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Deel A: gegevens
1. Omschrijving van het initiatief:
Het realiseren van een woonfunctie in de panden van het voormalig Ooglijdersgasthuis, gelegen aan
de F.C. Dondersstraat 65. Voor de herontwikkeling zal een deel van de bestaande bebouwing worden
gesloopt. Dit betreft de bebouwing aan de C. Evertsenstraat en de fietsenstalling op het binnenterrein.
Op dit moment is het gebouw verhuurd aan de Hogeschool Utrecht. Het plan bestaat uit transformatie
van het bestaande gebouw tot een woongebouw met circa 40 appartementen en nieuwbouw van ca 15
grondgebonden woningen aan de C. Evertsenstraat Op het binnenterrein zal een ondergrondse
parkeervoorziening worden gerealiseerd. De woningen zullen allen worden gerealiseerd in het
koopsegment en zijn bedoeld voor senioren, DINK’s (Double Income No Kids), kleine en grote
gezinnen en doorstarters.
Het geheel bestaat uit het oorspronkelijke Ooglijdersgasthuis op de hoek van de F.C. Donderstraat en
de Bleyenburgstraat (rijksmonument), de uitbreiding uit 1939 aan de Bleyenburgstraat
(rijksmonument), de bebouwing uit 1964 op het binnenterrein en de meest recente bebouwing uit
1990 aan de C. Evertsenstraat.

Plangebied

De te slopen bebouwing is gekleurd

2. Aanleiding:
Driestar BV is sinds 2011 eigenaar van het Ooglijdersgasthuis, F.C. Donderstraat 65 te Utrecht. Dit
voormalige ziekenhuis is momenteel verhuurd aan de Hogeschool Utrecht. Het huurcontract met de
Hogeschool loopt af in 2015. De eigenaar zoekt naar een duurzame herontwikkeling.
3. Gegevens van het plangebied:
Het plangebied is gelegen in de Zeeheldenbuurt in de wijk Noordoost. Het maakt onderdeel uit van
een bouwblok. Het plangebied (zie gele omlijning) wordt aan de noordzijde begrensd door de Cornelis
Evertsenstraat, aan de oostzijde door de Bleyenburgstraat en de zuid- en westgrens worden gevormd
door de F.C. Donderstraat en de woningen aan de Alexander Numankade. Het gebied is hoofdzakelijk
een woongebied.

4. Bestemmingsplan
Het plangebied maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt,
Huizingabuurt van 2007 en heeft de bestemming maatschappelijke doeleinden. Het oorspronkelijke
gebouw is een rijksmonument. Het zuidelijke deel van het plangebied, maakt tevens onderdeel uit van
een waardevol stadsgezicht.

Vigerend bestemmingsplan Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt, Huizingabuurt.

5. DEEL B: Inhoud
Stedenbouw
In de wijk Wittevrouwen is de Zeeheldenbuurt ruim van opzet. Dit komt tot uiting in de grotere diepte
van de gesloten bouwblokken en de breedte van de straten, die over het algemeen rijk zijn aan groen.
Het grootste deel van het gebied bestaat uit (grondgebonden) woningen in gesloten bouwblokken met
een duidelijk onderscheid tussen openbaar en privé. De woningen in de directe omgeving hebben een
voortuin die bijdraagt aan het groene karakter van het gebied. Er is een aantal monumenten aanwezig.
Het is een zeer gewild en aantrekkelijk woongebied voor huishoudens met een voorkeur voor een
stedelijk woonmilieu in de nabijheid van de binnenstad.
Als gekeken wordt naar de ligging van deze locatie, dan past de realisatie van woningen goed in de
omgeving. Daarbij moet er rekening gehouden worden met privacy, zicht, geluidsoverlast en
bezonning van omwonenden.
Het slopen van het noordelijke deel van de bebouwing en het hier situeren van woningen kan een
bijdrage leveren aan de kwaliteit en de levendigheid van de straat. Aandachtspunt is de situering en de
hoogteopbouw van de toekomstige bebouwing in relatie tot de omgeving. Ook de relatie tussen de
woningen en de straat dient zorgvuldig te worden uitgewerkt.
Het plan gaat uit van het situeren van woningen op het binnenterrein. Deze woningen vragen een
goede woonomgeving en moeten op een logische en heldere wijze vindbaar en bereikbaar zijn. Dit
heeft gevolgen voor de inrichting en het karakter van het gebied. Het maken van een groen dak op de
woningen op het binnenterrein is aan te bevelen. Ook hier dient overlast voor omwonenden
voorkomen te worden. Erfafscheidingen worden zorgvuldig vormgegeven en mee-ontworpen.

Wonen
In de onlangs vastgestelde geactualiseerde woonvisie wil de gemeente de positie van de regio Utrecht
als aantrekkelijk woongebied nog verder versterken. Er moet worden samengewerkt aan een
aantrekkelijk en gedifferentieerd woningaanbod om de vraag te kunnen invullen. Gelet op het lage
aandeel sociale huur in Wittevrouwen/Zeeheldenbuurt zou toevoeging van sociale huurwoningen op
deze locatie gewenst zijn. De eigenaar/initiatiefnemer zet echter in op koopwoningen, vanwege de
hoge verwervingsprijs en de relatief hoge investeringskosten. Op de koopmarkt geven we de markt de
ruimte, zodat vraag en aanbod een nieuw evenwicht kunnen vinden. Bij de nieuwbouw faciliteert de
gemeente initiatiefnemers daarom zo goed mogelijk.Het stimuleren van duurzame woningen is een
belangrijk speerpunt uit de woonvisie. De gemeente streeft hierbij naar energiezuinige, kwalitatief
goede woningen met lage woonlasten. Het verduurzamen van de koopmarkt moet worden gerealiseerd
door het verleiden van bouwers, eigenaars en verhuurders.
Het project sluit aan bij deze speerpunten. Er wordt ingezet op woningen met variatie van goede
kwaliteit en verbetering van de kwaliteit van de omliggende openbare ruimte. Gezien de
ontwikkelingen op de woningmarkt is er ruimte voor het toevoegen van koopwoningen, ook in de
vorm van appartementen, in het bestaande stedelijk gebied. Zeker in een woonmilieu dat zo gewild is
als het onderhavige.

Verkeer en parkeren:
De auto-parkeerbalans laat zien dat er voldoende parkeerruimte is. Voor de huidige functie zijn er
135 parkeerplaatsen (hoge norm) nodig. In de nieuwe situatie kan worden volstaan met circa 60
parkeerplaatsen (lage norm). Er is op straat voldoende parkeerruimte, conform de berekeningswijze op
basis van de Nota Stallen en Parkeren. Het is dus niet noodzakelijk om parkeerplaatsen op eigen
terrein te realiseren. De initiatiefnemer wenst desondanks parkeerplaatsen op eigen terrein te
realiseren.
In het plan worden parkeerplaatsen op eigen terrein in een ondergrondse bebouwde voorziening
(parkeergarage) gemaakt. De in- en uitgang tot de parkeergarage is gedacht via de Bleyenburgstraat.
Aandachtspunt is de bruikbaarheid van de parkeerplaatsen op de hoeken.
Parkeren voor bezoekers, kan op de openbare weg plaatsvinden gelet op het feit dat parkeren in de
oude situatie ook op straat plaatsvond in grotere aantallen. Per saldo zal de nieuwe functie tot minder
verkeersbewegingen leiden ten opzichte van de oude functie in vol bedrijf.
Het fietsparkeren van bewoners moet worden geregeld conform de richtlijnen van het bouwbesluit.
Ook voor bezoekers moeten fietsparkeerplaatsen worden gerealiseerd. Dit kan op eigen terrein of in
de openbare ruimte. Waar en hoeveel zal in de volgende fase moeten worden onderzocht.
Milieu:
Lucht: het is een project met status “niet in betekenende mate” en het aantal woningen is minder dan
1.500, zodat luchtonderzoek niet nodig is;
Geluid: Er gelden wettelijke GPP’s (GeluidProduktiePlafonds) die nog uitgaan van de situatie dat daar
goederentreinen reden. Bij plantoetsing moeten deze GPP’s in acht worden genomen. Dus er moet een
akoestisch onderzoek gehouden worden naar het spoorweglawaai incl toetsing aan de Geluidnota
Utrecht. Tevens moet onderzocht worden wat de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer (30 km/uur
straten) is.
Bedrijven: in de omgeving van de planlocatie liggen geen bedrijven die een belemmering kunnen
opwerpen.
Bodem: via onderzoek dient aangetoond te worden dat de bodem geschikt is voor het voorgenomen
functie (wonen en parkeergarage).
Externe veiligheid: de locatie ligt niet in de invloedssfeer van risicovolle inrichtingen.
Duurzaamheid: Kansen voor duurzaamheid moeten zo goed mogelijk worden benut. Ten aanzien van
de nieuwbouw is ambitie om de woningen energie-neutraal te maken. Bij het rijksmonument zal er
nader onderzocht moeten worden wat er haalbaar is ten aanzien van duurzaamheid.
Flora en fauna: onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen dient plaats te vinden. Het treffen
van voorzieningen is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek.
Archeologie:
Volgens de Archeologische Waardenkaart geldt voor het zuidwestelijke deel van plangebied F.C.
Donderstraat 65 deels een archeologische verwachting (groen) en deels een hoge archeologische
verwachting (geel). De archeologische verwachting is gebaseerd op de aanwezigheid van
stroomruggen in de ondergrond, die door hun relatief hoge en droge ligging van oudsher
aantrekkelijk zijn geweest voor bewoning. De hoge archeologische verwachting is gebaseerd op de
aanwezigheid van de Biltse Grift, een oude waterweg die omstreeks 1639 is gegraven tussen Utrecht
en Zeist. Voor de rest van het plangebied geldt geen archeologische verwachting (wit op de
Waardenkaart).

Voor gebieden met een archeologische verwachting (groen) geldt dat een archeologievergunning
noodzakelijk is indien sprake is van bodemverstorende werkzaamheden met een oppervlakte groter
dan 1000 m2 en dieper dan 50 cm. Voor gebieden met een hoge archeologische verwachting (geel) is
een archeologievergunning noodzakelijk bij bodemverstorende werkzaamheden met een oppervlakte
groter dan 100 m2 en dieper dan 50 cm. Voor bodemingrepen in gebieden zonder archeologische
verwachting (wit) is geen archeologievergunning nodig.
Uit de informatie blijkt dat er geen sprake is van bodemverstorende activiteiten die de
bovengenoemde oppervlaktes in de betreffende gebieden overschrijden. In dat geval is voor de
voorgenomen werkzaamheden geen archeologievergunning nodig.
Monumenten
Het pand ligt in het Rijksbeschermd Stadsgezicht Utrecht Oost. Beschermd stadsgezicht betekent dat
het uitgangspunt voor ontwikkeling in deze gebieden is dat continuïteit wordt nagestreefd en geen
rigoureuze transformatie. Om het doel te bereiken is voor het gebied een bestemmingsplan opgesteld
waarin de cultuurhistorische waarden zijn vastgelegd.
Daarnaast is het pand rijksbeschermd monument. Het voormalig Ooglijdersgasthuis uit 1892-94 en
1938-39 is van algemeen belang vanwege architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een
ziekenhuis in neo-renaissancestijl voorzien van zorgvuldige detailleringen. Ook is het van
cultuurhistorische waarde vanwege het specifieke doel een ziekenhuis voor ooglijders op te richten
alsmede vanwege de verbondenheid met professor F.C. Donders die voor de ooggeneeskunde van
bijzondere betekenis is geweest. Tevens is het pand van stedenbouwkundig belang vanwege de
markante situering.
De afdeling Erfgoed kan zich vinden in de voorgenomen indeling van het beschermde gedeelte van het
pand. Echter, er zijn nog zaken waar nauwkeurig naar moet worden gekeken. Te denken valt aan het
vergroten/realiseren van balkons en loggia’s in de kap. Hierbij dienen de ingrepen met name
ondergeschikt te zijn aan het gebouw en rekening te houden met het oorspronkelijke c.q. bestaande
situatie.
Inmiddels is er een bouwhistorisch rapport ingediend inclusief waardering van de monumentwaarden.
Dit document dient als kader voor de afweging tussen monumentbelangen gebruikersbelangen. Dit
document wordt ook gebruikt door de RCE indien het komt tot een aanvraag tot
omgevingsvergunning.
Na vaststelling van het startdocument kan er ook op detailniveau naar de ingrepen worden gekeken.
Het plan wordt voor besproken met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zodat eventuele
kanttekeningen in het voortraject (vóór de aanvraag omgevingsvergunning) kunnen worden
meegenomen. Na vaststelling van de startnotitie is bespreking met de Commissie Welstand en
Monumenten van belang. Zij zullen met name oordelen over de vormgeving van de ingrepen in het
monument en de architectuur van de nieuwbouw en over de samenhang tussen beiden.
De voorgenomen wijzigingen zijn vergunningsplichtig in de zin van de WABO. De activiteit monument
zal moeten worden doorlopen. Omdat het om een wijziging van gebruik gaat moet de minister
gevraagd worden om advies. Hierdoor wordt er dus de lange procedure van 26 weken doorlopen met
de mogelijkheid om deze met zes weken te verlengen.
Volksgezondheid:
Vanuit gezondheidskundig oogpunt zijn op deze locatie de volgende aspecten van belang: het
stimuleren van beweging, groen en ontmoeten. De toename van overgewicht en obesitas is een groot

maatschappelijk probleem. Een plan dat gezonde mobiliteit (lopen, fietsen) stimuleert kan bijdragen
aan het terugdringen van overgewicht en obesitas. Hierbij geldt: jong geleerd is oud gedaan. Van
gezondheidsoogpunt gezien is het van belang dat er voldoende fietsparkeervoorzieningen zijn en dat
deze goed en snel bereikbaar zijn. Dit geldt niet alleen voor de toekomstige bewoners maar ook voor
bezoekers.
Groen werkt op verschillende manieren bevorderlijk voor de gezondheid (welbevinden, verminderen
stress, stimuleren bewegen, stimuleren ontmoeting). In deze buurt is het creëren van een aantrekkelijk
woonklimaat een aandachtspunt vanwege de toevoeging van woningen aan het plangebied. Vanuit
gezondheidskundig oogpunt is het advies:
-

-

-

Creëer een groene en aantrekkelijke buitenruimte. Zoek naar mogelijkheden om het
binnengebied een ontmoetingsfunctie te geven. Aansluiten op de wensen van de
(toekomstige) bewoners is daarbij aan te bevelen.
Zorg voor kwalitatief hoogwaardig groen om het gebouw heen. Zorg daarbij voor een sociaal
veilige openbare ruimte.
De openbare ruimte in het gebied is weinig gevarieerd ingericht en heeft weinig
gebruikswaarde. Zorg er bij de inrichting van de openbare ruimte voor dat er dat er
mogelijkheden voor bewoners om elkaar te ontmoeten worden toegevoegd.
Als er woningen gerealiseerd worden voor gezinnen met jonge kinderen, richt de openbare
ruimte in het plangebied zodanig in dat er speelmogelijkheden voor kinderen komen.

6. Onderzoeksvragen:
-

Hoe kan de inrichting van de Cornelis Evertsenstraat verbeterd worden ?

- Welke mogelijkheden zijn er voor het behoud en evt verplanten van bestaande bomen?
- Hoe kan er meer groen in het plangebied worden gerealiseerd?
- Wat is de gewenste ruimtelijke samenhang tussen de bestaande bouw en de nieuwbouw?
-

Wat is de hoogte en opzet van de nieuwbouw aan de C. Evertsenstraat

-

Hoe wordt de overgang tussen de bebouwing en de straat uitgewerkt?

-

Hoe wordt het binnenterrein ingericht zodat een goede woonomgeving ontstaat waarin de

-

Op welke wijze kan de herinrichting bijdragen aan het advies van Volksgezondheid?

-

Hoe kan de transformatie van dit gebied een meerwaarde hebben voor de omwonenden?

woningen op een heldere en logische wijze vindbaar en bereikbaar zijn?

- Hoe kan wateroverlast worden voorkomen?
- Welke beeldkwaliteitsaspecten voor de nieuwbouwwoningen zijn van toepassing?
- Hoe kan het aanhelen van de boomstructuur langs het spoor (ter hoogte van het plangebied)
onderdeel uitmaken van deze ontwikkeling?
- Hoeveel fiets-parkeerplekken zijn er nodig voor bezoekers en waar kunnen deze een plek
krijgen?
- Hoe vindt de afvalinzameling plaats en zijn hier voorzieningen voor nodig?
- Hoe kunnen de kansen voor duurzaamheid (duurzame energie) zo goed mogelijk worden
benut?
- Hoe beoordeelt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed het plan?
- Hoe kunnen ingrepen in het gebouw zoals balkons en loggia’s zorgvuldig worden
vormgegeven, de hoofdopzet van het gebouw niet aantasten en zo goed mogelijk rekening
houden met de oorspronkelijke situatie?
- Is het mogelijk/wenselijk een multifunctionele gemeenschappelijke ruimte te creëren die
betekenis kan hebben voor zowel bewoners van het complex als omwonenden?

Deel C: proces
7. Te volgen planproces / besluitvorming:
Het gaat om sloop/nieuwbouw en transformatie van bestaande gebouwen naar woningbouw. De
plannen passen binnen de uitgangspunten van beleid van de gemeente. De woonfunctie past binnen
het karakter van de wijk. Daarmee wordt uitgegaan van een UPP 2 proces (opstellen bouwenvelop).
8. Te volgen planologisch juridisch proces:
Het plan is strijdig met het bestemmingsplan. Welk planologisch juridische procedure doorlopen moet
worden, wordt in de volgende fase bepaald. De initiatiefnemer dient hiervoor een ruimtelijke
onderbouwing te maken.
9. Te volgen participatieproces:
De beoogde woonfunctie past in het karakter van het gebied. Een deel van de gebouwen blijft bestaan,
waarbij alleen intern verbouwd wordt, een deel wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw
(parkeergarage en grondgebonden woningen). Met het oog op de nieuwbouw wordt voor het project
geadviseerd te participeren op niveau 2 (raadplegen). De verantwoordelijkheid hiervoor wordt bij de
initiatiefnemer neergelegd. De gemeente heeft hierbij een adviserende rol.
10. Financiën – Plankosten:
Voordat het startdocument ter besluitvorming wordt aangeboden, zal met de initiatiefnemer een
plankostenovereenkomst worden gesloten, waarin o.a. de dekking van de gemeentelijke plankosten is
geregeld.
Er wordt uitgegaan van een UPP 2 proces (opstellen bouwenvelop). Bij de vaststelling van de
bouwenvelop zal met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst worden gesloten voor de verdere
kostenverdeling en ontwikkeling van het gebied.

