het bebouwd gebied. Bij
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kan door
middel van een Bomen Effect Analyse (BEA)
inzichtelijk worden gemaakt wat de gevolgen zijn
op de bestaande bomen.
• De gemeente dient samen met Vitens invulling
te geven aan de drinkwaterzorgplicht. De
gemeente is medeverantwoordelijk voor
de beschikbaarheid van betrouwbaar en
betaalbaar drinkwater voor nu en later. Dit
vraagt om de (ruimtelijke) bescherming van de
drinkwatervoorziening en een schone bodem. De
drinkwaterbelangen dienen geborgd te worden
in de Omgevingsvisie.
• De beschikbaarheid en toegankelijkheid van het
viswater in de gemeente verder verbeteren waar
mogelijk. Zorg er voor dat viswater makkelijk te
bereiken is en veilig toegankelijk voor iedereen.

Daarbij valt te denken aan het aanleggen van
toegangspaadjes, en het aanleggen van kleine
vissteigers of visplatforms met een lage railing
waarop veilig plaatsgenomen kan worden, ook
met een rollator/rolstoel.

Sociaal domein

zorg en welzijn, onderwijs, samenleving en maatschappij, leefbaarheid, veiligheid en gezondheid
Wat zijn de huidige kwaliteiten en waarden?
• Gekeken naar de basisscholen in Wijk bij
Duurstede kan er gesteld worden dat er nog
altijd groei plaatsvindt. Het aantal kinderen zal
nog tot zeker 2023 toenemen. Hetzelfde geldt
voor Langbroek. Tot wanneer de groei hier door
zal gaan, is niet bekend. Waar de basisscholen in
Wijk bij Duurstede voornamelijk door kinderen
uit de eigen kern gevuld worden, worden de
basisscholen in Langbroek zowel vanuit de eigen
kern aangevuld als door kinderen uit omliggende
dorpen. Dit komt door het sluiten van de
basisschool in deze dorpen.
• Het aanbod aan basisscholen neemt een
belangrijke plek in in het dagelijkse leven. Zij
dienen als ontmoetingsplek voor zowel jong
als oud. Het draagt daarmee bij aan de sociale
cohesie in een wijk/buurt.
• Het Ewoud en Elisabeth Gasthuis wordt
door de oudere generatie van Wijk bij
Duurstede goed gebruikt en dient dan ook als
ontmoetingscentrum.
• De wijk Noorderwaard doet mee aan de actie
Steenbreek. Deze actie is onderdeel van de
Stichting Steenbreek. Deze stichting is erop
gericht om de leefomgeving te vergroenen. Dit
voor het verbeteren van de biodiversiteit en
om zich te wapenen tegen klimaatverandering.
Gedurende de actie worden vierkante meters
steen vervangen door groen.
• Vooral de wijk Noorderwaard biedt veel
ruimte, groen en natuur aan zijn inwoners. De
hoeveelheid groen in deze wijk is deels te wijden
aan actie Steenbreek.
• Wijk bij Duurstede is van omvang dat alle
voorzieningen op fietsafstand zijn gelegen.
• Jongeren trekken na de middelbare school veelal
weg uit de gemeente, maar op latere leeftijden
keert een groot gedeelte weer terug.

Wat zijn de opgaven voor de toekomst?
• Er is vraag naar sociale woningbouw. Het
percentage sociale woningbouw is relatief laag.
• De bevolking in de gemeente Wijk bij Duurstede
krijgt steeds meer te maken met vergrijzing.
Dit vraagt niet alleen om aanpassingen in het
huidige woningaanbod, maar ook om nieuwe
woningbouw die aan de toenemende vraag naar
ouderenhuisvesting voldoet.
• De ouderen zijn op zoek naar gecombineerde
woon-zorg voorzieningen, aangezien zij in de
toekomst meer op zichzelf aangewezen zijn en
langer thuis willen/moeten blijven wonen.
• Realiseer levensloopbestendige woningen.
Bij levensloopbestendig wonen kan gedacht
worden aan een leefomgeving die voor
iedereen toegankelijk is en waarbij (natuurlijke)
ontmoetingsplekken aanwezig zijn. Daarnaast
beweegt en onderneemt men activiteiten in de
buurt, waardoor iedereen elkaar kent en wil leren
kennen. Zo ontstaat er sociale cohesie in de
buurt en een gevoel van saamhorigheid. Ook is
het belangrijk dat in deze buurten niet maar één
bepaalde doelgroep woonachtig is, maar dat een
gemixte doelgroep gebruik maakt van de buurt.
• Voorbeelden die genoemd worden bij
levensloopbestendig wonen zijn het Karrenhof
en kangoeroewoningen. Uit onderzoek blijkt
dat mensen die in situaties als het Knarrenhof
woonachtig zijn 30% minder zorgbehoevend zijn.
• De sleutelfuncties voor een ouder wordende
bevolking (ouderen) zijn de nabijheid van een
apotheek, huisarts en supermarkt.
• Bij nieuwbouw zal ook nagedacht moeten
worden aan de realisatie van specifieke
woningtypen voor jongeren. Momenteel is het
voor jongeren moeilijk om zich te vestigen in de
gemeente omdat er weinig betaalbare huur- en
koopwoningen beschikbaar zijn.
• Voor het creëren van sociale cohesie moeten er
voldoende verschillende ontmoetingsplekken zijn
in de (eigen) buurt. Daarbij blijft de aanwezigheid
van een buurthuis in de kernen belangrijk.
• Probeer de bevolking actief, gezond en vitaal
te houden. Dit kan door ontmoetingsplekken
zo in te richten dat bewoners gestimuleerd
worden om te bewegen. Probeer deze plekken
goed en veilig met elkaar te verbinden, o.a.
door aantrekkelijke en toegankelijke groene
verbindingen hiertussen aan te leggen. Beweging
zal hierdoor gestimuleerd worden.
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• Probeer de (dorps)voorzieningen te behouden,
aangezien deze dienen als ontmoetingsplekken.
• In de twee kleinere kernen (Cothen en
Langbroek) willen bewoners dat alle
voorzieningen behouden blijven, maar daar
maakt uiteindelijk een groot gedeelte weinig tot
geen gebruik van de winkels in het dorp.
• Probeer gebouwen multifunctioneel in te richten
en daarmee ook functies te bundelen. Een
(basis)school hoeft niet uitsluitend bestempeld
te worden als “schoogebouw”. Er kunnen ook
andere functies in gehuisvest worden.
• Probeer modulair te bouwen bij grote(re)
gebouwen, zoals bijvoorbeeld een school. Bij
veranderingen in behoeften en/of vraag kan
het gebouw dan makkelijk en snel aangepast
worden.
• Probeer naar betere samenwerking te zoeken
tussen voorzieningen/verenigingen. Een
voorbeeld is het sportcomplex Mariënhoeve.
Elke vereniging heeft hier zijn eigen kantine en
voorzieningen, terwijl ze stuk voor stuk moeite
hebben met het vinden van genoeg vrijwilligers.
• Het Dorpshuys in Cothen ligt er slecht bij,
gebruik deze locatie voor nieuwe ontwikkelingen.
• Probeer nieuwe ontwikkelingsgebieden
energieneutraal te maken. Op termijn geldt dat
natuurlijk voor de hele gemeente.
• Veiligheid (in de meest brede zin van het
woord: sociale veiligheid, verkeersveiligheid,
externe veiligheid, calamiteiten, etc.) vormt een
belangrijk aspect voor de Omgevingsvisie. Neem
dat dus vanaf het prille begin meeg bij ruimtelijke
ontwikkelingen.
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Meedenksessie in Cothen

Op woensdagavond 29 januari 2020
organiseerden we de eerste meedenksessie
voor de Omgevingsvisie stedelijk gebied in de
St. Carolusschool in Cothen. Nadat wethouder
Hans Marchal iedereen persoonlijk welkom
had geheten, werden er boeiende gesprekken
gevoerd met enthousiaste en betrokken
dorpsbewoners. Zij vertelden ons hoe het dorp
er vroeger uit heeft gezien, waarom zij met veel
plezier in het dorp wonen en wat er in de loop der
jaren allemaal is veranderd aan het dorp.

Wij vroegen de bewoners waar zij het meest trots
of tevreden over zijn in het dorp en hoe Cothen
er in hun ogen uit zou kunnen zien over 10 of 20
jaar. De punten die daarbij aan de orde kwamen,
zijn op de volgende pagina’s samengevat.

Participatieronde 1 | Beeldverslag | pagina 13

Participatieronde 1 | Beeldverslag | pagina 14

Meedenksessie in Cothen
Behoud de dorpse kwaliteiten van Cothen
• De titel ‘Omgevingsvisie stedelijk gebied’
past eigenlijk niet bij Cothen (en ook niet bij
Langbroek). Het gaat om het dorpsgebied van
Cothen (en Langbroek).
• Behoud van het unieke dorpsgezicht van Cothen
wordt zeer belangrijk gevonden. Als je Cothen
vanaf afstand nadert, moet al direct duidelijk zijn
dat het een écht dorp is.
• Alle straten en huizen in Cothen moeten een
dorpse uitstraling hebben. Je moet overal
kunnen zien en voelen dat je in een dorp bent.
• Herkenbare plekken en gebouwen in het
dorp zijn o.a. De Brink, de molen, de Rooms
Katholieke Kerk en de Sint Agneskerk. Ook de
Kromme Rijn, de boomgaard en de begraafplaats
worden genoemd als karakteristieke plekken in
het dorp.
• Kasteel Rhijnestein vormt ook een karakteristieke
plek aan de rand van het dorp, maar het is een
nogal verscholen kwaliteit. De relatie met het
dorp kan worden verbeterd. Bijvoorbeeld door
de kasteeltuinen toegankelijker te maken voor
publiek.
• Dat geldt in zekere zin ook voor de boomgaard.
Die is mooi, maar niet echt toegankelijk.
Dat kan worden verbeterd. Bijvoorbeeld
door de heg lager te maken of door er een
gemeenschappelijke pluktuin van te maken. Zo
krijgt het nog meer betekenis voor het dorp.
Een veilige(r) en duidelijke verkeersstructuur
• De fietsroutes in de dorpskern en in het
buitengebied zijn onveilig. Dit komt o.a. omdat
er door auto’s te hard wordt gereden over de
wegen in het dorp en doordat er vrachtverkeer
door de kern heen rijdt.
• Het fietspad langs de Groenewoudseweg
naar Wijk bij Duurstede is te smal en daardoor
gevaarlijk.
• De verkeersintensiteit op de Provincialeweg
(N229) is nu al fors en neemt in de komende
jaren nog verder toe. Het vele autoverkeer,
te hard rijden en het inhalen ter hoogte van
de rotonde leidt tot onveilige situaties en
verkeersoverlast.
• De geluidshinder van de N229 kan worden
tegengegaan door een lagere rijsnelheid (60 km/
uur i.p.v. 80) en door de toepassing van ZOAB.
• Met een nieuwe rotonde kan de entree van het
dorp worden verbeterd.

• De huidige bushaltes liggen buiten de dorpskern
(aan de N229) en zijn voor voetgangers lastig
te bereiken. De looproute vanuit het dorp is
onlogisch door de onduidelijke ligging van de
zebrapaden.
• Er is behoefte aan een (elektrische)
busverbinding met Wijk bij Duurstede, die - net
als vroeger - midden in het dorpscentrum stopt
i.p.v. de huidige bushalte buiten het dorp (N229).
• Er is meer ruimte nodig voor het parkeren ter
hoogte van de Spar. Bijvoorbeeld door de
Dorpsstraat plaatselijk iets smaller uit te voeren.
Niet iedereen aan tafel herkent dat er een
parkeerprobleem zou zijn bij de Spar.
Bebouwing die aansluit bij het dorpse karakter
• Bij herstructureringsprojecten en (vervangende)
nieuwbouw in verouderde delen van het dorp
vormt het terugbrengen van de dorpse kwaliteit
een belangrijk uitgangspunt.
• Bij nieuwbouwprojecten in het dorp geen
hoogbouw realiseren, want het kleinschalige
dorpsgezicht moet behouden blijven. De
nieuwbouw van woningen rond de molen en
de kerk is een geslaagd voorbeeld van ‘dorps
bouwen’.
• Als de bedrijvigheid op termijn wordt verplaatst
uit de dorpskern, dan zou op het bedrijventerrein
een woonhofje met kleine, betaalbare
woningen en gemeenschappelijk groen kunnen
worden gerealiseerd. Benut hiervoor in eerste
instantie de braakliggende delen van het
Schoonderwoerd-terrein.
• Richt je bij nieuwbouw vooral op woningen voor
ouderen én jongeren (of juist een mix van beide).
Dit bevordert ook de doorstroming.
• Het woonwagenterrein aan de westrand van het
dorp kan worden opgeknapt. Daarmee verbetert
het aanzicht van de dorpsentree.
• Het recreatiepark aan de oostkant van het dorp
zou op termijn wellicht als woningbouwlocatie
kunnen worden benut.
Een groen dorp in een groene omgeving
• Cothen is een groen dorp in een groene
omgeving. Het groen zit niet altijd in de
woonbuurten zelf, maar het is wel altijd dichtbij
gelegen, op korte loopafstand van de woning.
• Bij verdere groei van het dorp is er ook meer
groen in het dorp zelf nodig, want de afstand tot
het buitengebied neemt dan te veel toe.
• Bij nieuwbouwprojecten in het dorp ook nieuw
groen realiseren.
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• De bomen langs de Willem Alexanderweg
zorgen voor overlast. De wortels beschadigen het
riool, waardoor dit verstopt raakt.
• De groenstrook langs de Rijnsloot aan de
zuidrand van het dorp wordt hoog gewaardeerd.
Door het wandelpad langs de oost- en zuidrand
van het dorp door te trekken achter het
bedrijventerrein langs (tot aan de Bredeweg)
ontstaat een aantrekkelijk wandelrondje.
• Er is behoefte aan een losloopgebied voor
honden in het dorp.
Behoud de voorzieningen in het dorp
• De supermarkt en overige winkels zijn belangrijk
voor het dorp. Zij zorgen er voor dat de
dorpsbewoners in Cothen kunnen voorzien in hun
dagelijkse behoeftes. De winkels zijn ook sociale
ontmoetingsplekken in het dorp. Deze moeten
dus behouden blijven.
• Beide scholen en het sportpark moeten om
diezelfde reden behouden blijven voor het dorp.
• Naast behoud van de bestaande voorzieningen,
zijn er ook nieuwe voorzieningen nodig in het
dorp. Deze dienen vooral gericht te zijn op
ouderen, zodat het ook in de toekomst mogelijk
blijft om op hoge leeftijd in het dorp te bijven
wonen.
• Blijvende activiteit en levendigheid zijn
belangrijke leefbaarheidsaspecten voor ouderen.
Dit dient te worden gestimuleerd, bijvoorbeeld
door een gemeenschappelijke dorpstuin en
de organisatie van dagelijkse activiteiten in het
Dorpshuys.
• Het Dorpshuys is een belangrijke voorziening
voor het dorp. Het Dorpshuys had vroeger
een belangrijke sociale functie en vormde hét
activiteitencentrum voor alle bewoners van
het dorp. Het aanbod van activiteiten is echter
sterk verminderd en versnipperd geraakt over
verschillende locaties. Het terugbrengen van een
dagelijks activiteitenaanbod op één locatie (bij
voorkeur in Het Dorpshuys) kan er toe bijdragen
dat iedereen kan blijven deelnemen aan het
sociale dorpsleven.
Een hechte, sociale en zelfraadzame
dorpsgemeenschap
• De dorpsgemeenschap van Cothen is van
oudsher hecht, zelfredzaam en ondernemend.
• Dit komt o.a. tot uiting door het vele particuliere
initiatief en de vele vrijwilligers in het dorp.
Bijvoorbeeld bij de voorzieningen in het
dorp (o.a. de sportverenigingen) en bij het
groenbeheer.
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• De grote mate van zelfredzaamheid biedt ook
kansen voor nieuwe woon/zorg-concepten,
waarbij inwoners elkaar helpen en ondersteunen.
• Er zijn typisch Cothense dorpstradities, zoals
de kerstwandeling en het carnaval, die de
saamhorigheid versterken.
• Er zou meer aanbod kunnen komen van
kleinschalige evenementen. Bijvoorbeeld
dorpsactiviteiten op De Brink, een klein
streekfestival bij het Kasteel Rhijnestein of een
kano-opstapplaats bij het sluizencomplex in de
Kromme Rijn.
• Activiteiten en kleinschalige evenementen
trekken ook dagjesmensen aan. Daarmee neemt
de toeristische waarde van het dorp toe.
• Mocht de Rooms Katholieke Kerk op termijn
vrijkomen (het aantal kerkbezoeken neemt
gestaag af), dan biedt dit mogelijkheden voor
een culturele herbestemming (bijvoorbeeld als
expositieruimte of ontmoetingscentrum voor het
dorp). Eventueel kunnen er ook appartementen
worden gebouwd in de kerk (bijvoorbeeld voor
ouderen). Niet iedereen aan tafel vindt wonen
een geschikte functie voor een kerkgebouw.

Meedenksessie in Wijk bij Duurstede

Op maandagavond 3 februari 2020 organiseerden
we de tweede meedenksessie voor de inwoners
van Wijk bij Duurstede. In het Theater Calypso
aan de Markt gingen meer dan 50 betrokken
wijkbewoners en ondernemers uit de (binnen)
stad met elkaar in gesprek over de kwaliteiten,
knelpunten en toekomstwensen voor hun
stad, wijk of woonbuurt. Het ging o.a. over
verkeersoverlast en onveilige oversteekplaatsen
voor fietsers en wandelaars, de behoefte aan
meer activiteiten in de wijk (met name voor
de wat oudere jeugd), het ruime aanbod van
festivals en evenementen voor jong en oud in de
binnenstad, het rijke verenigingsleven en de grote
mate van betrokkenheid van inwoners bij hun
eigen woonbuurt. Het leverde opnieuw heel veel
informatie op over wat er leeft in Wijk.

Op de volgende pagina’s is weergegeven wat er
aan de zeven gesprektafels aan bod is gekomen.
Als zaken aan meerdere tafels zijn genoemd, dan
is dit tussen haakjes weergegeven. Er heeft geen
afweging plaatsgevonden tussen de genoemde
punten. Dat wil zeggen dat bepaalde punten met
elkaar in tegenspraak kunnen zijn, of dat er binnen
(of tussen) de diverse groepen soms verschillende
meningen zijn geuit over hetzelfde punt.
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Meedenksessie in Wijk bij Duurstede
Waar bent u trots op en moet behouden blijven?
Historische binnenstad aan de rivier
• Het historische stadsgezicht en de uitstraling
van de oude binnenstad, met het kasteel en het
kasteelpark, vormen unieke waarden in Wijk bij
Duurstede. (6x)
• De monumentale gebouwen (o.a. de kerk, de
molen) en de openbare ruimtes in de binnenstad
(zoals de Markt, Mazijk, Singel) zijn de parels van
Wijk bij Duurstede. (5x)
• Het waterfront van Wijk bij Duurstede aan de
Lekdijk vormt een bijzondere kwaliteit. (4x)
• De Limes (de oude Romeinse weg) door Wijk
geeft een bijzondere (archeologische) waarde aan
de stad. Maak die rijke geschiedenis van de stad
beter zichtbaar en beleefbaar (archeologische
vindplaatsen).
Fraaie landschappen rondom de stad
• De groene omgeving rondom Wijk bij Duurstede
is overal waardevol (landschap, natuur en
cultuurhistorie). Het Kromme Rijngebied is
prachtig om te zien en vormt een aantrekkelijk
wandelgebied vanuit de stad. Het zicht op
de Utrechtse Heuvelrug is prachtig. Aan de
zuidzijde vormt het rivierengebied met de ruime
uiterwaarden en het Amsterdam-Rijnkanaal met
de hoge dijken een imposant gebied. (3x)
• Er zijn vanuit de stad aantrekkelijke wandelpaden
door het omliggende landschap (klompenpaden
en Kromme Rijnpad). (2x)
Groen in de stad
• Er is veel groen in de stad, zoals het Stadspark,
de Hordenboomgaard, Dorestadpark en de
kinderboerderij. (3x)
• Het groenonderhoud is sterk verbeterd in de
afgelopen jaren. Er waren in het verleden veel
meer verrommelde plekken aangewezen in Wijk.
Veel daarvan zijn inmiddels aangepakt. (2x)
• De groenstrook langs de Kromme Rijn (vanaf
de Jumbo tot aan de sluizen) vormt een fraaie
groene stadsrand met goede recreatieve
mogelijkheden (wandelen, fietsen, vissen).
• De groene rand langs de N229 vormt een groene
buffer voor de aangrenzende woonwijken en
zorgt daardoor voor voldoende afscherming. Dat
wordt erg gewaardeerd.
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• Het groen in de stad heeft naast belevingswaarde
(rust en ruimte) ook maatschappelijke
meerwaarde (ontmoeten, gezondheid,
leefbaarheid).
• In de wijken zijn veel volwassen bomen en
groene hagen, waardoor de stad een groene
uitstraling heeft.
• De buurtmoestuinen en volkstuinen dragen bij
aan het groene karakter van Wijk bij Duurstede.
• De wadi’s in de woonwijk De Geer dragen bij aan
de waterberging in de stad.
Rustig, prettig en comfortabel wonen
• De rustige en groene omgeving met veel ruimte
om je heen vormt een aantrekkelijk woon- en
leefklimaat voor de inwoners van Wijk. Dit wordt
hoog gewaardeerd. (3x)
• De stad is “groot genoeg om klein te blijven”.
• Er is weinig hoogbouw. Dat wordt over het
algemeen als een kwaliteit gezien.
Winkels en voorzieningen
• De winkelvoorzieningen in de stad zijn van een
goed niveau. Er zijn voldoende supermarkten en
winkels in de binnenstad. (2x)
• Er is weinig sprake van (langdurige) leegstand.
Vaak komt er binnen beperkte tijd al weer een
nieuwe (andere) functie in het gebouw. Het is
wel jammer dat de speelgoedwinkel recent is
gesloten.
• Sportpark Mariënhoeve is mooi en modern. Het
biedt uitgebreide voorzieningen en is ook goed
toegankelijk voor mindervalide inwoners. (4x)
• Theater Calypso is een bijzondere voorziening
voor de stad, met een goede programmering.
• Er zijn voldoende speelterreinen voor de jongste
jeugd.
• Het skatepark in De Horden is een aanwinst.
• Er zijn actieve watersportverenigingen.
• Alle voorzieningen zijn op fiets- en
wandelafstand.
Verkeer
• Wijk bij Duurstede is door de min of meer
geïsoleerde ligging een eindpunt, waardoor
er weinig doorgaand verkeer is. Verkeer
in Wijk bij Duurstede is vrijwel allemaal
bestemmingsverkeer.
• Het openbaar vervoer van en naar Utrecht is
goed geregeld.

Bedrijventerrein
• Bedrijventerrein Broekweg ligt mooi t.o.v. de
kern, het is compact en overzichtelijk.
• Het bedrijventerrein wordt goed onderhouden
en is recent gerevitaliseerd.
• Het parkmanagement is goed op orde. Het
terrein is goed beveiligd (o.a. slagbomen).
• Er zijn veel kleine ondernemers en ZZP-ers in
Wijk bij Duurstede. Die zijn over het algemeen
niet op het bedrijventerrein gevestigd, maar zijn
wel belangrijk voor de economie in de stad.
Levendigheid in de stad
• Er worden veel festiviteiten en activiteiten
georganiseerd voor alle leeftijden (sport, muziek,
Cultureel Rondje, etc.). (5x)
• Wijk leeft! Het is een vitale stad. Als je erbij wilt
zijn, moet je in Wijk zijn. (2x)
• De activiteiten bevinden zich vrijwel allemaal in
de binnenstad, er gebeurt minder in de wijken.
Betrokkenheid en positieve mentaliteit van de
bewoners
• De positieve instelling en grote mate van sociale
betrokkenheid van de Wijkse bevolking wordt
positief gewaardeerd. (4x)
• Er is een hecht verenigingsleven.
• Wijk ligt er netjes bij. Veel bewoners ruimen zelf
zwerfafval op (kanttekening: de gemeente mag
daar wat meer in doen).
Wat is voor u een knelpunt, mist u of zou er
verbeterd mogen worden?
Verkeersveiligheid, overlast en parkeerdruk
• Verkeersveiligheid, verkeersgeluid en
parkeerdruk vormen in zijn algemeenheid een
belangrijk punt voor veel bewoners. (5x)
• Specifiek zijn de verkeersproblematiek en
parkeeroverlast op de Korte Singel en het
Walplantsoen als knelpunt benoemd. (4x)
• Voor de korte termijn worden voor de Korte
Singel verschillende voorstellen geopperd, zoals
het terugdringen van de rijsnelheid (die is al 30
km/uur, maar er wordt alsnog te hard gereden),
het instellen van eenrichtingsverkeer, het weren
van agrarisch verkeer en het omleiden van
bezoekers van de binnenstad via alternatieve
routes. (2x)
• Er wordt voor de lange termijn een herinrichting
van het wegprofiel van de Korte Singel
voorgesteld met meer ruimte voor voetgangers

en fietsers. Door op termijn ook het parkeren
te verplaatsen vanaf het Walplantsoen naar een
alternatieve locatie, kan het historische profiel
met water en groen worden teruggebracht. (2x)
• De parkeerterreinen rond de haven zijn donker
en worden als onveilig ervaren. Verlichting
toevoegen kan hier een oplossing zijn, maar
verplaatsing van het parkeren heeft de voorkeur.
Dit komt de aantrekkelijkheid van het waterfront
ook ten goede. (2x)
• Er wordt voorgesteld om lege plekken rond
bestaande parkeerterreinen beter te benutten en
daar dan enkele parkeerplaatsen toe te voegen,
maar geen grote nieuwe parkeerterreinen in te
richten voor ca. 20-25 auto’s in een keer.
• Er wordt voorgesteld om het bezoekersparkeren
voor de binnenstad ten noorden van het centrum
op te lossen (omgeving Steenstraat, P+R bij
Jumbo met een elektrische shuttleverbinding
naar het centrum). Zodoende hoeft er niet meer
aan het waterfront te worden geparkeerd en
neemt de verkeersdruk op de Korte Singel af.
• De parkeerdruk bij het sportpark Mariënhoeve
vormt vooral op zaterdagen een probleem.
Auto’s staan dan overal geparkeerd.
• Bij Aalswaard wordt een mogelijkheid
genoemd om dichtbij de binnenstad een wat
groter parkeerterrein toe te voegen, of een
parkeergebouw met zonnepanelen op het dak.
(2x)
• Bij nieuwbouwprojecten (met name hoogbouw)
dient gebouwd parkeren (onder het gebouw) te
worden gerealiseerd. Zo ontstaat er geen extra
parkeerdruk in de omgeving.
• Op diverse plekken in de stad zijn onveilige
of onlogische oversteekplaatsen genoemd.
Bijvoorbeeld bij rotonde De Geer, de kruising
Steenstraat/Zandweg en bij enkele basisscholen.
(2x)
• De Zandweg wordt als belangrijkste
toegangsweg richting het centrum als
onaantrekkelijk ervaren en is op een aantal
punten onveilig (o.a. de rotonde bij de Jumbo,
de kruising met de Frankenweg en de kruising
met de Steenstraat).
• Leg bij de kruising Zandweg/Nieuwenweg/
Frankenweg een rotonde aan, want er gaat zo
veel verkeer over de Zandweg dat invoegen en
oversteken vrijwel onmogelijk is.
• Autoverkeer richting de binnenstad dient via
de Hordenweg/Middelweg Oost te worden
omgeleid naar de Lekdijk Oost. Die route is beter
geschikt voor doorgaand verkeer dan de Korte
Singel. (2x)
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• Probeer het grootste gedeelte van het
autoverkeer rondom de kern te leiden, zodat er
minder verkeer meer door de kern heen rijdt.
• Maak van de hele stad een 30 km-zone.
• Op de N229 staan vaak files in de spits. Dat
vraagt om aandacht. (2x)
• Door in te zetten op alternatieve vormen van
transport (busverbinding, snelfietsroutes, etc.)
kan de N229 worden ontlast. Het terugbrengen
van de rijsnelheid van 80 naar 60 km/uur
verbetert de leefbaarheid langs de N229.
• Op de N229 rond de stad (Geerweg/
Romeinenbaan) wordt te hard gereden.
• Leg een nieuwe ontsluitingsweg aan voor
het bedrijventerrein Broekweg, vanaf de
Vogelpoelweg rechtstreeks naar de Geerweg.
• Vrachtverkeer van en naar het industrieterrein
Broekweg kan vaker via het water gedaan
worden om de N229 te ontlasten.
• Realiseer een brug over de rivier richting het
zuiden (Maurik).
• Zeker geen brug aanleggen over de Neder-Rijn/
Lek. De geïsoleerde ligging is juist een kwaliteit!
• Op alle rotondes dienen fietsers voorrang te
krijgen (of allemaal niet). Nu is dat onduidelijk en
dat levert verkeersonveilige situaties op.
• Er zijn veel losliggende stoeptegels en
geparkeerde auto’s op de stoep. Hierdoor is
het voor ouderen moeilijk om voorzieningen te
bereiken.
• Wandelen en fietsen over de wegen in het
buitengebied is gevaarlijk omdat er erg hard
gereden wordt. Bied alternatieven, bijvoorbeeld
langs de Kromme Rijn.
Duurzame mobiliteit
• Geef fietsers overal voorrang op het autoverkeer.
De auto is te gast in Wijk! (5x)
• Leg een snelfietspad aan richting Houten en
Utrecht langs de oever van het AmsterdamRijnkanaal. (3x)
• Creëer ook goede, veilige en snelle
fietsverbindingen naar Amerongen, Maarsbergen
en Amersfoort. Daarbij dient er ook aandacht te
zijn voor speed pedelecs.
• Stimuleer fietsgebruik door meer, goede en
veilige fietsroutes binnen de bebouwde kom
aan te leggen. Verbreed bijvoorbeeld het fiets/
wandelpad naar sportpark Mariënhoeve (2x).
• Creëer voldoende en aantrekkelijke
fietsenstallingen in het centrum. Nu staan er
overal fietsen geparkeerd en dat geeft een
rommelig straatbeeld.

• De busverbinding naar Utrecht is goed verzorgd,
maar naar Amersfoort en Houten is het veel
minder goed. OV-verbindingen naar de hele
regio dus verbeteren. (4x)
• Schakel over op elektrische bussen. De
uitlaatgassen en het zware motorgeluid van de
bussen bij bushaltes en op het busstation leiden
tot overlast en milieuproblemen.
• Breid het aanbod van deelauto’s uit in de stad en
bouw de Wijkse Dienst verder uit met meerdere
routes en een grotere capaciteit.
• Ontmoedig het gebruik van de auto voor lokale
ritten binnen de stad. Veel inwoners gaan met de
auto naar het centrum. (2x)
• De auto’s moeten de binnenstad uit! De
historische uitstraling en verblijfskwaliteit
wegen hier zwaarder dan het bieden van
parkeergelegenheid aan bezoekers. (2x)
• Creëer meer afhaalpunten voor pakketten en
het ophalen van online bestelde boodschappen
om het aantal autoritten van bestelbusjes in de
wijken te verminderen.
• Maak meer gebruik van de ligging aan het water.
Onderzoek bijvoorbeeld de mogelijkheden voor
een directe waterverbinding naar Utrecht via het
Amsterdam-Rijnkanaal. (2x)
Meer groen in de wijken
• Behoud voldoende openbaar groen in de stad.
Bouw niet alles vol! (2x)
• Sta als gemeente ook niet toe dat iedereen
groen en onbebouwde ruimtes mag volbouwen
op eigen terrein. Daarmee komt de (groene)
kwaliteit van de stad onder druk te staan.
• Investeer in groene kwaliteit, natuurwaarden
en biodiversiteit in de stad. Je ziet veel minder
vogels dan vroeger. (2x)
• Plant meer bomen aan in de wijken (in overleg
met bewoners).
• Pas een breder assortiment toe bij aanplant.
• Meer inheemse soorten toepassen.
• Realiseer natuurlijke oevers langs het eerste deel
van de Kromme Rijn.
• Maak een schapenweide op het Walplantsoen
i.p.v. het huidige parkeerterrein.
• Nieuwe woonwijken moeten groen zijn en ruim
van opzet. Pas meer openbaar groen toe in
nieuwbouwwijken. (2x)
• Het groenbeheer en onderhoud vraagt meer
aandacht en zorgvuldigheid. Zo vraagt o.a. het
groen rond scholen om intensiever beheer. (2x)
• Openbaar groen wordt soms verkocht aan
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particulieren, waardoor het groen in de wijk
versnipperd. Probeer dit zoveel mogelijk te
voorkomen! Dit gebeurt bijvoorbeeld aan de
westkant van de wijk De Horden (in de groene
buffer).
Recreatief medegebruik aan de rand van de stad
• Ontwikkel Gravenbol als recreatiegebied met
een veilig wandel- en fietspad vanuit Wijk langs
de Rijn. Via de dijk is het daar te gevaarlijk om te
lopen en fietsen. (4x)
• Bij Gravenbol liggen ook kansen voor de aanleg
van een stadsstrand met open zwemwater. (6x)
• Realiseer voldoende hondenlosloopgebieden
(2x).
• Realiseer kleine bossen op vrijkomende
agrarische gronden aan de rand van de stad. Hier
worden o.a. kansen gezien voor de aanleg van
voedselbossen. (2x)
• De huidige wegen in het buitengebied zijn niet
geschikt voor recreatief gebruik. Dit belemmert
de recreatieve uitloop vanuit de stad. (2x)
• Realiseer meer recreatieve verbindingen vanuit
de bebouwde kom naar het buitengebied
(wandelen en fietsen). (2x)
• Trek het Kromme Rijnpad door: aan de oostkant
van de stad ontbreken delen van de route. Hier
zijn recent percelen vrijgekomen, dus er liggen
kansen.
Stadsranden
• De beleving van de rivier kan worden verbeterd.
Het contact tussen de stad en het water kan
worden versterkt. (3x)
• De wandelpaden langs de rivier en de dijk
lopen niet goed door en sluiten niet goed
op elkaar aan. Verbind routes vanuit de stad
met wandelroutes langs de rivier zodat een
aantrekkelijk wandelnetwerk ontstaat.
• De parkeerterreinen aan het waterfront
moeten worden verwijderd. Zoek hiervoor naar
alternatieve locaties. (2x)
• De Kromme Rijn is een harde grens voor
verstedelijking. Houd de randen van Wijk bij
Duurstede landelijk en kleinschalig. Zuinig blijven
op de tegenstellingen tussen stad & land en
tussen open & dicht. (2x)
• Ontwikkel een nieuwe, groene stadsrand als
je aan komt rijden vanaf Cothen. De skyline
mag hier best wat nadrukkelijker worden
vormgegeven. Ook hoogbouw is daarbij
mogelijk, mits de uitstraling ervan maar groen is.
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Woningbehoefte
• Bied meer kansen voor starters op de
woningmarkt door betaalbare woningen te
bouwen. (4x)
• Realiseer woningen voor ouderen. Vooral in de
nabijheid van winkels en voorzieningen. Maak
daar dan ook groene ontmoetingsplekken bij in
de buurt. (3x)
• Realiseer bebouwing die aansluit bij de
veranderende bevolkingssamenstelling en
woonbehoeften van de vergrijzende bevolking
van Wijk bij Duurstede:
- door de veranderende opvattingen over zorg
in de wijk en de toenemende activiteit van
‘toekomstige ouderen’, is deze doelgroep in
de toekomst meer op zichzelf aangewezen.
Zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen,
vraagt om levensloopbestendige huisvesting;
- dit vraagt om andere type woningen en
woonmilieus; woningen die voor iedereen
toegankelijk zijn (gelijkvloers), veilig, prettig en
dichtbij voorzieningen zijn gelegen.
- een mix van doelgroepen maakt gebruik van
de voorzieningen in de buurt. Hiervoor zijn
gemeenschappelijke voorzieingen/ruimtes
nodig. Zo zou zorg bijvoorbeeld gecombineerd
kunnen worden met onderwijs.
- er is steeds meer interesse in nieuwe woonzorgconcepten. Concepten als het ‘Knarrenhof’
zouden hier denkbaar zijn; zelfstandig wonen,
zelfredzaamheid, nabuurschap en privacy.
Waarbij toegankelijke woningen rondom een
gemeenschappelijke tuin/ruimte gelegen zijn.
Met als motto “zorgen voor elkaar”.
• Bouw gevarieerde woningtypen die geschikt zijn
voor elke levensfase. Denk daarbij ook aan Tiny
Houses. (3x)
• Er is behoefte aan meer variatie en diversiteit
in de woningvoorraad (uiterlijk, woningtypen,
jongeren/ouderen, koop/huur). Splits grote
eengezinswoningen bijvoorbeeld op in kleinere
wooneenheden, verbouw vrijkomende gebouwen
(bijvoorbeeld scholen) om tot betaalbare
woningen voor ouderen en jonge starters, etc.
(2x)
• Hoogbouw tot vijf lagen mag (de kerk moet wel
het belangrijkste oriëntatiepunt blijven), maar
denk goed na over de plekken waar je dit wilt (en
waar niet).
• Is er straks voldoende woonruimte voor mensen
die niet (meer) zelfstandig kunnen wonen?
• Realiseer geen grootschalige
woningbouwlocaties. De Geer III kan eventueel
nog gebouwd worden, maar verdere uitbreiding
van Wijk bij Duurstede is niet gewenst. (2x)

• De Geer lll brengt discussie teweeg. Enerzijds
liever niet de hoogte ingaan hier (4-5 lagen is
te hoog, max. 3 lagen), omdat het niet bij het
karakter van Wijk bij Duurstede hoort. Anderzijds
wel de hoogte in, omdat er dan meer ruimte
vrijkomt voor kwalitatief groen in de wijk.
• Zuidwijk is geen geschikte woningbouwlocatie.
Hier ligt een groene, recreatieve invulling meer
voor de hand. Zuidwijk dus niet volbouwen! (3x)
• Bij in- en uitbreiding kijken naar het te bouwen
type woningen, aangezien de vraag verandert.
Binnenstad
• De huidige winkels zo goed mogelijk
ondersteunen, zodat niet nog meer winkels
hun deuren moeten sluiten. Momenteel is het
winkelaanbod nog voldoende, maar meer
leegstand zou de kwaliteit van het centrum van
Wijk bij Duurstede zeker geen goed doen.
• Verlaag de huren van winkelpanden. Dit
voorkomt leegstand.
• Stimuleer meer samenwerking tussen de
winkeliers. Bijvoorbeeld bij de organisatie van
evenementen.
• Maak de hele binnenstad autoluw (liefst autovrij).
De Markt is hierdoor flink opgeknapt.
• Winkels en horeca zo veel mogelijk clusteren
rond de Markt.
• Realiseer (seizoensgebonden) horeca in de
stadshaven.
• Zorg dat riviercruises vaker aanmeren en dat de
bezoekers ook de binnenstad bezoeken. (2x)
• Stel het kasteel vaker open voor publiek. Kan hier
ook horeca komen?
Voorzieningen in de stad
• Jongeren verlaten Wijk bij Duurstede na de
middelbare school en gaan naar de grote stad,
omdat een vervolgopleiding niet mogelijk is in
de stad. Het toevoegen van voortgezet onderwijs
(na de middelbare school) in Wijk bij Duurstede
bevordert het behouden van jongeren in de
omgeving. Ideeën hiervoor zijn scholen die
gericht zijn op het beroepsgericht onderwijs en/
of een kunstacademie.
• Voor de wat oudere jeugd (middelbare school)
worden er weinig activiteiten georganiseerd
in de stad. Zijn er voldoende buurthuizen voor
de oudere jeugd (ca. 12-18 jaar)? Jeugd gaat
rondhangen in de wijk als er niets voor ze wordt
georganiseerd. (4x)
• De focus ligt te veel op sport. Mariënhoeve kan
een multifunctionele betekenis krijgen. Er zouden

daar ook andere voorzieningen en activiteiten
moeten komen voor de jeugd in de stad. (3x)
• Een zwembad wordt gemist. Deze kan ergens
tussen de drie kernen in worden gebouwd. (3x)
• Er is behoefte aan open zwemwater, ruimte
voor buitenrecreatie en een festivalterrein voor
jongeren (en gezinnen) dichter bij de kern.
Gravenbol wordt als mogelijke locatie genoemd.
(2x)
• Revius-locatie verplaatsen naar gemeentewerf
(gemiste kans).
• Schoollocaties dreigen te veel verspreid te
worden over de stad. Ook worden de onder- en
bovenbouw-klassen steeds vaker in verschillende
accommodaties ondergebracht, waardoor
kinderen (en ouders) meer moeten reizen. Zo
ontstaan er onveilige situaties op de weg.
• Combineer voorzieningen voor jong en oud.
Hiervan zijn al enkele goede voorbeelden (zoals
de kinderopvang in het Ewoud & Elisabaeth
Gasthuis).
Herstructurering en (ver)nieuwbouw
• De flats aan de Agricolastraat en de Dirk
Fockstraat (De Engk) komen mogelijk in
aanmerking voor vernieuwing. De kwaliteit van
de gebouwen en de sociale cohesie staan hier
onder druk.
• Dat geldt ook voor de omgeving van
winkelcentrum De Heul. Ook hier dreigt
verloedering. Dit vraagt om een opknapbeurt van
de gebouwen en de openbare ruimte. (2x)
• Besteed bij nieuwbouw meer aandacht aan een
ruimtelijke kwaliteit die past bij het karakter
van Wijk bij Duurstede: historische architectuur,
voldoende groen, niet te massaal. Laat
commerciële belangen niet altijd leidend zijn. (3x)
• Laat bij verdichting van de stad vooral de linten
niet dichtgroeien.
Bedrijventerrein en werkgelegenheid
• Bied voldoende uitbreidingsruimte voor
bedrijven op Broekweg.
• Bewoners (jong en oud) werken veelal buiten
Wijk bij Duurstede, omdat er in de eigen kern
te weinig werk is. Meer werkgelegenheid voor
bewoners in de kern zelf zou wenselijk zijn.
• Stimuleer vooral bedrijvigheid die aansluit bij
de Wijkse bevolkingsopbouw en demografische
ontwikkeling. Denk daarbij aan passend werk
voor laag opgeleiden, of juist meer werk voor
hoog opgeleiden.
• Eisen stellen aan duurzame bedrijvigheid. Als
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gemeente hiervoor ook duurzame voorwaarden
creëren (infrastructuur).
Duurzaamheid en energie
• Gebruik het water van het Amsterdam-Rijnkanaal
en de rivier voor de opwekking van duurzame
energie en verwarming van woonwijken. (3x)
• Plaats zonnepalen op de daken van de bedrijven
op Broekweg (2x).
• Duurzaamheid als leidend principe bij alle
nieuwbouw.
• Verduurzaming van het sportpark Mariënhoeve.
Hier liggen grote kansen.
• Benut thermische aardwarmte voor de
verwarming van gebouwen.
• Ontwikkel een gemeentelijke visie op duurzame
energie. Beantwoord o.a. de vraag hoe de
binnenstad straks verwarmd moet worden.
• Er loopt een grote grondwaterbaan onder
Wijk bij Duurstede door. Benut dit als bron van
duurzame energie.
• Benut de warmte van de biovergister voor de
verwarming van een nieuw zwembad.
• Stimuleer het gebruik van elektrische auto’s
en het gebruik van laadpalen op openbare
parkeerplaatsen. Maak laadpalen aantrekkelijk
voor bewoners/bezoekers. Momenteel zijn er wel
laadpalen in het centrum, maar door de hoge
starttarieven worden ze niet gebruikt.
• Alle woonwijken van het gas af! Dit staat al
op de planning voor de wijk Noorderwaard
(binnen 2 jaar van het gas af). De wens is dat dit
daadwerkelijk gaat gebeuren en vervolgens het
overige deel van Wijk bij Duurstede aan bod
komt.
• Energieneutraal Wijk bij Duurstede.
Betrokkenheid van de gemeenschap
• Biedt meer ruimte aan voor zelfbeheer en
particuliere initiatieven. Bijvoorbeeld door
als gemeente een campagne te starten om
burgerschap en zelfbeheer te stimuleren. (2x)
• Inwoners nemen in de toekomst meer zorg
uit handen van de gemeente en nemen
meer verantwoordelijkheid voor hun eigen
woonomgeving. Zij spreken elkaar ook meer aan
op ongewenst gedrag.
• Zorg als gemeente voor (meer) verbinding met
en tussen bewoners. De gemeente kan dit
faciliteren. Dit vraagt ten eerste om goed contact
tussen bewoners en de gemeente.
• Organiseer dat ook jongeren aan het woord
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komen. Het gaat om hun toekomst! (2x)
• Doe meer met de lokale inbreng en inspraak van
de bewoners. Dit kan verbeterd worden (o.a. bij
plannen voor Revius).
• Probeer vereenzaming tegen te gaan.
Momenteel is het percentage 7,9% (hoger dan
het landelijke gemiddelde).

Meedenksessie in Langbroek

Op donderdag 6 februari 2020 sloten de
inwoners van het dorp Langbroek de eerste
participatieronde in de kernen af. Opnieuw
met een mooie opkomst, zo’n 20 betrokken
bewoners uit het dorp zelf en een enkeling
uit de omliggende buurtschappen. Er werden
geanimeerde gesprekken gevoerd aan vier
gesprekstafels. Aan elke was tafel was er
aandacht voor de verkeersoverlast in het dorp
(N227), gevaarlijke kruisingen voor fietsers,
het instandhouden van de voorzieningen en de
saamhorigheid tussen de dorpsbewoners.

Op de volgende pagina’s is weergegeven wat
er aan de gesprektafels aan bod is gekomen.
Als zaken aan meerdere tafels zijn genoemd,
dan is dat tussen haakjes weergegeven. Er heeft
nog geen afweging plaatsgevonden over de
genoemde punten. Dat betekent dat sommige
punten met elkaar in tegenspraak kunnen zijn.
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Meedenksessie in Langbroek
Waar bent u trots op en moet behouden blijven?
Het dorpse en agrarische karakter
• Het dorpse en agrarische karakter zijn
kenmerkend voor Langbroek.
• Langbroek is een écht dorp.
• Rustig, stil en een groene omgeving.
• Saamhorigheid. De mensen zijn er voor elkaar.
Veel inzet van vrijwilligers. (4x)
• “Met elkaar, voor elkaar, naast elkaar”. Rekening
houden met elkaar en respect voor iedereen
(jong en oud).
• In het dorp woont een mooie verscheidenheid
aan mensen, zowel Langbroekers als mensen die
van buiten het dorp zijn gekomen en mensen van
de kerk en niet van de kerk. Nieuwe inwoners van
buiten het dorp voelen zich er thuis.
• Geen anonimiteit, iedereen kent elkaar. Ons kent
ons. Mensen groeten elkaar op straat en lopen
bij elkaar nog achterom.
• Gedisciplineerde jongeren, geen afval en/of
rommel op straat gedurende en na evenementen
(voorbeeld Schapenmarkt Langbroek).
• Zondagsrust. (2x)
Karakteristieke onderdelen in het dorp
• De brink en de beide kerken. (4x)
• De Langbroekerwetering.
• Beschermd dorpsgezicht.
• De bomen langs het noordelijke deel van de
N227 (Doornseweg).
• Het open, groene en agrarische karakter van het
zuidoostelijke kwadrant.
• Zicht op het authentieke dorpssilhouet, komend
vanuit de richting van Cothen.
• De nieuwbouwwijk is mooi geworden en heeft
ook echt dorpse kwaliteiten!
Fraai landschap
• Het historische landschap met de weilanden en
het rechte slotenpatroon (copelandschap) en de
afwisseling met de landgoederen en bosvakken.
• Landgoed Lunenburg en Sandenburg.
• Oude boerderijen in de omgeving.
• Rondom uitzicht vanuit het dorp en vanaf de
Langbroekerdijk.
• Zicht op de Heuvelrug en naar Cothen. (2x)
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Recreatie
• De fraaie omgeving om te wandelen
(klompenpaden) en fietsen trekt veel recreanten
aan. (3x)
• Aanwezigheid van een terras bij de boer op het
erf.
• Het evenement ‘Schapenmarkt’ dat jaarlijks
georganiseerd wordt voor jong en oud aan de
noordelijke rand van Langbroek. Publiek uit een
groot aantal omliggende dorpen komt hier op af.
• Kleine groene buurtparkjes en speelplekken in de
buurt.
• Bankjes en zitplaatsen worden goed benut,
vooral ouderen ontmoeten elkaar hier.
Voorzieningen
• Langbroek heeft nog behoorlijk wat
voorzieningen, vooral op het gebied van zorg
zoals een huisart en thuiszorg (Vitras). Maar ook
nog twee basisscholen, een kinderdagverblijf en
uitgebreide sportvoorzieningen. (2x)
• Het dorpshuis is belangrijk als activiteiten- en
ontmoetingscentrum.
• Fijn dat er nog een kleine buurtsuper in het dorp
is. Als we deze willen houden, dan moeten we er
wel allemaal meer boodschappen halen dan af
en toe een vergeten pak melk. (2x)
• Kleine middenstand en ondernemers in het dorp
(kappers, ijswinkel, snackbar, restaurant, fysio/
fitness, fournituren/wol, tuincentrum, doe-hetzelf, etc.).
• Er is een rijdende winkel met een beperkt
assortiment die op één dag in de week door het
dorp rijdt. Dit voorziet in een behoefte voor met
name de wat oudere dorpsbewoners.
• De Wijkse Dienst en de vervoersdienst vanuit de
kerk die zorgen voor vervoer naar bestemmingen
buiten de kern.
• De bushalte in het dorp is belangrijk voor de
bereikbaarheid binnen de regio.
Wat is voor u een knelpunt, mist u of zou er verbeterd mogen worden?
Behoud het dorpse karakter
• Zorg dat het een dorp blijft. (2x)
• Er komen steeds meer bruggetjes over de
Langbroekerwetering, naar bestaande en nieuwe
woningen. Het oorspronkelijke karakter van de
wetering komt hierdoor onder druk te staan. Dit
moet behouden blijven!

Verkeersveiligheid en verkeersoverlast
• Er wordt te hard gereden binnen de kern.
Mensen remmen op een aantal punten wel af,
maar daarna wordt vaak weer hard opgetrokken.
Dat leidt tot overlast. (2x)
• Er is ook sprake van verkeersoverlast en
gevaarlijk rijgedrag op de Wijkerweg bij
buurtschap De Steenen Brug.
• De Cotherweg/Doornseweg (N227) is erg
gevaarlijk voor zowel auto- als fietsverkeer. Er zijn
geen overzichtelijke en veilige oversteekplaatsen
voor (voornamelijk) fietsers. (2x)
• Het zou wenselijk zijn om de snelheid op de
N227 binnen de dorpskern te verlagen naar 30
km/u. (2x)
• Plaats een flitspaal of een bord dat de rijsnelheid
van de passerende auto aangeeft. Dan passen
automobilisten hun snelheid aan.
• De knik op de Cotherweg zorgt voor gevaarlijke
situaties, omdat deze niet goed zichtbaar is.
• De Cotherweg/Doornseweg zorgt voor een
slechte luchtkwaliteit en veel geluidsoverlast.
• Het verkeersbord met 50 km/uur zou verder van
de bebouwde komgrens moeten staan, zodat
mensen eerder hun snelheid verlagen. (2x)
• Op verschillende plekken langs de N227 in de
kern van Langbroek is sprake van gevaarlijke
situaties:
- vlak voor de kruising met de Langbroekerdijk
is sprake van een onoverzichtelijke situatie als
gevolg van geparkeerde auto’s.
- de kruising met de Langbroekerdijk is onveilig,
met name voor fietsers. (2x)
- ter hoogte van de bushalte (hek) en de
oversteekplaats voor fietsers.
• Geef fietsers voorrang op de kruising van de
N227 met de Langbroekerdijk. Hier fietsen veel
schoolgaande kinderen en het is nu een onveilig
kruispunt.
• Files op de N229 leiden tot sluipverkeer op de
Langbroekerdijk. Er wordt dan hard gereden
en dit levert voor aanwonenden en fietsers
gevaarlijke situaties op. Mogelijke oplossing:
breng fietssuggestiestroken aan op de
Langbroekerdijk (de rijbaan optisch versmallen).
• De Langbroekerdijk is een toeristische route,
maar door de hoge rijsnelheden gevaarlijk voor
fietsers en wandelaars.
• Leg waar nodig voetpaden aan langs de
Langbroekerdijk binnen de bebouwde kom.
• Meer bouwen in Wijk bij Duurstede betekent ook
meer verkeer door Langbroek. Nieuwbouw en
een verkeersplan moeten dus hand in hand gaan.

• Houd bij nieuwbouw rekening met elektrische
auto’s. Maak het mogelijk om de eigen auto op
te laden in de wijk (nu mag de kabel niet over de
stoep). Realiseer voldoende oplaadinfrastructuur
voor elektrische auto’s.
• Er zijn teveel auto’s en te weinig parkeerplaatsen
in de woonbuurten, voornamelijk in het
noordelijke gedeelte van Langbroek.
Openbaar vervoer
• OV is te veel gericht op de route tussen Wijk bij
Duurstede en Utrecht. Vanuit Langbroek moet
je altijd overstappen en die overstap is lang niet
altijd goed.
• Er zijn vanuit Langbroek geen goede
busverbindingen met Amersfoort.
Wonen
• We moeten generatiebestendig bouwen in het
dorp. Woningen moeten geschikt zijn voor alle
leeftijden en nieuwbouw moet gericht worden
ingezet om de doorstroming te bevorderen.
• Er zijn geen nieuwe eengezinswoningen nodig.
(2x)
• Zorg dat er voldoende woningaanbod is voor
startende jongeren. Veel jonge gezinnen willen
wel terugkeren naar het dorp, maar daarvoor is
geen geschikte woonruimte beschikbaar in het
dorp.
• Zorg er voor dat betaalbare starterswoningen ook
voor starters behouden blijven na doorverkoop.
• Bouw geschikte woningen voor oudere mensen
die vanuit het buitengebied terug willen keren
naar het dorp. Hiervoor is nu geen geschikte
woonruimte in het dorp.
• De Boomgaard II is een geschikte
woningbouwlocatie.
• De Boomgaard II graag open houden en niet
volbouwen.
• Verdere uitbreiding niet in zuidelijke richting,
maar juist in noordelijke richting (langs de N227
richting Doorn). (2x)
• Liever niet in- en uitbreiden, maar als het moet
dan in een westelijk gelegen zoekgebied.
Onlangs zijn daar al een aantal nieuwe woningen
gebouwd, waardoor het landschap in waarde is
afgenomen.
• Geen woningbouw op het volkstuincomplex. Dat
heeft betekenis voor het dorp.
• Een uitbreidingsrichting in noordoostelijke
richting ligt het meest voor de hand. Maar bouw
niet te ver richting Sandenburg.
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• Verplaats het industrieterrein aan de Margrietlaan
en gebruik dit terrein voor het bouwen van
nieuwe (starters)woningen.
• De locatie van het gymzaaltje aan de Weidedreef
(daar zit momenteel de voedselbank in)
gebruiken voor het realiseren van betaalbare
huur/koopwoningen voor starters.
• Meer aandacht voor de uitstraling en het beheer
van de woningen (en de openbare ruimte) in de
woonbuurten waar met name huurwoningen zijn
gesitueerd.
Werken
• Discussie over de bedrijvigheid rond de
Margrietlaan. Dit geeft overlast. Uitplaatsing naar
bijvoorbeeld Broekweg levert op zich een goede
woningbouwlocatie op in het dorp. (3x)
• Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat
bedrijvigheid in het dorp ook een kwaliteit
is. Vooral op het gebied van kleinschalige
bedrijvigheid worden kansen gezien.
• Bedrijvigheid en wonen moeten net als vroeger
juist meer gemengd worden.
Voorzieningen
• Er zijn de afgelopen jaren steeds meer lokale
voorzieningen verdwenen uit het dorp (bakker,
slager, etc.).
• De bestaande voorzieningen moeten behouden
blijven, zeker de zorgvoorzieningen. (3x)
• Niet alle voorzieningen zijn aanwezig in het dorp
zelf, maar in de omliggende kernen. Vooral voor
ouderen zijn de omliggende dorpen (Cothen,
Doorn) en Wijk bij Duurstede te ver weg om er
gebruik van te kunnen maken.
• Zorg voor een goede toegankelijkheid van de
voorzieningen met goed onderhouden trottoirs.
Met name voor ouderen en mensen die slecht ter
been zijn levert dit problemen op.
• De functie van het ‘oude hart’ van het dorp
wordt meer en meer vervangen door de locatie
van het dorpshuis. Hierdoor is er sprake van
versnippering. Er mist een levendig dorpshart.
• Kleine middenstand in stand houden door in het
dorp te winkelen.
• Een kleinschalig horecavoorziening aan de dijk
realiseren voor recreanten.
• Probeer vooral op het gebied van sport meer
te combineren met Cothen. Sportvelden tussen
beide dorpen in gaan ook goed samen.
• Een pinautomaat wordt gemist.

Recreatie
• Verbeter de toegankelijkheid van het water voor
vissers en andere recreanten. Denk ook aan
mindervaliden!
• Wens om recreatieve routes op de
Langbroekerdijk te scheiden van het autoverkeer.
Op deze manier kunnen recreanten genieten van
het landschap i.p.v. op het verkeer te letten. (2x)
• Momenteel worden (logische) wandelrondjes
en dorpsommetjes gemist. (3x) Bepaalde
wandelpaden kunnen worden doorgetrokken.
Voorbeelden hiervan zijn:
- bij de Mauritsdreef zou een bruggetje of
dam/duiker naar de overkant gewenst zijn.
Dit zou ook een positief effect hebben op de
ontsluiting;
- ten westen van Langbroek, nabij de School
Met de Bijbel. Hier zou het gewenst zijn om
de verbinding langs de school door te trekken,
zodat je in zijn geheel langs de westrand van
Langbroek kan lopen;
- een wandelverbinding tussen Lunenburg en
Hindersteijn (wandelrondje).
• Maak informatieborden over de landgoederen
en kastelen in de omgeving. Ook verwijzingen
naar verdwenen historische kastelen (Rhodesteijn.
Noortwijck).
• Landgoederen krijgen subsidie voor het
openstellen van hun landgoederen, maar
deze worden vervolgens niet goed beheerd/
onderhouden (hoog gras, etc.).
Groen en openbare ruimte
• Er gaat steeds meer groen weg uit de kern.
Bewoners verharden ook zelf steeds meer hun
(voor)tuinen.
• Meer natuurlijk groen is gewenst in de kern.
Dat levert een bijdrage aan de biodiversiteit.
• Verbetering van onderhoud / toegankelijkheid
van trottoirs in het dorp. Met name in het oudere
deel van de Oranjebuurt vraagt dit om aandacht
(verharding, bomen en groen).
• De brug over de Langbroekerwetering bij de
Margrietlaan verdient een opknapbeurt. Met
name de leuning is aan vervanging toe.
Landbouw
• Kleinschalige landbouw behouden. Zoek naar
alternatieven voor schaalvergroting.
• Leg klompenpaden aan over of langs de
agrarische percelen.
• De maisvelden rondom Langbroek belemmeren
het uitzicht.
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Klimaat en duurzaamheid
• Benut de mogelijkheden voor zonne-energie op
bestaande daken van bedrijven, scholen, schuren
en stallen. (4x)
• Realiseer geen windmolens, zonneweides en
biovergisters rond het dorp. (3x)
• Geen zonnepanelen op oude boerderijen en
monumentale gebouwen. Dat past niet bij het
karakter van het dorp.
• Onderzoek of er mogelijkheden zijn voor
energie uit water (Langbroekerwetering) en de
ondergrond (geothermie).
• Ontwikkel wijkgebonden warmtenetwerken.
• Creëer ruimte voor waterberging aan de
oostzijde van het dorp.
• Geef uitleg over de effecten, subsidies en
terugverdientermijnen van de verschillende
duurzaamheidsmaatregelen die bewoners zelf
kunnen nemen.
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Colofon
Het beeldverslag van de eerste participatieronde
van de omgevingsvisie voor het stedelijk gebied
van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek is
opgesteld door Bureau Nieuwe Gracht uit Utrecht
in opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede.
De werkbijeenkomst met de stakeholders en de
meedenksessies in de kernen zijn georganiseerd
en begeleid door:
Bureau Nieuwe Gracht
- Robert Arends
- Veerle Merk
- Jan Willem Tap
Gemeente Wijk bij Duurstede
- Ernest Bressers
- Edwin van Dorp
- Hester Niemantsverdriet
- Martine van der Woude
- Pieter Zwaan
Wij danken alle deelnemers aan de werkbijeenkomsten en de meedenksessies voor hun
actieve inzet en de waardevolle bijdrage aan de
Omgevingsvisie!

Utrecht, 27 februari 2020
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Omgevingsvisie stedelijk gebied
Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek

In gesprek met de omgeving (participatieronde 2)
over de uitdagingen en toekomstbeelden voor de kernen

BEELDVERSLAG
11 september 2020

BUREAU NIEUWE GRACHT

HELPT U MEE?
HOE ZIET UW TOEKOMSTIGE
WOONOMGEVING ERUIT?

VERVOLG
ONDERZOE
K
COTHEN

LANGBROEK

WIJK BIJ DUURSTEDE

HELP ONS

via omgevingsvisiewijkbijduurstede.nl/vragenlijst

Participatieronde 2
Opnieuw in gesprek met de omgeving
De bewoners en ondernemers van de drie Wijkse
kernen en de belangrijkste stakeholders worden
intensief betrokken bij de Omgevingsvisie Stedelijk Gebied. Hiervoor organiseren we twee participatierondes in Wijk bij Duurstede, Cothen en
Langbroek. Tijdens de tweede participatieronde
(juni/juli 2020) zijn we opnieuw met bewoners,
ondernemers en andere betrokkenen uit de kernen
in gesprek gegaan. Ditmaal over de vraag wat zij
de grootste uitdagingen voor de toekomst vinden
en voor welke keuzes zij en de gemeente daarbij worden gesteld. Hierover zijn we het gesprek
aangegaan tijdens meedenksessies. Daarnaast
organiseerden we een online videogesprek met
stakeholders en belangengroepen. Ook konden inwoners opnieuw hun mening geven via een online
vragenlijst op de projectwebsite.
Online vragenlijst - vervolgonderzoek
Als vervolg op het online onderzoek dat tijdens
de eerste participatieronde (januari/februari 2020)
is uitgevoerd, hebben we in participatieronde 2
een verdiepend onderzoek laten uitvoeren. In dit
vervolgonderzoek konden bewoners hun mening
geven over specifieke thema’s binnen de eigen
kern en over een aantal overkoepelende opgaven
in de gemeente. Van 9 tot 29 juni 2020 konden
alle inwoners van Wijk bij Duurstede via de website
www.omgevingsvisiewijkbijduurstede.nl de online
vragenlijst invullen. In totaal is deze vragenlijst 805
keer ingevuld, als volgt verdeeld over de kernen:
• 580 inwoners uit Wijk bij Duurstede
• 118 inwoners uit Cothen
• 90 inwoners uit Langbroek
• 17 inwoners uit het buitengebied
Dit betekent dat iets meer dan 3% de vragenlijst
heeft ingevuld en dat deze daarmee representatief
is. De antwoorden op de vragen zijn door Citisens
gebundeld en geanalyseerd. Zij hebben ook een
achtergrondrapport van de online vragenlijst opgesteld. Dit rapport vormt een separate bijlage bij dit
beeldverslag. Op de volgende pagina’s zijn enkele
infographics opgenomen die in één oogopslag de
belangrijkste resultaten van de online vragenlijst
weergeven.
Stakeholdersbijeenkomst
Op 9 juli 2020 organiseerden wij een online videogesprek met de ketenpartners, belangenorganisaties en andere betrokken gebiedspartijen uit de

kernen. In totaal waren 11 verschillende partijen
vertegenwoordigd tijdens de digitale bijeenkomst.
Online en offline meedenksessies in de kernen
In de maand juli organiseren we meedenksessies
in de kernen Wijk bij Duurstede (13 en 15 juli),
Cothen (21 juli) en Langbroek (22 juli). Vanwege
de corona-maatregelen zijn deze bijeenkomsten
op een aangepaste manier georganiseerd. Voor
mensen die liever vanuit hun eigen huis deelnamen
aan een meedenksessie zijn op 8 en 16 juli digitale
videogesprekken georganiseerd.
In totaal hebben circa 100 mensen deelgenomen
aan de meedenksessies (75 deelnemers in Wijk bij
Duurstede, 15 in Langbroek en 10 in Cothen). Zowel online als offline konden zij in kleine groepjes
met elkaar in gesprek gaan. Deelnemers konden
eventueel vooraf aangeven welke onderwerpen zij
zelf belangrijk vonden om met elkaar te bespreken.
Voor elk groepsgesprek is een maximum aantal
deelnemers van 6 gehanteerd. Bij elk gesprek was
een ‘open stoel’ beschikbaar waarop raadsleden
konden plaatsnemen om mee te luisteren (of om
als bewoner actief deel te nemen aan het gesprek).
Vervolgstappen
In dit beeldverslag wordt uitgebreid verslag gedaan van alle inbreng van de bewoners, stakeholders en andere betrokken gebiedspartijen tijdens
de tweede participatieronde. Er heeft (nog) geen
afweging plaatsgevonden tussen de opgehaalde
informatie. Dat doen we in het werkdocument
‘Visie op hoofdlijnen’. Dit werkdocument wordt samen met het voorliggende beeldverslag en het
achtergrondrapport van de online vragenlijst - eind
september 2020 besproken met de gemeenteraad,
tijdens een beeldvormende themasessie.
In de ‘Visie op hoofdlijnen’ schetsen we - op basis
van alle opgehaalde informatie - voor elke kern
een toekomstbeeld voor over 10 tot 20 jaar. Aan
de hand van die toekomstbeelden vertellen we
voor elke kern een gebiedseigen verhaal. Hierover
gaan we een open gesprek aan met de raadsleden.
De uitkomsten van de themasessie met de gemeenteraad worden in de maanden oktober en
november verder uitgewerkt in een (concept)
Ontwerp Omgevingsvisie voor het stedelijk gebied
van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek. De
Ontwerp Omgevingsvisie wordt daarna voorgelegd aan de bewoners, ondernemers en stakeholders. Zij kunnen dan een reactie indienen op het
Ontwerp. Medio april 2021 ligt de Omgevingsvisie
ter vaststelling bij de gemeenteraad.
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56
%
80
%

*Vermelde percentages geven aan hoe vaak
procentueel voor een bepaald antwoord is
gekozen

Bouw nieuwe woningen in de
Geer III en Zuidwijk

Inwoners zijn verdeeld over het
verzamelen
van bedrijven
25
23 uit Wijk,
22
61 en Langbroek
58
69
Cothen
%
% naar Broekweg/
%
Langshaven

80
%

79
50
%

50
%

61
51
%

58
52
%

69
38
%
%

51
%

52
%

56
38
%

43
%

73
%

74
%

73
43
%

74
34
%%

39
%

34
%

39
%

56
%
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HOE ZIEN COTHENAREN
HUN TOEKOMSTIGE WOONOMGEVING?

Uitkomsten vervolgonderzoek (118 invullers)

VERKEER
70
%

Handhaaf op te hard rijden

43
%

80
%

58
%

43
53
%%

RECREATIE EN
VOORZIENINGEN
70
33
%

%

53
%

31
%

Vracht- en agrarisch verkeer niet door
het dorp

33
%

8031
%%

70
%

5841
%%

53
%

GROEN EN
33LANDSCHAP

70
%

%

Groene uitstraling van de dorpskern is
voor Cothenaren erg belangrijk

31
%

Waardering voor de fietsroutes langs
landgoederen en de Kromme Rijn

41
%

43
%

80
%

58
%

53
%

80
%

58
%

Maak wandelroutes naar landgoederen

Maak klompenpaden in de weilanden

3
%

80
%

58
%

41
%
43
%

WONEN EN
BEDRIJVEN

80
%

80
%

58
%

33
%

53
%

31
%

33
%

53
%

31
%

43
%

80
%

58
%

70
%

33
%

53
%

31
%

43
%
41
%

Verdeeldheid over het verplaatsen van
bedrijven uit de kern Cothen

Bouw nieuwe woningen aan de rand
van Cothen

Bouw nieuwe woningen binnen de
huidige grenzen

70
%

58
%

70
%

3030
%%

40
40
%%

41
%

41
%
*Vermelde percentages geven aan hoe vaak
procentueel voor een bepaald antwoord is
gekozen

VOOR HET VOLLEDIGE RAPPORT:
omgevingsvisiewijkbijduurstede.nl/vragenlijst/
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HOE ZIEN LANGBROEKERS
HUN TOEKOMSTIGE WOONOMGEVING?
Uitkomsten vervolgonderzoek (90 invullers)

VERKEER

74 74
% %

Meest last van gevaar om
provinciale weg over te steken
Auto’s die te hard rijden

76 76
% %

Onveiligheid voor fietsers
en wandelaars

33 33 58 58
% % % %

3576
%%

5733
%%
40
%

5058
%%
35
%

3657
%%

50
%

74
%

33
%

76
%

40
%

%

%

%

76
%

40
%

35
%

58
%

GROEN EN
LANDSCHAP
Geef veel aandacht aan groen, groene
uitstraling is belangrijk

57
%

50
%

36
%

35
%

74
%

33
%

76
%

40
%

58
%
35
%

RECREATIE EN
VOORZIENINGEN

Vracht- en agrarisch verkeer alleen
via de hoofdweg

Leg dwarsverbindingen aan tussen
landgoederen en wandelpaden

36
%

Creëer meer mogelijkheden om te
74 en te33
wandelen
fietsen 58

36 36
% %

40 40 35 35
% % % %

Zet in op handhaving op auto’s
die te hard rijden
Plaats meer verkeersremmers,
zoals drempels

5874
%%

57 57 50 50
% % % %

57
%

74
%

33
%

76
%

40
%

58
%

57
%

50
%

36 74
% %

35
%

33
%

76
%

40
%

58
%

57
%

35
%

WONEN
EN
50
36
%
%
BEDRIJVEN
Bouw nieuwe woningen binnen de
huidige grenzen

74
%

33
%

76
%

40
%

Inwoners zijn verdeeld over het
verplaatsen van bedrijven uit de kern

58
%

57
%

50
3636
%%%

3939
36
%%
%

35
%

*Vermelde percentages geven
aan hoe vaak procentueel voor een
bepaald antwoord is gekozen

VOOR HET VOLLEDIGE RAPPORT:
omgevingsvisiewijkbijduurstede.nl/vragenlijst/
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5
%
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Online videogesprek met stakeholders

Op donderdag 9 juli 2020 organiseerden we een
online werkbijeenkomst voor stakeholders en
ketenpartners. Aan het videogesprek werd deelgenomen door vertegenwoordigers van diverse
belangenorganisaties en lokale gebiedspartijen:
provincie Utrecht, Hoogheemraadschap Stichtse
Rijnlanden, woningcorporatie Viveste, Stichting
Binding (zorg en welzijn), Vereniging Natuur en
Milieu (VNMW), Veiligheidsregio Utrecht (VRU),
Quarijn (zorg), Kromme Rijnlandschap, Woningbouwstichting Cothen en de EigenWijkse Energie
Coöperatie (EWEC).
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Na een welkomstwoord van wethouder Hans
Marchal en een terugkoppeling van het doorlopen
planproces tot nu toe, gingen we in drie groepen uiteen. In elke groep zijn de belangrijkste
opgaven en uitdagingen in de kernen besproken.
Er is gesproken over keuzes en mogelijke oplossingsrichtingen die daarbij aan de orde zijn. En er
zijn bouwstenen aangeleverd voor een mogelijk
toekomstbeeld voor de aankomende 10 à 20 jaar
in elk van de drie Wijkse kernen. Op de volgende
pagina’s zijn de resultaten vanuit elke groep kort
samengevat.

Stakeholders
Groep 1

wonen, water, recreatie, groen, energie en
duurzaamheid
Wonen
• Wijk bij Duurstede is een unieke kern. Wijk bij
Duurstede biedt een rustige woonomgeving en
ligt een beetje in de periferie. En dat moet vooral
zo blijven.
• De kwaliteiten van de fraaie binnenstad moeten
behouden blijven. In de binnenstad is niet veel
ruimte voor extra wonen, of het moet gaan om
wonen boven winkels.
• Er is veel behoefte aan kleine woningen voor
ouderen en jongeren. Let wel op dat dit niet met
standaardwoningen wordt ingevuld. Bouw dus
niet overal hetzelfde. Denk bijvoorbeeld aan:
- ouderenwoningen met gemeenschappelijke
ruimtes;
- gemeenschappelijk wonen met gedeeld erf;
- eengezinswoningen opsplitsen in benedenen bovenwoningen rond een gedeeld hof:
ouderen blijven op de begane grond wonen,
jongeren op de bovenste woonlagen;
- een ‘knarrenhof’ met woningen voor ouderen
(eventueel gecombineerd met jongeren).
• Ontwikkel de gemeentewerf niet zonder meer als
woonlocatie. Dit is ook een hele mooie plek voor
een stadsboerderij met horeca en teelt van eigen
gewassen (zoals bijvoorbeeld Villa Augustus in
Dordrecht). Benut hiervoor de oude boerderij. Dit
is een mooie plek om iets bijzonders te doen.
• Woningbouw moet niet gaan om de aantallen,
maar vooral om de kwaliteit die je in Wijk bij
Duurstede wilt realiseren.
• Als een keuze moet worden gemaakt tussen De
Geer III en Zuidwijk, dan is er vanuit deze groep
een voorkeur voor De Geer III (bereikbaarheid is
beter en Zuidwijk is relatief laag gelegen).
Water en recreatie
• Kans: aanlegsteiger realiseren op de kop van
het ‘schiereiland’ bij de haven. Gezamenlijk
oppakken met bedrijven die riviercruises
organiseren. Daarnaast zijn hier mogelijkheden
voor een strandpaviljoen in de zomer.
• De route langs de rivier kan verder
worden ontwikkeld, van de kop van de
Lunenburgerwaard (nieuw stadsstrand) tot aan de
sluizen in het Amsterdam-Rijnkanaal. Langs deze

route kunnen verschillende gebieden worden
opgenomen / ontwikkeld:
- kop van de Lunenburgerwaard: stadsstrand;
- sportpark Mariënhoeve;
- sluizencomplex in het Amsterdam-Rijnkanaal:
kansen voor restaurant, waterwoningen,
woontoren aan het water, etc.
Groen
• Centrale groenzone door de stad versterken,
zodat een samenhangende groenstructuur
ontstaat van het Kasteelpark tot aan de
Romeinenbaan/Geerweg.
• Groene en blauwe kwaliteiten in de stad verder
uitbouwen, als basis voor recreatie, waterberging,
energiebuffering en verkoeling bij hitte.
• Mogelijkheden voor verdichting langs de randen
van het groen. Hiervoor komen vooral gebieden
in aanmerking die aan herstructurering toe zijn.
Denk daarbij aan het toevoegen van nieuwe
woonvormen (zie ook onder ‘wonen’).
• Het landschap tussen Cothen en Langbroek
moet open blijven. Om die reden ook geen
bedrijventerrein op het Stefanusterrein.
Energie en duurzaamheid
• Onderzoek de mogelijkheden om warmte te
winnen uit water en op te slaan in ondergrondse
opslag (warmtenet).
• Leg relaties met concrete initiatieven voor de
aanleg van zonnevelden aan de rand van de stad
(en bij Cothen).
• Verruim het aanbod aan laadpunten voor
elektrische voertuigen in de wijken.

Groep 2

wonen, zorg, veiligheid, groen en landschap, duurzaamheid en bereikbaarheid
Wonen
• In de komende jaren ontstaat grote behoefte aan
betaalbare woningen voor kleine huishoudens.
Die vraag is met name afkomstig van de groter
wordende groep ‘oudere’ ouderen (75+), maar
ook van jonge starters op de woningmarkt.
• Beide doelgroepen zijn vooral op zoek
naar appartementen in de nabijheid van
voorzieningen (winkels, zorg, openbaar vervoer).
• Als in het stedelijk gebied onvoldoende
bouwlocaties voorhanden zijn in de nabijheid
van voorzieningen, dan kan worden overwogen
om voorzieningen te verschuiven richting de
nieuwbouwlocatie (met name De Geer III).
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• De toenemende vraag naar appartementen
betekent ook dat nagedacht moet worden over
de (maximale) bouwhoogte in de stad en in de
dorpen. Wat vinden we nog ‘Wijks’? Nu is dat in
de stad veelal vier à vijf bouwlagen, maar vinden
we dat in de toekomst nog steeds het maximum?
• In de dorpen dient gezocht te worden naar een
woningtypologie voor appartementen die past
bij het dorpse karakter. Dat hoeft niet per se een
gestapelde vorm te zijn. Kleinere wooneenheden
kunnen bijvoorbeeld ook in een vrijkomende
boerderij worden gerealiseerd. Op die manier
sluit je beter aan bij de dorpse karakteristiek.
• Hoger bouwen biedt kansen voor meer openbaar
groen rondom het appartementencomplex.
• Bij nieuwbouw dient menging en stapelen van
functies het uitgangspunt te zijn. Bijvoorbeeld
door gebouwen uit te voeren met zonnepanelen
op de daken of groene daken. Zonnepanelen
kunnen ook boven parkeerplaatsen met
elektrische oplaadpunten worden aangebracht.
• Menging is vanuit sociaal oogpunt ook op
wijkniveau van belang, zodat gemêleerde wijken
ontstaan. Daarmee kan worden voorkomen
dat in bepaalde wijken of delen van een wijk
sociale concentratie gaat ontstaan. Richt je bij
vernieuwing van verouderde wijken dan ook op
deze (sociale) aspecten.
Zorg en veiligheid
• De steeds groter wordende groep ouderen zal in
de toekomst ook een steeds groter beroep doen
op zorg en hulpverlening in de wijken. Dit vraagt
om ruimte voor extra voorzieningen in de wijk.
• Bij verdichtingslocaties in de historische binnenstad en in bestaande wijken dient aandacht te
worden besteed aan toegankelijkheid voor minder validen en bereikbaarheid voor hulpdiensten.
• Houd rekening met obstakelvrije toegangswegen, opstelplaatsen voor hoogwerkers en houd
in bouwplannen ook rekening met de ontruiming
van het pand, zodat ouderen per brancard het
pand veilig kunnen verlaten (bijv. ruimere liften).
Groen en landschap
• Meer groen in de wijk kan bijdragen aan
klimaatopgaven en CO2-neutraal ontwikkelen
(bomen). Houd dan wel rekening met voldoende
groeiruimte voor bomen in de wijk (ook
ondergronds). Neem hiervoor voldoende ruimte
op in nieuwbouwplannen.
• Groene, landschappelijke wijken bieden een
hoogwaardige leefkwaliteit voor bewoners.
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• Stedelijke ontwikkelingen en groene opgaven
(inclusief energie- en klimaatopgaven) dienen
aan elkaar gekoppeld te worden, zodat er écht
sprake is van een integrale ontwikkeling.
• Door het groen in de wijk vooraf aan te leggen,
worden de groene kwaliteiten van de wijk
verzekerd. Leg dus eerst het groene raamwerk
aan, voordat wordt begonnen met de bouw van
woningen. Zo kan worden gegarandeerd dat
‘rood’ meebetaalt aan de aanleg van het groen.
• De unieke groene identiteit van de Wijkse kernen
dient terug te komen in de openbare ruimte.
Denk bijvoorbeeld aan fruitbomen in Wijk bij
Duurstede en Cothen. Of aan het kleinschalige
landelijke karakter van Langbroek.
Duurzaamheid
• Verduurzaming van de gebouwde omgeving
is belangrijk, maar komt nog onvoldoende
van de grond. Op korte termijn worden door
de woningcorporatie vooral op kleine schaal
‘no-regret’-maatregelen genomen. Er wordt
verwacht dat in de toekomst technisch betere en
betaalbare oplossingen zullen komen, die dan
wel op grote schaal kunnen worden toegepast.
• Zon op daken heeft de voorkeur boven
zonnevelden. Benut het dakoppervlak van
bestaande en nieuwe gebouwen maximaal voor
het aanbrengen van zonnepanelen.
Bereikbaarheid
• De regionale bereikbaarheid van Wijk bij
Duurstede is sterk afhankelijk van de N229.
Om deze weg te ontlasten, moeten duurzame
alternatieven worden onderzocht, zoals
snelfietsroutes of een nieuwe weg langs het
Amsterdam-Rijnkanaal die begeleid wordt door
windturbines en zonnevelden.
• De verkeerspendel tussen Wijk bij Duurstede en
Utrecht (via N229 en A12) moet worden beperkt.
Bijvoorbeeld door meer lokale bedrijvigheid aan
te bieden op het bedrijventerrein Broekweg,
zodat inwoners van Wijk bij Duurstede in hun
eigen woonplaats kunnen werken.

Groep 3

wonen, zorg, welzijn, groen, natuur, duurzaamheid
en energie
Wonen
• De uitbreidingslocatie Zuidwijk biedt kansen voor
specifieke woningtypen, zoals woningen voor
ouderen (i.v.m. nabijheid van voorzieningen).

• Kies liever voor compacter / hoger bouwen dan
standaard eengezinswoningen met privé groen
in tuinen. Hiermee wordt meer ruimte gemaakt
voor openbaar groen in de wijk (zie ook ‘groen
en natuur’).
• De dorpskern van Cothen beschikt over
voldoende woningen voor ouderen. Hier is vooral
vraag naar starterswoningen.
• In Cothen zijn weinig mogelijkheden om in
te breiden. Bedrijvigheid verplaatsen van het
huidige bedrijventerrein biedt een mogelijkheid
om te bouwen binnen de rode contour.
Zorg en welzijn
• Toenemende vergrijzing: in 2030 is het aantal
ouderen verdubbeld in de gemeente Wijk bij
Duurstede: hoe kunnen kernen vitaal blijven?
• Het onlangs vernieuwde Ewoud en Elisabeth
Gasthuis in Wijk bij Duurstede is een goed
voorbeeld van hoe in de toekomst om kan
worden gegaan met het stijgende aandeel
ouderen. Hier vinden verschillende activiteiten
plaats waar zowel bewoners van het tehuis als
gasten (inwoners Wijk bij Duurstede) gebruik van
kunnen maken en zijn er diverse mogelijkheden
voor wonen in combinatie met zorg.
• De oudere generatie zal zo lang mogelijk thuis
blijven wonen in combinatie met zorg. Er wordt
in de toekomst een groot beroep gedaan op de
(mantel)zorg. Mantelzorg staat nu als hoog in het
vaandel in met name Cothen en Langbroek.
• Het concept van het ‘knarrenhof’ klinkt erg
aantrekkelijk: veilig wonen met veel privacy en
tegelijkertijd de voordelen van “samenwonen”
en elkaar helpen als daar behoefte aan is. Dit
concept is voor Wijk bij Duurstede interessant,
maar ook voor de kleinere dorpskernen van
Cothen en Langbroek.
• Wens van Quarijn is om in elke dorpskern een
zorgcentrum (vergelijkbaar met het Ewoud
en Elisabeth Gasthuis) te realiseren, waar
verschillende activiteiten plaatsvinden voor zowel
bewoners als gasten. Dergelijke voorzieningen
vragen om een centrale ligging in de kern. Het
kan alleen van de grond komen als de kern groot
genoeg is om het rendabel te maken. Met name
voor Langbroek vormt dat een uitdaging.
• Combinaties van wonen, zorg én dagbesteding
zijn kansrijk. Het loskoppelen van dagbesteding
en zwaardere zorg (zoals dementie) heeft dan de
voorkeur, omdat dit mensen (van buitenaf) kan
afschrikken om gebruik te maken van dergelijke
voorzieningen/activiteiten.

Duurzaamheid en energie
• In de gemeente Wijk bij Duurstede wordt bijna
15% van de daken gebruikt voor het opwekken
van duurzame zonne-energie (bron: CBS, 2019).
Dat is weliswaar meer dan landelijk (12,5%), maar
veel particuliere daken bevatten nu (nog) geen
zonnepanelen.
• Ook woningbouwstichtingen en corporaties
geven nog (te) weinig invulling aan het opwekken
van duurzame zonne-energie op de daken van
hun woningbezit.
• Omdat niet iedereen de financiële middelen
heeft om te investeren in zonnepanelen op
het dak (ook al levert het uiteindelijk iets op),
moeten er aan de voorkant meer mogelijkheden
komen om particulieren en corporaties te laten
investeren in zonnepanelen. Denk hierbij aan
leningen of subsidies voor de aanschaf van
zonnepanelen, lease-contracten of een (extra)
salderingsregeling.
• Terwijl zon op daken nog niet optimaal wordt
benut, worden er wel al veel initiatieven voor
zonnevelden ontwikkeld in het buitengebied.
Groen en natuur
• De ruimte is schaars, dus maak slimme functiecombinaties: groen kan meerdere functies
vervullen: natuur / spelen / zorg / educatie /
energie / water / etc.
• Maak ruimte voor groene verbindingen waar
mensen kunnen recreëren en die tevens
bijdragen aan versterking van de ecologie
(biodiversiteit) en inspelen op klimaatverandering
(waterberging / opnemen warmte).
• Creëer ook gebruiksvriendelijke, veilige fietsen voetpaden door het groen. Deze groene en
veilige verbindingen nodigen mensen uit om er
gebruik van te maken (bewegen = gezondheid).
Laat deze verbindingen ook aansluiten op het
buitengebied, maar ook op voorzieningen
(zorginstelling, winkels, sportclub, school, etc.).

Participatieronde 2 | Beeldverslag | pagina 11

Meedenksessies in Wijk bij Duurstede

Op 8, 13 en 15 juli 2020 organiseerden we
meedenksessies voor de inwoners van Wijk bij
Duurstede. In het Revius Wijk gingen (verdeeld
over twee avonden en meerdere gesprekstafels)
zo’n 75 betrokken wijkbewoners en ondernemers
uit de binnenstad en woonwijken met elkaar in
gesprek. Daarnaast organiseerden we een online
videogesprek. De gesprekken gingen over diverse
thema’s die de deelnemers vooraf zelf hadden
aangegeven, zoals duurzaamheid, milieu en
energie, ruimte voor water en groen in de stad,
toerisme en economie, wonen, samenleving en
voorzieningen in de wijken en toegankelijkheid
en verkeersveiligheid op fiets- en wandelroutes.
Het leverde opnieuw veel informatie op over de
belangrijkste opgaven en uitdagingen in Wijk bij
Duurstede.
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Op de volgende pagina’s is voor elk thema
weergegeven wat er aan de betreffende
gesprekstafels (en in het videogesprek) aan bod is
gekomen. Er heeft geen afweging plaatsgevonden
tussen de genoemde punten. Dat wil zeggen
dat bepaalde punten met elkaar in tegenspraak
kunnen zijn, of dat er aan verschillende
gesprekstafels soms uiteenlopende meningen
zijn geuit over hetzelfde punt. Sommige punten
zijn aan meerdere gesprekstafels genoemd en
komen daardoor vaker voor in het overzicht. Over
de gesprekspunten heeft nog geen afstemming
plaatsgevonden met het gemeentelijk beleid.

Meedenksessies Wijk bij Duurstede
Thema: wonen, voorzieningen en samenleving
De Geer III
• De ontwikkeling van nieuwbouw in De Geer III
biedt kansen om een onderscheidende woonwijk
te maken. Daarbij wordt vooral gedacht aan een
riant opgezette groene woonomgeving op de
overgang naar het landschap.
• De gebouwen in De Geer III zelf zouden ook een
groene uitstraling moeten krijgen, bijvoorbeeld
met groene gevels, rijkelijk begroeide balkons en
terrassen, of groene daken en daktuinen. Hiermee kan een gevarieerde, fantasievolle woonwijk
worden gerealiseerd met een groene uitstraling.
• In zo’n groene woonwijk kan hoogbouw er voor
zorgen dat er meer groen komt in de wijk. Rond
hoge en compacte woongebouwen is meer
ruimte voor openbaar groen.
• Appartementencomplexen met een gemiddelde
bouwhoogte van 4 tot 5 bouwlagen zouden
goed kunnen passen bij het huidige karakter van
Wijk bij Duurstede. Het moet wel ‘Wijks’ blijven.
Voor anderen is hoger bouwen ook denkbaar,
maximaal 6 lagen.
• Op enkele (hooguit 2 of 3) markante plekken is
voor sommige deelnemers een hoge woontoren
van 10 bouwlagen zelfs denkbaar. Dat vraagt dan
wel om een zorgvuldige vormgeving en situering
van zulke hoge woongebouwen. Bijzondere
aandacht moet er zijn voor ‘onzichtbaarheid’
vanuit de historische binnenstad en het
voorkomen van ‘horizonvervuiling’ vanuit het
buitengebied.
• De realisatie van appartementen in De Geer III
sluit aan bij de groeiende vraag naar kleinere
wooneenheden voor ouderen en jonge starters.
• Er is veel vraag naar betaalbaar bouwen (sociale
woningbouw). Biedt daar dus ook voldoende
ruimte voor aan in De Geer III.
Zuidwijk
• Zuidwijk is een waardevol groengebied aan
de rand van de stad, dichtbij het Kasteelpark
en met een fraai uitzicht over de dijk langs het
Amsterdam-Rijnkanaal. Behoud van het groene
karakter is belangrijk voor veel van de aanwezige
deelnemers aan de gesprekken.
• Maar dat wil niet voor iedereen zeggen dat er in
het gebied geen woningbouw mogelijk is. Mits
zorgvuldig ingepast en met respect voor de groene en cultuurhistorische waarden van het gebied,

worden er best mogelijkheden gezien voor woningbouw in een bijzondere, groene omgeving.
• Bij woningbouw in Zuidwijk dient in elk geval
een brede groenstrook te worden aangehouden
rondom het ‘rode’ zoekgebied om een groene,
landschappelijke overgang te borgen.
• Aan enkele gesprekstafels is sprake van een
voorkeur voor Zuidwijk t.o.v. De Geer III als
mogelijke uitbreidingslocatie. Omdat het dichter
bij de stad is gelegen en het de voorzieningen in
de binnenstad versterkt. Andere gesprekstafels
hebben juist een voorkeur voor De Geer III. De
meningen zijn hier dus over verdeeld.
• Als zou worden gekozen voor woningbouw in
Zuidwijk, dan biedt dit kansen voor (kleinschalig)
wonen in het groen met zicht op het water. Een
bouwhoogte van 3 of 4 bouwlagen is voor velen
dan wel het maximum.
• Het vormt voor velen geen probleem om de
gemeentewerf te bebouwen met woningen.
• De auto-ontsluiting van Zuidwijk vraagt
om aandacht. Er moet daarom maximaal
worden ingezet op het terugdringen van het
autogebruik (o.a. deelauto’s en deelfietsen,
lagere parkeernormen, parkeren op afstand)
en een goede ontsluiting van de wijk voor
andere vervoersmodaliteiten. Denk daarbij aan
snelfietspaden naar Houten en Utrecht of een
aparte snelle fietsroute voor e-bikes en speedpedelecs langs het Amsterdam-Rijnkanaal.
Gemengde woonwijken
• Naast betaalbare woningen en appartementencomplexen zou nieuwbouw in Wijk bij Duurstede
ook ruimte moeten bieden aan grondgebonden
woningen voor gezinnen. Hierbij moet worden ingezet op een bijzonder woningaanbod, dus geen
standaard rijtjeswoningen. Die zijn er al genoeg
in Wijk bij Duurstede.
• Er zouden bijvoorbeeld particuliere kavels kunnen worden uitgegeven of ruimte voor collectieven die met circa 10 tot 20 huishoudens samen
een eigen woningbouwproject willen realiseren.
Het Hof van Wijk is hiervan een mooi voorbeeld.
• Door een gedifferentieerd woningaanbod te creëren, wordt gebouwd aan een woonwijk voor alle
generaties met veel sociale menging en verscheidenheid. Jong en oud, exclusief en betaalbaar,
hoog- en laagbouw worden allemaal door elkaar
gemixt. Hierdoor ontstaan inclusieve woonbuurten. Het biedt tevens de mogelijkheid om een
volledige wooncarrière in de wijk te doorlopen.
• Een gemengde woonwijk die is gericht op ‘meergeneratie’ wonen biedt kansen om in te spelen
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op de verschillende woonwensen van bewoners
en om de doorstroming te bevorderen.
Groen en ontmoeting in een verdichtende stad
• De groene kwaliteiten van Wijk bij Duurstede
moeten ook in de toekomst gewaarborgd
blijven. Bij verdergaande verdichting komen die
kwaliteiten onder druk te staan.
• Inbreiding mag niet plaatsvinden op de
groene gebieden in de wijken. Benut
hiervoor de reeds braakliggende terreinen of
herstructureringslocaties in de stad. Als die
mogelijkheden allemaal zijn benut, kies dan voor
een uitleglocatie aan de rand van de stad, maar
niét voor het volbouwen van het groen in de
bestaande stad.
• Zet bij herstructurering en inbreiding vooral in
op het realiseren van appartementen. Richt je
daarbij dan vooral op betaalbare woningen, want
er is een overaanbod aan dure appartementen
(huur en koop), terwijl het heel lastig is om aan
een betaalbare woning in de stad te komen.
• Oudere inwoners en jongeren (die vaker thuiswerken) vragen om nieuwe ontmoetingsplekken
in de wijk. Waar kun je elkaar informeel tegen het
lijf lopen in de wijk? Ontmoeting zou meer gestimuleerd moeten worden. Geef bestaande groenvoorzieningen in dit kader een ontmoetingsfunctie, zoals bijvoorbeeld een bloemenplukweide,
moestuin, trapveldje/skatebaan, etc.
• Ook in gebouwen kan ontmoeting worden gestimuleerd. Bijvoorbeeld door culturele en welzijnsvoorzieningen te combineren met schoollocaties.
Denk aan muziek, sport, theater, etc.
• Richt publieke ruimtes zo in dat het uitnodigt tot
ontmoeting en een veilig gevoel oproept. Denk
aan goede verlichting, onderhoud van struiken
en perken, etc.
Woningbouwopgave
• Zet in op een slimme mix van herstructurering,
inbreiden en uitbreiden. En zet bij nieuwbouw
altijd in op dubbel grondgebruik en menging van
functies.
• Een grote bouwopgave in Wijk bij Duurstede
leidt tot meer verkeersdruk op de N229, die nu
al zwaar belast is. Kijk daarom kritisch naar de
gestelde woningbouwopgave van 1.000 (of zelfs
2.000) woningen in Wijk bij Duurstede.
• Is de genoemde woningbouwopgave van 1.000
woningen in de komende 10 jaar gebaseerd
op de lokale behoefte of wordt daarmee ook
tegemoet gekomen aan een regionale vraag?
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• Kan de bouwopgave van 1.000 woningen
worden verklaard vanuit de demografische
ontwikkeling? Er is de komende jaren toch juist
sprake van een toenemende vergrijzing (en
daarmee samenhangende hogere sterftecijfers).
Dan zou je juist denken dat er woningen leeg
komen te staan. De gewenste doorstroming komt
dan dus vanzelf op gang.
• Is de demografische ontwikkeling (vergrijzing en
toenemende sterftecijfers) wel voldoende meegenomen in de cijfers? Ook in de gemeentelijke
Woonvisie wordt hier onvoldoende rekening mee
gehouden. Er wordt teveel uitgegaan van aannames en dat leidt tot een veronderstelde woningvraag die niet hard gemaakt kan worden.
• De voorkeur gaat uit naar een geleidelijke groei
met relatief kleine woningaantallen per jaar
op meerdere locaties in plaats van één grote
bouwlocatie.
Doorstroming
• De doorstroming op de woningmarkt moet
bevorderd worden, bijvoorbeeld door mensen
hier ook actief voor te benaderen.
• Bestaande eengezinswoningen kunnen worden
gesplitst. Ouderen kunnen dan beneden
wonen (gelijkvloers en goed toegankelijk) en
jongeren boven. Op die manier realiseer je
‘meergeneratie’ woningen in de bestaande bouw
en zo creëer je meer diversiteit in de wijk.
• Het is voor jongeren heel moeilijk om een huis
in Wijk te vinden, zowel koop als huur. Kan de
gemeente doorverkoop na 1 jaar voorkomen?
Bijvoorbeeld door zelf de huizen op te kopen?
Voorzieningen in de wijk
• Voorzieningen in de wijk die belangrijk worden
gevonden en waar behoefte aan is, zijn o.a.:
een huisartsenpost, nacht OV (bus), bankjes
bij bushalte, kleinschalige evenementen,
wijkcentrum/jongerensoos (leeftijd 14-20 jaar)
waar overdag ouderenactiviteiten of taallessen
plaatsvinden, inloop bij kerken.
• Zorg voor voldoende speelvoorzieningen in de
wijken.
Thema: duurzaamheid, milieu en leefbaarheid
Verduurzaming van de bebouwde omgeving
• De opwekking van duurzame energie in de
gemeente is belangrijk maar vormt een forse
opgave. Met name de omvorming van oudere
woningen zal lastig zijn.
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• Probeer dit dan ook zo veel mogelijk te koppelen
aan nieuwbouw en richt je dan met name op
zonnepanelen op daken van gebouwen.
• Ga ook op zoek naar innovatieve oplossingen,
zoals bijvoorbeeld zonnepanelen als geluidsschermen langs wegen en/of geïntegreerde
zonnepanelen in het wegdek. Daarmee kan
de aantasting van het buitengebied (hoge
windturbines, zonnevelden, biomassacentrales,
etc.) zoveel mogelijk worden voorkomen.
• De gemeente mag meer duidelijkheid, maar
ook lef en durf tonen op het gebied van
duurzaamheid. Formuleer als gemeente hoge
ambities en laat in de praktijk zien tot welke
resultaten dat kan leiden. Hiermee kan Wijk bij
Duurstede zich onderscheiden als duurzame,
gezonde woongemeente in de regio.
• De gemeente moet inwoners op weg helpen
en voorzien van duidelijke informatie over
verduurzaming. Veel mensen wachten op
duidelijkheid vanuit de gemeente. Eerder zullen
ze niet starten met de verduurzaming van hun
woning.
• Wat is de rolverdeling tussen EWEC en de
gemeente? Veel bewoners weten inmiddels de
weg naar het energieloket te vinden. Maar is dat
energieloket van EWEC of van de gemeente?
En wat doet EWEC nou nog meer? En is EWEC
van de gemeente? Er zijn veel bewoners die
niet weten hoe het precies zit. Aangezien EWEC
een belangrijke rol vervult in de energietransitie
is het van belang dat hier duidelijk over
gecommuniceerd wordt.
• Er is heel veel informatie te vinden op internet
over verduurzaming en het besparen van energie.
Maar soms zie je door de bomen het bos niet
meer. De gemeente zou een rol kunnen spelen
bij het aanbieden van goede informatie.
• Er wordt nog te weinig gecommuniceerd
over duurzaamheid. De boodschap over
de belangrijke thema’s wordt in een te lage
frequentie verspreid. Ook worden er te weinig
kanalen gebruikt. De gemeente zou zoveel
mogelijk kanalen moeten gaan gebruiken om
zoveel mogelijk inwoners te bereiken (sociale
media, nieuwsbrief, etc.).
• Neem uitgangspunten over duurzaam bouwen
op in het gemeentelijk beleid: alle nieuwe
woningen energieneutraal en CO2 neutraal.
• Hoe wordt duurzaamheid afgewogen in de
politiek? Wordt het gezien als een kostenpost
of is het landelijke wetgeving die gewoon moet
worden uitgevoerd? Het zou goed zijn als de
politiek een duidelijke visie zou hebben over
duurzaamheid.
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• Als bewoners iets willen op het gebied van
duurzaamheid zouden ze bij iemand van de
gemeente terecht moeten kunnen die hen
ondersteunt of op weg helpt. Het is belangrijk
dat die persoon goed te bereiken is.
• Anticipeer bij nieuwbouw op verdere
verduurzaming van de woningen en de openbare
ruimte. De minimale eisen liggen vast in wet- en
regelgeving. De gemeente zou echter ambitie
moeten tonen bij het ontwikkelen van nieuwe
projecten. Op het gebied van klimaatadaptie,
biodiversiteit, circulair bouwen, Nul-Op-Meter,
etc. Goed voorbeeld doet goed volgen.
• Investeer in opwekking van energie in de
bestaande bebouwde omgeving. Veel
woningeigenaren kunnen hun eigen energie
opwekken. Met zonnepanelen maar ook met
zonnecollectoren en warmtepompen. Hier zou
meer voorlichting over moeten komen.
• Laat woningcorporaties in de stad meer middelen
inzetten om hun woningbezit te verduurzamen.
• Er is geen pasklaar antwoord voor de overgang
naar duurzame energie. 2030 lijkt niet haalbaar.
Dat betekent niet dat je er niet op moet
inzetten. Aan de gesprekstafel is in elk geval veel
draagvlak voor duurzaamheidsmaatregelen.
• Het kostenplaatje is voor inwoners belangrijk
bij verduurzaming van de eigen woning: hoe te
financieren? Verduurzaming moet betaalbaar
zijn voor inwoners, niet iedereen is even
draagkrachtig.
• De betaalbaarheid van de energietransitie is
één van de belangrijkste uitdagingen voor
de transitie. De gemeente kan dit niet alleen
oplossen. Er zijn verschillende subsidies
beschikbaar maar die zijn lastig te vinden. Het
zou helpen als de gemeente bewoners op weg
kan helpen bij het vinden van de verschillende
subsidies.
• Laten we voorlopig het gasnet behouden en op
termijn overschakelen op waterstof. Leg geen
dure warmtenetten aan. Ook voor het benutten
van aardwarmte (geothermie) is het nog te vroeg.
• Wanneer beginnen we met de verduurzaming?
De verduurzamingsopgave begint natuurlijk
voor iedere bewoner en ondernemer op een
ander moment. Sommigen zijn al jaren bezig en
anderen hebben nog helemaal geen plannen
gemaakt. Zou het geen mooi idee zijn als de
gemeente een algemeen startsein zou kunnen
organiseren? Iets ludieks waarmee de aandacht
wordt gevestigd op verduurzamingsopgave.

Klimaat
• De komende jaren zal het klimaat extremer
worden en daar moeten we onze woningen en
openbare ruimte voor klaar maken. ‘Operatie
steenbreek’ is daar een goed voorbeeld van. De
gemeente moet het goede voorbeeld geven dus
ook in de openbare ruimte zal er meer aandacht
moeten komen voor klimaatadaptie.
• Breng meer water en groen in de wijken voor
wateropvang, tegen hittestress.
• Zoek naar andere (waterdoorlatende) vormen van
verharding. Er kunnen bijvoorbeeld meer groene
parkeerplekken ingericht worden met grasbeton.
• Stimuleer het afkoppelen van hemelwater.
Geef als gemeente positieve prikkels door te
stimuleren en informeren. Bijvoorbeeld door
subsidie of minder rioolheffing bij een groene,
onverharde tuin, waarbij ook hemelwater wordt
afgekoppeld.
• Aanplanten van nieuw bos biedt kansen
voor CO2 opname en verbetering van de
klimaatbestendigheid van de stad.
Duurzame mobiliteit
• De uitbreiding van het aantal laadpalen
voor auto’s is nodig om het elektrisch rijden
aantrekkelijker te maken. Laadpunten voor
elektrische fietsen worden (nog) niet gezien als
belangrijk speerpunt.
Afval en milieu
• Er is overlast van zwerfvuil, meer prullenbakken in
de wijken en in de binnenstad zijn nodig.
• Kan het huishoudelijk afval in de toekomst
op een andere manier worden ingezameld?
Bijvoorbeeld met ondergrondse containers. En
wat zijn dan geschikte locaties om die containers
te plaatsen in de woonomgeving? Zijn daar al
criteria en randvoorwaarden voor benoemd?
Thema: binnenstad, toerisme en economie
Binnenstad
• Parkeren voor de binnenstad leidt tot overlast in
de omliggende buurten. Het parkeren rond de
binnenstad zou ook best wat minder kunnen (zie
ook thema ‘verkeer’).
• Alternatieve parkeerlocaties aan de rand van
de binnenstad zouden beter in beeld moeten
worden gebracht. Een nieuwe parkeerplaats in
combinatie met een stadsstrand is bijvoorbeeld
een interessante optie.

• Verbind mooie plekken in de stad met een
wandelroute voor toeristen. Van de molen naar
het oude zwembadterrein zou één van die
mooie routes kunnen zijn. Bijzondere plekken
met parkeercapaciteit als startpunt benutten
(stadshaven, sluizencomplex, etc.).
• Maak een fotoroute door de binnenstad. Er zijn
heel veel leuke plekken waar je bezoekers op kan
wijzen (spook in de dakgoot!).
• Stel markante gebouwen open voor publiek.
Denk bijvoorbeeld aan de toren van de kerk en
het kasteel. De molen is al toegankelijk voor
publiek, nu de andere plekken nog. Begin met
eens in de maand tijdens het Culturele Rondje.
• Wijk heeft genoeg kwaliteiten. Ze zijn alleen een
beetje verstopt. Zo is er bijvoorbeeld een Joodse
begraafplaats. Bijna niemand weet het. Stel de
brouwerij open. Ook het museum moet snel weer
open.
• Er is voldoende winkelaanbod in de binnenstad.
Lokale streekproducten kunnen meer worden
gepromoot: fruit, bier, zuivel. Een groentezaak
zou nog wel een echte aanvulling zijn voor Wijk.
Verder ontbreken er weinig winkels. Probeer te
behouden wat er is.
• Er is ook genoeg (leuke) horeca in het centrum.
• Straten in de binnenstad vergroenen met bomen,
bloembakken (verplaatsbaar bij evenementen) en
gevelgroen.
Stadshaven en rivierfront
• In de haven van Wijk bij Duurstede kan de
levendigheid nog meer bevorderd worden:
(meer) activiteiten, kraampjes (food trucks),
bankjes, camperplaatsen, boulevard,
informatieborden en/of digitale informatie.
• De stadshaven kan worden ontwikkeld als
hét knooppunt van groen, water, recreatie en
cultuurhistorie. Er is ruimte voor kleinschalige
recreatie, passend in het rivierenlandschap en
bij het beschermd stadsgezicht, met veilige
vrijliggende wandel- en fietspaden richting
Amerongen en de Irenesluizen. Hiermee kunnen
de uiterwaarden meer toegankelijk worden
gemaakt en wordt het rivierenlandschap meer
betrokken bij de stad.
• Zichtbaar maken van 2000 jaar cultuurhistorie
in de stadshaven: van de Romeinse Limes, de
handelsstad Dorestad, de Vikingen, het kasteel,
de waterstaatkundige geschiedenis met de
afdamming in 1122 van de Kromme Rijn en de
dijk, ontginning van het moerassige achterland
(Langbroek) tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
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• Organiseer rondvaarten op de Lek. Dat zou echt
een aanvulling zijn op het toeristische aanbod
van de binnenstad en ook mensen - door het
centrum - naar de rivier trekken.
• De cruiseschepen zorgen niet altijd voor direct
bezoek van winkels en horeca, maar wel voor
mond op mond reclame naar hun ‘achterland’ en
daarmee dus voor meer bezoekers.
Evenementen
• Culturele evenementen zoals Cultureel Rondje of
Jazz bij Duurstede horen van oudsher bij de stad.
Breid dit culturele aanbod verder uit met:
- kleine en middelgrote evenementen;
- iets heel eigens en specifieks (zoals
bijvoorbeeld Dickens in Deventer);
- evenementen vanuit historische context, zoals
een kleinschalig Vikingdorp inclusief ‘enacting’
als zomer-evenement, iets openluchtmuseumachtigs, gekoppeld aan museum op de
Markt, Noormannentijd (Dorestad) of juist
Middeleeuwen (herkenbare gebouwen);
- een klank- en lichtspel in de binnenstad.
• Keuze maken: ga je voor Wijk als cultuurstad of
voor Wijk als historie-stad?
• Zorg voor spreiding van evenementen in alle
seizoenen van het jaar met een duidelijke
kalender van wat er het hele jaar te doen is.
• Zorg voor een eenvoudiger aanvraagprocedure
van evenementen (of meer hulp bij aanvragen).
• Gebruik Mariënhoeve als locatie voor
evenementen (ontlasten binnenstad).
• Maak een overloopparkeerterrein bij
evenementen in de binnenstad (bijvoorbeeld op
het bedrijventerrein of bij Mariënhoeve).
Thema: recreatie, groen en water in de stad
Groene kwaliteit in bestaande en nieuwe wijken
• Voor veel mensen is het groen in de stad en de
omgeving een belangrijke reden waarom het
prettig wonen is in Wijk bij Duurstede. Behoud
van groenstructuren en de groene kwaliteiten in
de stad zijn dus belangrijk.
• Zorg voor een groene schil rond de bebouwde
kom van Wijk bij Duurstede. Dat vormt ook een
aantrekkelijk wandelrondje rond de stad.
• Zorg op de inbreidings- en uitleglocatie(s) voor
voldoende groen in de wijk, zodat ook in de
nieuwste woongebieden van Wijk bij Duurstede
het groen ruim voorhanden is. Denk aan typisch
‘Wijks’ groen, zoals fruitbomen en kleine stukjes
niemandsland.

• Voorkom dat er ‘snippergroen’ gaat ontstaan,
want dat is lastig te onderhouden. Bovendien
wordt snippergroen regelmatig verkocht aan
particulieren, waardoor de groenstructuur van de
stad wordt aangetast.
• Zet in nieuwe woongebieden een stevige groenstructuur neer. Benut in De Geer III hiervoor
de huidige boomgaard door deze deels te
behouden / terug te laten komen in het ontwerp
van de wijkgroenstructuur.
• In nieuwe woonwijken openbaar groen van allure
en omvang neerzetten. Dit mag ten koste gaan
van de grootte van de privétuinen bij de huizen.
• Onderhoud en beheer van openbaar groen is
belangrijk voor de groene uitstraling van de stad.
Het groen in de wijk (in bestaande en nieuwe
woonbuurten) kan ook door de bewoners zelf
worden ingericht en beheerd. Daarmee creëer je
betrokkenheid bij de eigen woonomgeving.
• Er bestaat echter ook zorg bij bewoners over
het beheer en onderhoud van het groen in de
wijk. Zeker als er in de toekomst meer groen bij
komt in Wijk bij Duurstede, wie gaat dat dan
allemaal onderhouden? Het groen wordt volgens
sommige deelnemers aan het gesprek nu op
enkele plekken al vrij matig onderhouden en
struiken groeien soms over de weg / stoep heen.
• Groen langs wegen kan worden verbeterd.
Bijvoorbeeld langs de Romeinenbaan en de
Zandweg kan een veel groenere uitstraling
worden gerealiseerd.
• Bevorder natuurlijk bermbeheer langs wegen.
Ecologisch beheer creëert meer biodiversiteit en
prachtig groen zonder hoge beheerskosten.
Recreatie
• Kleinschaligheid van het recreatieve aanbod is de
kracht van onze gemeente! Er zijn veel nauwelijks ontdekte plekken waar op een kleinschalige
manier groen-water-recreatie beleeft wordt. Zoals
terrein Dance behind the Wall, zwemmen in de
Kromme Rijn door bewoners uit Noorderwaard,
de vis-kano-zwemplek aan de Kromme Rijn en
het Terras op de walmuur.
• Behoud en borg de kleinschaligheid van initiatieven. Veranker dit ook in vergunningverlening en
bestemmingsplannen.
• Ontwikkel een leuke wandelroute richting
Cothen. Een rondje kunnen lopen vanuit de stad
door het buitengebied zou nog mooier zijn.
Achter de Welkoop loopt bijvoorbeeld een route
langs de Kromme Rijn, maar even verderop moet
je oversteken en over de weg lopen. Dit zou een
doorgaand pad kunnen worden langs de hele
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Kromme Rijn, van de Lek tot aan Cothen. Dat
mag afwisselend aan beide zijden van het water.
• Fiets- en wandelroutes kunnen ook worden
doorgetrokken richting Amerongen. Ook in de
vorm van struinpaden langs de rivier, evt. door
alleen een wandelstrook te maaien. Uiterwaarden
worden nu kaal gemaaid.
• Maak een aantrekkelijk stadsstrand (voor
recreanten en toeristen) op loop- en fietsafstand
van Wijk. Er is behoefte aan een strandfunctie
nabij de stad voor jonge gezinnen (0-10 jaar).
Aandachtspunt is concurrentie met faciliteiten in
de stadshaven.
• Een stadsstrand is voor een deel van de
aanwezigen niet zo nodig. Behoud liever
de Gravenbol en ga dat recreatiegebied
verder ontwikkelen: nieuwe terreininrichting,
speeltoestellen, horeca, (kleine) evenementen.
• Maak dan wel een goede en veilige
fietsverbinding vanuit de stad naar de Gravenbol.
Gravenbol is volgens sommigen echter te ver en
niet veilig genoeg te bereiken vanuit de stad.
• Een zwembad wordt gemist. Dat kan waarschijnlijk alleen uit als het echt bijzonder is. Maak daarom een combinatie van binnen- en buitenbad,
met glijbanen en in de zomer mogelijkheden om
in de Lek te zwemmen. Dat kan een echte publiekstrekker in de regio worden.
• Reizen naar een ander zwembad elders in de regio is lastig voor ouderen en jonge kinderen. Een
nieuw zwembad in Wijk bij Duurstede zou zich
dus juist moeten richten op ‘functioneel’ zwemmen, voor ouderen en voor kinderen. Recreatief
zwemmen hoeft niet ingevuld te worden.
• Meer overnachtingsmogelijkheden creëren,
deze zijn nu te beperkt. Durf te kiezen voor
een bijzondere locatie. Maak daarbij gebruik
van unieke plekken langs het water zoals het
sluizencomplex, de steenfabriek of de kruising
van Amsterdam Rijnkanaal en Lek.
• De bestaande camperplaats bij de haven ‘upgraden’. Nu is er geen stroom- en watertappunt.
Thema: verkeersveiligheid, auto’s en parkeren,
fiets- en wandelroutes
Verkeersveiligheid verbeteren
• Er zijn verschillende gevaarlijke kruisingen en
onoverzichtelijke rotondes in Wijk bij Duurstede.
Eén van de gevaarlijkste punten is de kruising
Zandweg-Nieuweweg. Dat kruispunt vraagt
op korte termijn om actie. Maar ook andere
kruispunten op de Zandweg zijn onveilig.
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• Mogelijke oplossingen die zijn genoemd:
- snelheidsbeperkende maatregelen,
- goten naar wadi’s (remmen het verkeer af);
- asfalt met steenprint.
• Wegen zo inrichten dat deze uitnodigen tot
langzamer rijden. Bijvoorbeeld optisch smaller
maken door een bomenrij langs de weg
(voorbeeld: Koningsweg in Utrecht). Gaat ook
goed bij de Hordenweg tussen Brede School en
winkelcentrum.
• Bij woonstraten in woonwijken kan bijvoorbeeld
een afwateringsgeul worden toegepast in het
wegdek (zoals in De Geer II). De straten nodigen
daardoor niet uit tot hard rijden.
• Maak van de Zandweg vanaf Frankenweg/
Nieuweweg richting centrum een fietsstraat.
• Veel oversteekplaatsen zijn slecht verlicht.
• De rotondes Geerweg-Graaf van Lynden van
Sandenburgweg en Graaf van Lynden van
Sandenburgweg-Zandweg verbeteren t.a.v.
verkeersveiligheid voor fietsers.
Auto’s en parkeren in de (binnen)stad
• Het autogebruik in Wijk bij Duurstede mag best
teruggedrongen worden. Inwoners moeten meer
gestimuleerd worden om op de fiets te stappen.
Dat vraagt om een gedragsverandering bij
bewoners.
• Er is veel parkeerdruk in de wijken wat daar
serieus tot overlast leidt.
• De hoeveelheid verkeer en het vele (wild)
parkeren in de binnenstad is niet fraai.
Voetpaden/trottoirs worden vaak gebruikt om te
parkeren (vooral Veldpoortstraat en Oeverstraat).
Strengere handhaving is nodig.
• Auto’s zouden veel meer uit de binnenstad
geweerd moeten worden. Is het echt nodig dat
je door de binnenstad kan rijden met de auto?
Waarom niet de binnenstad afsluiten voor alle
autoverkeer, m.u.v. bewoners en bevoorrading.
• Kunnen er venstertijden komen voor laad- en
losverkeer? Het vrachtverkeer over de Steenstraat
is onveilig.
• Het parkeerterrein op het Walplantsoen is zo
druk geworden, dat er vaak geen plekje meer
te vinden is. Kan er betaald parkeren ingevoerd
worden om te stimuleren om de auto te laten
staan?
• Is zo veel parkeren aan de rand van het centrum
echt nodig? Leg het bijvoorbeeld wat verder
weg, met een mooie route naar het centrum.
Denk o.a. aan een parkeerplaats bij sportpark
Mariënhoeve met een mooie wandelroute door
het Kasteelpark.

• Maak een duidelijke verwijzing bij de eerste
rotonde in Wijk naar parkeren voor het centrum
via de ‘rondweg’ (De Geer/De Horden/
Broekweg/Mariënhoeve).
• Doorgaand verkeer niet meer over de singel
leiden, maar via Romeinenbaan en Lekdijk naar
veerpont / Amerongen.
• Sinds de invoering van betaald parkeren
is de parkeerkelder onder de Albert Heijn
nog maar voor een kwart gevuld. Dat biedt
parkeerruimte voor bezoekers aan het centrum.
Of voor fietsparkeerplekken in plaats van
autoparkeerplekken.
• Het is echt niet nodig om dicht bij het centrum te
kunnen parkeren. In Wijk is alles aan te lopen en
te fietsen.
• Voer betaald parkeren in bij het Walplantsoen.
• Bij de herinrichting van het postkantoorgebied
ondergronds parkeren realiseren. Of in elk
geval onderzoek naar de haalbaarheid daarvan
uitvoeren.
Fietsen en wandelen
• Meer aandacht voor fietsen en wandelen. Zet
fietsers op 1. Wijk wordt dan een echte fietsstad,
net als Houten.
• Investeren in een goed fietsnetwerk is van groot
belang om meer mensen uit de auto te krijgen
voor korte ritjes. Met name het verbeteren
van de verkeersveiligheid voor fietsers is een
belangrijk aandachtspunt voor het aantrekkelijker
maken van de fiets als duurzaam vervoersmiddel.
• Verkeersveiligheid van fietsers vergroten. In en
rond het centrum mag de fietser ‘de baas’ zijn.
• Leg fietsstraten aan. Vooral op routes naar
voorzieningen en scholen.
• Maak een geconcentreerde fietsenstalling in het
centrum. Nu is het vaak rommelig met allerlei
geparkeerde fietsen op de Markt. Het pand van
de Intertoys staat leeg, benut dit bijvoorbeeld als
fietsenstalling.
• Het snelheidsverschil op de fietspaden wordt te
groot door het toenemende aantal elektrische
fietsen. Met name speed pedelecs gaan veel te
hard voor het gewone fietspad.
• Wandelpaden houden vaak ineens op en dan
moet je over de weg verder. Ook zijn er onlogische overgangen van fiets- naar wandelroutes en
in de Noorderwaard Zuid loop je vast.
• Maak logische wandel- en fietsroutes door
de stad. Fietsers willen de kortste route
(bijvoorbeeld door het stadspark).

Regionale bereikbaarheid
• Met de auto van Wijk naar de op- en afrit van de
A12 bij Bunnik duurt 50 minuten in de spits. Als
je voorbij de aansluiting op de A12 bent, kan je
weer gewoon doorrijden.
• Denk na over verkeer en mobiliteit over 20 jaar.
Er gaan veel dingen veranderen. Mobiliteit wordt
veel flexibeler en we gaan meer thuiswerken.
Zo’n probleem als de aansluiting op de A12 kan
dan wellicht worden opgelost.
• Onderzoek een nieuwe ontsluitingsweg langs het
Amsterdam-Rijnkanaal om de provinciale weg
te ontlasten. Hiermee ontstaat dan tevens een
tweede ontsluitingsweg voor de bedrijven op
Broekweg.
• De OV-verbinding naar Amersfoort moet echt
beter!
• Breid de stad uit in verhouding tot de
capaciteit die de verkeersinfrastructuur biedt.
Nieuwbouwwijken moeten ook goed aansluiten
op OV en fietsvriendelijk worden ingericht.
• Lokale bedrijvigheid uitbreiden en concentreren
op het bedrijventerrein Broekweg, waardoor
er minder woon-werkverkeer nodig zal zijn
richting Utrecht en de regio. Hiermee neemt de
verkeersdruk op de N229 af.
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Meedenksessies in Cothen

Op donderdagavond 16 juli 2020 organiseerden
we een online videogesprek voor de inwoners
van Cothen over de Omgevingsvisie Stedelijk
Gebied. Een week later (21 juli 2020) boden we de
dorpsbewoners in de St. Carolusschool in Cothen
de gelegenheid om aan een gesprekstafel deel te
nemen. In totaal namen 10 mensen deel aan één
van de gesprekken over Cothen. De punten die
daarbij aan de orde kwamen, zijn op de volgende
pagina’s samengevat. Er heeft nog geen afweging
plaatsgevonden over de genoemde punten in de
verschillende groepjes. Dat betekent dat sommige
punten met elkaar in tegenspraak kunnen zijn.
Er heeft nog geen afstemming plaatsgevonden
met het gemeentelijk beleid.
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Meedenksessies in Cothen
Duurzaamheid en energie
• Het belang van duurzame energieopwekking
wordt door veel bewoners ingezien, maar
de geplande zonnevelden aan de zuid- en
oostrand van het dorp vormen een belangrijk
discussiepunt. De karakteristieke, groene
dorpsrand van Cothen (beschermd dorpsgezicht)
wordt hierdoor aangetast. En voor de direct
aanwonenden wordt het uitzicht over het
agrarisch landschap belemmerd met al die
zonnepanelen.
• Een groene buffer aan de rand van het dorp
(zoals die is aangegeven op de kaart met
opgaven) heeft geen enkele betekenis als er
straks grote zonnevelden in worden aangelegd.
Ook niet als die zonnevelden landschappelijk
worden ingepast. Met een groene rand kan de
visuele impact van de zonnevelden op het dorpssilhouet van Cothen niet worden weggenomen.
• Mocht het er toch komen, zorg dan voor een
goede landschappelijke inpassing en koppel
er andere activiteiten aan. Denk hierbij aan
schapen, openstellen voor publiek, etc.
• Bewoners uit het dorp worden onvoldoende
betrokken bij de plannen voor zonnevelden.
Er is veel weerstand vanuit het dorp, maar wie
maakt uiteindelijk de afweging of de initiatieven
doorgang vinden of niet? En waarom worden
alleen de direct aanwonenden uitgenodigd om
hierover mee te praten?
• In het verleden zijn er ook plannen ontwikkeld
voor woningbouw op het terrein waar nu
initiatieven zijn om er zonnevelden te realiseren.
Woningbouw is veel logischer op die plek. En
daarmee kan wel een mooie dorpsrand worden
gecreëerd. Woningbouw roept waarschijnlijk
ook minder weerstand op in het dorp (zie ook
‘woningbouw’).
• Waarom worden de zonnevelden zo dicht tegen
de dorpskern aan gepland? Passen deze velden
niet veel beter op gronden langs de provinciale
weg?
• Hoe kan het dat naast de plannen voor
zonnevelden ook nog een biovergister wordt
gerealiseerd bij het Stefanusterrein. Helemaal
als er landelijk al zoveel weerstand is tegen deze
vorm van energie-opwekking? En waar komt
alle mest vandaan om de vergister draaiende te
houden? Leidt dat niet tot veel verkeersoverlast?
• Is aardwarmte (geothermie) ook overwogen als
duurzaam alternatief voor de zonnevelden en de
biovergister?

• Ontwikkel een plan voor de opslag van lokaal
opgewekte zonne-energie (van zonnepanelen
op daken). Momenteel is er te weinig ruimte om
piekmomenten op te vangen, waardoor opgewekte energie verloren gaat. Bedoeling mag niet
zijn dat men straks moet betalen voor het opslaan van de zelf opgewekte duurzame energie.
Woningbouw en bedrijvigheid in Cothen
• De inbreidingsmogelijkheden in het dorp zijn
beperkt. Er worden wel beperkte mogelijkheden
gezien voor woningbouw op het (braakliggende)
Schoonderwoerd-terrein en bij het Dorpshuis.
• Verplaatsing van bedrijven die milieuoverlast
geven in de dorpskern kan op termijn ruimte
creëren voor woningbouw in het dorp.
Kleinschalige bedrijven (tot milieucategorie 2)
kunnen dan op het huidige bedrijventerrein
worden gemengd met wonen.
• Kleine bedrijfjes (bouw en aannemerij, hoveniers,
etc.) horen echt bij Cothen. Zorg dan ook dat
de karakteristieke menging van wonen en
(kleinschalig) werken in het dorp in stand blijft.
• Hier verschillen de meningen over. Het mengen
van wonen en werken (met name industrie) wordt
door sommige aanwezigen niet meer van deze
tijd gevonden.
• Om de verplaatsing van bedrijven uit de
dorpskern te faciliteren, dient er elders in
de gemeente wel voldoende aanbod te zijn
van geschikte bedrijfskavels. Met name het
bedrijventerrein Broekweg/Langshaven in Wijk
bij Duurstede biedt hiervoor mogelijkheden. Hier
zou dan ook meer uitbreidingsruimte moeten
worden gecreëerd voor bedrijven uit de dorpen
(tot milieucategorie 4). Dit heeft ook een positief
effect op de verkeersdrukte in en rondom de
kern(en).
• Herstructurering kan wellicht ook plaatsvinden op
enkele verouderde delen (bijvoorbeeld aan de
Magrietlaan) en bij het Dorpshuys.
• Inbreiden mag niet ten koste gaan van groene
stukjes in het dorp. Deze fungeren als “kleine
groene longetjes”en scheppen ruimte in het
dorp.
• Als bij inbreiding sprake is van appartementen,
dan moet bij “hoogbouw” gedacht worden aan
maximaal 3 woonlagen hoog.
• De vraag naar woningen in Cothen lijkt vooral
afkomstig te zijn van jonge starters. Bouw daarom
vooral nieuwe huizen voor deze doelgroep.
• De gemeente (en andere overheden) zou(den)
zich veel meer moeten inspannen om betaalbare
woningen voor jonge starters te realiseren.
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Bijvoorbeeld door de mogelijkheden voor
bouwen buiten de rode contour te verruimen.
• Zoek naar slimme combinaties van huisvesting
voor jongeren en ouderen of levensloop
bestendige woningen.
• Aanbod aan ouderenwoningen verhogen: ook
ouderen willen in hun eigen dorp blijven wonen
en niet verplicht verhuizen naar een andere kern
wegens gebrek aan geschikte huisvesting.
• Ontwikkel nieuwe woonconcepten: gericht op
de toenemende vergrijzing. Ouderen binden
aan elkaar; samenwonen met elkaar; zorgen
voor elkaar (maatschappelijk aspect). Voorbeeld:
Knarrenhof.
• Kan een eventuele uitbreidingslocatie voor
wonen in de toekomst worden gecombineerd
met de initiatieven voor zonnevelden aan
de rand van het dorp? Bijvoorbeeld door de
zonnepanelen op de daken van de nieuwe
woningen te leggen.
• Een woningbouwlocatie aan de oostrand van
het dorp, aansluitend aan het sportpark, zou
een betere optie zijn dan het aldaar geplande
zonneveld. Als het initiatief voor het zonneveld
op die plek wordt goedgekeurd, dan ligt het
gebruik van die grond echter voor 20 jaar vast. Is
er nog ruimte voor een integrale afweging tussen
beide functies?
• Zijn er mogelijkheden voor woningbouw op
het recreatieterrein Den Deel / Recreatiepark
Kooten? Als dit wordt verkend, neem dan ook
het stuk grond mee achter Den Deel (aan de
noordzijde van de Groenewoudseweg). Dat biedt
wellicht ook kansen voor woningbouw.
Behoud en clustering van voorzieningen
• Behoud van voorzieningen is van groot belang
voor het dorp. Er bestaat met name zorg over het
aantal kinderen dat nog in het dorp naar school
toe gaat. De omvang van de groepen in de
basisschool wordt met de jaren telkens kleiner,
waardoor er steeds meer groepen moeten
worden samengevoegd. Zorg er voor dat jonge
gezinnen in Cothen gaan (of blijven) wonen,
zodat er jonge aanwas is in het dorp.
• Het clusteren van voorzieningen op een beperkt
aantal plekken in het dorp klinkt logisch, maar
zal in de praktijk lastig uitvoerbaar zijn. Over het
algemeen verlopen gesprekken om verschillende
verenigingen met elkaar samen te laten gaan
moeizaam.
• Er worden vraagtekens geplaatst bij de noodzaak
om de voorzieningen meer te clusteren. Als daar
een financiële reden voor is, kan de gemeente

dan niet meer bijdragen aan de instandhouding
van de huidige voorzieningen in het dorp?
• Als clustering wordt doorgezet, dan lijken
vooral de locatie van het Dorpshuys, de kerk
en het sportpark geschikte plekken voor een
concentratie van voorzieningen in het dorp.
Houd de winkels wel op hun huidige plek.
• Op de locatie van het Dorpshuys zou gekeken
kunnen worden naar woningbouw. Mogelijk
kunnen daar dan ook bepaalde andere
voorzieningen worden ondergebracht.
Verkeersoverlast in de dorpskern
• De verkeersdruk op de Willem Alexanderweg
wordt door sommige mensen in het dorp als een
probleem ervaren. Niet alle deelnemers aan het
gesprek delen deze mening. Het valt volgens
hen in de praktijk best wel mee met het (vracht)
verkeer door de straat. Bovendien is het goed
mogelijk voor auto’s om elkaar even te laten
passeren. Wel is er momenteel veel bouwverkeer,
maar dat is tijdelijk.
• Hetzelfde geldt min of meer voor de Kerkweg.
Een deel van de aanwezigen ervaart overlast van
(sluip)verkeer dat via de Kerkweg rijdt i.p.v. de
Willem Alexanderweg. Andere bewoners van de
Kerkweg herkennen dit echter niet.
• Er wordt wel hinder ondervonden van het
agrarisch verkeer dat door het dorp heen rijdt.
Grote (en vaak hard rijdende) tractoren horen niet
thuis op de smalle straten in het dorp. Het zou
beter zijn als dit verkeer via de provinciale weg of
parallelweg wordt geleid.
• De Dorpsstraat is enkele jaren geleden opnieuw
ingericht, maar een deel van de weg is toen niet
aangepakt. Dit stuk zou ook vernieuwd moeten
worden, want er wordt nu (te) hard gereden.
• De Groenewoudseweg is gevaarlijk voor fietsers.
Het fietspad is te smal voor fietsers, e-bikes
en speed pedelecs, en wordt bovendien ook
door wandelaars gebruikt. E-bikes en speed
pedelecs over de weg laten rijden, is echter ook
gevaarlijk. Dit vraagt om een herinrichting van
het wegprofiel. De bomenrij langs de weg moet
dan wel behouden blijven.
• Leidt de biovergister tot een toename van
vrachtverkeer in Cothen? De bevoorrading
vindt plaats vanaf de N229 en vrachtverkeer
hoeft dus niet door het dorp te rijden. Dit
heeft waarschijnlijk dus geen gevolgen voor de
verkeersveiligheid en -overlast in het dorp.
• Het is hoog tijd voor verandering: niet meer alle
ruimte geven aan de auto, maar voorrang voor
de fietsers en voetgangers in het dorp.
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Groen en wandelen in het dorp
• In het dorp Cothen is voldoende groen
aanwezig. Maar het groen is niet goed met elkaar
verbonden, waardoor het niet mogelijk is om een
rondje door het dorp te wandelen in een groene
omgeving. Sowieso zijn de mogelijkheden voor
het maken van een kort ommetje (tot circa 5 km)
vanuit het dorp beperkt.
• De paden rond Kasteel Rhijnestein sluiten niet
goed aan op elkaar. Een doorsteek (over de
N229) naar Kasteel Walenburg is wenselijk
(maar zorgt op zijn beurt wel voor een extra
oversteek van de N229 en voor minder veiligheid
fietsers en voetgangers). Het wandelpad dat
ten zuiden van Cothen ligt langs de Rijnsloot
wordt onderbroken bij het industrieterrein. Een
doorsteek naar de Bredeweg is wenselijk.
• Maak de oevers van de Kromme Rijn meer
toegankelijk. De verbindingen met de Kromme
Rijn zijn beperkt en nodigen niet uit tot gebruik.
Zo wekt het bruggetje dat over de Kromme Rijn
naar de Graaf van Lynden van Sandenburgweg
loopt het idee alsof je iemand zijn achtertuin
inloopt.
• De toeristische waarde en beleving van
cultuurhistorische elementen in de kern mag
vergroot worden.
Overig
• Het huisafval mag vaker opgehaald worden.
Dat gebeurt nu maar één keer in de vier weken.
Mensen gebruiken (chemische) middelen
om de stank en overlast van ongedierte te
minimaliseren.
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Meedenksessies in Langbroek

Op donderdag 16 juli 2020 werd een online
videogesprek georganiseerd voor de bewoners
uit de kern Langbroek. Op 22 juli 2020 was er een
bewonersavond in het Dorpshuis De Toekomst,
waar men in kleine groepjes aan een gesprekstafel
kon deelnemen. In totaal namen in Langbroek 15
mensen deel aan één van de gesprekstafels.
Op de volgende pagina’s is weergegeven wat er
tijdens het videogesprek en aan de gesprektafels
aan bod is gekomen. Er heeft nog geen afweging
plaatsgevonden over de genoemde punten in de
verschillende groepjes. Dat betekent dat sommige
punten met elkaar in tegenspraak kunnen zijn.
Er heeft nog geen afstemming plaatsgevonden
met het gemeentelijk beleid.
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Meedenksessies in Langbroek
Regionaal verkeer en ontsluiting
• De ontsluiting van Langbroek via het regionale
wegennet vormt een steeds groter wordend
probleem. De wegen richting Maarn, Amersfoort
en Utrecht worden alsmaar drukker en zorgen
op een aantal plekken voor opstoppingen. Met
name het kruispunt van de provinciale wegen
N227 en N225 (Langbroekerweg/Dorpsstraat) in
Doorn vormt een knelpunt. Als het verkeer daar
vast staat, zorgt het voor filevorming tot aan de
rand van Langbroek.
• De doorstroming van het regionale verkeer zou
eigenlijk verbeterd moeten worden door de
huidige provinciale weg te ontlasten of om te
leiden, maar dat vraagt om dure oplossingen
(rotonde, rondweg, ondertunneling, etc.). Het
heeft ook negatieve effecten op de natuurwaarden en de kwaliteit van het buitengebied.
• Zorg ervoor dat inwoners van Langbroek (en van
Cothen en Wijk bij Duurstede) minder afhankelijk
worden van een werkplek elders in de regio,
waardoor zij niet elke dag hoeven te forenzen.
Stimuleer bijvoorbeeld dat (regionale) bedrijven
zich vestigen in de gemeente Wijk bij Duurstede
(Broekweg). Vaker thuiswerken kan ook bijdragen.
• Stimuleer dat mensen minder vaak de auto
gebruiken. E-bikes en speed pedelecs vormen
een duurzaam en gezond alternatief. Ook
deelauto’s en elektrisch rijden dragen bij aan
duurzame mobiliteit.
Verkeersproblematiek in het dorp
• De verkeersonveiligheid van de doorgaande
provinciale weg door het dorp is een urgent
probleem. De gemeente zou hier een visie op
moeten hebben.
• De volgende knelpunten worden genoemd:
- Auto’s rijden te hard. Als oplossing wordt
genoemd een snelheidsverlaging naar 30 km
(zoals de provinciale weg door Elst en Doorn).
- Fietsers die vanaf Doorn Langbroek binnen
rijden, herkennen de bedoelde oversteek bij
de sportvelden niet. Zij rijden door en komen
dan pas bij de bushalte/Julianalaan er achter
dat ze niet verder kunnen. Deze oversteek is
echter bedoeld voor voetgangers. Fietsers
veroorzaken hierdoor bij het oversteken
gevaarlijke situaties. Maak de oversteek voor
fietsers bij de sportvelden verplicht en duid
deze duidelijker aan.
- De oversteek Doornseweg/Langbroekseweg is
voor fietsers onoverzichtelijk en gevaarlijk.
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- De kruising bij Torbijn is gevaarlijk.
- Plek van het bushalte / bushokje zorgt voor
onveilige situaties.
- De berm langs de Langbroekerdijk is verzakt.
Dat leidt tot ongelukken.
- Bij het naaiwinkeltje zit een vreemde haak in
het fietspad. Verwarrende situatie, fietsers
komen elkaar tegen in een bocht.
• Het doorgaande verkeer dat via de N227 door
het dorp rijdt, veroorzaakt problemen. Dat levert
met name voor de kruising van de Julianalaan
met de Doornseweg problemen op. Voor automobilisten en fietsers (veelal scholieren richting
Doorn en Wijk bij Duurstede) is dit een onoverzichtelijk verkeerspunt. Hierdoor is het gevaarlijk
om de weg over te steken als fietser, of om met
de auto de N227 op te draaien of juist af te slaan.
• De Langbroekerdijk vraagt om aandacht. Fietsers,
wandelaars, agrarisch verkeer en autoverkeer
maken deze weg tot een druk bereden route. Dat
gaat niet allemaal samen op het smalle wegprofiel. Verkeersremmende maatregelen zouden
voor meer veiligheid kunnen zorgen.
• Agrarisch verkeer en vrachtverkeer richting de
bedrijven op de Margrietlaan leveren problemen
op voor de verkeersveiligheid binnen de
bebouwde kom.
• Er zijn zorgen over de verkeersveiligheid en schade die het grote landbouwmaterieel van de loonwerkers veroorzaken. Dit doet zich vooral voor
aan de Langbroekerdijk en Gooyerdijk. Er wordt
voorgesteld om voor deze wegen een maximale
breedte voor voertuigen in te stellen (B-wegen).
Dit betekent echter dat loonwerkers in het buitengebied beperkt worden in het materieel dat
ze kunnen inzetten. Dit zou weleens de doodssteek kunnen beteken voor hun bedrijfsvoering.
De meningen aan tafel zijn hierover verdeeld.
Groen in het dorp
• Behoud het agrarische karakter van Langbroek.
Met name in landschappelijk kwetsbare gebieden
zoals de Langbroekerwetering, dient het authentieke, landelijke karakter behouden te blijven.
• De openheid van het agrarisch landschap rond
het dorp zorgt ervoor dat er mooie doorkijkjes
zijn vanuit het dorp en fraai uitzicht op de
omgeving. Behoud deze kwaliteit!
• De groene kwaliteit van Langbroek wordt in
sterke mate bepaald door het groene karakter
van het buitengebied. Die kwaliteit staat steeds
meer onder druk, omdat er bouwactiviteiten
plaatsvinden in het buitengebied. Er zou meer
aandacht moeten zijn voor de landschappelijke
inpassing van bouwplannen in het buitengebied.
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• Vergunningvrij en/of welstandsvrij bouwen van
(grote) uitbreidingen en bijgebouwen vormt met
name in de uitlopers van het lint langs de Langbroekerwetering (ten oosten en ten westen aan
het beschermde dorpsgezicht) een aantasting
van het authentieke dorpskarakter.
• Om aantasting van het buitengebied te voorkomen, zou woningbouw geconcentreerd moeten
worden in of aan de rand van de dorpskern.
• In het dorp Langbroek is relatief weinig groen
aanwezig. Veel van de openbare ruimte is
verhard. Meer groen in het dorp zou welkom zijn.
• Streef naar meer (bio)diversiteit en betere
mogelijkheden om in het groen te spelen of te
recreëren.
Woningbouw in Langbroek
• De recente uitbreidingslocaties in het dorp trokken vooral mensen van buiten aan. Het aanbod
van nieuwe woningen was over het algemeen
(te) duur en sloot niet aan bij de lokale woningvraag. In het appartementencomplex op het
Oranjehof wonen wel ouderen, maar alleen het
eerste COP-project is door en voor Langbroekers
gebouwd. Er zijn vooral niet Langbroekers komen
wonen. Zorg dus dat er in de toekomst vooral
voor de bewoners uit het dorp wordt gebouwd.
• De vraag in Langbroek is vooral afkomstig van
jonge starters en ouderen, die op zoek zijn naar
een kleine, betaalbare woning. Voeg daarom
vooral goedkope woningen (huur en koop) toe
voor mensen uit Langbroek die op zoek zijn naar
een andere woning in de eigen dorpskern. Bouw
geen ruime kavels, die zijn er al voldoende.
• Door toevoeging van kleine, betaalbare
woningen voor jongeren en ouderen uit het dorp
hoeft het inwonertal niet per se toe te nemen.
Bouwen doe je dan vooral om het huidige
inwonertal op peil te houden.
• Voor sommige aanwezigen hoeft er niet zo nodig
bijgebouwd te worden. Behoud van rust en
dorpse kwaliteiten zijn belangrijker voor het dorp.
• De woningbouwvereniging onttrekt betaalbare
huurwoningen aan de voorraad, omdat ze sociale
huurwoningen in de verkoop doen voor een prijs
die niet te betalen is voor starters.
• De mogelijkheden voor inbreiding van woningen
in het dorp zijn zeer beperkt. De locatie van
het gymzaaltje aan de Weidedreef wordt
genoemd. Ook verplaatsing van bedrijven
langs de Margrietlaan kan op termijn ruimte
bieden voor woningbouw in het dorp, als de
huidige bedrijven zich elders gaan vestigen.
Andere mogelijkheden om te verdichten zijn er
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nauwelijks. Misschien kunnen er nog wel enkele
woningen worden toegevoegd in het lint langs
de Doornseweg.
• Op inbreidingslocaties in het dorp moeten
vooral compacte woningen voor starters/ouderen
gebouwd worden. Dat mag best ‘de hoogte in’.
Maar niet hoger dan drie of vier lagen, want dat
past niet bij Langbroek.
• Aan de rand van het dorp worden twee
uitbreidingslocaties voor wonen genoemd:
De Boomgaard II en het volkstuincomplex. De
locatie De Boomgaard II lijkt voor de meeste
mensen meer voor de hand te liggen als
bouwlocatie. Deze uitbreiding was eerder al
voorzien. Ontwikkeling van De Boomgaard II is
weliswaar ‘jammer’, maar wel begrijpelijk.
• Bebouwen van het volkstuincomplex roept
weerstand op. Het is een waardevol groen plekje
in het dorp, dat met veel plezier wordt gebruikt.
Het groen zorgt voor verbinding in het dorp. De
direct aanwonenden vrezen voor verlies van het
uitzicht op het groen als het volkstuincomplex als
woningbouwlocatie wordt ontwikkeld. Dat laatste
geldt uiteraard ook voor de bewoners die aan de
rand van de locatie De Boomgaard II wonen.
• Bij anderen bestaat juist de voorkeur voor
nieuwbouw bij de ‘volkstuinen’. Hier is de
verkeersontsluiting beter te realiseren.
• Voor beide locaties vraagt de ontsluiting van
de woonbuurt om aandacht. Hoe kom je in de
toekomst op de locatie? En hoe liggen beide
locaties t.o.v. de voorzieningen in het dorp?
• Het noordoostelijke kwadrant van het dorp zou
ooit verder uitgebouwd worden, maar dat plan is
nooit uitgevoerd. Daarom houden veel wegen zo
plotseling op aan die kant van het dorp.
Dorpsommetjes en recreatieve routes
• De wandelroutes vanuit het dorp lopen dood.
Het is daardoor niet mogelijk om een ommetje te
maken. Vroeger liepen er meer routes vanuit het
dorp naar het buitengebied en de landgoederen.
Nu zijn die routes afgesloten omdat ze (deels)
over particulier eigendom lopen.
• De wandelroute aan de noordwestzijde van het
dorp wordt erg gewaardeerd. Deze bij voorkeur
verder doortrekken tot aan de Langbroekerdijk.
• Door in het buitengebied enkele dwarsverbindingen aan te leggen (klompenpaden)
tussen bestaande wandelpaden wordt het weer
mogelijk om ommetjes te maken. Nu moet je
over de weg lopen en dat is vaak gevaarlijk.
• De Langbroekerdijk is een belangrijke recreatieve
hoofdas voor wandelaars en fietsers. Langs deze

route bevinden zich een aantal voorzieningen
die daar aan bijdragen, zoals de ijswinkel en een
café-restaurant. Er zou wat meer zitgelegenheid
mogen zijn, zoals picknick-bankjes. Let er dan wel
op dat er geen rommel en overlast gaat ontstaan.
• Het is nu niet mogelijk om met de kano door te
varen langs de noordwestkant van het dorp. Kijk
ook eens of daar iets in valt te verbeteren.
Voorzieningen in Langbroek
• De bestaande voorzieningen in Langbroek zijn
belangrijk voor de dorpsgemeenschap. De
sportvereningingen, het dorpshuis, de kleine
buurtwinkel, scholen, de markt, etc. zorgen voor
verbinding en betrokkenheid bij het dorp.
• Veel dorpsvoorzieningen draaien op vrijwilligers,
die steeds meer op leeftijd raken. Verjonging
is gewenst en belangrijk voor een duurzame
instandhouding van de dorpsvoorzieningen.
• Veel bewoners doen hun boodschappen elders
(in Doorn of Wijk bij Duurstede). De lokale
winkels worden vooral gebruikt om af en toe
eens een vergeten boodschap te kopen. Het
assortiment is er ook vrij beperkt.
Bedrijven in het dorp
• De bedrijven aan de Margrietlaan passen bij het
dorp en geven weinig overlast. Het vrachtverkeer
dat bij een aantal bedrijven komt laden en lossen vormt wel een probleem. Zwaar verkeer zou
eigenlijk niet door de dorpskern mogen rijden.
Als dat wordt verboden, zullen die bedrijven het
dorp waarschijnlijk vanzelf gaan verlaten.
• Het bedrijventerrein aan de Margrietlaan zou
een goede plek zijn om compacte woningen/
wooneenheden voor starters te realiseren. De
bedrijven hebben echter een vergunning om
hier gevestigd te mogen zijn. Onderzoek de
mogelijkheden voor uitplaatsing.
• Bedrijven in het dorp worden belangrijk
gevonden, maar als er gekozen moet worden
dan toch liever het bedrijventerrein aan de
Margrietlaan omvormen tot woningbouwlocatie.
De bedrijven kunnen dan naar BroekwegLangshaven in Wijk bij Duurstede.

• Maak meer werk van het isoleren van de
bestaande woningen in het dorp.
• De gemeente kan ook zelf bijdragen aan
verduurzaming van openbare gebouwen. Er
liggen bijvoorbeeld al zonnepanelen op het dak
van de sportkantine en van het schoolgebouw.
• Vanwege het kleinschalige, landelijke karakter
mogen er rond de dorpskern geen energielandschappen komen. Biedt dus geen ruimte aan
zonnevelden, biomassacentrales of windmolens.
Klimaat en milieu
• Veel voortuinen zijn helemaal dicht getegeld. Dat
ziet er niet fraai uit en vormt een groot probleem
bij hevige regenval. Ook de openbare ruimte is
veel te stenig. Dat leidt ook tot hittestress.
• Verbetering van de luchtkwaliteit is belangrijk
voor de gezondheid. Tijdens de lockdown dit
voorjaar zag je de luchtkwaliteit via de app van
het Longfonds verbeteren. Snelheidsverlaging op
de N-weg is eveneens goed voor de verbetering
van de luchtkwaliteit.
• Er is veel overlast door houtkachels. Er zijn
filters beschikbaar, dus waarom worden die niet
verplicht gesteld?
• De biovergister in Cothen zorgt voor extra mesttransport over de weg. Per dag zijn dat 6 tot 12
karren/vrachtwagens over de provinciale weg. De
luchtkwaliteit wordt er dan niet beter op en de
geluidsoverlast verslechterd.
• Pleidooi voor een ander soort (kringloop)landbouw. Meer biodiversiteit, natuurinclusief, bloemrijke akkerranden, minder maïs en meer mogelijkheden om door de weilanden te lopen.
• Bestrijd de eikenprocessierups met biologische
middelen (door nestkasten voor vogels op te
hangen die de rupsen eten).

Duurzaamheid
• Een duidelijke visie op de inzet van duurzame
energie voor de toekomst wordt gemist.
• Voor de kern Langbroek is gesproken over een
klein lokaal warmtenet voor de woningen aan de
Margrietlaan. Een grote geothermische bron kan
meerdere huishoudens bedienen.
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Ondernemerstafel

In de Economische Agenda zijn de ambities vastgelegd voor de economische ontwikkeling van de
gemeente Wijk bij Duurstede. Daarin wordt een
hoge ambitie nagestreefd ten aanzien van de groei
van werkgelegenheid en uitbreiding van het areaal
bedrijventerrein in de gemeente. De gemeente
moet in de Omgevingsvisie ook een hoge(re) ambitie tonen: Wijk heeft veel ruimte te bieden op het
gebied van werken en economie. Straal dat uit!
Het huidige bedrijventerrein Broekweg-Langshaven
is grotendeels vernieuwd. Het is een veilig, schoon
en modern werkgebied. Het bestaande terrein is
circa 45 ha groot. Op het huidige bedrijventerrein
Broekweg-Noord (circa 4 hectare) is nog circa 2
hectare onbebouwd. Daarvan zal een kleine hectare worden benut voor de nieuwe gemeentewerf en
milieustraat. Er dient in een verdere uitbreiding van
Broekweg-Noord te worden voorzien om aan de
toekomstige uitbreidingsbehoefte van bedrijven te
kunnen voldoen.
Door de aanwezige ondernemers en SPBW wordt
gepleit voor een ruime uitbreiding van minimaal
15 tot 25 ha in de komende 10 jaar. Voor de lange
termijn wordt een totale uitbreidingsbehoefte van
45 ha bedrijventerrein genoemd. Hiermee toon je
ambitie en geef je als gemeente aan dat je serieus
ruimte biedt aan de economische ontwikkeling van
Wijk bij Duurstede.

Op 9 september 2020 heeft een gesprek plaatsgevonden met ondernemers uit het bedrijfsleven van de gemeente Wijk bij Duurstede, de
centrummanager voor de Wijkse binnenstad,
een vertegenwoordiging van Stichting Parkbeheer Broekweg Wijk bij Duurstede (SPBW), de
Ondernemerskring (OKW), het Ondernemersfonds uit Wijk bij Duurstede en de Koninklijke
Horeca Nederland. Met hen is een open gesprek gevoerd over de belangrijke opgaven en
uitdagingen voor de Omgevingsvisie Stedelijk
Gebied voor de kernen Wijk bij Duurstede,
Cothen en Langbroek. De gesprekspunten die
naar voren zijn gekomen, zijn in dit beeldverslag
beknopt samengevat.
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Voorwaarde voor de groei van bedrijventerrein
Broekweg-Langshaven is dat de regionale bereikbaarheid wordt verbeterd en dat een rechtstreekse
ontsluiting van het terrein wordt gerealiseerd richting de N229. Zo’n nieuwe ontsluitingsweg voor
de uitbreiding van het bedrijventerrein kan worden
gecombineerd met de aanleg van een nieuwe
randweg voor de woningbouwlocatie De Geer III,
inclusief een groene rand. Het gaat dus om een
gecombineerde, integrale ontwikkeling van wonen,
werken, groen en infrastructuur:
“Samen wonen, werken en recreëren!”
Door uitbreiding van Broekweg-Langshaven kan
het bedrijventerrein in Wijk bij Duurstede in de
toekomst ruimte bieden aan de uitbreidingsvraag
van lokale bedrijvigheid uit de stad, maar ook aan
de uitplaatsing van bedrijven uit de dorpskernen
van Cothen en Langbroek, en aan bedrijven uit het
buitengebied. Ook regionale bedrijvigheid kan op
het terrein worden gehuisvest. Er is vooral vraag
van lokale bedrijven naar kleinere bedrijfsunits in
bedrijfsverzamelgebouwen.

Maak meer gebruik van het water. Langshaven
heeft een loskade die niet goed wordt gebruikt
door de bedrijven op het terrein. De gemeente
zou de ligging aan het water duidelijker naar voren
moeten brengen als vestigingskwaliteit van Wijk bij
Duurstede. Hiermee trek je meer watergebonden
bedrijvigheid aan en stimuleer je transport over
water.
Uitplaatsing van bedrijven uit de dorpskern van
Cothen en Langbroek naar het bedrijventerrein
Broekweg is in principe een goede oplossing. Veel
ondernemers en werknemers hebben echter een
sterke (historische) band met het dorp waar ze zijn
gevestigd en veel lokale bedrijven zouden daarom liever in het dorp willen blijven. Voor kleine en
schone bedrijvigheid geldt dat ze ook in de dorpskernen kunnen blijven.

Zorg in het bestemmingsplan voor de binnenstad
voor voldoende flexibiliteit, zodat vrijkomende en/
of leegstaande winkelruimte (tijdelijk) anders kan
worden bestemd. Voorkom in elk geval dat deze
panden een definitieve woonbestemming krijgen.
Parkeren in en rond het centrum vraagt om bijzondere aandacht. Zorg voor voldoende parkeercapaciteit op loopafstand van de winkels en horeca
in het centrum. Maak het voor bezoekers ook
makkelijker om de stad te bezoeken. Introduceer
bijvoorbeeld dagkaarten waardoor bezoekers van
de binnenstad en congres- of vergaderlocaties niet
telkens naar de parkeerplaats hoeven te lopen om
de parkeerschijf te verzetten (bij Haven en Walplantsoen).

Winkels in Cothen zouden in de toekomst geconcentreerd kunnen worden op een meer centrale
plek in het dorp. De locatie van ’t Dorpshuys lijkt
dan het meest geschikt. Hier kan een levendig
dorpshart worden gecreëerd met een combinatie
van dorpswinkels, voorzieningen en wonen. Ook
de weekmarkt wordt hier georganiseerd. Winkels
die nu elders in het dorp zijn gevestigd, kunnen op
termijn naar dit nieuwe dorpscentrum verhuizen.
De binnenstad van Wijk bij Duurstede biedt een
goed mix van winkels, recreatie, toerisme en wonen. Met name kleinschalige horeca en toerisme
maken de laatste jaren een sterke groei door. Op
het gebied van horeca, overnachtingen en toerisme ligt een groeikans. Daar dient meer in geïnvesteerd te worden. De gemeente zou dit moeten
stimuleren en horeca- en toerisme-ondernemers
faciliteren.
Het winkelgebied in de binnenstad van Wijk neemt
in omvang af. Er is met name aan de randen van
het kernwinkelgebied sprake van enige leegstand.
Dat geldt o.a. voor de winkels in de aanloopstraten
naar het centrum. Om leegstand te voorkomen,
wordt concentratie van het winkelgebied op een
kleiner oppervlak rond de Markt bepleit. Voorkomen moet worden dat leegstaande winkelruimte
wordt omgezet naar wonen (vooral in de Peperstraat). Daarmee verdwijnt de levendigheid uit de
binnenstad. Houd het winkelaanbod dus overeind,
maar concentreer dit op een kleiner oppervlak.
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Deelnemers konden na afloop van de
meedenksessies aangeven wat ze van de
gesprekken vonden. De resultaten zijn in de
‘woordenwolk’ hierboven weergegeven.
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Colofon
Het beeldverslag van de tweede participatieronde
voor de Omgevingsvisie voor het stedelijk gebied
van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek is
opgesteld door Bureau Nieuwe Gracht uit Utrecht
in opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede.
De werkbijeenkomst met de stakeholders, ondernemers en de meedenksessies in de kernen zijn
georganiseerd en begeleid door:
Bureau Nieuwe Gracht
- Robert Arends
- Veerle Merk
- Jan Willem Tap
Gemeente Wijk bij Duurstede
- Miriam Bensmann
- Ernest Bressers
- Bram de Deugd
- Edwin van Dorp
- Hester Niemantsverdriet
- Martine van der Woude
- Pieter Zwaan
- Marius Zweedijk
De afbeeldingen en infographics die in dit beeldverslag zijn opgenomen, zijn vervaardigd door
dtp- en ontwerpstudio Flair Design uit Wijk bij
Duurstede.
Wij danken alle deelnemers aan de werkbijeenkomsten en de meedenksessies voor hun
actieve inzet en de waardevolle bijdrage aan de
Omgevingsvisie!
Utrecht, 11 september 2020
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M.e.r.-plicht Omgevingsvisie Stedelijk Gebied Wijk bij
Duurstede
Opgesteld door: Willie Fikken (www.williefikken.nl)
10 november 2020

Inleiding
In deze notitie wordt de vraag beantwoord of het voor de vaststelling van de omgevingsvisie
voor het stedelijk gebied van de gemeente Wijk bij Duurstede noodzakelijk is een m.e.r.procedure te doorlopen. Als eerste worden de wettelijke bepalingen geschetst, zowel in de
huidige situatie als in de toekomst na de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Vervolgens
wordt de ontwerp-Omgevingsvisie Stedelijk Gebied versie 1.2 d.d. 10 november 2020
behandeld: welke onderdelen van de visie kunnen aanleiding zijn voor een verplichte
milieueffectrapportage?
NB.
M.e.r. = milieueffectrapportage (de procedure)
MER = milieueffectrapport (het rapport)

Wettelijke bepalingen
Nu
Artikel 7.2 lid 2 van de Wet milieubeheer bepaalt dat de vaststelling van plannen plan-m.e.r.plichtig zijn, wanneer deze plannen kaderstellend zijn voor toekomstige m.e.r.-plichtige of
m.e.r.-beoordelingsplichtige besluiten. Ook plannen waarvoor een passende beoordeling op
grond van de Wet natuurbescherming nodig is, zijn plan-m.e.r.-plichtig (artikel 7.2.a van de
Wet milieubeheer).
Lid 3 van artikel 7.2 van de Wet milieubeheer bepaalt dat bepaalde besluiten besluit-m.e.r.plichtig (ook wel project-m.e.r.-plichtig genoemd) zijn en lid 4 van datzelfde artikel bepaalt dat
bepaalde besluiten besluit-m.e.r.-beoordelingsplichtig (ook wel project-m.e.r.beoordelingsplichtig genoemd) zijn.
Het Besluit milieueffectrapportage, een AMvB op grond van artikel 7.2 lid 1 van de Wet
milieubeheer, bevat een bijlage met een overzicht van de activiteiten, die in bepaalde gevallen
m.e.r.-plichtig (de zogenaamde C-lijst), danwel m.e.r.-beoordelingsplichtig (de D-lijst) zijn. Per
activiteit is aangegeven welke plannen en/of besluiten in die gevallen m.e.r.-(beoordelings-)
plichtig zijn. De vaststelling van een structuurvisie kan plan-m.e.r.-plichtig zijn.

1

Straks
De Omgevingswet leidt principieel niet tot een wijziging van de m.e.r.-regelgeving. Dat heeft te
maken met het oorsprong ervan, de Europese m.e.r.-richtlijn, die niet terzijde geschoven kan
worden.
Vergelijkbaar met de situatie nu, geldt straks op grond van art. 16.36 lid 1 van de
Omgevingswet een plan-m.e.r.-plicht voor plannen en programma’s die een kader vormen
voor m.e.r.(beoordelings-)plichtige besluiten. Voor plannen en/of wijzigingen met een geringe
omvang geldt een uitzondering. In die gevallen kan straks worden volstaan met een planm.e.r.-beoordeling (een nieuw element in de regelgeving, art. 16.36 lid 3 van de
Omgevingswet). Ook plannen waarvoor een passende beoordeling nodig is blijven plan-m.e.r.plichtig (art. 16.36 lid 2 van de Omgevingswet).
De bepalingen voor project-m.e.r. en project-m.e.r.-beoordeling zijn opgenomen in artikel
16.43 e.v. van de Omgevingswet.
NB. Zolang de Omgevingswet niet in werking getreden is zal de omgevingsvisie nog de status
van structuurvisie hebben en is de huidige regelgeving voor milieueffectrapportage nog van
toepassing.

Omgevingsvisie Stedelijk Gebied Wijk bij Duurstede
Wordt de omgevingsvisie voor het stedelijk gebied van Wijk bij Duurstede een
kaderstellend plan voor m.e.r.-plichtige of m.e.r.-beoordelingsplichtige besluiten?
In bijlage 1 wordt verslag gedaan van een toetsing van de ontwerp-Omgevingsvisie. Conclusie
daarvan is dat de ontwerp-Omgevingsvisie niet in m.e.r.-plichtige of m.e.r.beoordelingsplichtige activiteiten voorziet1. De ontwerp-Omgevingsvisie is geen kaderstellend
plan voor dergelijke activiteiten.

Is een passende beoordeling nodig voor de vaststelling van een omgevingsvisie voor
het stedelijk gebied van Wijk bij Duurstede?
Een passende beoordeling is aan de orde als een plan significant negatieve effecten heeft op
Natura2000-gebieden. Het kan gaan om effecten van ontwikkelingen in het Natura2000gebied zelf, maar het kan ook gaan om effecten van ontwikkelingen buiten het Natura2000gebied (externe werking).

1

Gedoeld wordt op activiteiten die de drempelwaarden uit de D-lijst van het Besluit m.e.r.
overschrijden. Op grond van art. 2 lid 5 van het Besluit m.e.r. kunnen activiteiten beneden de
drempelwaarden ook m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. Deze gevallen vormen echter geen aanleiding
voor een plan-m.e.r.
2

In de nabijheid van de stedelijke gebieden van Wijk bij Duurstede bevinden zich twee
Natura2000-gebieden, te weten:
- Rijntakken, deelgebied Uiterwaarden Nederrijn, direct ten zuiden en ten oosten van
Wijk bij Duurstede (aangewezen als Vogelrichtlijngebied)
- Kolland en Overlangbroek, bestaande uit 4 deelgebieden, waarvan het dichtstbij
gelegen gebied ca. 1 km ten oosten van Wijk bij Duurstede ligt (aangewezen als
Habitatrichtlijngebied).
In de ontwerp-Omgevingsvisie is voorzien in de recreatieve ontwikkeling van het rivierfront
van de kern Wijk bij Duurstede. Deze ontwikkeling kan in beginsel een extra druk op de
uiterwaarden van de Nederrijn met zich meebrengen. Dit kan leiden tot negatieve effecten op
het Natura2000-gebied Rijntakken. Om deze zo veel mogelijk te voorkomen is in de ontwerpOmgevingsvisie als randvoorwaarde opgenomen, dat de recreatieve ontwikkeling geen
significant negatieve effecten op Natura2000 mag hebben.
Verder is van belang dat beide Natura2000-gebieden gevoelig zijn voor stikstofdepositie. Een
toets van de woningbouwplannen en de uitbreiding van het bedrijventerrein
Broekweg/Langshaven is noodzakelijk. Een berekening van de stikstofdepositie met de
AERIUS-Calculator is hiervoor de geëigende weg.

Conclusie
De beoordeling leidt tot de conclusie dat de Omgevingsvisie Stedelijk Gebied Wijk bij
Duurstede niet kaderstellend is voor m.e.r.-plichtige of m.e.r.-beoordelingsplichtige
activiteiten.
Wel moet vooralsnog rekening worden gehouden met een passende beoordeling (en daarmee
een plan-m.e.r.) vanwege de mogelijke effecten van een toename van stikstofdepositie in de
nabijgelegen Natura2000-gebieden als gevolg van woningbouw en de uitbreiding van het
bedrijventerrein Broekweg/Langshaven.
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Bijlage 1: Toetsing ontwerp-Omgevingsvisie aan Besluit m.e.r.
In de ontwerp-Omgevingsvisie Stedelijk Gebied, versie 1.2 d.d. 10 november 2020, worden de
richtinggevende hoofdkeuzes voor de toekomst van de kernen in de gemeente Wijk bij
Duurstede benoemd. Ook wordt voor elke kern een indicatief toekomstbeeld geschetst. De
omgevingsvisie eindigt met een hoofdstuk waarin per hoofdkeuze zogenaamde
sleutelprojecten worden benoemd.
In deze bijlage worden de hoofdkeuzes, toekomstbeelden en sleutelprojecten in onderlinge
samenhang beoordeeld aan de hand van de in het Besluit m.e.r. genoemde activiteiten en
drempelwaarden voor m.e.r.-plichtigheid.

Wonen en voorzieningen
Voor wonen en voorzieningen is categorie D11.2 van het Besluit m.e.r. van belang, zie tabel 1.
Tabel 1: Uitsnede van de D-lijst van het Besluit m.e.r.: stedelijke ontwikkelingsprojecten w.o.
woningbouw en voorzieningen
Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Cat.

Activiteiten

Gevallen

Plannen

D11.2

De aanleg, wijziging of
uitbreiding van een stedelijk
ontwikkelingsproject met
inbegrip van de bouw van
winkelcentra of
parkeerterreinen.

In gevallen waarin de activiteit
betrekking heeft op:
1°. een oppervlakte van 100
hectare of meer,
2°. een aaneengesloten gebied
en 2000 of meer woningen
omvat, of
3°. een
bedrijfsvloeroppervlakte van
2
200.000 m of meer.

De structuurvisie, bedoeld in de
artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 van de
Wet ruimtelijke ordening, en
het plan, bedoeld in artikel 3.1,
eerste lid, van die wet.

Voor deze aspecten van de fysieke leefomgeving zijn de volgende richtinggevende
hoofdkeuzes in de ontwerp-omgevingsvisie relevant:
- Wonen: prioriteit aan de bouw van betaalbare woningen die vooral gericht zijn op
ouderen en jonge starters
- Voorzieningen: duurzame instandhouding van de aanwezige voorzieningen in de
kernen door voorzieningen te clusteren op een beperkt aantal goed bereikbare
plekken
In de toekomstbeelden heeft de hoofdkeuze wonen een uitwerking gekregen in de vorm van
circa 1000 woningen extra in Wijk bij Duurstede. Als sleutelproject is een haalbaarheidsanalyse
voor de mogelijke uitbreidingslocaties De Geer III en Zuidwijk genoemd. In Cothen wordt
rekening gehouden met circa 200 woningen extra. Als sleutelproject is een integrale
verkenning van de ontwikkelmogelijkheden in de oostelijke dorpsrand. Voor Langbroek wordt
uitgegaan van maximaal 100 woningen extra. De locaties Boomgaard III en/of het
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volkstuincomplex zijn hiervoor in beeld. Het bijbehorende sleutelproject betreft een
stedenbouwkundige verkenning van deze locaties en naar de gewenste uitbreidingsrichting op
de lange termijn.
Voor de hoofdkeuze Voorzieningen wordt ingezet op clustering van nieuwe voorzieningen met
bestaande voorzieningen op goed bereikbare plekken. Als sleutelproject wordt de
herontwikkeling van de locatie ’t Dorpshuiys in Cothen genoemd.
Voor elk van deze ontwikkelingen geldt dat de drempelwaarden voor m.e.r.-beoordelingsplicht
(zie tabel 1) niet worden bereikt. Een m.e.r. vanwege een kaderstellend besluit over woningen
en/of voorzieningen is niet aan de orde.

Recreatie
Voor recreatie zijn de categorieën D9 en D10 van belang, zie tabel 2.
Tabel 2: Uitsnede van de D-lijst van het Besluit m.e.r.: recreatie
Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Cat.

Activiteiten

Gevallen

Plannen

D9

Een landinrichtingsproject dan
wel een wijziging of uitbreiding
daarvan.

In gevallen waarin de activiteit
betrekking heeft op
1°. een functiewijziging met een
oppervlakte van 125 hectare of
meer van water, natuur,
recreatie of landbouw of
2°. vestiging van een
glastuinbouwgebied of
bloembollenteeltgebied van 50
hectare of meer.

D 10

De aanleg, wijziging of
uitbreiding van:
a. skihellingen, skiliften,
kabelspoorwegen en
bijbehorende voorzieningen;
b. jachthavens.
c. vakantiedorpen en
hotelcomplexen buiten
stedelijke zones met
bijbehorende voorzieningen,
d. permanente kampeer- en
caravanterreinen, of
e. themaparken.

In gevallen waarin de activiteit
betrekking heeft op:
1°. 250.000 bezoekers of meer
per jaar,
2°. een oppervlakte van 25
hectare of meer,
3°. 100 ligplaatsen of meer of
4°. een oppervlakte van 10
hectare of meer in een gevoelig
gebied.

De structuurvisie, bedoeld in de
artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 van de
Wet ruimtelijke ordening, en de
plannen, bedoeld in de artikelen
3.1, eerste lid, 3.6, eerste lid,
onderdelen a en b, van die wet,
de vaststelling van het
inrichtingsplan, bedoeld in
artikel 17 van de Wet inrichting
landelijk gebied, het plan,
bedoeld in artikel 11 van de
Reconstructiewet
concentratiegebieden en het
plan bedoeld in artikel 18 van
de Reconstructiewet
concentratiegebieden.
De structuurvisie, bedoeld in de
artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 van de
Wet ruimtelijke ordening, en de
plannen, bedoeld in de artikelen
3.1, eerste lid, 3.6, eerste lid,
onderdelen a en b, van die wet,
de vaststelling van het
inrichtingsplan, bedoeld in
artikel 17 van de Wet inrichting
landelijk gebied, het
reconstructieplan, bedoeld in
artikel 11 van de
Reconstructiewet
concentratiegebieden en het
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Cat.

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Activiteiten

Gevallen

Plannen
plan bedoeld in artikel 18 van
de Reconstructiewet
concentratiegebieden.

De volgende richtinggevende hoofdkeuzes in de ontwerp-omgevingsvisie zijn relevant:
- Groen, water en recreatie: verbetering van de recreatieve toegankelijkheid en meer
ruimte voor – en samenhang tussen – groene gebieden in en rondom de kernen
- Binnenstad en toerisme: de invulling van de binnenstad wordt beter afgestemd op
toerisme en het aantrekken van dagjesmensen
In de toekomstbeelden hebben deze hoofdkeuzes o.a. inhoud gekregen door het versterken
van het contact tussen de kern Wijk bij Duurstede en het omliggende water van de Kromme
Rijn, Neder-Rijn/Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal. Bestaande routes langs het water worden
uitgebouwd, ontbrekende schakels worden ingevuld. In het levendige, historierijke centrum
worden autovrije voetgangersgebieden ingesteld. Parkeervoorzieningen komen aan de rand
van het centrum.
Ook in Cothen zal aandacht zijn voor de relatie tussen het dorp en de Kromme Rijn (fiets- en
wanderoutes). Ook is het streven gericht op afronding van de wandelroute rond het dorp. Het
versterken van de groene kwaliteiten van zowel Cothen als Langbroek krijgen aandacht.
Hiervoor is ook een sleutelproject benoemd (realiseren dorpsommetjes in Cothen en
Langbroek). Ook het opstellen van een Erfgoedvisie staat genoteerd als een van de
sleutelprojecten.
Van een grootschalig landinrichtingsproject is geen sprake. Evenmin worden jachthavens,
vakantiedorpen of grootschalige kampeer- of caravanterreinen of themaparken voorzien. De
drempelwaarden voor m.e.r.-beoordelingsplicht (zie tabel 2) worden niet bereikt. Een m.e.r.
vanwege een kaderstellend besluit over recreatieve ontwikkelingen is niet aan de orde.

Economie en ondernemen
Voor bedrijventerreinen zijn de categorieën D11.2 en D11.3 van het Besluit m.e.r. van belang,
zie tabel 3.
Tabel 3: Uitsnede van de D-lijst van het Besluit m.e.r.: bedrijventerreinen
Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Cat.

Activiteiten

Gevallen

Plannen

D11.2

De aanleg, wijziging of
uitbreiding van een stedelijk
ontwikkelingsproject met
inbegrip van de bouw van
winkelcentra of

In gevallen waarin de activiteit
betrekking heeft op:
1°. een oppervlakte van 100
hectare of meer,
2°. een aaneengesloten gebied

De structuurvisie, bedoeld in de
artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 van de
Wet ruimtelijke ordening, en
het plan, bedoeld in artikel 3.1,
eerste lid, van die wet.
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Cat.

D
11.3

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Activiteiten

Gevallen

Plannen

parkeerterreinen.

en 2000 of meer woningen
omvat, of
3°. een
bedrijfsvloeroppervlakte van
2
200.000 m of meer.
In gevallen waarin de activiteit
betrekking heeft op een
oppervlakte van 75 hectare of
meer.

De aanleg, wijziging of
uitbreiding van een
industrieterrein.

De structuurvisie, bedoeld in de
artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 van de
Wet ruimtelijke ordening, en
het plan, bedoeld in artikel 3.1,
eerste lid, van die wet.

De volgende richtinggevende hoofdkeuze in de ontwerp-omgevingsvisie is relevant:
- Economie en ondernemen: economische ontwikkeling en behoud van
werkgelegenheid
In de toekomstbeelden heeft deze hoofdkeuze inhoud gekregen door uit te gaan van een
noordelijke (en op de wat langere termijn noordwestelijke) uitbreiding van het
bedrijventerrein Broekweg/Langshaven. Het bedrijventerrein biedt dan ruimte aan grote en/of
overlast gevende bedrijven uit de kleinere kernen en het buitengebied. De uitbreiding van het
bedrijventerrein is tevens als sleutelproject opgenomen.
De uitbreiding van het bedrijventerrein zal ca. 16 ha omvatten. Daarmee blijft de activiteit
onder de drempelwaarde van 75 ha uit het Besluit m.e.r.. Evenmin zal het gaan om een
uitbreiding met 200.000 m2 b.v.o. of meer. De opgave voor het bedrijventerrein vormt geen
aanleiding voor een plan-m.e.r. voor de omgevingsvisie.

Duurzaamheid en klimaat
Voor duurzaamheid en klimaat zijn de categorieën D9, D15.3 en D22.2 van het Besluit m.e.r.
van belang, zie tabel 4.
Tabel 4: Uitsnede van de D-lijst van het Besluit m.e.r.: duurzaamheid en klimaat
Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Cat.

Activiteiten

Gevallen

Plannen

D9

Een landinrichtingsproject dan
wel een wijziging of uitbreiding
daarvan.

In gevallen waarin de activiteit
betrekking heeft op
1°. een functiewijziging met
een oppervlakte van 125
hectare of meer van water,
natuur, recreatie of landbouw
of
2°. vestiging van een

De structuurvisie, bedoeld in de
artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 van de
Wet ruimtelijke ordening, en de
plannen, bedoeld in de
artikelen 3.1, eerste lid, 3.6,
eerste lid, onderdelen a en b,
van die wet, de vaststelling van
het inrichtingsplan, bedoeld in
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Cat.

D
15.3

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Activiteiten

Gevallen

Plannen

glastuinbouwgebied of
bloembollenteeltgebied van 50
hectare of meer.

artikel 17 van de Wet inrichting
landelijk gebied, het plan,
bedoeld in artikel 11 van de
Reconstructiewet
concentratiegebieden en het
plan bedoeld in artikel 18 van
de Reconstructiewet
concentratiegebieden.
De structuurvisie, bedoeld in de
artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 van de
Wet ruimtelijke ordening en
het plan, bedoeld in artikel 3.1,
eerste lid, van die wet, en het
plan, bedoeld in de artikelen
4.1 en 4.4 van de Waterwet.

De aanleg, wijziging of
uitbreiding van een stuwdam of
andere installatie voor het
stuwen of voor de lange
termijn opslaan van water.

In gevallen waarin de activiteit
betrekking heeft op een
hoeveelheid water van 5
3
miljoen m of meer.

De volgende richtinggevende hoofdkeuze in de ontwerp-omgevingsvisie is relevant:
- Duurzaamheid en klimaat: het (bebouwd) gebied in de kernen leveren een bijdrage
aan een energieneutraal en klimaatbestendig Wijk bij Duurstede
In de toekomstbeelden heeft deze hoofdkeuze inhoud gekregen door vergroening van de
openbare ruimte, extra waterberging , woningisolatie, zonnepanelen op daken, openbare
laadpalen en de introductie van deelauto’s. Aan de zuid- en oostrand van Cothen zijn twee
initiatieven voor de aanleg van zonnevelden. Eén daarvan is reeds vergund.
Als sleutelprojecten zijn het aardgasvrij maken van woningen en klimaatadaptatie (o.a.
uitvoering van het Water- en Rioleringsplan en vergroening van de woonomgeving) genoemd.
Met uitzondering van het zonneveld zijn bovenstaande ingrepen kleinschalig van karakter. Het
(tweede initiatief voor een) zonneveld beslaat ca. 20 ha. Van een functiewijziging met een
oppervlakte van 125 ha is geen sprake. De keuzes t.a.v. duurzaamheid en klimaat vormen geen
aanleiding voor een plan-m.e.r. voor de omgevingsvisie.

Verkeer en vervoer
De aanleg, wijziging of uitbreiding van autosnelwegen, autowegen of wegen met 4 of meer
rijstroken, niet zijnde autosnelwegen en autowegen zijn in bepaalde gevallen m.e.r.-plichtig
(Cat. C1.2 en C1.3) , danwel m.e.r.-beoordelingsplichtig (Cat. D1.1 en D1.2). Hetzelfde geldt
voor de aanleg, wijziging of uitbreiding van spoorwegen (Cat. C2 en D.2), tramlijnen en
zweefsporen (Cat. D2).
De omgevingsvisie voor het stedelijk gebied van Wijk bij Duurstede zal niet voorzien in de
aanleg, wijziging of uitbreiding van autosnelwegen, autowegen en spoorwegen. Evenmin zijn
wegen met 4 of meer rijstroken, tramlijnen of zweefsporen in beeld.

8

De hoofdkeuze in de omgevingsvisie om in de kernen ruim baan aan de fiets te geven vormt
geen aanleiding voor een plan-m.e.r. voor de omgevingsvisie.
Overige hoofdkeuzes
De hoofdkeuzes Gezonde leefomgeving en Milieu en leefkwaliteit zijn van belang voor de
uiteindelijke woon-, werk- en leefmilieu van de kernen, maar leiden op zichzelf niet tot
activiteiten die mogelijk m.e.r.-plichtig zijn. De hoofdkeuzes vormen geen aanleiding voor een
plan-m.e.r. voor de omgevingsvisie.
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