
F.C. Dondersstraat 65

Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis
Initiatief
Driestar BV is sinds 2011 eigenaar van het voormalige Ooglijders-
gasthuis met bijbehorende gebouwen. Een deel van de gebou-
wen is rijksmonument. Het plan is het complex te transformeren 
naar woningen met behoud van de monumentale bebouwing. 
Daarmee krijgt het complex een duurzame nieuwe functie en blijft 
het behouden voor de Zeeheldenbuurt.

Utrecht groeit
Utrecht groeit binnen enkele decennia naar 400.000 inwoners. Het 
gemeentebestuur wil voor deze groei de ruimte in de stad opti-
maal benutten en daarmee de waardevolle landschappen rondom 
de stad sparen. 

Herontwikkeling van het voormalig Ooglijdersgasthuis past bij de 
ambities van de stad en de opgave voor binnenstedelijke groei.  
Uitgangspunt is het realiseren van kwaliteitsvolle nieuwe wonin-
gen en zorgen voor een impuls voor de openbare ruimte in de 
omgeving. 

Uitgangspunten voor ontwerp
Er worden circa 55 woningen gerealiseerd, deels in het monumen-
tale complex en deels als nieuwbouw aan de Cornelis Evertsen-
straat-Bleyenburgstraat. Er wordt ingezet op effi  ciënt ruimtege-
bruik door ondergronds parkeren in twee lagen. Het binnenterrein 
van het complex krijgt een groen karakter met deels een gemeen-
schappelijke functie voor de nieuwe bewoners. 

De hoofdfunctie van het complex wordt wonen. De (deels) mo-
numentale waarde van het complex en de ligging in Beschermd 
Stadsgezicht Utrecht Oost betekent dat zeer zorgvuldig wordt om-
gegaan met de transformatie van het monument én de inpassing 
van nieuwe bebouwing. 

De monumentale panden blijven afzonderlijk herkenbaar.  De 
nieuwe woningen zullen in architectuur aansluiten bij het karak-
ter en de typologie van woningen in de Zeeheldenbuurt.  Er zijn 
specifi eke eisen aan hoogte, kapvorm en beeldkwaliteit van de 
bebouwing. Het binnenterrein krijgt een groen karakter met een 
functie voor de nieuwe bewoners. Daarmee wordt ontmoeting 
gestimuleerd en ontstaat sociale binding in de buurt. 

Onderdeel van het project is aanpassing van de Cornelis Evertsen-
straat. De straat wordt opnieuw ingericht zodat de maatvoering 
voor parkeren op orde is. Ook komen er bomen in de straat. Door 
de herinrichting ontstaat ook een meerwaarde voor de buurt.

Schets mogelijke uitwerking binnen de randvoorwaarden.
(gemeente Utrecht)

Luchtfoto situatie 2015.

2e participatie-avond
22 maart 2016

Utrecht.nl
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Planproces en planning

Startdocument

Bouwenvelop

Vaststelling bouwenvelop door college B&W
(naar verwachting zomer 2016)

Consultatie concept bouwenvelop

Definitief maken bouwenvelop

Vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad
(naar verwachting 2017)

1e participatiebijeenkomst (december 2015)

Ophalen wensen, zorgen en aandachtspunten.

2e participatiebijeenkomst (maart 2016)

Beantwoording vragen 1e participatiebijeenkomst

Presentatie uitgangspunten en ophalen 

reacties voor bouwenvelop.

3e participatiebijeenkomst (mei/juni 2016)

Presentatie concept bouwenvelop.

Wijkbrede startbijeenkomst (Oktober 2015)

Kennismaking en rondleiding.

Bestemmingsplan en aanvraag omgevingsvergunning

Start bouw

2e participatie-avond
22 maart 2016

Utrecht.nl
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1e Participatie-avond (december 2015)

2e participatie-avond
22 maart 2016

Ophalen wensen, zorgen en aandachtspunten

Utrecht.nl
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Bouwen, toezicht en begeleiding
Bouwbesluit 2012

Bouwveiligheidsplan

Gemeentelijk bouwinspecteur

Proces- en bewonersbegeleider

2e participatie-avond
22 maart 2016

Bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouw- 

en sloopwerken in Nederland aan moeten voldoen.

- veiligheid

- gezondheid

- bruikbaarheid

- Bouwverkeer en logistiek

- Bouwterrein

- Geluid en trillingsnormen 

- Communicatie

- Werktijden

- ......

- De bouwinspecteur controleert en ziet toe op de naleving van de 

 bouwvergunning en de naleving van het sloop/bouwveiligheidsplan. 

- De bouwinspecteur heeft een handhavingstaak

- Bij ingewikkelde projecten vormt de bouwinspecteur een eenheid met een 

 proces/bewonersbegeleider

1.   Zorgen dat communicatie op de juiste wijze en op  het juiste moment 

  plaatsvindt

2. Zorgen dat omwonenden met vragen en klachten  weten waar ze 

  terecht kunnen

3. Zorgen dat vragen klachten op de juiste plek  terecht komen en dat ze 

  naar behoren worden  afgehandeld

Maatwerk ten aanzien van 

veiligheid in de omgeving.

Het voorkomen van onveilige situaties en het be-

perken van hinder tijdens de uitvoering van bouw- 

en sloopwerkzaamheden.

-  veiligheid in de omgeving

-  geluidshinder

-  trillinghinder

-  stofhinder

* sloop/bouwveiligheidsplan

* handhaafinstructie gemeente Utrecht

Utrecht.nl
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Huidige situatie

Huidige situatie (2015)

2e participatie-avond
22 maart 2016

Monumentaal zicht op Ooglijdersgasthuis (F.C Dondersstraat).

Cornelis Evertsenstraat.

Herenhuizen aan de Alexander Numankade. Hoek Bleyenburgstraat-Cornelis Evertsenstraat

Lommerrijke Bleyenburgstraat.Paviljoen op het binnenterrein.

Gebouwdelen:

1. Hoofdgebouw (1895)

2. Uitbreiding (1938)

3. Laboratorium (1964)

4. Laboratorium (1990)

Utrecht.nl
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Huidige situatie en huidig bestemmingsplan

Bestemmingsplan Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt, Huizingabuurt (2006)

2e participatie-avond
22 maart 2016
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Stedenbouwkundige principes

F.C. Dondersstraat 65

Ruimtelijke uitgangspunten

2e participatie-avond
22 maart 2016

Afronden bouwblok. Nieuwbouw familie van elkaar. Binnenterrein met groene kwaliteit. Ondergronds parkeren via Bleyenburgstraat.

Te behouden.

Te slopen.

Schets mogelijke uitwerking
binnen de randvoorwaarden.

(gemeente Utrecht)

Stedenbouwkundige hoofdopzet (Driestar BV)

Utrecht.nl
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Bereikbaarheid en parkeren

2e participatie-avond
22 maart 2016

Uitgangspunten parkeren (gemeente)

Het aantal parkeerplaatsen moet voldoen aan de parkeernormen.

Parkeren in nieuwe situatie moet goed functioneren.

Bewoners parkeren op eigen terrein (in stallingsgarage).

Opties bezoekersparkeren:

1. op eigen terrein (in stallingsgarage). Aangetoond moet worden 

 dat het goed functioneert én toekomstvast is.

2. In openbaar gebied. Aangetoond moeten worden dat er 

 voldoende ruimte is.

Feitelijke situatie

• In oude situatie dubbelgebruik parkeerplaatsen.

• In nieuwe situatie gelijktijdig gebruik.

• ‘s Avonds en ‘s nachts relatief hoge bezettingsgraad.• In theorie past nieuwe functie.

Initiatief
- Realiseren van circa 55 woningen. 

- Bewoners én bezoekers parkeren in

  eigen stallingsgarage (80 plaatsen).

- Nieuwe bewoners stallen fi ets op eigen terrein.

Begane grond

-1

-2

Voorlopig ontwerp stallingsgarage (Driestar BV)

Parkeernormen per woning
Onderkant 
bandbreedte

Bovenkant 
bandbreedte

Bezoekers 
t.o.v. totaal

Woningen 80-130 
m2 bvo

1,02 1,40 0,30

Woningen > 130 
m2 bvo

1,11 1,50 0,30

Parkeervraag (Nota Stallen en Parkeren 2012, zone B1)

Parkeervraag nieuwe functie 
Norm Grondslag Programma Benodigd 

aantal

Woningen 80-130 
m2 bvo

1,02 - 1,40 Per woning 16 17 - 22 pp*

Woningen > 130 
m2 bvo

1,11 - 1,50 Per woning 39 43 - 59 pp*

Totaal 60 - 81 pp*

* inclusief bezoekersparkeren (0,30 pp/woning)

Parkeervraag oude functie
Norm Grondslag Programma Benodigd 

aantal

Onderwijs
(hogeschool)

4,68 - 9,50
Per 100 
leerlingen

1.400
leerlingen

66 - 133 pp

* inclusief bezoekersparkeren (75%)

Utrecht.nl
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Openbare ruimte

2e participatie-avond
22 maart 2016

Huidige situatie

Uitgangspunten herinrichting Cornelis Evertsenstraat
Een straat die past bij het karakter van de Zeeheldenbuurt.

Prettige en veilige straat met verblijfskarakter.

Zorgen voor betere afvoer regenwater.

Schetsontwerp
Behoud 30 km/uur-karakter

Breedte parkeervakken op orde brengen.

Behoud parkeren aan beide zijden.

Nieuwe bomen in de straat.

>
ca. 8.00 m

Huidige situatie

ca. 8.00 m ca. 8.00 m

Mogelijk nieuwe situatie

De getekende kapverdieping is schematisch 
en wordt nader uitgewerkt.

Utrecht.nl


