
plandocument | Hazeslinger





3

Documentatiepagina

Titel:      inrichtingsplan Breukelen Hazeslinger
Projectnummer:     2.0311.002

Contactpersoon gemeente Breukelen:  Hugo Steutel (projectleider)

Projectteam LOS stadomland:   Hans van Kempen   
      Peter Droog

mei 2010

LOS stadomland B.V.
Postbus 142
5201 AC ‘s Hertogenbosch
Veemarktkade 8
5222 AE te ‘s Hertogenbosch.

Tel: 073 - 7113770
info@losstadomland.nl
www.losstadomland.nl





Inhoudsopgave

1 Inleiding  7
 Achtergronden en opgave  7
 Het proces tot nu toe  8
 Te nemen besluit  8
 Het bestaande kader  10

2 De visie  14
 Hoofdkeuzes  14
 Het plan  18

 Intermezzo: optimalisatie  30
 Inleiding  30
 Optimaliseringsonderzoek  31
 Conclusie  32

3 Toelichting op thema’s   34
 Inleiding  34
 Langzaamverkeer  34
 Autoverkeer  35
 Parkeren  36
 Detailhandel   39
 Wonen  40
 Toerisme en horeca  42
 Cultuurhistorie; historische geografie en bouw- en kunsthistorie  44
 Cultuurhistorie; archeologie  47
 Beeldkwaliteit  47
 Milieuaspecten  50
 Duurzaam bouwen  50
 Water  50

4 realisatie  51
 Inleiding  51

De strategie       51
Organisatie van het project      52
De vervolgstappen in het proces en een globale planning  53
Technische aspecten      53
Financiën        54

 
Bijlagen: zie bijlagenrapport



Leeswijzer en de opzet van dit document

Dit document bevat 4 hoofdstukken, een intermezzo. Daarnaast is er een bij-
lagenrapport bij dit hoofddocument.

Na het eerste kaderstellende hoofdstuk volgt in hoofdstuk 2 de visie op de 
toekomstige situatie van de Hazeslinger. Dit is de kern van het document en 
de snelle lezer zou zich kunnen beperken tot dit hoofdstuk. De essentie van 
de gemaakte keuzes staat in de paragraaf hoofdkeuzes en het mogelijke eind-
beeld wordt uitgebreid met afbeeldingen toegelicht.

In een intermezzo na hoofdstuk 2 wordt aangegeven welke modellen voor de 
Hazeslinger zijn onderzocht, welke criteria in dat onderzoek boven zijn komen 
drijven en hoe dat tot een voorkeursmodel heeft geleid. Dit intermezzo is een 
samenvatting van het feitelijke onderzoek. Het onderzoek zelf wordt in de bij-
lage gerapporteerd. Dit is echt een verdiepingsslag en is bedoeld voor de lezer 
die het naadje van de kous wil weten.

Hoofdstuk 3 is het borgingshoofdstuk waar alle relevante aspecten puntsge-
wijs worden toegelicht. Waar in hoofdstuk 2 een gebiedsgerichte en integrale 
insteek werd gekozen wordt in dit hoofdstuk vanuit een bepaald aspect geke-
ken zoals verkeer, parkeren, milieu, duurzaamheid, beeldkwaliteit, archeolo-
gie, wonen en winkelen. Dit is in ieder geval een specialisten-hoofdstuk. Maar 
het is ook goed door de algemene lezer te lezen die een meer dan gemiddelde 
interesse in inhoudelijke achtergronden heeft.

Hoofdstuk 4 is het realisatiehoofdstuk. Financiën, partijen en proces staan 
hierin centraal. De lezer die wil weten hoe het verder gaat na dit document zal 
hier informatie kunnen vinden.

Het bijlagerapport bevat alle documenten die ter voorbereiding van dit hoofd-
document opgesteld zijn. De bijlagen hebben ieder een eigen introductie 
waarin is aangegeven wat de relevantie van die specifieke bijlage is. 
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Inleiding

Achtergronden en opgave

De Hazeslinger is de laatste grote locatie in het centrum van Breukelen die 
herontwikkeld moet worden. De locatie is in de laatste 100 jaar zeer dyna-
misch gebleken. In het eerste deel van de 20ste eeuw werden er scholen en een 
klooster gebouwd. De scholen en het klooster werden afgebroken en er verre-
zen supermarkten en een parkeerplaats. In het laatste decennium kwam ook 
dat weer volop in beweging in een intensieve discussie over de beste inrichting 
van het centrum van Breukelen. In die periode werden ook de Rozenvilla en 
het Kloosterhof (een complex sociale woningen) afgebroken. Inmiddels ligt 
het terrein er vele jaren als een onaantrekkelijk gebied bij waarvan velen zich 
afvragen hoe het op een betere manier gebruikt kan worden.

Met de bouw van Keyseryck werd voor langere tijd de richting van de hoofd-
structuur van het centrum vastgelegd. Daarbij werd ingezet op een tweepolige 
structuur voor het centrum. In de onlangs vastgestelde structuurvisie voor het 
centrum is die hoofdrichting in een samenhangend beeld voor alle sectoren 
en voor het hele centrumgebied vastgelegd. In dat samenhangende beeld is 
ook de doelstelling voor de Hazeslinger opgenomen. Daardoor is het nu mo-
gelijk om voor dit gebied de volgende stap te maken en de herstructurering te 
concretiseren.

Dit document is de eerste meer formele stap op weg naar de herontwikkeling 
van het gebied. Het biedt een gedetailleerd ruimtelijk en functioneel beeld van 
de voorgestelde ontwikkeling. Op basis hiervan kan de publieke besluitvor-
ming starten. 

Straatweg

Kerkbrink

Herenstraat

Brugstraat

de Jagerde Jagerde Jagerde Jager

ParochiehuisParochiehuisParochiehuisParochiehuis

RK kerk

Pieterskerk



Het proces tot nu toe

De planhistorie van de Hazeslinger is lang. Maar met de centrumvisie is een 
tussenstand in die lange discussie gemaakt. Voor de huidige planontwikkeling 
is de centrumvisie daarom het beginpunt van het planproces. 

In de afgelopen tijd is al langs twee lijnen nagedacht over de toekomst van 
de Hazeslinger. Ten eerste tijdens discussies over de structuurvisie centrum. 
Op verschillende inspraakbijeenkomsten werden suggesties voor de inrichting 
van de Hazeslinger naar voren gebracht. Daarnaast is er een ambtelijk vooron-
derzoek gedaan dat parallel liep aan dat proces en dat zich richtte op diverse 
technische aspecten. De inzichten die daar werden opgedaan zijn voor een 
deel ook al ingebracht in de centrumdiscussie. 

Deze processen werkten goed op elkaar in. Om een voorbeeld te noemen: 
door insprekers op de centrumvisie werd  aangegeven dat het wenselijk zou 
zijn om een parkeergarage onder de Hazeslinger zo groot mogelijk te ma-
ken omdat er een chronisch tekort aan ruimte in het centrum werd ervaren. 
Gelijktijdig werd in het ambtelijke proces vastgesteld dat het, om technische 
reden (in verband met een stevige zandlaag in de ondergrond op ongeveer 7 
meter diepte) beter was een kelder in twee lagen te maken dan in een enkele 
laag, waardoor er dus meer ruimte ontstond. In de structuurvisie zijn deze 
twee inzichten al samengebracht en is aangegeven dat in de vervolgstappen 
voor de Hazeslinger een ruime kelder onderzocht moet worden.

Te nemen besluit

Dit document is een tussendocument op weg naar definitieve besluitvorming 
en de bijbehorende documenten. In het document wordt een inhoudelijk voor-
stel voor de Hazeslinger gedaan, er wordt een financieel kader opgebouwd en 
daarnaast een ontwikkelingsbeeld. 

Als tussendocument past het in een keten van stappen die in de komende tijd 
voor de Hazeslinger doorlopen zullen worden.

In hoofdlijnen zullen de stappen bestaan uit:

1. Een besluit over het te volgen proces, de inhoudelijke richting en de finan-
ciële kaders (dit document);

2. Een markttoets en een maatschappelijke toets van de voorstellen die in dit 
document staan;

3. Het definitief vaststellen van de doelen en kaders voor het project;
4. Het opstellen van een biedingsdocument voor de aanbesteding van de 

herontwikkeling;
5. Besluitvorming over het biedingsdocument (inclusief planologische proce-

dure etc.);
6. Aanbesteding.

Met vaststelling van dit document besluit de raad dat zij het eens is met: 
•	 de inhoudelijke richting (functioneel en wat betreft het beeld);
•	 het voorgestelde financiële kader;
•	 het voorgestelde proces naar realisatie, inclusief de beslismomenten van 

de raad in dat proces.

De gemeente Breukelen wordt heringedeeld. Vanaf 2011 zal de huidige ge-
meente opgaan in de nieuwe gemeente Stichtse Vecht. De verwachting is dat 
de raad van de huidige gemeente besluiten zal nemen tot en met stap 4. Met 
besluitvorming tot en met stap 3 wordt de richting van de herontwikkeling 
bepaald en het budget vastgesteld. Met stap 4 wordt tempo in het proces 
gehouden en het belang van een overdracht van de huidige gemeente naar de 
nieuwe aangegeven.

In de realisatieparagraaf van dit document wordt het vervolgproces in detail 
beschreven. 
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Het bestaande kader

Doelstelling

Het algemene doel voor de Hazeslinger is om dit gebied in ruimtelijk op-
zicht kwalitatief te verbeteren waardoor het een waardevermeerdering voor 
Breukelen oplevert. Het gebruik als alleen parkeerplaats is veel te laagwaardig. 
De extra waarde moet gericht zijn op:
•	 Een ingrijpende ruimtelijke verbetering, in ieder geval gericht op een ver-

sterking van het authentieke karakter van het centrum;
•	 Een sterke functionele verbetering: met meer parkeren, extra winkelruimte, 

extra wonen en extra recreatieve gebruikswaarde;
•	 Een sociale verbetering: de Hazeslinger moet betekenis krijgen voor de 

Breukelse samenleving. 
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Functioneel kader

In de voorgestelde structuur van het centrum van Breukelen is de Hazeslinger 
belangrijk omdat het een van de twee polen is waartussen het centrum is ge-
organiseerd. Dat is nu al voor een deel zo, maar dit zal in de toekomst nog 
belangrijker worden omdat het parkeren hier wordt geconcentreerd en om-
dat de autobereikbaarheid van het centrum zo zal worden georganiseerd dat 
het mogelijk wordt auto’s uit het centrum te weren (Brugstraat/Dannestraat/
Herenstraat). Daartoe wordt de autobereikbaarheid geheel opgehangen aan 
de Straatweg en die twee toegangen: Markt en Hazeslinger. De Hazeslinger 
zal van die twee de grootste toegang zijn, ongeveer 2/3 van de auto’s zal hier 
parkeren.

De structuurvisiekaart geeft aan dat de Hazeslinger als toegang van het cen-
trum optimaal moet zijn aangehaakt aan het winkelcircuit en het toeristische 
circuit. 

Als ‘pool’ in de centrumvisie is het belangrijk dat er structureel ruimte is voor 
een supermarkt bij de Hazeslinger. Daarom moet er ruimte voor een moder-
ne supermarkt zijn en met een oppervlakte van ongeveer 1500 m2. Met deze 
ruimtereservering kan bijna iedere supermarktformule goed functioneren.

Daarnaast zou er enige ruimte voor doorgroei van bestaande winkels moeten 
zijn (400 – 800 m2 BVO).

Een belangrijk punt is de keuze om ten aanzien van woningbouw op de 
Hazeslinger als uitgangspunt niet een bepaald aantal te nemen maar uit te 
gaan van een verantwoord ruimtebeslag. De stedenbouwkundige kwalitatieve 
mogelijkheden zijn dus uitgangspunt.

Samenvattend is het functionele kader: 
•	 Ruime ondergrondse parkeergarage;
•	 Supermarkt (1500 m2, waarvan ongeveer 1/3 flexibel in te vullen is);
•	 400 – 800 m2 nieuwe BVO aan winkelfunctie; 
•	 Een goed vormgegeven en logisch startpunt voor winkelen en recreatie 

vanuit de parkeergarage; 
•	 Aantal woningen naar ruimtelijk draagvermogen. 
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Ruimtelijk kader

Het gebruik van de Hazeslinger heeft een lange geschiedenis. Hoewel de kaart 
van De Roy laat zien dat er rond 1681 weinig bebouwing op de Hazeslinger is, 
blijkt uit verschillende archeologische opnames dat er in verschillende perio-
des intensief gebruik gemaakt werd van het gebied. 

Het belangrijkste historische beeld voor de huidige planvorming is het beeld 
van kort voor de 2de wereldoorlog (het parochiehuis moet nog gebouwd wor-
den). Dit beeld laat een aantal belangrijke kenmerken in samenhang zien:
•	 Ten eerste laat het zien dat de Hazeslinger een duidelijke ‘buitenkant’ had. 

Naar de Herenstraat met kleine huizen en naar de Straatweg met grote 
panden. In de centrumvisie is opgenomen dat deze wanden weer hersteld 
zouden moeten worden en ook globaal in de sferen van deze situatie.

•	 Ten tweede laat dit beeld zien dat de Hazeslinger een bijzondere steden-
bouwkundige maat heeft. Het is groot genoeg om ook een ‘binnenzijde’ 
te hebben maar te klein om ingedeeld te worden in een sturend historisch 
stratenpatroon. In de structuurvisie is dit omgezet in de doelstelling om 
op de Hazeslinger een eigen sfeer te creëren die iets toevoegt aan het 
totale pallet van sferen in Breukelen. De structuurvisie neemt geen voor-
schot op welke sfeer dat zou moeten zijn.

•	 Ten derde is op dit kaartbeeld zichtbaar dat er op de Hazeslinger een 
aantal grote gebouwen stond. Deze waren van groot maatschappelijk 
belang: scholen en een klooster. Dit kenmerk is niet een op een vertaald in 
de structuurvisie maar het verlies aan maatschappelijke betekenis van dit 
gebied is iets dat breed gevoeld wordt en een verklaring voor de brede pu-
blieke belangstelling voor de toekomst van het gebied. De eigen sfeer die 
bij punt 2 genoemd is, zal voor het hele dorp betekenis moeten krijgen.

Ansichtkaart met de Herenstraat rond 1900 Ansichtkaart met de Straatweg rond 1900

Breukelen 1681 Bernard de Roy
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In de afgelopen jaren zijn er verschillende plannen gemaakt voor de 
Hazeslinger. In de maatschappelijke discussie over die plannen is een beeld 
ontstaan van de kwaliteiten waar een nieuw plan aan zal moeten voldoen.

Een discussie is de hoogte van de bebouwing. Het algemene gevoel is dat die 
hoogte beperkt moet zijn. Vanwege de doelstellingen om aan te sluiten bij de 
sferen in de omgeving ontstaat een min of meer vanzelfsprekende beperking 
van de hoogte. Aan de Herenstraatzijde is 2 lagen met een kap, vergelijkbaar 
met Keyseryck de doelstelling en het maximum. Aan de zijde van de Straatweg 
kan er een laag bij. Daartussen ligt een overgangsgebied.

Een belangrijke discussie is het zicht op de kerk. Bij bebouwing op de 
Hazeslinger verdwijnt het huidige vrije zicht op de kerk. Maar de kerk mag niet 
in z’n geheel onzichtbaar worden door deze ontwikkeling. Het is dus belang-
rijk om op de juiste plekken een goed doorzicht op de kerk te houden.

Samenvattend is het ruimtelijke kader 
•	 Versterking van de authentieke sfeer van Breukelen 
•	 Creëren eigen sfeer 
•	 Een maximale bouwhoogte van 3 lagen met kap, maar aan de Herenstraat 

een bouwhoogte van maximaal 2 lagen met kap 
•	 Een goede ruimtelijke relatie met de kerk 

historische kaart Hazeslinger rond 1935



2 de visie

Hoofdkeuzes

Inleiding 
We stellen drie hoofdkeuzes voor de toekomst van de Hazeslinger voor: 
Een eigen plek, deel van het centrum; 
De ontvangstruimte van Breukelen; 
Een cultuurplein. 

Eigen plek, deel van het centrum 
De belangrijkste keuze is om de Hazeslinger te ontwikkelen als een extra eigen 
plek in het centrum van Breukelen, en ook als zodanig herkenbaar te laten zijn. 
Functioneel is de Hazeslinger cruciaal voor het centrum in verband met de 
parkeerplaats en de loop tussen parkeerplaats en centrumgebied. Het is dan 
ook goed wanneer de plek in het beeld van bezoekers en reguliere gebruikers 
van het centrum blijft hangen. 
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De herontwikkeling van de Hazeslinger is ook één van de weinige gelegenhe-
den om het centrumgebied van Breukelen gevoelsmatig en functioneel ‘groter’ 
te maken, meer mogelijkheden aan te bieden. Gevoelsmatige vergroting stel-
len we in de structuurvisie ook voor bij de Loswal en Boom en Bosch, maar 
alleen op de Hazeslinger kan dat recht in het midden van het centrum.

Het realiseren van een betekenisvolle nieuwe plek op de Hazeslinger moet 
inspelen op enkele bijzondere kenmerken van het gebied. 
Het gebied is te groot om als één stedenbouwkundig blok in te vullen, maar te 
klein om met straten in verschillende blokken op te delen. 
Er zijn geen straten in de omgeving die doorgetrokken kunnen worden in de 
Hazeslinger.
De randen van de Hazeslinger moeten naar buiten gericht worden om de 
‘kapotte’ stedelijke ruimtes van de Herenstraat en de Straatweg weer heel te 
maken.

Hierdoor zal een ‘binnenkant’ ontstaan op de Hazeslinger die enerzijds direct 
bijzonder is omdat hij veel rustiger zal zijn dan andere plekken in het centrum, 
maar anderzijds ook niet direct zichtbaar zal zijn. Daarom zal het slagen van 
de Hazeslinger voor een belangrijk deel afhangen van de durf om hier iets 
bijzonders te maken.

De ontvangstruimte van Breukelen
De Hazeslinger zal een representatieve ruimte moeten worden waar een be-
zoeker zich direct welkom voelt en ook begrijpt hoe hij het centrum kan gebrui-
ken, de oriëntatie is erg belangrijk. Die oriëntatie is niet alleen bij binnenkomst 
belangrijk maar ook bij vertrek, en zowel tijdens daglicht als duisternis.

Een behoorlijk groot deel van de bezoekers en gebruikers van het centrum 
komt Breukelen straks binnen via de parkeerkelder en dus ook de Hazeslinger. 
Zij moeten hun weg kunnen vinden en bijvoorbeeld automatisch begrijpen 
waar de Kerkbrink is.  
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Cultuurplein 

We stellen voor om op de Hazeslinger niet alleen 
winkels en woningen te bouwen maar ook een cul-
tuurplein aan te leggen. Een plein voor culturele ma-
nifestaties, exposities en voorstellingen. 

Dat is een werkelijk aanvullende identiteit voor 
Breukelen die ook recht doet aan het dilemma dat 
het centrum van Breukelen authentiek moet zijn 
maar dat de Hazeslinger zelf weinig authenticiteit 
heeft.

Aangezien veel bezoekers door deze ruimte zullen 
komen werkt het plein voor een deel als etalage waar 
beelden of andere exposities ook goed zichtbaar 
zijn. Van de buitenzijde bekeken zal de Hazeslinger 
alleen niet-parkerende bezoekers trekken als er ook 
echt wat te beleven is, en daarin wordt op deze wijze 
voorzien.

De Hazeslinger wordt de meest besloten en rustige 
ruimte van Breukelen, er zal ook redelijk veel toe-
zicht zijn door het gemengde gebruik op verschil-
lende tijdstippen. 

 



Het plan

Bijgaande tekeningen laten zien hoe de toekomstige Hazeslinger eruit zou 
kunnen zien. In deze paragraaf worden de onderdelen van het plan toegelicht.
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Programma
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Besloten plein

Om de Hazeslinger goed te laten functioneren en om 
de hoofdkeuzes invulling te kunnen geven is een plein 
nodig. Functioneel is dit een ‘verkeersruimte’ voor 
voetgangers en fietsers die zich vanuit de parkeerkel-
der kunnen oriënteren. Tevens is het een ruimte voor 
het laden en lossen (behalve voor de supermarkt die 
vanuit de Straatweg voorzien wordt). Het plein moet 
aan de zuidzijde van de Hazeslinger liggen zodat er 
een logische opzet ontstaat: parkeerruimte, plein, 
centrumvoorzieningen.

Het plein wordt besloten, er zijn geen grote open 
toegangen naar de straten eromheen. Om de beslo-
tenheid en kwaliteit goed te krijgen zullen ook de be-
staande ‘wanden’ aangepakt moet worden. 



Twee nieuwe bouwblokken

Op de Hazeslinger komen twee nieuwe gebouwen. Aan de Straatweg is dit een 
gebouw van ongeveer 2300 m2. Hier is ruimte voor een supermarkt van on-
geveer 1500 m2 en een ombouw met rugzakwoningen, winkels en een toren.

Aan de Herenstraatzijde komt het tweede bouwblok. Er is geen ruimte voor een 
volledig tweede bouwblok op de Hazeslinger en dit gebouw heeft daardoor een 
Herenstraatzijde met twee lagen met een kap en een lagere Hazeslingerzijde. 

Wonen aan een binnentuin

De rugzakwoningen en appartementen liggen aan een groene binnenruimte, 
deze kan aan de randen privé zijn en in het midden collectief.
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Reparatie Herenstraat

Cruciaal voor dit plan is 
dat het bouwblok aan de 
Herenstraatzijde zodanig 
wordt vormgegeven dat 
het historische beeld wordt 
hersteld. Functioneel is er 
op de gehele begane grond, 
of op delen daarvan ruimte 
voor winkels en woningen.

Noord

Herenstraat rond 1935



De toren

Centraal op het plein komt een toren te staan. Deze 
moet het beeldmerk, de blikvanger, van de Hazeslinger 
worden. Het centrale stijgpunt vanuit de kelder ligt on-
der de toren, erlangs valt het licht naar beneden. De 
koppeling van toren aan stijgpunt maakt de oriëntatie 
voor de bezoeker makkelijk en duidelijk.

De toren mag het brandpunt van discussie zijn in de 
komende discussies over de gewenste kwaliteit van 
de Hazeslinger. De hoogte van de toren zal rond de 
6 lagen zijn. Daarmee is de hoogte voldoende om 
het Hazeslingerplein te domineren. Maar de toren zal 
duidelijk lager blijven dan de kerktorens in Breukelen. 
Eenmaal gerealiseerd moet de architectonische kwali-
teit zodanig zijn dat het de identiteit van de Hazeslinger 
kan dragen.

De toren dient toegankelijk te zijn voor publiek zodat 
het als uitzichtpunt een doel kan zijn voor bezoekers 
en ook op het toeristische vlak een toevoeging aan 
Breukelen is.

Rond het stijgpunt wordt een ‘expositiesokkel’ gemaakt. 
De culturele doelen voor de Hazeslinger moeten ook 
letterlijk een fysieke basis krijgen. De precieze invulling 
van deze fysieke basis is een uitwerkingsopgave. 

De twee kerktorens en de toren van de Hazeslinger
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Inpassing parochiehuis en kerk

Rond de kerk en het parochiehuis komt een intieme sfeer van besloten straat-
jes. De wanden van kerk en parochiehuis worden deel van die stedelijke ruim-
tes. Aan deze zijde zal daardoor een soort ‘instant’ authentieke sfeer ontstaan, 
waaraan het goed wonen is.

Het zicht vanaf de openbare ruimte op de kerk blijft in hoofdzaak gehandhaafd.
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Nieuwe toegangen

De toegangen tot de Hazeslinger zijn belangrijk. Bij de 
Herenstraat komt een nieuwe toegang. Dit is een extra toe-
gang want de andere, bestaande, toegangen blijven bestaan. 
Rondom de kerk wordt de openbare ruimte verbeterd omdat 
hier echte stedelijke ruimtes ontstaan.
Bij de twee afgebeelde toegangen komen winkels in de toe-
gang zelf zodat ze aantrekkelijk en levendig zijn.



Inleiding

Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, zet de visie in op het saneren van het 
pand Herenstraat 7 – 13, verder te noemen als ‘’pand De Jager’’. Dit pand is 
het meest beeldverstorend en ligt in de weg voor een nieuwe verbinding met 
de Herenstraat. Het maken van een nieuwe verbinding met de Herenstraat 
is noodzakelijk om een uitbreiding van het winkelcircuit mogelijk te maken, 
waarbij via de Herenstraat, de Hazeslinger en de Kerkbrink een gesloten win-
kelrondje  wordt gevormd. 
Opkopen en saneren is echter een dure zaak, en maakt de realisatie ingewik-
keld. Daarom is een zorgvuldige afweging noodzakelijk, waarbij de meerwaar-
de van verwerving en sloop duidelijk onderbouwd moet worden.

Daarom is een uitgebreid modellenonderzoek gedaan (Bijlage Modellen en 
afweging) waarin de meest optimale ontwikkeling voor de Hazeslinger is on-
derzocht. In dit intermezzo zijn de conclusies daarvan weergegeven.

Intermezzo: optimalisatie

Drie variabelen, zes modellen

Naast sloop van het pand De Jager zijn er ook andere mogelijkheden denkbaar 
om de visie uit te werken. Een tweede variabele die overwogen kan worden is 
de sloop van het parochiehuis. De meerwaarde hiervan zit hem met name in 
de ruimtewinst, en dan met name ondergronds voor de parkeerkelder. 
Omdat het belangrijkste argument voor verwerving van grond het maken van 
een nieuwe doorsteek naar de Herenstaat is, is een derde variabele meegeno-
men in het optimaliseringonderzoek. Door het pand van Brouwermode aan 
de Herenstraat te verwerven is het namelijk ook mogelijk om een doorsteek te 
maken naar de Herenstraat. 

Bij drie variabelen zijn er vele combinaties denkbaar. In theorie ligt de band-
breedte tussen sloop van alle drie de panden, tot aan het laten staan van alle 
panden. Omdat in de praktijk sommige combinaties niet logisch zijn, is een 
aantal variaties achterwege gelaten. Sloop van Brouwermode komt bijvoor-
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Alle zes modellen zijn een uitwerking van de in hoofdstuk 2 beschreven visie. 
Qua ruimtelijke hoofdstructuur verschillen ze dan ook niet veel van elkaar. De 
grootste verschillen zijn te vinden aan de Herenstraat, en dan met name ten 
opzichte van de nieuwe verbinding met de Herenstraat, en het aanzicht vanaf 
de Herenstraat. 

Verder verschillen de modellen vooral in de nuance. Dit betekent echter niet dat 
de modellen allemaal hetzelfde zijn. Deze kleine verschillen hebben namelijk 
grote gevolgen voor het functioneren, de beeldkwaliteit en de realisatiekans. 

Het enige model dat ruimtelijk sterk afwijkt van de overige modellen is het 
model waar zowel het parochiehuis als pand De Jager gesloopt wordt. In dit 
model ligt het supermarktbouwblok namelijk aan de zijde van de Herenstraat, 
terwijl het supermarktbouwblok in de andere vijf modellen aan de zijde van de 
Straatweg ligt. 

Optimaliseringsonderzoek

criteria

Om een weloverwogen besluit te kunnen nemen welke van de zes modellen de 
voorkeur heeft, is het noodzakelijk om de gevolgen van de verschillende vari-
abelen inzichtelijk te maken. Daarom is een aantal criteria opgesteld waaraan 
de modellen getoetst kunnen worden. 
Om de modellen zo objectief mogelijk te beoordelen, en vervolgens met elkaar 
te kunnen vergelijken is het van belang dat deze criteria:
•	 Meetbaar zijn; 
•	 Er een verschil te meten is tussen de modellen. 

Om deze reden komen criteria in de geest van ‘hoe mooi is het plein’, en ‘in 
welke mate wordt de rooilijn van de Straatweg hersteld’  niet terug in de lijst. 
Het eerste criterium is namelijk niet objectief meetbaar, en het tweede crite-
rium scoort bij alle zes modellen hetzelfde, waardoor er geen verschil gemeten 
wordt. Aan de hand van deze voorwaarden zijn 21 criteria samengesteld:

Criteria over de beeldkwaliteit

1.  Aansluiting op de omgeving

2. Maat van het plein

3.  Zichtbaarheid van de nieuwe toren

4. Uitnodigende entrees plein

5.  Zichtbaarheid van de kerk

6. Herstel historische rooilijn van de Herenstraat

Criteria over het functioneren:

7. Oppervlakte van de supermarkt

8. Oppervlakte van het nieuwe woonprogramma

9. Minimaal winkeloppervlak benodigd voor winkelrondje

10. Flexibiliteit in het winkeloppervlak 

11. Oppervlak privébuitenruimte per m² wonen 

12. Mate waarin het parkeeraanbod aansluit op de parkeervraag

Criteria over de realisatie:

13. Aantal verwervingen noodzakelijk

14. Maatschappelijke weerstand veroorzaakt door sloop/nieuwbouw

15. Boeteclausule voormalige Albert Heijn

16. Saldo op eindwaarde

Criteria over de duurzaamheid:

17. Compactheid van de bebouwing

18. Daglichttoetreding op gevels en openbare ruimte 

19. Daglichttoetreding op bebouwing buiten plangebied

20. Mogelijkheid voor het benutten van daken voor groen en/of zonne-collectoren

21. Geschiktheid voor de toepassing van energieopslag met warmtepompen

In de bijlage is een uitgebreid overzicht van deze criteria terug te vinden, en  
van de scores van de modellen. Hierbij wordt ook nader ingegaan op de wijze 
van score van de modellen. Waar mogelijk wordt de input van de scores in-
zichtelijk gemaakt door middel van afbeeldingen, berekeningen en rapporta-
ges van externe bureaus (voor de duurzaamheidscriteria is bureau Merosch 
ingeschakeld).

Multi-criteria analyse

Om de modellen integraal met elkaar te kunnen vergelijken, en daarmee een 
duidelijk onderbouwde keuze te kunnen maken, is een Multi-criteria analyse 
opgesteld. Met dit instrument kan door het bestuur worden aangegeven welke 
criteria, of sets van criteria, zwaarder zouden moeten wegen. Met die weging 
ontstaat inzicht in de verschillen tussen de modellen. Ook de Multi criteria 
analyse is in de bijlage toegevoegd. 

beeld alleen in beeld als pand De Jager niet gesloopt wordt. Dit maakt dat er in 
totaal zes mogelijke ruimtelijke modellen zijn.
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Conclusie

Uit de Multicriteria analyse zijn de volgende conclusies te trekken.

Wanneer ruimtelijk/functionele criteria het zwaarst worden gewogen dan 
scoort model 2 het beste van alle modellen. Van belang is daarbij dat het slo-
pen van pand ‘de jager’ op de juiste plekken extra ruimte maakt. Dat maakt 
het uitwerken van de parkeeroplossing het makkelijkste en het biedt ruimte 
voor een optimaal winkelrondje (niet te klein en niet te groot). Het model biedt 
ook ruimte voor de ruimtelijke wensen zoals herstel van de rooilijn van de 
Herenstraat. Dat de kosten hoger zijn telt minder zwaar door (wordt minder 
zwaar gewogen.

Wanneer realisatiecriteria het zwaarst worden gewogen dan scoort model 5 het 
beste. Het feit dat voor dit model geen panden hoeven te worden verworven 
is goedkoper en procesmatig eenvoudiger. Dit telt zwaar door op het resultaat 
van de score. De stevige functionele en ruimtelijke beperkingen van dit model 
worden pas zichtbaar als het evenwicht in de gewichttoekenning naar die cri-
teria verschuiven.

De keuze blijkt zich toe te spitsen op een keuze voor model 2 of model 5. 
Dit hangt samen met de keuze om het pand ‘de Jager’ wel of niet te kopen. 
Aankoop en sloop van het Parochiehuis en de ‘Brouwer’, al dan niet in aanvul-
ling op de Jager‘ geven geen wezenlijke verbeteringen of verslechteringen van 
de resultaten. 
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Het financiele verschil tussen model 2 en 5 is ruim een miljoen euro. Dat is 
substantieel maar weegt, naar onze mening niet op tegen de eenmalige kans 
een optimale parkeeroplossing en routing te maken, en ruimtelijk het beste 
plan te realiseren. Daarom kiest de gemeente voor model 2, het model dat in 
hoofdstuk 2 gepresenteerd is.

Het zou kunnen zijn dat in de voortgaande planvorming blijkt dat het financie-
le verschil toch niet kan worden opgebracht. Het kan ook zijn dat het verschil 
groter wordt (door een te hoge vraagprijs). En het kan ook zijn dat verwerving 
procesmatig te ingewikkeld wordt. Dan ontstaat een nieuwe situatie die om 
een nieuwe afweging vraagt. En in dat geval wil de gemeente terug kunnen 
vallen op model 5. Dit model wordt daarom als een terugvaloptie beschouwd.

Bovenaanzicht van model 5
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Vogelvlucht van model 5



3 toelichting op thema’s 

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een aantal aspecten van het plan verder uitgewerkt. 
Ten eerste gaat het daarbij om de langzaamverkeerssituatie, die door het 
ondergronds brengen van de parkeerplaatsen, aanzienlijk zal veranderen. 
Vervolgens wordt de verkeerscirculatie en het parkeren uitgewerkt. Het gaat 
daarbij om de functie van de Hazeslinger als parkeerpool aan de rand van het 
centrum. Dieper wordt ingegaan op de parkeerkelder, het betaald parkeren, en 
het aantal parkeerplaatsen.
Daarna volgt het thema detailhandel. De Hazeslinger voorziet zowel in de ver-
plaatsing van de supermarkt, als de nieuwvestiging van detailhandel. Omdat 
er in de Hazeslinger ook een nieuw woonprogramma toegevoegd wordt, 
worden hiervan zowel de ruimtelijke kant,als het programma belicht. Omdat 
Breukelen haar toeristische aantrekkelijkheid wil versterken wordt de meer-
waarde die de Hazeslinger hierin biedt in de paragraaf toerisme en horeca 
toegelicht. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de cultuurhistorie. 
Ook hiervan worden daarom de achtergronden beschreven.
Beeldkwaliteit komt apart aan de orde aangezien een goede beeldkwaliteit van 
groot belang is voor het welslagen van het plan. Ook wordt nader ingegaan op 
de cultuurhistorie en de archeologie. Tot slot worden er in de paragraaf ‘mi-
lieu’ nog aspecten beschreven zoals duurzaam bouwen, water, bodem, externe 
veiligheid, luchtkwaliteit en geluid. 

Langzaamverkeer

Vigerend beleid
Zoals in hoofdstuk 1 al aangegeven is, is het centrum georganiseerd tussen 
twee polen. In het zuiden vervult de Markt deze rol, en in het noorden vervult 
de Hazeslinger deze rol. Belangrijk voor het goed functioneren van deze polen 
is dat ze een publieksaantrekkende werking hebben, waardoor er een wandel- 
en fietswinkelroute tussen deze twee polen ontstaat. De huidige situatie, waar-
bij het winkelcircuit lineair is, heeft tot gevolg dat de winkels in de Herenstraat 
(ten noorden van de Kerkbrink) geen onderdeel uitmaken van dit circuit. Om 
ook deze winkels op te nemen in het winkelcircuit dient er een nieuwe dwars-
verbinding te komen tussen de Hazeslinger en de Herenstraat. Hierdoor kan 
het winkelend publiek via de Herenstraat, de Kerkbink en de Hazeslinger al 
winkelend een logisch rondje lopen, al dan niet met de fiets aan de hand. 

Analyse
Dankzij haar centrale ligging is de Hazeslinger een ideale parkeerplaats voor 
bezoekers van het centrum. Veel bezoekers van het centrum die met de auto 
komen parkeren op de Hazeslinger. Maar de routing vanaf de Hazeslinger naar 

het centrum is niet duidelijk (via een onderdoorgang richting de Kerkbrink). 
Daardoor is er geen vanzelfsprekende loop van de Hazeslinger naar het cen-
trum van Breukelen. Vooral voor de echte, eenmalige, bezoekers is dit lastig.

Visie
Er komt een nieuwe verbinding met de Herenstraat. Doordat de doorsteek 
precies uitkomt bij de bestaande winkels aan de Herenstraat ontstaat er een 
logische route, waar via de Hazeslinger en de Kerkbrink al winkelend een rond-
je gelopen kan worden.

De Hazeslinger wordt autoluw het plein blijft wel bereikbaar voor laden en 
lossen en voor minder validen De verbinding tussen Straatweg en Herenstraat 
via de Hazeslinger vervalt. Daarmee wordt het plan aantrekkelijker voor fiet-
sers en voetgangers. Omdat de voetgangersentree van de parkeerkelder direct 
op dit plein uitkomt, is deze plek bovendien een logisch startpunt van het 
winkelcircuit. 

Terugvalmodel:
In het terugvalmodel wordt het pand De Jager niet gesloopt. Er kan 
daardoor geen nieuwe doorsteek gemaakt worden naar de Herenstraat. 
Hierdoor is het niet mogelijk om een gesloten winkelcircuit te maken.

De Hazeslinger is direct met de Kerkbrink en de Herenstraat verbonden.
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Autoverkeer

Vigerend beleid
De gemeente streeft naar een verkeersluw centrum. Als gevolg hiervan is het 
centrum grotendeels eenrichtingsverkeer geworden. In de toekomst wordt bo-
vendien het gehele centrum ingericht als 30 km/uur zone. Ook de Straatweg 
(tussen de ophaalbrug over de Danne en de Karel Doormanweg) is recent 
getransformeerd naar een 30 km/uur zone.
De structuurvisie van het centrum zet in op het terugdringen van het aan-
tal autobewegingen in het centrum. Om dit te bereiken moet het verkeer zo 
veel mogelijk via de Straatweg worden afgewikkeld en zodoende om het cen-
trum heen geleid. Voor de Hazeslinger betekent dit dat de route tussen de 
Straatweg en de Herenstraat opgeheven wordt. Doel hiervan is enerzijds om 
minder autobewegingen op de Herenstraat te krijgen, en anderzijds om het 
parkeren op de Hazeslinger alleen nog maar direct vanaf de Straatweg toegan-
kelijk te maken. 

Een andere maatregel uit de structuurvisie is het parkeren meer te concen-
treren op de twee grote parkeerplaatsen (de Markt en de Hazeslinger) aan 
de randen van het centrum. Door de kleine, verspreid in het centrum gelegen 
parkeerplaatsen op te heffen, en te verplaatsen naar de Hazeslinger, wordt 
zoekverkeer in het centrum sterk teruggebracht en het centrum meer auto-
vrij gemaakt. Het autoverkeer kan direct vanaf de Straatweg de parkeerkelder 
bereiken.

Analyse
Het doorvoeren van het vigerende beleid zal het centrum van Breukelen veel 
verblijfsvriendelijker maken. Verdere terugdringing van het autoverkeer in het 
centrum is alleen mogelijk als de brug over de Vecht wordt afgesloten. Het 
systeem dat nu wordt voorgesteld maakt een dergelijk besluit mogelijk.

Visie
Door het ondergronds brengen van de parkeerplaatsen wordt gemotori-
seerd verkeer op de Hazeslinger gemeden. Hierdoor ontstaat er een nieuw 
verblijfsgebied waar voetgangers en fietsers voorrang hebben. Dit maakt de 
Hazeslinger een aantrekkelijk woon-en winkelgebied. Het wordt ook steeds 
duidelijker dat de doorgaande auto zich tot de Straatweg zal beperken. 

Laden en lossen
Om de winkels aan het plein te kunnen bevoorraden moet het wel mogelijk 
zijn voor (kleine) vrachtwagens om het plein op te kunnen rijden. Omdat het 
plein voor het laad- en losverkeer alleen via de Straatweg ontsloten wordt, is 
het plein groot genoeg gemaakt voor een vrachtwagen om er te keren. Laden 
en lossen zal alleen tijdens venstertijden mogelijk zijn, zoals nu elders in het 
centrum voorgeschreven. 
De supermarkt wordt intensiever bevoorraad. Daarom is er voor de super-
markt een aparte inpandige laad- en losruimte gereserveerd, die een directe 
toegang vanuit de Straatweg heeft. Hierdoor wordt het plein van een groot 
deel van het bevoorradingsverkeer ontlast. Bovendien wordt dankzij deze in-
pandige oplossing overlast voor aanwonenden zo veel mogelijk beperkt.
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Verkeerscirculatie: het centrum wordt vanaf de Straatweg ontsloten

Vanuit de Straatweg wordt de Hazeslinger ontsloten. Het betreft hier de entree 
van de parkeerkelder en het laad- en losverkeer.



Parkeren

Vigerend beleid
In de tweepolenstructuur is het concentreren van de parkeerplaatsen op de 
Hazeslinger en de Markt het beginpunt. Vandaaruit gaan mensen lopen en 
door het opheffen van kleinere parkeerplaatsen wordt zoekgedrag door het 
centrum vermeden. Dit is een belangrijk onderdeel van het vigerende beleid

Analyse
De Hazeslinger wordt voornamelijk gebruikt als parkeerterrein voor het 
centrum. Dankzij de capaciteit van ongeveer 175 parkeerplaatsen, en de lig-
ging middenin het centrum ,vervult de Hazeslinger een belangrijke rol in het 
parkeersysteem. 

Visie
Door meer parkeerplaatsen toe te voegen aan de Hazeslinger wordt de rol die 
de Hazeslinger vervult, als belangrijkste parkeerplaats van het centrum, groter 
en de parkeerstructuur van het centrum als geheel duidelijker.

De kleine, verspreid in het centrum gelegen, parkeerplaatsen die niet aan de 
straatweg liggen worden daarom verwijderd en verplaatst naar de Hazeslinger. 
In totaal worden er 17 parkeerplaatsen verwijderd op de Loswal, 4 parkeer-
plaatsen op de Herenstraat, 7 parkeerplaatsen op de Kerkbrink en 8 parkeer-
plaatsen aan de Dannestraat. Overigens blijven er in het centrum nog wel 
enkele parkeerplaatsen (10 op de Loswal, en 5 op de Brouwerij) behouden 
voor bewoners.

Naast het vervangen van het huidige aanbod aan parkeerplaatsen wordt in 
de kelder ook ruimte gereserveerd voor de parkeerplaatsen die benodigd zijn 
door toevoeging van het nieuwe programma bovenop de parkeerkelder. 
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Aantal parkeerplaatsen
Waar voor het bepalen van de parkeerplaatsen die nodig zijn ter vervanging 
van de huidige parkeerplaatsen in het centrum gewoon het aantal parkeer-
plaatsen geteld kan worden, moet voor het nieuwe programma rekening 
gehouden worden met parkeernormen. Deze normen zijn beschreven in de 
ASVV1. Omdat de parkeerplaatsen die benodigd zijn voor bijvoorbeeld de kan-
toren op een ander tijdstip nodig zijn dan de parkeerplaatsen voor de winkels 
of de woningen moet er teruggerekend worden naar het drukste tijdstip in de 
parkeerkelder. In het geval van de Hazeslinger is dat op zaterdagmiddag om 
14.00 uur. 
Ook komt er in de kelder een aantal privéparkeerplaatsen voor de bewoners 
van de Hazeslinger. Deze worden verkocht en kunnen dan vanzelfsprekend 
niet gebruikt worden door winkelend publiek.Een optie die nog onderzocht 
moet worden of gedeeltelijk dubbelgebruik van de priveparkeerplaatsen toch 
mogelijk is via een vergunningstelsel. De privébijdrage aan die specifieke par-
keerplaats is dan wellicht lager.

Naast het plan dat bovenop de parkeerkelder gebouwd wordt, wordt ook op 
een aantal plekken nieuwbouw planologisch mogelijk gemaakt om ruimtelijke 

Parkeervraag op zaterdagmiddagpiek (= drukste moment in de Hazeslinger)

Voorkeursmodel Terugvalmodel

Totaal aantal parkeerplaatsen benodigd in parkeerkelder 350,0 ppl 337,9 ppl

Parkeervraag tbv vervanging bestaande ppl en ppl rest centrum (zaterdagmiddag 100 % bezet) 211,0 ppl 211,0 ppl
Aantal parkeerplaatsen benodigd ter vervanging vanhuidig aantal parkeerplaatsen Hazeslinger 175 ppl 175 ppl
Aantal parkeerplaatsen benodigd ivm sanering ppl elders in centrum 36 ppl 36 ppl

Parkeervraag door nieuw programma 139,0 ppl 126,9 ppl
Parkeervraag wonen
Gem. Woninggrootte (aanname): 120 m2 120 m2
Aantal priveparkeerplaatsen per woning: 1 1
Aantal parkeerplaatsen voor bezoekers per woning: 0,5 0,5
Bezettingsgraad zaterdagmiddagpiek bezoekersppl: 60 % 60 %

Aantal woningen 43,4 woningen 37,5 woningen
Aantal woningen planologisch mogelijk 10,6 woningen 4,2 woningen

Te saneren woningen in gebouw 'de Jager' 4 woningen 4 woningen

priveparkeerplaatsen voor woningen (incl planologisch mogelijk gemaakte woningen) 50,0 ppl 37,7 ppl
openbare parkeerplaatsen voor woningen (incl planologisch mogelijk gemaakte woningen) 15,0 ppl 11,3 ppl

Parkeervraag kantoren
Minimaal aantal parkeerplaatsen per 100 m2  1,7 ppl 1,7 ppl
Maximaal aantal parkeerplaatsen per 100 m2 2,3 ppl 2,3 ppl
Bezettingsgraad zaterdagmiddagpiek: 5 % 5 %

Kantoorruimte (met baliefunctie) 300 m2 300 m2
aantal (openbare) parkeerplaatsen voor kantoren: 0,3 ppl 0,3 ppl

Parkeervraag Detailhandel
Minimale parkeernorm per 100 m2 bvo 2,5 ppl 2,5 ppl
Maximale parkeernorm per 100 m2 bvo 4 ppl 4 ppl
Bezettingsgraad zaterdagmiddagpiek: 100 % 100 %

detailhandel 859 m2 652 m2
detailhandel (planologisch mogelijk) 373 m2 252 m2

supermarkt 1492 m2 1484 m2
te saneren detailhandel in gebouw 'de Jager' 456 m2 0 m2

openbare parkeerplaatsen voor detailhandel (incl planologisch mogelijk gemaakte detailhandel) 73,7 ppl 77,6 ppl

verbeteringen te realiseren. Hoewel de gemeente geen directe zeggenschap 
heeft over het al dan niet bouwen van deze panden (en dus ook niet voor-
spelbaar is of en wanneer er daadwerkelijk gebouwd zal worden) moeten al 
wel rekening gehouden worden met een toename van de parkeerbehoefte die 
hiermee gepaard gaat. Ook voor deze plaatsen moeten ruimte gereserveerd 
worden in de kelder. 

In totaal komt het aantal parkeerplaatsen neer op 350 parkeerplaatsen, waar-
van er 300 openbaar zullen zijn. Dit betekent dat in de toekomst bijna 2/3 van 
het aantal bezoekers van het centrum dat met de auto komt, via de Hazeslinger 
binnenkomt!

In het voorkeursmodel kunnen deze parkeerplaatsen goed worden onderge-
bracht en de kelder kan misschien nog iets groter worden. Daarom zullen we 
onderzoeken of het planologisch/juridisch mogelijk is op een gegeven mo-
ment in de planvorming een moment te creeeren waarop extra plaatsen in de 
kelder te koop worden aangeboden. Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn voor 
burgers die een bestaand gebouw willen herontwikkelen maar geen parkeer-
oplossing weten te regelen.  

1. ASVV 2004 aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom 
(CROW).  



Parkeerkelder
2-laagse parkeerkelder:
Uit sonderinggegevens (Bijlage: grondonderzoek t.b.v fundatie parkeerkelder) 
blijkt dat op ongeveer 7 meter onder maaiveld een dragende zandlaag ligt. Op 
basis van deze gegevens heeft haalbaarheidsonderzoek (zie bijlage technische 
haalbaarheid parkeergarage) uitgewezen dat het technisch eenvoudiger is om 
de parkeerkelder in twee lagen uit te voeren, omdat de fundering dan direct 
op deze zandlaag kan rusten. Bovendien biedt een enkellaagse parkeerkelder 
onvoldoende ruimte voor het opvangen van de parkeerbehoefte. 

Aandacht voor kwaliteit:
Een flink deel van de automobilisten die het centrum bezoekt komt via de par-
keerkelder onder de Hazeslinger het centrum binnen. Daarom moet er aan-
dacht besteed worden aan de vormgeving van de kelder. Belangrijk uitgangs-
punt is om de vrije hoogte van het plafond op 2,70 meter te stellen. Hoewel dit 
een stuk meer is dan de volgens de normen noodzakelijke 2,30 meter, geven 
hogere plafonds een veiliger en prettiger gevoel, en maakt het de parkeerkel-
der bovendien overzichtelijker. Bijkomend argument om de vrije hoogte op 
2,70 meter te stellen is dat het technisch (en dus ook financieel) beter uitkomt, 
omdat dan direct op de dragende zandlaag die op ongeveer 7 meter diepte ligt 
gebouwd kan worden. 

Terugvalmodel:
Het bouwprogramma van het terugvalmodel is kleiner dan dat van het voor-
keursmodel. De parkeerbehoefte is daardoor ook kleiner. Omdat het grootste 
deel van de parkeerbehoefte voortkomt uit de sanering van de huidige par-
keerplaatsen (wat voor beide modellen gelijk is), is de invloed van het kleinere 
programma op het totaal aantal parkeerplaatsen beperkt. Het totaal aantal 
parkeerplaatsen voor het terugvalmodel is namelijk 338 parkeerplaatsen, wat 
slechts 12 parkeerplaatsen minder is dan het aantal parkeerplaatsen benodigd 
voor het voorkeursmodel. 
Omdat in het terugvalmodel het ‘pand De Jager’ blijft staan, beperkt dit 
ook de ondergrondse ruimte voor de parkeerkelder. De verwachten is dat het 
terugvalmodel net voldoende heeft om alle parkeerplaatsen in de kelder onder 
te brengen. 

Dankzij daglichttoetreding is het meteen duidelijk waar 
de uitgang zich bevindt, zoals hier te zien is in de par-
keerkelder onder het Chasétheather in Breda.

De voetgangersuitgang van de parkeerkelder ligt direct onder de toren; het 
oriëntatie- en herkenningspunt van de Hazeslinger. De toren is niet alleen bo-
vengronds een blikvanger, ook ondergronds biedt hij oriëntatie aan de bezoe-
ker van de parkeerkelder. Op het maaiveld rondom de toren is daarom een 
gat opengelaten waar het daglicht door dringt tot in de onderste laag van de 
kelder.  De aantrekkende werking die daglichttoetreding heeft op de bezoeker 
maakt deze plek tot een logische uitgang van de kelder. 

De toren is dankzij de daglichttoetreding ook ondergronds een blikvanger. Dit maakt het een logisch stijg-
punt vanuit de parkeerkelder.
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Detailhandel 

Vigerend beleid
In 2005 heeft de gemeente een DPO (distributie planologisch onderzoek) la-
ten uitvoeren. Volgens dit onderzoek is er ruimte voor een aanvullend aanbod 
aan winkels. De mogelijke groei van het winkeloppervlak is in 2005 berekend 
op 515 – 815 m2 t.b.v. winkels voor dagelijkse artikelen, en op 550 – 850 m2 
t.b.v. winkels voor niet dagelijkse artikelen.

Analyse
In het kader van de ontwikkelingen op de Hazeslinger heeft in 2009 een ‘quick 
scan detailhandel’ plaatsgevonden. Volgens de quickscan is er nog uitbrei-
dingsruimte voor:
•	 Het supermarktareaal. Een extra supermarkt is vanuit distibutieve overwe-

gingen niet wenselijk. Dus de bestaande supermarkt zal ofwel vergroot , 
ofwel verplaatst moeten worden;

•	 Opschaling en uitbreiding van winkels in de niet-dagelijkse sector;
•	 Een uitbreiding van winkels gericht op toerisme;
•	 Bovendien kan volgens berekeningen een aantrekkelijker centrum extra 

koopkrachttoevloeiing opleveren vanuit toeristen en omliggende dorpen 
van ongeveer 20 % in de dagelijkse sector. Daarnaast kan een verdere aan-
vulling van het aantal winkels ook komen uit de verplaatsing van winkels 
elders in het centrum, zoals aan de Straatweg.

Visie
Door de Hazeslinger te transformeren tot een aantrekkelijk winkelgebied wil-
len we de functie van de Hazeslinger als ‘kop’ van het centrum beter benutten. 
Dit doen we enerzijds door het winkelaanbod op de Hazeslinger te vergroten, 
en anderzijds door de verbinding met het kernwinkelgebied te verbeteren. 

Vergroten en versterken winkelaanbod
De belangrijkste trekker van de Hazeslinger wordt de nieuwe supermarkt. 
Hiervoor wordt 1.500 m2 gereserveerd, voldoende ruimte om een volwaardige 
supermarktformule rendabel te exploiteren. Omdat de huidige supermarkt 
(570 m2) aangeeft niet zoveel extra ruimte nodig te hebben, is het mogelijk om 
ongeveer 1/3 van dit oppervlak flexibel in te vullen met andere detailhandel .

De Hazeslinger wordt qua winkelgebied ten opzichte van de huidige situatie 
uitgebreid. Doordat de nieuwe winkelruimtes aan het plein liggen, liggen ze 
direct aan het winkelcircuit.
De winkelruimte is deels flexibel in te delen waardoor er een grote mate van 
variatie in het aantal m2 nieuwe winkelruimte ontstaat. Zo varieert het opper-
vlak nieuwe winkelruimte(exclusief supermarkt) van 330 m2 tot 860 m2. Deze 
meters zijn voornamelijk voor winkels uit de niet-dagelijkse sector. Dit kan 
komen uit nieuwvestiging van modische winkels, de vestiging van een klein 
warenhuis of als gevolg van uitbreidingswensen van bestaande winkels. Ook 
kan de verplaatsing van winkels van buiten het centrum nog een aanvullend 
aanbod vormen.

Verbinden met het kernwinkelgebied
De Hazeslinger moet op een goede manier verbonden worden met de rest van 
het winkelgebied. Door de nieuwe verbinding met de Herenstraat (ter hoogte 
van het pand van ‘de Jager’) te maken, wordt het mogelijk om een winkelrond-

je te lopen. Dit is niet alleen belangrijk voor de Hazeslinger zelf, maar voor het 
gehele centrum van ons dorp. Bovendien maken we hiermee de Herenstraat 
aantrekkelijker als winkelstraat.
Terugvalmodel:

Terugvalmodel:
In het terugvalmodel is het niet mogelijk om een nieuwe doorsteek te ma-
ken naar de Herenstraat. Hierdoor wordt de Hazeslinger enkel verbonden 
met de rest van het winkelgebied via de onderdoorgang naar de Kerkbrink 
en de doorgang tussen het Parochiehuis en het pand van ‘de Jager’. Deze 
laatste doorgang richting de Herenstraat ligt echter zo ver noordelijk dat 
het moeilijker is om een volledig door winkels ‘gevuld’ winkelrondje te ma-
ken. Dit model is dan ook veel kwetsbaarder dan het voorkeursmodel waar 
het gaat om het maken van een goed winkelcircuit.  

Dankzij de nieuwe verbinding met de Herenstraat ontstaat een winkelrondje



Wonen

Vigerend beleid
In de woonvisie (2008-2012) staat beschreven dat Breukelen een beheer-
gemeente wil zijn en zich qua woningen zal richten op natuurlijke aanwas. 
Specifiek wordt aandacht gevraagd voor betaalbare woningen voor starters. 
Ook voor senioren ligt er een kans in het centrum.  
De centrumvisie ziet wonen als een kans om andere functies te versterken en 
de leefbaarheid in brede zin in stand te houden. Het beleid is om de huidige 
woningen te behouden en mee te werken aan nieuwe initiatieven voor woning-
bouw, mits passend in de stedelijke structuur. Wonen in appartementen, en 
wonen boven de winkels, worden daarom als kans genoemd. 
Zoals in hoofdstuk 1 al aangegeven is, is niet het woningbouwprogramma uit-
gangspunt voor de ontwikkelingen op de Hazeslinger, maar wordt er uitge-
gaan van een verantwoord ruimtebeslag. Dit betekent dat ruimtelijke motieven 
bepalend zijn voor het toe te voegen woonprogramma.

Analyse
Op de locatie van de Hazeslinger stond vroeger het ‘Kloosterhof’, waar 24 
sociale huurwoningen in gevestigd waren. Nu het ‘Kloosterhof’ gesloopt is 
heeft de Hazeslinger nauwelijks meer een woonfunctie. Uitzondering hierop 
vormen enkele woningen bovenop de winkels.
Met de herontwikkeling op de Hazeslinger wordt een nieuw woonprogramma 
gerealiseerd. Op basis van de woonvisie is er een aantal eisen te formuleren 
waaraan starterswoningen en seniorenwoningen dient te voldoen. Om appar-
tementen aantrekkelijk te maken voor senioren in de leeftijdscategorie van 55 
tot 75 jaar moeten deze minimaal 3 kamers hebben, en uitgevoerd worden in 
diverse prijscategorieën. Voor senioren ouder dan 75 jaar zijn 2 tot 3 kamers 
meestal voldoende, en dienen er domotica2  voorzieningen aanwezig te zijn. 
De woningen dienen bij voorkeur levensloopbestendig gebouwd te worden. 

Ook deze woningen dienen bij voorkeur in diverse prijscategorieën gebouwd 
te worden. Tot slot weegt bij de starterswoningen het belang van een lage 
huur- of koopprijs zwaarder dan het aantal kamers. 

Visie
De beschikbare ruimte is bepalend voor het aantal woningen. Om de nieuw-
bouw passend te maken binnen het centrum komen er waarschijnlijk schuine 
kappen, en wordt de bouwhoogte beperkt tot 2 tot 2,5 bouwlaag met kap (uit-
gezonderd de toren en de gevel aan de Straatweg). Op de begane grond komt 
voor een deel nog winkels waardoor de totale ruimte voor woningen beperkt 
is.

Aantrekkelijk woonmilieu
Wonen is bij uitstek een functie die geschikt is om in appartementvorm bo-
venop de winkels te bouwen.
 
Supermarktbouwblok
Ten behoeve van een levendige openbare ruimte kiezen we voor zogenoemde 
‘rugzakwoningen’ . Deze woningen hebben de voordeur direct aan de open-
bare ruimte, vanwaar binnen de woning een trap naar boven loopt, waar de 
woonkamer zicht bevindt. Beneden is naast de voordeur nog plek voor een 
extra kamer die bijvoorbeeld als werkkamer te gebruiken is. 
Doordat deze woningen bovenop de supermarkt gebouwd zijn, kan het dak 
van de supermarkt gebruikt worden als (gezamenlijke) binnentuin. De wonin-
gen hebben hierdoor een voordeur aan de openbare ruimte, en een achterdeur 
aan een besloten binnentuin. Bovenop de rugzakwoningen kunnen reguliere 
appartementen komen, waarbij het voorstelbaar is dat deze via een eigen trap 
in directe verbinding staan met de binnentuin.

2 Domotica staat voor elektronische communicatie tussen allerlei elektrische toepassingen in de woning en woonomgeving ten behoeve van bewoners en dienstverleners. 
In een Domotica woning worden zorgtaken, communicatie, ontspanning en andere huiselijke bezigheden door talrijke elektrische apparaten en netwerken gemakkelijker 
gemaakt.  

Dwarsdoorsnede van het supermarktbouwblok met daaronder de parkeerkelder
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Herenstraatbouwblok
Door het grote ruimtebeslag van het supermarktbouwblok is de ruimte voor 
het nieuwe bouwblok aan de Herenstraat beperkt, en kan het blok niet meer 
dan 20 meter diep worden. Omdat woningen van 20 meter diep vanwege een 
gebrek aan daglichttoetreding niet wenselijk zijn, is ook hier een dakterras 
voorzien. Om het continue gevelbeeld aan de Herenstraat niet te verstoren 
ligt het dakterras aan de zuidwestzijde van het bouwblok. Bovendien ligt deze 
locatie qua bezonning gunstiger.

Wonen bovenop bestaande winkels
Tot slot wordt het planologisch mogelijk gemaakt om bovenop de bestaande 
winkels appartementen te bouwen. Hoewel deze gronden niet van de gemeen-
te zijn kan via het bestemmingsplan mogelijk gemaakt worden  om te bouwen 
tot een maximale bouwhoogte van 2 lagen met een kap. Het resultaat hiervan 
is dat de zuidelijke pleinwand op den duur meer massa krijgt, en daarmee een 
duidelijke begrenzing van het plein vormt. Door niet toe te staan dat de nieuw-
bouw hoger wordt dan twee bouwlagen met kap, levert dit geen problemen op 
met de bezonning van het plein.
Voorwaarde zal de aankoop van een parkeerplaats in de kelder, die bij de wo-
ning hoort, zijn. Voor de eigenaren van deze gebouwen is het aantrekkelijk 
omdat het economische meerwaarde oplevert, en voor de gemeente is het 
aantrekkelijk doordat de ruimtelijke kwaliteit zal toenemen, en er bovendien 
meer woningen zullen komen in het centrum. 

Programma
In de nieuwe Hazeslinger (op de twee bouwblokken) is in totaal ruimte voor 
5200 m2 bruto woonruimte. Rekenend met een gemiddelde bruto woning-
grootte van 120 m2 betekent dit dat er 43 nieuwe woningen gebouwd kunnen 
worden op de Hazeslinger. 
Aan de hand van verkennend onderzoek (zie bijlage: exploitatie bovengrondse 
deel Hazeslinger) wordt verwacht dat een programma van standaardwonin-
gen (120 m2) dat afgewisseld worden met grote luxueuze appartementen (ge-
middeld 200 m2) financieel de beste mix is. Bij kleinere woningen drukt de 
kostprijs van de parkeerplaats zo zwaar op de verkoopprijs dat deze woningen 
te duur dreigen te worden. 
Aan de hand van een markttoets, die we nog dit jaar willen uitvoeren, verwach-
ten wij meer zekerheid te kunnen geven over het meest geschikte programma 
voor de Hazeslinger.

Kantoren
Omdat nieuwe kantoorruimte ten koste gaat van nieuwe woonruimte is nieuw-
vestiging van kantoorruimte in de Hazeslinger in principe niet wenselijk. 
Om voldoende flexibel te blijven in de invulling van het programma van de 
Hazeslinger kan de kantoorfunctie niet in zijn geheel worden afgeschreven. 
Er zijn kansen voor kantoorruimte als tijdelijke functie op de plekken die ge-
reserveerd zijn voor detailhandel. Met name ter plaatse van de supermarkt, 
waarvoor meer ruimte is gereserveerd dan de huidige supermarkt aangeeft 
nodig te hebben, zijn er kansen voor kantoorruimte.
Op de bovenste twee a drie verdiepingen van de toren (wat neerkomt op 200 
tot 300 m2) komen kleine kantoortjes van 25 m2. Deze kantoorruimtes zijn 
met name aantrekkelijk voor mensen die thuis werken, maar hun klanten el-
ders willen ontvangen. Een kantoortje in de toren, met uitzicht over het au-
thentieke centrum van Breukelen, is daar een zeer representatieve plek voor. 
In eerste instantie worden deze kantoortjes aangeboden aan de nieuwe bewo-
ners van de Hazeslinger.
Een extra reden om in de bovenste verdiepingen van de toren kantoorruimte 
te maken, is de grotere haalbaarheid van de toren. De toren is namelijk net 
te klein is als geschikte woonruimte. Door per verdieping kantoortjes van on-
geveer 25 m2 te maken wordt deze ruimte optimaal gebruikt. En zijn er geen 
uitzonderlijke kosten om te toren te maken. 

Terugvalmodel:
In het terugvalmodel is het woningbouwprogramma van 4500 m2 iets 
kleiner dan het woningbouwprogramma van het voorkeursmodel. Dit ver-
schil is te verklaren doordat het Herenstraatbouwblok in het terugvalmo-
del een stuk kleiner is als in het voorkeursmodel. 

Het Herenstraatbouwblok

Rondom het plein wordt het via het bestemmingsplan mogelijk gemaakt om te 
bouwen tot een maximale hoogte van 2 lagen met een kap.



Toerisme en horeca

Vigerend beleid
In de centrumvisie wordt ingezet op het versterken van de toeristische aantrek-
kelijkheid van Breukelen. Door bestaande kwaliteiten (met als belangrijkste de 
Vechtzone) beter te ontsluiten kunnen ook de horecaondernemingen en de 
winkeliers meeprofiteren. De structuurvisie centrum adviseert het toeristisch 
potentieel van de Loswal (in het noorden van het centrum) en Boom en Bosch 
(in het zuiden van het centrum) beter te benutten. Hierdoor ontstaat tussen 
deze twee locaties een recreatief circuit dat bijna alle toeristisch aantrekkelijke 
plekken in het centrum van Breukelen aandoet.

Analyse
De huidige Hazeslinger heeft geen toeristische en recreatieve aantrekkings-
kracht, maar ligt wel midden in een toeristisch aantrekkelijke omgeving. De 
Herenstraat met haar 18e eeuwse dorpsbuitenplaatsen, de Kerkbrink met de 
Pieterskerk en de Rooms Katholieke kerk liggen in de directe nabijheid van de 
Hazeslinger. 
Deze unieke ligging biedt potentieel om toeristen aan te trekken. Met name 
het plein biedt kansen omdat het, dankzij haar besloten ligging, een geschikte 
plaats is voor activiteiten. Belangrijk is dat dit plein dan wel iets toevoegt aan 
het toeristisch recreatief potentieel van Breukelen, en niet de concurrentie aan-
gaat met de andere openbare ruimtes in Breukelen.

Breukelen wordt veel bezocht door fietsers. Hun routes lopen niet over de 
Hazeslinger en dat zal zo blijven. De Hazeslinger zou wel als beginpunt van 
een fietstocht kunnen werken maar het station is daar eigenlijk een betere plek 
voor. Al met al zal voor veel toeristische bezoekers de Hazeslinger ‘uit de loop’ 
liggen.

Vanaf de toren is het gehele centrum van Breukelen te overzien. Een openbare toren is daardoor aantrekkelijk voor toeristen.

De Hazeslinger ligt direct aan de Herenstraat, wat een belangrijke recreatieve route 
is.
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Visie
In de integrale toelichting is aangegeven dat we het plein willen ontwikke-
len als cultuurplein en als  expositieruimte, waar Breukelen (haar) kunst kan 
tentoonstellen. Het begrip expositieruimte kan overigens ook breder gezien 
worden; het plein is namelijk de plek waar Breukelen zich exposeert aan de 
bezoeker. Hierbij kan het platform onder de toren, dat dient als entree van de 
parkeerkelder en de supermarkt, gezien worden als sokkel waarop de toren 
zich aan de bezoeker presenteert. Om deze reden wordt daarom onderzocht 
(in de markttoets) of het mogelijk is om de toren openbaar toegankelijk te 
maken. Dankzij het compacte historische centrum en de ligging aan de Vecht 
is het uitzicht namelijk erg aantrekkelijk voor toeristen.

Om dit idee ook echt inhoud te geven zal een actieve programmering en een 
actief beheer nodig zijn. Breukelen heeft geen grote culturele voorziening die 
dit zou kunnen dragen en daarom zal er vanuit de gemeente een nieuwe struc-
turele bijdrage moeten komen aan deze ontwikkeling. Maar die bijdrage kan 
nooit voldoende groot zijn om geheel zelfstandig dit cultuurplein te dragen. 
Er moet dan ook een organisatorische infrastructuur komen waarin een aantal 
openbare organisaties, marktpartijen en de gemeente gezamenlijk deze func-
tie gaan invullen.

De vraag is nog in hoeverre vanuit het gebouw het parochiehuis deze ontwik-
keling aangezwengeld kan worden. Dit gebouw ligt precies goed ten op zicht 
van de looplijnen en heeft ook de juiste functie.

Terugvalmodel
In het voorkeursmodel komt ter plaatse van ‘pand De Jager’ een nieuw 
gebouw en wordt de historische rooilijn van de Herenstraat hersteld. 
Hierdoor wordt de recreatieve route die in de structuurvisie van het cen-
trum voorgesteld wordt versterkt. 
Doordat in het terugvalmodel het ‘pand De Jager’ blijft staan verandert 
de rooilijn van de Herenstraat niet, en komt er ook geen nieuwe door-
steek naar de Herenstraat vanuit het plein. Daarom zetten we bij het te-
rugvalmodel in op verbetering van de huidige entree van de Hazeslinger 
ter hoogte van het parochiehuis. In de openbare ruimte zal er in dit geval 
een bijzonder element moeten komen. 

Het plein van de Hazeslinger

Voorbeelden van culturele activiteiten die geschikt zijn voor de Hazeslinger



Cultuurhistorie; historische geografie en bouw- en 
kunsthistorie

Vigerend beleid
In de structuurvisie van het centrum is aangegeven dat het volledige authen-
tieke centrum ingezet moet worden om de aantrekkingskracht van Breukelen 
zo groot mogelijk te maken. Authenticiteit is de grote kracht van het centrum. 
Authenticiteit heeft enerzijds te maken met de unieke ligging van het cen-
trum en anderzijds vindt het zijn basis in de cultuurhistorie. De eigen groei 
en geschiedenis, met de bijzondere openbare ruimtes en gebouwen, maakt 
Breukelen uniek. Daarom zet de gemeente in op het ontwikkelen van het au-
thentieke centrum aan de Vecht. 

Analyse
In de vroege middeleeuwen ontstond op een hoge woerd bij de splitsing van 
de Vecht en de Aa (later Danne) het ronde dorp Breukelen. Op de Kerkstraat 
(de huidige Kerkbrink)ontstond op de hoek met de Herenstraat het Regthuys. 
Hier werden de bestuurlijke zaken behartigd en ook een kleine kerker gehuis-
vest. Daarnaast deed het dienst als herberg. In de 15e eeuw groeide Breukelen 
verder langs de Clapstraat (nu Herenstraat) en de Brugstraat.
In de 17e eeuw gingen rijke Amsterdammers op zoek naar luxueuze zomer-
verblijven. Door de goede bereikbaarheid per trekschuit kwam de Vechtzone 
in beeld. Eerst werden de (herbouwde) ridderhofsteden verburgerlijkt, vervol-

gens werden aan de Vecht buitenplaatsen met lusthoven gebouwd. 
In de 18e eeuw werden binnen Breukelen de zogenaamde dorpsbuitenplaat-
sen gesticht. Al deze buitenplaatsjes waren in Amsterdams bezit en lagen in 
de rooilijn van de Herenstraat en hadden een tuin aan de Vecht. 

Toen verdere verdichting op de centrale dorpsassen na 1850 niet meer moge-
lijk was, begon men de langgerekte kavels langs de Herenstraat en de Vecht te 
delen en op de achtererven kleine arbeiderswoningen te bouwen. 

Tussen de Rooms-Katholieke kerk van de Heilige Johannes de Doper (ge-
bouwd in 1884) in het noorden en de Kerkstraat in het zuiden ontstond het 
buurtje de Hazeslinger. Dit buurtje ontstond uit kleine arbeiderswoningen die 
aan een steegje gebouwd werden. Later werden hier een meisjesschool, een 
jongensschool en het parochiehuis aan toegevoegd. 

Na 1945 vonden er ingrijpende veranderingen plaats in het centrum. Het 
bouwblok tussen de Herenstraat, Brugstraat, Straatweg en Kerkstraat werd 
afgebroken, waardoor de langgerekte vorm ontstond van de huidige Kerkbrink 
zoals we die nu kennen. Hierdoor kwam de Pieterskerk aan het plein te liggen. 
Ook op de Hazeslinger werd de sloophamer intensief gebruikt, en gingen veel 
gebouwen tegen de vlakte. Tussen de RK kerk in het noorden en de bebou-
wing aan de Kerkbrink gingen in de loop der tijd alle gebouwen (behalve het 
Parochiehuis) tegen de vlakte. 

De Hazeslinger rond 1935buitenhuizen en buitenplaatsen in Breukelen
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Visie
Hoewel de Hazeslinger weinig authenticiteit meer heeft te bieden, ligt het 
midden in het authentieke centrum van Breukelen. Door de openbare ruim-
te zo vorm ze geven dat ze qua maat en schaal past binnen het centrum, 
en bovendien op een logische manier aansluit op haar omgeving maken we 
de Hazeslinger weer onderdeel van het authentieke stedelijke weefsel van 
Breukelen.

Authenticiteit is echter meer dan ‘tastbare’ cultuurhistorische elementen. 
Authenticiteit heeft ook te maken met de geschiedenis en de unieke ligging 
van de plek. De Hazeslinger heeft haar eigen geschiedenis die, hoewel niet 
meer tastbaar aanwezig, nog bestaat in het collectieve geheugen van de inwo-
ners van Breukelen. Ieder individu heeft hierbij een eigen herinnering aan deze 
plek; oudere inwoners hebben misschien wel op de jongensschool of op de 
meisjesschool gezeten, en kerkgangers herinneren zich misschien nog wel de 
oude villa aan de Straatweg of speelden rondom de kerk verstoppertje. 

Ondanks de lage cultuurhistorische waarde van de plek heeft de Hazeslinger 
dus meer te bieden dan in eerste instantie gedacht zou worden. Wij denken 
daarom dat de functie van het plein als ‘cultuurplein’, waar ruimte is voor ex-
posities en allerlei andere culturele activiteiten, recht doet aan de plek die de 
Hazeslinger inneemt in het collectieve geheugen van Breukelen.

We denken ook dat aan de Hazeslinger, als niet-authentiek gebied, bij de nieuwe 
invulling niet alleen historiserend zou moeten worden gebouwd. Voorwaarde 
is dat aan de wel authentieke omgeving geen schade wordt gedaan.

Ansichtkaart van de Straatweg rond 1900
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Cultuurhistorie; archeologie

Vigerend beleid
De dorpskern van Breukelen heeft een hoge archeologische waarde. In augus-
tus 2009 is door AFC Heritage een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit 
heeft geresulteerd in ‘De archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart 
voor de gemeenten Maarssen, Loenen, Abcoude en Breukelen’. In 2010 zal dit 
beleid door de gemeenteraad van Breukelen worden vastgesteld.

Analyse
Wat betreft de archeologische verwachtingswaarde vormt de Hazeslinger een 
uitzondering binnen ons centrum. In grote delen van de Hazeslinger is de 
bodem in het verleden namelijk dusdanig verstoord dat de archeologische ver-
wachtingswaarde zeer laag is. 
Aan de randen van het gebied, langs de Herenstraat en de Straatweg, is dit niet 
het geval, en heeft de bodem een hoge archeologische verwachtingswaarde. 
Uit archeologische onderzoeken die voor delen van de Hazeslinger zijn uitge-
voerd is gebleken dat met name in de zuidwestelijke helft van de Hazeslinger 
sporen in de ondergrond voorkomen. Bij de aanleg van een parkeerkelder ver-
dwijnen deze resten voorgoed. 

Visie

Aangezien bijna het gehele gebied tot een diepte van 7 meter wordt afgegraven 
zullen alle historische bodemresten verdwijnen. Vanwege de onomkeerbaar-
heid van de ingreep vraagt dit om nauwgezette aandacht, in ieder geval zullen 
aanwezige restanten goed gedocumenteerd moeten worden. Daarom zal er 
voor de hele locatie eerst verkennend onderzoek plaats moeten vinden, even-
tueel gevolgd door een kartering. Dit onderzoek zal worden opgesteld vanuit 
de vraag of een volledige en gedetailleerde opgraving een wezenlijke bijdrage 
kan leveren aan een groter historisch bewustzijn in Breukelen. Als dat zo is 
dan zal een uitgebreide opgraving expliciet worden overwogen en er zal een 
apart raadsbesluit over moeten worden genomen.

Als het mogelijk is zullen de opgravingen worden gebruikt in de inrichting van 
het plein.

Beeldkwaliteit

Vigerend beleid
In de centrumvisie wordt het centrum van Breukelen als een geheel be-
schouwd. De authentieke sfeer, ligging aan de Vecht en de zone van het station 
naar Gunterstein zijn daarbij de hoofdeenheden.

Hierbinnen wordt het centrum verdeeld in gebieden met ieder een eigen sfeer, 
afgebeeld op de sferenkaart die in hoofdstuk 1 beschreven is. Daarin zijn de 
volgende keuzes gemaakt voor de openbare ruimtes rond de Hazeslinger:
•	 Herenstraat: dorps, leven, productief, consumptie, bezig, dynamisch, 

enerverend, bron
•	 Straatweg: statig, voornaam, presentatie, show, etalage, duur

De Hazeslinger is het enige deelgebied waar de centrumvisie geen uitspraak 
doet over de gewenste sfeer. Wel stelt de structuurvisie dat de Hazeslinger een 
eigen sfeer moet krijgen, die een toevoeging is op het authentieke centrum 
van Breukelen.

Analyse
De huidige beeldkwaliteit van zowel de openbare ruimte als de bebouwing 
van de Hazeslinger is erg laag en de sfeer is die van een parkeerveld. De 
Hazeslinger heeft als stedelijke restruimte tussen de kerk en de Kerkbrink 
nauwelijks iets meet te bieden dan het parkeren. Bovendien kent het gebied, 
zeker voor Breukelse begrippen, opmerkelijk weinig gebouwen met een hoge 
beeldkwaliteit. Belangrijke uitzondering hierop is natuurlijk de kerk die de 
Hazeslinger visueel domineert. Maar dit is niet bruikbaar als leidend beeld 
voor de Hazeslinger omdat de openbare functies aan de andere zijde van de 
ruimte zullen liggen.

De Herenstraat



De Straatweg

Zicht vanuit de kerktoren op de Hazeslinger

Het ontbreken van een sturende beeldtaal houdt ook in dat op de Hazeslinger 
een nieuwe beeldtaal geïntroduceerd kan, en misschien wel moet, worden.

De lage beeldkwaliteit van de Hazeslinger heeft ook invloed op de beeldkwali-
teit van de Herenstraat en de Straatweg. Bij herontwikkeling van de Hazeslinger 
moeten nieuwe gevels aan beide straten passen binnen de in de structuurvisie 
van het centrum aangewezen sferen van deze straten. 

De betekenis van de kerk in dit plan vraagt extra aandacht. De toevoeging 
van nieuw programma op de Hazeslinger heeft automatisch gevolgen voor 
de zichtbaarheid van de kerk. Het is niet mogelijk om op de Hazeslinger te 
bouwen en het zicht op de kerk ongemoeid te laten. Dit is ingrijpend want 
de Hazeslinger is nu een ‘ruimte aan de kerk, terwijl op het nieuwe plein de 
kerk alleen op afstand zichtbaar is. De zichtbaarheid van de kerk zal door de 
bebouwing op de Hazeslinger hoe dan ook veranderen. Daarbij is het goed om 
te realiseren dat het zicht op de kerk door vroegere bebouwing al eerder deels 
is onttrokken geweest.

Visie
De voorgestelde sfeer voor de Hazeslinger is te omschrijven met de begrippen 
intiem, duidelijk, spannend, vervreemdend, druk.

Architectonisch stellen we voor een eigen toon te zetten door meer dan ge-
middeld te werken met gestuukte gevels. Uiteraard binnen de algemene lijn 
van verticale geleding. Deze gevels dienen een decor te vormen voor de kunst- 
en expositieactiviteiten op het plein.
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De voorgestelde toren moet echt aandacht trekken, geornamenteerd zijn en 
qua architectuur een bijzondere kwaliteit in zich hebben. Een zekere mate van 
vervreemding, het onverwachte, mag deel uitmaken van de sfeer. Belangrijk 
uitgangspunt hierbij is dat deze toren op het vlak van beeldvorming en uitstra-
ling een ander soort toren is dan de kerktoren(s). 

Naar de buitenkanten toe zal de sfeer van de gebouwen gestuurd worden 
door enerzijds het authentieke beeld van de Herenstraat: kleine panden, af-
wisselend gestuukt en baksteen etc. Anderzijds het statige karakter van de 
Straatweg met hogere bouwmassa, gevels opgetrokken langs de straat, van 
baksteen etc.

In het selectiedocument voor de aanbesteding zal deze beeldkwaliteit verder 
worden uitgewerkt. 

De kerk komt op een geheel andere manier in de omgeving te staan, het 
wordt een deel van een kleinschalig en intiem stedelijk gebied. In het steden-
bouwkundig ontwerp is rekening gehouden met de zichtbaarheid van de kerk. 
Vanuit het plein zijn de belangrijkste zichtlijnen naar de kerk bepalend geweest 
voor de positionering van de bouwblokken. Met name zichtlijnen op de toren 
en op de zijbeuk zijn leidend geweest.
Onderzocht zal worden of dit milieu ook aan de noordzijde van de kerk te 
realiseren is.

Terugvalmodel
Omdat bij het terugvalmodel ‘pand De Jager’ niet gesloopt wordt komt hier 
geen nieuwe bebouwing voor in de plaats. Dit heeft vooral invloed op de be-
leving vanaf de Herenstraat. Ook is het hierdoor niet mogelijk om vanaf het 
plein de zijbeuk van de kerk te zien. Het zicht op het achterschip van het plein is kracht bijgezet door de nieuwe 

bebouwing zo te positioneren dat deze het zicht automatisch richting de 
kerk leidt. Hoewel het parochiehuis tussen het plein en het achterschip van 
de kerk in ligt, vormt deze dankzij de geringe hoogte, geen obstakel voor een 
vrij zicht. 

Het nieuwe supermarktbouwblok is zo gepositioneerd dat voor bezoeker die 
via de onderdoorgang vanuit de Kerkbrink komt de kerktoren zichtbaar blijft.

Bovenaanzicht, waarbij er rondom de kerk een eigen milieu steegjesmilieu 
ligt. De goothoogte van de nieuwe bebouwing is lager dan de goothoogte 
van de kerk.



Milieuaspecten

Geluid
De wegen rondom de Hazeslinger vallen onder het 30 km/uur regime. 
Hiermee vervalt de toetsing aan de Wet Geluidshinder bij ruimtelijke plannen. 
In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing is het echter wel van 
belang dat bij nieuwbouwplannen de geluidsbelasting op de gevel bekend is 
zodat de juiste maatregelen genomen kunnen worden om er voor te zorgen 
dat de binnenwaarden voldoen aan het bouwbesluit. Indien nodig moeten er 
voor de bebouwing grenzend aan de Straatweg extra maatregelen getroffen 
worden zodat de binnenwaarden voldoen aan het bouwbesluit.

Luchtkwaliteit
Uit het Rapport Luchtkwaliteit 2007 (milieudienst noord-west Utrecht) 
blijkt dat op de Straatweg overal wordt voldaan aan de Europese norm voor 
luchtkwaliteit. 

Omdat de ontwikkelingen op de Hazeslinger extra verkeersbewegingen met 
zich mee brengen dient dit op basis van de geactualiseerde gegevens uit de 
nog vast te stellen verkeersvisie opnieuw doorgerekend te worden. 

Externe veiligheid
In de Hazeslinger en directe omgeving zijn geen bedrijven gevestigd die val-
len onder het Besluit externe veiligheid, ook zijn er geen bedrijven gevestigd 
met een overig veiligheidsrisico. Ook liggen er in het plangebied geen buis-
leidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen zoals aardgas of benzine 
waarmee rekening gehouden moet worden. Daarnaast is de afstand tot het 
spoor en het Amsterdam Rijnkanaal zo groot dat het transport van gevaarlijke 
stoffen over deze lijnen geen aandacht behoeft.

De bouw van een parkeerkelder brengt strenge veiligheidseisen met zich mee. 
In verband met de (brand)veiligheid dienen er daarom specifieke maatregelen 
getroffen te worden (denk hierbij aan nooduitgangen en ventilatiesystemen). 

Bovengronds is het voor de brandveiligheid van belang dat het plein bereik-
baar is voor de hulpdiensten. Daarom is de doorgang van de Straatweg, dat als 
aanrijdroute van de brandweer wordt beschouwd, minimaal 7 meter.

Bodem
Bij wet is geregeld dat voor plannen om te bouwen tijdig in het planproces de 
bodemkwaliteit inzichtelijk gemaakt wordt. Op basis van historische informa-
tie en de uitgevoerde bodemonderzoeken is de verwachting dat er onder de 
Hazeslinger geen ernstig verontreinigende puin- en/of verhardingslaag wordt 
aangetroffen. 

Duurzaam bouwen

Voor de Hazeslinger wordt nagestreefd dat de gebouwen zo min mogelijk 
energie verbruiken. Hiervoor zal een energievisie worden opgesteld, die ver-
volgens zal worden vertaald naar een programma van eisen en een minimale 
score voor energie in de methode GPR-Gebouw. In deze energievisie staat de 
vraag centraal, welke ambities technisch en economisch haalbaar zijn, welke 
energieconcepten hierbij horen en wat hiervan de consequenties zijn voor de 

ontwikkeling. Onderzocht zal onder andere worden in welke mate de ambitie 
‘klimaatneutraal’ haalbaar is. 

Zoals in het intermezzo is aangegeven zijn de verschillende stedenbouwkun-
dige modellen gescoord op duurzaamheidsaspecten. In de voorbereiding van 
de selectiedocumenten zal dit verder worden uitgewerkt.

De selectiedocumenten zullen een geïntegreerd voorstel bevatten. Ze zullen 
geen optelsom van sectorwensen worden waarvan de inschrijver maar moet 
zien hoe hij ze integreerd. Keuzes voor duurzaamheid zullen daarom vooraf-
gaand, door de raad, worden gemaakt. Daarbij kunnen ze opgenomen worden 
in de businesscase (en dus verplicht zijn maar ook geprijsd) of ze worden 
opgenomen in de kwaliteitsaspecten waarop de biedingen kunnen scoren.

Water

De Straatweg is, net als de Stationsweg en het Zandpad, een boezemwaterke-
ring. Deze waterkeringen hebben aan weerszijde een beschermingszone die 
als doel heeft de stabiliteit van de dijk te waarborgen. In deze zones mag in 
principe niet gebouwd worden. Omdat de parkeerkelder aan de Straatwegkant 
deels in de zone wordt gebouwd, is overleg met het Hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht opgestart.  

Kaartje watersysteem met waterkeringen en beschermingszones (Waternet, 2009)
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4 realisatie

Inleiding

De gemeente gaat niet zelf de ontwikkeling van de Hazeslinger op zich ne-
men, maar zal een ontwikkelende partij zoeken. Omdat de gemeente de be-
langrijkste gronden van het gebied in eigendom heeft, in de afgelopen jaren 
zijn steeds gronden verworven en panden gesloopt, is dit ook een realistische 
aanpak die tot uitvoering zal leiden.

Waar de gemeente aan de kaderstellende kant eisen stelt die aan de ontwik-
kelende kant geld kosten zal dit zichtbaar worden in de grondwaarde die op 
de Hazeslinger gerealiseerd kan worden. Dit voorkomt dat eisen onredelijk en 
onhaalbaar worden.

In dit hoofdstuk wordt een eerste beeld geschetst van de wijze waarop de rea-
lisatie vormgegeven zal worden. 

De strategie

Omdat de gemeente niet zelf gaat uitvoeren is het belangrijkste moment voor 
de realisatiestrategie het moment waarop het initiatief van de gemeente over-
gaat naar een ontwikkelaar. Aan dat moment zitten de belangrijkste keuzes 
vast zoals de selectie van een ontwikkelaar, de eisen die door de gemeente ge-
steld worden en de financiële middelen. Daarom begint de realisatiestrategie  
met de vraag op welke vorm van aanbesteding aangestuurd wordt. 

Na een uitvoerige afweging kiest de gemeente voor de ‘niet openbare aanbeste-
dingsprocedure’. Dit is een openbare aanbesteding met een voorselectiefase. 

De openbare aanbesteding is gekozen omdat deze vorm de meeste helderheid 
geeft aan marktpartijen, hun eigen voorinvestering het helderste is in te schat-
ten, en de selectie het meest transparant is. De verwachting is dat daarmee 
de grootst mogelijke interesse om in te schrijven zal ontstaan. Een belangrijk 
aspect in een tijd waarin ontwikkelaars risico’s meer dan ooit vermijden.  

De voorselectie is nodig omdat het een complex project is (met een parkeerga-
rage, winkels en woningen in een binnenstedelijke situatie) en alleen partijen 
met voldoende ervaring in aanmerking komen.    

In bijlage ‘keuze voor aanbestedingsvorm’ is een volledig overzicht opgeno-
men van mogelijke aanbestedingsvormen en een uitgebreidere toelichting op 
de voorgestelde keuze.

Omdat het om een centrumlocatie gaat waar veel kwalitatieve eisen aan ge-
steld worden, kiest de gemeente voor een aanpak waarin sturing op kwaliteit 
daadwerkelijk mogelijk is. In de praktijk is dit het beste te doen wanneer het 
financiële kader gefixeerd wordt en de selectie zich richt op de kwalitatieve 
eisen. Van belang is dat de ontwikkeling van een centrumlocatie in Breukelen 
nooit zonder een bijdrage van de overheid gerealiseerd kan worden3 4 maar dat 
de omvang van een noodzakelijke bijdrage wel op voorhand uit te rekenen is. 
Een ‘noodzakelijk bijdrage’ is een bijdrage die de exploitatie sluitend maakt. 
We spreken dan van een sluitende ‘businesscase’.

Wanneer het biedingsproces rond de aanbesteding wordt ingegaan vanuit een 
sluitende businesscase, met een vaste bijdrage van de gemeente, wordt het 
mogelijk de selectie geheel te richten op de kwaliteit die voor het vast bepaalde 
bedrag geboden kan worden. Eventuele slimme oplossingen die door inschrij-
vers bedacht worden, en die bijvoorbeeld de bouw van de parkeerkelder goed-
koper maken, kunnen dan voor kwaliteitsdoelen ingezet worden. Het is aan 
de inschrijvers in competitie te bepalen hoe ver ze daar mee gaan. Maar als 
het eenmaal in het bod zit zullen ze daar contractueel aan gehouden worden.

Hiermee ontstaat een scheiding tussen de zaken die in de businesscase wor-
den opgenomen en de zaken die, in aanvulling op de businesscase, de kwali-
teitsscore gaan bepalen. Aspecten binnen de businesscase zijn eisen, moeten 
geïntegreerd zijn tot een samenhangend beeld, en moeten een prijs hebben 
gekregen. Terughoudendheid is hier belangrijk. De speelruimte in de markt 
moet binnen de kwaliteitscriteria worden gezocht.

De definitie van de kwaliteitsdoelen is nog nader te bepalen. In het geval van 
de Hazeslinger bijvoorbeeld kan worden aangegeven dat het maken van een 
openbaar toegankelijke toren als een kwalitatieve toevoeging aan het plan wordt 
gezien, maar ook het opzetten van een infrastructuur voor cultureel gebruik 
van het plein kan zo’n kwaliteitslabel krijgen. Andere vormen van kwaliteits-
doelen zijn materiaalgebruik, architectuur, ornamentiek, en afwerkingsniveau. 

Voor dergelijke kwaliteitsdoelen kunnen inschrijvers, via een bepaalde syste-
matiek. extra punten halen en de inschrijver met de hoogste score krijgt het 
plan toegewezen. Vervolgens legt de gemeente de afspraken die bij dat plan 
horen met de ontwikkelende partij in een overeenkomst vast.

3 Alleen wanneer heel veel extra volume wordt gemaakt is een sluitende exploitatie 
mogelijk. Maar voor de Hazeslinger is gekozen voor een beperkte bouwhoogte. 

4 Een bijdrage kan ook de vorm aannemen van een afboeking op de grondverwerving. 
Zoals in de inleiding is aangegeven wordt het financiële resultaat van de Hazeslinger 
zichtbaar in de grondwaarde. 



De rol van de terugvaloptie
Zoals in het Intermezzo is aangegeven is er voor de Hazeslinger een voor-
keursvariant en een  terugvaloptie overgebleven uit een 6 tal mogelijke model-
len. De terugvaloptie is goedkoper en kan volledig op gemeente-eigendommen 
worden gerealiseerd. Nadelen van deze optie zijn de krappe kelderruimte, de 
inflexibiliteit in het winkelcircuit en het gebrek aan kwaliteitsverbetering aan 
de Herenstraat. 

De terugvaloptie wordt als alternatief aangehouden tot het moment dat
•	 de gemeenteraad voor de voorkeursvariant de middelen beschikbaar stelt
•	 de benodigde gronden verworven zijn.

Organisatie van het project

Markt – en draagvlak toets.
Het stedenbouwkundige plan dat hier is gepresenteerd is nog niet besproken 
met huidige en toekomstige gebruikers. Belangrijke gebruikers zijn:
•	 De vertegenwoordiger van de supermarkt 
•	 De exploitant van de parkeerkelder

In de oriënterende fase is gesproken met een vertegenwoordiger van de su-
permarkt maar nu is een veel concreter gesprek te voeren. De algemene lijn 
zal zijn dat het, vanuit het perspectief van de overheid, van groot belang is dat 
hier een duurzaam te exploiteren supermarkt komt, en die moet globaal 1500 
m2 groot zijn. Aan de vertegenwoordiging van de zittende supermarkt hier zal 
gevraagd worden of zij deze invulling willen geven, en of overeenstemming 
over de randvoorwaarden te vinden is.

Nu het duidelijk is dat een parkeerkelder hier ruimtelijk en technisch mogelijk 
is zal een exploitant van een dergelijke parkeerkelder worden gevraagd welke 
eisen aan de exploitatie gesteld zouden moeten worden.

Met de winkeliers rond het plein en met een vertegenwoordiging van de 
Historische Kring is in de oriënterende fase een gesprek geweest. Het huidige 
voorstel zal aan hen worden voorgelegd in een voortgangsgesprek. Ook zal 
een gesprek met welstand worden georganiseerd omdat de welstandstoets 
inhoudelijke en procedureel op de juiste wijze in de selectieprocedure moet 
worden ingepast .

In de oriënterende fase van de onlangs vastgestelde centrumvisie is door veel 
betrokken burgers ook meegedacht over de invulling van de Hazeslinger. De 
aandacht voor een maximaal gebruik van de beschikbare ondergrondse ruimte 
bijvoorbeeld is het resultaat van deze gesprekken. Er zal een meedenkavond 
worden georganiseerd waar het huidige plan wordt toegelicht en waar een 
discussie over het plan, inclusief voorstellen voor aanpassing, wordt gevoerd.

Zwaarte van sturing op de inhoud
Bij de gekozen vorm van aanbesteding, maar eigenlijk bij alle vormen van aan-
besteding, is de centrale vraag tot welk detailniveau vanuit de overheid op 
het project gestuurd moet worden en waar die sturing kan worden losgelaten. 
De hoofdlijn daarbij is dat sturing alleen verantwoord is waar het algemeen 
belang dit verlangt. Bij de Hazeslinger is het algemeen belang erg groot. Dat 

blijkt uit de langjarige discussie en uit het feit dat de gemeente steeds wanneer 
dat mogelijk was gronden heeft verworden.

Op dit moment is het beeld van de gewenste sturing dat door de gemeente 
een strakke stedenbouwkundige enveloppe wordt gemaakt waarmee het te re-
aliseren volume wordt vastgelegd. Dat wordt aangevuld met een functioneel 
programma dat gekwantificeerd wordt per functie. Met deze randvoorwaarden 
is de financiële opbrengstwaarde van het project nauwkeurig te berekenen en 
is een goede benadering van de bouwkosten te geven. Daarmee is vast te stel-
len bij welke grondwaarde dit een sluitende businesscase is.

De basis voor de enveloppe en het programma zijn in de stedenbouwkun-
dige visie in dit document gelegd. De tekening is vertaald naar nauwkeurige 
bouwvolumes.

Vervolgens zal op twee manieren ruimte worden gemaakt voor de partijen die 
inschrijven.

Ten eerste zal worden aangegeven waar ruimte zit in de stedenbouwkundige 
enveloppe. Dit is nodig omdat het stedenbouwkundig volume niet op gebouw-
niveau doordacht is en er vanuit het functioneren van het gebouw ruimte voor 
aanpassing moet zijn. Maar er moet ook ruimte zijn voor de inschrijvers om 
extra volume te vinden waar dat zonder problemen voor het algemeen belang 
kan. 

Ten tweede zal ruimte voor de inschrijvers worden gemaakt vanuit de kwalita-
tieve aspecten van de stedenbouwkundige visie. Voorbeelden zijn eerder al ge-
noemd. Maar het wordt een politiek/maatschappelijke keuze welke aspecten 
welk belang (gewicht) krijgen.

Zowel de ruimte in de stedenbouwkundige enveloppe als de keuze voor de 
kwaliteitsaspecten zullen centraal staan in het selectiedocument voor de aan-
besteding. De inhoudelijke behandeling hiervan maakt deel uit van het raads-
besluit dat in de herfst zal worden gevraagd van de huidige gemeenteraad. 
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De vervolgstappen in het proces en een globale planning

hoofdstap toelichting Planologisch proces in hoofdlijnen

Juni 2010
Een besluit over het te volgen proces, de inhoudelijke 

richting en de financiële kaders (dit document)

Juli-sept 2010
Een markttoets en een maatschappelijke toets van de 

voorstellen die in dit document staan

Gesprekken met vertegenwoordiging supermarkt, exploitant parkeer-

kelder, ondernemers rond het plein, winkeliersvereniging, Historische 

kring, monumentencommissie, welstand en de meedenkavond. 

Organiseren contra-expertise voor de kelder 

globale uitwerking woningbouw

concept businesscase 

Juni-okt
Voorbereiding parkeermaatregelen

Sept 2010
Raadsdiscussie over de gewenste sturing op kwaliteit 

en geld. Opstellen kwalitatief en financieel deel van 

het biedingsdocument

Nov 2010
Raadsbesluit over gewenste financiële en inhoudelijke 

sturing

Besluit over start inspraak parkeermaatregelen

Nov 2010-mrt 2011
Opstellen biedingsdocument en alle bijbehorende 

stukken

Hier zijn ook alle openbare procedures aan gekoppeld. Zoals het 

bestemmingsplan, vergunningen bij gemeente en waterschap, 

archeologisch onderzoek

Start opstellen bestemmingsplannen

Dec 2010 Start inspraak over parkeermaatregelen Na de verkiezingen zodat dit onderwerp niet gepolitiseerd hoeft te 

worden.

Jan 2011 Herijking proces in nieuwe raad

Mei 2011
Start inspraak over de publieke delen van het 

biedingsdocument

Start inspraak bestemmingsplan

herfst 2011
Raadsbesluit over biedingsdocument Vaststellen bestemmingsplan

Winter  2011
Selectieprocedure

Lente 2012
aanbesteding

technische aspecten

Boven en onder het maaiveld, de parkeervraag
Het plan zoals dat hier is gepresenteerd, is voor het bovengrondse deel geen 
uitzonderlijk lastig plan om te realiseren. Misschien ontstaat er nog een dis-
cussie over het ruimtelijke beeld, de toren, het zicht op de kerk, het herstel van 
de Herenstraat etc. Maar wanneer die discussie is gevoerd en er resulteert een 
mix van commerciële ruimte en wonen, ongeveer zoals nu is voorgesteld, dan 
bevat het plan geen zeer moeilijke onderdelen. Bovendien zijn er voldoende 
referenties van geslaagde voorbeelden te vinden (zoals Keyseryck).

Maar de parkeerkelder onder het maaiveld is minder eenvoudig. Deze is alleen 
haalbaar als er betaald parkeren in het hele centrum komt, als er een exploitant 
te vinden is en als alle betrokkenen vertrouwen hebben in de uitvoeringstech-
niek. Bovendien moet het juiste aantal parkeerplaatsen worden vastgesteld en 
moet er voldoende vertrouwen zijn dat de kelder jarenlang goed gebruikt zal 
worden.

Met de keuze om delen van de Hazeslinger te verwerven en als tijdelijke par-
keerplaats in te richten is een proces op gang gebracht dat sowieso niet vrijblij-
vend is. De grond is op den duur veel te kostbaar om als gratis parkeerruimte 
gebruikt te worden. 

Voor het realisatieproces houdt dit in dat het uitzoeken van de beste wijze van 
ontwikkeling van de parkeerkelder de bepalende factor is voor het al dan niet 
slagen van dit plan. In de vervolgstappen krijgt de parkeervoorziening dan ook 
veel aandacht.

Parkeren en parkeerregime
Bij de paragraaf over parkeren in hoofdstuk 3 is aangegeven dat de parkeer-
voorstellen van de structuurvisie zo snel mogelijk ingevoerd moeten worden 
om dit plan een grotere slagingskans te geven. De voorbereiding van het 
nieuwe parkeerregime begint daarom nog voor de zomer van 2010 zodat de 



huidige gemeenteraad de implementatie inhoudelijk kan regelen en de nieuwe 
gemeenteraad uiteindelijk de beslissing zal nemen.

Realisatie van de kelder
De aanleg van de kelder is het grootste onderdeel van dit plan. In het voor-
onderzoek is een bepaalde uitvoeringstechniek voorgesteld die ook in de 
structuurvisie is gepresenteerd. Nu zullen twee aanvullende zaken onderzocht 
gaan worden.

Ten eerste zal contra-expertise op het eerste voorstel worden georganiseerd. 
Hiermee wordt voorkomen dat dit project met een tunnelvisie wordt benaderd. 

Ten tweede zal een inventarisatie van alternatieve uitvoeringstechnieken wor-
den gemaakt. Deze zullen worden beoordeeld op betrouwbaarheid, contro-
leerbaarheid, faseerbaarheid etc. Het doel van deze stap is om te bepalen of in 
de aanbesteding een bepaalde uitvoeringstechniek moet worden voorgeschre-
ven of dat het zinvol en vertrouwd is de creativiteit van de inschrijvers aan te 
spreken.

Tijdelijke situatie, fasering
De bouwtijd wordt op dit moment geschat op 2 tot 3 jaar. Een fasering is waar-
schijnlijk5 niet mogelijk zonder te grote concessies aan de meest betrouwbare 
uitvoeringstechniek te doen. Dit houdt in dat de Hazeslinger de gehele bouw-
tijd niet toegankelijk is. 

Zowel voor de huidige winkels als voor de parkeerplaatsen moet een alterna-
tief gevonden worden. Een van de opties is om de supermarkt en misschien 
enkele winkels  tijdelijk naar een plek buiten het centrum te verplaatsen zodat 
er veel minder parkeren in het centrum nodig is en er schuifruimte voor de 
andere winkels ontstaat.

Een goed plan voor de tijdelijke situatie kan deels door de gemeente worden 
voorbereid maar kan ook deel uitmaken van de aanbesteding.

financiën

Exploitatie van de kelder
De financiële haalbaarheid van de parkeerkelder is afhankelijk van de instelling 
van een parkeerregime in het centrum. Hierbij wordt de combinatie van het 
betaalde straatparkeren met het betaalde kelderparkeren nog een punt van 
aandacht. Omdat de gemeente de kelder waarschijnlijk niet zal beheren, en de 
straatparkeerplaatsen mogelijk wel, moeten er bindende lange-termijn afspra-
ken komen tussen gemeente en beheerder.

Uitgangspunt blijft steeds dat de parkeerkelder in de exploitatieopzet van de 
Hazeslinger als financieel neutraal kan worden gezien. Aangezien de bouw-
kosten van de kelder in de orde van grootte van 10 miljoen euro zal bedragen, 
is dit een belangrijk uitgangspunt.

Overigens gaat het niet alleen om openbare parkeerplaatsen maar ook om 
parkeerplaatsen die gekocht kunnen worden dan wel met parkeervergunning 
worden uitgegeven.

Hieruit blijkt dat bij een parkeertarief van 1,20/uur een jaarlijks bedrag van 
563.327 euro moet worden bijgedragen door de gemeente om deze kelder ren-
dabel te exploiteren. 

In een vroeg stadium is aangenomen dat het parkeertarief rond de 1,5 euro/
uur mag liggen. De indruk is dat bij deze prijs de concurrentiepositie van 
Breukelen niet afneemt. Dit is een aanname op basis van expert judgement, 
er ligt geen onderzoek aan ten grondslag. Daarom is in de centrumvisie voor-
gesteld het betaald parkeren zo snel mogelijk in te voeren zodat kan worden 
gemeten wat het effect is. 

Er zal een serieuze structurele bijdrage van de gemeente nodig zijn om de par-
keergarage te financieren. En daar zullen inkomsten tegenover moeten staan.

Daarom wordt vervolgens berekend bij welke uurprijs deze onrendabele top 
gefinancierd zou kunnen worden uit betaalde parkeerplaatsen elders in het 
centrum. Deze koppeling is logisch omdat betaald parkeren in de kelder he-
lemaal niet kan zonder betaald parkeren elders. Functioneel is een besluit om 
betaald parkeren in te voeren dus een algemeen besluit. 

De vraag is nu of de 275 openbare parkeerplaatsen elders in het centrum vol-
doende opleveren om de onrendabele top te kunnen financieren. Daar geeft 
het volgende overzicht een antwoord op.

In een door adviesbureau Oranjewoud uitgevoerde verkenning van de finan-
ciële haalbaarheid (bijlage Parkeren Breukelen) wordt berekend bij welke uur-
prijzen voor parkeren welke ‘onrendabele toppen’ door de gemeente gefinan-
cierd moeten worden. 

5 Bij de paragraaf ‘realisatie van de kelder’ wordt toegelicht waarom hier het woord 
waarschijnlijk wordt gebruikt

Financiering parkeergarage

Parkeertarief 1,20 1,70 2,20 2,70 3,09

Opbrengst exploitatie na 
30 jaar 

-€ 91.243 € 2.316.032 € 4.723.307 € 7.130.581 € 9.000.000

Onrendabele top: bijdrage 
gemeente op t=0

-€ 9.091.243 -€ 6.683.968 -€ 4.276.693 -€ 1.869.419 € 0

Jaarlijkse last gemeente = 
exploitatie - onrendabele 
top (lineaire afschrijving 
30 j.)

-€ 563.237 -€ 414.097 -€ 264.957 -€ 115.818 € 0

Overzicht exploitatie betaald parkeren op straat (dus excl. parkeergarage Hazeslinger)

Parkeertarief 1.20 1.31 1.70 2.20 2.80

Totale opbrengsten €411.400 €446.700 €571.900 €732.400 €925.000

Totale kosten €66.500 €66.500 €66.500 €66.500 €66.500

Jaarsaldo €344.900 €380.200 €505.400 €665.900 €858.500
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De conclusie is dat bij een uurprijs rond de 1,55 de kelder, in combinatie met 
betaald parkeren elders, te financieren is. 

Bovengrondse exploitatie
Ten aanzien van de exploitatie van het bovengrondse deel van het plan is aan-
gegeven dat deze zo zal worden opgesteld dat een sluitende businesscase 
ontstaat. Hierin zijn verschillende variabelen mogelijk:
•	 De inbrengwaarde van de al verworven gronden. Deze hebben een be-

paalde boekwaarde en dat kan de inbrengwaarde zijn. Maar de inbreng-
waarde kan ook gelijk gesteld worden aan het opbrengstvermogen van dit 
specifieke plan: blijkbaar is dat de waarde van de gronden.

•	 Het te bouwen volume. Het bouwvolume is het resultaat van de bouw-
hoogte en het bebouwingspercentage. Door de keuze voor een bepaalde 
bouwhoogte wordt het volume beperkt. Het bebouwde percentage is op 
een gegeven moment niet meer te verhogen.

•	 De programmatische mix . Vooral voor de woningen kan onderzocht 
worden welk type woningen, bij een vaststaand te bebouwen oppervlak, 
de hoogste opbrengst genereren. In de praktijk blijkt dit sterk samen te 
hangen met het beleid ten aanzien van parkeren. 

•	 Het percentage sociaal. Hoe hoger dit percentage hoe lager de opbrengst-
waarde van de woningen.

•	 Meer of minder commerciële ruimte. Per m2 levert commerciële ruimte 
meer op dan woningen

•	 De kwaliteit van de uitvoering: een hogere uitvoeringskwaliteit kan uitein-
delijk alleen met hogere bouwkosten gerealiseerd worden.

De inbrengwaarde
De boekwaarde betreft de kosten die samenhangen met de aankoop en sloop 
van de Rozenvilla en de aankoop van de gronden van de Kloosterhof en de AH 
en de daarmee samenhangende rentekosten.

In het voorkeursmodel moeten er nog aanvullende verwervingen zijn (pand 
De Jager). Een van de opties die onderzocht zal worden in de uitwerking is of 
een ‘nieuw voor oud’ regeling deze prijs kan beïnvloeden.

Het te bouwen volume en de verdeling commercieel-wonen
De modellen die in dit plandocument zijn geïntroduceerd hebben de volgende 
bebouwde oppervlaktes. Bedacht moet worden dat bij de terugvaloptie het 
‘pand De Jager’ niet gesloopt is en in het voorkeursmodel wel. Als dat pand 
in de balans wordt meegenomen dan ontloopt het totale bebouwde oppervlak 
van de twee modellen elkaar nauwelijks.

Oppervlaktes 

exclusief pand 

‘De Jager’

Totaal 

bebouwd 

oppervlak

Waarvan wonen Waarvan 

commercieel

Waarvan overig6

In m2 In % In m2 In % In m2 In %

Voorkeursmodel 8391 5204 62 2751 33 400 5

terugvaloptie 7453 4500 61 2573 34 380 5

6 Dit is ruimte die nodig is om bij de parkeergarage te komen

Het oppervlak commerciële ruimte is in deze modellen in eerste instantie ge-
baseerd op de ruimtelijk/functionele wens om een goede routing te krijgen. 
De voorgestelde oppervlakten liggen tegen de bovengrens van de beschikbare 
‘marktruimte’. En hoewel in deze modellen niet alle beganegrondruimte voor 
winkels is gebruikt is het niet realistisch de oppervlaktes te vergroten.  

De verschillende woningmixen
Uitgerekend is wat de invloed van verschillende woningenmixen is. Er is, in 
het algemeen, een tendens om in het centrum van Breukelen studio’s of kleine 
starterswoningen te bouwen. Ook voor de Hazeslinger is die optie doorge-
rekend. De grondwaarde van het project lijkt hierbij het hoogste te zijn, tot 
het moment dat een beslissing moet worden genomen over het al dan niet 
opnemen van een eigen parkeerplaats. Die drukt namelijk erg zwaar op de 
opbrengsten. Hetzelfde geldt voor andere kleine woningtypen. 

Algemeen uitgangspunt, voor het hele centrum, is dat iedere woning ten min-
ste 1 eigen parkeerplaats moet hebben. In deze berekeningen is dat uitgangs-
punt genomen en aanvullend is voor de grote appartementen met een gemid-
delde van 1,5 gekochte parkeerplaats per woning gerekend.

Er is een aantal sets van woningbouwprogramma’s gemaakt die zijn doorgere-
kend. De sets zijn samengesteld uit de volgende woningtypes:
•	 Standaardwoning 120 m2
•	 Starterswoning 90 m2
•	 Luxe woning 200 m2
•	 Studio 60 m2



Hieruit blijkt dat de hoogste opbrengst met standaardwoningen wordt gerea-
liseerd. Deze opbrengst wordt niet wezenlijk anders wanneer luxe woningen 
worden toegevoegd in de mix. Maar kleinere woningen (die dus relatief meer 
parkeren vragen) drukken de opbrengsten.

In de doorrekening van de modellen is met de hoogste opbrengsten gere-
kend. Wanneer de keuze wordt gemaakt om kleinere woningen, of sociale wo-
ningbouw t0e te voegen, in het programma dan zullen de opbrengsten lager 
uitkomen

De doorrekening van de modellen
De volgende opties zijn dus doorgerekend:
1. Het voorkeursmodel (vk)
2. Het terugvalalternatief (tv)
3. De Nulvariant

Alle modellen kennen een negatief saldo op startwaarde. Het terugval model 
kent een negatief saldo van 2 miljoen en het voorkeursmodel van 3,3. 

Een van de conclusies is dat de uitbreiding van het plangebied met ‘pand De 
Jager’ een extra kostenpost van 1,25 milj is. De opbrengsten wegen niet op 
tegen de extra kosten. De motivering zal dus geheel uit de ruimtelijke en func-
tionele winst moeten komen.

Vervolgstap financieel
De aannames bij de huidige calculatie zijn nog te verfijnen en die verfijning 
kan een grote invloed hebben op het resultaat. Om een voorbeeld te noemen: 
wanneer bij de opbrengsten van de commerciële ruimte de huurprijzen 10% 
hoger dan geraamd uitvallen en een 10% lager bruto-aanvangst rendement 
wordt uitonderhandeld, dan kan de opbrengst van het vastgoed misschien wel 
met 50% stijgen. 

Bij de voorgestelde aanpak (selectie op kwaliteit vanuit een sluitende busi-
nesscase) moeten nog veel aspecten veel verder worden uitgezocht. Er moet 
namelijk een uitdagende grens worden gevonden waarbij het project net haal-
baar is, terwijl de huidige berekeningen uitgaan van het midden van een vrij 
grote bandbreedte.

Onderstaand schema laat de opbrengstresultaten daarvan zien. De nulvariant
In de berekeningen is een nulvariant ingevoerd. Deze gaat er vanuit dat de 
Hazeslinger een parkeerplaats blijft, wel netjes wordt ingericht, maar verder 
niet bebouwd wordt. Deze variant wordt ten eerste uitgewerkt om het finan-
ciële effect op de exploitatie van de historische verwervingen  inzichtelijk te 
maken. Ten tweede wordt deze variant doorgerekend omdat het plan een om-
vangrijk plan is en voortdurend de afweging moet worden gemaakt of het plan 
inderdaad de gewenste meerwaarde voor Breukelen heeft, afgewogen tegen 
het risico van het ontwikkelen van het plan.
Het is lastig om voor deze variant inkomsten te genereren. Het invoeren van 
betaald parkeren levert in deze variant namelijk geen meerwaarde op voor 
Breukelen als geheel. 

Voorkeur Terugval 0-variant
verwerving 5.496.851      3.764.351      3.600.000      
sloop 100.000         -                 -                 
sanering en archeologie 407.250         385.350         -                 
bouw en woonrijp 944.250         975.870         1.200.000      
infrastructuur 675.000         675.000         -                 
planontwikkeling 637.950         610.866         200.000         
overige 841.125         813.582         280.000         
totaal 9.102.426      7.225.019      5.280.000      

Voorkeur Terugval 0-variant
woningen 3.655.000      3.230.000      -                 
voorzieningen 2.238.300      2.045.700      -                 
totaal 5.893.300      5.275.700      -                 

Voorkeur Terugval 0-variant
opbrengsten 5.893.300      5.275.700      -                 
kosten 9.102.426      7.225.019      5.280.000      
totaal 3.209.126-      1.949.319-      5.280.000-      

Overzicht varianten
Kosten (nominaal)

Opbrengsten (nominaal)

Saldo (nominaal)
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