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Bron: Bing Maps.
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1.3  Doel 
Het plan past niet in het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling 

mogelijk te maken moet er een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. 

Deze bouwenvelop geeft de ruimtelijke en functionele uitgangspunten aan 

voor de bebouwing en de openbare ruimte. De uitgangspunten zijn gericht 

op een goede ruimtelijke inpassing die past in de wijk. Het plan moet binnen 

deze kaders gerealiseerd worden. De bouwenvelop is de basis voor de latere 

wijziging van het bestemmingsplan.

1.4 Ligging en begrenzing plangebied
Het plangebied ligt in de Zeeheldenbuurt in de wijk Noordoost. Het plange-

bied wordt begrensd door de Cornelis Evertsenstraat, Bleyenburgstraat, F.C. 

Dondersstraat en de achterzijde van de percelen aan de Alexander Nu-

mankade. De Cornelis Evertsenstraat is ook onderdeel van het project. Het 

plangebied is circa 7.650 m2 groot. Daarvan is circa 5.580 m2 in eigendom 

van Driestar BV.

1.5  Gezonde verstedelijking
Utrecht groeit binnen enkele decennia naar 400.000 inwoners. Het ge-

meentebestuur wil de ruimte in de stad optimaal benutten voor deze groei. 

Daarmee worden de waardevolle landschappen rondom de stad gespaard. 

De groei moet ook bijdragen aan de verbetering van de openbare ruimte in 

de stad. Herontwikkeling van de locatie F.C. Dondersstraat draagt bij aan 

deze binnenstedelijke groeiopgave.

In het project F.C. Dondersstraat wordt ingezet op efficiënt ruimtegebruik 

door ondergronds parkeren in twee lagen. Zo wordt de omgeving niet belast 

met extra parkeerdruk als gevolg van deze ontwikkeling. Het binnenterrein 

van het complex krijgt een groen karakter met deels een gemeenschappelij-

ke functie voor de nieuwe bewoners. Dit stimuleert ontmoeting en interactie 

en draagt daarmee bij aan de sociale binding in de buurt. Door de herinrich-

ting van de Cornelis Evertsenstraat verbetert de bruikbaarheid en uitstraling 

van de openbare ruimte. 

1.1 Aanleiding
Driestar BV is sinds 2011 eigenaar van het voormalige Ooglijdersgasthuis 

met bijbehorende gebouwen. Een deel van de gebouwen is rijksmonument. 

Het complex ligt aan de F.C. Dondersstraat en werd de afgelopen jaren ver-

huurd aan Hogeschool Utrecht. Dit contract is eind 2015 beëindigd. Voor de 

toekomst wordt door Driestar BV ingezet op wonen, waarbij de monumen-

tale bebouwing behouden blijft.

Begin 2015 heeft Driestar BV de gemeente Utrecht verzocht medewerking te 

verlenen aan deze herontwikkeling. Om het initiatief mogelijk te maken is in 

november 2015 het startdocument vastgesteld.

De gemeente Utrecht staat positief tegenover de plannen voor herontwik-

keling van het complex. Het past in de ambities van Utrecht om de beschik-

bare ruimte in de stad efficiënt te gebruiken en kwaliteitsvolle woningbouw 

binnen de stadsgrenzen te realiseren. Het realiseren van woningen op deze 

plek zorgt bovendien voor het behoud van erfgoed en geeft een kwaliteits-

impuls aan de openbare ruimte. 

1.2  Initiatief 
Het plan betreft deels transformatie en deels sloop/nieuwbouw. De monu-

mentale gebouwen zullen worden getransformeerd. Hierin worden circa 

34 appartementen gerealiseerd. Aan de Cornelis Evertsenstraat wordt de 

bestaande bebouwing gesloopt en komen er circa 11 grondgebonden wo-

ningen. Hieronder komt een tweelaagse ondergrondse stallingsgarage voor 

auto’s ten behoeve van alle toekomstige woningen. Op de hoek Cornelis 

Evertsenstraat-Bleyenburgstraat komen circa 6 appartementen. In het pavil-

joen op het binnenterrein worden circa 4 woningen gemaakt.

De Cornelis Evertsenstraat is onderdeel van het plangebied. De straat wordt 

opnieuw ingericht zodat een prettige straat ontstaat met voldoende ruimte 

voor parkeren én verblijf.

1 Inleiding
afbeelding:

ligging plangebied
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Ligging plangebied.

Luchtfcto situatie 2015.
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lagen met souterrain en een kap. De tuinen van deze woningen grenzen aan 

de achterzijde aan het terrein van het voormalig Ooglijdersgasthuis.

Aan de overzijde van de Cornelis Evertsenstraat staan eengezinswoningen 

van 2 bouwlagen met souterrain en een kap. Goot- en nokhoogte zijn circa  

8 en 11 meter. Aan de straatzijde is er een smalle voortuin.

2.2 Bereikbaarheid en parkeren
De locatie is alleen bereikbaar vanaf de Biltstraat via de F.C. Dondersstraat. 

De Alexander Numankade en Cornelis Evertsenstraat zijn eenrichtingver-

keer. Door afsluitingen tussen wijkdelen van potentiele routes zijn door-

gaande autobewegingen niet mogelijk en heeft de woonwijk een autoluw 

karakter en een snelheidsregime van 30 km/u.

Parkeren rondom de locatie vindt plaats op straat, veelal aan twee kanten 

van de weg. Door de smalle straten wordt hier en daar ook deels op de 

stoep geparkeerd, zoals in de Cornelis Evertsenstraat. Voetpaden zijn hier-

door beperkt bruikbaar en toegankelijk. In het gehele gebied geldt betaald 

parkeren. De parkeerdrukmeting toont aan dat er een hoge parkeerdruk is 

in het gebied, met name ‘s avonds en ‘s nachts. 

2.3 Openbare ruimte en groen
De Oosterspoorbaan en Biltse Grift zijn belangrijke onderdelen in de hoofd-

groenstructuur van de stad. Ze dragen sterk bij aan het groene en lommer-

rijke karakter van Utrecht-Oost. 

De openbare ruimte in de Zeeheldenbuurt heeft een stedelijk karakter met 

smalle straten. Deze worden intensief gebruikt voor parkeren, stallen van 

fietsen, verblijf en spelen. Beplante voortuinen dragen vaak bij aan het 

groene karakter.

Doordat de parkeerplaatsen in de Cornelis Evertsenstraat smal zijn wordt er 

schuin op de stoep geparkeerd. Dit belemmert de doorgang voor voetgan-

gers en beperkt de verblijfskwaliteit.

2.1 Ruimtelijke en functionele situatie
Het plangebied is onderdeel van de Zeeheldenbuurt. De buurt bestaat uit 

gevarieerde bebouwing (veelal herenhuizen) uit de 19e en 20e eeuw in een 

opzet van halfopen bouwblokken. 

De Zeeheldenbuurt is hoofdzakelijk een woonbuurt. Andere functies komen 

vooral voor langs de Biltstraat. Het Ooglijdersgasthuis is daarin een uitzon-

dering. Tot 1990 was het complex in gebruik als oogziekenhuis. Vanaf 1990 

werd het complex gebruikt door het Institute for Life Sciences & Chemistry 

(Hogeschool Utrecht). Sinds oktober 2015 zijn zij verhuisd naar De Uithof en 

is het complex verlaten.

Het complex bestaat uit gebouwen uit verschillende bouwperioden. Het 

gebouw van het voormalig Ooglijdersgasthuis is daarin het meest uitge-

sproken. Het dateert uit 1892. De prominente ligging op de kop van de 

F.C. Dondersstraat en de rijke detaillering in de architectuur bepalen sterk 

het bijzondere karakter. Het gebouw wisselt in hoogte en is overwegend 3 

bouwlagen met kap, met hogere torentjes op de hoeken. Een latere uitbrei-

ding aan de Bleyenburgstraat (1938) heeft een hoogte van 3 bouwlagen op 

een souterrain. Beide gebouwen zijn rijksmonument. 

Op het binnenterrein is een laboratorium gebouwd. Het bestaat uit twee 

bouwlagen (gedeeltelijk verdiept). De bouwhoogte is circa 5 meter. Dit ‘pa-

viljoen’ heeft door het vele glas een zeer open uitstraling. Het gebouw heeft 

geen beschermde status, maar is cultuurhistorisch wel waardevol.

Aan de Cornelis Evertsenstraat staat een gebouw uit 1990, gebouwd voor de 

Hogeschool Utrecht. De buitenzijde heeft een gesloten karakter, de toe-

gang ligt aan de achterzijde. De hoogte is overwegend 2 bouwlagen (circa 7 

meter). Aan de straatkant is er groen met bomen op eigen terrein. Naast het 

gebouw, zowel aan de Cornelis Evertsenstraat als aan de Bleyenburgstraat 

staat een transformatorhuisje prominent aan de straat. Het geeft deze plek-

ken een anoniem karakter.

Onderdeel van het halfopen bouwblok is een rij herenhuizen langs de 

Alexander Numankade. Ze hebben een hoogte van afwisselend 2 en 3 bouw-

2 Bestaande situatie
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Monumentaal zicht op Ooglijdersgasthuis (F.C Dondersstraat).

Cornelis Evertsenstraat.

Herenhuizen aan de Alexander Numankade. Hoek Bleyenburgstraat-Cornelis Evertsenstraat

Lommerrijke Bleyenburgstraat.Paviljoen op het binnenterrein.
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Aan de zijde van de Cornelis Evertsenstraat staat, op eigen terrein, een rij 

bomen. Op het binnenterrein staan diverse bomen, waaronder twee grote 

paardenkastanjes. Deze dragen bij aan het groene karakter van het binnen-

terrein.

Een uitgebreidere beoordeling van alle bomen is opgenomen in bijlage 2.

In paragraaf 5.10 wordt verder ingegaan op de bomen en hoe daarmee 

wordt omgegaan in relatie tot het plan.

2.4 Historie en monumentale waarden
Het complex ligt in het Rijksbeschermd Stadsgezicht Utrecht Oost. Het 

uitgangspunt in deze gebieden is dat continuïteit wordt nagestreefd en geen 

rigoureuze transformatie. Voor dit gebied is daarom een bestemmingsplan 

opgesteld waarin de cultuurhistorische waarden zijn vastgelegd. 

Het oorpronkelijke hoofdgebouw van het Ooglijdersgasthuis (1892-1894) 

en een latere uitbreiding (1938-1939) zijn rijksbeschermd monument. Het ge-

heel is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als 

voorbeeld van een ziekenhuis in neo-renaissancestijl met zorgvuldige detail-

leringen. Tevens vanwege het specifieke doel als ziekenhuis voor ooglijders 

en vanwege de verbondenheid met professor F.C. Donders, destijds voor de 

ooggeneeskunde van bijzondere betekenis. Stedenbouwkundig draagt de 

markante situering op de kop van de F.C. Dondersstraat bij aan het monu-

mentale karakter.

Aan de achterzijde van het hoofdgebouw is in de jaren 1960 een paviljoen 

gerealiseerd. Het stamt uit de bouwtijd (1964 e.v.) en is cultuurhistorisch 

van waarde. De gevels zijn opgebouwd uit open en gesloten elementen 

binnen een raster van kolommen en uitstekende randen. De gevelstructuren 

bezitten hoge monumentwaarde, omdat het het laatste intacte relict is van 

de opzet van het gebouw.

In 1990 is er een onderzoeksgebouw aan de Cornelis Evertsenstraat gereali-

seerd. Dit gebouw heeft geen bouwhistorische waarde.
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Huidige situatie.
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2.5 Eigendomssituatie 
De aanwezige bebouwing en het grootste deel van het plangebied is eigen-

dom van Driestar BV. De openbare ruimte is eigendom van de gemeente 

Utrecht. In de Cornelis Evertsenstraat liggen kadastraal eigendom en grens 

openbaar-privé niet gelijk. Het voetpad ligt gedeeltelijk (wisselend van 0.50 

tot 0.85 meter) op eigendom Driestar BV.

2.6  Bestemmingsplan
Ter plaatse geldt het bestemmingsplan Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt, Hui-

zingabuurt (vastgesteld in mei 2006). Hieronder worden de voor dit project 

meest relevante zaken beschreven.

Voor het te ontwikkelen terrein geldt de bestemming Maatschappelijke doel-

einden (M). De gronden zijn bestemd voor maatschappelijke voorzieningen. 

Bouwen van hoofdgebouwen kan alleen binnen de aangegeven bouwvlak-

ken. De bouwhoogte mag niet meer zijn dan op de kaart aangegeven. 

De openbare ruimte is bestemd als Verkeer en Verblijf. De gronden zijn on-

der andere bestemd voor verkeer en verblijf, speelvoorzieningen, afvalinza-

melvoorzieningen, parkeervoorzieningen en groenvoorzieningen.

Het plangebied is onderdeel van het Beschermd Stadsgezicht Utrecht-Oost. 

In het bestemmingsplan is daarvoor een aanlegvergunningstelsel opgeno-

men. 

Eigendomssituatie.

Afbeelding links:

Gebouwdelen huidige 

situatie.

Afbeelding Rechts:

Te behouden en te slopen 

gebouwdelen.

Gebouwdelen:

1. Hoofdgebouw (1895)

2. Uitbreiding (1938)

3. Laboratorium (1964)

4. Laboratorium (1990)

Te behouden.

Te slopen.
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Uitsnede bestemmingsplan 

Wittevrouwen, Zeehelden-

buurt, Huizingabuurt.

OOGLIJDERSGASTHUIS - Vigerende bestemmingenOOGLIJDERSGASTHUIS - Vigerende bestemmingen
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•	 De zijgevel van het rijksmonument aan de Bleyenburgstraat is ont-

worpen als ‘eindgevel’. Om de monumentale waarden van het pand te 

behouden blijft het nieuwe hoekgebouw visueel ‘los’ van dit gebouw. 

Er mag wel een ondergeschikte en transparante ‘tussenbouw’ gereali-

seerd worden tussen rijksmonument en hoekgebouw.

•	 De ‘tussenbouw’ ligt terug ten opzichte van de beide aangrenzende 

gebouwen. De maximale hoogte is die van het vloerpeil van de eerste 

verdieping (circa 6 meter).

Grondgebonden woningen (Cornelis Evertsenstraat)

•	 De eengezinswoningen krijgen een hoogte van maximaal 2 bouwlagen 

met kap. De maximale goot- en nokhoogte zijn 8 en 11 meter, aanslui-

tend bij de hoogte van de woningen aan de overkant. Afdekking met 

een kap is verplicht. Zie ook onder ‘Beeldkwaliteit’.

•	 Aan de achter- en zijkant van de woningen zijn kleinschalige aanbou-

wen mogelijk. De hoogte is maximaal 1 bouwlaag (circa 3 meter).

•	 De overgang tussen privé- en openbaar gebied kan op verschillende 

manieren worden vormgegeven. Zie voor suggesties pagina 21. Dit 

moet in samenhang met de nieuwe woningen en de herinrichting van 

de straat worden uitgewerkt.

•	 De invloed op privacy van omwonenden moet zo klein mogelijk zijn. De 

woningen hebben hun buitenruimte op begane grond en op de verdie-

ping zijn geen balkons en dakterrassen toegestaan.

Hoekbebouwing (hoek Cornelis Evertsenstraat en Bleyenburgstraat)

•	 Uitgangspunt voor de hoekbebouwing is dat er zowel naar de Corne-

lis Evertsenstraat als naar de Bleyenburgstraat open en uitnodigende 

gevels aan de straatzijde komen. 

•	 De maximale bouwhoogte is 4 bouwlagen met kap of teruggelegen 5e 

bouwlaag. De goothoogte is maximaal 12 meter. 

•	 Het nutsgebouwtje aan de Bleyenburgstraat wordt verwijderd.

•	 De hoofdtoegang ligt op een zichtbare plaats aan de straat.

•	 De ingang naar de ondergrondse stallingsgarage moet bescheiden van 

omvang in het gevelontwerp worden ingepast.

•	 De stallingsgarage ligt royaal achter de voorgevelrooilijn zodat er op 

eigen terrein opstelruimte is voor voertuigen die de garage verlaten.

3.1 Functies
De hoofdfunctie wordt wonen. Aanvullend zijn andere functies mogelijk pas-

send in de regels voor beroep-aan-huis.

3.2  Ruimtelijk 
Er wordt ingezet op een versterking van de ruimtelijke opzet van het bouw-

blok en aansluiting bij het monumentale karakter van de omgeving. De 

nieuwe bebouwing wordt zodanig ingepast dat er geen onevenredig nade-

lige gevolgen zijn voor bewoners ten aanzien van privacy en bezonning.

De nieuwe woningen aan de Cornelis Evertsenstraat en Bleyenburgstraat 

krijgen open en uitnodigende uitstraling en dragen daarmee bij aan een 

sociaal veilige straat. De monumentale panden blijven afzonderlijk herken-

baar. Het binnenterrein krijgt als open en groene ruimte betekenis voor alle 

toekomstige bewoners en is alleen voor hen toegankelijk.

Bebouwing

•	 De hoofdbebouwing is gesitueerd binnen de aangegeven bouwvlakken.

•	 Aanbouwen zijn ondergeschikt en hebben een hoogte van maximaal 1 

bouwlaag (vloerpeil eerste verdiepingsvloer).

•	 Overige bebouwing zoals bergingen is beperkt mogelijk en moet pas-

sen in de beeldkwaliteit voor het binnenterrein.

Ooglijdersgasthuis

•	 De monumentale bebouwing wordt gerenoveerd en geschikt gemaakt 

voor wonen. Aanpassingen aan de binnen- en buitenzijde worden ge-

daan in overleg met de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht.

•	 Gebouwdeel 2 krijgt een opbouw (1 appartement). De totale bouw-

hoogte ter plaatse wordt maximaal circa 17 meter.

•	 Wanneer geen bouwhoogte is aangegeven, geldt de huidige hoogte of 

de hoogte die in het bestemmingsplan is toegestaan.

•	 De bestaande centrale toegangen aan de F.C. Dondersstraat en Bleyen-

burgstraat blijven behouden voor de toekomstige appartementen.

•	 Eventuele nieuwe erfscheidingen worden zorgvuldig ontworpen pas-

send bij de karakteristiek van de monumentale bebouwing.

3 Uitgangspunten 
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•	•	
•	

Uitgangspuntenkaart.

Stedenbouwkundige 

principes:

1. Afronden bouwblok

2. Tussenwoningen en hoekge-       

    bouw familie van elkaar

3. Collectieve betekenis     

    binnenterrein.

4. Parkeren op eigen terrein.

Ondergeschikte bebouwing
Ondergeschikte bebouwing

1

1 32 4
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Beeldkwaliteit bebouwing

Uitgangspunt is aan te sluiten bij de karakteristiek van de bebouwing in de 

omgeving. Op het niveau van het bouwblok zijn kenmerkend de parcellering 

en geleding in de gevel, eenduidige kapvormen en een kaprichting paral-

lel aan de straat. Op de kleinere schaal gaat het vooral om compositie van 

de gevel. De kenmerkende verfijning en detaillering in de architectuur in 

de omgeving komt tot uitdrukking door toepassing van hoogwaardige en 

duurzame materialen zoals baksteen. De nieuwe grondgebonden woningen 

en hoekbebouwing zijn straks in beeld familie van elkaar in een samenhan-

gend ontwerp.

3.3  Verkeer en parkeren 
Parkeren

Er moet rekening gehouden met de auto- en fietsparkeernormen uit de nota 

Stallen en Parkeren zone B1: stedelijk gebied met betaald parkeren.

De parkeernormen in dit gebied zijn: 

        

woningen > 130 m2 bvo  1,11-1,50 *

woningen 80-130 m2 bvo  1,02-1,40*

* inclusief 0,3 pp bezoekersparkeren.

•	 Het parkeren moet in de nieuwe situatie goed functioneren.

•	 Er wordt een tweelaagse ondergrondse stallingsgarage voor auto’s 

gerealiseerd (geheel verdiept) onder de nieuwe bebouwing. Deze is 

bestemd voor bewoners én bezoekers. 

•	 De garage is bereikbaar vanaf de Bleyenburgstraat.

•	 Voor het stallen van fietsen van bewoners moet in het plan voldoende 

ruimte op eigen terrein worden gereserveerd zodat het openbaar ge-

bied daar niet mee belast wordt. 

•	 Bezoekers moeten de fiets op een zichtbare plek nabij entrees kunnen 

stallen, bij voorkeur ook op eigen terrein. Er worden geen stallings-

voorzieningen in de openbare ruimte geplaatst.

•	 Voor het fietsparkeren bij de woonfuncties wordt conform het Rijks-

bouwbesluit Artikel 4.31 voorzien in de bergruimte of in een gelijk-

waardige oplossing. 

Paviljoen (op het binnenterrein)

•	 De bouwhoogte van het paviljoen wordt niet gewijzigd. De maximaal 

toegestane hoogte in het bestemmingsplan blijft gehandhaafd (5 me-

ter) en de huidige installaties op het dak worden verwijderd.

•	 De woningen zijn bereikbaar via het binnenterrein. Opgangen naar de 

verhoogde entrees van woningen liggen binnen het bestaande volume.

•	 De gevel grenzend aan de achtertuinen van woningen aan de Alexander 

Numankade wordt royaal naar binnen geplaatst. Primaire leefruimtes 

(zoals woonkamers) zijn op het binnenterrein (westzijde) georiënteerd. 

Zo wordt privacy van aanwonenden zoveel mogelijk gerespecteerd.

•	 Aanpassingen aan het gebouw kunnen plaatsvinden met behoud van 

het karakter van het gebouw. 

Binnenterrein

De ambitie voor het binnenterrein van het Ooglijdersgasthuis is het vergroe-

nen en verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor komen de monu-

mentale waarden van het complex beter tot hun recht en wordt ontmoeting 

tussen de bewoners gestimuleerd. Het binnenterrein is (afsluitbaar) privéter-

rein en is alleen toegankelijk voor de nieuwe bewoners. Dit draagt bij aan de 

sociale veiligheid op het binnenterrein en richting omwonenden.

•	 Bij het ontwerp van het binnenterrein zal gezocht moeten worden naar 

een goede balans en interactie tussen privé- en collectieve ruimte. 

•	 De nieuwe inrichting en het gebruik van het binnenterrein moeten 

op een goede manier aansluiten op de aangrenzende tuinen van de 

Alexander Numankade. 

•	 De huidige tuinmuur blijft behouden. Eventuele aanpassingen daaraan 

worden uitgewerkt in overleg met belanghebbende omwonenden.

•	 Met extra bebouwing aan de rijksmonumenten moet zeer terughou-

dend worden omgegaan om het geheel een open en groen karakter te 

laten houden. Bergruimte kan daarom het beste binnen de hoofdbe-

bouwing worden ingepast.

•	 Uitgangspunt is dat de kastanjes behouden blijven en worden ingepast 

in de nieuwe situatie. De hemelboom wordt gekapt. Daarvoor wordt 

een nieuwe boom op het binnenterrein teruggeplant.
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3.4  Openbare ruimte 
De openbare ruimte in de Zeeheldenbuurt wordt intensief gebruikt, voor-

namelijk voor parkeren. De maatvoering van parkeervakken in de Cornelis 

Evertsenstraat is krap. Onderdeel van het project is aanpassing van het 

profiel zodat een veilige en overzichtelijke situatie ontstaat met een goede 

balans tussen parkeren en ruimte voor voetgangers en fietsers.

•	 De Cornelis Evertsenstraat wordt heringericht conform het principepro-

fiel hiernaast. De definitieve maatvoering wordt bepaald bij de verdere 

uitwerking.

•	 De straat behoudt het karakter van een 30 km/uur-straat. 

•	 De bomen op eigen terrein grenzend aan de Cornelis Evertsenstraat 

kunnen door de positie van de ondergrondse stallingsgarage niet 

behouden blijven. Er wordt ingezet op nieuwe bomen in de straat na 

herinrichting. Aantal en plaats van de bomen zal later worden bepaald 

in relatie tot het aantal te realiseren parkeerplaatsen.

•	 De breedte van het voetpad voorlangs de nieuwe woningen heeft een 

breedte van tenminste 2,5 meter. Dit is een veelvoorkomende breedte 

van voetpaden in de omgeving.

•	 Tussen de parkeerplaatsen wordt op diverse plekken voldoende ruimte 

gelaten voor voetgangers om over te steken.

Inrichting en beheer

•	 Voor de technische eisen voor bomen, groen, verlichting en afvalinza-

meling geldt het Handboek openbare ruimte.

•	 Bij herinrichting van de Cornelis Evertsenstraat wordt de bestrating 

afgestemd op de Kadernota Openbare Ruimte (in voorbereiding). De 

ambitie ten aanzien van de materialisering is om gebakken klinkers 

voor de rijbaan en de parkeerhavens toe te passen. Dit draagt bij aan 

het monumentale karakter en sluit aan bij de inrichting van een groot 

deel van de straten in de directe omgeving. 

Cornelis Evertsenstraat:

Huidig profiel en moge-

lijke nieuwe situatie. 

NB: De contouren van 

bebouwing geven een 

mogelijke bouwmassa 

weer binnen de randvoor-

waarden. Dit is nog geen 

uitgewerkt plan.

Huidige situatie

Mogelijke nieuwe situatie

ca. 8.00 m

ca. 8.00 m ca. 8.00 m
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4.1 Gezonde verstedelijking
Het plan draagt bij aan de gemeentelijke ambities voor gezonde verstede-

lijking. De monumentale gebouwen krijgen een nieuwe functie en er wordt 

een substantieel aantal woningen toegevoegd op een binnenstedelijke loca-

tie. Het binnenterrein krijgt (gedeeltelijk) een functie als ontmoetingsplek 

voor bewoners. De Cornelis Evertsenstraat wordt een straat waarin voldoen-

de ruimte is voor parkeren én verblijf. Door de herinrichting onderdeel te 

laten zijn van het project ontstaat met de vernieuwing ook een meerwaarde 

voor de buurt.

4.2 Beschermd stadsgezicht Utrecht-Oost
In 2013 is Utrecht-Oost aangewezen als beschermd stadsgezicht. Het omvat 

een aantal aaneengesloten woongebieden ten oosten van de binnenstad, die 

in het derde kwart van de 19e en aan het begin van de 20e eeuw in ontwik-

keling zijn gebracht op voormalige buitenplaatsen en andere oudere

-stedenbouwkundige- structuren.

Aan de noordzijde van de Biltstraat ontstond rond 1680 het landgoed

Gildestein met een groot buitenhuis. In de 18e eeuw werd er een katoen-

fabriek gebouwd en werd later een terrein aangekocht ten behoeve van de 

Rijks Veeartsenijschool. 

Ten oosten werd direct aan de overzijde van de Biltse Grift in de jaren 

negentig van de 19e eeuw de Bleyenburgstraat, later omgedoopt in F.C. 

Dondersstraat, aangelegd met rijke herenhuizen in neorenaissancestijl en 

met op de kop het ziekenhuis het Ooglijdersgasthuis, eveneens in rijke neo-

renaissancestijl. (bron: Toelichting bij het besluit tot aanwijzing van het beschermd 

stadsgezicht Utrecht-Oost (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, 2013)

4.3 Gemeentelijk Beleid
Welstandsnota Utrecht

De Welstandsnota heeft tot doel het bieden van meer samenhang in het 

beleid dat zich richt op het uiterlijk van de stad. Ook biedt het een inhou-

delijk, objectief kader waarmee de rechtszekerheid voor de initiatiefnemer 

wordt gediend en worden efficiënte en transparante procedures voor de 

welstandszorg vastgelegd. In de Welstandsnota Utrecht wordt onderscheid 

gemaakt in drie beleidsniveaus: open, respect en behoud.

Voor het plangebied geldt beleidsniveau ‘behoud’. Er wordt uitgegaan van 

behoud en herstel van het aanwezige bebouwingsbeeld en versterken van 

de bestaande of historisch bepaalde karakteristiek van stedenbouwkundige, 

architectonische, landschappelijke of cultuurhistorische aard. 

Dit betekent primaire oriëntatie op monumentale en beeldbepalende kwa-

liteiten en eigenschappen van de gebouwen. Authenticiteit staat voorop 

zowel voor nieuwe als voor bestaande gebouwen. Uitgangspunt is niet na-

bouwen maar voortbouwen op de historische context, waarbij “voortbouwen 

op” zowel op een traditionele als vooruitstrevende manier mag plaatsvinden. 

Nieuwe interpretaties zijn daarbij mogelijk.

Groenstructuurplan Utrecht (2007)

De Biltse Grift en Oosterspoorbaan zijn onderdeel van het Groenstructuur-

plan. Ze zijn daarin aangeduid als groene verbinding. Het plangebied grenst 

aan beide gebieden, maar heeft er geen directe invloed op.

4 Onderbouwing
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Variatie in gebouwtypologie.

Verschillende overgangen tussen gebouw en straat.

Impressie karakteristiek 

Zeeheldenbuurt.

Beperkte verblijfskwaliteit openbare ruimte. Vaak in gebruik voor parkeren.
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4.5 Ruimtelijk
De Zeeheldenbuurt ligt ingeklemd tussen Biltstraat, Biltse Grift en Zwarte

Water. De Oosterspoorbaan doorsnijdt de buurt. Kenmerkend is de opzet 

in halfopen bouwblokken met herenhuizen uit de periode eind 19e en 

begin 20e eeuw. Er komen verschillende gebouwtypen voor, variërend van 

vrijstaande stadsvillas, beneden-bovenwoningen, eengezinswoningen tot 

meergezinswoningen. Binnen deze variatie zorgt de stedenbouwkundige 

opzet en de kenmerkende arcitectuur uit deze bouwperiode voor een sterke 

samenhang. Dit is een belangrijke kwaliteit van de Zeeheldenbuurt.

Hoekbebouwing wijkt soms af in architectuur en heeft een open

uitstraling naar beide kanten. Per bouwtypologie wisselt de relatie tussen

gebouw en straat. Woningen staan staan soms direct aan de straat, vaak zijn

er smalle voortuinen. Zorgvuldig ontworpen erfscheidingen sluiten aan bij 

de architectuur van de woningen.

De openbare ruimte heeft een stads karakter met relatief smalle straten. 

Deze worden intensief gebruikt, met name voor parkeren. De ruimte voor 

verblijf is beperkt en bomen in de straten komen wisselend voor. De Biltse 

Grift en de Oosterspoorbaan zijn prominente groene verbindingen in de 

stad. Ze zijn onderdeel van de hoofdgroenstructuur en dragen sterk bij aan 

het lommerrijke karakter van de Zeeheldenbuurt.

Herontwikkeling van het voormalig Ooglijdersgasthuis betekent een duur-

zame impuls voor behoud van de rijksmonumenten. Daarmee blijven ze 

behouden en dragen ze blijvend bij aan de identiteit van de Zeeheldenbuurt. 

De nieuwe grondgebonden woningen aan de Cornelis Evertsenstraat verhou-

den zich in hoogte en bouwmassa tot die van de woningen aan de overzijde. 

De straat die na herinrichting ontstaat is circa 15-16 meter breed (gemeten 

tussen de gevels).  Deze breedte sluit aan bij vegelijkbare straten in de om-

geving. Als geheel ontstaat een straatbeeld met ruimte voor verblijf, waarbij 

openbare ruimte en hoogte en massa van bebouwing in balans zijn. 

4.4 Functies
Herontwikkeling van de locatie Ooglijdersgasthuis draagt bij aan de reali-

satie van de binnenstedelijke groeiopgave van Utrecht. Er worden diverse 

woningtypen gerealiseerd en het toevoegen van woningen zorgt tevens voor 

een groter draagvlak voor aanwezige en eventueel nieuwe buurtfuncties.

Door de grootte van de appartementen te variëren, ontstaat een gedifferen-

tieerd woningaanbod, gericht op senioren, gezinnen en starters.

Alle woningen moeten levensloopbestendig zijn, dat wil zeggen (zowel 

in- als extern) geschikt voor bewoning in alle leeftijdsfasen, dus ook voor 

ouderen en mensen met een functiebeperking.

Voor levensloopgeschikte woningen gelden de volgende eisen bovenop het 

Bouwbesluit:

•	 een badkamer met een minimale afmeting van 1050 mm draaicirkel, dit 

betekent:

•	 3 m2 (= lengte x breedte) voor badkamer zonder toilet en wasmachine;

•	 3,5 m2 met toilet;

•	 5 m2 met wasmachine;

•	 5,5 m2 met toilet en wasmachine;

•	 een slaapkamer: minimaal 12 m2 en 2900 mm breed;

•	 strook voor aanrecht van 1050 mm;

•	 bij een complex: elektrisch te openen toegangsdeuren.

Woningen moeten tevens voldoen aan de eisen ten aanzien van “Integrale 

Woningkwaliteit 2012’. Dat betekent toepassing van het Politiekeurmerk Vei-

lig wonen volgens de laatste editie, hout uit duurzaam beheerde bossen en 

zoveel mogelijk vermijden van uitlogende verontreinigende bouwmaterialen.
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Het hoekgebouw aan de Cornelis Evertsenstraat-Bleyenburgstraat rondt 

straks het bouwblok af. De ligging aan de Oosterspoorbaan en als hoek van 

het bouwblok maakt een steviger volume stedenbouwkundig passend. De 

maximale hoogte van maximaal 15 meter verhoudt zich goed tot die van het 

bestaande pand (inclusief nieuwe opbouw) ten zuiden. In architectuur zal 

het aansluiten bij de nieuwe eengezinswoningen en het rijke architectuur-

beeld van Zeeheldenbuurt.

Het binnenterrein wordt ingericht met privétuinen en collectieve ruimte voor 

de nieuwe bewoners. Op enkele plekken vanuit de omgeving is er doorzicht 

naar het binnenterrein. Het open en groene karakter zal straks ook van 

betekenis zijn voor omwonenden.

De primaire leefruimten in de paviljoenwoningen en buitenruimtes van de 

overige woningen zijn op het binnenterrein gericht. Daarmee wordt privacy 

van bewoners van de Alexander Numankade zoveel mogelijk gerespecteerd. 

Mogelijkheden overgang 

tussen woning en straat:

- voortuin.

- voordeur aan straat.

- informele stoep.

Hoofdopzet Zeehelden-

buurt:

Gesloten en halfopen 

bouwblokken, het voorma-

lig Ooglijdersgasthuis als 

bijzonder complex. Biltse 

Grift, Oosterspoorbaan 

en Oorsprongpark dragen 

sterk bij aan het lommer-

rijke karakter van de buurt. 
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Doorsnede plangebied

(Buro SRO).

Huidige situatie

Nieuwe situatie

Cornelis Evertsenstraat e.v.

Cornelis Evertsenstraat e.v.
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Illustratie van een moge-

lijke uitwerking (schets 

gemeente Utrecht).
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Bezonning

Om inzicht te krijgen in de effecten op bezonning voor de omgeving heeft 

Driestar BV een bezonningsstudie laten uitvoeren. Deze is opgenomen in 

bijlage 4. Daarbij is voor de bebouwing de maximale massa gehanteerd die 

binnen de gestelde randvoorwaarden mogelijk is. 

Uit de bezonningsstudie blijkt dat er in de zomer, het voorjaar en het najaar 

nagenoeg geen negatieve consequenties voor omwonenden zijn ten aanzien 

van bezonning. De schaduw als gevolg van de hogere bebouwing aan de 

Cornelis Evertsenstraat valt in de straat en raakt de omliggende bebouwing 

en tuinen slechts in geringe mate. In de winter is het effect groter. Een deel 

van de woningen aan de Cornelis Evertsenstraat heeft dan duidelijk minder 

zon op de voorzijde van de woning. Dit betreft met name de begane grond 

en eerste verdieping. De bovenste verdieping van alle woningen blijft in de 

middag van de winterperiode wel goed bezond. 

Conclusie en vervolg

De situatie ten aanzien van bezonning verandert door de nieuwbouw in 

relatief beperkte mate. In de winterperiode zal er op een aantal woningen 

aan de Cornelis Evertsenstraat meer schaduw op de voorgevel vallen. Het 

grootste deel van het jaar blijft de bezonning vrijwel onveranderd. Gezien 

de relatief beperkte periode in het jaar en de relatief diepe tuinen (met zon 

gedurende het hele jaar) wordt de verandering in bezonning als ‘niet evenre-

dig nadelig’ beschouwd.

In de uitwerking van de bouwplannen door ontwikkelaar en architect wordt 

verder onderzocht op welke manier de bouwmassa binnen de randvoor-

waarden een zo klein mogelijk effect op bezonning van de omgeving kan 

hebben.

4.6 Verkeer en parkeren
De ontwikkeling moet voldoen aan de parkeernormen zoals opgenomen 

in de nota Stallen en Parkeren. Het plangebied is gelegen in B1; stedelijk 

gebied met betaald parkeren. De parkeernorm is afhankelijk van de grootte 

van de woningen. Deze bestaat uit een bewonersdeel en een bezoekersdeel.

Conform uitgangspunt van het rechtens verkregen niveau, zouden alle te 

realiseren parkeerplaatsen in theorie in het openbaar gebied gesitueerd 

mogen worden. De parkeervraag van de oude functie (66 - 133 parkeerplaat-

sen)  is namelijk groter dan de parkeervraag van de nieuwe functie (60 - 81 

parkeerplaatsen). De feitelijke situatie laat echter zien dat de parkeerdruk in 

het gebied hoog is. Anders dan in de oude situatie is er in de nieuwe situatie 

sprake van gelijktijdig gebruik. In het gebied is er ‘s avonds en ‘s nachts 

sprake van een relatief hoge bezettingsgraad. 

Uitgangspunt is daarom dat het parkeren ten behoeve van de toekomstige 

bewoners op eigen terrein wordt opgelost. Ten aanzien van het parkeren 

voor de bezoekers zijn er twee opties; 

1 Bezoekers parkeren op eigen terrein (in een stallingsgarage). Hiervoor  

 moet worden aangetoond dat deze situatie goed gaat functioneren en  

 toekomst vast is. 

2 Bezoekers parkeren in het openbaar gebied. Hiervoor moet worden   

 aangetoond dat er in het openbaar gebied voldoende ruimte be-  

 schikbaar is. 

Driestar BV is voornemens een ondergrondse stallingsgarage (eigen terrein) 

te realiseren van 80 parkeerplaatsen (bijna maximaal) voor bewoners én be-

zoekers. In de stallingsgarage zullen 16 plekken gereserveerd worden voor 

bezoekers. De overige 64 parkeerplekken zijn bestemd voor bewoners. De 

parkeergarage zal zo moeten worden ingericht dat deze ook daadwerkelijk 

zo gebruikt gaan worden en dit toekomstvast is. 

Het opnemen van zowel bewoners- als bezoekersparkeren in de stallings-

garage betekent dat deze ontwikkeling geen claim legt op parkeerplaatsen 

in het openbaar gebied. Aanvullend onderzoek naar de parkeerdruk in het 

gebied is in dat geval niet nodig.

Het college van burgemeester en wethouders kan de adressen die over een 

gezamenlijke parkeervoorziening beschikken uitsluiten van het aanvragen 

van een eerste en/of een tweede parkeervergunning wanneer in deze par-

keervoorziening voldoende parkeerruimte is gerealiseerd voor eerste en/of 

tweede voertuigen. Dit geldt voor zone A1, A2 en B1.
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Schetsontwerp Cornelis 

Evertsenstraat (gemeente 

Utrecht).

Aan de zuidzijde worden bomen geplant. Daarmee wordt de kap van de 

bomen die nu op eigen terrein staan, gecompenseerd en blijven er mogelijk-

heden voor dieren om zich via de bomen te verplaatsen. 

De verwachting is dat in de nieuwe situatie 2 parkeerplaatsen minder gerea-

liseerd kunnen worden dan in de huidige situatie.

De toekomstige bewoners zullen worden uitgesloten van het aanvragen 

van een eerste parkeervergunning. Toekomstige bewoners die twee par-

keerplaatsen in de garage bezitten zullen ook worden uitgesloten van een 

tweede parkeervergunning. Hierbij is het vooral van belang dat dit goed 

wordt vastgelegd in de bouwvergunning, de notariele koopacte, en dat er 

een garantie is dat (toekomstige) bewoners hierover geïnformeerd worden 

en blijven.

4.7 Openbare ruimte
De Cornelis Evertsenstraat wordt heringericht. Het voornaamste is de ver-

breding van de parkeervakken van 1,5 naar 2 meter. Daarmee wordt het par-

keren gemakkelijker en hoeven auto’s niet meer half op de stoep te staan.

Het voetpad voorlangs de bestaande woningen aan de noordzijde blijft on-

gewijzigd. Aan de zuidzijde ontstaat na herinrichting een voetpad met een 

breedte van 2,5 meter. Na herinrichting ontstaat een straatbeeld dat past in 

de karakteristieke stadse opzet van straten in de Zeeheldenbuurt.
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Voor gevels met een geluidbelasting van meer dan 53 dB zijn in een 

nieuwbouwsituatie aanvullende geluidwerende voorzieningen nodig. De 

hoogste geluidbelasting bedraagt zonder aftrek 62 dB. De benodigde 

karakteristieke geluidwering voor deze gevel bedraagt dan GA;k 29 dB. Voor 

de verbouw van het bestaande gedeelte kan vermoedelijk, conform het 

Bouwbesluit art 3.18, worden uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.

5.2 Luchtkwaliteit 
Voor projecten kleiner dan 1.500 woningen geldt dat ze in het kader van 

luchtkwaliteit kunnen worden gekwalificeerd als ‘niet in betekenende mate’. 

Binnen het project worden circa 55 woningen gerealiseerd. Nader onderzoek 

naar de effecten op de luchtkwaliteit zijn niet nodig. 

5.3 Externe veiligheid
De Oosterspoorbaan is niet meer in gebruik als transportroute voor gevaar-

lijke stoffen. De locatie ligt ook niet binnen de invloedssfeer van andere 

risicovolle inrichtingen. Nader onderzoek is niet nodig.

5.4 Bedrijven en milieuzonering 
In de directe omgeving van het plangebied liggen geen bedrijven die een 

belemmering kunnen vormen voor het realiseren van woningen. Ook zijn er 

geen bedrijven in de omgeving die, door het realiseren van woningen, wor-

den belemmerd in hun bedrijfsvoering. Nader onderzoek is niet nodig.

5.5 Archeologie en cultuurhistorie
Cultuurhistorie

Het plangebied ligt in het Rijksbeschermd Stadsgezicht Utrecht Oost. Daar-

naast zijn de twee oudste gebouwdelen rijksbeschermd monument. 

Er is een bouwhistorisch rapport ingediend inclusief waardering van de 

monumentenwaarden. Dit document dient als kader voor de afweging tus-

sen monumentbelangen en gebruikersbelangen. Dit document wordt ook 

gebruikt door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) bij de aanvraag 

omgevingsvergunning.

5.1 Geluidhinder 
Wonen is een geluidgevoelige bestemming. Er moet worden aangetoond dat 

wordt voldaan aan de eisen uit de Wet geluidhinder.

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de geluidbelasting door weg-

verkeer en railverkeer op de locatie. 

Wegverkeer

Het plangebied ligt met betrekking tot het wegverkeerslawaai binnen de 

geluidzone van de Sartreweg. Dit is een autoweg met vier rijstroken. De 

geluidzone bedraagt dan 400 meter. Op basis van de geluidkartering 2011 

en de hoge afschermende bebouwing langs de Sartreweg kan gesteld wor-

den dat de geluidbelasting niet hoger zal zijn dan de voorkeurswaarde. Een 

specifieke berekening kan vooralsnog achterwege blijven. 

De aangrenzende wegen hebben een 30 km/uur status en derhalve geen 

wettelijke geluidzone. Conform de Geluidnota Utrecht zullen deze wegen wel 

onderzocht moeten worden in het kader van een goede ruimtelijke ordening. 

Spoor

Op basis van een onderzoek elders langs de Oosterspoorbaan kan geconsta-

teerd worden dat de voorkeurswaarde van 55 dB op de plangrens ruim wordt 

overschreden. Er moet in het kader van het bestemmingsplan een procedure 

hogere waarde gevoerd worden.

De geluidbelasting door railverkeer bedraagt op de oostgevels ten hoogste 

62 dB. De voorkeursgrenswaarde van 55 dB wordt daardoor met 7 dB 

overschreden. Voor de gevels van de woningen dient daarom een hogere 

waarde te worden aangevraagd van 56 - 62 dB voor railverkeer, conform 

tabel III.1. Geluidbelaste woningen volgens moeten de “Geluidnota Utrecht 

2014-2018” voldoen aan voorwaarden voor het verlenen van een hogere 

waarde, waaronder een geluidluwe gevel.

5 Onderzoek en haalbaarheid
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Archeologie

Volgens de Archeologische Waardenkaart geldt voor een deel van het plan-

gebied een archeologische verwachting (kleur: groen) en voor een deel een 

hoge archeologische verwachting (kleur: geel). De archeologische verwach-

ting 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 

1939 is gegraven tussen Utrecht en Zeist. Voor de rest van het plangebied 

geldt geen archeologische verwachting.

Voor het westelijk deel van het plangebied is een archeologische verwach-

ting. Hier zijn een deel van de eengezinswoningen en ondergrondse stal-

lingsgarage gepland. Er is een archeologievergunning noodzakelijk indien 

sprake is van bodemverstorende werkzaamheden met een oppervlakte 

groter dan 1.000 m2 en dieper dan 50 cm.

Voor het westelijk deel van het plangebied geldt tevens een hoge archeolo-

gische verwachting. Hier is de herinrichting van de Cornelis Evertsenstraat 

voorzien. Er is een archeologievergunning noodzakelijk bij bodemverstoren-

de  werkzaamheden met een oppervlakte groter dan 100 m2 en dieper dan 

50 cm. Voor bodemingrepen in gebieden zonder archeologische verwach-

ting is geen archeologivergunning nodig.

Alleen ter plaatse van een deel van de nieuwbouw zal een bodemverstoring 

dieper dan 50 cm plaatsvinden. De omvang hiervan is maximaal 250 m2. 

Hiervoor is naar verwachting geen archeologievergunning nodig.

5.6 Bodemkwaliteit 
Op het terrein van het voormalig ziekenhuis zijn de laboratoria, vier zakput-

ten, een olietank en een gedempte sloot verdachte locaties voor bodemver-

ontreiniging. Op de noordwesthoek van het terrein is in 1994 een bodemsa-

nering bij de olietank uitgevoerd. Verspreid over het terrein is in 2010 een 

verkennend bodemonderzoek en in 2011 een indicatieve in situ partijkeuring 

uitgevoerd door Hofstede cs Milieuadviseurs. In de bovenste 2 à 3 meter 

van de bodem zijn in de grond destijds licht verhoogde gehaltes aan zware 

metalen aangetroffen. Plaatselijk (aan de zuidzijde) is in een puinlaag tussen 

1,3 en 2,3 m-mv een sterk verhoogd gehalte aan koper aanwezig. Het grond-

water is hooguit licht verontreinigd, met barium. Er zijn tot nu toe geen 

aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. 

De bodemonderzoeken zijn waarschijnlijk te oud om gebruikt te kunnen 

worden bij een omgevingsvergunning. Op het noordelijk deel van het terrein 

zal de bebouwing worden gesloopt en een ondergrondse parkeerkelder 

worden aangelegd. Er zal hier aanvullend onderzoek moeten plaatsvinden 

om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de vrijkomende grond. 

In de omgeving van het terrein (ten westen) is een diepere grondwaterver-

ontreiniging aanwezig met vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen. Ten 

oosten van het terrein zijn langs de spoorbaan verontreinigingen aanwezig 

met zware metalen en PAK. 

Uitsnede Archeologische 

waardenkaart Utrecht.
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Het terrein bevindt zich ter plaatse van de dynamische zone van het ge-

biedsplan gebiedsgericht grondwaterbeheer (vastgesteld in november 2015). 

Bij een eventuele grondwateronttrekking moet bezien worden of aansluiting 

kan worden gezocht bij deze gebiedsgerichte aanpak. Uitgangspunt is dat er 

geen risico’s mogen optreden voor het toekomstig gebruik. Hierbij zal een 

melding activiteit gebiedsplan moeten worden gedaan. 

Op basis van de bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer 2012-2022 valt 

het plangebied in de bodemfunctieklasse wonen. De ontgravingskwaliteit en 

toepassingseis bij grondverzet is eveneens wonen. 

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de bodemkwaliteit een belem-

mering vormt voor de toekomstige woonfunctie. Voor de herontwikkeling 

is verder onderzoek nodig bij sloop van de bebouwing, voor afvoer van 

vrijkomende grond bij de parkeerkelder en bij een eventuele grondwateront-

trekking. 

5.7 Water
De gemeente Utrecht wil herinrichting van de openbare ruimte benutten om 

een deel van het afvoerend oppervlak van het gemengd riool af te koppelen 

en het hemelwater op een duurzame wijze te verwerken. Daarnaast bieden 

herstructurering en sloop-nieuwbouwprojecten kansen voor afkoppelen.

Momenteel loopt een informatie- en inspraaktraject met de bewoners van 

de Zeeheldenbuurt vanwege wateroverlast bij hevige regenval. Samen met 

woningeigenaren zoekt de gemeente Utrecht een oplossing voor de wa-

teroverlast in de souterrainwoningen. Er is nu meer duidelijkheid over dit 

vraagstuk en de vervolgaanpak. De herontwikkeling F.C. Dondersstraat 65 

biedt kansen om een bijdrage te leveren om de wateroverlast in de nabije 

omgeving te verminderen.

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de realisatie van een ondergrond-

se tweelaagse parkeergarage waarvan de constructie deels in het grond-

waterregime wordt aangelegd. Eerder onderzoek voor de bouw van een 

5-laagse parkeerkelder elders in Utrecht had als resultaat: bovenstrooms 

een opstuwing van 3 cm en benedenstrooms een daling van 2 cm. Gezien 

de relatief beperkte diepte en omvang van de kelder bij de voorliggende 

ontwikkeling zal de invloed op het lokale grondwaterregime naar rato en 

dus zeer minimaal zijn. 

Dit wordt bevestigd door een grondonderzoek en een analyse die gedaan 

zijn naar dat is gedaan naar de barrièrewerking door de aanleg van een 

ondergrondse tweelaagse parkeerkelder. Op basis van de beschikbare infor-

matie van het grondwaterverhang en de bodemopbouw ter plaatse van de 

locatie wordt geen barrièrewerking verwacht. De parkeergarage geen niet-

significant effect op het grondwaterregime. Derhalve worden ook geen 

compenserende maatregelen nodig geacht.  

Om instromend hemelwater vanaf het omringend terrein bij hevige neerslag 

met als gevolg wateroverlast in de ondergrondse parkeergarage te voorko-

men, dient vóór de hellingbaan een drempel te worden aangelegd.

Aan de westzijde van het plangebied bevindt zich op circa 65 m afstand 

de Biltse Grift. De nabije ligging van dit relatief robuuste oppervlaktewater 

maakt afkoppelen kansrijk en haalbaar. Door een separate hemelwateraf-

voer aan te leggen, is het mogelijk om het hemelwater bij de nieuwbouw 

gescheiden van het afvalwater in te zamelen, te transporteren en te lozen op 

het aangrenzend oppervlaktewater. Met het faciliteren van het gescheiden 

verwerken van deze waterstromen wordt invulling gegeven aan het bovenge-

noemde beleid en duurzaamheidstreven. Dit kan gecombineerd worden met 

de herinrichting van de Cornelis Evertsenstraat.

Conclusie              

De betreffende toekomstige ontwikkeling heeft geen negatief effect op de 

waterhuishouding. Het verhard oppervlak neemt af en de toekomstige daken 

en verhardingen kunnen ‘afgekoppeld’ worden. Daardoor vermindert de hy-

draulische belasting op het gemengde rioolstelsel, wordt de overstortemis-

sie gereduceerd en verbetert uiteindelijk de waterkwaliteit van het ontvan-

gende oppervlaktewater. Het volledige advies over water is opgenomen in 

bijlage 4.
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5.8 Flora en fauna 
Door initiatiefnemer is een Flora- en faunaonderzoek (Quick scan) uitge-

voerd in 2015. De quick scan geeft aan dat nader onderzoek nodig is om uit 

te sluiten dat verblijfplaatsen van in de Flora- en faunawet strikt beschermde 

soorten worden aangetast. Het gaat om vaste rust- en verblijfsplaatsen van 

de huismus, gierzwaluw en vleermuizen. Aantasting kan plaatsvinden door 

het uitvoeren van renovatie- en sloopwerkzaamheden.

Het historische hoofdgebouw is door de aanwezigheid van een schuin pan-

nendak en grotere openingen in de daklaag en -rand potentieel geschikt 

voor gierzwaluw en huismus. Door middel van een gerichte zolderinspectie 

kunnen kraamverblijfplaatsen van zolderbewonende vleermuissoorten op de 

zolder van het hoofdgebouw en in de torens worden uitgesloten. 

Buiten zolderbewonende soorten, zijn er voor spleetbewonende vleermuizen 

volop geschikte openingen aanwezig die toegang verschaffen tot ruimtes in 

gevels, spouwmuren, achter daklijsten en in de daklaag. Dergelijke ruimtes 

konden tijdens de quick scan niet worden geïnspecteerd. De aanwezig-

heid van verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen hier dan ook niet worden 

uitgesloten. 

De bomenrijen aan de oost- en noordkant van het plangebied vormen ge-

schikte lijnvormige structuren die als vliegroute kunnen fungeren. 

Conclusie

De bestaande bomen aan de Cornelis Evertsenstraat worden verwijderd. In 

het nieuwe profiel van de straat worden nieuwe bomen aangeplant. Daar-

door wordt de voor vleermuizen van belang zijnde geleidende structuur 

van bomen hersteld en zijn er naar verwachting geen negatieve effecten op 

vliegroutes. Aanvullend flora en fauna onderzoek zal dit moeten bevestigen. 

Ook is nader onderzoek nodig naar de mogelijke aanwezigheid van vleer-

muizen, gierzwaluw en huismus in de gebouwen. De resultaten hiervan 

zullen in de definitieve bouwenvelop worden opgenomen.           

Overige voorwaarden: 

•	 De start van werkzaamheden dient buiten het broedseizoen van  

vogels (globaal half maart tot half juli) plaats te vinden om verstoring 

van broedvogels en het broedsucces te voorkomen. Alleen  op basis 

van gericht onderzoek (naar broedende vogels), mag van   

deze voorwaarde worden afgeweken. 

•	 Het gebruik van verlichting dient te worden beperkt en lichtuitstraling 

richting boomkronen en bomenrijen dient voorkomen te worden. 

•	 Op basis van de zorgplicht volgens artikel 2 van de Flora- en faunawet 

dient bij de uitvoering van de werkzaamheden voldoende zorg in acht 

te worden genomen voor de in het wild levende dieren en hun leefom-

geving. Verstoring moet worden beperkt en dieren moeten de gelegen-

heid hebben om uit te wijken en mogen niet opzettelijk worden ge-

dood. Dit kan door werkzaamheden buiten het voortplantingsseizoen 

(april-augustus) en in het winter(slaap)seizoen (november-februari) te 

laten starten; 

•	 het beperken van verlichting tijdens de avonduren ten behoeve van   

vleermuizen en andere nachtdieren. 

Aanbevelingen

Nieuw te bouwen of te renoveren gebouwen kunnen geschikt worden ge-

maakt voor vleermuizen door het gebruik van inbouw vleermuiskasten of 

door op een hoogte van 2,5 meter en hoger aan de zuidzijde open stootvoe-

gen van 2 cm breed aan te brengen. Een andere optie is het creëren van 2 

cm ruimte achter houten gevelbetimmering of het aanbrengen van kierende 

planken. 

Ook kunnen nieuw te bouwen of te renoveren gebouwen geschikt worden 

gemaakt voor huismussen en gierzwaluwen door het aanbrengen van nest-

stenen in de muur of het plaatsen van vogelvides. Verder kunnen over-

stekende randen en dergelijke worden gebruikt om daaronder ruimtes te 

creëren die door vogels als broedplaats worden gebruikt 
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5.9 Bomen 
Er is in opdracht van de initiatiefnemer een bomeneffectenanalyse uitge-

voerd door Copijn Boomspecialisten BV. Op het binnenterein bevinden zich 

twee paardenkastanjes en een hemelboom. De kastanjes zijn in zeer goede 

staat en hebben enkel onderhoudssnoei, groeiplaatsverbetering en plaatsen 

van dynamische ankers nodig om als veilig beoordeeld te kunnen worden. 

Verplanten van de bomen is technisch mogelijk, maar niet reëel. 

De paardenkastanjes zullen behouden blijven. Er is een Bomen Effect Ana-

lyse uitgevoerd aan de twee kastanjes met als doel te bepalen onder welke 

randvoorwaarden de bomen ingepast en duurzaam behouden kunnen wor-

den en wat de mogelijkheden en risico’s zijn van de bouw. Het onderzoek is 

opgenomen in bijlage 2.

Uit het onderzoek blijkt dat de verwachting is dat zich in de nieuwe situatie 

weinig fysieke beperkingen zullen voordoen en de impact van de bouwwerk-

zaamheden wordt nihil geacht. Er zal wel een aantal maatregelen getroffen 

moeten worden om de risico’s van schade tijdens de bouw en de reductie 

van de kroonafmetingen te beperken. Deze betreffen onder andere het 

herstellen van de balans in de kroon, het plaatsen van een dynamisch anker, 

het verbeteren van de groeiplaats van de bomen en het toepassen van 

boombeschermende maatregelen tijdens de bouw. 

De hemelboom verkeert nu in redelijke conditie maar zorgt door de beperk-

te groeiruimte voor wortelopdruk in de bestrating. De kroon van de boom 

is zeer open en overbelast. Deze zal worden gekapt en dit zal elders op het 

terrein worden gecompenseerd middels één of meerdere nieuwe bomen.

De bomen in het groenstrook voor het gebouw aan de Cornelis Evertsen-

straat zijn wisselend van conditie, redelijk en goed. Ze hebben in de huidige 

situatie een middellange toekomstverwachting. Ze hebben geen bijzondere 

meerwaarde in het straatbeeld.

De ligging van de ondergrondse stallingsgarage en van de daarop te bou-

wen woningen is bepaald op basis van eigendom en de ambitie twee kastan-

jes op eigen terrein te behouden. Dat maakt dat de bomen aan de zijde van 

de Cornelis Evertsenstraat niet behouden kunnen blijven. Ze zullen worden 

gekapt of verplant. Bij de herinrichting van de straat zullen aan de zuidzijde 

van de Cornelis Evertsenstraat nieuwe bomen worden geplant. 

In de bijlage is de volledige bomeninventariasatie opgenomen.

5.10 Kwaliteit van de leefomgeving
Door een hogere bouwhoogte aan de Cornelis Evertsenstraat treedt een 

ruimtelijke verandering van de situatie op. Dit zal mogelijk ook gevolgen 

hebben voor bezonning van de tegenovergelegen woningen. 

Uitgangspunt voor de nieuwbouw is dat schaduwwerking geen onevenredige 

aantasting van de woonomstandigheden voor bestaande woningen en per-

celen oplevert. Door initiatiefnemer is een bezonningsstudie uitgevoerd om 

de effecten in beeld te brengen. Deze zijn beschreven in paragraaf 4.5.

Hemelboom op het 

binnenterrein
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5.11 Gezondheid
Vanuit gezondheidskundig oogpunt zijn op deze locatie de volgende as-

pecten van belang: het stimuleren van beweging, groen en ontmoeten en 

klimaatadaptatie. Groen werkt op verschillende manieren bevorderlijk voor 

de gezondheid. Het bevordert het algeheel welbevinden, vermindert stress 

en stimuleert bewegen en ontmoeting. Het toevoegen van woningen moet 

daarom bijdragen aan een aantrekkelijk woonklimaat voor de buurt als 

geheel. 

 

Beweging stimuleren

Nabij het plangebied is al een speeltuin aanwezig. Bij de ontwikkeling van 

het project en de (her)inrichting van de openbare ruimte moet ermee reke-

ning worden gehouden dat de speeltuin goed bereikbaar is voor kinderen 

en ouders. Om fietsen te stimuleren is van belang dat er voldoende fietspar-

keervoorzieningen zijn en dat deze goed en snel bereikbaar zijn. Dit geldt 

voor toekomstige bewoners en bezoekers.

Groen en ontmoeten

Een groene en aantrekkelijk ingerichte buitenruimte stimuleert ontmoeting. 

Het binnengebied leent zich goed daarvoor. Aanbevolen wordt aan te sluiten 

op de wensen van toekomstige bewoners.  

5.12 Duurzaamheid
Een duurzame leefomgeving is een leefomgeving waarin bewust wordt 

omgegaan met energie, klimaat, grondstoffen, ruimte en groen. Aanvullend 

aan de algemene ambities van het Utrechtse gemeentebestuur, worden in 

deze paragraaf kwantificeerbare uitgangspunten geformuleerd.

Energie

Het beleid van de gemeente Utrecht is vast gelegd in het programma 

Utrechtse Energie en legt de nadruk op energiebesparing en toepassen van 

duurzame energie. 

Bij het realiseren van de nieuwe woningen zal energiebesparing worden 

verwezenlijkt door het toepassen van de Trias Energetica:

•	 Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan;

•	 Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals bo-

dem, wind-, water-, en zonne-energie;

•	 Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de 

resterende energiebehoefte te voorzien.

De woningen in het plangebied kunnen worden aangesloten op de stadsver-

warming. Nog niet duidelijk is of hiervan gebruik gemaakt gaat worden. De 

initiatiefnemer gaat onderzoeken welke duurzame alternatieven er binnen 

het project mogelijk zijn. Van hem wordt verwacht dat hij de gemeente 

Utrecht inzicht biedt hoe dit project aan de doelstelling van de gemeente 

Utrecht bijdraagt en waarop de gemaakte keuzes zijn gebaseerd. De toe-

komstige bewoners zullen middels energielabels over deze keuze worden 

geinformeerd. 

Woningen in bestaande gebouwen

Het toepassen van de Trias Energetica voor de woning in de monumentale 

gebouwen moet gebeuren zonder de monumentale waarde aan te tasten. 

Gedacht wordt aan het isoleren van de bestaande daken en kozijnen. De 

afstemming van energiebesparende maatregelen kent intrinsieke conflikten 

met de doelstelling bouwdelen te handhaven waarvan tijdens de monumen-

tale waardestelling is bepaald dat deze gehandhaafd dienen te worden. Dit 

is een integraal proces dat tijdens de uitwerking van het bouwplan op een 

zorgvuldige wijze zal worden afgewogen. 

Nieuwe woningen

Om de doelstellingen van de Trias Energetica toetsbaar vast te leggen wordt 

voor de nieuwe woningen gestreefd naar een gemiddelde EnergiePrestatie-

Coefficient van 0 in plaats van de in het bouwbesluit vastgelegde prestatie-

eis van 0,4 (vanaf 1 januari 2015).

Bestaande gebouwdelen 

binnen het complex.
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Klimaatadaptatie en groen

In de omliggende Zeeheldenbuurt is sprake van een verhoogde kans op wa-

teroverlast na langdurige regenval. Om deze reden is het niet wenselijk het 

hemelwater op het gemengde riool af te voeren. Om dat te bewerkstelligen 

zijn de volgende maatregelen voorzien:

•	 Infiltreren van regenwater in de ondergrond door ca. 50% van de be-

strating in het binnenterrein te vervangen door groen.

•	 Vertragen van afvoer van hemelwater door het toepassen van buffe-

ring, zoals het beperken van de bestrating op het binnenterrein en het 

toepassen van groene daken;

•	 Versnelde afvoer van hemelwater direct naar het open water. Er zal bin-

nen het plangebied een hemelwaterafvoer leidingnet worden aange-

legd, zodat in de toekomst de gemeente dit hemelwater direct naar het 

oppervlakte water kan afvoeren. 

Samen met de toevoegen van nieuwe straatbomen zullen deze maatregelen 

bovendien de leefbaarheid (luchtkwaliteit) verbeteren.

Woningen in bestaande gebouwen

In verband met de vastgestelde monumentale waardestelling van de daken 

kunnen deze maatregelen niet worden toegepast voor de bestaande gebou-

wen.

Nieuwe woningen

Een combinatie van een op het zuiden gericht energie opwekkend dak en 

een extensief groendak wordt toegepast. 

Ruimte en hergebruik

Zeker in dit verstedelijkte gebied is open ruimte en groen schaars. In plaats 

van verdere uitbreiding van de stad, is het beter te kiezen voor het aanpas-

sen en zo nodig verdichten van bestaande stadsdelen. Op deze wijze kan de 

infrastructuur compact blijven, hetgeen de luchtkwaliteit ten goede komt.

Woningen in bestaande gebouwen

Door afnemende ruimtebehoefte van de Hogeschool Utrecht is dit complex 

leeg gekomen. De monumentale delen van het complex (bouwdeel I en II) en 

het paviljoen (bouwdeel III) op het binnenterrein worden getransformeerd 

naar woningen. Daardoor wordt structurele leegstand voorkomen en blijft 

de leefbaarheid van de Zeeheldenbuurt op peil. Deze herbestemming en 

inbreiding past binnen deze gezonde wijze van verstedelijking.

Nieuwe woningen

Het bestaande laboratoriumgebouw aan de Cornelis Evertsenstraat (bouw-

deel IV) is ongeschikt gebleken om hier op een efficiënte en kostentechni-

sche haalbare wijze woningen in te maken. Bovendien is de belevingswaarde 

van dit gebouw, in tegenstelling tot de monumentale gebouwen I en II, laag. 

Het gebouw wordt vervangen door nieuwe woningen die aansluiten bij het 

karakter van de buurt.

Door onder deze woningen een ondergrondse stallingsgarage te realiseren 

wordt extra parkeerdruk in de omgeving voorkomen en blijft de aantrek-

kelijke hoge woonkwaliteit van de omgeving behouden. Door nieuwbouw is 

het mogelijk optimaal energiezuinige woningen te realiseren. 

Materialen

Duurzaam materialen zijn materialen met een beperkte ecologische voet-

afdruk. Deze waarde wordt bepaald door de toe te passen producten uit te 

drukken in de milieubelasting tijdens de volledige levensduur van het pro-

duct, de zogenaamde LevensCyclusAnalyse. Dat geeft  een goed beeld van 

de mogelijke gevolgen voor het milieu. Om op een praktische wijze materi-

aalkeuze op basis van duurzaamheid voor de bouw inzichtelijk te maken is 

de MilieuPrestatieGebouwen ontwikkeld. 

Woningen in bestaande gebouwen

Met het transformeren van bestaande gebouwen tot woningen wordt een 

milieuprestatie geleverd, op een niveau dat met sloop-nieuwbouw niet te 

verwezenlijken is. Dit zal worden aangetoond door ook van tot woningen te 

verbouwen gebouwdelen een milieuprestatieberekening op te stellen.
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Nieuwe woningen

Sinds 1 januari 2013 is het verplicht op basis van Bouwbesluit 2012 bij elke 

aanvraag van een bouw- of omgevingsvergunning voor elk nieuw gebouw 

een milieuprestatieberekening uit te laten voeren.

Beoordeling

Voor zowel de nieuwe woningen als de woningen in bestaande gebouwen 

zullen deze duurzaamheidsprestaties worden verzameld en vastgelegd in 

een GPR Gebouw berekening (http://www.gprgebouw.nl/). Op het niveau van 

de bouwenveloppe worden geen concrete prestatie-eisen vastgelegd.

5.13 Kabels en leidingen
In het plangebied komen geen stedelijke hoofdtracés van kabels en leidin-

gen voor. De nieuwe woningen zullen worden aangesloten op het bestaande 

netwerk. In de noordwesthoek van het plangebied staat een transforma-

torstation ten behoeve van het gehele complex. Dit blijft behouden in de 

nieuwe situatie.

Een kaart met aanwezige kabels en leidingen is opgenomen in bijlage 1.

5.14 Afvalinzameling
In de wijk Noordoost worden de komende jaren voorzieningen aangelegd 

voor het ondergronds inzamelen van afval. Ten behoeve van het project 

worden daarom nu geen specifieke voorzieningen getroffen. 
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6.1 Economische uitvoerbaarheid
De bouwgronden zijn in eigendom van Driestar BV. Zij draagt zorg voor het 

bouw- en woonrijpmaken van het terrein. De werkzaamheden in de aanlig-

gende straten zullen ten laste komen van de initiatiefnemer. Daarbij is het 

de intentie om ‘werk met werk’ te maken door aan te sluiten bij de beoogde 

maatregelen in het kader van het gemeentelijke project aanpak waterover-

last Zeeheldenbuurt. Hierover zullen met de initiatiefnemer in een anterieure 

overeenkomst nadere afspraken gemaakt worden. 

De ambtelijke kosten voor de begeleiding en toetsing van het te wijzigen be-

stemmingsplan worden door middel van leges gedekt. Indien er toch kosten 

zijn die op grond van artikel 6.13 Wro dienen te worden verhaald, dan zal 

uitsluitend worden meegewerkt nadat er een kostenverhaalsovereenkomst is 

gesloten.

Planschade 

Naast de kosten voor het maken van het bestemmingsplan moet een in-

schatting worden gemaakt van het risico van planschade. Planschadeclaims 

zijn op voorhand niet uit te sluiten. De initiatiefnemer zal een planschade-

risicoinventarisatie moeten uitvoeren. Met de ontwikkelende partij zal een 

overeenkomst worden gesloten, zoals bedoeld in artikel 6.4a van de Wro. 

Hierin zal worden opgenomen dat eventuele planschadekosten voor reke-

ning komen van de ontwikkelende partij.

6.2 Ontwikkelingen in de omgeving
In de directe omgeving van het plangebied zijn de volgende projecten van 

invloed.

•	 Aanpak wateroverlast Zeeheldenbuurt

•	 Project ondergronds afval inzamelen Noordoost

6 Uitvoerbaarheid 



Bouwenvelop F.C. Dondersstraat - concept juni 2016 - 35

7.1 Het gevolgde samenwerkingsproces
De bouwenvelop is samengesteld in samenwerking met de initiatiefnemer. 

Door initiatiefnemer is onderzocht of binnen de kaders van deze bouwen-

velop een haalbare ontwikkeling mogelijk is. Omwonenden hebben meege-

dacht bij de tot standkoming van de bouwenvelop. In november 2015 is een 

startbijeenkomst gehouden waarbij de hele Zeeheldenbuurt was uitgeno-

digd. Op deze werd verteld dat er een ontwikkeling ging plaatsvinden en dat 

er daarvoor een participatietraject opgezet werd. 

7.2 Het doorlopen participatieproces
Het participatietraject is in december 2015 gestart. De bijeenkomsten waren 

bedoeld voor direct omwonenden. De eerste vond plaats in december 2015. 

Op deze avond kregen omwonenden de mogelijkheid om wensen, zorgen, 

aandachtpunten mee te geven aan de hand van de belangrijkste thema’s uit 

de bouwenvelop. De meest genoemde aandachtspunten vanuit de om-

wonenden waren het parkeren, de bouwmassa, bouwoverlast, mogelijke 

schade aan woningen en de bomen. 

Een aantal suggesties zijn overgenomen in het tussenresultaat dat op de 

tweede participatieavond is gepresenteerd. Dit waren onder andere het 

oplossen van zowel bewoners als bezoekersparkeren in de stallingsgarage, 

en de wijze waarop de herinrichting van de Cornelis Evertsenstraat zal gaan 

plaatsvinden. Thema gewijs werden de eerste contouren van de bouwenve-

lop gepresenteerd. Op de tweede participatieavond bleek dat bij een deel 

van de omwoneden nog niet alle zorgen weggenomen waren. 

In de maanden april en mei zijn er daarom nog verschillende gesprekken 

gevoerd met de bewoners van de Alexander Numankade en de Cornelis 

Evertsenstraat. Per straat zijn er twee avonden gehouden bij de omwonen-

den thuis aan tafel waar dieper ingegeaan is op verschillende punten. Ook 

deze gesprekken hebben geleid tot aanpassingen van de bouwenvelop. De 

diepte van de nieuwbouw aan de achterzijde is teruggebracht en er zijn 

aanpassingen gedaan aan gebouw op het binnenterrein in verband met de 

privacy. Ook is er een nader onderzoek opgestart naar de maatregelen die 

getroffen moeten worden om de bomen te behouden. 

7 Verantwoording proces
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Vóór het opstellen van het bestemmingsplan moeten de benodigde on-

derzoeken zijn uitgevoerd en moet aangetoond zijn dat de ontwikkeling 

uitvoerbaar is. De procedure voor de bestemmingsplanwijziging duurt 

ongeveer 10 maanden en zal worden afgesloten met een besluit van de 

gemeenteraad.

8.3  Planning
De verwachting is dat de bouwenvelop door het college van burgemeester 

en wethouders in het derde kwartaal van 2016 zal worden vastgesteld. De 

doorlooptijd van het bestemmingsplan tot en met vaststelling door de ge-

meenteraad bedraagt circa 10 maanden.

 

8.1 Planproces
De derde participatieavond zal de start vormen van de consultatie en staat 

gepland voor juni. Op de derde participatieavond zal de concept bouwenve-

lop worden gepresenteerd. Omwonenden krijgen een aantal weken de tijd 

om te reageren op de bouwenvelop. De reacties zullen worden opgenomen 

en beantwoord in een ‘tweekolommenstuk’. De bouwenvelop, het twee 

kolommenstuk en de anterieure overeenkomst zullen naar verwachting in 

het derde kwartaal worden voorgelegd aan het college van B&W. Zij kan de 

bouwenvelop vaststellen.

Met de vaststelling van deze Bouwenvelop wordt de definitiefase van het 

Utrechts Plan Proces (UPP2) afgesloten. Vervolgens wordt er voor het gehele 

gebied een bestemmingsplanprocedure doorlopen, waarmee de bestem-

ming voor het gehele gebied gewijzigd zal worden. Vóór deze volgende fase 

wordt een anterieure overeenkomst aangegaan tussen de gemeente en de 

initiatiefnemer. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt; bijvoor-

beeld over de bekostiging van de herinrichting van de openbare ruimte en 

personele inzet, welke niet door de leges worden gedekt. Tevens wordt een 

planschade afwentelingsovereenkomst afgesloten met de initiatiefnemer. 

8.2  Planologisch juridisch proces 
Na vaststelling van de bouwenvelop door het college zal de ontwikkelaar 

een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen voor de bestaande 

en nieuwe gebouwen en voor het gehele gebied een bestemmingsplanwijzi-

ging aanvragen. De ontwikkelaar kan hierbij een verzoek doen om de omge-

vingsvergunning gecoördineerd te behandelen met het bestemmingsplan. 

De voorgenomen wijzigingen zijn vergunningplichtig in de zin van de WABO. 

De activiteit monument moet worden doorlopen. Omdat het hier om een wij-

ziging van gebruik gaat moet de minister (RCE) om advies worden gevraagd. 

Hiermee is een procedure van 26 weken gemoeid, met de mogelijkheid van 

verlenging met nog eens 6 weken.

8 Vervolgtraject
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Bijlagen
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Bijlage 1: Kabels en leidingen (situatie januari 2016)

Grens inventarisatiegebied

Kabels en leidingen
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2 

 

Bijlage 2: Bomeninventarisatie (november 2015 en februari 2016)

3 

 

 

 

Beoordeelde bomen november 2015. Beoordeelde bomen februari 2016.
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VTA-controle Cornelis Evertsenstraat Utrecht Februari 2016

Boom nr. Boomsoort Boomsoort nl Standplaats
Stamdiameter  

in cm

Kroondiameter 

in m

Boomhoogte in 

m
Conditie Kwaliteit Toekomstverwachting Opmerkingen

1 Tilia x europaea Hollandse linde Beplanting 26 8 14 Goed Goed Hoog Plakoksel
2 Robinia pseudoacacia Gewone acacia Beplanting 18 6 9 Redelijk Redelijk Middellang

3 Robinia pseudoacacia Gewone acacia Beplanting 16 4 8 Redelijk Redelijk Middellang Licht dood hout
4 Robinia pseudoacacia Gewone acacia Beplanting 18 6 9 Redelijk Redelijk Middellang

5 Robinia pseudoacacia Gewone acacia Beplanting 9 3 5 Redelijk Redelijk Middellang Scheefstand

6 Robinia pseudoacacia Gewone acacia Beplanting 17 5 10 Redelijk Goed Hoog Uitgescheurd kroondeel

7 Robinia pseudoacacia Gewone acacia Beplanting 17 4 10 Goed Redelijk Middellang Hoog opgekroond
8 Robinia pseudoacacia Gewone acacia Beplanting 18 5 10 Redelijk Goed Hoog

9 Robinia pseudoacacia Gewone acacia Beplanting 17 4 9 Goed Goed Middellang

10 Robinia pseudoacacia Gewone acacia Beplanting 16 3 10 Goed Redelijk Middellang Kronkels in de stam
11 Robinia pseudoacacia Gewone acacia Beplanting 17 3 10 Redelijk Redelijk Middellang Zware scheefstand

12 Robinia pseudoacacia Gewone acacia Beplanting 12 3 5 Redelijk Redelijk Laag
Mechanische 
beschadigingen

13 Robinia pseudoacacia Gewone acacia Beplanting 18 5 9 Redelijk Redelijk Middellang

14 Robinia pseudoacacia Gewone acacia Beplanting 13 4 7 Goed Goed Hoog

15 Tilia x europaea Hollandse linde Beplanting 9 2 4 Goed Goed Hoog

16 Ailanthus altissima Hemelboom Verharding

Is al eerder beoordeeld.    
Stambeschadigingen, opslag 
van tegels tegen de boom.

Copijn Boomspecialisten b.v. Pagina 1/1
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Kastanje nr. 2

Boomsoort: Aesculus hippocastanum (Witte paardenkastanje)

Bevindingen: De boom heeft een plakoksel tussen de beide hoofdgesteltak-

ken op ca. 4m hoogte. Ook bij deze boom is geen mineermot aangetroffen. 

Er is aangegeven dat het blad is opgeruimd in de winter waardoor de infec-

tiedruk in het voorjaar afneemt. Het verminderde effect van de aantasting 

is bij deze boomcontrole goed zichtbaar. Deze kastanje vertoont minder 

wortelopdruk richting het gebouw. De boomkroon groeit circa 1 meter over 

de huidige bebouwing uit.

Nieuwe situatie

In de omgeving van de kastanjes worden een ondergrondse parkeergarage 

met daarboven grondgebonden woningen gerealiseerd. De nieuwe bebou-

wingsgrenzen zijn tevens de damwandlocaties en zijn op 5 meter van de 

stammen gepland. De damwanden worden in de grond getrild. In verband 

met de specifieke grondwatersituatie wordt voor het ondergronds bouwen 

onderwaterbeton toegepast. Na het storten van het beton wordt de ‘bak’ 

leeggepompt. Dit zorgt ervoor dat het grondwater (- 1,45 m –mv) niet wordt 

beïnvloed.

Risico’s bomen

Een mogelijk knelpunt is de afmetingen van de bomen in relatie tot de 

afstand tot de toekomstige gevel (werkruimte). Bovengronds zijn de boom-

kronen circa 12 meter in diameter en hangen ze respectievelijk 1 meter en 

1,5 meter over het huidige dak heen. De stam staat circa 2 meter vanaf de 

muur met de particuliere achtertuinen en 5 meter HUIDIGE SITUATIE IS TOCH 

MEER? vanuit de muren van de bestaande bebouwing.

Risico’s bij uitvoeringsfase

Tijdens werkzaamheden kunnen bomen boven- en ondergronds schade 

oplopen, afhankelijk van de locatie van de boom. De grootste risico’s bij uit-

voering worden vooral verwacht bij de fysieke werkruimte tijdens de bouw 

bovengronds (steigers, kranen, opslag e.d.). Daarnaast is er een risico bij het 

mogelijk moeten reduceren van de bestaande kroonafmetingen.Deze snoei-

werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door vakbekwame boomver-

zorgers en zijn gericht op het behoud van de natuurlijke kroonvorm en de 

balans/ gewichtsverdeling in de kroon. Gezien de wortelopdruk is het niet 

ondenkbaar dat tijdens de uivoering extra wortels (nabij de huidige gevel) 

Bomen Effect Analyse kastanjes nr. 1 en 2

In opdracht van Driestar B.V. is door Copijn Boomspecialisten b.v. een Bomen 

Effect Analyse (hierna te noemen BEA) uitgevoerd aan de twee kastanjes.

De opdrachtgever wenste in kaart te hebben wat de (on)mogelijkheden zijn 

rondom de bomen met betrekking tot nieuwbouw van een ondergrondse 

parkeergarage op het terrein. In een voorstadium zijn de kastanjes al eens 

bekeken. Deze Bomen Effect Analyse is gebasseerd op de, ongewijzigde, 

bevindingen van dit eerder afgeronde onderzoek.

Doel van dit onderzoek is in kaart te brengen wat de mogelijkheden van 

bouw zijn met boombehoud, ervan uitgaande dat er op diverse punten 

conflicten zullen ontstaan. Op basis van de analyse wordt onderzocht onder 

welke voorwaarden de bomen in het projectgebied ingepast en duurzaam 

behouden kan worden.

Huidige situatie

Op de noordoostkant van het gebouw staan twee grote paardenkastanjes. 

De kastanjes staan in een plantvak op circa. 5 meter van de gevel. Er is veel 

wortelopdruk tot op de gevel. De bomen staan in een groenstrook aan de 

zijkant van het perceel. Aan de andere zijde van de bomen bevinden zich 

particuliere achtertuinen gescheiden door een stenen muur( circa 2 me-

ter afstand van de stam). Deze tuinen liggen circa. 0,5 meter lager dan de 

groeiplaats van de bomen. De boomkronen groeien (circa 1 tot 1,5 m) over 

de bebouwing heen (twee hoog).

Algemeen conditiebeeld en kwaliteit bomen

Kastanje nr. 1

Boomsoort: Aesculus hippocastanum (Witte paardenkastanje)

Bevindingen: Richting het gebouw is sprake van forse wortelopdruk door 

wortels. In tegenstelling tot de vorige boomcontrole is het blad niet aange-

tast door de mineermot. De boom oogt vitaal door o.a. het blad, bladgroot-

te en de bloemen. Ook de hergroei van nieuwe scheuten op oude snoeiwon-

den (stamschot) wijst op een goede groeikracht. De boomkroon groeit circa 

1,5 meter over de huidige bebouwing heen.
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Het advies voor na de bouwwerkzaamheden is om de groeiplaatsen van de 

kastanjes te verbeteren. Groeiplaatsoptimalisatie van de kastanjes biedt de 

mogelijkheid om de doorwortelbare ruimte richting de bebouwing te ver-

kleinen waardoor meer oppervlak bebouwd kan worden.

Boombeschermende maatregelen

Doordat bouwwerkzaamheden de bomen negatief kunnen beïnvloeden 

door bodemverdichting, beschadigingen aan de stam en kroon, lozen van 

chemicaliën e.d. is het noodzakelijk om beschermende maatregelen ten 

aanzien van de bomen te treffen. Inrichting van de bouwlocatie, als ook te 

volgen werkwijzen dienen vooraf door een boomtechnisch bureau te worden 

getoetst.

•	 Er dienen vaste bouwhekken langs alle te handhaven bomen te worden 

geplaatst op (waar mogelijk) 1 meter buiten de kroon, dit is in dit geval 

niet mogelijk waardoor dit minimaal 3 meter uit de stam moet zijn 

(gebaseerd op bevindingen bodem- en bewortelingsonderzoek).

•	 Maaiveldophogingen en afgravingen zijn binnen het doorwortelbare 

profiel niet toegestaan.

•	 Het is de aannemer niet toegestaan bouwmaterialen, machines, keten 

e.d. op te slaan onder de boomkronen.

•	 Het storten of verbranden van afvalstoffen is niet toegestaan. Chemica-

liën of andere etsende en/of bijtende stoffen mogen niet in contact met 

de grond komen, zodat er geen wortelvergiftiging kan ontstaan.

•	 Transport van materieel en bouwstoffen dient uitsluitend via vooraf 

vastgestelde bouwwegen te geschieden.

•	 Het is de aannemer niet toegestaan spijkers of stroppen aan de bomen 

aan te brengen.

verwijderd moeten worden. Dit verwijderen en graven van en bij wortels 

dient te gebeuren onder toezicht van een boomdeskundige.

Een mogelijke optie bij het realiseren van extra bouwruimte is het afzetten 

van wortels 1 tot 2 meter vanaf de gevel. Hiermee kan er circa 1 tot 2 meter 

bebouwbare ruimte worden gewonnen. De huidige groeiplaats van de bo-

men kan zeer goed worden verbeterd en samen met genoemde kroonreduc-

tie door snoei kan hiermee het verlies van wortels worden gecompenseerd. 

Wanneer er gesnoeid wordt kunnen er, zoals in het advies in 2015 is aange-

geven, direct dynamische boomankers worden aangebracht in de kroon om 

het gevaar op uitbreken van de plakoksels te minimaliseren.

Beheerfase

Na afronding van de werkzaamheden, bij inrichting van het groen en het 

beheer van gebouw en tuin dient specifiek rekening gehouden te worden 

met de boomwortels. Ook bij het inplanten van de boomspiegel kan ernstige 

schade ontstaan.

Conclusies en adviezen

Impact bouwwerkzaamheden

De impact van de bouwwerkzaamheden op de onder- en bovengrondse 

delen van de kastanjes worden nihil geacht. Gezien de huidige bebouwing 

en de wortelontwikkeling zullen zich er in de nieuwe situatie weinig fysieke 

beperkingen voordoen. Het is niet ondenkbaar dat er bij het trillen van de 

damwanden extra fysieke werkruimte nodig is waarbij er wortels aangetrof-

fen worden. Deze kunnen, onder toeziend oog van een boomdeskundige, op 

circa 1 tot maximaal 2 meter worden afgezet vanuit de huidige gevel.

Een eerste advies vooraf aan de bouw is het uitvoeren van een kroonre-

ductie en het plaatsen van een dynamisch boomanker. Dit dient om over-

hangende takken in te korten en de kroon uit te dunnen aan de zuidzijde 

(particuliere tuinen) om de balans in de kroon weer te herstellen. Omdat 

beide bomen bestaan uit een dubbele stam is het van belang om deze te 

verankeren ter voorkoming van onevenredige krachten en mogelijk uitbre-

ken van een van de kroondelen.
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Ooglijdersgasthuis
Straatprofielen Zeeheldenbuurt 0 1 2 5

Cornelis Evertsenstraat

Bijlage 3: Vergelijking straatprofielen Zeeheldenbuurt

De weergave van de 

hoogte van bebouwing is 

bij benadering.

Ooglijdersgasthuis
Straatprofielen Zeeheldenbuurt 0 1 2 5

Cornelis Evertsenstraat



Bouwenvelop F.C. Dondersstraat - concept juni 2016 - 45

Ooglijdersgasthuis
Straatprofielen Zeeheldenbuurt 0 1 2 5

Cornelis Evertsenstraat

Ooglijdersgasthuis
Straatprofielen Zeeheldenbuurt 0 1 2 5

Cornelis Evertsenstraat
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Bijlage 4: Bezonningsstudie (effect op Cornelis Evertsenstraat)
Door: Buro SRO in opdracht van Driestar BV en gemeente Utrecht (mei 2016)

bestaand - 21 maart 08:00 nieuw - 21 maart 08:00

bestaand  - 21 maart 10:00 nieuw - 21 maart 10:00

In de bezonningsstudie 

is voor de bebouwing 

de maximale massa 

gehanteerd die binnen de 

gestelde randvoorwaar-

den mogelijk is. 

De gekozen tijdstip-

pen zijn in maart, juni, 

september en december. 

Met intervallen van 2 

uur is de bezonning per 

periode telkens tussen 

08.00 uur en 20.00 uur 

weergegeven.
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bestaand - 21 maart 12:00 nieuw - 21 maart 12:00

bestaand  - 21 maart 14:00 nieuw - 21 maart 14:00
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bestaand - 21 maart 16:00 nieuw - 21 maart 16:00

bestaand  - 21 maart 18:00 nieuw - 21 maart 18:00
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bestaand - 21 maart 20:00 nieuw - 21 maart 20:00

bestaand  - 21 juni 08:00 nieuw - 21 juni 08:00
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bestaand - 21 juni 10:00 nieuw - 21 juni 10:00

bestaand  - 21 juni 12:00 nieuw - 21 juni 12:00
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bestaand - 21 juni 14:00 nieuw - 21 juni 14:00

bestaand  - 21 juni 16:00 nieuw - 21 juni 16:00
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bestaand - 21 juni 18:00 nieuw - 21 juni 18:00

bestaand  - 21 juni 20:00 nieuw - 21 juni 20:00
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bestaand - 21 september 08:00 nieuw - 21 september 08:00

bestaand  - 21 september 10:00 nieuw - 21 september 10:00
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bestaand - 21 september 12:00 nieuw - 21 september 12:00

bestaand  - 21 september 14:00 nieuw - 21 september 14:00
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bestaand - 21 september 16:00 nieuw - 21 september 16:00

bestaand  - 21 september 18:00 nieuw - 21 september 18:00
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bestaand - 21 september 20:00 nieuw - 21 september 20:00

bestaand  - 21 december 08:00 nieuw - 21 december 08:00
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bestaand - 21 december 10:00 nieuw - 21 december 10:00

bestaand  - 21 december 12:00 nieuw - 21 december 12:00
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bestaand - 21 december 14:00 nieuw - 21 december 14:00

bestaand  - 21 december 16:00 nieuw - 21 december 16:00
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bestaand - 21 december 18:00 nieuw - 21 december 18:00

bestaand  - 21 december 20:00 nieuw - 21 december 20:00
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Bijlage 4: Bezonningsstudie (effect op achterzijde Alexander Numankade)
Door: Buro SRO in opdracht van Driestar BV en gemeente Utrecht (mei 2016)

bestaand - 21 maart 08:00 nieuw - 21 maart 08:00

bestaand  - 21 maart 10:00 nieuw - 21 maart 10:00

In de bezonningsstudie 

is voor de bebouwing 

de maximale massa 

gehanteerd die binnen de 

gestelde randvoorwaar-

den mogelijk is. 

De gekozen tijdstip-

pen zijn in maart, juni, 

september en december. 

Met intervallen van 2 

uur is de bezonning per 

periode telkens tussen 

08.00 uur en 20.00 uur 

weergegeven.
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bestaand - 21 maart 12:00 nieuw - 21 maart 12:00

bestaand  - 21 maart 14:00 nieuw - 21 maart 14:00
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bestaand - 21 maart 16:00 nieuw - 21 maart 16:00

bestaand  - 21 maart 18:00 nieuw - 21 maart 18:00
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bestaand - 21 maart 20:00 nieuw - 21 maart 20:00

bestaand  - 21 juni 08:00 nieuw - 21 juni 08:00
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bestaand - 21 juni 10:00 nieuw - 21 juni 10:00

bestaand  - 21 juni 12:00 nieuw - 21 juni 12:00
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bestaand - 21 juni 14:00 nieuw - 21 juni 14:00

bestaand  - 21 juni 16:00 nieuw - 21 juni 16:00
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bestaand - 21 juni 18:00 nieuw - 21 juni 18:00

bestaand  - 21 juni 20:00 nieuw - 21 juni 20:00
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bestaand - 21 september 08:00 nieuw - 21 september 08:00

bestaand  - 21 september 10:00 nieuw - 21 september 10:00
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bestaand - 21 september 12:00 nieuw - 21 september 12:00

bestaand  - 21 september 14:00 nieuw - 21 september 14:00
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bestaand - 21 september 16:00 nieuw - 21 september 16:00

bestaand  - 21 september 18:00 nieuw - 21 september 18:00
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bestaand - 21 september 20:00 nieuw - 21 september 20:00

bestaand  - 21 december 08:00 nieuw - 21 december 08:00
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bestaand - 21 december 10:00 nieuw - 21 december 10:00

bestaand  - 21 december 12:00 nieuw - 21 december 12:00
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bestaand - 21 december 14:00 nieuw - 21 december 14:00

bestaand  - 21 december 16:00 nieuw - 21 december 16:00
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bestaand - 21 december 18:00 nieuw - 21 december 18:00

bestaand  - 21 december 20:00 nieuw - 21 december 20:00
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Bijlage 5: Waterparagraaf
Door: Stadswerken Infrastructuur, gemeente Utrecht, februari 2016)

Stadswerken 
  
Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht 
Telefoon 030 - 286 46 97 Fax 030 - 286 46 88 
www.utrecht.nl 
 
 

Interne mededeling 
Aan Tanja Lazaridis Datum 10 februari 2016 
 Van Stephan de Bruin 
Onderwerp Waterparagraaf F.C. Dondersstraat 65 Doorkiesnummer 030-2863739 
 E-mail s.de.bruin@utrecht.nl 
  
Aanleiding  
Deze waterparagraaf is opgesteld ter verantwoording en afsluiting van de watertoets ten behoeve van 
de ontwikkeling 'F.C. Dondersstraat 65’ in de wijk Noordoost te Utrecht. Dit project omvat het 
realiseren van circa 50 woningen op het terrein van het voormalig Ooglijdersgasthuis (rijksmonument); 
deels transformatie en deels sloop-nieuwbouw. Onder de nieuwbouw wordt een tweelaagse 
ondergrondse parkeerkelder gerealiseerd. 
 
 
Inleiding 
Door een ruimtelijk plan kunnen de belangen èn het functioneren van het watersysteem en de 
waterketen onder druk komen te staan. Het doel van de 'Watertoets' is het waarborgen van 
watergerelateerd beleid en beheer door ruimtelijke ontwikkelingen vroegtijdig, expliciet en evenwichtig 
te toetsen aan de relevante ruimtelijke plannen en besluiten van Rijk, provincies en gemeenten.  
 
Ruimtelijke plannen moeten wettelijk voorzien zijn van een 'Waterparagraaf', een ruimtelijke 
onderbouwing van de huidige en toekomstige waterhuishoudkundige situatie. Met de watertoets 
worden de waterhuishoudkundige gevolgen van een plan vroegtijdig inzichtelijk gemaakt, de 
afwegingen expliciet en toetsbaar vastgelegd en het wateradvies van de waterbeheerder opgenomen.  
 
Door afstemming met de waterbeheerder(s) wordt voorkomen dat door een ruimtelijke ontwikkeling de 
kansen voor de waterhuishouding niet worden benut en de bedreigingen niet worden herkend. Door de 
bestaande (geo)hydrologische situatie en randvoorwaarden, de geplande ontwikkeling en de ruimtelijke 
consequenties ten aanzien van de waterhuishouding te analyseren, kan het streven naar een duurzaam 
en robuust watersysteem vroegtijdig in het ontwerpproces worden geïntegreerd.  
 
 
Beleidskader 
In het algemeen is het beleid van het Rijk, de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en het 
waterschap HDSR gericht op een duurzaam en robuust waterbeheer. Bij ruimtelijke ontwikkelingen 
worden (indien doelmatig) de waterkwaliteitstrits 'gescheiden inzamelen-gescheiden afvoeren-
gescheiden verwerken' en de waterkwantiteitstrits 'water vasthouden-bergen-vertraagd afvoeren' 
gehanteerd. Dit beleid is per overheidsniveau in de onderstaande beleidsdocumenten verankerd: 

o Rijksbeleid: Nationaal Waterplan, WB21, NBW, Waterwet, etc.;  
o Provinciaal beleid: Nota Planbeoordeling, Waterhuishoudingsplan, Beleidsplan Milieu en Water, 

Streekplan, etc.; 
o Gemeentelijk beleid: Plan Gemeentelijke Watertaken Utrecht 2016-2019 [1]; 
o Waterschapsbeleid: Waterbeheerplan 2010-2015, Beleidsregels 2010 Keur 2009, Keur [2]. 

 
[1] De gemeente heeft de zorgplicht voor de inzameling en het transport van afvalwater, het inzamelen en verwerken 
van overtollig hemelwater en het voorkomen van structurele grondwateroverlast.  
Het actuele beleid hiervoor is vastgelegd in het Plan Gemeentelijke Watertaken Utrecht 2016-2019. De ontwerpeisen 
zijn opgenomen in het Handboek Inrichting Openbare Ruimte, onderdeel riolen, rioolgemalen en drainage (versie 
2014.01, uitgave december 2014, www.utrecht.nl). Daarnaast stelt de gemeente eisen aan het ontwerp van 
watergangen waarvan zij eigenaar of beheerder is of wordt.  
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[2] Het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft de zorg voor het kwantiteits- en 
kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater in het plangebied. Het beleid en de regels van het waterschap zijn 
vastgelegd in diverse wetten en verordeningen. De belangrijkste verordening is de keur (www.hdsr.nl).  
  
 
Betrokken partijen 
In dit watertoetsproces participeren de volgende partijen: 
 

Aanvrager:  Gemeente Utrecht, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling - Stedenbouw en Planologie 
 

Opsteller:  Gemeente Utrecht, Stadswerken - Stadsingenieurs 
 

Toetser: Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (beheerder oppervlaktewater)2 

 

Gemeente Utrecht, Stadswerken – Stedelijk Beheer (beheerder riolering, oppervlaktewater) 
 
 
Bouwplan 
Het complex op het terrein van het voormalig Ooglijdersgasthuis is onderdeel van 
woningbouwontwikkeling waarbij de monumentale bebouwing behouden blijft. Door de gemeente is in 
oktober 2015 een startdocument vastgesteld om deze herontwikkeling, herstemming met 
appartementen gecombineerd met de bouw van grondgebonden woningen met een ondergrondse 
parkeergarage, te ondersteunen. Omdat het plan past niet in het geldende bestemmingsplan, moet een 
planologische procedure worden doorlopen waarvoor een bouwenvelop als kader voor de ruimtelijke 
en functionele uitgangspunten een passend instrument is. De voorliggende waterparagraaf vormt een 
ruimtelijke onderbouwing voor alle aspecten binnen de discipline stedelijk water. 
 
 
Plangebied 
Het plangebied 'F.C. Dondersstraat 65’ ligt in de Zeeheldenbuurt ten noordoosten van Utrecht, 
ingeklemd tussen de C. Evertsenstraat aan de noordzijde, de Bleyenburgstraat aan de oostzijde, de F.C. 
Dondersstraat aan de zuidzijde en de A. Numankade aan de westzijde. Ten zuidwesten van het 
plangebied, achter de woningen aan de A. Numankade, bevindt zich de Biltse Grift. De C. 
Evertsenstraat en de Bleyenburgstraat zijn onderdeel van het plangebied. Het plangebied van enkel de 
ontwikkeling is circa 5.575 m2 groot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figuur 1 –huidige situatie & uitgangspuntenkaart F.C. Dondersstraat (bron: GU, concept Bouwenvelop februari 2016) 
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Kansen voor stedelijk water 
Een duurzame en robuuste verwerking van hemelwater is een belangrijke pijler van het landelijke en 
lokale waterbeleid. In het vigerende ‘Plan Gemeentelijke Watertaken Utrecht’ [1] wordt lokale verwerking 
van regenwater als een kansrijke en doelmatige maatregel gezien om de doelstelling ten aanzien van 
de emissiereductie vanuit het gemengd stelsel te behalen.  
 
De gemeente Utrecht wil herinrichting van de openbare ruimte benutten om een deel van het afvoerend 
oppervlak van het gemengd riool af te koppelen en het hemelwater op een duurzame wijze te 
verwerken. Daarnaast bieden herstructurering en sloop-nieuwbouwprojecten kansen voor afkoppelen. 

 
 

Wateroverlast Zeeheldenbuurt 
De voorgenomen herontwikkeling bevindt zich in de Zeeheldenbuurt. Momenteel loopt een informatie- 
en inspraaktraject met de bewoners van de Zeeheldenbuurt vanwege wateroverlast bij hevige regenval. 
Samen met woningeigenaren zoekt de gemeente Utrecht een oplossing voor de wateroverlast in de 
souterrainwoningen. Na bewonersavonden, een enquête, juridisch en technisch onderzoek is nu meer 
duidelijkheid over dit vraagstuk en de vervolgaanpak. De herontwikkeling F.C. Dondersstraat 65 bied 
kansen om een bijdrage te leveren om de wateroverlast in de nabije omgeving ervan te verminderen. 
 
 
Waterhuishouding 

 

Oppervlaktewater 
Aan de westzijde van het plangebied bevindt zich op circa 65 m afstand de Biltse Grift, een historische 
en karakteristieke watergang met landschappelijke en stedenbouwkundige waarde. De Biltse Grift 
wordt via de Ridderschapsvaart en de Zilveren Schaats gevoed door de Kromme Rijn Via de 
Stadsbuitengracht wordt het overtollige water naar de Vecht afgevoerd. De Biltse Grift is een primaire 
watergang en onderdeel van het peilgebied ‘Utrecht binnenstad’ met een streefpeil van NAP +0.58 m.  
 
Het plangebied ligt in het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Dit 
waterschap is verantwoordelijk voor het functionele kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van primaire 
watergangen. Om goed beheer te kunnen waarborgen, voert het waterschap onderhoudstaken uit en 
toetst of bij de aanleg van werken ter plaatse van oppervlaktewater en waterkeringen, zowel in kern- 
als in beschermingszones, voldaan is aan de algemene en specifieke criteria.  
 
De status van watergangen is van belang voor de breedte van de beschermingszone: een aan een 
waterstaatswerk grenzende zone -die als zodanig in de legger is opgenomen- waarin ter bescherming 
van dat waterstaatswerk voorschriften krachtens de keur van toepassing zijn. De genoemde bepaling 
beoogt te voorkomen dat de stabiliteit van het profiel en/of veiligheid wordt aangetast, de aan- en/of 
afvoer en/of berging van water wordt gehinderd dan wel het onderhoud wordt gehinderd.  
 
De breedte van de beschermingszone bedraagt voor primaire watergangen aan weerszijden 5 m vanuit 
de insteek. Deze beschermingszone is als zodanig in het bestemmingsplan verankerd. 
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Grondwater 
 
Eerste watervoerend pakket 
Het langjarige grondwaterregime in de diepere ondergrond wordt gereguleerd door de 
grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket (1WVP). De gemeente Utrecht beschikt sinds 
1962 over een peilbuizenmeetnet en sinds 2002 worden de grondwaterstanden automatisch tweemaal 
per dag geregistreerd en opgeslagen door dataloggers. De langjarige grondwaterstanden van het 1WVP 
zijn afgeleid uit de dichtstbijzijnde peilbuizen en vastgelegd in de 'Grondwatercontourkaart gemeente 
Utrecht' (versie 09-10- 2012). Op basis van deze kaart wordt voor het plangebied, van zuidoost naar 
noordwest (de richting van de grondwaterstroming), de volgende gemiddelde seizoensvariatie verwacht 
(zie figuur 2 voor de GGG situatie): 
 droge periode, gemiddelde lage grondwaterstand (GLG) = NAP +0.15 m;  
 gemiddeld periode, gemiddelde grondwaterstand (GGG) = NAP +0.30 m.  
 natte periode, gemiddelde hoge grondwaterstand (GHG) = NAP +0.50 m; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figuur 2 –isohypsen gemiddelde grondwaterstand 1WVP (bron: GU, Grondwatercontourkaart 2012) 
 
 
Freatisch pakket 
De momentane, freatische grondwaterstand is afhankelijk van het neerslagverloop, de bodemopbouw 
en de aard en omvang van afwatering- en ontwateringsvoorzieningen. Slecht doorlatende lagen als klei 
en veen belemmeren de interactie met het 1WVP en kunnen een lokale schijngrondwaterstand creëren. 
Het is onbekend wat het verloop van het lokale freatische grondwaterregime is. Geadviseerd wordt om 
dit middels peilbuizen te meten en monitoren over een voldoende lange meetperiode.  
 
Ondergrondse parkeergarage 
De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de realisatie van een ondergrondse tweelaagse 
parkeergarage waarvan de constructie deels in het grondwaterregime wordt aangelegd. Constructies 
(wanden en vloeren) in het grondwaterregime dienen volledig waterdicht te worden uitgevoerd. 
Structurele beïnvloeding of onttrekking van het grondwater tijdens de gebruiksfase is niet toegestaan.  

plangebied 
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Bij de uitvoering dient rekening te worden gehouden met de invloed die bemaling kan hebben op het 
grondwaterregime, archeologische waarden, funderingen van (historische) woningen en eventuele 
grondwaterverontreinigingen binnen de invloedsfeer ervan. Geadviseerd wordt om een 
zettingsberekening en –advies op te stellen én om door een onafhankelijke, externe partij een zgn. 
nulmeting van de gevels van woningen binnen de invloedsfeer van de bemaling te laten verrichten. 
 
De realisatie van de ondergrondse parkeergarage mag niet leiden tot significante grondwaterstands-
verandering [3]. Inmiddels is bekend dat de initiatiefnemer van de herontwikkeling opdracht heeft 
gegeven tot een onderzoek naar de invloed van de ondergrondse parkeergarage op het 
grondwaterregime. 

 

[3] Verwacht wordt dat de parkeergarage een niet-significant effect heeft op het grondwaterregime. Ter vergelijking: 
uit onderzoek door Wareco in april 2008 blijkt dat de nieuwe 5-laags parkeerkelder van circa 10.000 m2 en 16 m 
diep bij Hoog Catharijne bovenstrooms een opstuwing geeft van 3 cm en benedenstrooms een daling van 2 cm. 
Gezien de relatief beperkte diepte en omvang van de kelder van de voorliggende ontwikkeling zal de invloed op het 
lokale grondwaterregime naar rato en dus zeer minimaal zijn. 
 
Drooglegging en ontwateringsdiepte 
Een droge ondergrond is een belangrijke randvoorwaarde voor het faciliteren van een functie en een 
bestemming van een gebied. Voldoende drooglegging en ontwateringsdiepte in een plangebied is van 
groot belang om wateroverlast door overstroming van oppervlaktewater (inundatie), opkomend 
grondwater of afstromend hemelwater te voorkomen. 
 
De ontwateringsdiepte, het hoogteverschil tussen maaiveldniveau en de gemiddelde hoogste 
grondwaterstand (GHG), dient conform de norm van de gemeente Utrecht minimaal 0,7 m te bedragen. 
Ter plaatse van het plangebied bedraagt de theoretische ontwateringsdiepte, ten opzichte van het 
1WVP en uitgaande van een as-weghoogte van NAP +1.95/+2.15 m (noordzijde), NAP +2.15 (west en 
oostzijde) en NAP +2.35/+2.40 m (zuidzijde) én een GHG van NAP +0.50 m, circa 1,45-1,85 m. De 
theoretisch beschikbare ontwateringsdiepte is ruim voldoende ten opzichte van de norm.  
 
De drooglegging, het hoogteverschil tussen maaiveldniveau en het waterpeil van het aangrenzend 
oppervlaktewater, dient conform de norm van het waterschap HDSR en de gemeente Utrecht minimaal 
1,0 m te bedragen. Ten plaatse van het plangebied bedraagt de drooglegging, bij een maaiveldhoogte 
van NAP +2.15 m en een streefpeil van NAP +0.58 m, circa 1,55 m. De theoretisch beschikbare 
drooglegging ook voldoet ruimschoots ten opzichte van de norm. 
 
Drinkwaterwinning  
Het plangebied ligt buiten de contouren van een beschermingsgebied voor drinkwaterwinning.  
 
 
Waterkeringen 
In of nabij het plangebied bevindt zich geen waterkering.  
 
 
Waterwet 

 

Watervergunning – onttrekking en lozing 
De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de realisatie van een ondergrondse tweelaagse 
parkeergarage waarvoor bemaling van grondwater noodzakelijk kan zijn.  
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Tijdelijke onttrekking van grondwater tijdens de bouwfase is vergunningsplichtig en onder 
voorwaarden toegestaan, evenals tijdelijke lozing van bemalingswater op het oppervlaktewater. Nader 
onderzoek naar de kwaliteit van het grondwater en de hoeveelheid bemaling is noodzakelijk om na te 
gaan of er een lozingsvergunning nodig is om overtollig water te onttrekken en af te voeren.  
 
Voor alle onderbemalingen, bronneringen en andere grondwateronttrekkingen waarbij middels 
bronbemaling globaal meer dan 100 m3 per uur, langer dan 6 maanden en dieper dan 9 m grondwater 
wordt onttrokken, dient een vergunning te worden aangevraagd bij het waterschap HDSR (zie artikel 
3.10 Keur 2009). Indien de grondwateronttrekking bij deze criteria onder de grenswaarden blijft, kan 
volstaan worden met een melding. 
 
Watervergunning - Keur 
Ten behoeve van het dempen en graven, aanleggen van vlonders en steigers en bouwen in en langs 
water is een Watervergunning van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden noodzakelijk. Alle 
wateraspecten (inclusief Keur-aspecten) worden in de watervergunning geregeld. Indien er 
werkzaamheden in de beschermingszone plaatsvinden, dient er ook een watervergunning te worden 
aangevraagd. Rechtstreekse afvoer van hemelwater naar oppervlaktewater is vergunning- of 
meldingplichtig in het kader van de Waterwet.
 
 
Riolering 

 

Stelseltype 
In de straten rondom het plangebied, in de C. Evertsenstraat, de Bleyenburgstraat, de F.C. 
Dondersstraat en de A. Numankade, bevindt zich een gemengd rioolstelsel uit 1956 (zie figuur 2). 
Deze riolering maakt onderdeel van het bemalingsgebied ‘Kardinaal de Jongweg’ (5). Het riool in de C. 
Evertsenstraat, de Bleyenburgstraat en een deel in de F.C. Dondersstraat is in 1993 gerelined (‘RE’) met 
een ‘kous’ van glasvezelhars om de technische levensduur te verlengen. 
 
Bij een gemengd rioolstelsel wordt het afvalwater samen met het overtollige regenwater met één buis 
vermengd ingezameld en getransporteerd. Onder werking van de zwaartekracht (vrijverval) wordt het 
water via het opvoergemaal en de transportriolen in de Kardinaal de Jongweg en de Brailledreef 
afgevoerd naar de rioolwaterzuivering (rwzi) in Overvecht. Bij hevige neerslag kan de gemengde 
riolering niet alle neerslag verwerken, de overtollige neerslag wordt -vermengd met afvalwater- via 
overstorten geloosd op het nabijgelegen oppervlaktewater. 
 
Om instromend hemelwater vanaf het omringend terrein bij hevige neerslag met als gevolg 
wateroverlast in de ondergrondse parkeergarage te voorkomen, dient vóór de hellingbaan een drempel 
te worden aangelegd.  
 
Afvoerend oppervlak 
Het plangebied is in de huidige situatie grotendeels verhard (zie luchtfoto), slechts een zeer beperkt 
deel van het bestaande binnenplein is voorzien van groen. De verwachting is dat als gevolg van de 
herontwikkeling het verhard oppervlak in de toekomstige situatie ten opzichte van de huidige situatie 
afneemt (kwalitatief). Dit betekend dat er geen sprake is van een wateropgave voor deze ontwikkeling. 
Wel wordt geadviseerd om bij de verdere uitwerking van het plan de daadwerkelijke areaalmutatie en 
daarmee de afname van verhard oppervlak in beeld te brengen (kwantitatief).  
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figuur 2 –kenmerken riolering + mogelijke situering nieuwe HWA (bron: gemeente Utrecht, Stroomlijn) 
 
 
Omgang hemelwater 
Conform het voorgenoemde gemeentelijke en waterschapsbeleid dient het hemelwater bij sloop-
nieuwbouwontwikkelingen zoveel mogelijk lokaal worden verwerkt. Het doel van dit beleid is om 
versnelde afvoer van hemelwater als gevolg van verstedelijking te voorkomen én om en de riolering en 
zuivering minder te belasten met schoon hemelwater.  
 
De gemeente Utrecht wil ruimtelijke ontwikkelingen optimaal benutten om te komen tot een duurzame 
omgang met het hemelwater. Hiertoe dienen (indien doelmatig) de waterkwaliteitstrits 'gescheiden 
inzamelen-gescheiden afvoeren-gescheiden verwerken' en de waterkwantiteitstrits 'water vasthouden-
bergen-vertraagd afvoeren' gehanteerd te worden.  
 
Systeemkeuze 
Aan de westzijde van het plangebied bevindt zich op circa 65 m afstand de Biltse Grift. De nabije 
ligging van dit relatief robuuste oppervlaktewater maakt afkoppelen kansrijk en haalbaar. Door 
gecombineerd met de herinrichting van de C. Evertsenstraat een separate hemelwaterafvoer aan te 
leggen (zie figuur 2), is het mogelijk om het hemelwater bij de nieuwbouw gescheiden van het 
afvalwater in te zamelen, te transporteren en te lozen op het aangrenzend oppervlaktewater. Met het 
faciliteren van het gescheiden verwerken van deze waterstromen wordt invulling gegeven aan het 
bovengenoemde beleid en duurzaamheidstreven.  

nieuwe hemelwaterafvoer 
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Bovendien vermindert de hydraulische belasting op het gemengde rioolstelsel, reduceert de 
overstortemissie en verbeterd uiteindelijk de waterkwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater. 
 
Gezien de huidige wateroverlast in de nabije omgeving van het plangebied wordt infiltratie van 
hemelwater ontraden. Door de sleuf van het nieuwe hemelwaterriool te combineren met extra 
grondverbetering (goed doorlatend zand, eventueel aangevuld met ‘zandpalen’), wordt de horizontale 
en verticale ontwatering verbeterd en zal de ontwateringsdiepte ter plaatse van de rijbaan toenemen. 
 
Omgang vuilwater 
Het huishoudelijke afvalwater -de droogweerafvoer- van de nieuwbouw dient onder vrijverval naar het 
bestaande gemengde riool in de aangrenzende straten afgevoerd te worden.  
 
Alle nieuwe vuilwaterlozers dienen een aparte huisaansluiting te krijgen. Sinds 1 oktober 2012 wordt 
het aspect rioolaansluiting geregeld in de Omgevingsvergunning Bouw. Het aansluiten van het riool valt 
als activiteit onder het Bouwbesluit 2012 (waarin alle technische voorschriften voor riolering zijn 
overgeheveld vanuit de Bouwverordening en de Aansluitverordening) en daarmee onder de Wabo. 
 
De inzamelleidingen voor de HWA en de DWA dienen op eigen terrein te worden aangelegd. De 
diameter, hoogteligging en de exacte locatie van de aansluitingen dienen afgestemd te worden met 
Stedelijk Beheer van de gemeente Utrecht.  
 
 
Conclusie 
De toekomstige ontwikkeling 'F.C. Dondersstraat 65’ heeft geen negatief effect op de 
waterhuishouding. Het verhard oppervlak neemt naar verwachting zelfs af. De toekomstige daken en 
verhardingen kunnen ‘afgekoppeld’ worden waardoor de hydraulische belasting op het gemengde 
rioolstelsel verminderd, de overstortemissie reduceert en uiteindelijk de waterkwaliteit van het 
ontvangende oppervlaktewater verbeterd.  
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Bijlage 6: Grondwateronderzoek 
Door: Fugro Geoservices BV (maart 2016)

Analyse grondwaterstanden en stijghoogten

Freatisch grondwater

Op basis van de beperkt beschikbare grondwaterstandsdata is het volgende 

vastgesteld:

- De locatie ligt in gerioleerd gebied.

- Het peil van de meest nabij gelegen watergang ligt op ca. NAP +0,6 m.

- De grondwaterstand op de projectlocatie ligt rond de ca. NAP +1,0 à +0,6 

m in februarimaart 2016. In deze periode (ca. januari – april) komen door-

gaans de relatief hogere waarden voor.

Op 3 november 2011 is in de 3 sondeergaten de grondwaterstand aangetrof-

fen op ca. NAP +0,3 m. In deze periode (ca. augustus - november) komen 

doorgaans de relatief lagere waarden voor. De fluctuatie van de grondwater-

stand in het hele jaar is echter onbekend, en kunnen dus hoger en lager zijn.

- De drooglegging (grondwaterstand beneden maaiveld) ligt op de projectlo-

catie in februari-maart 2016 tussen ca. MV -1,1 à -1,4 m.

Fugro GeoServices B.V. te Amsterdam heeft in opdracht van Driestar B.V. te 

Utrecht grondwateronderzoek gedaan. Uitgevoerd zijn een grondonderzoek 

en een analyse naar barrièrewerking door de aanleg van een 2-laags par-

keerkelder aan de Cornelis Evertsenstraat te Utrecht. 

In deze bijlage worden de belangrijkste zaken uit dat onderzoek belicht. 

Voor de volledige rapportage van het onderzoek wordt verwezen naar het 

rapport ‘Analyse barrierewerking nieuwbouw Ooglijdersgasthuis a/d Corne-

lis Evertsenstraat te Utrecht’.

Werkwijze

In november 2011 zijn op het terrein 3 sonderingen door Fugro uitgevoerd. 

Aanvullend hierop zijn in februari 2016 door Fugro 3 handboringen uitge-

voerd.

Doel van het onderzoek

- Bepalen van het effect van de kelder op de grondwaterstand- en stroming 

  in de omgeving;

- Indien (negatieve) effecten worden verwacht, wordt een voorstel gedaan 

  voor mitigerende maatregelen.

Situatie

Het peil 0 (P) van de bestaande bouwdelen ten opzichte van NAP is onbe-

kend, maar dit is door de architect geschat op basis van de vloerpeilen (door 

Fugro ingemeten op 3-11-2011) op ca. NAP +3,14 m. Opgemerkt is dat het 

peil van het paviljoen onbekend is maar gezien de aansluiting op de oud-

bouw wordt van hetzelfde peil uitgegaan. Onder de bestaande bouwdelen 

zijn souterrains aanwezig met de volgende vloerniveaus van de bovenzijde:

- Bouwdeel II: vloer op P -2,34 m (~ NAP +0,8 m), en zuidelijk deel op ca. 

  P -1,85 m (~ NAP +1,29 m);

- Bouwdeel I (1892), noordelijke deel nabij op deel II: vloer op P -1,84 m 

  (~ NAP +1,3 m);

- Bouwdeel I, zuidelijk deel: vloer op ca.P -2,2 à -2,7 m (~NAP +0,94 à 

  +0,44 m);

- Bouwdeel III (1964): paviljoen met vloer op P -3,4 m (~ NAP -0,26 m).

Bebouwing en peilhoog-

tes (bron: Fugro Geoser-

vices BV)
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benedenstroomse zijde. Door de aanleg van een kelder op de projectlocatie 

kan mogelijk barrièrewerking optreden. Er is getoetst of en in welke mate

barrièrewerking zal optreden.

Topzandlaag

De lengte en breedte van de nieuw te bouwen 2-laags kelder (punt 1) zijn 

dusdanig groot dat deze kelder een barrière tegen grondwaterstroming in 

de topzandlaag kan vormen, mits er sprake is van een grondwaterstroming. 

Dit geldt ook voor de diepte, aangezien de kelder de topzandlaag volledig 

doorsnijdt/afsluit. Tevens zijn op het eigen terrein en in de directe omgeving 

(Alexander Numankade en Cornelis Evertsenstraat) souterrains aanwezig die 

de toplaag afsluiten. 

Uit het grondonderzoek en de grondwaterstandsmetingen volgt dat de 

topzandlaag niet tot (zeer) beperkt watervoerend is, en dat ter plaatse van 

de kelder geen sprake is van een aaneengesloten (goed) watervoerende laag 

(zie paragraaf 3.4.). Derhalve is er geen (noemenswaardige) horizontale 

grondwaterstroming in de toplaag (punten 3 en 4), en wordt door de nieuwe 

kelder geen barrièrewerking verwacht in deze laag.

1e watervoerend pakket

Uit de theoretische beschouwing blijkt dat barrièrewerking pas significant 

wordt	bij	een	doorsnijding	van	de	watervoerende	laag	van	ca.	≥	70	%.	De	

kelderconstructie, inclusief de permanente damwanden tot ca. NAP -8,0 m, 

bevindt zich slechts in de bovenste ca. 7 m van het 1e watervoerende pakket 

met een totale dikte van ca. 34 m (lokaal ca. 20 m). Gezien de doorsnijding 

van ca. 21 % (lokaal ca. 35 %) kan het grondwater in het 1e watervoerende 

zandpakket onder de kelder doorstromen (punt 2 en 3) en wordt in dit pak-

ket geen barrièrewerking verwacht.

De aanwezige souterrains in de directe omgeving bevinden zich in de dek-

laag, met uitzondering van de liftput in het bestaande gebouw (bouwdeel 

I) die zich mogelijk net in de top van het 1e watervoerende pakket bevindt. 

Hierdoor wordt ook geen barrièrewerking in dit pakket wordt verwacht.

Het grondwater in de toplaag (neerslagoverschot) zijgt/stroomt verticaal 

weg naar het onderliggende 1e watervoerende pakket.

- Uit de resultaten van de grondwaterstandsmetingen (3 meetrondes in fe-

bruari-maart 2016) volgt dat er geen noemenswaardig verhang aanwezig is 

(een	verschil	in	gemeten	grondwaterstanden	van	ca.	0,05	à	≤	0,2	m	over	ca.	

40 m). Tevens volgt uit de metingen dat het niveau van de (hoge) grondwa-

terstand zich in de deklaag van klei en veen bevindt, met uitzondering van 

de zuidoosthoek van de kelder (t.p.v. sondering DKM10) waar de grondwa-

terstand in de topzandlaag (net boven de deklaag) is aangetroffen.

Op basis van bovenstaande bevindingen wordt vastgesteld dat ter plaatse 

van de kelder de grondwaterstand zich in de waterremmende deklaag 

bevindt, waardoor er geen sprake is van een aaneengesloten (goed) water-

voerende toplaag. Derhalve is er ook geen (noemenswaardige) horizontale 

grondwaterstroming in de toplaag. Het grondwater (aangevuld door neer-

slag) zal verticaal wegzijgen naar het 1e watervoerende pakket. Bij (hevige) 

buien kan een schijngrondwaterstand optreden in de topzandlaag, omdat 

het water niet snel (verticaal) kan wegstromen/infiltreren.

Stijghoogte 1e watervoerend pakket

Op basis van de beschikbare stijghoogtedata is het volgende vastgesteld:

- Op de projectlocatie zijn waarden gemeten van ca. NAP +0,5 à +0,3 m in 

  februari-maart 2016.

- Uit de gemeentepeilbuizen volgt een fluctuatie tussen ca. NAP +0,6 m en 

  ca. NAP -0,1 m, maar de stijghoogten kunnen (incidenteel) hogere of lagere 

niveaus bereiken.

- Op basis van de resultaten van de grondwaterstandsmetingen (3 meetron-

des in februarimaart 2016) is een noordelijk verhang gemeten van ca. 0,05 à 

0,1 m (over een afstand van ca. 40 m).

- Uit de contourkaarten van de gemeente Utrecht volgt een noord(west)elijke 

  gerichte stroming met een verhang van ca. 0,1 m over een afstand van ca. 

  290 m.

Barrièrewerking

Bij barrièrewerking wordt de grondwaterstroming lokaal gehinderd door on-

dergrondse constructies. Hiermee treedt opstuwing op aan de bovenstroom-

se zijde van de kelder en een verlaging van de grondwaterstand aan de 
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Bovendien is er geen sprake van significante grondwaterstroming in dit 

pakket (punt 4), zoals in paragraaf 3.4 is genoemd. Zekerheidshalve zijn 

berekeningen uitgevoerd, met het softwarepakket MicroFEM, om inzicht

te krijgen in de eventuele verandering in de stijghoogte door de aanleg van 

de kelder. Hieruit volgt een eventuele stijging/daling van het grondwater in 

het	1e	watervoerende	pakket	direct	naast	de	kelder	van	maximaal	0,01	m	(≤	

1 cm).

Conclusie

Op basis van de beschikbare informatie van het grondwaterverhang en 

de bodemopbouw ter plaatse van de locatie wordt geen barrièrewerking 

verwacht. Derhalve worden ook geen compenserende maatregelen nodig 

geacht.
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