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Inleiding 

De eigenaar van het perceel aan de Oeverstraat 6 heeft bij de gemeente Wijk bij Duurstede het 

verzoek gedaan voor een partiële herziening van het bestemmingsplan om  een deel van de 

gevelwand  aan de Muntstraat van dit perceel dicht te bouwen met één of meer woningen.  Ook 

worden eventuele andere functies als kantoren of een kunstenaarsatelier in dit verzoek 

meegenomen. Deze stedenbouwkundige verkenning onderzoekt of en in welke mate een partiële 

herziening van het bestemmingsplan stedenbouwkundig mogelijk is en of eventuele bebouwing niet 

op cultuurhistorische bezwaren stuit. De locatie is gelegen in het rijksbeschermde stadsgezicht van 

Wijk bij Duurstede. 

 

Locatie in de binnenstad van Wijk bij Duurstede 

 

De locatie gezien vanuit de Muntstraat 



 

Historisch kader 

 

De Oeverstraat en Muntstraat zijn onderdeel van de eerste echte staduitbreiding van Wijk bij 

Duurstede van na het jaar 1350. Toen werd De Ark ook wel Het Oever genaamd, aan de overzijde van 

de afgedamde Rijn tot aan de Lekdijk bij de stad getrokken en van een omwalling voorzien. De 

Oeverstraat ligt op een stroomrug en was daardoor de eerste straat in dit gebied.  De overige straten 

in dit gebied zijn pas aangelegd ten tijde van Bisschop David van Bourgondië , dus na 1459 en voor 

1474 toen het muntatelier al in Wijk bij Duurstede moet hebben gestaan. De Muntstraat werd als 

zichtas op het kasteel getrokken en de Hoenderpoort werd verplaatst naar het einde van de 

Muntstraat. De Muntstraat kreeg een tweeledig karakter door arbeiderswoningen en de grote 

enclave van luxe woningen grenzend aan de Mazijk. Dit waren de woningen van edellieden, 

renteniers en regenten. Het Munthuis werd tussen 1541 en 1545 verkocht en woonhuis van Anthonis 

van Zuylen van Nijevelt. In het wijkje tussen Muntstraat/Langs de Wal/ Nieuwstraat stonden 

arbeiderswoningen en enkele agrarische bedrijfjes. In de Oeverstraat woonden ambachtslieden en 

handelslui die met hun nering gerelateerd waren met de economische activiteiten in de Dijkstraat of 

de Peperstraat. 



Aan de dominantie en de diepe perceellering op de kadastrale minuut van 1832 is goed af te lezen 

dat de Oeverstraat eerder is bebouwd dan de Muntstraat. Aan de Oeverstraat woonden toen 

voornamelijk kooplieden (en een enkele metselaar), terwijl aan de Muntstraat in het eerste deel 

dagloners en timmerlieden in kleine woningen met minder diepe percelen woonden. Deel lopen de 

percelen van de Oeverstraat achter die van de Muntstraat. De percelen Muntstraat 1 en Oeverstraat 

6 waren in 1832 in één eigendom (koopman Dirk van Wamel). Oeverstraat 6 was het woonhuis, 

Muntstraat 1 de bijbehorende schuur. Het thans onbebouwde perceel was toen achter het woonhuis 

ook onbebouwd, maar smaller aangezien aan de Muntstraat ter rechterzijde de genoemde schuur 

stond. 

 

Kadastrale minuut 1832: perceelrichtingen en –diepten met plangebied binnen rode rechthoek 

 

Stedenbouwkundige opzet 

Anno 2011 is de stedenbouwkundige hoofdstructuur op de hoek van de Oeverstraat en de 

Muntstraat nog goed leesbaar. De hogere ligging van en de hogere bebouwing aan de Oeverstraat 

zorgen voor een duidelijke stedenbouwkundige hiërarchie ten opzichte van de lager gelegen en later 

ontwikkelde Muntstraat. In de Muntstraat in nog steeds sprake van enkele statige panden, van de 

gegoede burgerij en van arbeiders woningen.  

Het betreffende deel van de Muntstraat wordt van oudsher gedomineerd door kleine woningen van 

één laag met langskap, typerende voor een achterstraat met dorpse bebouwing. Dit in tegenstelling 

tot de Oeverstraat die met twee lagen en deels dwarskappen een meer stedelijke allure bezit. 

De onbebouwde achtertuin van de Oeverstraat 6 zorgt ervoor dat de achtergevel van het pand op dit 

perceel goed zichtbaar in het straatbeeld van de Muntstraat  is.  Open hoeken in de 

stedenbouwkundige structuur komen in Wijk bij Duurstede op verschillende plekken voor.  

Tuinmuren zijn voor Wijk bij Duurstede kenmerkend en komen veelal voor. 



 

 

Achtergevel Oeverstraat 6 

 

 

 

 

Muntstraat met de dorpse bebouwing rechts, het woonhuis Muntstraat 2  

past qua bouwmassa goed in het straatbeeld.  

 



 
Muntstraat met rechts de muur naar de Mazijk 

 

 

Achterstraat  

 

Cultuurhistorische waarden 

De locatie is gelegen in het rijksbeschermde stad gezicht van Wijk bij Duurstede. De 

cultuurhistorische en monumentale waarden van het beschermde stadsgezicht zijn leidend voor 

ontwikkelingen binnen dit gebied. De monumentale en cultuurhistorische waarden van de 

verschillende panden in de binnenstad van Wijk bij Duurstede zijn vast gelegd in het 

bestemmingsplan voor de binnenstad. Daarnaast zijn een aantal panden geregistreerd als 

rijksmonument of  aangewezen als gemeentelijk monument. De gemeente Wijk bij Duurstede is nog 

bezig met de aanwijzingsprocedure voor gemeentelijke monumenten. Het pand aan de Oeverstraat 6 



staat nog op de conceptlijst voor aanwijzing tot gemeentelijk monument. ‘Het pand is als 

samengesteld huis een mooi voorbeeld van een in de negentiende eeuw gegroeide structuur.’ (bron: 

Wijk bij Duurstede Geschiedenis en architectuur) 

Het pand aan de Muntstraat 1 heeft geen monumentale waarde. De cultuurhistorische waarde van 

dit pand is indifferent. Wel voegt dit pand zich qua korrel, gesitueerd in de rooilijn en als onderdeel 

van de straatwand, goed in het straatbeeld van de Muntstraat, waarin deze korrelgrootte 

karakteristiek is voor de arbeiderswoningen.  

 

 

 

 

Beschrijvingen uit Wijk bij Duurstede, Geschiedenis en architectuur. 



Planologisch kader 

Het bestemmingsplan voor de Oeverstraat 6 (Centrum 3) staat in beperkte mate extra bebouwing 

aan de Muntstraat toe. Bijgebouwen tot 4 meter hoog zijn onder voorwaarden toegestaan. Een ectra 

woning is niet toegestaan.  Aan de Oeverstraat laat het bestemmingsplan een goothoogte van 8 

meter en een nok hoogte van 12 meter voor bebouwing toe. Qua functies zijn er naast wonen ook 

detailhandel, dienstverlening horeca en specifieke vormen van bedrijven mogelijk.  Aan de 

Muntstraat laat het bestemmingsplan een goothoogte van 6 meter en een nokhoogte van 10 meter 

toe. Hier wordt hoofdzakelijk uit gegaan van een woonfunctie (W). Bij twee percelen is een 

gemengde functie mogelijk. Verder is er sprake van een molen biotoop. Dit betekent dat nieuw op te 

richten gebouwen binnen de molen biotoop niet hoger mogen zijn dan 9 meter. 

 

 

Bestemmingsplan binnenstad 

 

 



 

Voorstel van de initiatiefnemer voor een nieuwe bebouwingsvlak in de straatwand aan de Muntstraat 

 

Perceelgrenzen en bebouwing van 1832 geprojecteerd op de huidige kaart met het uitbreidingsvlak 

binnen de grenzen van de verdwenen schuur. 



Archeologie 

In het bestemmingsplan heeft het perceel aan de Oeverstraat 6 een dubbel bestemming met 

archeologische waarde. Er is een hoge archeologische verwachtingswaarde aanwezig. Bij 

toekomstige ontwikkelingen op dit perceel dient met mogelijke archeologische waarden rekening 

gehouden te worden.  

 

Welstandsbeleid 

De Toetsingscriteria voor de welstandsbeoordeling voor deze locatie zijn verwoord in de 

welstandsnota van de gemeente Wijk bij Duurstede. Voor deze locatie wordt uitgegaan van de 

criteria voor deelgebied Woonstraten in het centrum van Wijk bij Duurstede (H1.2). Hier geldt het 

bijzonder niveau van welstand. ‘De bebouwing is over het algemeen laag (één tot twee lagen met 

een kap). Er werden voornamelijk kleinschalige woningen gebouwd.’  

Onder andere wordt uit gegaan van:  

- Aangesloten dient te worden bij de aanwezige rooilijn en de toegepaste richting van 

bouwmassa’s ten opzichte van deze rooilijn. 

- Gebouwen dienen de aaneenschakeling van individuele gebouwen te ondersteunen. 

- Hoofdbebouwing is georiënteerd op de straten. Bijgebouwen achter de hoofdbouwmassa. 

- Afstemmen op de bebouwingshoogte in de omgeving. 

- Passend in de gevelwand. 

- Kapvorm afhankelijk van de plasticiteit en de bouwmassa’s in de gehele gevelwand. 

- Zadeldak, Schilddak. 

- Evenwijdig aan de straat georiënteerde kaprichting (langsrichting). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stedenbouwkundig advies 

Een beperkte stedenbouwkundige inbreiding op deze locatie wordt binnen de bestaande 

stedenbouwkundige karakteristiek wordt op deze locatie mogelijk geacht.  Daarbij bestaat de kans 

om de cultuurhistorische waarden deels te herstellen. De locatie biedt voldoende ruimte om een 

bouwvolume in het stedelijk weefsel toe te voegen. Wel dient een substantieel deel, minimaal de 

helft, van de voor Wijk bij Duurstede karakteristieke tuinmuur van het perceel Oeverstraat 6 

behouden te blijven. Tevens dient de achtergevel van het pand aan de Oeverstraat 6 (potentieel 

gemeentelijk monument)  vanaf de Muntstraat duidelijk in het zicht te blijven.   

In het voorstel van de initiatiefnemer lijkt het er op dat de nieuwbouw qua breedte past op de plaats 

waar in het verleden een schuur heeft gestaan. Dat moet uitgangspunt zijn en dient nog eens goed 

nagemeten te worden. Het pand dient te staan in de rooilijn, waarbij de tuinmuur ter plaatse van de 

nieuw te bouwen woning van secundair belang is (kan weg dus). Gedacht moet worden aan een 

woonhuis, eventueel gecombineerd met een bescheiden kantoor- of atelierfunctie 

(kunstenaarsateliers komen in Wijk bij Duurstede veelvuldig voor). De hoogte dient beperkt te blijven 

tot één tot anderhalve bouwlaag onder een langskap. De goothoogte dient te refereren aan het 

tweede pand aan de Muntstraat(dus lager dan het aangrenzende pand op huisnummer 1 dat later is 

opgehoogd) Het pand dient  een langskap met forse hellingshoek te krijgen. Het bestemmingsplan in 

de Muntstraat, met een goothoogte van 6 meter en een nokhoogte van 10 meter is te ruim voor 

deze betreffende locatie.  

Qua architectuur zou het interessant zijn te onderzoeken of hier een schuurtypologie mogelijk is, 

m.a.w. een zeer eenvoudige, maar zorgvuldig gedetailleerde opbouw en gevelindeling met eventueel 

modern materiaalgebruik. Daarmee kan het een van de overige woningen in de straat 

onderscheidend pand worden, dat aansluit bij de historisch-functionele relatie met het herenhuis 

aan de Oeverstraat 6.   

Concreet moet gedacht worden aan: 

 

- 1 á 1,5 bouwlagen met een kap (forse kaphelling >45 graden) 

- Kap in de langsrichting van de Muntstraat 

- Architectuur ondergeschikt als bijgebouw bij de woning aan de Oeverstaat 6  

- Op de begane grond kan het pand aan de achterzijde doorlopen tot de erfgrens met een 

buitenruimte op de verdieping. 

- Berging of garage inpandig oplossen 
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