
 

 

Gedempte Gracht 54: herontwikkeling C-19-0135                                                                             24-01-2020 

Het betreft een verzoek tot herinvulling van deels door brand verloren gegane bebouwing aan de 

gedempte Gracht 54 waarbij een groter deel van het achterterrein wordt betrokken. Bedoeling is 

opnieuw een winkelruimte te realiseren in volledige nieuwbouw. De huidige bescheiden 

bovenverdieping wordt daarbij fors verhoogd om ruimte te creëren op voor 6 appartementen: 2 op de 

eerste en tweede verdieping en 2 onder de kap (samen 6 in het hoofdgebouw). Op het achterterrein 

wordt een parkeerplaats voorzien met daarboven op twee  plekken ‘zwevende’ bebouwing boven het 

parkeren: recht achter het hoofdgebouw 1 appartement (hier was voorheen sprake van grotere 

bedrijfsbebouwing) en ter plaatse van een bestaande gebouw achter no. 48/48a 2 appartementen. 

Samen derhalve 9 appartementen en 12 parkeerplaatsen.  

Ter plaatse geldt de bestemming ‘Centrum-1’ met een bouwvlakdiepte van ca. 24 m met daarachter 

erf met ruimte voor bijgebouwen en aanbouwen. Het hoofdgebouw valt binnen bouwvlak waar ook 

wonen is toegestaan; het achtererf valt dus buiten het bouwvlak en hier kan wonen niet zonder meer.     

 
Situatie/bebouwingsbeeld                                                                                                   Plan: winkel en 9 appartementen: 

 

 
Ingediend plan:    gevels en doorsnede  (waarin waarschijnlijk meetfout voor de totale hoogte: geen 12m maar 13m)  



 

 

Een eerste toets laat zien dat het plan niet voldoet aan het bestemmingsplan: wonen op achter-terrein 

ligt buiten bouwvlak en goot- en nokhoogte van 9,1m en ca. 13 m zijn hoger dan het maximum van 8 m 

en 12 m. Vergeleken met de bebouwingdiepte en bouwvlak zoals dat geldt bij het westelijk deel van de 

Gedempte Gracht (inclusief wonen aan de achterzijde) kan worden geconstateerd dat de gevraagde 

invulling hier over eenzelfde diepte plaats vindt (ca. 38 m) en daarmee niet wezenlijk afwijkt van het 

bebouwingsbeeld voor dat deel. Daarnaast betreft het een gedeeltelijke her-invulling van al (eerder) 

bestaande bouwvolumes zodat er geen onevenredige wijziging optreedt in het bebouwingsbeeld. 

      

 

Vergelijking bouwvlakdiepte (geel)en bebouwingsdiepte (zwart) met westen Gedempte Gracht (rood= bebouwing)  

 

 
Locatie/(oorspronkelijk) bebouwingsbeeld vanuit het zuiden gezien (in rood: indicatie plaats her-invulling achtererf).  



 

 

De gevraagde goot- en nokhoogte betekenen een aanzienlijke toename van het bestaande volume 

van het hoofdgebouw waarbij zowel goothoogte als nokhoogte het toegestane maximum met ca. 1 

meter overschrijden, nog los van de dakopbouw als doorlopende dakkapel aan de oostzijde met 

boeiboordhoogte van ca. 11,8 m.  

Het straat- en gevelbeeld van dit deel van de Gedempte Gracht laat sterk individuele panden zien die 

hoofdzakelijk bestaan uit 2 bouwlagen met een kap in diverse vormen. Ook komen 2 topgevels voor 

waarvan Gedempte Gracht no. 46 hoger is dan de gemiddelde goot- en nokhoogte. In de huidige 

situatie is sprake van een laag pand tussen hogere panden en in de gevraagde situatie is dat andersom: 

het pand is hoger dan de panden in de directe omgeving. Over het algemeen komen langs de 

Gedempte Gracht maar ook langs Molenstraat en Nieuwe Laagzijde van dit soort (beperkte) 

schaalverschillen vaker voor en dragen deze bij aan een gevarieerd straatbeeld waarbij de onderlinge 

individuele panden een gewenste samenhang en passende uitstraling vertonen.   

 

Vergelijking hoogte naastgelegen panden (de omliggende dakvormen zijn iets anders en de nok  ligt op 13m)   

 

 
Straatbeeld / gevelwand vanuit het noorden gezien: maximaal 2 lagen met daarboven de  kap> plan betreft 3 lagen+ 

kap met een lagere verdiepingshoogte; hoogteaccenten komen wel voor: zie topgevel bij Gedempte Gracht no.46  

 

    

Gevelbeeld 56, 54                                   52                                       50                             48                 46              (foto’s 2016) 
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Diversiteit in karakteristieken elders in het centrum: Molenstraat, Nieuwe Laagzijde  

  
Gedempte Gracht 3 lagen: 4de terugliggend/accent           no. 49: 3 lagen plat       entree Macado 3de en 4de als kap     

 

Gevelaanzichten elders in de omgeving laten zien dat bij toepassen van bewoonbare derde en met 

name vierde laag in het algemeen aansluiting wordt gezocht bij de goothoogte van naastgelegen 

panden. Geregeld wordt de derde dan wel, de veel minder vaak voorkomende, vierde laag terug 

gelegd ten opzichte van de voorgevel. Schaalverschillen komen voor alsmede een variatie in langs- en 

dwarskappen.  

De nu gekozen invulling voegt zich, hoewel het aantal bouwlagen afwijkt door de lagere 

verdiepingshoogten ten opzichte van de naastgelegen panden, in hoofdvorm wel op een vergelijkbare 

en acceptabele wijze in het straatbeeld. De afwijking in de hoogte (goot van 8 m naar 9 m en   nok van 

12 m naar 13 m) valt binnen de in het algemeen gehanteerde marge (mits passend in straat- en 

bebouwingsbeeld).  

 

Gelet op het bijzonder welstandsregime voor het centrum is ambtelijk vooroverleg met de CRK gepleegd 

over de inpassing en continuïteit in de bebouwingskarakteristiek. Dat levert voor de verdere uitwerking 

op voorhand een aantal vragen-opmerkingen op: 

-door de nog summier schetsen en het ontbreken van duidelijke 3D-beelden van het gebouw en zijn 

omgeving inclusief de juiste hoogtes van de naastgelegen panden is de volledige impact nog niet goed 

te beoordelen; een visualisatie en toelichting vanuit een ontwerpvisie is van belang waarbij goed 

aangegeven en verbeeld wordt hoe de huidige situatie is en wat de nieuwe situatie in het straabeeld 

doet, ook overhoeks in de steeg; 

-de dakopbouw aan de oostzijde is geen echte dakkapel en doet afbreuk aan het karakter van de 

doorgaande kap: ook de knip ter plaatse van het stijgpunt is niet acceptabel en vindt geen aansluiting 

op het  dakenlandschap; 

-een helder gevelvlak draagt bij aan de inpassing, derhalve geen terugliggende geveldelen en balcons; 

-duidelijke en eenvoudige hoofdvorm voor de woningen op het achterterrein gewenst. 

 

Advies: meer wonen boven winkels is een begrijpelijke en binnenstedelijk gewenste ontwikkeling waarbij 

het betrekken van het achter-terrein past bij de situatie op het westelijk deel van de Gedempte Gracht. 

Ten aanzien van de hoogte is het bouwplan in principe inpasbaar waarbij nadere uitwerking van de 

gehele vormgeving nader dient plaats te vinden. Daartoe is vooroverleg met de CRK noodzakelijk om  

tot een plan te komen dat uiteindelijk een duidelijke meerwaarde in het straat- en bebouwingsbeeld 

oplevert.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling Ruimte                                                                                                                          Reinder Boerema 


