
ONDERZOCHTE LOKATIES
• Koetshuis

• Boom & Bosch

• Brandweerkazerne

• Voorhuis

• Nieuwbouw naast 
Boom & Bosch

• Goudestein

• GAK, 
kantine bestaand

• GAK,
Kantine uitbreiding

• GAK
Extra verdieping

• Nieuwbouw voor 
GAK



LOKATIES MET MEESTE POTENTIE

• Koetshuis

• Boom & Bosch

• GAK, Kantine uitbreiding

• Theaterzaal 4 en 1 gebouw



BOOM & BOSCH    BREUKELEN

Monumentaal gebouw Boom & Bosch 
De buitenschil van het gebouw blijft gehandhaafd, binnenkant wordt deels op de 1ste verdieping verbouwd.



BOOM & BOSCH    BREUKELEN
positie raadzaal

176m2



BOOM & BOSCH    BREUKELEN

• verbouwing van de 1e verdieping en ingrijpende 
constructieve aanpassing.

• raadzaal op de 1ste verd. creëren
• nieuwe positie van de lift en van sanitaire ruimten op de 

1ste verd.
• voldoende beschikbare vergaderruimtes waar de fracties 

zich kunnen terugtrekken zijn aanwezig, bestaande 
werksessie ruimte

1ste verdieping nieuw

176m2



BOOM & BOSCH    BREUKELEN

1ste verdieping nieuw
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• beperkte ruimte van zaal (176m2) + kolommen beïnvloeden de opstelling van de 
raad

• opstelling van raad in rijen
• voldoende plekken voor raad, college en publiek

• aantal raadsledenplekken 33(PVE 33)
• aantal collegeplekken 7 
• aantal griffieplekken 2 (PVE 2) bij publiek? (zijkant)
• aantal publiek- en MTplekken + pers 32 (PVE 39), eventueel ook in werksessieruimte

opstelling raadzaal



BOOM & BOSCH    BREUKELEN

• 3d

3D studie



BOOM & BOSCH    BREUKELEN

• 3d

• Ingrijpende constructieve aanpassingen op de 1e verdieping. De kolommen kunnen zo veel mogelijk aan de zijkant 
worden geplaatst maar blijven aanwezig hetgeen de opstellingsruimte van de raadszaal beperkt.  

• Er zal overleg moeten plaatsvinden met de RCE of zij kunnen instemmen met voorgestelde constructieve 
aanpassingen.

• Bestaande werksessieruimten kunnen gebruikt worden gedurende schorsingen.

3D studie



BOOM & BOSCH    BREUKELEN

• 3d
• kosten



BOOM & BOSCH    BREUKELEN

• 3d

Voordelen en nadelen volgens matrix
• Goede bereikbaarheid
• Geen gevolgen voor ecologie, interne verbouwing
• Verbouwing van rijksmonument, toestemming van RCE is nodig en bindend?
• Raadzaal heeft beperkte ruimte, ca 176m2
• Bestaande werksessieruimten kunnen gebruikt worden gedurende 

schorsingen. Het is mogelijk zowel de raadzaal als werksessieruimten 
flexibel in te richten zodat deze ruimten ook voor andere doelen gebruikt 
kunnen worden (verhuren aan derden als vergaderruimte??)

• Ontwikkeling past binnen het bestemmingsplan
• Omgevingsvergunning is uitgebreide procedure (26 weken)



KOETSHUIS    BREUKELEN

Monumentaal gebouw Koetshuis te Breukelen
De buitenschil van het gebouw blijft gehandhaafd, binnenkant wordt volledig verbouwd.



KOETSHUIS    BREUKELEN

.

positie raadzaal



KOETSHUIS    BREUKELEN

• volledige verbouwing van het gebouw, een 
rijksmonument

• ingrijpende constructieve aanpassingen
• opzet / structuur van gebouw leent zich voor deze ingreep
• raadzaal op de 1ste verd. creëren, kap openbreken en bij 

de zaal betrekken
• begane grond aanpassen t.b.v. secundaire ruimten, 

nieuwe positie van trap, lift etc.



KOETSHUIS    BREUKELEN

referentie beeld

• raadzaal op de 1ste verd. creëren, kap openbreken en bij de zaal 
betrekken



KOETSHUIS    BREUKELEN

• vierkante opstelling mogelijk
• voldoende plekken voor raad, college en publiek
• aantal raadsledenplekken 35 (PVE 33)
• aantal collegeplekken 7 
• aantal griffie plekken 3 (PVE 2)

• aantal publiek- en MTplekken + pers 45 (PVE 39)

opstelling raadzaal

raadzaalfoyer

1ste verdieping nieuw



KOETSHUIS    BREUKELEN



KOETSHUIS    BREUKELEN

• kosten

Voordelen en nadelen volgens matrix
• Goede bereikbaarheid
• Geen gevolgen voor ecologie, interne verbouwing
• Volledige verbouwing van rijksmonument, toestemming van RCE is nodig 

en bindend?
• Raadzaal van ca 220 m2
• Hiermee wordt een nieuwe vergaderlocatie gecreëerd. Het gebruik van 

deze locatie door derden is mogelijk (locatie is verhuurbaar)
• Ontwikkeling past binnen het bestemmingsplan
• Omgevingsvergunning is uitgebreide procedure (26 weken)



KOETSHUIS    BREUKELEN

Bestaand kantoorgebouw, GAK

Het gebouw wordt uitgebouwd, bestaande 
kantine wordt richting Vecht uitgebreid.

Aanpassing volgt logischerwijs de 
architectonische opzet van het gebouw en tast 
de stedenbouwkundige opzet niet aan. De 
belangrijke zichtlijnen blijven bestaan.

GAK  UITBREIDING  KANTINE



GAK  UITBREIDING  KANTINE

Bestaande kantine wordt richting Vecht uitgebreid.

positie raadzaal



GAK  UITBREIDING  KANTINE

• bestaande kantine wordt richting Vecht 
uitgebreid

• constructie van uitbreiding kolomloos
realiseren, gedeeltelijk nieuw dak en 
nieuwe fundering , forse constructieve 
ingreep

• aanpassing volgt logischerwijs de 
architectonische opzet van het gebouw

• dubbele functie: kantine en raadzaal
• sanitaire ruimtes en pantry reeds 

aanwezig
• voldoende beschikbare vergaderruimtes 

waar de fracties zich kunnen 
terugtrekken zijn aanwezig



GAK  UITBREIDING  KANTINE
opstelling raadzaal

• ruime zaal
• voldoende plekken voor raad, college en publiek

• aantal raadsledenplekken 33 (PVE 33)
• aantal collegeplekken 7 
• aantal griffieplekken 2 (PVE 2)
• aantal publiek- en MTplekken + pers 54 (PVE 39)

• ruimere zaal +1,8m
• Ronde opstelling mogelijk voor 41 plekken
• aantal raadsledenplekken 33
• aantal collegeplekken 7 
• aantal griffieplekken 1 

• aantal publiek- en MTplekken + pers 54 (PVE 39)

raadzaal
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GAK  UITBREIDING  KANTINE
3D studie



• ruime zaal
• voldoende plekken voor raad, college en publiek

• aantal raadsledenplekken 32-34 (PVE 33)
• aantal collegeplekken 7 
• aantal griffieplekken 2 (PVE 2)
• aantal publiek- en MTplekken + pers 54 (PVE 39)

GAK  UITBREIDING  KANTINE
3D studie



GAK  UITBREIDING  KANTINE

• kosten
• Voordelen en nadelen volgens matrix

Voordelen en nadelen volgens matrix
• Bereikbaarheid redelijk, slechte bereikbaarheid met OV
• Ligging binnen de EHS. Geringe kans op problemen mits bestaande 

verharding wordt aangehouden.
• Ruime hoge raadzaal ca 230 m2, verschillende opstellingen mogelijk
• Er is sprake van optimaal dubbelgebruik. Flexibele multifunctionele ruimte: 

bedrijfskantine, raadzaal, vergaderruimte.
• Gezien de al aanwezige voorzieningen als schorsingsruimtes, pantry foyer en 

toiletten is deze optie zeer geschikt. 
• Ontwikkeling past binnen het bestemmingsplan maar hiervoor moet wel 

een wijzigingsprocedure worden doorlopen.
• Omgevingsvergunning is wijzigingsprocedure (16 weken)



4 e 1 GEBOUW theaterzaal    BREUKELEN

Theaterzaal is een onderdeel van een gebouwcomplex 4 en 1 te Breukelen.
Zaal dient tevens als schoolkantine van middelbare school.



GAK  UITBREIDING  KANTINE

Zaal ligt op begane grond.

positie raadzaal

4 e 1 GEBOUW theaterzaal BREUKELEN



GAK  UITBREIDING  KANTINE

Zaal ligt op begane grond.

4 e 1 GEBOUW theaterzaal BREUKELEN

• bestaande zaal wordt heringericht
• het betreft alleen aanpassing aan de 

interieur, geen constructieve 
aanpassingen

• drie dubbele functie: theaterzaal, kantine 
en raadzaal

• sanitaire ruimtes en pantry reeds 
aanwezig

• voldoende beschikbare vergaderruimtes 
waar de fracties zich kunnen 
terugtrekken zijn aanwezig 
(schoollokalen)

raadzaal

entree hal



GAK  UITBREIDING  KANTINE4 e 1 GEBOUW theaterzaal BREUKELEN
concept

met nieuwe akoestische vouwwand en theaterdoek kan kleinere ruimte gecreëerd worden

optie standaard opstelling opstelling met meer ruimte voor publiek

vouwwand
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GAK  UITBREIDING  KANTINE4 e 1 GEBOUW theaterzaal BREUKELEN
concept

plattegrond bestaande theaterzaal / kantine nieuwe elementen toevoegen om sfeer te 
verbeteren
en opstelling van de raad te definiëren

In bestaande zaal hangt sfeer van schoolkantine; 
iets te rommelig en beetje kil

bestaand nieuw



GAK  UITBREIDING  KANTINE
opstelling raadzaal

• ruime zaal
• voldoende plekken voor raad, college (in ronde opstelling 44) 

en publiek

• aantal raadsledenplekken 33 (PVE 33)
• aantal collegeplekken 7 
• aantal griffieplekken 2 (PVE 2)+ 2 MT
• aantal publiekplekken + pers 39

raadzaal

entree hal

pa
nt

rypantry

4 e 1 GEBOUW theaterzaal BREUKELEN



GAK  UITBREIDING  KANTINE
opstelling raadzaal

• extra publiek plekken

raadzaal

entree hal
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4 e 1 GEBOUW theaterzaal BREUKELEN



GAK  UITBREIDING  KANTINE
3D studie

4 e 1 GEBOUW theaterzaal BREUKELEN



4 e 1 GEBOUW theaterzaal BREUKELEN
3D studie



4 e 1 GEBOUW theaterzaal BREUKELEN
3D studie



RAADZAAL IN KOETSHUIS BREUKELEN

• Werksessieruimtes
2 ruimtes  á 100m2

• Raadzaal
ca 220 m2

• Vergadercomplex Breukelen
Koetshuis en Boom & Bosch versterken elkaar als 
vergaderlocaties, samenhang van complex van  
monumentale gebouwen blijft behouden

• Dubbel gebruik ?
Zorg voor efficiënt gebruik naast de 
raadsvergaderingen

BREUKELEN MAARSSEN

• College B & W
• Vergaderzalen voor 

ambtelijke organisatie

• Ambtelijke organisatie



RAADZAAL IN BOOM &BOSCH

• Het gebouw Boom & Bosch is de locatie voor 
de Raad

• Dubbel gebruik ? Zorg voor efficiënt gebruik 
naast de raadsvergaderingen

• Koetshuis kan verhuurd worden, geen extra 
functie voor ambtelijke en / of bestuurlijke 
organisatie nodig

• Nieuwe kansen

• Raadzaal
beperkte ruimte, 
ca 176 m2
• Werksessieruimtes

• College B & W
• Vergaderzalen voor 

ambtelijke organisatie

• Ambtelijke organisatie

BREUKELEN MAARSSEN



RAADZAAL IN uitgebreide GAK MAARSSEN

• Geen extra functie voor ambtelijke en / of 
bestuurlijke organisatie nodig

• Nieuwe kansen

• Nieuwe kansen • College B & W
• Vergaderzalen voor 

ambtelijke organisatie
• 1 werksessieruimte op 

zolder:  ca 75 m2, ca 30-
40 personen

• Ambtelijke organisatie
• Raadzaal ca 230 m2
• 1 werksessieruimte in 

bedrijfsrestaurant

BREUKELEN MAARSSEN
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