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Stadsherstel Schiedam zoekt een enthousiaste horeca ondernemer
De Schiedamse binnenstad is volop in ontwikkeling. Er wordt hard gewerkt aan de revitalisering van
de Hoogstraat en het hieraan gelegen Museumkwartier. In dit gebied bevinden zich het Stedelijk
Museum Schiedam, het Jenevermuseum en het coöperatiemuseum. Overige bijzondere gebouwen
zijn de onlangs gerestaureerde voormalige bioscoop de Monopole en de Havenkerk.
De panden Hoogstraat 89 en 91 vormen de nieuwe schakel tussen het Jenevermuseum aan de
Lange Haven en de Hoogstraat. Voor deze panden zijn wij op zoek naar een bevlogen ondernemer
die deze panden wil gaan exploiteren.

Stedelijk museum

Coöpmuseum.

Nationaal Jenevermuseum

Havenkerk

De panden Hoogstraat 89 en 91
Hoogstraat 89 en 91 zijn twee historische panden gelegen in het beschermd stadsgezicht van
Schiedam. In het bijzonder Hoogstraat 91, een gemeentelijk monument, is een uniek pand met een
kapconstructie uit circa 1540 en is hiermee een van de oudste panden die Schiedam kent.
Het pand bestaat uit drie lagen, waarbij de derde laag tevens de kapverdieping is. Hoogstraat 89
is geen monument maar wel een beeldbepalend pand met twee lagen en een kap, waarbij de
tweede laag tevens kapverdieping is.
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Het programma
Hoogstraat 89:
Het Jenevermuseum krijgt in dit pand een gezicht aan de Hoogstraat. Op de begane grond komt
een nieuwe activiteiten- en expositieruimte voor het museum. De eerste en tweede verdieping
worden verbouwd tot één B&B appartement, dat ook bruikbaar is als Longstay appartement.
Hoogstraat 91:
Op de begane grond komt een horecaruimte van circa 80 m2 met een aanpandig terras op een
beschutte en goede bezonde binnenplaats van eveneens 80 m2. Dit terras grenst aan de
binnenplaats van het Jenevermuseum en vormt ruimtelijk hiermee één geheel. Op de eerste
verdieping komt een fraaie 3-kamer woning en op de tweede verdieping zijn twee luxe B&B
kamers voorzien met een eigen badkamer.
De koppeling:
Kansen liggen er in de samenwerking met het Jenevermuseum. Tussen de activiteitenruimte op
Hoogstraat 89 en de horeca op Hoogstraat 91 komt een dubbele deur. Hiermee kunnen de
bezoekers van het museum gemakkelijk gebruik maken van de faciliteiten die de horeca biedt.
Het Jenevermuseum ziet kansen voor samenwerking op het gebied van proeverijen, workshops,
arrangementen en dergelijke. Ook biedt het Jenevermuseum ruimte aan de exploitant om
Hoogstraat 89 aanvullend te benutten bijvoorbeeld voor een shop-in-shop formule die aansluit
bij het museumkwartier.
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De omgeving
De restauratie van de kadewanden en de herinrichting van de Lange Haven worden in 2016
afgerond. Op dit moment worden er plannen uitgewerkt om ook de Hoogstraat van een nieuwe
herinrichting te voorzien met bijzondere aandacht voor het Museumkwartier. De steeg tussen
Hoogstraat en Lange Haven wordt open gesteld en krijgt een bijzondere aankleding die past bij
het thema jenever. Ook komt er in de steeg een poort naar de binnenplaats en entree van het
Jenevermuseum en het horecaterras.

versie 25-7-2016

3

De binnenplaats
Het terras op de binnenplaats kijkt uit op het Jenevermuseum en de zijgevel van de Havenkerk.
Voor deze voormalige kerk worden plannen uitgewerkt om te komen tot een evenementenlocatie.
Voor de binnenplaats zijn bezonningsdiagrammen opgesteld die aantonen dat in de periode van
mei tot augustus volop zon is op het buitenterras.

15 mei in de ochtend

15 mei in de middag
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Jenevermuseum

De plattegronden
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Wie zoeken wij ?
Een ondernemer. . . .
- met spirit en liefde voor de stad
- met lef en daadkracht
- en aantoonbare ervaring in de horeca
- die brood ziet in het geheel van horeca, appartement en B&B
- die meerwaarde ziet in samenwerken
En last but not least: een ondernemer die topkwaliteit nastreeft.

Aanvangshuren
De aanvangshuren bedragen per maand:
Horeca met terras
€ 835
Bedrijfswoning
€ 780
B&B Longstay
€ 390
B&B kapverdieping voor
€ 285
B&B kapverdieping achter
€ 285
De genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw en gelden alleen bij huur van het gehele object.
De huurtermijn bedraagt 5 jaar, met een optie voor verlenging met wederom 5 jaar.
Overige voorwaarden nader overeen te komen.
Ingebruikname rond begin 2017.

Veiligheid en installaties
De eenheden worden gebouwd volgens de laatste veiligheidseisen van het bouwbesluit, de horeca is
voorzien van diverse voor horeca benodigde installaties, zoals o.a. afzuiging en suppletie met
warmteterugwinning en een vetvangput. De panden worden zeer goed geïsoleerd.

Inventaris
Voor de keuken- en de overige inrichting moet de exploitant zelf zorg dragen. Stadsherstel Schiedam
kan eventueel , indien noodzakelijk, een kleine financiering faciliteren.
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Contactgegevens
http://www.stadsherstel-schiedam.nl
Adres:
Pand Paulus
Korte Haven 125
3111 BH Schiedam
Nederland
T 010 427 06 40 of 010 426 26 99
E info@stadsherstel-schiedam.nl

Schiedam juni 2016
Stichting Restauratie Hoogstraat Schiedam II
Onderdeel van Stadsherstel Schiedam
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