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Inleiding
Gebiedswaarden en integrale hoofdopgaven
In dit werkdocument zijn de belangrijkste
gebiedskwaliteiten en ruimtelijke en
maatschappelijke opgaven benoemd voor de
Omgevingsvisie stedelijk gebied in de drie
Wijkse kernen. Deze kwaliteiten en opgaven
zijn gebaseerd op alle inbreng die is opgehaald
tijdens de eerste participatieronde met stakeholders, belangenorganisaties, bewoners en
ondernemers in Wijk bij Duurstede, Cothen
en Langbroek (zie bijlage: “In gesprek met de
omgeving, Beeldverslag”, 27 februari 2020). Die
inbreng is tijdens een ambtelijke werksessie met
de betrokken beleidsmedewerkers en adviseurs
uit het ruimtelijk en sociaal domein van de
gemeente geanalyseerd en samengebracht in dit
werkdocument.
Overkoepelende en sectorale (beleids)opgaven
Naast de integrale hoofdopgaven in de drie
Wijkse kernen, zijn ook generieke opgaven
benoemd die voor het hele bebouwde gebied
van de gemeente spelen. Deze overkoepelende
opgaven hebben een ruimtelijke weerslag in de
kernen en worden daarom ook opgenomen in
de Omgevingsvisie stedelijk gebied. Daarnaast
zijn de sectorale opgaven verkend vanuit de
verschillende (ruimtelijke en maartschappelijke)
beleidsvelden van de gemeente. Die sectorale
beleidsopgaven zijn vastgelegd in de Kernen
Atlas (zie bijlage: “Kernen Atlas”, 31 januari
2020).

Vervolgstappen
De huidige gebiedskwaliteiten en de ruimtelijke
en maatschappelijke opgaven voor de toekomst
zijn in dit werkdocument geïntegreerd en
vertaald naar een aantal integrale hoofdopgaven
per kern. Deze hoofdopgaven zijn op 24 februari
2020 besproken en aangescherpt met de leden
van de projectgroep.
Het voorliggende werkdocument wordt - samen
met de Kernen Atlas en het Beeldverslag
van participatieronde 1 - op 17 maart 2020
voorgelegd aan de gemeenteraad. In een open
dialoog met de raadsleden wordt dan nader
besproken wat in elke kern de belangrijkste
hoofdopgaven zijn voor de Omgevingsvisie
stedelijk gebied, en welke keuzes er verder nog
gemaakt dienen te worden.
De uitkomsten van de bijeenkomst met de
gemeenteraad worden in de volgende fase van
de Omgevingsvisie stedelijk gebied opnieuw
voorgelegd aan de bewoners, ondernemers en
stakeholders. Dit gebeurt tijdens de tweede
participatieronde in april 2020. Uiteindelijk zal
dit leiden tot een ‘visie op hoofdlijnen’ die in
de raad van mei dit jaar opnieuw zal worden
besproken met de raadsleden.
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Gebiedswaarden
In gesprek met de omgeving
Eind januari en begin februari 2020 is de Wijkse
bevolking uitgenodigd om mee te denken
over de kwaliteiten en opgaven in de kernen.
Tijdens de meedenksessies en gesprekken op
straat, en door middel van het invullen van
een online vragenlijst, hebben in totaal meer
dan 1.000 inwoners uit Wijk bij Duurstede,
Cothen en Langbroek antwoord gegeven op
de vraag waar zij trots op zijn in hun eigen kern,
en wat in hun ogen dus zeker behouden moet
blijven in de toekomst. Dit heeft geresulteerd
in gebiedswaarden per kern, die in dit
werkdocument beknopt zijn samengevat. Voor
een uitgebreide uiteenzetting van de waarden
die door de verschillende deelnemers aan de
gesprekken en meedenksessies zijn genoemd,
wordt verwezen naar de achtergrondrapportage
die is opgesteld door adviesbureau Citisens.
Ruimtelijke kwaliteiten
De gebiedswaarden die vanuit de omgeving
naar voren zijn gebracht, zijn voor een belangrijk
deel verbonden met de aanwezige (historische)
ruimtelijke kwaliteiten in de drie kernen, zoals
de kerken en de brink in Cothen en Langroek,
het kasteel en de Markt in Wijk bij Duurstede en
de molen in Wijk en Cothen. Ook ‘groen’ is vaak
genoemd als een belangrijke gebiedskwaliteit in
en rond de kernen (o.a. landgoederen, fruit en
boomgaarden, kasteelpark, rivier, uiterwaarden
en de dijk). Deze ruimtelijke gebiedskwaliteiten
zijn op de volgende pagina’s per kern vastgelegd
op een kaart en worden kort toegelicht.

Sociaal-maatschappelijke waarden
Er zijn ook gebiedswaarden die niet zo zeer
ruimtelijk zijn verbonden met bepaalde plekken
in de kernen, maar die wel belangrijk zijn als
algemene typering van de kern. Het gaat dan om
gedeelde sociale en maatschappelijke waarden,
die volgens de bewoners van toepassing zijn op
hun kern. Zo gebruiken inwoners van Cothen
en Langbroek vaak het woord ‘rustig’ om hun
kern te omschrijven, terwijl inwoners van Wijk bij
Duurstede vaker kiezen voor het woord ‘gezellig’.
Daarnaast zijn de woorden ‘prachtig, prettig en
gemoedelijk’ vaak gebruikt om de eigen kern te
beschrijven. Een gedeelde waarde binnen alle
Wijkse kernen is ‘leefbaarheid’. Op de vraag
“Welke onderwerpen vindt u het belangrijkst?”
eindigt ‘leefbaarheid’ in alle drie de kernen dan
ook in de top drie.
Inwoners van de gemeente zijn over het
algemeen heel tevreden over hun eigen kern.
De inwoners van Cothen zijn gemiddeld het
meest tevreden over het wonen in hun buurt:
92% van de inwoners van Cothen geeft aan
(zeer) tevreden te zijn, ten opzichte van 83% in
Langbroek en 84% in Wijk bij Duurstede.
Er zijn ook verschillen tussen de drie kernen. Zo
geven inwoners uit Cothen vaak aan dat hun
kern anders is dan de rest van de gemeente,
omdat deze écht dorps is. Datzelfde geldt voor
inwoners uit Langbroek. Behoud van de dorpse
kwaliteiten en karakteristieken wordt in beide
kernen dan ook belangrijk gevonden.
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Wijk bij Duurstede
gebiedskwaliteiten in de kern
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kerk
Markt
voorzieningen
molen
Kasteel(park) Duurstede
Singel
stadshaven
Nederrijn-Lek
Amsterdam-Rijnkanaal
dijk
Kromme Rijn
Kromme Rijnzone
groene (buurt)parkjes en speelterreinen
boomgaard(en)
open, groene en agrarische karakter
sportpark Mariënhoeve
openbaar vervoer verbinding
kleine ﬁets- en wandelafstanden
recreatieve verbindingen (richting buitengebied)
skatepark

Gebiedskwaliteiten in de kern: Wijk bij Duurstede
“Waar bent u trots op en moet dus behouden
blijven in Wijk bij Duurstede?”
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. Met de bijzondere ligging
aan het groene buitengebied en aan de rivier
heeft de stad ‘goud’ in handen. Het waterfront
aan de Lekdijk vormt een bijzondere kwaliteit
die breed wordt gewaardeerd door bewoners
en bezoekers van de stad. Daarnaast herbergt
Wijk bij Duurstede nog een aantal andere
‘parels’ waaronder de beide kerken en de molen
(monumentale gebouwen), de Markt, Mazijk en
de Singel ronde de oude binnenstad.
Fraaie landschappen rondom de stad
De groene omgeving van Wijk bij Duurstede is
waardevol, zowel op het gebied van landschap
en natuur als op het gebied van cultuurhistorie.
Het Kromme Rijngebied wordt als ‘een prachtig
gebied om te zien’ omschreven en biedt een
mooi uitzicht op de Utrechtse Heuvelrug. Het
gebied vormt, met de aanwezige klompenpaden
en het Kromme Rijnpad, ook een aantrekkelijk
wandelgebied vanuit de stad. Aan de zuidzijde
vormen de rivieren, de uiterwaarden en het
Amsterdam-Rijnkanaal, met hoge dijken en
wijdse vergezichten, een imposant waterrijk
gebied. De rustige en groene omgeving met
veel ruimte biedt voor de inwoners van Wijk een
hoog gewaardeerd woon- en leefklimaat.

Groen in de stad
Er is veel groen in de stad, zoals het Stadspark,
de Hordenboomgaard, Dorestadpark en de
kinderboerderij. Daarnaast dragen (buurt)parkjes,
speelterreinen, volkstuinen, wadi’s en de aanwezigheid van volwassen bomen en groene hagen
in de wijken bij aan een groene uitstraling van de
stad. Bewoners dragen ook zelf graag een steentje bij als het gaat om het vergroenen van de
stad. Zo doet de wijk Noorderwaard mee aan de
actie Steenbreek. Dergelijke initiatieven worden
door de Wijkse bevolking erg gewaardeerd.

Het sportpark Mariënhoeve biedt uitgebreide
voorzieningen en is goed toegankelijk voor
mindervalide inwoners. Maatschappelijke
voorzieningen, zoals de basisscholen en
het Ewoud en Elisabeth Gasthuis, vormen
belangrijke ontmoetingsplekken in de wijk voor
verschillende generaties. Bovendien dragen deze
voorzieningen bij aan de sociale cohesie in de
buurt en wijk. De meeste voorzieningen liggen
op fiets- en wandelafstand. De huidige omvang
van de stad wordt door veel inwoners positief
gewaardeerd: ‘een kleine, gezellige stad.’

De Kromme Rijn vormt een fraaie groene stadsrand met goede recreatieve mogelijkheden (wandelen, fietsen, vissen, tuinieren). De brede groene stadsrand aan de westkant van de stad vormt
voor de aangrenzende woonwijken een groene
afscherming voor het verkeer van de N229. Deze
groene buffer is voor veel wijkbewoners waardevol. Het groen dat aanwezig is in de stad draagt
naast rust en ruimte (belevingswaarde) ook bij
aan ontmoeting, gezondheid en leefbaarheid
(maatschappelijke waarde).

Levendigheid in de stad
In Wijk bij Duurstede worden een groot aantal
festiviteiten en evenementen georganiseerd
voor alle leeftijden (sport, muziek, Cultureel
Rondje, etc.). Wijk wordt dan ook gekenmerkt als
een vitale stad waar genoeg te ondernemen is.
Bewoners vinden dat ‘het leeft in Wijk!’.

Winkels en voorzieningen
De winkelvoorzieningen in de stad zijn van een
goed niveau. Bewoners vinden dat er voldoende
supermarkten en winkels in de (binnen)stad zijn.
Het Calypso Theater aan de Markt wordt breed
gewaardeerd als een bijzondere voorziening voor
de stad, met een goede programmering. Het
Revius Lyceum biedt middelbaar onderwijs in een
kleinschalige en veilige omgeving.

Goed verbonden met de regio
Wijk bij Duurstede is door de min of meer
geïsoleerde ligging in het netwerk van
snelwegen en spoorlijnen een eindpunt,
waardoor er weinig doorgaand verkeer is.
Verkeer in Wijk bij Duurstede is vrijwel allemaal
bestemmingsverkeer. Dat wordt gezien als een
kwaliteit. Voor het bereiken van voorzieningen
buiten de stad, zijn de bewoners echter
aangewezen op de provinciale wegen en
op goede (snel)fiets- en openbaar vervoer
verbindingen (bus) met Utrecht en Amersfoort.
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Cothen
“Waar bent u trots op en moet dus behouden
blijven in Cothen?”

legenda Cothen

Cothen

gebiedskwaliteiten in de kern
legenda Cothen

kerk
Brink
voorzieningen
molen
Kasteel Rhijnestein
Kromme Rijn
Kromme Rijnzone
groene (buurt)parkjes en speelterreinen
fruit en boomgaarden
open, groene en agrarische karakter
sportpark
karakteristiek dorpsgezicht
recreatieve verbindingen (naar buitengebied)

kerk
Brink
voorzieningen
molen
Kasteel Rhijnestein
Kromme Rijn
Kromme Rijnzone
groene (buurt)parkjes en speelterreinen
fruit en boomgaarden
open, groene en agrarische karakter
sportpark
karakteristiek dorpsgezicht
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Dorpse kwaliteiten
In Cothen wordt veel waarde gehecht aan het
kleinschalige dorpse karakter van de kern. De
dorpse kwaliteiten zijn voor een belangrijk
deel verbonden met herkenbare plekken en
gebouwen in het dorp, zoals de Brink, de molen,
de Rooms Katholieke Kerk, de Sint Agneskerk en
de begraafplaats. Ook Kasteel Rhijnestein en de
bijbehorende kasteeltuin vormen kenmerkende
plekken aan de rand van het dorp. Het
karakteristieke dorpsgezicht van Cothen vormt
voor veel bewoners een vertrouwd beeld.
Een groen dorp in een groene omgeving
Cothen is een groen dorp in een groene
omgeving. In de kern zijn verschillende kleine
buurtparkjes en speelterreinen te vinden waaraan
veel waarde wordt gehecht. De groenstrook
langs de Rijnsloot aan de zuidelijke rand van
het dorp wordt door veel bewoners als prettig
ervaren. Het wandelpad dat hier doorheen loopt
draagt daar aan bij. En ook al is het groen niet
altijd in de buurt zelf aanwezig, het is wel altijd
dichtbij. Het agrarisch buitengebied met fruit
en boomgaarden draagt daar zeker aan bij. Het
agrarische karakter is dan ook sterk verbonden
met het dorp en nog ‘voelbaar’ in de kern.
Ligging aan de rivier
De Kromme Rijn vormt een bijzondere kwaliteit
voor Cothen. Het dorp is ontstaan op de hoger

gelegen stroomrug en de dorpsbebouwing
concentreerde zich eeuwenlang langs enkele
oude wegen op de oever van de rivier. Toch
is de Kromme Rijn op dit moment een nogal
verscholen kwaliteit. Het dorp heeft zich op veel
plekken met de rug naar het water toegekeerd.
Voorzieningen in het dorp
Het huidige voorzieningenaanbod is belangrijk
voor de Cothenaren. De kleine supermarkt en
buurtwinkels zorgen er voor dat de bewoners
van het dorp kunnen voorzien in hun dagelijkse
behoeften. Daarnaast dienen zij als sociale
ontmoetingsplekken in het dorp. De scholen, het
sportpark en de overige voorzieningen hebben
om diezelfde reden grote waarde voor het dorp.
Dat geldt zeker ook voor het Dorpshuys. Vroeger
was de sociale functie van het Dorpshuys
overigens groter dan nu. Toen fungeerde
het voor veel bewoners van het dorp als hét
activiteitencentrum.
Een hechte, sociale en zelfraadzame
dorpsgemeenschap
De dorpsgemeenschap van Cothen is van
oudsher hecht, zelfredzaam en ondernemend.
Dit komt o.a. tot uiting door veel particuliere
initiatieven en de vele vrijwilligers in het dorp.
Bijvoorbeeld bij de voorzieningen in het
dorp (o.a. de sportverenigingen) en bij het
groenbeheer. Er zijn ook typisch Cothense
dorpstradities, zoals de kerstwandeling en het
carnaval, die de saamhorigheid versterken.
Ook in sociaal-maatschappelijke zin is Cothen
dus een écht dorp.

Langbroek
“Waar bent u trots op en moet dus behouden
blijven in Langbroek?”
Het dorpse en agrarische karakter
Het dorpse en agrarische karakter zijn net als
in Cothen kenmerkend voor Langbroek. Ook
Langbroekers noemen hun kern een écht dorp.
Het is er stil en rustig. “Zondag, rustdag” wordt
in Langbroek nog altijd erg op prijs gesteld. In
het dorp woont een mooie verscheidenheid aan
mensen, zowel Langbroekers die al generaties
lang in het dorp wonen als mensen die van
buiten het dorp zijn gekomen. Bewoners
benadrukken de saamhorigheid in het dorp.
Iedereen kent elkaar, begroet elkaar op straat en
men behandelt elkaar met respect.
Karakteristieke onderdelen in het dorp
De dorpse kwaliteiten komen o.a. tot uitdrukking
in enkele kenmerkende gebouwen en
bijzondere plekken in het dorp, zoals de Brink,
de beide kerken en de Langbroekerwetering
(beschermd dorpsgezicht). Deze karakteristieke
onderdelen worden hoog gewaardeerd door
de bewoners van Langbroek. Het kleinschalige
dorpssilhouette, met een groene en agrarische
uitstraling, zorgt voor een aantrekkelijk aanzicht
vanuit de omgeving.

Sandenburg) en bosvakken. Vanuit het dorp en
de Langbroekerdijk is er wijds uitzicht op de
Utrechtse Heuvelrug en Cothen.
Groen in en rondom het dorp
De fraaie omgeving van het dorp nodigt uit
om te wandelen (klompenpaden) en fietsen en
trekt veel recreanten aan. De groene (buurt)
parkjes en speelplekken in het dorp nodigen
uit tot bewegen en de bankjes en zitplaatsen
worden, vooral door ouderen, goed benut.
De fraaie bomenrijen langs de Doornseweg
geven de entree van het dorp vanuit Doorn een
karakteristieke groene uitstraling.
Voorzieningen in het dorp
Langbroek beschikt als kleinste van
de drie Wijkse kernen over de nodige
basisvoorzieningen, o.a. op het gebied van
(thuis)zorg, onderwijs en sport. Dit wordt door
de dorpsbewoners zeer op prijs gesteld. Het
dorpshuis dient als belangrijk activiteitenen ontmoetingscentrum. Bovendien vinden
bewoners het fijn dat er nog een kleine
buurtsuper in het dorp aanwezig is, evenals
verschillende kleine bedrijfjes en middenstanders
(kappers, ijswinkel, snackbar, restaurant, fysio/
fitness, fournituren/wol, tuincentrum, etc).

Fraai landschap
Rondom het dorp ligt een cultuurhistorisch
waardevol ontginningenlandschap met een
afwisseling van open weilanden en rechte sloten
(copelandschap), landgoederen (Lunenburg en
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legenda Langbroek

Langbroek

gebiedskwaliteiten in de kern
legenda Langbroek

kerk(en)
Brink
voorzieningen
Kasteel Lunenburg
Langbroekerwetering
Langbroekerdijk
copelandschap
groene (buurt)parkjes en speelterreinen
bomenrij langs Doornseweg
fruit en boomgaarden
open, groene en agrarische karakter
sportpark
dorpsgezicht
recreatieve verbindingen (naar buitengebied)

kerk(en)
Brink
voorzieningen
Kasteel Lunenburg
Langbroekerwetering
Langbroekerdijk
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groene (buurt)parkjes en speelterreinen
bomenrij langs Doornseweg
fruit en boomgaarden
open, groene en agrarische karakter
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Wijk bij Duurstede
“Wat zijn de belangrijkste integrale hoofdopgaven voor de toekomst in Wijk bij
Duurstede?”

uitbreidingslocatie De Geer III / Zuidwĳk
Park Mariënhoeve / Gemeentewerf
duurzaam bedrĳventerrein Broekweg-Langshaven

Wijk bij Duurstede

integrale hoofdopgaven in de kern

bruisende binnenstad
groen in en rondom de stad
langs de oevers van de Kromme Rĳn

uitbreidingslocatie De Geer III / Zuidwĳk

Stadshaven en Rivierfront

Park Mariënhoeve / Gemeentewerf

Lunenburgerwaard / Gravenbol

duurzaam bedrĳventerrein Broekweg-Langshaven

ﬁets- en wandelroutes naar binnenstad, wĳk- en voorzieningencentra

bruisende binnenstad

Korte Singel / Walplantsoen & Zandweg

groen in en rondom de stad

stadsentrees en toegangswegen van de stad

langs de oevers van de Kromme Rĳn

Uitbreidingslocatie De Geer III / Zuidwijk
Op het gebied van woningbouw zijn in Wijk bij
Duurstede twee grotere uitbreidingslocaties in
beeld: De Geer III en Zuidwijk. De gemeenteraad
heeft opdracht gegeven om de mogelijkheden
van De Geer III eerst te onderzoeken. Maar
dat betekent niet dat Zuidwijk al is afgevallen
als optie. In de afweging tussen beide locaties
spelen o.a. de volgende aspecten een rol:
- ontsluiting voor autoverkeer, fiets en OV;
- ligging t.o.v. de binnenstad en wijkcentra;
- landschappelijke inpassing;
- cultuurhistorische en archeologische waarden;
- water- en bodemgesteldheid.
Park Mariënhoeve / Gemeentewerf
Het oostelijke deel van Zuidwijk (tussen het
Kasteelpark en sportpark Mariënhoeve) dient
binnen de afweging tussen de potentiële
woningbouwlocaties Zuidwijk en De Geer III als
een afzonderlijke ontwikkeling te worden bezien.
Als de Gemeentewerf wordt verplaatst naar
bedrijventerrein Broekweg biedt de vrijkomende
locatie ruimte om woningen te realiseren.
Het gebied ten oosten van de Gemeentewerf
lijkt bovendien geschikt als locatie voor
ouderenwoningen, dichtbij de voorzieningen in
de binnenstad. Het gebied kan daardoor meer
betekenis krijgen voor de stad.

Stadshaven en Rivierfront
Lunenburgerwaard / Gravenbol
ﬁets- en wandelroutes naar binnenstad, wĳk- en voorzieningencentra
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De huidige functies in het gebied (zoals het
sportpark, de volkstuinen en de fruitpercelen) en
mogelijke (rode) ontwikkelingen in de toekomst
dienen aan te sluiten bij het unieke karakter van
het gebied. De historische, groene uitstraling van
het gebied dient duurzaam behouden te blijven
en waar mogelijk te worden versterkt.
Duurzaam bedrijventerrein BroekwegLangshaven
Het wensbeeld voor het bedrijventerrein
Broekweg-Langshaven is dat het een goed
functionerend bedrijventerrein blijft. Het
bedrijventerrein bestaat uit drie deelgebieden:
Broekweg, Broekweg-Noord en Langshaven.
Het deelgebied Broekweg is 10 jaar geleden
gerevitaliseerd en ligt er goed onderhouden
bij. Ook de nieuwere delen (Broekweg-Noord
en Langshaven) hebben een hoge (ruimtelijke)
kwaliteit en voldoen aan de eisen ‘schoon,
heel en veilig’ waar ondernemers om vragen.
Het bedrijventerrein moet ook in de toekomst
“duurzaam” blijven functioneren en inspelen
op de behoefte van ondernemers. Op het
terrein dient daarom voldoende ruimte te zijn
voor uitbreiding van bestaande bedrijven,
herplaatsing van bedrijven uit de Wijkse kernen
en voor nieuwe vestiging van nieuwe bedrijven.
De volgende opgaven zijn daarbij in beeld:
• Faciliteren van uitbreiding
Op het huidige terrein zijn nauwelijks kavels
om uit te geven aan ondernemers. Dat is een
knelpunt, omdat er niet kan worden voorzien
in de behoefte bij bedrijven. Uitbreiding
van het terrein is daarom gewenst. Om de
precieze uitbreidingsbehoefte in beeld te
krijgen, worden op provinciaal, regionaal als

gemeentelijk niveau prognoses uitgevoerd
naar de omvang (aantal hectares ruimtevraag)
en het type ruimtevraag (milieucategorie en
omvang van kavels).
• Duurzaamheid en klimaat
Broekweg moet een zo duurzaam mogelijk
bedrijventerrein zijn. De opgave richt zich
vooral op duurzame energieopwekking
met zonnepanelen op daken en op
energiebesparing. Daarnaast moeten
“klimaatadaptieve” maatregelen worden
getroffen om wateroverlast en hittestress
tegen te gaan.
Korte Singel / Walplantsoen
De verkeersproblematiek, hoge parkeerdruk
en het vrachtverkeer t.b.v. laden/lossen op de
Korte Singel en het Walplantsoen vragen om
een integrale aanpak. Het gaat dan om een
verkenning naar concrete maatregelen voor de
korte termijn, zoals het terugdringen van de
rijsnelheid, het instellen van eenrichtingsverkeer
en/of het weren van agrarisch verkeer. Voor de
lange termijn dienen oplossingsrichtingen te
worden onderzocht, zoals het omleiden van
bezoekers van de binnenstad via alternatieve
routes en herinrichting van het wegprofiel met
meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Door
op termijn het parkeren te verplaatsen van het
Walplantsoen naar een alternatieve locatie, kan
het historische profiel met water en groen weer
worden teruggebracht.
Lunenburgerwaard / Gravenbol
Voor de Lunenburgerwaard / Gravenbol worden
kansen gezien voor een integrale ontwikkeling
die gericht is op natuur, (watergebonden)

recreatie en toerisme. Aan de zijde van de
stad liggen met name mogelijkheden voor
(waterrijke) recreatie dichtbij de binnenstad,
meer naar het oosten ligt het accent vooral op
struinnatuur en extensieve recreatie. Aan de
stadskant kan het contact tussen de stad en het
water worden versterkt. Hier zou bijvoorbeeld
een dagrecreatieterrein met een stadsstrand
gecombineerd kunnen worden met kleinschalige
(seizoensgebonden) horeca aan het water.
Mogelijk kan hier ook een duurzaam ingericht
parkeerterrein worden aangelegd dat tevens
dienst kan doen als parkeervoorziening voor
de binnenstad. In combinatie met een nieuwe
voetgangersbrug over het Inundatiekanaal zou
dat een impuls kunnen geven aan de binnenstad.
Wandelroutes vanuit de stad kunnen dan via
het nieuwe recreatieterrein Gravenbol en
Aalswaard verbonden worden met de wandelen struinpaden langs de rivier. Zo ontstaat een
aantrekkelijk en veilig wandelnetwerk waarmee
de drukke Rijndijk wordt ontzien.
Stadshaven en Rivierfront
Verbetering van het contact tussen de stad en
het water speelt ook bij de Stadshaven en langs
het hele rivierfront van de binnenstad. Hier kan
worden gestreefd naar een samenhangende
ontwikkeling van het rivierfront met kansen
voor recreatie, toerisme en natuur. Er ligt al een
mooie, groene wandelroute langs het historische
stadscentrum, het Kasteelpark en Mariënhoeve,
maar deze is nog te weinig bekend en niet goed
verbonden met de omgeving. Riviercruises
kunnen meer gebruik maken van de haven,
zodat er meer bezoekers en dagjesmensen
vanaf het water naar de binnenstad toe komen.
Belangrijk is wel dat toeristische activiteiten en
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evenementen kleinschalig zijn, passend bij de
maat en het authentieke karakter van de haven
en de stad. Enkele knelpunten verdienen daarbij
nog wel aandacht. Zo liggen er momenteel
parkeerterreinen aan het waterfront van de oude
haven die afbraak doen aan de verblijfskwaliteit
en de toeristische potentie van het gebied. Die
zouden bij voorkeur verplaatst moeten worden
naar een alternatieve locatie. Als opties zijn
hiervoor Gravenbol en sportpark Mariënhoeve
genoemd.
Bruisende binnenstad
Het (toeristisch) economisch profiel van
de Wijkse binnenstad kan verder worden
versterkt. De invulling van het centrum kan
nog beter worden afgestemd op toerisme en
het aantrekken van dagjesmensen. Behoud
van bijzondere winkels en de organisatie van
festiviteiten en evenementen die passen bij
het karakter van de oude binnenstad dragen
hier aan bij. Dit levert ook een economische
impuls voor de middenstand en horeca. Het
cultuurhistorische karakter is belangrijk voor de
identiteit van de binnenstad. Het erfgoed vormt
dan ook een belangrijke toeristische trekker,
evenals de ligging aan de rivier.
Langs de oevers van de Kromme Rijn
Ontwikkel een integrale visie op het gebied langs
de oevers van de Kromme Rijn. De Kromme Rijn
vormt een duidelijke en harde begrenzing van
de stad. Maar wat is het gewenste eindbeeld?
Welke opgaven zijn hier vanuit groen, water,
natuur en recreatie? Kan hier in de toekomst
ook nog gebouwd worden? Dit vraagt om een
integrale visie voor het gebied dat zich uitstrekt

vanaf de Jumbo en het Vikinghofterrein tot aan
de inlaatsluizen van het Inundatiekanaal.
Groen in en rondom de stad
De groene randen rond de bestaande wijken
en de huidige groene stadsranden van Wijk
bij Duurstede worden hoog gewaardeerd.
Zij dienen daarom ook als voorbeeld voor
toekomstige woonwijken. Er wordt o.a. gepleit
voor een stevige groene inpassing van nieuwe
woonwijken. Daarnaast dient aandacht te zijn
voor voldoende en samenhangend groen in
de bestaande wijken. Dit is belangrijk voor de
belevingswaarde van de wijk, maar ook voor de
leefbaarheid, klimaatopgave en biodiversiteit.
Onderzoek in dat kader ook de mogelijkheden
om meer groen te realiseren bij toekomstige
bouwprojecten. De beschikbare ruimte is
immers beperkt. Omdat het toekomstige
woningbouwprogramma grotendeels bestaat uit
relatief kleine woningen voor ouderen en jonge
starters (zie ‘overkoepelende opgaven’) liggen
hier kansen voor meer openbaar groen rond
compacte, hogere bebouwing. Die doelgroepen
zijn vaak helemaal niet op zoek naar een
grondgebonden woning met tuin.
Aantrekkelijke, veilige en toegankelijke wandelen fietsroutes door de stad
Verbeter de bestaande wandel- en fietsroutes
in de stad. Vooral langzaam verkeersroutes
vanuit de wijken naar de binnenstad, de
belangrijkste wijk- en voorzieningencentra,
de scholen en het sportpark Mariënhoeve
verdienen aandacht. Hierbij dient aandacht te
zijn voor betere aansluitingen tussen routes
onderling, veilige oversteekplaatsen en een
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straatprofiel dat voldoende ruimte biedt voor
fietsers en voetgangers, ook met een rollator of
scootmobiel. De bestrating is niet altijd geschikt
voor mensen die slecht ter been zijn. Zorg ook
voor voldoende rustplekken langs de routes en
ruimte voor het stallen van scootmobielen en
oplaadpunten voor elektrische fietsen. Houd
daar rekening mee bij het ontwerpen van de
buitenruimte.
Stadsentrees en toegangswegen van de stad
Er wordt aandacht gevraagd voor de vormgeving
en inrichting van de stadsentrees en de
toegangswegen op de overgangen van het
buitengebied naar de stad. Hoe kom je de stad
binnen en wat is de eerste indruk die je dan
krijgt? Welke uitstraling is hier gewenst? Buiten
de stad dient het landelijke karakter behouden te
blijven. Daarom mag er niet te veel bebouwing
worden toegestaan langs de uitvalswegen aan de
rand van de stad. Op sommige linten dreigt de
balans wat dat betreft door te slaan (bijvoorbeeld
langs de Wijkerweg). In de stad zelf verdient met
name de Zandweg aandacht. Het meeste (auto)
verkeer komt de stad binnen via deze weg. Er
zijn een aantal onveilige kruispunten benoemd
(Revius, Frankenweg/Nieuweweg, Steenstraat)
die om een veilige verkeersoplossing vragen.

Cothen

“Wat zijn de belangrijkste integrale hoofdopgaven voor de toekomst in Cothen?”

clusteren van voorzieningen in de kern
verkenning van in- en uitbreidingslocaties

Cothen

integrale hoofdopgaven in de kern

Stefanusterrein
verkeersoverlast / oversteekbaarheid N229
verkeersveiligheid in de kern

clusteren van voorzieningen in de kern

ontbrekende schakels in het padennetwerk

verkenning van in- en uitbreidingslocaties

groene buffer rond het dorp

Stefanusterrein

een samenhangend recreatief netwerk

verkeersoverlast / oversteekbaarheid N229

relatie versterken tussen dorp en Kromme Rĳn

verkeersveiligheid in de kern
ontbrekende schakels in het padennetwerk
groene buffer rond het dorp
een samenhangend recreatief netwerk

Clusteren van voorzieningen in de dorpskern
Behoud van de aanwezige voorzieningen is voor
veel bewoners van het dorp van groot belang.
Dat geldt zowel voor de winkels in het dorp, als
voor maatschappelijke voorzieningen, zoals de
basisscholen, sportverenigingen en ouderenzorg.
Verschillende voorzieningen liggen nu echter
verspreid door de kern, of zijn versnipperd
geraakt over meerdere locaties. Hierdoor wordt
niet optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige
voorzieningen en gebouwen in het dorp.
Door concentratie van voorzieningen op een
beperkt aantal goed bereikbare locaties kan dit
worden tegengegaan. Multifunctioneel gebruik
van gebouwen geniet daarbij de voorkeur. Zo
ontstaan een aantal voorzieningenclusters binnen
de dorpskern. Hiermee wordt tevens ruimte
geboden voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
op de dan vrijkomende locaties elders in het
dorp. Dat biedt op die plekken bijvoorbeeld
kansen voor woningbouw en/of meer ruimte voor
groen en waterberging. Welke gebouwen en
plekken in aanmerking komen voor clustering van
voorzieningen dient nader te worden onderzocht.
Het Dorpshuys is een mogelijke locatie, maar
ook sportkantines, schoolgebouwen of de kerk
komen hiervoor in aanmerking.
Verkenning van in- en uitbreidingslocaties
Op basis van de huidige woningbehoeftecijfers
(Woonvisie 2016-2021) dient in Cothen ruimte
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te worden gevonden voor de ontwikkeling van
circa 200 woningen in de periode 2020-2030. Dit
betekent dat er gemiddeld circa 20 woningen
per jaar gebouwd moeten worden. De locaties
die opgenomen zijn in de Structuurvisie 2020
zijn hiervoor niet toereikend. Er zal dus nieuwe
ontwikkelruimte moeten worden gevonden
voor woningbouw. Hiervoor wordt in eerste
instantie gekeken naar de mogelijkheden voor
verdere inbreiding en herstructurering van de
oudere buurten in het dorp. Die mogelijkheden
zijn echter beperkt. Er zal daarom ook verkend
moeten worden waar op termijn uitbreiding
plaast kan vinden. Bij zowel inbreiding als
uitbreiding dient bijzondere aandacht te worden
besteed aan behoud van de dorpse kwaliteit.
Stefanusterrein
Het huidige bedrijventerrein in de kern is
verouderd en slechts door de kern bereikbaar.
Dat leidt tot verkeersoverlast in het dorp. De
mogelijkheden voor (gedeeltelijke) verplaatsing
van bedrijvigheid vanuit de kern naar een
nieuw te ontwikkelen terrein aan de noordrand
(Stefanusterrein) worden daarom verkend. De
effecten op het landschap en de verkeerskundige
consequenties dienen daarbij in beeld te
worden gebracht. Verplaatsing van bedrijven
biedt op de vrijkomende locatie van het huidige
bedrijventerrein kansen voor woningbouw.
Verkeersoverlast / oversteekbaarheid N229
Het intensieve autoverkeer en de
hoge rijsnelheid op de N229 leiden tot
verkeersoverlast, geluidshinder en onveilige
situaties. Daarnaast is het gevaarlijk om met de
fiets of te voet over te moeten steken (richting

bushalte of Stefanusterrein) op de provinciale
weg waar 80 km/uur gereden mag worden.
Dit vraagt om inrichtingsmaatregelen. Het zou
bijvoorbeeld gewenst zijn om oversteekplaatsen
voor fietsers en voetgangers beter zichtbaar te
maken. Verlaging van de snelheid naar 60 km/uur
draagt hier ook aan bij.
Verkeersveiligheid in de kern
Cothen beschikt over aantrekkelijke fietsen wandelroutes in en langs de kern. Het
routenetwerk nodigt uit om te gaan bewegen en
zet daarmee aan tot gezond gedrag. Maar de
langzaam verkeersroutes sluiten niet overal even
goed aan op het omliggende buitengebied en
ze zijn vanuit verkeerskundig oogpunt ook niet
altijd veilig vanwege de combinatie met autoen vrachtverkeer. Dat geldt met name voor de
hoofdwegen binnen de dorpskern (Dorpsstraat,
Willem Alexanderweg en Kerkweg). Het fietspad
langs de Groenewoudseweg ligt er slecht bij,
waardoor het onveilig is voor fietsverkeer.
Wenselijk is om een nieuw en breder fietspad
aan te leggen, zodat fietsers uit beide richtingen
elkaar veilig kunnen passeren.
Ontbrekende schakels in padennetwerk
In het wandelpadennetwerk zijn enkele
ontbrekende schakels, waardoor het niet
mogelijk is om een ‘ommetje’ te maken vanuit
het dorp. Voorbeelden daarvan zijn o.a. het
onderbroken wandelpad langs de Rijnsloot, waar
je om het bedrijventerrein heen moet lopen
om richting de Kromme Rijn te gaan, en de
wandelroute over Kasteel Rhijnestein, waar het
voetpad op het landgoed stopt en vervolgens
langs de provinciale weg verder gaat.

Een samenhangend recreatief netwerk
De recreatieve en toeristische betekenis van
het dorp kan worden versterkt. Plekken die
zich daarvoor lenen zijn o.a. de Brink, de
molen, het sluizencomplex aan de Kromme
Rijn, de boomgaard en Kasteel Rhijnestein.
Dit vormen vanuit recreatief oogpunt allemaal
waardevolle plekken in het dorp, maar het zijn
nogal verscholen kwaliteiten. De betekenis voor
het dorp kan worden verbeterd. Bijvoorbeeld
door de plekken toegankelijker te maken voor
publiek en er dorpsactiviteiten en kleinschalige
evenementen te organiseren. Die zullen vooral
gericht zijn op de eigen dorpsbewoners,
maar trekken ook dagjesmensen aan. Door
een verbinding te maken met het Toeristisch
Overstappunt (TOP) ten oosten van de dorpskern
(parkeerplaats, restaurant, startpunt voor
fietsers en wandelaars) kan een samenhangend
recreatief netwerk worden ontwikkeld.
Binnen het dorp kunnen daar dan bestaande
horecavoorzieningen, zit- en speelplekken
en andere ontmoetingsplekken aan worden
gekoppeld.
Groene buffer rond het dorp
In het agrarische buitengebied van Cothen
liggen weilanden, fruitpercelen en enkele
bospercelen waardoor het dorp een groen
karakter heeft. Voor het behoud van de
kenmerkende, groene dorpsrand is een
robuuste groene buffer gewenst rondom de
dorpskern. Zo’n brede groene dorpsrand dient
als groene afscherming tegen nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen die in de toekomst wellicht plaats
gaan vinden in het buitengebied (zonnevelden,
schaalvergroting, woningbouw, bedrijventerrein).
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Relatie versterken tussen dorp en Kromme Rijn
Cothen is als een kleine agrarische nederzetting
ontstaan op een stroomrug van de Kromme
Rijn. Eeuwenlang bleef de bebouwing van
het dorp beperkt tot de hoger gelegen delen
op de oever van de Kromme Rijn. Latere
uitbreidingen vonden echter plaats op grotere
afstand van de rivier. De rivier vormt hierdoor
in Cothen een bijna verscholen onderdeel van
de hoofdstructuur van het dorp. Het water
is slechts op enkele plekken zichtbaar. De
samenhang tussen het dorp en de Kromme Rijn
zou weer versterkt mogen worden. Met nieuwe
wandelroutes en verblijfsplekken aan het water
kan de zichtbaarheid en relatie tussen beide
worden verstevigd. Daarmee kan de Kromme
Rijn een belangrijke drager worden binnen het
toekomstige recreatieve netwerk.

Langbroek
“Wat zijn de belangrijkste integrale hoofdopgaven voor de toekomst in Langbroek?”
Behoud van voorzieningen in de dorpskern
De huidige dorpsvoorzieningen liggen in
Langbroek vooral geconcentreerd bij het
Dorpshuis. Daarnaast bevinden zich nog enkele
dorpsvoorzieningen rond het kruispunt van de
Langbroekerdijk en de Doornseweg/Cotherweg.
Beide plekken fungeren als ontmoetingsplek in
het dorp. Voor de overige voorzieningen zijn de
inwoners van het dorp aangewezen op de nabij
gelegen dorpen in de omgeving (met name in
Cothen en Doorn) en op voorzieningen in de
stad Wijk bij Duurstede.
Het is belangrijk voor de instandhouding van
het basisniveau van voorzieningen in het dorp
én voor de sociale cohesie in de gemeenschap
dat de aanwezige dorpsvoorzieningen overeind
worden gehouden.
Verkeersbarrière en oversteekbaarheid N227
De Cotherweg/Doornseweg (N227) is een drukke
provinciale weg dwars door de kern en vormt
hierdoor een verkeersbarrière in het dorp. Dit
leidt op een aantal plekken tot knelpunten (met
name op het kruispunt met de Langbroekerdijk
en de Julianalaan). De oversteekbaarheid voor
fietsers is onduidelijk en daardoor onveilig. Dit
vormt een belangrijk aandachtspunt omdat de
route ook een belangrijke fietsroute is richting
Doorn (o.a. voor scholieren van Revius) en het
station in Maarn.
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Zoekruimte voor woningbouw
In de periode 2020-2030 bedraagt de
woningbehoefte voor Langbroek circa 100
woningen (Woonvisie 2016-2021). De al
eerder verkende woningbouwlocaties uit de
Structuurvisie 2020 (volkstuinencomplex en De
Boomgaard II) en potentiële herstructureringsen transformatiegebieden (o.a. locatie gymzaal
en bedrijvigheid aan de Margrietlaan) bieden
hooguit ruimte voor ca. 50-70 woningen.
Dat betekent dat er in het kader van de
Omgevingsvisie nagedacht moet worden over
een nieuwe uitbreidingslocatie voor Langbroek.
Het meest kansrijk lijkt een uitbreiding van het
noordoostelijke kwadrant. Aandachtspunten
zijn daarbij o.a. de ontsluiting, behoud van
een groene buffer tussen Langbroek en Doorn,
openheid van het landschap, zichtrelaties
vanuit de kern en de afstand tot Landgoed
Sandenburg.
Bedrijventerrein Margrietlaan
In overleg met de zittende ondernemers dient
te worden verkend wat het toekomstperspectief
is van de huidige bedrijfsfuncties aan
de Margrietenlaan. Is er voldoende
ontwikkelingsperspectief voor de huidige
bedrijven op deze locatie? Zijn er knelpunten in
verband met de omliggende woningen?
Aantrekkelijke dorps-ommetjes
Er ontbreken goede en aantrekkelijke recreatieve
(wandel)routes in en rondom het dorp. Met name
de dwarsverbindingen vanuit het dorp vormen
nu nog ontbrekende schakels, waardoor er geen
ommetjes gemaakt kunnen worden vanuit de
woonbuurt naar het omliggende buitengebied.

Die ‘dorps-ommetjes’ zijn belangrijk voor
bewoners en stimuleren bovendien beweging en
gezond gedrag bij de bewoners van het dorp.
Langs de routes kunnen speel- en zitplekken
worden ingericht, zodat de routes meer
betekenis krijgen voor jong en oud.

behoud van voorzieningen in de kern

Langbroek

integrale hoofdopgaven in de kern

zoekruimte voor woningbouw
bedrĳventerrein Margrietlaan
verkeersbarrière en oversteekbaarheid N227
verkeersveiligheid in de kern

behoud van voorzieningen in de kern

aantrekkelĳke dorps-ommetjes

zoekruimte voor woningbouw

groene dorpsranden

bedrĳventerrein Margrietlaan

een samenhangend recreatieve hoofdstructuur

verkeersbarrière en oversteekbaarheid N227

Langbroekerwetering en Langbroekerdĳk

verkeersveiligheid in de kern
aantrekkelĳke dorps-ommetjes
groene dorpsranden
een samenhangend recreatieve hoofdstructuur

Een samenhangende recreatieve hoofdstructuur
De recreatieve plekken en functies in Langbroek
liggen momenteel nogal verspreid. Door slimme
combinaties te maken tussen de toeristische
overstappunten (TOP’s) in de omgeving,
wandel- en fietsroutes, horecagelegenheden,
sportvoorzieningen en dorpsevenementen
ontstaat een samenhangend recreatief netwerk.
De Langbroekerdijk en Langbroekerwetering
vormen de ruggengraat van dit netwerk. Ook de
landgoederen Sandenburg en Lunenburg kunnen
daar bij worden betrokken.
Groene dorpsranden
Aan de rand van Langbroek liggen een aantal
bedrijfsfuncties. De uitstraling van deze
bedrijven past niet goed bij het kleinschalige,
agrarische en groene karakter van het dorp.
Het leidt in sommige gevallen ook tot zwaar
vrachtverkeer op de wegen door het dorp en
in het buitengebied. Dat leidt met name op de
Langbroekerdijk tot verkeersonveilige situaties,
vanwege het recreatieve verkeer op deze weg.
Daarnaast spelen aan de rand van het dorp
ook een aantal ontwikkelingen op de overgang
naar het buitengebied, die van invloed zijn op
het aanzien van het dorp. Denk bijvoorbeeld
aan zonnevelden of de schaalvergroting in de
landbouw. Dit vraagt om een integrale visie op
de groene dorpsranden.
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Overkoepelende opgaven
“Wat zijn overkoepelende opgaven voor de drie
kernen in de gemeente Wijk bij Duurstede?”
Betaalbare woningen voor ouderen en starters
De toenemende vergrijzing in de gemeente
vraagt om geschikte nieuwbouw voor ouderen,
vooral in de nabijheid van voorzieningen.
Besteed aandacht aan betaalbare, levensloopbestendige woningen en buurten waar
alle generaties zich thuis voelen. Creëer
goede looproutes naar de belangrijkste
ontmoetingsplekken en voorzieningen in de
buurt (winkels, huisarts, apotheek e.d.) met
voldoende rustplekken onderweg. Denk na
over nieuwe woon-zorgconcepten, die gericht
zijn op ontmoeting, zelfredzaamheid en
gemeenschappelijke voorzieningen.
Jongeren vertrekken na de middelbare school
vaak uit de gemeente. Tegelijkertijd komen
steeds meer jonge gezinnen in Wijk bij Duurstede wonen. Daarvoor is niet altijd geschikte
woonruimte beschikbaar. Realiseer daarom ook
meer betaalbare woningen, die gericht zijn op
starters en jonge gezinnen. Neem daarbij ook de
energiekosten mee, want dan kan een duurdere
energieneutrale woning uiteindelijk toch goedkoper blijken te zijn. En zorg ervoor dat woniningen
ook na de eerste verkoop betaalbaar blijven.
Het vinden van geschikte bouwlocaties
voor de beoogde doelgroepen vormt een
belangrijke opgave voor de Omgevingsvisie.
Betaalbare woningen voor ouderen en jonge

starters brengen de doorstroming op gang en
dienen daarom zowel op inbreidingslocaties
als uitbreidingslocaties prioriteit te krijgen.
Een recent besluit van de provincie Utrecht
(Provinciale Staten, 29 januari 2020) biedt hierbij
de mogelijkheid om in kleine kernen onder
voorwaarden maximaal 50 woningen te mogen
bouwen, aansluitend aan de bestaande kern. Dit
om de leefbaarheid van de kleine kernen in stand
te houden. Daarnaast sluit deze overkoepelende
opgave aan bij een raadsbrede motie die vorig
jaar is ingediend om er voor te zorgen dat er snel
betaalbare woningen bijkomen in de gemeente,
voor een brede doelgroep van jonge starters tot
senioren (Motie ‘Snel betaalbare woningen’, 26
maart 2019).
Verduurzaming van de gebouwde omgeving
Het hele gemeentelijk grondgebied van Wijk
bij Duurstede moet in 2030 energieneutraal
zijn. Het stedelijk gebied in de kernen kan
een wezenlijke bijdrage leveren aan besparing
van energie en transitie naar meer duurzame
vormen van energie-opwekking. Bijvoorbeeld
door bestaande woningen, scholen en
bedrijven energieneutraal te maken. Nieuwe
bouwwerken moeten gasloos en tenminste
energieneutraal ontworpen en gebouwd
worden. Duurzame energie kan lokaal worden
opgewekt, bijvoorbeeld door zonnepanelen,
warmtepompen, waterkrachtprojecten,
windmolens, biovergisting, etc. In De Engk,
Frankenhof en De Heul wordt bijvoorbeeld al
gebruik gemaakt van bodemenergie (wko).

Klimaatopgave in bebouwd gebied:
tegengaan hittestress en wateroverlast
Zorg bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
in de kernen voor meer ruimte voor water,
meer groen en bomen en minder verharding.
Toekomstige nieuwbouw in de kernen dient te
worden gecombineerd met klimaatadaptieve
maatregelen om hittestress te verminderen en
wateroverlast tegen te gaan. Dit vraagt om een
integrale aanpak. Bevorder ook dat mensen zelf
minder verharding aanbrengen in hun eigen tuin.
Herstructurering en vernieuwing van verouderde
woonbuurten
Met name in de oudere woonbuurten
(jaren ’60) in de stad en beide dorpen is de
woningvoorraad en de openbare ruimte de
komende jaren aan vernieuwing toe. Woningen
en (delen van) woonbuurten dienen te worden
opgeknapt en geschikt te worden gemaakt
voor de toekomstige woonvraag. Vernieuwing
biedt dan tevens kansen voor verduurzaming
(gasloos, zonnepanelen, wijkwarmtesysteem, bodemenergie, etc.) en voor het
klimaatbestendig inrichten van het bebouwde
gebied. Zo kan bij deze herstructureringsopgave
meer ruimte worden gecreëerd voor
waterberging, het tegengaan van wateroverlast
en meer groen in de wijk (hittestress).
In Wijk bij Duurstede komt met name de eerste
schil rond het centrum (De Engk, Frankenhof en
De Heul) in aanmerking voor herstructurering.
In deze stadswijken liggen ook kansen om
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op kleine schaal meer functiemenging toe te
staan met combinaties van wonen, werken en
voorzieningen in de buurt. Gezien de nabijheid
van het stadscentrum lenen een aantal locaties
binnen deze wijken zich vooral voor het
realiseren van ouderenwoningen.

“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.” (bron: Toekomstblik, 2017).

Verbeteren regionale bereikbaarheid
Vanwege de min of meer geïsoleerde ligging
van Wijk bij Duurstede vraagt de regionale
bereikbaarheid om blijvende aandacht. Zeker
als er in de toekomst meer woningen worden
bijgebouwd, neemt de druk op het regionale
wegennet verder toe, terwijl de verkeersdruk
op de N229 en N227 nu al tot problemen leidt
in de kernen. Duurzame alternatieven, zoals
hoogwaardig openbaar vervoer richting Utrecht,
Houten en Amersfoort, goede (snel)fietsroutes
en mogelijkheden voor transport via het water
dienen nader te worden onderzocht.

Milieu en kwaliteit van de leefomgeving
Geluidshinder, bodemkwaliteit en luchtkwaliteit
vormen belangrijke generieke opgaven voor
de kwaliteit van de leefomgeving in de kernen.
In de hele gemeente wordt al voldaan aan de
wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit. Aan
de WHO-advieswaarden wordt deels voldaan,
alleen voor zeer fijn stof (PM2,5) wordt daar niet
aan voldaan. In 2030 zit de concentratie van zeer
fijn stof echter rond de advieswaarde van het
WHO (10 ug/m3).

Behoud van voorzieningen
Van oudsher vormt zelfredzaamheid in alle
drie de Wijkse kernen een kracht. Niet alle
voorzieningen en stedelijke functies hoeven
echter per se in elke kern aanwezig te zijn. Zoek
indien nodig ook naar mogelijkheden om samen
te werken en elkaar te versterken. Dit geldt
bijvoorbeeld voor bedrijventerreinen, stedelijke
voorzieningen (zwembad, onderwijs, zorg) of
sportaccommodaties.
Deze overkoepelende opgave sluit op
gemeentelijk niveau aan bij de strategische
keuze ‘zelfbewust samenwerken’, zoals
die in ToekomstBlik op regionale schaal is
geformuleerd:

Voor geluid kunnen in de Omgevingsvisie met
name voor nieuwe uitbreidingen hogere ambities
worden gesteld dan wettelijk noodzakelijk is. Een
hogere ambitie draagt bij aan de leefkwaliteit
van de toekomstige bewoners en sluit
bovendien aan bij het karakter van de Wijkse
kernen, die als ‘rustig woongebied’ worden
getypeerd. Het heeft uiteraard ook gevolgen
voor de stedenbouwkundige inrichting van het
uitbreidingsplan.
Gezonde en inclusieve kernen
De inwoners van de gemeente geven aan dat
het in de kernen fijn wonen is voor alle leeftijden.
Meedoen en elkaar ontmoeten kenmerkt dan
ook de gemeente Wijk bij Duurstede. Een
goede gezondheid is daarbij een belangrijke
voorwaarde om te kunnen meedoen. Dat is
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echter niet voor iedereen weggelegd. Niet
iedereen redt het op eigen kracht. Het is daarom
belangrijk om een gezonde en inclusieve
samenleving te creëren, waarin iedereen mee
moet kunnen doen. Dat geldt van jong tot oud,
voor kwetsbare inwoners, maar ook voor andere
inwoners die zich prima redden.
Deze overkoepelende opgave sluit aan bij de
eerder genoemde sociaal-maatschappelijke
waarden die in alle kernen aanwezig zijn, zoals
een sterke sociale cohesie en gemeenschapszin
en de grote mate van zelfredzaamheid van de
bewoners in de kernen.
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