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Samenvatting

Als de gemeente Wijk bij Duurstede alleen kan inbreiden en geen ruimte krijgt buiten de 
rode contour, dan kan de gemeente niet voldoen aan de lokale woningbouwbehoefte. Dan 
neemt de druk op de regionale woonbehoefte toe. Bovendien komt de vitaliteit van Wijk 
bij Duurstede onder druk te staan. 

De gemeente is zich bewust van de regionale woonopgave en wil de druk op de regio niet 
vergroten. Wijk bij Duurstede ziet in dat er een einde komt aan inbreiding, maar wilt wel 
de vitaliteit van de gemeente in stand houden. De gemeente wil beter (kunnen) 
functioneren en minder kwetsbaar worden. Op die manier helpt de gemeente de regio.  

In het kader van dit onderzoek zijn een aantal bewoners geïnterviewd (zie deel III). Deze 
bewoners zijn relatief bekende Wijkenaren. Zij zijn geselecteerd uit diverse sectoren, 
zoals recreatie (VVV), cultuur, onderwijs, sport, woningmarkt (een makelaar), 
gezondheidszorg en horeca. Dankzij de interviews was het mogelijk een definitie van 
vitaliteit te geven. Verder bleek uit de interviews het volgende:  

- Men vindt het belangrijk te kunnen blijven wonen in de eigen kern. Hier zit hun 
familie, hier brengen zij hun vrije tijd door, hier gaan ze graag naar de binnenstad. 
Kortom, hier wonen en leven ze graag. 

- Men vindt het belangrijk elkaar op te zoeken, elkaar te ontmoeten, materiële en 
immateriële zaken met elkaar te delen. 

- Men ervaart dat Wijk bij Duurstede nu in balans is. Dan gaat het om de 
bevolkingssamenstelling, het voorzieningenaanbod en het verenigingsleven. 

- Men ervaart tegelijk dat deze vitaliteit onder druk staat. De woningmarkt is 
vastgelopen: er vindt amper doorstroming plaats. En Wijk bij Duurstede kent een 
eenzijdig woningaanbod, het wordt steeds moeilijker een passende woning te 
vinden. Zonder passende woning zullen mensen ‘ondanks alles’ toch vertrekken. 

Wat uit de interviews blijkt, wordt onderschreven door statistieken: 
- De demografische uitdagingen van de gemeente zijn groot: 

o vergrijzing 
o ontgroening 
o groei van het aantal kleine huishoudens 

Op deze onderdelen scoort Wijk bij Duurstede hoger dan andere gemeenten in de 
regio.   

- De verwachting is dat de Wijkse bevolking licht zal groeien, maar dat het aantal 
huishoudens veel sterker zal groeien: om hetzelfde aantal inwoners te kunnen 
huisvesten zijn meer woningen nodig. Deze trend bestaat inmiddels al een aantal 
jaren in de gemeente. Het bevolkingsaantal van 2017 is gelijk aan 2005 terwijl in 
die periode ruim 900 woningen zijn bijgebouwd. 

- het huidige woningenbestand in Wijk bij Duurstede bestaat voor ruim 80% uit 
eengezinswoningen. Dit past slecht bij de demografische uitdagingen.
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Het woonbeleid houdt rekening met het bovenstaande. Uit de Woonvisie blijkt dat: 
- als een onvoldoende aantal woningen beschikbaar is… 
- als de woningen qua kwaliteit niet aansluiten op de woonwensen… 
- als de woningen qua typologie niet aansluiten op de woonwensen…

… een deel van de bevolking de gemeente noodgedwongen zal verlaten. 

In feite gebeurt dit nu al: jongeren verlaten om deze reden de gemeente, terwijl ouderen 
steeds meer moeite hebben om te blijven wonen in hun eengezinswoning. 

Dit legt steeds meer druk op de vitaliteit van de gemeente Wijk bij Duurstede. Om de 
vitaliteit te waarborgen, is het noodzakelijk dat er voldoende woningen komen van het 
juiste type. 

Wijk bij Duurstede heeft de laatste jaren succesvol ingebreid. In Wijk bij Duurstede 
zullen – als één van de weinige gemeenten in de provincie – de komende jaren alle 
inbreidingslocaties zijn benut. Helaas is deze strategie dus over 5 jaar niet meer 
toepasbaar zonder de ruimtelijke kwaliteit sterk aan te tasten. 

Om de vitaliteit te behouden, ziet de gemeente zich gedwongen door te blijven gaan met 
het realiseren van woningen. Na het jaar 2022 kan dit alleen nog maar buiten de rode 
contour. De gemeente richt zich in eerste instantie op De Geer III.
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Inleiding

Tijdens de procedure van de herijking van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en 
Verordening in de loop van 2016 heeft de gemeente Wijk bij Duurstede een 
inspraakreactie gegeven. In deze inspraakreactie was een belangrijk aspect dat de 
woningbouwbehoefte van Wijk bij Duurstede de inbreidingsmogelijkheden overschrijdt. 

De gemeente is daarom op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden. Daarbij ligt de focus op 
De Geer III. Het pleidooi van de gemeente hebben Provinciale Staten overgenomen; zij 
hebben een motie aangenomen waarin zij Gedeputeerde Staten oproepen om tot een 
integrale gebiedsvisie te komen op De Geer III. 

Ambtelijk is de uitvoering van de motie opgenomen door de provincie, de gemeente 
Bunnik (in relatie tot het verkeersaspect) en de gemeente Wijk bij Duurstede zelf. In 
onderling overleg is afgestemd dat er eerst duidelijkheid moet komen of De Geer III door 
kan gaan. Ofwel: wat behelst het nieuwe stedelijke programma van de gemeente? 

Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag is – wederom – in onderling overleg 
besloten dat dit een integrale afweging moet zijn. In deze afweging is de vitaliteit van de 
gemeente een belangrijk aandachtspunt. 

Dit onderzoek is bedoeld om zicht te krijgen op wat de gemeente moet en kan ombuigen, 
en wat trends en ontwikkelingen in de toekomst zijn. Daardoor kan de gemeente beter 
inspelen op wat de gemeente nodig heeft. Daarbij is uitbreiding noodzakelijk. 

Het document bestaat uit drie delen: 
- deel I is het betoog. 

o De noten in deel I verwijzen naar de paragrafen in deel II.  
- deel II is de (cijfermatige) onderbouwing van deel I.  
- deel III bevat enkele interviews met Wijkenaren over vitaliteit. 

De documenten zijn los van elkaar te lezen, maar vormen één geheel. 

Deel I begint met een situatieschets. Hierin staat de huidige situatie van Wijk beschreven, 
soms aangevuld met een toekomstverwachting op basis van onderzoek. In hoofdstuk 2, 
staan de uitdagingen benoemd waarom De Geer III noodzakelijk is. Deel I besluit met 
een visie op hoe De Geer III er uit komt te zien en met welke uitdagingen we te maken 
gaan krijgen. 
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1. Situatieschets

Wonen in Wijk 
Wijk bij Duurstede is een prettige woongemeente, zowel op het gebied van de lokale 
economie, als sociaal-cultureel3.1. 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. Het onderwijs is goed, de omgeving is mooi, het is er 
veilig en er is een aantrekkelijk aanbod van kunst en cultuur. 

Dit zijn allemaal aspecten die belangrijk zijn voor de vitaliteit van de gemeente, maar uit 
de interviews (zie deel III) blijkt dat inwoners vitaliteit anders omschrijven. 
Vitaliteit is de mate waarin een gemeente: 

- kan ombuigen wat nu niet goed functioneert of niet aansluit op wat men vindt dat 
het de gemeente kenmerkt, én 

- in stand kan houden wat nu goed functioneert, wat die gemeente nu aantrekkelijk 
maakt en er kenmerkend voor is, én 

- trends en ontwikkelingen kan adapteren en kan omzetten, in iets wat goed zal 
functioneren, wat die stad ook in de toekomst aantrekkelijk zal maken en 
onderdeel zal uitmaken van wat de gemeente gaat kenmerken. 

Volgens de geïnterviewden liggen er voor de gemeente twee belangrijke taken bij de 
ontwikkeling van de vitaliteit van Wijk bij Duurstede. Enerzijds is dat het ombuigen wat 
nu niet goed gaat in Wijk bij Duurstede en anderzijds het omarmen van trends en 
ontwikkelingen. De bewoners hebben geen duidelijke ideeën wat er moet veranderen in 
Wijk bij Duurstede, maar duidelijk is wel dat men de Wijkse mentaliteit wil vasthouden. 
Dus: hoe moet Wijk veranderen om hetzelfde te blijven?

Daarnaast blijkt uit de interviews dat de vitaliteit ook nauw samenhangt met de 
binnenstad1.1. Het gaat om de levendigheid, de evenementen, het (culturele) aanbod; de 
binnenstad van Wijk bij Duurstede vormt het hart van de gemeente. Het belang van de 
binnenstad brengt ook risico’s met zich mee: respondenten zien bijvoorbeeld een groei 
van de leegstand. Deze zorg blijkt ook uit de cijfers 3.2. 

Wijkenaren wonen, werken en leven zo graag in de gemeente, dat eigenlijk niemand de 
gemeente wil verlaten. Een vertrek uit Wijk is eigenlijk altijd ‘noodgedwongen’ (werk, 
geschikte woonruimte). Inwoners die de gemeente verlaten, komen bijna altijd weer 
terug: You can check in any time you like, but you can never leave…

De gemeenschap in Wijk bij Duurstede is hecht, zowel in Wijk zelf als in de kernen 
Cothen en Langbroek. Inwoners zijn betrokken en actief in de samenleving3.3. Deze 
betrokkenheid geldt voor alle leeftijdscategorieën, zowel jong als oud, maar de “fris 
gepensioneerden” zijn het meest actief.

Demografie
De verwachting is dat de bevolking van Wijk bij Duurstede tot 2030 licht zal groeien4.1. 
Daarbij zijn twee ontwikkelingen die belangrijk zijn:

- Het aantal huishoudens groeit sterker doordat er meer kleine huishoudens zullen 
zijn (van 1 à 2 personen)4.2

- De bevolking zal vergrijzen, vooral ten koste van de werkenden4.3 
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In Wijk bij Duurstede wonen nu al veel ouderen en dit worden er steeds meer. Deze 
situatie heeft twee kanten. Vooralsnog plukt Wijk bij Duurstede vooral de vruchten van 
de vergrijzing. Mensen van 60 jaar en ouder dragen flink bij aan de Wijkse samenleving 
(burenzorg, vrijwilligerswerk)3.3. Ook is deze groep honkvast: ze zullen de gemeente niet 
snel verlaten. Bovendien spendeert deze groep een relatief groot gedeelte van het 
inkomen in de gemeente waarin ze wonen. 
De andere kant is dat ouderen over het algemeen meer zorg nodig hebben4.4. Tot nu toe is 
de zorgbehoefte in Wijk bij Duurstede relatief laag in vergelijking met de regio. Naarmate 
de ouderen ouder worden, krijgen ze meer fysieke beperkingen. Dat betekent dat 
nabijheid steeds belangrijker wordt en dat er grotere uitdagingen bestaan om ervoor te 
zorgen dat mensen in de gemeente blijven (en elkaar blijven ontmoeten). Als over een 
aantal jaren de “jongere ouderen” “oudere ouderen” zijn geworden, dan kan Wijk bij 
Duurstede er heel anders voor staan. 

Jongvolwassenen (20 tot 25 en ook de groep 15 tot 20) trekken per saldo weg uit Wijk bij 
Duurstede. De laatste jaren is Wijk steeds meer in trek bij jonge gezinnen.4.5  

In de toekomstvisie van de gemeente (Toekomstblik) wordt hierover in twee thema’s 
gesproken. In Woongemeente voor generaties2.1 gaat het expliciet over alle generaties, dus 
ook de jongeren en de jonge gezinnen. Uit Groot genoeg om klein te blijven2.2 blijkt dat 
het expliciet níet de bedoeling is dat Wijk groeit: we bouwen voor onze eigen inwoners 
en om ons inwoneraantal op peil te kunnen houden. 

Economie
Een opvallend groot deel van de banen in de gemeente Wijk bij Duurstede wordt door 
Wijkse inwoners gevuld 5.1. 60% van de werkzame beroepsbevolking werkt buiten de 
gemeente. Er wordt vooral gewerkt binnen de provincie Utrecht. 

De gemeente wil de druk op N229 zo laag mogelijk te houden. De vergrijzing zal hierbij 
helpen, hierdoor zal het forensenverkeer steeds verder afnemen. Tegelijk wordt door de 
vergrijzing het economisch profiel steeds kwetsbaarder. Het is dus belangrijk om 
jongeren in de gemeente te houden, zij zouden in de gemeente meer kansen moeten 
krijgen om te ondernemen. De ontwikkeling van De Geer III kan hier aan bijdragen. 

De bedrijvigheid in Wijk is divers, de gemeente heeft geen specifiek profiel of één 
specifieke bedrijfstak die het heel goed.5.2. Bedrijvigheid, onderwijs en werkgelegenheid 
zijn allemaal erg belangrijk voor de vitaliteit. In het kader van Toekomstblik wordt in het 
thema Groot genoeg om klein te blijven2.2 aangegeven dat ook de economische 
ontwikkelingen in het teken van de vitaliteit en de dynamiek in Wijk bij Duurstede staan. 
We ondersteunen de (door)ontwikkeling van eigen bedrijven en verwelkomen nieuwe 
bedrijven, maar primair om de economie en werkgelegenheid lokaal te bevorderen.

Woningmarkt
De woningvoorraad in Wijk bij Duurstede bestaat voor bijna 83% uit eengezinswoningen 
en voor bijna 68% uit koopwoningen. Dit geldt voor zowel huur- als koopwoningen. Ook 
zijn de woningen in Wijk bij Duurstede relatief duur: gemeten in zowel de WOZ-waarde 
als het aantal huurpunten scoort Wijk bij Duurstede hoger dan de regio6.2. Opvallend is 
dat de sociale woningvoorraad afneemt 6.1. 

De Geer III – I Waarom De Geer III? 8



Op de huurmarkt liggen de wachttijden weliswaar lager dan het regionale gemiddelde, 
maar ze zijn nog steeds hoog: 8,2 jaar voor een doorstromer en 7,3 jaar voor een starter 
(in 2014)6.2. De dynamiek op de huurmarkt is daardoor laag. Deze lage dynamiek geldt 
ook voor de koopmarkt6.3.

Dit gebrek aan dynamiek leidt tot een slecht functionerende woningmarkt. Om te 
beginnen is er weinig sprake van doorstroming, zowel binnen de sociale huurmarkt als 
tussen de huur- en de koopmarkt6.4. Een belangrijk probleem hierbij is scheef wonen. Dit 
gebeurt op twee manieren: financieel en qua type woning. We zagen al dat ook de 
huurwoningen in de gemeente relatief duur zijn, hierdoor zie je dat ook het aandeel 
huishoudens in corporatiewoningen met een betaalrisico hoog is.6.4

De behoefte aan nieuwe woningen in de gemeente is groot. Onderzoeken, die ten 
grondslag liggen aan de gemeentelijke woonvisie, gaan uit van 125 woningen per jaar. 
Maar de huidige mogelijkheden zijn beperkt: tot 2022 zijn er nog inbreidingslocaties 
beschikbaar. Op deze locatie kunnen hooguit 600 woningen gerealiseerd worden. 

Over 5 jaar is in Wijk bij Duurstede geen inbreiding meer mogelijk6.4. 

Ook in de Woonvisie van de gemeente ligt de nadruk op het beschikbaar maken van 
woningen voor kleine huishoudens (jongeren en ouderen) en om ander type woningen te 
bouwen. In de woonvisie heeft de gemeente – op basis van divers onderzoek – de ambitie 
vastgelegd om 125 woningen per jaar te bouwen. Met dit aantal woningen zal de 
gemeente qua inwoneraantal amper groeien.     

Infrastructuur
De geografische ligging van Wijk bij Duurstede is een gegeven2.3. Het is van belang de 
N229 en de N227 - vooral tijdens de ochtend- en de avondspits - zo min mogelijk te 
belasten. Wat de ontwikkeling van De Geer III doet met deze drukte is ook voor de 
gemeente een aandachtspunt. 

Uit de lokale mobiliteitsscan7.2 blijkt dat tot aan 2030 sprake is van een autonome groei. 
Tegelijk blijkt dat het bouwen van woningen in De Geer III de autonome groei slechts in 
beperkte mate versterkt. Dat betekent dat de druk op de N229 en N227 groter wordt, 
maar dat de ontwikkeling van De Geer III hier niet significant aan bijdraagt. 

De verwachting is dat met een verruiming van de capaciteit van de rotonde bij De Geer 
het mogelijk is om in voldoende mate de toename van het verkeer te kunnen verwerken. 

Het alternatief voor de Geer III is inbreiding. Inbreiding is niet aan maxima verbonden, 
maar zal evengoed verkeer opleveren. De gemeente is ervan overtuigd dat de Geer III 
meer kwaliteit oplevert, dan een vanaf 2022 geforceerde inbreidingsopgave. 

Regio
In de regio8 ligt een grote woningbouwbehoefte en de vraag is of Wijk bij Duurstede bij 
wil en kan dragen aan deze behoefte. De invloeden van demografie en huishoudens- 
verdunning zijn een gegeven. Als de gemeente De Geer III mag bouwen, dan betekent dat 
er - onder voorbehoud van de bouw van de juiste typologie woningen! - geen extra druk 
ontstaat vanuit de gemeente op de woningbehoefte in de regio. Het past in de afspraken 
van de U10 dat gemeentes complementair aan elkaar willen bouwen.  
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Wijk bij Duurstede ziet in dat als De Geer III niet gebouwd mag worden, dat de druk 
vanuit Wijk bij Duurstede op de regio zal toenemen. Omdat de benodigde woningen en  
voorzieningen (economisch en maatschappelijk) op termijn niet in de eigen gemeente te 
vinden zullen zijn, zal er een pendel ontstaan vanuit Wijk bij Duurstede naar omliggende 
kernen. Dit terwijl Wijk bij Duurstede zelf steeds meer moeite zal krijgen om de huidige 
vitaliteit te handhaven. 

Mét De Geer III zijn de kansen op een vitaal Wijk bij Duurstede, een gemeente-in-balans, 
veel groter dan zónder De Geer III.  

2. Uitdagingen
Demografie en woningmarkt
De belangrijkste demografische ontwikkeling, die van invloed is op de woningmarkt, is 
de huishoudensverdunning. Met een beperkte bevolkingsgroei, groeit het aantal 
huishoudens sterker. Om deze groei van het aantal huishoudens bij te benen, heeft Wijk 
bij Duurstede meer woningen nodig.

Eén van de grootste problemen bij de ontwikkeling van de woningmarkt, die nu al matig 
functioneert, is dat de huidige woningvoorraad onvoldoende aansluit bij de huishoudens 
die Wijk bij Duurstede in de toekomst zal hebben. Het aantal eengezinswoningen is nu al 
vele malen groter dan het aantal gezinnen, er zijn meer woningen nodig voor een- en 
tweepersoonshuishoudens, zodat deze huishoudens niet in eengezinswoningen hoeven te 
blijven wonen. Zowel op de huur- als de koopmarkt zal de gemeente moeten zorgen voor 
woningen die de doorstroming op gang brengen. 

Naast de huishoudensverdunning hebben we gezien dat er een grotere groep ouderen is 
die in de toekomst zorg nodig zal hebben. De gemeente wil dit niet op zijn beloop laten 
en hierop anticiperen. De gemeente wil passende woonruimte aan kunnen bieden door 
bijvoorbeeld meer wonen met zorg te combineren. 

Het is op zich een natuurlijke ontwikkeling dat jongeren wegtrekken om te gaan studeren 
en later weer terug komen als ze een gezin stichten. Daar zijn alleen twee kanttekeningen 
bij te maken: 

- Als jongeren zouden willen blijven in de gemeente, dan is dat lastig. Ze hebben 
over het algemeen nog niet genoeg kapitaal om een woning te kopen en ze kunnen 
zich vanaf hun 18e pas inschrijven voor een huurwoning. De gemiddelde 
inschrijfduur voor een huurwoning is in Wijk bij Duurstede zeven jaar, dus dan 
zouden ze tot hun 25e thuis moeten blijven wonen, voor ze voor een woning in 
aanmerking komen. 

- Ten tweede is het voor jonge gezinnen lastig om terug te komen. Veel 
eengezinswoningen worden bezet door ouderen die niet kunnen doorstromen naar 
passende huisvesting. 

Om de vitaliteit van de gemeente in stand te houden, is het belangrijk dat alle groepen 
een plek - letterlijk en figuurlijk - kunnen vinden in de Wijkse samenleving.
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Dat betekent concreet dat er:  
 vooral voor kleinere huishoudens gebouwd moet gaan worden danwel dat er in de 

bestaande voorraad aanpassingen gedaan moeten worden
 gekeken moet worden naar de specifieke behoeften van een vergrijzende 

bevolking
 duurdere huur en goedkopere koopwoningen gerealiseerd moeten worden om 

financieel scheef-wonen tegen te gaan
 woningen voor jongeren gerealiseerd moeten worden, ook op de huurmarkt: er is 

te weinig aanbod en er is nauwelijks mogelijkheid tot instroom door lange 
wachtduur

De combinatie demografie en woningmarkt beïnvloedt ook de vitaliteit: de vergrijzing is 
een feit en jongeren trekken weg, mede doordat het lastig voor ze is om een woning te 
vinden. In de vitaliteitsinterviews geven de geïnterviewden los van elkaar aan dat er een 
specifieke huisvestingsbehoefte is in de gemeente: levensloopbestendig bouwen, bouwen 
voor families (meergeneratiewoningen) en het verlagen van wachttijden voor woningen1.2 

Demografie, economie en infrastructuur
De ambitie van Wijk bij Duurstede is niet om groter te worden. Alle groei is gericht op 
het in stand houden van de huidige vitaliteit en leefbaarheid van de gemeente en niet op 
expansie. 

Zoals de meest recente prognoses laten zien, zal de beroepsbevolking krimpen. Dat komt 
door de vergrijzing. Ouderen zijn niet minder mobiel dan werkenden, maar ze maken 
minder gebruik van de infrastructuur tijdens de spits. Voor de algehele bereikbaarheid van 
Wijk bij Duurstede is dit dus een positieve ontwikkeling.  

Een andere mogelijkheid om de N229 en N227 te ontlasten is ervoor te zorgen dat 
inwoners van Wijk bij Duurstede de gemeente niet uit hoeven voor hun werk. Sturing op 
economie is dus ook niet primair gericht op groei, maar op het bieden van mogelijkheden 
aan Wijkse ondernemers en de Wijkse werkgelegenheid. Hierbij kan worden gedacht aan 
het afstemmen van onderwijs en arbeidsmarkt, betere digitale voorzieningen om 
thuiswerken makkelijker te maken en woningen met ruimere kantoormogelijkheden. 

De infrastructuur is niet alleen belangrijk voor werk en economie. Mobiliteit is ook 
belangrijk voor sociale cohesie. Een deel van die cohesie kan en zal zich binnen De Geer 
III afspelen, een deel binnen de gemeente en een deel ook buiten de gemeente. Belangrijk 
is dat voor de doelgroepen van De Geer III de juiste voorzieningen aanwezig zijn. 
Dan gaat het om het faciliteren van het elkaar kunnen ontmoeten. De wens vanuit de 
samenleving is aanwezig om maatschappelijke voorzieningen te bouwen in de wijk die 
dit mogelijk maken en ook om de openbare ruimte hiervoor in te richten. In De Geer III 
moet het vanzelfsprekend zijn om dingen en ruimtes met elkaar te delen; er zou een sterk 
gemeenschapsgevoel moeten ontstaan. Tegelijk is het belangrijk goede connecties met de 
bestaande stad te hebben. 

3. De Geer III
Een belangrijke vraag is hoe een wijk als De Geer III er uit komt te zien. De ambitie van 
de gemeente is om De Geer III een moderne, technisch-innovatieve, duurzame wijk te 
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laten zijn, die er op gericht is dat de bewoners van die wijk elkaar makkelijk kunnen 
ontmoeten en waarin samen delen vanzelfsprekend is. 
Doelgroepen
Uit het bovenstaande betoog wordt duidelijk dat het niet een wijk wordt, die gericht is op 
gezinnen. Integendeel: eengezinswoningen zijn er genoeg in Wijk bij Duurstede. 

De Geer III moet een wijk worden die voorbereid is op de vergrijzing en het principe Een 
woongemeente voor generaties2.1 ondersteunt. 

Het wordt dus een wijk gericht op kleinere huishoudens en gecombineerde huishoudens 
van meer generaties. Dit betekent dat er in de wijk zowel ouderen (55 – 70 jaar) als 
jongeren (20 – 35 jaar) komen wonen. De verwachting is dat de ouderen uit woningen 
vertrekken die voor de groep 30 – 50 jaar interessant is9.

De Geer III biedt een diversiteit aan woningen met een klein oppervlak: appartementen, 
tiny houses en allerhande woningen voor de ouder wordende Wijkse samenleving. 

Een dynamische samenleving in De Geer III 
Voor iedereen zal de behoefte om samen te leven, verschillen: men wil zelfstandig zijn, 
maar tegelijkertijd is er een duidelijke behoefte aan “samen”: samen een tuin 
onderhouden of juist samen koken en eten. Omdat in De Geer III veel kleine huishoudens 
in relatief kleine woningen zullen komen te wonen, is het belangrijk de kwaliteit van de 
openbare ruimte op goed niveau te houden, maar vooral om de sociale cohesie te 
bevorderen. In De Geer III staat “samen delen” centraal, zowel materiaal als immaterieel. 
Zo is bijvoorbeeld het autobezit onder ouderen relatief groot, terwijl veel jongeren kiezen 
voor bereikbaarheid. Een eigen auto is dan ineens veel minder vanzelfsprekend. Door dit 
op een sociale en interactieve manier te faciliteren, wordt de sociale cohesie groter. En 
zullen mensen meer voor elkaar over hebben. Mensen kennen elkaar en kunnen op elkaar 
terugvallen als dat nodig is.

Groen
Daarnaast is er ook de ambitie om klimaatneutraal te bouwen2.4. Gasloos, wateropvang, 
klimaatneutrale ontwerpen en aandacht voor ecologie (zowel in het bouwproces als in het 
eindresultaat) zijn mogelijkheden die met de kennis van nu ingezet kunnen worden. In De 
Geer III worden landschappelijke elementen doorgevoerd in de wijk: groene longen met 
gemeenschappelijke pluktuinen en recreatieruimte, waarbij ook de verbinding gelegd 
wordt met het groen in de aangrenzende wijken. In De Geer III komt er zoveel mogelijk 
aandacht voor circulair bouwen. 

Verbinding
De ambitie is om de wijk auto-arm te houden door het delen van mobiliteit aan te 
moedigen. Voor de auto ligt de wijk dicht aan de omgelegde Geerweg naar de N229. Naar 
winkelcentrum De Heul en de binnenstad komt een langzaamverkeerverbinding en een 
snelfietspad naar de stations van Houten en Bunnik is ook een optie. 

De Geer III – I Waarom De Geer III? 12


	Inhoudsopgave
	Samenvatting
	Inleiding
	1. Situatieschets
	Wonen in Wijk
	Demografie
	Economie
	Woningmarkt
	Infrastructuur
	Regio

	2. Uitdagingen
	Demografie en woningmarkt
	Demografie, economie en infrastructuur

	3. De Geer III
	Doelgroepen
	Een dynamische samenleving in De Geer III
	Groen
	Verbinding


