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STEDEBOUWKUNDIGE VISIE
KERKPLEIN  SON EN BREUGEL
SLANGENHULSKER  ARCHITECTEN



De Nieuwstraat heeft  
enkele jaren geleden 
over een grote lengte 

gekregen.
Die inrichting is van 
hoge kwaliteit. 

Ter plaatse van het Kerk-
plein wordt de ruimte 
steeds groter en biedt 
weinig beslotenheid.
De overgang van brede 
straat naar plein is niet 
duidelijk gemarkeerd.

Veel lege, open ruimte,
weinig intimiteit en 
activiteit.

Ter plaatse van het Kerk-
plein zou de besloten-
heid verbeterd moeten 
worden, functies zouden 
moeten worden toege-
voegd en de ruimte zou 
minder hard moeten zijn 
dan in de huidige situatie 
het geval is.

Vanuit de historische 
ontwikkeling is te ver-
klaren waardoor er twee 
verschillende sferen zijn 
ontstaan: een meer ste-
delijke sfeer ten westen 
van de Nieuwstraat en 
een meer dorpse aan de 
oostkant. De oostzijde 
is ontstaan vanuit de 
oude lintbebouwing, de 
westzijde is veel later tot 
stand gekomen.
Aan het Dommelpark 
bevinden zich alleen 
achterkanten en tuinen. 

Belangrijke functies in 
het dorp liggen wel in de 
nabijheid van het plein, 
maar enigzins verscho-
len, en hebben daardoor 
ook geen positieve uit-
werking / geen uitstra-
ling aan het plein.
De nabijheid van de 
Dommel is niet 
merkbaar; het is een 
verborgen schat met 
een grote potentie. Is 
het mogelijk de Dommel 
sterker te koppelen aan 
het dorpshart?



Op deze foto uit 1944 is 
duidelijk de slingerende 
route door het dorp te 
zien met de oorspronke-
lijke lintbebouwing langs 
de wegen.

Geheel rechts op de foto 
is De oude kerk nog net 
zichtbaar. Duidelijk is dat 
links van de Nieuwstraat 
nog bijna geen bebou-
wing aanwezig is.

De dorpskern zoals die  
vroeger bestond is hier 
in rood over de bestaan-
de situatie getekend; 
oude routes zijn in kaart 
gebracht. De oude kerk 
lag niet aan de Dommel-
straat, maar “achter” de 
overige bebouwing.

Het zou goed zijn oude 
paden en routes vanuit 
en naar het land, zoals 
het Kerkepad, het Beek-
pad en de steeg naar de 
Visplaats te herstellen. 

3 mogelijke oplossings 
- richtingen voor het 
centrumgebied van Son:
stedelijk:
een scherp uitgesneden 
rechthoekinge ruimte;
dorps:
meerdere, kleinere 
besloten ruimten, 
bebouwing in ver-
schillende richtingen
plein-park:
aan de ene kant een 
stedelijk plein, aan de 
andere kant een 
parkachtige sfeer 

De verhoudingen tussen 
de oppervlakte van een 
ruimte en de hoogte van 
de wanden (bebouwing) 
bepalen de mate van 
beslotenheid van stede-
lijke ruimtes (tekeningen 
linkerzijde van architect 
Robert Krier) 

Het concentreren van 
functies en activiteiten 
direct aan het plein zal 
de sfeer op het plein ten 
goede komen 
(tekeningen rechts)



Een stedelijke oplossing, 
een dicht weefsel met 
daarin “een scherp uit-
gesneden open ruimte” 
De pleinwanden met een 
hoogte in verhouding 
met de maat van het 
plein zelf zorgen voor 
beslotenheid (voorbeeld: 
plaza Major, Barcelona)

Een Hybride richting, 
met Raadhuisplein en 
een duidelijk echt andere 
“groene sfeer”, die zich 
toont tot in het hart van 
het dorp. 
Het integreren van 
“de groene Parel”,  het 
zichtbaar en toegankelijk 
maken van de Dommel
en het Dommeldal in het 
dorpshart.

De kadasterkaart met de 
bestaande eigendoms-
grenzen. Duidelijk is 
hoe groot het bestaande 
kerkgebouw in verhou-
ding tot de overige om-
ringende bebouwing.

Het huidige bestem-
mingsplan biedt wel 
mogelijkheden om de 
Nieuwstraat ter plaatse 
van het Kerkplein aan de 
zuidzijde te versmallen, 
maar biedt verder weinig 
structuur aan het plein. 
De open ruimte rondom 
de Zwaan blijft zonder 
aanpassingen in het 
bestemmingsplan erg 
groot.



De gedachte om het plein duidelijker vorm te geven en te onderscheiden van de Nieuwstraat kan 
op verschillende manieren; Dit zijn twee mogelijkheden waarbij arcades worden ingezet.

In de variant links verbinden de arcades de bebouwing parallel aan de Nieuwstraat. Op deze ma-

die elk hun eigen karakter en inrichting kunnen krijgen. De relatie tussen de twee pleinen wordt 
minder sterk
In de variant rechts staan arcades dwars op de Nieuwstraat. Op deze manier blijft het plein even 

ruimtelijke/visuele beëindiging ter plaatse van het plein. Deze variant werkt het best als er ook 
werkelijk geen doorgaand verkeer meer is.    

Links: de bestaande situatie, maar zonder kerk. Duidelijk is hoeveel ruimte er ontstaat. Een der-
gelijke situatie zou zich in de toekomst voor kunnen doen en heeft natuurlijk grote consequenties 
voor het denken over mogelijke nieuwe invullingen. Toch zal ook in dat geval de wens blijven be-
staan de ruimte uiteindelijk duidelijk te begrenzen. Functioneel biedt het wel mogelijkheden voor 
invullingen die op dit moment nog niet mogelijk zijn. 

Rechts: ter plaatse van de ontmoeting van de Nieuwstraat en het Kerkplein wordt de ruimte sterk 
-

fase functies worden toegevoegd. De voor de bibliotheek gereserveerde locatie kan in een aange-
paste vorm bebouwd worden. Of de bestaande kerk gehandhaafd blijft of niet kan in een latere
fase besloten worden. 



In het onderzoek naar 
toekomstige functies aan 
het Kerkplein mag ook 
het parkeren niet ont-
breken.
Het maken van een 
ondergrondse parkeer-
garage onder de biblio-
theek locatie zou 
mogelijkheden moeten 
bieden voor een latere 
uitbreiding ter plaatse 
van de bestaande kerk.

Met of zonder herge-
bruik van het bestaande 
kerkgebouw, biedt deze 
locatie veel mogelijkhe-
den om veel functies op 
het kerkplein te combi-
neren.
Ook directe fysieke re-
laties tussen de functies 
behoort tot de mogelijk-
heden.
Herontwikkeling van de 
locatie van het Vestzak-
theater is afhankelijk van 
de mogelijkheden aan 
het Kerkplein.

Aan de Noordzijde zijn 
mogelijkheden voor een 
hotel en /of woning-
bouw.
De bebouwing zou direct 
moeten grenzen aan het 
groene landschap.

Aan de Zuidzijde kan er 
een combinatie van de 
verschillende culturele 
en openbare functies 
gerealiseerd worden.



FASE 1

In de eerste fase is het 
mogelijk een bibliotheek 
met een aangepast pro-
gramma te realiseren op 
de gereserveerde locatie.  
De ruimtelijke enveloppe 
moet enigzins aangepast 
worden.
Een combinatie met 
andere functies is aan-
trekkelijk als die functies 
elkaar versterken en 
meer uren van de week 
activiteiten genereren.   

Een bibliotheek kan 
tegenwoordig veel meer 
zijn dan een grote boe-
kenkast en een leeszaal 
met absolute stilte.
De bibliotheek kan een 
trefpunt worden, een 
plek waar kennis en 
informatie op verschil-
lende manieren bijeen-
gebracht en uitgewisseld 
wordt. De locatie nodigt 
bovendien uit om een 
sterke relatie met andere 
functies aan het plein te 
zoeken.  

Meer activiteiten aan 
het plein betekent meer 
levendigheid overdag en 
s’avonds.
Dat kan op veel verschil-
lende manieren vorm 
krijgen.

De nieuwe generatie 
bibliotheken zijn veelal 
ook ontmoetingsplekken, 
huiskamers voor stad of 
dorp, waarin verbleven 
wordt en waar veel te 
doen en te beleven is. 
Ook is het steeds meer 
een plek om met elkaar 
af te spreken onder het 
genot van een broodje of 



FASE 2

Hergebruik van het 
bestaande karakteris-
tieke kerkgebouw is het 
bestuderen waard.
De kavel biedt in ie-
der geval ruimte voor 
het realiseren van een 
grote zaal met foyer in 
combinatie met andere 
functies. Liefst een com-
binatie met functies als 
Multitheek, Verenigingen 
en Pastoraal centrum 
optimaal benutten.

Alle functies moeten zich 
zich zelfstandig kunnen 

een eigen gezicht aan 
het Kerkplein (verschil-
lende identiteiten)
Ze moeten wel gebruik 
kunnen maken van het 
feit dat ze zelfs fysiek 
buren zijn. Dat biedt 
meer mogelijkheden 
voor het gemeenschap-
pelijk belang: een leven-
dig dorp en een aantrek-
kelijk kerkplein.

Ook een nieuwe kerk 
kan weer een sterke 
icoon aan het Kerkplein 
worden.
Een herkenbaar religieus 
gebouw dat functioneel, 
maar ook in zijn vorm-
geving en uitstraling de 
parochie en zelfs het 
dorp overstijgt. 

FASE 2

Het Dommeldal kan een 
aantrekkelijke bijdrage 
leveren aan de spirituele 
beleving in het centrum 
van Son en Breugel.
De combinatie van 
dorpshart/kerkplein/
begraafplaats/park en 
Dommeldal daagt uit om  
voor een nieuw kerkge-
bouw optimaal gebruik 
te maken van de kwali-
teiten van de omgeving.



FASE 1

Herberg de Zwaan, van 
oudsher een belangrijke 
onmoetingsplaats in Son. 
Een goede faciliteit met 
zalen en een grote tent 
die vele weken per jaar 
op het kerkplein staat. 
Met voldoende uitbrei-
dingsmogelijkheden kan 
de tent wellicht achter-
wege blijven en het plein 
een veel parkachtiger 
sfeer met veel  gebruiks-
mogelijkheden krijgen. 

FASE 2

Een hotel aan een dorps-
plein kan ook een hotel 
aan een dorpspark zijn. 
Denk aan voorbeelden 
uit Engeland, Oostenrijk 
en Zwitserland, maar 
ook aan hotels op de 
Veluwe. 

FASE 2

Na een uitbreiding van 
de zaalcapaciteit van de 
Zwaan zullen de tenten 
op het plein niet meer 
nodig zijn. Daardoor 
wordt een intensievere 
beplanting met bomen 
mogelijk.

FASE 2

Als de ruimte aan het 
plein en rondom de 
huidige begraafplaats 
parkachtig wordt inge-
richt, ontstaan nieuwe 
mogelijkheden om daar 
op een mooie manier te 
wonen.



Cambridge als voorbeeld 
van integratie van be-
bouwing, park en het 
gebruik van de mogelijk-
heden van het water en 
dit groen.

Bootjes, cafe, restaurant 
meer gebruiksmogelijk-
heden en toerisme.

Maak gebruik van het 
Dommeldal in al haar 
schoonheid. De natuur-
lijke verbinding tussen 
het dorp Son en het dorp  
Breugel die al in 1810
leidde tot het ontstaan 
van Son en Breugel.

Ook een nieuwe brug zal 
de verbindingen en de 
relatie versterken. 

Als het Dommeldal beter 
ontsloten wordt en die 
op dit moment verbor-
gen “groene parel” meer 
bij de identiteit van het 
dorp gaat horen, biedt 
dat in combinatie met de 
nieuwe functies aan het 
Kerkplein, ook mogelijk-
heden voor toerisme op 
een bescheiden schaal.   



Zorg ervoor dat iedereen 
op de mooie plekken aan 
de Dommel kan komen, 
maak haar toegankelijk 
via verschillende routes.

De oude visplaats aan 
de Dommel die vroeger 
bereikbaar was met het 
pad vanuit Dommel-
straat 12 krijgt ook meer 
betekenis als de huidige 
locatie van de Oase een 
functie krijgt die daarbij 
aansluit.

Bied diverse toegangen 
tot het Dommelpark, 
langs de “Dommelsteeg”, 
de Torenstraat, en het 
Kerkplein.
Vanuit het dorp langs de 
oude routes zoals het 
Kerkepad, het Beekpad 
en vanaf Breugel langs 
de nieuwe loopbrug.

Een nieuwe, opvallende 
brug over de Dommel 
van en naar Breugel.
Een baken dat vanuit 
Breugel ook de route 
toont naar het centrum 
van ons Son en Breugel.

De verbinding over het 
water leidt de bezoeker 
zelfs tot in het hart van 
Einhoven.



Conclusies en aanbevelingen:

- Het Kerkplein moet ruimtelijk duidelijker begrensd worden.
- Een opdeling in een informele groene ruimte (stadspark) 
   en een formele pleinruimte.
- Zo veel mogelijk publieke en commerciële functies naar 
   plein en park brengen.
- De achterkanten en tuinen aan de rand van plein en park
   vervangen door voorkanten met aantrekkelijke functies.
- Hergebruik van de kerk bestuderen.
- De locatie voor de bibliotheek is in principe geschikt.
- Ruimtelijke enveloppe, programma en ontwerp aanpassen.

Een impressie van de nieuwe situatie, waarbij de visie op de huidige omgeving geprojecteerd is.
Of de bestaande kerk blijft staan en hergebruikt wordt of niet, moet in een volgende fase beslist 
worden. Nieuwe bebouwing langs het park vormt een ruimtelijke en functionele begeleiding naar 
de Dommel, die veel meer bij het Dorpshart betrokken wordt.  
Er is een duidelijk verschil in sfeer en gebruik tussen Raadhuisplein en Kerkplein (park).
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