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Baars ontwerp- en adviesbureau 
voor bouwfysica en bouwkunde 

Toelichting op conceptontwerp Hoogstraat 348         19-5-2022 
 

Geachte mevrouw, heer, 
 
Op 6-12-2021 hebben wij een conceptontwerp ingediend voor herontwikkeling van het perceel aan de Hoogstraat 
348. Op 2-2-2022 kregen wij een uiterst helder en uitgebreid TIRA advies hierop. Dankzij deze heldere beoordeling 
hebben wij het plan kunnen verbeteren. Het verbeterde plan dienen wij bij dezen graag in namens onze 
opdrachtgever. Hieronder zal ik aan de hand van de onderwerpen uit het TIRA advies, het aangepaste plan kort 
toelichten. 
 
Eindadvies 
 
Het eindadvies was gestoeld op de volgende zaken: 
- 1. Voorkeur stadswoningen boven kleine appartementen. 
- 2. Binnentuin en fietsenkelder belangrijk 
- 3. Bebouwing binnenterrein niet hoger dan 6m 
- 4. Omgevingsdialoog inclusief bezonningsstudie belangrijk 
- 5. Bestaande pand cultuurhistorisch waardevol, in ieder geval rooilijnen handhaven. 
- 6. Fietsenkelder ontsluiten middels luie trap 
- 7. Enkele aandachtspunten Groen en Water 
 
We hebben deze adviezen op de volgende manier ter harte genomen: 
- 1. De 8 kleine appartementen van ca. 50 m² in de bebouwing op het binnenterrein zijn vervangen voor 4 
stadswoningen. 
- 2. De binnentuin is verder uitgewerkt en de fietsenkelder gehandhaafd. 
- 3. Bebouwing binnenterrein is verlaagd naar 6m  
- 4. De omgevingsdialoog is nog niet opgestart omdat het programma ons nog niet duidelijk was. Door middel van 
keukentafelgesprekken met direct omwonenden, het informeren van stichting Blaarthem en de verspreiding van 
bijgevoegde wijkinformatiebrief, zal deze dialoog op korte termijn worden opgestart. Als er veel vragen komen 
organiseren wij een bewonersavond. 
Een bezonningsstudie is ook bijgevoegd. Deze wijst uit dat er weinig belemmering is. 
- 5. Het bestaande pand zelf wordt niet gehandhaafd. Wel is het ontwerp aangepast zodat de rooilijnen dichter op 
de rijbaan komen, kenmerkend voor de wegstructuur van vóór 1900.  
- 6. De trap naar de fietsenkelder is aangepast. 
- 7. Deze voorwaarden worden later toegelicht. 
 
Bestemmingsplantoets 
 
Het moge duidelijk zijn dat het plan niet zonder meer binnen het bestemmingsplan past en een uitgebreide 
procedure moet worden gevolgd. 
 
Gebiedsexpertise 
 
De omgevingsdialoog is opgestart. De direct omwonenden zijn persoonlijk gesproken, de buurt is ingelicht middels 
een wijinformatiebrief en er is contact met Stichting Blaarthem. Verder stellen wij voor 4 woningen in het 
middeldure koopsegment te realiseren en 6 appartementen in het middeldure huursegment. De doelgroepen zijn 
onder andere starters, senioren, werknemers brainportregio. 
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Cultuurhistorie 
 
Er wordt in de beoordeling aangegeven dat sloop cultuurhistorisch gezien onwenselijk is. Ook wordt aangegeven dat 
er geen beschermde titel op het pand rust en indien restauratie niet mogelijk is, er alleen iets nieuws kan komen 
met dezelfde kenmerken als wat er stond. Vanuit Stedenbouw wordt aangegeven dat voorgestelde vervangende 
nieuwbouw past bij het karakter van de Hoogstraat. Wel wordt vanuit stedenbouw gevraagd tegemoet te komen de 
cultuurhistorische kwaliteit.  
De kwaliteit van het pand zelf laat te wensen over. De kleinschaligheid en de verspringing in rooilijn draagt 
daarentegen wel onverminderd bij aan het karakter van het historisch lint. Het bestaande pand zelf wordt daarom 
niet gehandhaafd. Wel is het ontwerp aangepast zodat de rooilijnen dichter op de rijbaan komen, kenmerkend voor 
de wegstructuur van vóór 1900. We hopen daarmee voldoende tegemoet te komen aan de cultuurhistorische 
waarde van de locatie. 
 
Stedenbouwkunde 
 
Stedenbouwkundig was het voorgaande plan akkoord, mits tegemoet wordt gekomen aan cultuurhistorische waarde 
en de bebouwing op het binnenterrein maximaal 6m wordt. Hieraan is ons inziens voldaan in het nieuwe ontwerp. 
 
Eventuele onevenredige effecten voor naburige percelen zijn onderzocht. In vergelijking met de huidige situatie is 
onze mening dat de situatie niet onevenredig verslechterd. Voor wat betreft bezonning veranderd er niet veel aan 
de situatie. Zie bijgevoegde bezonningsstudie. Voor wat betref privacy zijn de ramen op de eerste verdieping van 
Blok C verplaatst zodat deze niet of nauwelijks inkijk hebben in de tuin van naburig perceel. Uit overleg met de 
buren moet blijken of dit akkoord is. 
 
Voor wat betreft de vergroening in de onderdoorgang zijn wij van mening dat dit wel van dergelijke toegevoegde 
waarde heeft dat het een beregeningsinstallatie rechtvaardigt.  
 
Er is een verder uitgewerkt overzicht gemaakt van het binnenterrein, waarmee de kwaliteit beter te beoordelen is. 
Het advies om een tweede verblijfsruimte te creëren is ter harte genomen en verwerkt. 
 
Een omgevingsdialoog wordt opgestart. 
 
Wonen 
 
Het is nog onduidelijk hoeveel van het project uiteindelijk in de koopsector kan worden gerealiseerd, maar aan de 
wens om van Blok B en C stadswoningen te maken, is in ieder geval voldaan. Wij stellen voor de woningen in de 
koopsector te realiseren en de appartementen eventueel in de huursector te houden. Het plan moet financieel wel 
haalbaar zijn, anders kan het niet doorgaan. 
 
De binnentuin is anders vormgegeven onder invloed van het wijzigen van het woonprogramma. Alle woningen en 
appartementen hebben nu een eigen buitenruimte. De tuinen van de woningen worden van de gezamenlijke 
binnentuin gescheiden door middel van een bodembedekker en voetpad. In het midden van het binnenterrein 
vormt zich een gezamenlijke ontmoetingsplek. 
 
Water 
 
Onder wijziging van het plan is de waterbergingsberekening opnieuw uitgevoerd. Bij de verdere uitwerking wordt 
uiteraard voldaan aan de technische voorwaarden in de vorm van afvoervertragingen, het niet toepassen van 
uitlogende materialen, gescheiden riool, detaillering en groeiruimte bomen. 
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Groen 
 
Voor wat betreft de vergroening in de onderdoorgang zijn wij van mening dat dit wel van dergelijke toegevoegde 
waarde heeft dat het een beregeningsinstallatie rechtvaardigt. We zullen dit dan ook meenemen in het ontwerp 
 
De boomsoort haagbeuk hebben we aangepast naar Lijsterbes. We kiezen zoveel mogelijk inheemse soorten, die de 
biodiversiteit ten goede te komen. Ook is reeds opdracht gegeven voor een Quickscan Flora en Fauna. We zullen het 
rapport hiervan bijvoegen bij de vergunningsaanvraag. 
 
Er is een principedetail toegevoegd van hoe wij verwachten het kelderdek groen uit te kunnen voeren. Hier moet 
nader op gestudeerd worden door onder andere de constructeur. 
 
Verkeer 
 
De trap naar de fietsenkelder wordt zo lui mogelijk uitgevoerd. 
Voor wat betreft de parkeerberekening worden de panden aan de Laagstraat uitgesloten, omdat het plan hier niets 
aan wijzigt. Uit de berekening blijkt dat 12 parkeerplaatsen nodig zijn. Uit overleg met Greenwheels blijkt dat er 
wellicht geen behoefte is aan extra deelauto’s. daarom zullen de parkeerplaatsen opgevangen moeten worden in de 
openbare ruimte en dus afgekocht moeten worden. Wel stellen wij voor twee extra parkeerplaatsen in de openbare 
ruimte te creëren. Het parkeeronderzoek is intussen afgerond en bijgevoegd. Hieruit zal de parkeerbezetting en de 
prijs van de afkoop blijken. In de kelder is voldoende ruimte voor buitenmaatse fietsen. Onder de onderdoorgang 
kan een klein gebied worden gereserveerd voor fietsparkeren voor bezoekers. 
 
Archeologie 
 
Er is reeds opdracht gegeven voor een eerste archeologisch onderzoek. De resultaten hiervan zullen wij binnenkort 
kunnen overleggen. 
 
 
 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen hoor ik het graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
ir. L. Roosenboom 


