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Ooglijdersgasthuis: 
de laatste jaren
Over de historie van het Ooglijdersgasthuis is veel 
te vertellen, in deze nieuwsbrief houden we het bij de 
laatste paar jaar. 

Na de beslissing de opleiding Life Science van de Hoge-
school Utrecht te verplaatsen naar de Uithof is het pand  
te koop aangeboden. De Utrechtse belegger Driestar 
(Emmalaan) heeft het in 2011 aangekocht om het een 
mooie toekomst te geven in zijn vastgoedportefeuille. 
Met vele partijen is gesproken over mogelijkheden die het 
monumentale pand kan bieden. Met geen van de partijen 
bleek echter een haalbare exploitatieovereenkomst op te 
stellen. De rijksmonumentale, stadse, en financiële rand-
voorwaarden blijken gewoon ingewikkeld. Om voor het 
pand toch een gezonde toekomst te vinden, wordt het 
complex nu voorbereid op een transformatie naar wonen. 
Daarbij gaat het om verkoop van appartementen en 
stadswoningen, dus een toekomst buiten de beleggings-
portefeuille van Driestar. 

Wonen in het Ooglijdersgasthuis. 

In 2011 ontving Ewoud Gaymans van Driestar BV de sleutel.

Dat is de uitkomst van een aantal trajecten dat de afgelopen jaren is gestart. 
Om dit te kunnen realiseren, heeft het Team Ooglijdersgasthuis een aantal 
ontwikkelingen in gang gezet, die ook door en met de gemeente Utrecht 
zijn besproken. In deze nieuwsbrief (eenmalig op papier) willen we u als (ruime) 
buurtbewoner informeren. Want de nieuwe toekomst gaat ook u aan. Leest u 
hier even met ons mee? Geeft u ons ook uw e-mailadres zodat we u in het vervolg 
kunnen bereiken?



We brengen Ooglijdersgasthuis in beeld
Onze buurtgenote Annemieke van Velsen zal het hele proces in beeld brengen. Ook in deze 
nieuwsbrief en op de site vindt u een aantal foto’s van haar. Ze is uiteraard ook beschikbaar 
voor  andere fotografieopdrachten, u kunt haar vinden op miek@vanvelsenfotografie.nl

33 vragenformulieren:
maar vraagt u vooral door!
Tijdens de informatieavond is er een aantal (8) mondelinge  
vragen gesteld. Daarnaast zijn er 33 formulieren met uiteindelijk 
ruim 50 vragen ingeleverd. Deze worden allemaal beantwoord en 
op de site geplaatst. Maar dit is geen eindig proces: er is altijd 
ruimte voor uw vraag, en we beantwoorden deze altijd. Mailt u 
naar info@ooglijdersgasthuis.nl. 

Voorliefde voor bijzondere projecten
Als Utrechtse belegger heeft Driestar BV meerdere bijzondere projecten  
in beheer in het hele land. Recent is het oude Leger museum in Delft ver-
worven. Ook hier is een transformatieproces gestart, waarbij nu wordt 
gesproken over bijzondere hotel- en horecavoorzieningen.



Laatste nieuws:

In gesprek met de buurt: 
15 december, 20.00 uur.
De direct omwonenden worden uitgenodigd om met ons 
in detail te praten over de plannen. Daarbij zijn we benieuwd 
naar opmerkingen, wensen en oplossingen. Inmiddels is 
de datum ook vastgelegd: 15 december 20.00 uur. Alle 
omwonenden krijgen op huisadres een uitnodiging. 
In principe worden bewoners met directe zichtlijnen 
uitgenodigd. Daarbij zijn de Bleyenburgstraat (geheel),  
de C. Evertsenstraat (geheel), A. Numankade (gedeelte-
lijk), F.C. Dondersstraat (gedeeltelijk), Buys Ballotstraat 
(gedeeltelijk) gedefinieerd. 

Parkeren rond 
het Ooglijdersgasthuis
Tijdens de informatieavond en op de formulieren zijn 
vele vragen gesteld over het parkeren. En dat is natuur-
lijk terecht. Daarbij zijn de door de gemeente opgegeven 
randvoorwaarden (regelgeving, startnotitie en uiteinde-
lijk bouwenvelop) leidend en bindend. Volgens de Nota 
Parkeren van de Gemeente Utrecht is er reeds voldoende 
parkeerruimte en is het niet noodzakelijk nieuwe plekken 
te realiseren op eigen terrein. Desondanks is de initiatief-
nemer voornemens parkeerplaatsen op eigen terrein te 
realiseren. Velen van u hebben ook opgemerkt dat het 
parkeren van fietsen in de F.C. Dondersstraat lastig is, en 
dat een wijkfietsen stalling een mooie oplossing zou zijn. 
Uiteraard wordt onderzocht of we aan deze wens een 
invulling kunnen geven. 

De stappen
We nemen u een beetje mee in de procedures.

Om te komen tot een nieuw toekomst voor een mo-
numentaal, beeld-, en buurtbepalend gebouw zoals 
het Ooglijdersgasthuis is er natuurlijk een groot 
aantal stappen die gezet moeten worden. Binnen 
gemeente Utrecht zijn deze vastgelegd in het UPP 
(Utrechts Plan Proces). We lichten deze globaal toe. 
Met dank aan de input van de gemeente!
 
Startdocument
Op 3 november heeft het College van B en W een 
startdocument vastgesteld. (beschikbaar op de site: 
www.ooglijdersgasthuis.nl. Hiermee wordt akkoord 
gegeven om te onderzoeken of, en op welke wijze, 
het project wenselijk en haalbaar is. Hierin is de te 
volgen route (UPP2) en het participatieniveau (2) 
vastgelegd. Doel is te komen tot een bouwenvelop.

Bouwenvelop
De bouwenvelop bevat alle specifieke, realistische 
randvoorwaarden en uitgangspunten voor een pro-
gramma (geformuleerd in een bandbreedte) voor 
het ‘nieuwe’ Ooglijdersgasthuis. Deze wordt door de 
gemeente, in overleg met Driestar en de buurt samen-
gesteld. Het dient als kader voor de ruimtelijke uit-
werking in de volgende planfase. Een concept van de 
Bouwenvelop wordt met de buurt gedeeld, daarin 
worden omwonenden geconsulteerd. Communicatie 
hierover komt (ook) vanuit de gemeente (Wijkbe-
richt). Het College van B en W neemt uiteindelijk 
een besluit over de definitieve bouwenvelop. Naar 
verwachting zullen deze stappen medio 2016 worden 
genomen.



Buurtconsultatie 
Gedurende het opstellen van de bouwenvelop gaan 
wij (Gemeente, Driestar) met de omwonenden in 
gesprek. In een aantal sessies worden mogelijk- 
heden en plannen bekeken, besproken, aangepast en 
toegelicht. De uitwerking van de plannen voor de 
bebouwing, de buitenruimte en de inrichting van 
de omliggende openbare ruimte zullen onderdeel 
zijn van deze gesprekken. Vragen, opmerkingen en 
antwoorden kunnen onderdeel uitmaken van de 
bouwenvelop, of later in het ontwerpproces worden 
meegenomen. 
 
Bestemmingsplan
Na afronding van de vorige stappen (de bouwenvelop) 
kan de gemeente een gewijzigd bestemmingsplan 
opstellen, deze ter inzage leggen (met alle regelen 
en termijnen die hierbij gelden) en de raad hierover 
een besluit laten nemen. 

 Omgevingsvergunning
Tegelijkertijd met het opstellen van het bestemmings-
plan wordt er een omgevingsvergunning aangevraagd 
(v/h bouwvergunning). Dit wordt waarschijnlijk 
gecombineerd in één procedure. Uiteraard is het be-
langrijk dat we zorgvuldig omgaan met het monu-
ment: alle plannen worden gemaakt in overleg met de 
gemeentelijke en landelijke monumentendiensten. 
Het College van B en W zal besluiten over de om-
gevingsvergunning.
 
Informeren en participeren
Het Ooglijdersgasthuis is een beeldbepalend monu-
ment in de buurt, ook dat schept niet alleen ver-
plichtingen maar ook verwachtingen, mede naar 
aanleiding van de participatieladder. Zie elders in de 
nieuwsbrief. We houden u middels emailnieuwsbrie-
ven op de hoogte van de stappen die in het kader van 
deze procedures worden genomen.

Gevelaanzicht Alexander Numankade, bestaand
Ooglijdersgasthuis, Utrecht

Gevelaanzicht Bleyenburgstraat, bestaand
Ooglijdersgasthuis, Utrecht

Gevelaanzicht F.C. Dondersstraat, bestaand
Ooglijdersgasthuis, Utrecht

Gevelaanzicht Cornelis Evertsenstraat, bestaand
Ooglijdersgasthuis, Utrecht

Het plan op hoofdlijnen
Het Ooglijdersgasthuis bevat vier bouwdelen,  
per bouwdeel is het plan als volgt, de woning-
aantallen zijn voorlopig nog indicaties.

1.  Het oorspronkelijke gebouw (1895) 
Binnen de mogelijkheden worden hier circa 30/35  
appartementen gerealiseerd, met  
buitenruimtes gericht op het binnengebied.

2.  De aanbouw Bleyenburgstraat (1939-1940) 
Binnen de mogelijkheden worden hier circa 10/15  
appartementen gerealiseerd, met  
buitenruimtes gericht op het binnengebied.

3.  De polikliniek (1967) 
De verbinding tussen het klassieke gebouw en  
de polikliniek wordt verwijderd. De solitaire  
polikliniek gaat ongeveer 5 woningen bevatten  
met een eigen buiten ruimte.

4.  De ‘nieuwbouw’ (1990) 
De laatste toevoeging aan de C. Evertsenstraat  
wordt gesloopt. Hier worden circa 3/5 stads appar-
tementen en 10-15 stadswoningen gerealiseerd.
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Overleg met buurtgenoten
Natuurlijk is het Team Ooglijdersgasthuis zich terdege bewust van de plek van het 
pand in uw buurt, en in uw hart. En daarom willen we u, als buurtgenoten, ook zo goed 
mogelijk betrekken bij de transformatie. De start notitie die door B en W is vastgesteld 
vraagt ons hierbij, vanwege de nieuwbouw, om uit te gaan van “Informeren en raad-
plegen”. Dit is niveau 2 van de gemeentelijke Participatieladder. Hierbij is het Team 
Ooglijdersgasthuis verantwoordelijk voor de uitvoering, en is de gemeente als adviseur 
nauw betrokken. 

Informeren
1.   Direct na de vaststelling van het startdocument is de 

buurt huis aan huis uitgenodigd voor een snelle infor-
matieavond, 17 november.

2.  Na deze avond is deze nieuwsbrief vervaardigd, die in 
een zeer ruime kring rondom het Ooglijdersgasthuis 
wordt verspreid. Dit is eenmalig een papieren versie. 

3.  Naast informatie door de gemeentelijke instanties zal  
het Team Ooglijdersgasthuis de site ooglijdersgasthuis.nl 
gebruiken voor het publiceren van nieuws. Dit nieuws 
wordt ook verspreid via e-mailnieuwsbrieven. 

 Inschrijven hiervoor kan ook op de site.

Raadplegen
Het Team Oogleidersgasthuis is voornemens op 15 december, een eerste ge-
spreksronde te houden met de direct omwonenden en belanghebbenden, om de 
ontwikkeling van de nieuwe bebouwing aan de C. Evertsenstraat te bespreken. 
Ook de buitenruimte en straatinvulling zullen onderdelen zijn van deze gesprek-
ken. Reacties en opmerkingen van belanghebbenden worden mee genomen in het 
proces. Vragen worden voorzien van antwoorden. 



Voor direct contact met het sloopbedrijf: 030 - 26 41 555 Of mail naar info@ooglijdersgasthuis.nl

Hier waakt Whatsapp! 
Omwonenden en 

ooglijdersgasthuis.nl

De leegstand
Op dit moment wordt het pand bewaakt en is er een aantal 
antikraakbewoners en -gebruikers. Gedurende de komende 
periode zal dit zo blijven, maar uiteindelijk zullen hier ook 
veranderingen in plaatsvinden. We zullen met direct omwo-
nenden (maximaal honderd) een whatsapp-groep opstarten 
waarin we direct met elkaar kunnen communiceren bij acute 
situaties: vernielingen, inbraken en andere overlast. Rondom 
het pand zullen we ook bordjes plaatsen met de tekst: 

Op korte termijn: 
demontagewerkzaamheden

De bezoekers op de informatieavond hebben het kunnen zien: er zijn in de bouwdelen vele 
zaken toegevoegd en afgetimmerd die het mooie pand niet bepaald sieren. De komende 
tijd worden deze verwijderd, om zo ook de exacte staat van de monumentale binnenzijde 
op waarde te kunnen schatten. Uiteraard moet dit zeer zorgvuldig gebeuren: niet alleen 
moeten de details worden gespaard, maar ook moet eventueel aangetroffen asbest zorg-
vuldig worden verwijderd.

Duur van de werkzaamheden? 
Gezien de zorgvuldigheid zal dit 6-8 weken in beslag nemen. 
De start is eind november.

Overlast van de werkzaamheden? 
De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf het binnen-
terrein. Gezien de manier van demontage is langdurig 
gebruik van zware apparatuur zeker niet voorzien, maar  
het kan nooit helemaal geluidloos zijn. Bouwwerkzaam-
heden vinden plaats tussen 7.00 en 17.00 uur, niet in de 
weekenden en uiteraard ook niet in de kerstperiode. 

Overlast van werkverkeer? 
Tussen 7.00 en 8.00 uur komen er bouwvakkers de wijk 
binnen, en ze gaan rond 16.00 uur weer weg. 

Overlast van materiaaltransport? 
Het afvoeren zal met vrachtwagens via de F.C. Donders-
straat gebeuren. In principe buiten de spits, van 7.00 - 
7.30 uur en van 10.00 - 14.00 uur. Bestaande verzakkingen 
en beschadigingen zijn al opgenomen, maar de verwachting 
is dat deze nu al zwakke plekken in het wegdek er niet 
beter op zullen worden. Met de gemeente wordt overlegd 
hoe dit te herstellen. 

Contact met uitvoerenden 
Op de site ooglijdersgasthuis.nl staan telefoonnummers 
die u kunt bellen bij onverwachte zaken, problemen of uit-
zonderlijke overlast. 
U kunt altijd info@ooglijdersgasthuis.nl gebruiken!



Gevelaanzicht F.C. Dondersstraat, bestaand
Ooglijdersgasthuis, Utrecht w w w . o o g l i j d e r s g a s t h u i s . n l

Colofon:
Deze papieren nieuwsbrief is bijzonder, het is de eerste en de laatste. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief  
(op de site ooglijdersgasthuis.nl) houden we u digitaal op de hoogte van de vorderingen. U mag ook mailen 
naar info@ooglijdersgasthuis.nl.
De inhoud van deze nieuwsbrief is tot stand gekomen in samenwerking met de Gemeente Utrecht (project-
leider T. Lazaridis en Buro voor de Boeg – Rotterdam. 

Afzender: Team Ooglijdersgasthuis
   p/a Driestar BV, Emmalaan 33 
   3581 HP  Utrecht
   info@ooglijdersgasthuis.nl
   030 - 25 11 309

Telefoon Uitvoerder Sloopwerken 
   030 - 26 41 555

Wonen in Ooglijdersgasthuis?
Als u geïnteresseerd bent in de ontwikkelingen en op deze plek graag zou willen wonen: dat vraagt nog 
enig geduld. Maar schrijf u in voor onze e-mailnieuwsbrieven, dan volgt u de ontwikkelingen op de voet. 
En bent u ook op de hoogte als er meer informatie komt over de woningen en appartementen!


