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4. ONDERWIJS EN VOORZIENINGEN

4.1 HUIDIGE SITUATIE

In de gemeente Wijk Bij Duurstede is een zeer divers aanbod aan maatschappe-

lijke voorzieningen, variërend van grote sporthallen en scholen tot voorzieningen in 

de zin van informatie, maatschappelijke dienstverlening of ontmoeting. Iedereen in 

Wijk bij Duurstede, jong en oud, maakt op een of andere wijze gebruik van voor-

zieningen. De drie kernen kennen elk een eigen fysieke voorzieningenstructuur. 

Wijk bij Duurstede

Het huidige voorzieningenniveau van Wijk bij Duurstede is goed. Er is veel en elke 

doelgroep komt aan bod. Het zwaartepunt van de voorzieningen ligt in de Engk, 

Frankenhof en de Binnenstad. De voorzieningendichtheid in de Horden en de 

Geer is gering. 

Het onderwijs is voornamelijk gesitueerd in de zone Noorderwaard - De 

Horden. In de Noorderwaard ligt de gelijknamige MFA PO (Multifunctionele 

Accommodatie, Primair Onderwijs). De kinderopvang bevindt zich met name aan 

de oostkant van de kern. Het Revius, school voor voortgezet onderwijs, ligt nu 

in de wijk de Horden maar kampt daar met ruimtegebrek. De school zal daarom 

worden verplaatst naar de locatie De Geer II. Onderdeel van deze MFA VO 

(Multifunctionele Accommodatie, Voortgezet Onderwijs) is in ieder geval één, 

maar mogelijk twee gymzalen. Als tijdelijke oplossing gebruikt het Revius lokalen 

aan de David van Bourgondiëweg. 

Op het gebied van sport zijn er zowel overdekte accommodaties, zoals de 

Hordenhal en de Vikinghal met zwembad Wicky de Viking als buitensport accom-

modaties zoals de Mariënhoeve. De Hordenhal en de Vikinghal bevinden zich in 

de nabijheid van de scholen. Mariënhoeve ligt net iets buiten de kern. Op het 

moment van opstellen van dit IMP zijn de plannen voor de realisatie van een 

sporthal en een turnhal op Mariënhoeve in voorbereiding. 

Daarnaast zijn er ook sportaccommodaties zoals fitness, manege, squash en de 

watersportvereniging. De sociaal culturele voorzieningen zoals het museum, the-

ater Calypso en de bibliotheek bevinden zich in of in de directe nabijheid van de 

binnenstad. De belangrijkste voorziening voor de jeugd is de multifunctionele 

accommodatie ’t Wijkhuis. Deze is zeer centraal gelegen. Sociaal culturele voor-

zieningen zijn veelal ondergebracht in multifunctionele accommodaties zoals het 

Gansfort gebouw / Ewout en Elisabeth gasthuis, Ontmoetingscentrum de Nieuwe 

Schakel en het Feuniksgebouw. Voor mensen met een zorgvraag zijn er verschil-

lende woonvoorzieningen, zoals het Ewout en Elisabethgasthuis (verpleeghuiszorg 

en verzorgingshuis), De Loever en Pepijnhof.
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Cothen

Het dorp Cothen is een van oudsher agrarisch dorp met een eigen identiteit. 

Deze eigen identiteit en het feit dat Cothen tot 1 januari 1996 een zelfstandige 

gemeente was, hebben er toe geleid dat Cothen qua voorzieningen in grote mate 

van zelfvoorzienend is. Cothen heeft twee basisscholen, een openbare en een 

Rooms-katholieke. De openbare Beatrixschool zal verhuizen naar de Brede School 

“het Veldhuis” in de nieuwbouwwijk de Zuidoosthoek. Naast de openbare basis-

school komen straks de kinderopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang 

‘De Blauwe Coati’ (voorheen De Speelhoek) in de brede school. Daarnaast kunnen 

andere verenigingen en organisaties gebruik maken van de multifunctionele ruim-

ten in het gebouw. Het is de bedoeling dat het gebouw in januari 2009 in gebruik 

wordt genomen.

Er zijn goede sportvoorzieningen in de vorm van twee binnensportaccommodaties 

gymzaal de Kamp en sporthal De Rijnsloot, het sportcomplex de Nieuwe Kamp 

en een skatebaan voor de jeugd. ’t Dorpshuys, centraal gelegen in Cothen, is een 

multifunctionele accommodatie waar o.a. het Muziekonderwijs, de bibliotheek, 

Stichting Vitras en Stichting Welzijn Ouderen Cothen (SWOC) gebruik van maken. 

Het verenigingsgebouw de Krib, ligt naast ‘t Dorpshuys en biedt onderdak aan 

muziekvereniging Excelsior. 

Woningbouwstichting Cothen biedt ruimte aan zorgfuncties zoals spreekuur 

Vitras, afhaalpunt apotheek etc. De Woningbouwstichting Cothen heeft ver uit-

gewerkte plannen voor de bouw van een gezondheidscentrum, aansluitend aan 

’t Dorpshuys. In dit gebouw kunnen o.a. een huisarts, fysiotherapeut en tandarts 

komen. Daarnaast biedt het centrum ruimte voor kleinschalige initiatieven op 

gezondheids- of ander gebied. Ook voor de bibliotheek zijn er mogelijkhe-

den voor een moderniseringsslag. In deze plannen dienen de oefenruimte van 

Excelsior en de kinderopvang te verhuizen naar andere locaties. Mogelijk zal er op 

de parkeerplaats naast de huidige sporthal een nieuwe oefenruimte voor muziek-

vereniging Excelsior komen. Woningbouwstichting Cothen (WBSC) heeft voor zo’n 

oefenruimte ook een plan uitgewerkt.

Aan het Cob Balkplein bevindt zich een wozoco voor senioren. Zorgboerderij de 

Bossewaard ligt net ten westen van het dorp aan de Ossewaard. Hier vinden men-

sen met een zorgvraag een waardevolle dagtaak.
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Langbroek

Langbroek is een hechte gemeenschap. Voor haar inwoners heeft Langbroek een 

behoorlijk voorzieningenniveau. Alle voorzieningen bevinden zich aan de noord-

kant van de Langbroekerdijk. 

Voor de Oranjehof (Langbroek Noord) zijn ten tijde van het opstellen van dit IMP 

plannen in ontwikkeling die van invloed zijn op de voorzieningenstructuur van 

Langbroek. Het sportcomplex zal in noordelijke richting worden verplaatst om 

plaats te maken voor een multifunctionele accommodatie (MFA) met daarin 25 

zorgwoningen en 15 nultredenwoningen in het wozoco en mogelijke detailhandel-, 

zorg- en welzijnsactiviteiten. Deze MFA wordt ontwikkeld door de woningbouw-

corporatie Volksbelang. In het te ontwikkelen gebied komt een ontmoetingsplein 

en een buurt met woningen voor verschillende doelgroepen. De openbare school 

blijft gehandhaafd; wel wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn een verbinding 

te maken tussen school en MFA om samenwerkingsvoordelen te benutten.

De functies, die op dit moment in het dorpshuis zijn ondergebracht verhuizen naar 

de MFA; op de plaats van het huidige dorpshuis kunnen daardoor nieuwbouwwo-

ningen worden gerealiseerd. Het dorpshuis biedt in de huidige situatie onderdak 

aan senioren en zorg functies, zoals Stichting Vitras en Stichting Welzijn Ouderen 

en de dependance van de openbare bibliotheek. 

Naast de 40 woningen in het wozoco worden in Oranjehof nog 75 wonin-

gen (zowel starterwoningen als duurdere woningen) gebouwd. Tussen de wijk 

Oranjehof en het landelijk gebied wordt een prachtig landschapspark ingericht 

met wandelpaden, zodat iedereen kortere of langere ommetjes kan maken

Aan de Weidedreef ligt een tweede basisschool. Dit is de protestants christe-

lijke School met de Bijbel. Tegenover de School met de Bijbel ligt gymzaal de 

Weidedreef. Voor jeugd zijn er voorzieningen op het gebied van sport en wijkge-

bouw “De Brink”; jeugdhonk van de Hervormde kerk.

Deze voorzieningen bieden ruimte voor tal van activiteiten, bijvoorbeeld voetbal, 

gymnastiek, tennis en badminton. 

Langbroek beschikt daarnaast nog over een tweede bibliotheek, de Christelijke 

bibliotheek Timotheus op de Brink. Net buiten de bebouwde kom aan de 

Cotherweg ligt Zorgboerderij Bartiméus voor blinden en slechtzienden.


