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In de aanloop naar dit plan is er binnen de gemeente veel aandacht geweest voor de 
ontwikkeling van de Woonvisie. Voor de woonvisie is gebruikt van veel data. Dit 
document bevat de data die de onderbouwing vormen voor het betoog waarom Wijk bij 
Duurstede extra woonruimte buiten de rode contour nodig heeft. Dit betoog is deel I van 
dit drieluik. Deel II is deze onderbouwing en deel III is de transcriptie van diverse 
interviews die met inwoners over vitaliteit gehouden zijn. 

Dit deel is de naslag, of eigenlijk de “bijslag” bij met name deel I. De opbouw volgt voor 
een groot deel het eerste deel, zodat het handig is om het document daadwerkelijk op 
tafel open te leggen bij het lezen. 
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In hoofdstuk 1 en 2 zijn twee belangrijke documenten, de interviews over vitaliteit en de 
toekomstvisie van Wijk bij Duurstede, samen gevat. Hoofdstuk 3 tot en met 8 volgen de 
Situatieschets uit deel 1 en hoofdstuk 9 laat zien welke doelgroepen en woontypen in De 
Geer III passen. 
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1. Vitaliteit
In de interviews met inwoners over vitaliteit (deel III) komt naar voren dat vitaliteit de 
mate is waarin een gemeente:

1. Kan ombuigen wat nu niet goed functioneert of wat niet aansluit of wat men vindt 
dat het de gemeente kenmerkt, én

2. In stand kan houden wat nu goed functioneert, wat de gemeente nu aantrekkelijk 
maakt en er kenmerkend voor is, én

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

Uit de interviews blijkt dat de gemeente Wijk bij Duurstede met name sterk is in het in 
stand houden van wat er functioneert. De beleving is dat de gemeente niet goed is in 
ombuigen wat er niet goed functioneert en het omarmen van trends en ontwikkelingen.  

1.1 Binnenstad
De binnenstad wordt door de respondenten gezien als de belangrijkste drager van de 
vitaliteit in Wijk bij Duurstede. De rijke geschiedenis, de mooie plekken, het theater en 
de evenementen zijn lokaal en regionaal bekend en hebben op deze schaal een zekere 
aantrekkingskracht. De toenemende leegstand en de onderlinge onenigheid in de 
binnenstad remmen zijn een toenemende bedreiging voor de vitaliteit.   

1.2 Huisvestingsproblemen
Inwoners in Wijk zijn tevreden met hun huidige woning, maar zouden liever in een ander 
type woning willen wonen. De geïnterviewden zien dat de wachttijden lang zijn en dat 
het voor bepaalde doelgroepen lastig is een passende woning te vinden. Dit is vooral voor 
de 1 en 2 persoons- huishoudens, zoals jongeren en senioren. Een belangrijk probleem is 
dat ouderen in eengezinswoningen blijven wonen en dat zo de doorstroming stagneert. 
Juist de senioren zouden liever in een ander type woning willen wonen, maar dit type is 
in Wijk bij Duurstede eigenlijk niet beschikbaar.  

1.3 Groei
Bij een nieuwe wijk wordt vaak in eerste instantie aan een groei van de gemeente 
gedacht. Men vindt het enigszins verrassend dat een nieuwe wijk niet per se hoeft te 
leiden tot meer inwoners. Desondanks ziet men voordelen: mensen blijven en dat houdt 
de economie in ieder geval in stand. Misschien is er sprake van een lichte groei. Door het 
bouwen van woningen zullen de binnenstad, de voorzieningen en de verenigingen ervan 
kunnen profiteren. Het is typisch Wijks dat men vindt dat de groei niet te groot moet 
worden: het is dat dankzij een nieuwe wijk Wijkenaren in Wijk kunnen blijven.  Familie- 
banden zijn belangrijk, het is waardevol als meerdere generaties van de familie in de 
gemeente kunnen wonen. Een grote angst bij groei is de aantasting van het groene 
karakter van de gemeente en het verdwijnen van de kleinschaligheid. 
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2. Toekomstblik
NB Deze tekst (tot en met 2.4) is de letterlijke tekst van Toekomstblik dat op 12 december 
ter goedkeuring naar de Raad gaat. In paragraaf 2.5 wordt de relatie tussen de 
Toekomstblik en De Geer III gelegd. 

Het gemeentebestuur van Wijk bij Duurstede wil met het traject Toekomstblik een blik in 
de toekomst werpen. De toekomst brengt namelijk ontwikkelingen en trends met zich 
mee die gevolgen hebben voor de gemeente, ongeacht de mening van politiek, bestuur en 
ambtenaren. Om zo goed mogelijk op de toekomst voorbereid te zijn, is het belangrijk om 
stil te staan bij wat er op de gemeente afkomt en bewuste keuzes te maken over hoe om te 
gaan met die ontwikkelingen. ToekomstBlik werpt een blik op de toekomst en kijkt hoe 
ontwikkelingen en trends op de gemeente gaan inwerken. 

Om te weten wat de toekomst brengt, is uitgebreid onderzoek gedaan, zijn feiten en 
cijfers verzameld en trends en ontwikkelingen geanalyseerd die relevant zijn voor de 
toekomst van Wijk bij Duurstede. In gesprek met inwoners, het bedrijfsleven en 
maatschappelijke partners kwamen een aantal thema’s/ grote vragen naar voren, die zijn 
vertaald naar drie strategische keuzes en drie strategische invloeden:

Figuur 2.1 Strategische keuzes en strategische invloeden in ToekomstBlik (Bron: ToekomstBlik)

ToekomstBlik is domeinoverstijgend en geeft op hoofdlijnen richting. Het is nadrukkelijk 
geen politiek verhaal of wensenlijstje voor de toekomst. Het is een onderzoek en analyse 
richting de toekomst. Het is vervolgens aan de politieke partijen om hier nadere invulling 
aan te geven. Tegelijkertijd is deze ToekomstBlik niet vrijblijvend. De keuzes en 
invloeden krijgen betekenis in het denken en handelen van de gemeenteraad, het 
dagelijks bestuur (het college) en de medewerkers van de gemeente.
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2.1 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. 

Een woongemeente waar alle generaties zich thuis voelen

Dit houdt in:
• We willen de samenstelling van de bevolking in evenwicht houden, met zowel 

jongeren als ouderen. 
• We willen onze aantrekkelijkheid voor jonge gezinnen vergroten. 
• We betrekken de oudere generatie actief bij onze samenleving, we vinden hun 

levenservaring, kennis en betrokkenheid waardevol.
• We vinden het belangrijk dat onze jongeren zelfstandige woonruimte bij ons kunnen 

vinden, maar begrijpen ook dat zij voor studie of werk wegtrekken. We verwelkomen 
hen graag terug, zodra ze zich willen settelen.

• We zetten in op een betrokken Wijk bij Duurstede waarin men klaar wil staan voor 
elkaar.

• We willen dat generaties van families zich thuis voelen.

2.2 Groote genoeg om klein te blijven
Wijk 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

Dit houdt in:
• Om onze gemeente zelfstandig en gezond te houden, is het nodig te blijven 

investeren. In bijvoorbeeld woningen, voorzieningen, werkgelegenheid voor onze 
inwoners, bedrijven en toerisme. De groei die daarmee soms gepaard gaat, moet 
echter functioneel blijven. 

• We accepteren dat we niet alle mogelijke voorzieningen in onze eigen gemeente 
kunnen hebben, omdat we daar te klein voor zijn. 

• We bouwen voor onze inwoners, zodat ons inwoneraantal op peil blijft. Maar we 
bouwen niet om de vraag naar woonruimte van omliggende gemeentes op te vangen.

• Recreanten en toeristen dragen bij aan de economische vitaliteit en dynamiek en 
gezelligheid van de binnenstad, maar het blijft ‘onze’ binnenstad waar onze inwoners 
zich welkom en thuis voelen. 

• We ondersteunen de (door)ontwikkeling van lokale bedrijven graag. En verwelkomen 
nieuwe bedrijven, omdat dit helpt om de economie en werkgelegenheid in Wijk bij 
Duurstede in stand te houden.

2.3 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.

Wij kiezen daarom voor zelfbewust samenwerken
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Dit houdt in:
• We zoeken naar oplossingen die zowel onze gemeente als onze regio sterker maken. 

We werken binnen de regio meer ‘met elkaar en niet ten koste van elkaar’. 
• 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.

• We zorgen dat de kernen elkaar aanvullen en streven niet meer naar hetzelfde 
voorzieningenniveau in iedere kern.

• We willen bewuster worden van onze eigen kracht, waarmee wij ons onderscheiden in 
de regio en de regio versterken. Op de dingen die we goed doen, mogen wij best trots 
zijn.

2.4 Strategische invloeden
Duurzaamheid
We zetten in op duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Daarmee bedoelen we 
dat we kijken naar de behoeften van onze huidige inwoners en hoe deze behoeften in de 
toekomst vervuld kunnen worden zonder dat de mensen, het milieu of de economie in 
gevaar komen. 

Daar komen allerlei vormen van (technische) innovaties aan te pas, maar óók een andere 
mentaliteit. Het vraagt van ons allemaal dat we stil staan bij wat we doen, waarom we 
bepaalde keuzes maken en op welke wijze we van die keuzes beter worden. Nu én later.

Geografische ligging
Onze geografische ligging is een gegeven. Onze invloed op het vergroten van de 
bereikbaarheid door aanleg van (snel)wegen, brug of spoor is beperkt. Onze ligging heeft 
ons overigens ook veel goeds gebracht, een mooie, groene leefomgeving. We accepteren 
daarom onze beperkingen en koesteren onze landelijke omgeving. 
Wel beseffen we dat voor onze inwoners binnen en buiten de bebouwde kom digitale 
bereikbaarheid (een snelle en betrouwbare internetverbinding) van groot belang is.

Algemeen belang en persoonlijk belang
We zien dat de wereld verandert. Groepen of personen staan vaker tegenover elkaar in het 
verdedigen van hun eigen belangen. Het algemene belang is steeds minder algemeen. 
Voor de gemeente is dat lastig, omdat zij van oudsher het algemeen belang dient. Hoe doe 
je dat, als iedereen iets anders lijkt te willen?

2.5 Toekomsblik en De Geer III
De keuze voor de Geer III is onder andere gemotiveerd vanuit de toekomstvisie van de 
gemeente Wijk bij Duurstede, de Toekomstblik. Tijdens dit beleidstraject zijn diverse 
(statistische) gegevens over de gemeente verzameld en zijn inwoners regelmatig 
geraadpleegd. Tegelijk is dit beleid toekomstgericht en domeinoverstijgend. De 
Toekomstblik is een richtlijn voor ander (strategisch) beleid voor elk domein. 

In het Toekomstblik zijn keuzes gemaakt en thema’s gedefinieerd die aansluiten op de 
ambitie van de gemeente om De Geer III te realiseren. Dit is een genuanceerd verhaal: de 
Geer III gaat niet om groei. Om het nu nog vitale Wijk bij Duurstede in stand te houden, 
is er meer ruimte nodig om een samenleving in stand te houden die nu nog voldoende 
functioneert.
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3. Wonen in Wijk

3.1 Wijk als woongemeente
In de Nationale monitor duurzame gemeenten 2016: een stap vooruit! vergelijkt 
onderzoeksbureau Telos (2016) jaarlijks de duurzaamheid van gemeentes aan de hand 
van meer dan 100 indicatoren. De duurzaamheid wordt afgemeten aan drie 
kapitaalscores: 

- economisch kapitaal (figuur 3.1), 
- ecologisch kapitaal (figuur 3.2), 
- sociaal-cultureel kapitaal (figuur 3.3). 

Vooral op het gebied van Sociaal-cultureel kapitaal scoort de gemeente Wijk bij 
Duurstede goed: met name kunst- en cultuur, de woonomgeving, het onderwijs en de 
economische participatie zijn beter dan de gemiddelden van andere gemeenten. 

Bij het economisch kapitaal (figuur 3.1) valt op dat de ruimtelijke vestigingsvoorwaarden 
heel goed zijn, maar dat Wijk bij Duurstede achter blijft op het gebied van kennis en 
infrastructuur Dat laatste is niet verwonderlijk: Wijk bij Duurstede is niet ontsloten per 
spoor en kent slechts één provinciale weg die de kern met de omgeving verbindt. 
Daarmee voelt met name de kern Wijk bij Duurstede als een eindpunt, ondanks dat je je 
midden in Nederland bevindt. 
 
Op het gebied van sociaal-cultureel kapitaal (figuur 3.2) scoort Wijk bij Duurstede over 
de volle breedte goed en dat draagt bij aan de fijne leefomgeving. 

Opvallend bij het ecologisch kapitaal (figuur 3.3) is met name de sterke score op het 
gebied van hinder en calamiteit. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat er 
weinig sprake is van hinder, mede dankzij de geografische ligging: ver van spoor en 
snelweg. 

Arbeid
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Infrastructuur en bereikbaarheidRuimtelijke vestigingsvoorwaarden
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50

100

Wijk bij 
Duurstede
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Figuur 3.1 Economisch kapitaal (bron: Telos,2016)
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Figuur 3.2 Sociaal-cultureel kapitaal (bron: Telos,2016)
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Figuur 3.3 Ecologisch kapitaal (bron: Telos,2016)
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3.2 Leegstand in de binnenstad
De cijfers voor winkelleegstand in de gemeente zijn interessant (PBL/Locatus, 2017). 
Vergeleken met Nederland (figuur 2.4) valt de procentuele leegstand in Wijk bij 
Duurstede op zich mee. Desalniettemin is de groei van de leegstand in Wijk bij Duurstede 
in 2015 en 2016 verontrustend, hoewel - conform de landelijke trend – een herstel zich 
lijkt te hebben ingezet. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

Wijk bij Duurstede

Nederland

Figuur 3.4 Winkelleegstand wijk bij Duurstede en Nederland (Bron: Locatus, bewerking PBL, 2017)

In vergelijking met de buurgemeenten (figuur 2.5) valt de groei nog meer op. Waar Wijk 
bij Duurstede zich tot 2015 in het regionale gemiddelde bevond als het gaat om leegstand 
is de gemeente nu koploper: alle drie de buurgemeenten hebben minder leegstand. In 
Bunnik is de leegstand structureel laag, in de Utrechtse Heuvelrug staat steeds minder 
leeg en in Houten fluctueert de leegstand sterk. 
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Figuur 3.5 Winkelleegstand wijk bij Duurstede en buurgemeenten (Bron: Locatus, bewerking PBL, 2017)
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3.3 Sociale cohesie
Inwoners van Wijk bij Duurstede hebben zorg voor hun omgeving. Uit figuur 3.6 blijkt 
dat ze net wat meer mantelzorg en burenhulp geven dan de gemiddelden van Nederland 
en vergelijkbare gemeenten. De aandacht voor buren in een zorgwekkende situatie is 
gemiddeld en vrijwilligerswerk wordt net iets minder gedaan dan gemiddeld.
  
Uit figuur 3.7 blijkt dat alle leeftijdsgroepen actief zijn voor hun omgeving, maar met 
name de groep 55 tot 74 is actief. 

Zorg aan een hulpbehoevende naaste (mantelzorg)

Hulp aan buren

Aandacht voor buren in zorgwekkende situatie

Vrijwilligerswerk 0%

50%

100%
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Duurstede
<25,000
matig stedelijk
NL

Figuur 3.6 Betrokkenheid bij de samenleving (Bron: Burgerpeiling 2017)
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Figuur 3.7 Betrokkenheid bij de samenleving per leeftijdscategorie (Bron: Burgerpeiling 2017)
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4. Demografie

4.1 Bevolkingsgroei
Er zijn verschillende modellen om voorspellingen te maken van de bevolkingsgroei, die 
ten opzichte van elkaar steeds net iets anders voorspellen. De prognoses van CBS/PBL 
geven meer inzicht in de opbouw van de bevolking. Volgens de cijfers van Primos zal de 
gemeente harder groeien dan CBS/PBL prognosticeren. De woonvisie van de gemeente 
Wijk bij Duurstede (2016) gaat uit van een bevolkingsgroei die tussen beide modellen 
inzit. Qua huishoudensgroei volgt de woonvisie het model van CBS/PBL. 

Tabel 4.1: Bevolkingsgroeiprognoses (x1000)
2017 2020 2025 2030

CBS/PBL Totaal bevolking 23,0 23,0 23,4 23,3
Totaal huishoudens 9,7 9,9 10,3 10,4

Primos Totaal bevolking 23,2 23,5 23,8 24,4
Totaal huishoudens 9,8 10,3 10,8 11,3

Woonvisie Totaal bevolking 23,2 23,5 23,5 23,7
Totaal huishoudens 9,5 9,9 10,2 10,4

4.2 Huishoudenssamenstelling
Op basis van de cijfers van CBS/PBL (2016) in figuur 4.1 is duidelijk te zien dat het 
aantal eenpersoonshuishoudens – dit zijn vaak jongeren maar in Wijk bij Duurstede gaat 
het vooral om senioren – toeneemt ten koste van de paren en gezinnen. De groei van het 
aantal eenpersoons-huishoudens is verantwoordelijk voor meer dan 80% van de groei van 
het totaal aantal huishoudens van Wijk bij Duurstede. Dit staat in contrast met de 
woningvoorraad die voor bijna 90% uit eengezinswoningen bestaat.  
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Figuur 4.1: Samenstelling bevolking: gezinssamenstelling (Bron: PBL/CBS  2016)

4.3 Leeftijdssamenstelling
Op basis van de cijfers van CBS/PBL (2016) is in figuur 4.2 ook duidelijk te zien dat het 
aantal inwoners ouder dan 65 toeneemt ten koste van de inwoners in de werkende leeftijd 
(20-64 jaar).
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Figuur 4.2: Samenstelling bevolking: leeftijd (Bron: PBL/CBS  2016)

4.4 Leeftijd en zorg
De groei van het aantal ouderen brengt ook met zich mee dat de zorgbehoefte verandert. 
De huidige zorgbehoefte valt vergeleken met de regio in Wijk bij Duurstede mee (Vektis, 
2014/2015); de ouderen in de gemeente zijn relatief vitaal. 

Tabel 4.2: Zorggebruikers naar Wet (per 10.000 verzekerden) in de regio

 
Wijk bij 
Duurstede U16

<25.000 
inwoners

AWBZ - Zorg thuis - Zorggebruikers per 10.000 verzekerden [2014] 379 376 456
AWBZ - Zorg in een instelling - Zorggebruikers per 10.000 verzekerden [2014] 90 161 192
WLZ - Zorg thuis - Zorggebruikers per 10.000 verzekerden [2015] 79 78 84
WLZ - Zorg in een instelling - Zorggebruikers per 10.000 verzekerden [2015] 83 134 169

Atrivé heeft voor de gemeente Wijk bij Duurstede en Woningcorporatie Volksbelang 
onderzocht wat de effecten van de vergrijzing op de lange termijn zijn (Lahuis & 
Vijftigschild, 2017). Op basis van de groeiprognoses van Primos en data van Geriscoop 
en WoON 2015 hebben zij een prognose gemaakt van het aantal huishoudens met een 
mobiliteitsbeperking in Wijk bij Duurstede (tabel 4.3) en daaruit volgende de groei van 
de behoefte naar toegankelijke woningen in de periode 2017-2035 (tabel 4.4).

Tabel 4.3: Aantal huishoudens met een mobiliteitsbeperking
2017 2020 2025 2030

Geen beperking 8167 8449 8717 8972
Lichte beperking, gebruik van stok 1124 1197 1333 1449
Matige beperking, gebruik van rollator 615 674 825 949
Zware beperking, gebruik van rolstoel 67 75 93 109
Totaal 9973 10395 10968 11479

Tabel 4.4: Behoefte aan toegankelijke woningen (2017-2035)
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Mobiliteitsbeperking 
huishouden

Gewenste woning op basis van beperking Groei periode 
2017-2035

Licht Nultredenwoning 415
Matig Rollator toe- en doorgankelijke woning 445
Zwaar Rolstoel toe- en doorgankelijke woning 55

4.5 Verhuizingen
Interessant bij bevolkingsgroei is om te kijken wie er van buitenaf naar de gemeente 
komen en wie er vertrekken. Opvallend is dat de grootste groep die zich vestigt de 25-40 
jarigen zijn (gezinnen met jonge kinderen) en dat zijn in 1990 en 2000 ook grote 
vertrekkers. Verder valt op de gemeente steeds populairder wordt bij mensen die ouder 
zijn dan 50 jaar.  
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Figuur 4.3: Leeftijd verhuizers naar Wijk bij Duurstede (Bron: CBS 2017)

Het valt op dat jongeren tussen 20-25 sinds 2010 veruit de grootste groep vertrekkers 
zijn. Op elke leeftijdsgroep scoort Wijk bij Duurstede een klein vestigingsoverschot. Dit 
overschot wordt bijna in zijn geheel teniet gedaan door de vertrekkende jongeren. 
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Figuur 4.4: Leeftijd verhuizers uit Wijk bij Duurstede (Bron: CBS 2017)

Bij de nettoverhuizingscijfers van kinderen en ouderen valt op dat er steeds meer 
kinderen tussen de 0 en de 10 komen wonen, waarschijnlijk als gevolg van de groep 
tussen de 20 en de 40 die in Wijk komen wonen (zie ook de figuren 1.10 en 1.11). 
Daarnaast vertrekken jongvolwassenen tussen de 15 en de 20 structureel uit Wijk bij 
Duurstede. 
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Figuur 4.5: Netto verhuizingen jongeren (gevestigd-vertrokken) (Bron: CBS 2017)

De nettoverhuizingscijfers van ouderen laten zien dat het saldo tussen 50 tot 65 jarigen 
die de gemeente verlaten enerzijds en die naar de gemeente toekomen anderzijds per 
saldo rond de 0 blijft; het gaat om enkele tientallen in de min danwel in de plus. In 2014 
is er een duidelijke piek waarneembaar; dit heeft waarschijnlijk te maken heeft met de 
heropening van het Ewoud en Elisabeth Gasthuis. 
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Figuur 4.6: Netto verhuizingen ouderen (gevestigd-vertrokken) (Bron: CBS 2017)
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5. Economie

5.1 Werkgelegenheid
Wat de arbeidsmarkt in Wijk bij Duurstede bijzonder maakt is dat 70% van de banen in 
de gemeente ingevuld door Wijkenaren (figuur 5.1). Het aantal banen dat Wijk heeft is 
alleen lager dan in de regio (figuur 5.2). Van de Wijkse werkzame beroepsbevolking 
werkt 37% in de gemeente zelf, dat betekent dat de rest forenst. Van de 7.660 Wijkse 
forensen blijft 72% binnen de provincie Utrecht. Naast de Wijkse forensen zijn er ook 
nog 1.920 forensen die naar Wijk bij Duurstede komen om te werken. 

Figuur 5.1: Opbouw van de Wijkse arbeidsmarkt

Figuur 5.2: Aantal banen per 100 inwoners
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De werkloosheid in Wijk bij Duurstede ligt structureel onder de landelijke en de 
Utrechtse werkloosheid (figuur 5.3).
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Figuur 5.3: Werkloosheid (Bron: CBS/Waarstaatjegemeente.nl, 2017)

5.2 Bedrijvigheid 
De vestiging van bedrijven in Wijk bij Duurstede blijft iets achter vergeleken bij 
omliggende gemeente (figuur 5.4), maar er is wel groei te zien. Het is alleen lastig een 
economisch profiel van de gemeente te maken, aangezien de bedrijven in heel diverse 
bedrijfstakken zitten. Ook vergeleken met omliggende gemeenten komt er geen 
uitgesproken Wijks profiel naar voren. 
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Figuur 5.4 Aantal bedrijfsvestigingen per 1000 inwoners (Bron: CBS, april 2017)
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U Extraterritoriale organisat ies
S Overige dienstverlening
R Cultuur, sport  en recreatie
N Verhuur en overige zakelijke diensten
M Specialist ische zakelijke diensten
L Verhuur en handel van onroerend goed
K Financiële dienstverlening
J Informatie en communicat ie
I Horeca
H Vervoer en opslag
G Handel
F Bouwnijverheid
E Waterbedrijven en afvalbeheer
D Energievoorziening
C Industrie
B Delfstoffenwinning
A Landbouw, bosbouw en visserij

Figuur 5.5: Vestigingen van bedrijven per bedrijfstak (Bron: CBS, april 2017)

De Geer III – deel II Onderbouwing betoog 18



6. Woningmarkt

6.1 Woningvoorraad

De woningvoorraad in Wijk bij Duurstede bestaat voor het grootste deel uit 
koopwoningen en uit eengezinswoningen (tabel 6.1 en 6.2).
XTabel 6.1: Woningvoorraad naar type eigendom Bron: CBS, november 2017

Totale 
woning-
voorraad

Koop-
woningen

Totaal huur-
woningen

Eigendom 
woning-
corporatie

Eigendom 
overige 
verhuurders

Eigendom 
onbekend

2012 9008 6070 2936 2330 606 2
2013 9160 6153 2988 2297 691 19
2014 9309 6251 3034 2246 788 24
2015 9465 6361 3073 2387 686 31
2016 9589 6524 3029 2321 708 36
2017* 9635 6568 3020 2343 677 47

XTabel 6.2 Type woningen Bron CBS, september 2017
Woningtype Totaal Eengezinswonin

g
Meergezinswonin
g

2012 9337 7879 1458
2013 9461 7972 1489
2014 9644 8077 1567
2015 9753 8140 1613
2016 9857 8193 1664
2017 9934 8237 1697

Wijk bij Duurstede kent ten opzichte van de regio een duidelijk andere samenstelling van 
de woningvoorraad, als het gaat om de oppervlaktes van de aanwezige woningen. 
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Binnenste ring = Nederland, middenring = provincie, buitenste ring = gemeente
Wijk bij Duurstede kent relatief erg veel woningen met een WOZ-waarde tussen de 
€250.000,- en €300.000,- Verder zijn het aantal goedkopere woningen duidelijk 
ondervertegenwoordigd, duurdere woningen komen juist iets meer voor. 

6.2 Huurmarkt
Voor 2013 en 2014 zijn doorstroomcijfers voor de gemeente bekend op basis van 
Regionale Corporatiemonitor (2015). Daarin valt te zien dat de gemiddelde inschrijftijd 
voor een doorstromer in de gemeente in 2013 7,5 jaar was en in 2014 8,2 jaar. Het 
regionale gemiddelde voor deze jaren was 9 respectievelijk 9,3 jaar. De gemiddelde 
inschrijftijd voor een starter in de gemeente bedroeg in 2013 6,7 jaar en in 2014 was dat 
6,6 jaar. Het regionale gemiddelde was 7 respectievelijk 7,3 jaar.

De mutatiegraad van corporatiewoningen is in Wijk bij Duurstede dan ook erg laag (kaart 
6.1). 
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Kaart 6.1:Mutatiegraad van woningen van corporaties (bron: VNG/King, 2015)

Een ander kenmerk van de woningen van Wijkse corporaties is dat de woningen relatief 
duur zijn (in huurpunten per woning uitgedrukt in kaart 6.2)

Kaart 6.2: aantal huurpunten per woning (bron: VNG/King, 2015)

De voorraadrapportage van de woningcorporaties uit de regio Utrecht (2015) laat dit 
beeld ook zien: de woningvoorraad van de woningbouwcorporaties bestaat voor meer dan 
50% bestaat uit woningen die duurder zijn dan €175.000,- (de hoogste categorie) en dat 
meer dan 75% bestaat uit woningen die minimaal €150.000,- waard zijn. Met deze 
percentages scoort Wijk bij Duurstede beduidend hoger dan het regionale gemiddelde. 
Aanvullend scoort de gemeente van de hele regio het laagst als het gaat om het relatieve 
aantal huurwoningen met een maximale huurprijs van €618,-  

6.3 Koopmarkt

Kaart 6.3: Dynamiek koopwoningmarkt
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6.5 Doorstroom en scheefwonen
Uit de woninganalyse van Cees de Hoop (2015) blijkt dat de doorstroming binnen Wijk 
bij Duurstede op verschillende punten problemen oplevert. Om te beginnen is er binnen 
de sociale huurmarkt weinig sprake van doorstroming, maar ook tussen de sociale huur- 
en de koopmarkt.

Het percentage passend gehuisveste huishoudens is in Wijk 64,7%. In de kern van Wijk 
bij Duurstede is dat zelfs 63,8%. In de U16 is dat 68,9%, in gemeentes met minder dan 
25.000 inwoners ligt dat percentage 73,9%. Er valt dus relatief veel te verbeteren aan de 
woningmarkt in Wijk bij Duurstede. 

Het gebrek aan doorstroming en het scheef wonen zijn deels gelegen in het feit dat de 
woningbouwcorporaties - vooral in de kleine kernen van de gemeente - relatief veel duur 
bezit hebben (in vergelijking met het gemiddelde van de U16-gemeenten en zeker ten 
aanzien van het gemiddelde van gemeenten met minder dan 25.000 inwoners). De 
volgende kaartjes bevestigen dit. 

De woningmarkt in Wijk bij Duurstede kent duidelijke extremen. Een grote groep woont 
te goedkoop, maar een andere grote groep woont te duur. Dit laatste is in die zin 
zorgwekkend, omdat relatief veel mensen in Wijk bij Duurstede die in een 
corporatiewoning wonen, een betaalrisico kennen, zie het volgende kaartje. 

Kaart 6.3: Aandeel huishoudens in corporatiewoningen met een betaalrisico(bron: VNG/King, 2015)

6.4 Nieuwbouw
In de navolgende tabel is het woningbouwprogramma van de gemeente Wijk bij 
Duurstede, zoals bekend in 2016, opgenomen. De tabel laat zien hoeveel er gebouwd gaat 
worden en op welke locaties: 

locatie Project Ge- 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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reed

W0 Veilingpark 

W1 Deelgebied 1 - Bouwplan Dirk Fockstraat 34

 Deelgebied 2 - Bouwplan Reviuslocatie 6

 Deelgebied 4a - Bouwplan De Opstap 28

 Deelgebied 4b - Bouwplan 30 Seniorenappartementen 

 Deelgebied 5a - Inrichting kleine stempels 2 1

 Deelgebied 5b - Bouwplan Steenstraat Zuidzijde 

 Deelgebied 6 - Bouwplan De Driehoek 16 19

W2 Deelgebied 9 - Herinrichting Steenstraat 

W3A Verplaatsing tankstation+garagebedrijf Van Kerkhof 

W3B/C Hoogstraat 75-85 (Initiatief) 

W4 Ontwikkelgebied postkantoor 63 5

W5 Aan de oude haven / van Zoestterrein 

W6 Herontwikkeling Hordencentrum 64

W7 De Geer II 1 2

W8 Walplantsoen (initiatief) 9 9

W9 t Wijkhuis (initiatief) 42

W10 Herstructurering De Heul en Hoogstraat 72 8

W12 Streekplangehonoreerde uitbreidingscapaciteit - - - - - - - -

W13 Zoeklocaties - - - - - - - -

W14 Middelweg-Oost - oud Revius Lyceum 29

W15 Langs de Wal (Extern) 

W16 Middelweg-Oost - gemeentewerf 25 25

W17 Vrijvallende basisschoollocatie 20

W18 Woningsplitsing Romeinenbaanflats 2 2 2 2 2

W19 Hoogstraat 3 - oud garage v/d Linden 2

C1 Ontwikkeling de Kamp 12 11 10 10 10

C2 Ontwikkeling Stookerterrein 1

C3 Herontwikkeling voormalig terrein Beatrixschool 16

C4 Herontwikkeling oude brandweergarage Cothen 2 2

C5 Dorpsstraat Cothen 

C6 Willem-Alexanderweg - bedrijventerrein 15

L1 Herontwikkeling Uem en Wennekes/Hof van Langbroeck 4 4

L2 Oranjehof Langbroek 11 23 5 8

L3 Zoeklocatie Boomgaard II (Initiatief) 9 9 8

L4 Zoeklocatie Volkstuinen Langbroek (Initiatief)

L5 Weidedreef – gymzaal 6

 Sloop 42

 30 135 216 140 55 39 5

Bovenstaande tabel is gevisualiseerd in onderstaande kaartjes: 
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7. Infrastructuur 

7.1 N227 en N229 in de spits

Een grote zorg bij de uitbreiding van Wijk bij Duurstede is de druk die een nieuwe wijk 
zal leggen op het wegennet in en om de gemeente. In het rapport Voertuigverliesuren 
2016 (Provincie Utrecht, 2016) Zie je op de kaartjes van de spits dat de knooppunten 
rond de ochtendspits vooral bij Odijk en de aansluiting met de A12 (N229) en Doorn 
(N227) liggen en rond de avondspits. In de avondspits ligt de druk vooral tussen de A12 
en Odijk en in mindere mate bij de entree van Wijk bij Duurstede. De vertraging is er, de 
zorg is reëel, maar het zijn zeker niet de grootste knooppunten in de regio. 

Voertuigverliesuren in de ochtendspits

Bron: Voertuigverliesuren 2016 - Verkeersbeeld provincie Utrecht
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Voertuigverliesuren in de avondspits

Bron: Voertuigverliesuren 2016 - Verkeersbeeld provincie Utrecht

7.2 Invloed van De Geer III
Om een goed beeld te krijgen heeft de gemeente Wijk bij Duurstede bureau Goudappel 
Coffeng gevraagd om de verkeerseffecten van de uitbreiding te berekenen. Hierbij 
hebben ze drie scenario’s onderzocht: de autonome situatie zonder De Geer III, de 
aanname dat De Geer III niet leidt tot bevolkingsgroei en de aanname dat De Geer III wel 
leidt tot bevolkingsgroei (2,152 personen per huishouden).

Uit tabel 7.1 blijkt dat De Geer III zonder bevolkingsgroei nauwelijks verkeersintensiteit 
oplevert ten opzichte van de autonome groei, met bevolkingsgroei is er wel  sprake van 
extra verkeersintensiteit. 

Tabel 7.1: De verkeersintensiteiten op de N229 tussen het kruispunt N229 - N227 en 
het kruispunt Geerweg - N229

autonome situatie De Geer III zonder 
bevolkingsgroei

De Geer III met 
bevolkingsgroei

richting noord-
zuid

zuid-
noord

noord-
zuid

zuid-
noord

noord-
zuid

zuid-
noord

2-uurs 
ochtendspits

1.100 2.000 1.100 2.000 1.100 2.200

2-uurs avondspits 2.000 1.200 2.100 1.300 2.200 1.300
werkdagetmaal 9.400 9.300 9.700 9.700 10.000 10.000
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8 Regionale woningbouwbehoefte
De woningmarkt van de provincie en ook van de regio heeft 10 kenmerken: 

Kenmerk 1: woningmarkt kent hoge instroom
Kenmerk 2: veranderende demografie (vergrijzing, huishoudensverdunning)
Kenmerk 3: op korte termijn lijkt onvoldoende harde plancapaciteit beschikbaar 
Kenmerk 4: koopwoningmarkt onder druk 
Kenmerk 5: afnemende slaagkansen sociale huur 
Kenmerk 6: middeninkomens in de knel 
Kenmerk 7: gebrek aan doorstroming 
Kenmerk 8: kansen voor transformatie
Kenmerk 9: risico’s in bestaande voorraad 
Kenmerk 10: gebrek aan focus op leef- en woonkwaliteit 

Op basis hiervan heeft de regio voor zichzelf vijf veranderopgaves gedefinieerd:
1. Plancapaciteit en doorstroming bevorderen
2. Kansen voor lage en midden- inkomens vergroten
3. Transformatie en inbreiding stimuleren
4. Flexibiliteit vergroten
5. Verduurzaming bevorderen

De verhouding tussen vraag naar woningen en de aangeboden capaciteit in de regio is als 
volgt: 

Wat we zien, is dat de plancapaciteit met name ten aanzien van goedkope koopwoningen 
te kort schiet. 
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De regio zal in 2017 de inventarisatie van de regionale woningmarkt verder 
inventariseren (aangevuld met onder andere een zogenaamde locatie-monitor). Begin 
2018 zal er een agenda voor de regionale woningmarkt opgesteld worden. Onderdeel zal 
in ieder geval zijn om regionaal woonbeleid op te stellen, waarin gemeentes hun 
woonbeleid op elkaar afstemmen. 

Wijk bij Duurstede en de regio
Wijk bij Duurstede kiest ervoor om de druk op de regionale woningmarkt niet verder te 
laten toenemen door eerst en vooral te bouwen voor de lokale behoefte. Gezien de 
kwetsbare bereikbaarheid  van de gemeente en de waarde die de Wijkse samenleving 
hecht aan de eigen identiteit enerzijds en de zeer beperkte beschikbaarheid van locaties 
anderzijds is dit een passende ambitie. 

Wanneer het woningaanbod van de gemeente dankzij de Geer III op de lokale behoefte 
aansluit en als er dan nog steeds sprake is van een grote regionale druk op de regionale 
woningmarkt, dán is Wijk bij Duurstede bereid om een grotere bijdrage te leveren aan de 
bouwopgave voor de regio. 

De Geer III – deel II Onderbouwing betoog 28



9 Doelgroepen De Geer III
Op basis van de woningbehoefte zijn de belangrijkste doelgroepen op de woningmarkt in 
de periode 2014 tot 2025 benoemd. Voor deze doelgroepen zijn vervolgens de meest 
kansrijke woonproducten geformuleerd. De meest kansrijke woonproducten zijn per 
doelgroep uitgewerkt (Bureau Stedelijke Planing, 2015): 

Doelgroep Herkomst Woning Woningtype Prijs Oppervlakt
e

Overig

Doorstromers

30 – 50 jaar

Wijk bij 
Duurstede

Ruime eg- 
woning

2^1,  
vrijstaand

300 – 500k 130 – 175m² O.a. vrije kavels, CPO

Doorstromers

30 – 50 jaar

regio Ruime eg- 
woning

2^1,  
vrijstaand

300 – 500k 130 – 175m² Terugkomers, op zoek 
naar ruimte

Koopstarters

20 – 35 jaar

Wijk bij 
Duurstede

Eg-woning Tussen- en 
hoekwoninge
n

180 – 225k 90 – 120m² 

Koopstarters

20 – 35 jaar

Wijk bij 
Duurstede

Apparte- 
menten

160 – 200k 70 – 90m² Centrum- stedelijk

Senioren 

55 – 70 jaar

Wijk bij 
Duurstede 
en regio

Apparte-
menten

Koop: 

Huur: 

250 – 400k

Tot €1250,- 
per maand 

100 – 150m² In de buurt van 
centrum, nabij 
voorzieningen

Jonge sociale 
huurders

20 – 35 jaar 

Eg- woning €500 – 
600,- per 
maand

€300 – 
500,-

per maand

80 – 100m²

50 – 70m²

Suburbaan of compact 
of levendig stedelijk. 

Oudere sociale 
huurders

65 jaar en 
ouder

Apparte-
menten

€400 – 
700,-

60 – 90 m² Suburbaan, dorpen

Ouder sociale 
huurders

65 jaar en 
ouder

Grond- 
gebonden

€500 – 
700,-

60 – 90 m² Bungalow, 
hofjeswoning, 
suburbaan, dorpen

Ouderen met 
zorgvraag

65 jaar en 
ouder

Aanpassen 
bestaand

Of afhankelijk 
van zorgvraag

Zorgsteunpunt in de 
wijk

De twee groepen doorstromers waar de tabel mee begint zijn het type woningen waar 
altijd veel vraag naar is en die altijd makkelijk verkopen. Gezien de problematiek 
geschetst in Deel I en dit document zal hier in De Geer III de focus niet op liggen. 
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Aandeel 
vraag 

nieuwbou
w (2014)

Absolute 
vraag 

nieuwbouw 
(2014)

Bijstelling

Woning- 
behoefte 
2014 - 
2025

Plancapacitei
t (hard)

Wenselijk 
extra 

woning- 
programm

a

Eengezins-
woning

Koop 50% 600 – 750 -200 425 – 525 170 250 – 350 

Vrije 
sector 
huur

2,5% 30 – 40 +75 100 – 125 0 100 – 125

Sociale 
huur

15% 175 – 225 -40 150 – 175 25 125 – 150

Meergezins-
woning

Koop 10% 125 – 150 0 125 – 150 50 75 – 100 

Vrije 
sector 
huur

2,5% 30 – 40 +125 125 – 175 0 125 – 175

Sociale 
huur

10% 125 – 150 +25 150 – 175 70 75 – 100 

Kavel Koop 10% 125 – 150 +15 125 – 175 50 75 – 125

Totaal
100%

1200 - 
1500

1200 – 
1500 

370 825 – 1125 
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