
61 

Bestemmingsplan Centrum Breukelen 
De Historische Kring Breukelen is door het Breukelse 
gemeentebestuur uitgenodigd deel te nemen aan het 
vooroverleg over het Bestemmingsplan Centrum Breuke
len. In december 1999 kregen we gelegenheid te reage
ren op het voorontwerp Bestemmingsplan Centrum 
Breukelen d.d. september 1999 met Plankaart d.d. juni 
1999 en de bijbehorende herziene, niet gedateerde versie 
van het Beeldkwaliteitsplan. 

Hieronder volgt een beknopte versie van de namens 
de Historische Kring Breukelen op 30 december 1999 in
gediende reactie. 

Wij begonnen onze brief met de opmerking dat we 
veel waardering hebben voor de manier waarop de plan
vorming thans plaatsvindt en het vele goede dat er in de 
ons voorgelegde stukken te lezen valt. Wij deden dat, 
omdat in een commentaar uiteraard vooral wordt stil
gestaan bij de zaken waar we het minder of niet mee 
eens zijn. 

Centrum moet vooral als één geheel worden ge
zien 

In het Beeldkwaliteitsplan wordt veel aandacht gege
ven aan de differentiatie binnen het Centrumgebied in 
functie en identiteit en wordt bijna onmiddellijk overge
gaan tot het onderscheiden van deelgebieden. Te weinig 
wordt naar ons gevoelen nog beklemtoond dat het klein
schalige Centrumgebied als geheel vooral als één geheel 
moet worden beschouwd, ontwikkeld en beleefd. We lie
ten daarom weten het op prijs te stellen als het gemeente
bestuur zou willen uitgaan van duidelijke voorwaarden 
voor het totale Centrumgebied, die in het hele verdere 
Bestemmingsplan doorwerken. We bepleitten dat daarin 
zaken worden opgenomen zoals: 
- Traditionele bouw in goede verhoudingen. 
- Uiterste terughoudendheid inzake grote bouwmassa's 

(zie verder onder "Entrees") en platte daken. 
- Gebruik van traditionele bouwmaterialen (dus bijv. 

geen beton en betonpannen, grote marmerplaten, glas
wanden, zink). 

- Een hoge belevingswaarde van het hele gebied voor 
zowel inwoners als bezoekers (waarbij deze laatsten 
worden uitgenodigd tot een verlenging van hun ver
blijfsduur). 

- Geen contrasten tussen de deelgebieden. 
- Geen scherpe afbakening met de gebieden net buiten 

het Centrum. 
Bij herhaling schrijft het gemeentebestuur over de 

uitstraling die van het Centrum of van een weg door het 
Centrum mag worden verwacht. Een duidelijke definitie 
van die "uitstraling" geeft hij echter niet en dat vinden 
we een groot gemis. We vrezen namelijk dat de opstel
lers van de stukken vaak meer aan een stedelijk gebied 
dan aan een specifiek eigen dorpskarakter hebben ge
dacht. Wij kiezen duidelijk voor het laatste en voor een 

versterking daarvan. Mensen willen vooral in een dorp 
wonen of er als stedeling op bezoek gaan, omdat het daar 
nu juist anders is dan in de stad. Breukelen is bovendien 
echt een dorp, al vele eeuwen lang, en moet dat vooral 
ook blijven. 

Entrees 
Dat bij "het binnenkomen" via de Straatweg aan de 

noordkant geen duidelijke entree in de bebouwde kern 
aanwezig is (zoals in het Beeldkwaliteitsplan nog steeds 
met enige teleurstelling wordt vastgesteld), is een voor
beeld van stedelijk denken. Een onopvallende entree is 
nu juist typisch dorps. Daaraan mag beslist geen afbreuk 
worden gedaan door het realiseren van zogenoemde 
"majeure bebouwing", dus het op die plek laten verrijzen 
van een of meer grote, hoge gebouwen. Het binnen
komen in een dorp moet niet "goed voelbaar" zijn of 
worden gemaakt, maar dient vloeiend te zijn. Een boer
derij aan de rand, waar het dorp "tegenaan" is gegroeid 
(zie de volgende paragraaf in dit commentaar), is daaren
tegen wel heel karakteristiek. 

Ook voor het benadrukken van de "overgang van bui
ten naar binnen" bij de Brandweergarage zijn we erg hui
verig. De ervaring met het rijksgebouwencomplex aan de 
Dannestraat en de realisatie van enige complexen 
"majeure bebouwing" dicht ten noorden van het Centrum 
hebben ons geleerd dat een grootschalige bouwmassa 
binnen een klein dorpscentrum erg zal detoneren. Grote 
bouwmassa's moeten in de toekomst dus worden verme
den, en als ze absoluut onvermijdelijk zijn, in hun 
uitwendige vormgeving naar vermogen als kleinschalig 
worden "gecamoufleerd". 

Wij verzochten het gemeentebestuur in het Bestem
mingsplan eveneens voorschriften op te nemen om te 
voorkomen dat de ene ongewenste bebouwing vervangen 
wordt door een andere. Deze bescherming dient onder 
meer ook te gelden voor het gebied bij de Brandweer-
garage/Dannestraat. 

Punt tussen Herenstraat en Straatweg 
In het Beeldkwaliteitsplan wordt de "noordelijke en

tree" van het dorp tot een groter dynamisch gebied gere
kend, d.w.z. dat er structurele veranderingen mogelijk 
zijn om de kwaliteit te verbeteren. Wij achten dit in ieder 
geval onjuist voor de panden Herenstraat 39 en 41, die 
zeer waardevol en beeldbepalend zijn. Het zomerhuis 
van de voormalige boerderij De Eendracht en het dok-
tershuis van omstreeks 1930 (naar ontwerp van de Breu
kelse architect Vlug) worden in de Cultuurhistorische 
Effectenrapportage (CHER) dan ook aangeduid als 
"structuur intact, bebouwing waardevol". Wij vroegen 
het gemeentebestuur daarom het zomerhuis, het dokters-
huis en het oostelijk deel van Herenstraat 37 buiten het 
dynamische gebied te houden. Daardoor zou dit nog in 
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belangrijke mate aanwezige of herkenbare deel van de 
historische boerderij De Eendracht (waaraan ook een 
wijk en een straat nog herinneren) na een restauratie 
behouden kunnen blijven. 

Goothoogten en kappen 
Een vrijstelling voor een hogere goothoogte, die het 

Bestemmingsplan op diverse plekken mogelijk wil 
maken, achten wij in de noordpunt tussen Herenstraat en 
Straatweg volstrekt ongewenst. De mogelijkheid tot vrij
stelling voor een hogere goothoogte dient naar onze me
ning ook te vervallen voor een strook van 10 meter langs 
de Herenstraat tussen de huisnummers 3 en 15. De hoog
te van de nieuwe oostgevel van Albert Heijn dient im
mers de monumentale en historisch waardevolle bebou
wing aan de oostzijde van de Herenstraat te respecteren. 
Voor de westzijde van de Dannestraat, met name vanaf 
de toegang Brouwerij tot aan de Dannegracht, is de mo
gelijkheid tot vrijstelling hogere goothoogte eveneens 
zeer ongewenst vanwege de daar aanwezige historische 
bebouwing aan de oostkant. Voorkomen moet ook wor
den dat het doorgaande smalle straatbeeld van Danne-
straat-Herenstraat onevenwichtig wordt; hoge goten zijn 
daar bovendien in strijd met het historische straatbeeld. 

Wij zijn beslist geen voorstander van platte daken in 
het Hazeslingergebied. In ieder geval menen wij dat in 
die omgeving langs de Straatweg kappen verplicht 
moeten zijn. Er staat daar nu nog nergens een gebouw 
met een plat dak. 

Omgeving Dorpskerk 
We blijven bezorgd over de toekomst van de oude 

winkelpanden aan de oostkant van de Straatweg tegen
over het Kerkplein. Ze behoren met het rijksmonument 
Straatweg 120 tot eenzelfde blok historische woningen 
met monumentale waarde. De panden zijn zo beeldbepa
lend en historisch waardevol (ook volgens de CHER) dat 
een restauratie gewenst is. Ze zijn ten onrechte niet be
schreven in het Beeldkwaliteitsplan. 

De panden aan de Stationsweg (l'Escargot/Het State 
Wapen en hofstede De Poel met bibliotheek en muziek
school) zouden eveneens in het Beeldkwaliteitsplan na
der beschreven moeten worden. Ze zijn immers zeer 
waardevol als respectievelijk rijksmonument en potenti
eel gemeentelijk monument (zie ook de CHER). 

Markt 
Voor de Markt en directe omgeving bepleiten wij 

waar mogelijk behoud en versterking van het karakter als 
marktplein in plaats van een dominante inrichting als 
parkeerplaats; evenmin is een relatief saaie "mono
cultuur" als bankplein ("Beursplein") wenselijk. Het 
pand Markt 2a, waarin de oude contouren van een markt-
café met kaaswaag nog zo duidelijk herkenbaar zijn, 
dient beslist behouden te blijven en liefst zelfs naar een 
markanter uiterlijk te worden teruggerestaureerd; mis
schien wil een van de relatief vele horeca-ondernemers 

van de Kerkbrink daar wel heen verhuizen als de huidige 
gebruiker van Markt 2a iets nieuws (elders in de ge
meente) wil. Waarom plaatst de Gemeente niet rondom 
elk van de vier op de Markt staande platanen een zit
bank, om het plein wat meer allure te geven? Een open
baar toilet (eventueel met muntautomaat) aan de rand 
van het plein verdient eveneens overweging. Verder zou 
het gemeentelijke mededelingenbord (nu nabij de ingang 
van park Boom en Bosch) naar de Marktrand kunnen 
worden verplaatst (hogere attentiewaarde). 

Lindeboom 
Wat een lindeboom op de Kerkbrink betreft wezen 

wij op het voornemen van Staatsbosbeheer om elke ge
meente in de provincie Utrecht een 4 meter hoge 
koningslinde aan te bieden. Dat is een oer-Nederlandse 
boom die hier op een traditionele plek, de vroegere 
Plaats tegenover het Regthuys, goed zou passen. Vroeger 
kwamen daar onder een grote lindeboom de stemgerech
tigde mannen bijeen om dorpszaken te bespreken en het 
Regthuys heeft een tijdlang zelfs De Lindeboom geheten. 
Een boomloze oosthelft van de Kerkbrink lijkt ons saai. 

Stegen 
We onderschrijven graag wat in het Beeldkwaliteits

plan staat over stegen en stoepen, namelijk dat "de fijn
heid van het weefsel moet worden behouden en ver
sterkt". Een opwaardering van de stegen zou bovendien 
voor voetgangers een nieuwe mogelijkheid scheppen om 
het drukke verkeer in de Brugstraat te ontwijken. We be
groeten tevens de opmerking in het Beeldkwaliteitsplan 
om de stegen namen te geven en pleiten daarbij voor het 
kiezen van echt Breukelse namen. Zeker de oude naam 
Watersteeg verdient officiële erkenning. Desgewenst 
doen wij het gemeentebestuur graag ook suggesties voor 
verdere namen. 

Overige opmerkingen 
In het Bestemmingsplan zouden we erg graag zien 

opgenomen dat bij vrijstellingen waarbij cultuurhistori
sche waarden in het geding zijn, de Gemeentelijke Mo
numentencommissie vooraf advies zal worden gevraagd. 

Het is ons onduidelijk welke criteria zullen gelden bij 
het verlenen door B&W van al de op grond van het Be
stemmingsplan mogelijke vrijstellingen. Daarover moet 
vooraf helderheid worden geboden. 

De algemene vrijstellingsbevoegdheid, waarbij B&W 
tot maximaal 10% mogen afwijken van de maten in het 
Bestemmingsplan, vinden we te royaal (in hoogte is dat 
60 tot 80 centimeter). Masten voor het ontvangen en 
zenden van radio- en televisiesignalen tot maximaal 15 
meter hoog passen niet in het Centrumgebied. 

De eis van een aaneengesloten winkellint in de 
Herenstraat vinden we wat ver gaan. In een dorpse situa
tie mag er best ook hier en daar een woonhuis tussen 
staan. 
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