VAN HET BESTUUR
Sinds de laatste verslaggeving van de vergaderingen van uw bestuur in dit blad zijn er nog twee
onbesproken, te weten die van 28 april en 16 juni. Hieronder een samenvatting van enkele punten die ter sprake kwamen:
Het voorstel van de kascommissie (zie verslag
jaarvergadering in Eigen Perk 1994-2, bl. 61)
werd door het bestuur overgenomen. Voortaan
moeten de jaarcijfers eerst worden goedgekeurd, voordat publicatie ervan plaats vindt.
Hoewel de kans op succes gering lijkt, zal toch
een poging worden gedaan om het gemeentebestuur te interesseren voor een archeologisch
onderzoek op toekomstige bouwplaatsen aan

de Kerkbrink. Voor dit doel wordt samenwerking
gezocht met de Archeologische Werkgemeenschap Naerdincklant.
Zoals u waarschijnlijk weet, bestaat onze vereniging in 1995 20 jaar. Aanleiding voor een
lustrumviering. In overleg met het Omroepmuseum en het Goois Museum is gekozen voor het
thema: 'Hilversum en de omroep'. De lustrumviering is een vast agendapunt voor de vergaderingen, maar dankzij de enthousiaste inspanningen van 40 actieve vrijwilligers zijn de inspanningen voor het AP bestuur tot dusver beperkt. Zodra de opzet en uitwerking wat vastere vormen
heeft, zullen wij u nader informeren.

Van de gemeente ontvingen wij het 'voorontwerp bestemmingsplan Kerkbrink en omgeving'. Een van onze grootste bezwaren is de toegestane bouwhoogte en de enorme schaduwwerking die daarvan het gevolg is. Ook de voorgestelde verkeerssituatie baart ons zorgen. Samen met 'Hilversum Pas Op' is een reactie opgesteld en verstuurd. In dit nummer van 'Eigen
Perk' worden onze bezwaren nog eens op een
rijtje gezet.
Professor Hans Ruijssenaars, de architect van
het plan voor het winkelcentrum op de plaats
van 'Hof van Holland', heeft voor de besturen
van 'PasOp' en 'Albertus Perk' een uiteenzetting
gegeven van de mogelijkhedendie 'het gat' aan
de zuidzijde biedt. Het is een complexe zaak.
Niettemin lijkt een oplossing in het verschiet.
Voor een van de komende ledenavonden is de
heer Ruijssenaars uitgenodigd om een en ander
voor onze leden uiteen te zetten.
Tot voor kort was ons archief over een aantal lokaties verdeeld. Daar is verandering in gekomen. We hebben daartoe drie archiefkasten gekocht, die een plaats gevonden hebben in 'Ons
Gebouw' aan de Havenstraat. Inmiddels is de
enorme hoeveelheid boeken, knipsels, post, e.d.
op orde gebracht. Op de ledenavonden zal een
overzicht/index beschikbaar zijn. Wij zijn er nog
niet helemaal uit hoe wij het archief toegankelijk
maken voor leden en belangstellenden en op
welke voorwaarden. In een van de volgende uitgaven van 'Eigen Perk' leest u daar meer over.

Mede op verzoek van onze leden zijn wij al enige tijd opzoek naar verzamelbanden voor Eigen
Perk. Het interessante aanbod van een Montfoortse firma kwam ons dus goed uit. Het idee
van simpelweg bestellen pakte iets anders uit,
maar wij zijn het toch eens geworden over kleur,
tekst, lettertype, hoeveel jaargangen per band
en natuurlijk... een redelijke prijs. Elders in deze
uitgave leest u hier meer over.
Verder ondersteunen wij het idee van een van
onze leden om een straat of laan naar de alom
bekende Hilversumse schilder Jan van Ravenswaay te vernoemen, maar vragen ons af of een
wandelpad zonder huizen niet al te bescheiden
is.
Van de vereniging 'Vrienden van het Spieghel'
uit Bussum ontvingen wij het 'Beeldkwaliteitsplan Het Spieghel'. In beginsel zijn wij het erover eens dat er ook voor de Hilversumse (villawijken zo'n plan moet komen. De vraag die
hierop volgt is natuurlijk: moeten of willen wij als
historische kring (los van de financiële konsekwenties) ons opwerpen als initiator/coördinator
van beeldkwaliteitsplannen en natuurlijk: wat is
de status bij de gemeente van zo'n plan. Het zal
duidelijk zijn dat wij er nog niet uit zijn.
Ons plan om het oude verkeershuisje van Dudok te herbouwen is door de VVV en de Rotaryclub West overgenomen. Dit huisje zou dan
dienst gaan doen als nieuw VVV kantoor/informatiecentrum.
HWL

Bezwaren tegen bestemmingsplan Kerkbrink
Het voorontwerp bestemmingsplan Kerkbrink
en Omgeving was voor het bestuur van Albertus
Perk een bron van studie. Naast positieve elementen kwamen een aantal duidelijke bezwaren
naar voren, die werden gedeeld door de stichting "Hilversum, Pas Op!" en in gezamelijkheid
vastgesteld. Deze bezwaren werden op 1 juni
1994 verwoord door bestuurslid Jan Lamme tijdens een inspraakavond in de Burgerzaal van
het Raadhuis. Wethouder Meulman zegde toe
ernstig rekening te zullen houden met onze opvattingen, die in een officieel bezwaarschrift op
9 juni 1994 aan het College van B&W nog eens

werden bevestigd. Het bezwaarschrift werd
voorzien van een tweetal tekeningen.
De bezwaren hebben betrekking op een aantal onderdelen van het voorontwerp van het
bestemmingsplan.
Plan Kerkbrink-Zuid: één bouwgebied
Dit plan is als één bouwgebied aangegeven. De
Zon- en Maanstraat, zou overbouwd kunnen
worden. We vinden dit zeer ongewest. De hoogte en de contouren in het aangegeven plan zijn
ronduit bedreigend voor de kleinschaligheid
voor de "Boerderij van Houtman", die nog maar

enkele jaren geleden met veel gemeenschapsgelden werd gerestaureerd.
De Zon- en Maanstraat is een stukje van het
historisch stratenpatroon, dat in onze visie moet
worden gehandhaafd. De indicatie 'passage
voor langzaam verkeer' is wat ons betreft in het
voorontwerp veel te vaag. De straat dient in het
plan te worden aangegeven als openbare ruimte
(VO-gebied), wat het ook op dit moment is.
Koornstraat
Ook de Koornstraat hoort bij het historische
weefsel. Voor een deel speelt de straat een rol bij
de passage van de Hof van Holland-lokatie (Plan
Ruijssenaars). We vinden dat de gehele Koornstraat te allen tijde een openbaar gebied moet
blijven en niet door gedeeltelijke tijdelijke afluiting aan de openbare ruimte kan worden onttrokken. Dit is mede van groot belang voor ontwikkelingen in het Laanstraat-gebied. Het voorgestelde plan biedt die zekerheid niet.
Hoogte plan Kerkbrink-Zuid
Volgens het plan mag tot 17 meter hoog worden
gebouwd. Dit is ons o.i. te hoog in relatie tot de
nabije bebouwing, b.v. het Oude Raadhuis. Bijgaand een indicatie van de voorgestelde bouwhoogte in relatie tot die omliggende bebouwing
w.o. de "Boerderij van Houtman" en het Oude
Raadhuis (Goois Museum).
Zowel in letterlijke als infiguurlijkezin, zal een gebouw van die hoogte een enorme schaduw werpen op het verblijfsplein, dat de Kerkbrink zou
moeten worden. Bij een gemiddeld hoogste zonnestand van 38° levert een gebouw van 17 meter
op de zuidzijde van het plein een schaduw van
ruim 23 meter. En dat is dan op het meest gunstige moment van de dag! Voor ons een bedreiging
van het plein als verblijfsgebied. Een schrikbeeld,
dat door een tweede bijlage wordt geïllustreerd.
Wij zijn van mening dat de hoogte van de bebouwing aan de zuidzijde van de Kerkbrink aansluiting dient te zoeken bij enerzijds de dakhoogte van
het Goois Museum en anderzijds de aansluitende bebouwing van de Langestraat. We dringen er
opaan het bestemmingsplan in die zin bij te stellen.
Bredemeyer-terrein
De nieuwbouw bij de begraafplaats op het Bredemeyer-terrein ligt zo dicht tegen dit rust- en stil-

tegebied, dat de hoogte als zeer storend zal worden ervaren. We pleiten voor het terugdringen
van de hoogte tot 2 bouwlagen met een derde
terugspringende laag. 9 meter lijkt ons het maximale dat de plaats verdraagt.
Ten aanzien van de vormgeving pleiten we er
voor dat het gebouw niet de 'grote beweging'
van het flatgebouw van de Burg. Andriessenstraat volgt, maar in zijn geleding meer aansluit
bij de bestaande bebouwing van de Oude Torenstraat.
Het aaneengesloten groengebied Oude Begraafplaats - Burgemeester Andriessenstraat is
in eerder plannen gekoppeld. Er is nu gelukkig
afgezien van bebouwing aan de noordzijde van
de begraafplaats. Niet aangegeven is de oostwest verbinding (richting Corversbos) die we zoals u bekend is - zeer toejuichen.
Of de opening aan de noordzijde - in het geval de oost-west verbinding tot stand komt - wel
hersteld moet worden is voor ons nog een vraag.
We menen dat het gebied vanaf de noordzijde
ook bereikt kan worden via de doorlopende
Burg. Andriessenstraat. Op die manier kan wellicht een groter rust- en stiltegebied worden gecreëerd op de Oude Begraafplaats zelf.
Verkeerssituatie
Grote zorg hebben we over de verkeersoplossing met betrekking tot de Oude Torenstraat.
Een kenmerkend dorps straatje bij het oudste
stukje bebouwd Hilversum (14e-eeuwse toren)
wordt opgeofferd aan het verkeer. Een verkeerd
uitgangspunt wat ons betreft. Hier wordt een
dorps stukje van de kern aangepast aan het verkeer. Door de voorgestelde afbraak van aardige
woningen maakt u dit unieke plekje kapot en
creëert een nieuw stukje Schapenkamp, maar
nu in de Oude Torenstraat.
Ons uitgangspunt zou zijn: Pas het verkeer
aan aan de stad. Haal de verkeerstromen uit elkaar. Eén stroom door de Oude Torenstraat en
één door de Torenlaan, PC. Hooftweg en een
stukje Alb. Perkstraat.
Bijkomende voordelen: ook de "taartpunt" tegenover de apotheek, het complex met de
boekhandel Harkema, kan worden gehandhaafd en de "akoustische overlast" van het Kerkbrinkgebied wordt beduidend kleiner.

Voorgestelde bebouwingshoogte
van de zuidwand van de Kerkbrink in relatie tot de bestaande bebouwing. De mogelijke bouwhoogte
van 17 meter heeft een grote schaduwwerking
op het verblijfsplein Kerkbrink. De tekening geeft deze
schaduwwerking
weer bij de hoogste gemiddelde zonnestand op 21 maart en 21 september (B) en die op 21 juni (A)
en 21 december (C) (bijlage bezwaarschrift AP en HPO d.d. 9 juni 1994).

Voorkom verdere sloop
We menen dat dit gebied nog een klein aantal
elementen heeft die iets vertellen over de Hilversumse identiteit. Maar er is al teveel gesloopt en
de grens is wat ons betreft al lang bereikt. Spaar
de resterende bebouwing aan de zuidzijde, de
historisch zeer belangwekkende 'Spijker-pandjes' en het veilinghuis. Ook het plan KerkbrinkZuid dient zich o.i. aan te passen aan de bestaande situatie.
Handhaving rooilijnen
Aan de westzijde van de gevelwand KerkbrinkZuid wordt tegenover het Oude Raadhuis enerzijds een nieuwe geknikte rooilijn voorgesteld en
anderzijds tegenover de apotheek de rooilijn teruggelegd. Wij achten dit onaanvaardbaar, omdat dit de vorm van de driehoekige brink voor
het postkantoor aantast en daardoor afbreuk
doet aan het historische stedebouwkundige
beeld. De knik in de gevelwand is bovendien
vanuit stedebouwkundig-architectonisch oog-

punt niet logisch. Ook hier wreekt zich de dominantie van het verkeersbelang. Zoals hierboven
aangegeven vinden we dat een verkeerd uitgangspunt.
Nuancering door beeldkwaliteitsplan?
De kwaliteitseisen voor nieuwbouw zijn in het
plan niet vastgelegd. Is dit niet een mooie gelegenheid om hierin te voorzien door middel van
een beeldkwaliteitsplan? U zou dan ook ernst
maken met de uitvoering van de door de gemeenteraad algemeen aanvaarde motie van december 1992 en met de conclusies van het door
u georganiseerde architectuur-symposium van
september 1993!
Tot zover de inhoud van het bezwaarschrift tegen
het voorontwerp bestemmingsplan Kerkbrink.
De besturen van 'Albertus Perk" en "Hilversum,
Pas Op!" zien met belangstelling en met enig
vertrouwen nader overleg met de gemeente Hilversum tegemoet.

De gemeente
en het historisch karakter van Hilversum
In het laatste nummer van Eigen Perk (1994-2,p.
68) werd melding gemaakt van ons verzoek aan
de pas gekozen gemeenteraad om in het nieuwe beleidsplan ook aandacht te besteden aan
het behoud van de historisch waardevolle bebouwing van Hilversum.

Nu dit nieuwe beleidsplan is vastgesteld blijken verschillende van onze aanbevelingen daarin te zijn verwerkt. Zo wordt nu bij het onderdeel
ruimtelijke ordening toegezegd dat beeldkwaliteitsplannen een belangrijk hulpmiddel zullen
zijn.

Verder komt er ook een nota architectuurbeleid.
Van belang is voorts dat procedures ex artikel
19 van de wet op de Ruimtelijke Ordening (een
soort noodgreep om bouwplannen te realiseren
bij gebrek van een bestemmingsplan) behoedzaam zullen worden gebruikt. Wanneer deze
procedures toch worden toegepast zullen bij de
voorbereiding daarvan burgers vroegtijdig worden betrokken. Daadwerkelijke toepassing vindt
in principe niet plaats als daarvoor bij de Hilversumse bevolking onvoldoende draagvlak is.
Een belangrijke toezegging als het gaat om de
vele plannen die een bedreiging vormen voor
het karakter van het centrum van Hilversum en
de omliggende villawijken!
Zorgen om het 'piramidemodel'
Met meer zorg zijn wij vervuld wanneer in het
nieuwe beleidsplan wordt gesteld dat bij de bebouwingshoogten bij nieuwbouw wordt uitgegaan van het z.g. piramidemodel. Dat wil zeggen dat de bebouwing hoger (meer dan 20m.)
mag zijn naarmate het stadshart meer genaderd
wordt c.q. lagermoetzijn naarmate de stadsrand
meer genaderd wordt. Wij vinden dit voornemen
te ongenuanceerd zeker als het gaat om de weinige dorpse gebieden van Hilversum, die in het
centrum liggen. Het leidt tot disharmonie zoals
bijvoorbeeld het nieuwe woon-winkelgebouw
op het Hamelterrein (hoek Groest/Prins Bernardstraat) dat 18 m. hoog wordt terwijl daartegenover het zeer kleinschalige gemeentelijke monument Groest 104-106 (fabrikeurshuis) staat. Per
gebied zullen daarom meer nuances moeten
worden aangebracht. Het piramidemodel wordt
overigens ook niet konsekwent toegepast als we
zien dat aan de stadsrand op het Arenaterrein
hoge gebouwen worden opgetrokken.

Ook op het gebied van monumentenzorg zijn
een aantal van onze wensen in het beleidsplan
verwerkt. Zo wordt er jaarlijks een substantieel
bedrag op de begroting gereserveerd voor monumentenzorg. Bij nieuwbouwplannen wordt rekening gehouden met bestaande groepen
waardevolle gebouwen en de aanwezige cultuurhistorische waarden van wijken en buurten.
En tenslotte wordt verder gegaan met de beschrijving en registratie van monumenten in de
stad. Ons pleidooi voor de daartoe noodzakelijke uitbreiding van het ambtelijk apparaat is dan
ook gehonoreerd.
Wij misten ook een aantal van onze aanbevelingen in het nieuwe beleidsplan. Zo worden er
geen gebieden aangewezen, waarvan het dorpse karakter behouden moet blijven. Per gebied
zal dit karakter dus bevochten moeten worden.
Een planning hebben we daarvoor al opgesteld
en daarvan de gemeente in kennis gesteld. Verder wordt er niets gezegd over de beëindiging
van het beleid van woonverdichting en gestapelde woningbouw in de villawijken, die mede het
cultuur-historische karakter van Hilversum bepalen. Wij verbazen ons er te meer over omdat
tijdens ons politiek forum bleek dat er politieke
consensus was om af te zien van dit woonverdichtingsbeleid.
Al met al kunnen we een aantal verbeteringen
constateren in het gemeentelijk beleid om het
karakter van Hilversum te bewaren. Toch blijft
waakzaamheid geboden. Het bestuur zal dan
ook de ontwikkelingen alert blijven volgen en
- waar nodig - deze bijsturen.
Fred Repko
(voorzitter Albertus Perk')

Opgeruimd staat netjes
Vanaf heden zijn er opbergmappen beschikbaar voor het inbinden van
jaargangen van eigen Perk.
Zie voor de details p. 119.

Herkansing voor de Hilversumse villagebieden
Zoals U waarschijnlijk heeft gemerkt is de discussie over nieuwbouw in Hilversum de laatste
paar jaar weer in volle gang. Vooral in het centrum staan veel projecten op stapel. "Albertus
Perk" beschouwt het daarbij als haar taak om,
vanuit de historische invalshoek, deze ontwikkelingen nauwgezette volgen. Immers, hoe Hilversum er in de toekomst uitziet geeft het beste
beeld over wat haar geschiedenis is geweest.
Het is dus niet alleen belangrijk om op de waarde van de bestaande waardevolle bebouwing te
wijzen, maar ook het karakter van nieuwbouw in
de omgeving van oude panden goed in de gaten te houden. Oud en nieuw moeten immers samen een interessant beeld opleveren, en niet
voor jaren het karakter van een plek en zijn omgeving verpesten. Slechte nieuwbouw doet dat
al gauw!
Vanuit deze gedachtengang is "Albertus
Perk" al enige tijd nauw betrokken bij de ontwikkelingen in het centrum. Wij zijn daar, in grote lijnen, niet ontevreden over. De gemeente geeft

De aanbouw in wording van de voormalige
doos'met de afmeting van het Amsterdamse
plaats (foto JEL, juli 1994).

steeds meer blijk open te staan voor discussie en
argumenten. Daarnaast groeit langzaam ook bij
ambtenaren en politici het besef dat de oude bebouwing van Hilversum de moeite waard behoort te zijn.
"Albertus Perk" vindt dat dit uitgangspunt van
respect voor het bestaande de hele ontwikkelingsgeschiedenisvan Hilversum dient te omvatten. Die ontwikkelingsgeschiedenis zou, grofweg, in de volgende perioden kunnen worden
ingedeeld:
1. voor 1850: Hilversum als dorp; eerst vooral
agrarisch, later duidelijk als "fabrieks"dorp bebouwing die ons daarvan rest is in de kern
te vinden: oude boerderijen, wevershuizen,
fabrikeurshuizen, een enkel fabrieksrestant.
2. van ca. 1850 tot 1920: de snelle groei van Hilversum, zowel als "gezonde buitenplaats" als
"fabrieksstad" (overigens een boeiende combinatie!) - hiervan getuigen nog vooral de villawijken, een enkel groter fabriekscomplex en

VARA-studio met een muziekzaal voor de NOB. Het resultaat is een 'dichte
Concertgebouw
(I). Een regelrechte aantasting van het viliagebied op deze

een aantal dichtbebouwde arbeiderswijken;
maar ook openbare gebouwen als het Oude
Raadhuis, de beide Vituskerken en dergelijke
horen bij deze periode.
3. van ca. 1920 tot 1960: het planmatig uitbouwen van Hilversum als "tuinstad" onder leiding van Dudok - uit deze periode dateren de
beroemde woningbouwcomplexen van Dudok met bijbehorende openbare voorzieningen (scholen, badhuizen, bibliotheken), het
Raadhuis- maar ook de groei van Hilversum
als omroepstad: vooral de oude radiostudio's
(AVRO, NCRV, KRO) zijn een verrijking van het
stadsbeeld uit deze periode.
4. vanaf 1960: de periode van de " moderne"
nieuwbouw - ook uit deze periode zijn gebouwen aan te wijzen die wellicht in de toekomst
als "monument" worden gezien, maar in ieder
geval interessant zijn en ook bij de groei van
Hilversum horen. Wie weet vecht "Albertus
Perk" over veertig jaar wel tegen aantasting
van het KNP-gebouw door slechte nieuwbouw....

Woonverdichting was toverwoord
Wat is er de laatste - pakweg - tien jaar gebeurd? Verschillende dingen. Aan de ene kant is
begin tachtiger jaren het Architectuuronderzoek
opgesteld en heeft de Monumentencommissie
voor een aantal villagebieden (deel)rapporten
uitgebracht. Dat is positief - maar het is slechts
papier. Ongeveer tegelijkertijd zijn voor veel villawijken de bestemmingsplannen aangepakt:
Boomberg-Noord en -Zuid, Hoge Dreuvik, Nimrodpark/Diergaardepark, Raadhuiskwartier enz.
Juist deze plannen geven uiteindelijk de (on-)mogelijkheden vorm om het karakter van de gebieden te behouden. En daar wringt hem de
schoen. De meeste plannen zijn namelijk opgesteld vanuit andere doelstellingen dan het behoud van het karakter. En waar dit karakter wél
een rol speelde is het slechts oppervlakkig en gebrekkig geanalyseerd. Het ging, begin jaren

Nieuw bestemmingsplan villagebieden
We zullen in een ander artikel nog eens uitgebreider op de verschilende onderdelen van deze gebouwde erfenis ingaan en de vraag hoe
onze politici, welstands- en monumentencommissie én ambtenaren daarmee omspringen.
Nu gaat het vooral om één onderdeel hieruit: de
villagebieden. En waarom? De gemeente staat
op het punt om in één slag een groot aantal
bestemmingsplannen te actualiseren en samen
te voegen (een slag die natuurlijk wel een paar
jaar duurt). De eerste gebieden die daarbij worden aangepakt zijn alle villawijken ten noordoosten van de kern: Trompenberg, Boomberg, Hoge Dreuvik, Nimrodpark, Kannesheuvelpark,
Diergaardepark en een deel van het Raadhuiskwartier.
"Albertus Perk" maakt zich al enige tijd zorgen
over het beleid dat in deze villagebieden zichtbaar wordt. Een beleid, dat is gebaseerd op
bestemmingsplannen die vaak nog geen tien
jaar oud zijn! Nu is dus de kans om de fouten die
in deze bestemmingsplannen zijn gemaakt, te
herstellen.

D e huidige bestemmingsplannen
voor de villawijken bieden te weinig bescherming. Diverse karakteristieke villa's
zijn al verdwenen voor fantasieloze woonblokken of kantoormassa's. Ook de villa 'd'Seventop' aan de Utrechtseweg 38, zal worden afgebroken, zodra de 'kantoorvilla' (!)
van het CVK zal zijn voltooid (foto JEL, september 1994).

tachtig, eerst en vooral om "verdichtingscapaciteit": plekken om extra woningen te bouwen.
Aangezien Hilversum al aardig vol is werden
daarvoor die wijken bekeken die ruim van opzet
waren: de villawijken dus. "Woonverdichting"
was hettoverwoord van de politiek. Juist deoude,
grote villa'smoestengemakkelijkvervangen kunnen worden; zij werden dus "ruim" bestemd. De
nieuwbouw, uit de jaren vijftig en zestig (bijvoorbeeld platte bungalows) werden juist "strak"
vastgelegd - hier was immers niet te verwachten
dat er veel zou veranderen: het zijn relatief kleine,
goed te bewonen huizen van een prima kwaliteit.
Later kwam de aandacht voor de ecologie er
nog als een belangrijk punt bij. De cultuurhistorische en architectonische waarde kwam
veelal op een latere plaats, zeker in de "oudste"
bestemmingsplannen van begin jaren tachtig.

ken-deals afsloot om mee te werken aan nieuwbouw of verplaatsing, wanneer de achtergelaten
villa's konden worden "omgezet" in een woonbestemming. Het terugbrengen van (het terrein
van) kantoorvilla's naar een woonbestemming
was sowieso een belangrijk aandachtspunt. Van
kantoren naar wonen - op zich prima, maar juist
de oude villa als gebouw werd met deze methodiek vogelvrij verklaard. In de bestemmingsplannen werd immers als karakter aangeduid
dat het ging om "losse bebouwing in het groen".
Op zich juist, maar dat kan van alles zijn. Er is
veel méér over te zeggen. Op basis van deze
analyse en de sterke politieke druk tot verdichting werd echter wel mogelijk gemaakt dat met
name de oude villa's vrij gemakkelijk konden
worden vervangen.

Daarnaast speelt mee dat de gemeente met
de omroepen - meestal gevestigd in de villawij-

Dreigende ontluistering
Wat is de laatste jaren de praktijk geworden? Op
basis van de genoemde bestemmingsplannen
zijn links en rechts villa's afgebroken en zijn er
moderne appartementengebouwen of "urban
villa's" voor teruggekomen - soms best aardig,
maar ook nogal eens van een ronduit banale architectuur. Op sommige plaatsen heeft dit al een
sneeuwbaleffect gekregen: het gebied rondom
de VARA is wel het meest "aansprekende" voorbeeld hoe de structuur en karakter van een gebied in tien jaar tijd compleet kapot kunnen worden gemaakt. Maar ook elders ligt het gevaar op
de loer: aan de Hoge Naarderweg, aan de
Soestdijkerstraatweg, aan de Utrechtseweg,
enz. En ondanks alle mooie woorden wordt ook
op dit moment soms nog op een treurige manier
omgegaan met de karakteristiek van de villagebieden: gaat u de momenteel in uitvoering zijnde nieuwbouw van het Centraal Verkoopkantoor
voor de Kalkzandsteen-industrie (CVK) aan de
Utrechtseweg maar eens bekijken. Deze fantasieloze doos durft men dan ook nog aan te prijzen als een kantoor"villa"..... Als u snel bent kunt
u achter de "dertien-in-een-dozijn"nieuwbouw
nog de oorspronkelijke villa zien staan. Zeker
geen monument, maar duidelijk met meer karakter, zorg en gevoel ontworpen. Ook de hele
uitstraling van het terrein verandert overigens radicaal doordat de (massale) nieuwbouw nu vlak
aan de weg komt te staan, terwijl de oorspronkelijke villazich bijna schuilhield in een bos. Daarbij

Met de huidige bestemmingsplannen
voor de villawijken
zijn veel villa's in feite vogelvrij verklaard. Veel beeldbepalende villa's zijn al verdwenen. De neo-classisistische villa
uit 1890 aan de Roeltjesweg 1 (hoek Vaartweg) dreigt ook
ten onder te gaan (foto: JEL, september 1994).

moet bedacht worden dat de uitstraling van een
dergelijke omgeving niet alleen door de individuele villa's wordt bepaald, maar door het "geheel".
In dit kader is zeker niet onbelangrijk dat bij
nieuwe appartementenbouw er veel meer verharding nodig is - waardoor de omgeving van
de voormalige villa, de tuin, radicaal van karakter wijzigt.
Herwaardering dringend nodig
Een algemeen besef van de waarde van deze gebieden, maar vooral van wat die waarde dan bepaald, is nodig - zowel bij politici als ambtenaren. Bij de burger is dit al lang groeiend: het zijn
de laatste jaren populaire plekken geworden om
te wonen, zeker voor gezinnen met jonge kinderen. Grote huizen met een eigen karakter, waaraan je jaren kunt vertimmeren. Het is dan ook opmerkelijk te zien hoe mooi en liefdevol veel mensen hun huis opknappen. In deze waardering ligt
de toekomst van deze wijken - en Hilversum
heeft jonge gezinnen broodnodig. Nog een reden om veel zuiniger met deze wijken om te gaan!
Daarnaast bepalen deze wijken voor buitenstaanders zelfs primair het imago van Hilversum
(en het Gooi): "mooie villa's in het groen". En dat
is een positieve zaak. Om in hedendaagse termen te spreken: een marketing-instrument wat
nog veel meer benut zou moeten worden!
Indiezinzijnhetdusookwoon-enwerkmilieu's
die bijdragen aan de keuzemogelijkheden om je
te vestigen - of dat nou om te wonen is of om te
werken. Een erfenis dus om zuinig op te zijn!
Voorzichtige kentering
Zoals gezegd is er gelukkig al een voorzichtige
kentering te bespeuren in de waardering van de
villagebieden. Nieuwbouw van de laatste tijd is
soms opvallend zorgvuldig vormgegeven en in
meer algemene zin wordt de waarde benoemd
in zowel de integrale beleidsvisie ("Hilversum, je
bent in beeld") als - meer concreet - in het
Groenstructuurplan. Reden tot voorzichtig optimisme dus. De meest bindende kaders echter,
de bestemmingsplannen, zitten op dit moment
nog vol "gaten" - nog steeds is het gros van de
oude villa's vogelvrij. Dat blijkt bijvoorbeeld uit
de dreigende afbraak van de villa op de Vaartweg, hoek Roeltjesweg.

Wat zou er moeten gebeuren om de negatieve
ontwikkelingen, het gevaar, te keren? Daar zijn
vier dingen voor nodig.

1. het besef van en de waardering voor het karakter van deze gebieden: als woon- en werkmilieu, als keuzemogelijkheid om te wonen,
als "imago"bepaler voor Hilversum, als
cultuur-historische erfenis.
2. afmaken en uitbreiden gemeentelijke monumentenlijst - en brede bekendheid geven
hieraan. De gemeente Apeldoorn is daarbij
een goed voorbeeld: eigen "monumenten"
bordjes op de villa's, een boekje met populaire beschrijvingen en een fietstocht in de gemeentelijke informatiewinkel te koop.
3. het belangrijkste: aanpassen van de bestemmingsplannen.
Daar waar het halen van
wooncapaciteit nog steeds voorop staat, zou
juist het maximaal behoud van de grote panden voorop moeten staan - of ze nu officieel
monument zijn, één, twee of drie sterren in het
architectuuronderzoek hebben, beeldbepalend of beeldondersteunend zijn. Daartoe
moeten, natuurlijk binnen zekere grenzen,
functieveranderingen ruim mogelijk zijn, mits
die ten dienste van behoud van het oude gebouw staan. Ook de mogelijkheid tot het aanbouwen van nieuwe delen moet daar onderdeel van uitmaken. Juist de grote panden zijn
bijvoorbeeld uitermate geschikt om gecombineerde woon-/werkpanden van te maken. Dit
kan zelfs een heel specifieke Hilversumse
(Gooise) "vestigingsfactor" worden.
Een effectieve eerste stap kan zijn om integraal, in alle bestemmingsplannen voor de villagebieden, de ruime omkadering met wijzigingsbevoegdheid voor de oude panden nader te benoemen: alleen toestaan "mits pand
zelf behouden blijft" - dus wél ruime mogelijkheden voor nieuwe bouwdelen, maar géén
complete nieuwbouw. Goede voorbeelden
zijn - even afgezien van een discussie over architectuur - de uitbreidingen van hotel Hilfertsom aan de Koninginneweg en het Commissariaat voor de Media aan de Emmastraat.
4. waar nieuwbouw aan de orde is - of dit nu de
hierboven bepleite aanbouwen of complete
nieuwbouw betreft - moeten beeldkwaliteitsplannen de mogelijkheden die in het bestem-

De uitbreiding van de kantoren van het Commissariaat voor de Media aan de Emmastraat, hier vanaf de parkeerplaats
aan de achterzijde van het gebouw gezien, is ontworpen met respect voor de twee voorliggende villa 's (foto JEL, 1994).

mingsplan op een abstracte manier worden
geboden nader invullen. Een dergelijk plan
zou bindend gekoppeld moeten worden aan
het bestemmingsplan. Deze plannen dienen
zo ook de vereiste samenhang tussen nieuwbouw en bestaande bouw veilig te stellen. De
basis van zo'n beeldkwaliteitsplan is natuurlijk
een grondige en gevoelige analyse van het
karakter van de villagebieden.
Gemeente als eerste verantwoordelijk
"Albertus Perk" wil zeker zijn medewerking verlenen aan bijvoorbeeld een analyse van dit karakter en de vraag wat dit voor eisen stelt aan nieuwen verbouw. Maar eerst en vooral is dit een verantwoordelijkheid van de gemeentepolitiek en
ambtenaren. Hier moet de knop om voor wat betreft het besef van de betekenis van de prachtige
villawijken voor Hilversum. In ieder geval moet
het achterhaalde idee uit de wereld dat er in de
villagebieden primair "wooncapaciteit" gehaald
moet worden. Er moet gewoon geaccepteerd
worden dat de keus voor het "niet meer uitbreiden" van Hilversum óók betekent dat er niet al te
veel bebouwing binnen de bebouwde kom
meer bij kan komen zonder het karakter van de
stad radicaal kapot te maken. Hilversum is im-

mers al een van de meest "compacte" steden
van Nederland: grote open ruimtes binnen de
bebouwde kom zijn er nauwelijks, parken van
enige omvang ontbreken compleet. In dit kader
is op de recente "Dag van de Architectuur" door
professor Tummers - onder andere hoogleraar
Stedebouw in Delft - in zijn lezing in het Raadhuis nog eens gewezen op het gevaar van "verstikking" van het groensysteem van steden die
aan de buitenzijde "dichtgetimmerd" zijn. De
verstedelijkingsdruk richt zich dan immers vanzelf naar binnen, en de verleiding is groot om elk
stukje vol te bouwen wat nog maar de mogelijkheid biedt.
Het "groensysteem" van Hilversum wordt voor
een belangrijk deel gevormd door zijn ruime villagebieden. Het mag dus duidelijk zijn dat daar
in principe niets meer bij kan, en dat besef moet
doordringen. We zeggen met nadruk "in principe", omdat professor Tummers aan de hand van
een beeldkwaliteitsplan voor Zeist (ook zo'n
"groene" Heuvelrug-gemeente) ook heeft laten
zien dat op basis van een zorgvuldige analyse
die plekken aangewezen kunnen worden waar
enige "verdichting" wél binnen een totaalconcept past. Ook het karakter van nieuwbouw kan
dan worden benoemd. "Groene stedebouw"

Aan de Emmastraat is van de uitbreiding van de twee villa's van het Commissariaat voor de Media slechts een klein
deel te zien. Een goed voorbeeld, hoe handhaving van kwaliteit en functioneel gebruik kunnen samengaan (foto JEL,
september 1994).

noemt hij dit, en in ieder geval speelt daadwerkelijk respect voor bestaande kwaliteiten (én bebouwing) daarin een centrale rol.
Juist wanneer Hilversum zijn "kwaliteit", zijn
functie in de Randstad, niet kan halen uit het
aanbieden van veel nieuwbouwmogelijkheden,
zoals Almere, zal het - wellicht meer nog dan andere steden - zijn kwaliteit moeten vinden in zijn
"eigenheid", in zijn unieke karakter. De villagebieden zijn daar een van de belangrijkste com-

ponenten in. Rondom de VARA is de slag al grotendeels verloren - andere gebieden kunnen
nog gered worden!
Roel Leenders

Roel Leenders (1960) is als stedebouwkundige
verbonden aan de gemeente Weesp, maar heeft grote betrokkenheid bij Hilversum. Hij is één van de adviseurs, die het
bestuur van 'Albertus Perk' terzijde staan inzake stedebouwkundige
ontwikkelingen
in relatie tot historisch en architectonisch waardevolle
bebouwing.

Lichtpuntjes voor 'Het Dorp'?
Onder de kop "Dorps Hilversum in de knel bij
nieuwe plannen" hebben wij in het voorlaatste
nummer van Eigen Perk onze bezwaren geformuleerd tegen de bouwplannen voor enkele gevoelige plekken in het centrum van Hiversum. In
het laatste nummer van Eigen Perk wordt hier nader op ingegaan in het artikel met als titel "Aandacht voor dorps Hilversum groeit". De ontwikkelingen hebben inmiddels niet stilgestaan.
Voor het gebied Wagenmakersplein (Bussumerstraat/Oude Doelen) is de architect bekend;

het gebied Spoorstraat/Kampstraat is door de
voor dat gebied aangezochte architect nader
uitgewerkt, terwijl met de planvorming voor de
Groest/Veerstraat en omgeving door de stedebouwkundigen van de dienst Stadsontwikkeling
een begin is gemaakt.
Plan Wagenmakersplein
Voor het gebied Wagenmakersplein is de Amsterdamse architect Bart Duvekot gevraagd een
plan te maken. Hij heeft inmiddels een zeer voor-

lopig ontwerp gemaakt, dat voorziet in een min
of meer gelede bebouwing in drie lagen. Hij
volgt hierin in grote lijnen het eerdere voorstel
van de gemeente. Op enkele punten echter bevat het ontwerp van de architect duidelijke verbeteringen. De nieuwe verbinding tussen Nieuwe Doelenstraat en Oude Doelen schuift hij zover mogelijk richting Groest, waardoor er ruimte
ontstaat voor bebouwing langs deze verbinding.
Hiermee wordt voorkomen, dat hier een vervelende restruimte ontstaat. Een tweede winstpunt
is, dat de gehanteerde architectuur, zonder in
knulligheid te vervallen, beduidend terughoudender is dan de in de gemeenteplannen gehanteerde referentiebeelden.
Tot slot: de verticale geleding van de straatwanden d.m.v. transparante elementen, die
doorkijk bieden naar het binnenterrein, lijkt erop
te duiden dat de architect oog heeft voor de voor
het centrum van Hilversum typische "losse"
structuur. Veel zal echter afhangen van de verdere uitwerking van dit idee. Deze laatste opmerking geldt ook voor het gehele plan van de architect: de aanzet is niet slecht, maar een grondige
bestudering van de gegeven situatie in zijn context zal de uitwerking zijn kwaliteit moeten geven.
Met name de bebouwingshoogte langs de Bussumerstraat en het "waardevolle ensemble"
hoek Bussumerstraat - Nieuwe Doelenstraat
zijn naar ons oordeel elementen, die nog de nodige creativiteit van de architect zullen vergen.
Plan Spoorstraat/Kampstraat verbeterd
Over het plan Spoorstraat/Kampstraat kunnen
we kort zijn. De architect Cor Paauwe heeft voor
een belangrijk deel zijn huiswerk over moeten
maken. In zijn nieuwe plannen komt hij, zonder
dat wij ons verder over de door hem gehanteerde beeldtaal willen uitspreken, op alle essentiële
punten in belangrijke mate aan onze eerder gefomuleerde kritiek tegemoet (zie de in de eerste
alinea genoemde artikelen in de vorige nummers van Eigen Perk).
Vormgeving zuidzijde Groest
Over de vraag of de aansluiting Veerstraat/
Groest nu wel of niet een echte brink is lopen de
meningen uiteen. Hoe het ookzij, zeker is, dat de
Groest op dit punt al heel lang een markante vernauwing kent, die gevormd wordt door de onver-

wacht ver naar voren springende bebouwing
tussen de Veerstraat en de Langestraat. Hierdoor ontstaat bij de genoemde aansluiting een
brinkachtige ruimte.
Ook vormt de vernauwing zowel de beëindiging van de Groest aan de zuidzijde als de inleiding tot de stedelijke (of zo u wilt dorpse) ruimten
in de richting van de Emmastraat,zonder dat deze ruimten zich al direct prijsgeven. Dit soort sequenties van ruimten is naar ons inzicht net zo
wezenlijk voor de identiteit van Hilversum als de
brinken en dreven. Door zorgvuldig met dit stuk
Hilversum om te gaan moet het mogelijk zijn de
aanwezige kwaliteiten te handhaven en zelfs te
versterken. Dit betekent echter, dat er met kleine,
exacte ingrepen aan de stad gebouwd moet
worden. Grote gebaren, zoals in het binnenstadsplan worden gesuggereerd, zijn dan uit
den boze: alle nuances worden in een beweging
weggeveegd (inclusief het monument hoek
Vee rstraat/G roest).
De samenhang bij deelplannen
Als ruimtelijke sequenties wezenlijk zijn voor de
identiteit van Hilversum, betekent dit voor de ontwikkeling van deelplannen, dat de samenhang nooit uit het oog verloren mag worden: een
sequentie veronderstelt die immers. Zo geldt zeker voor de aansluiting Veerstraat/Groest, dat
een goed plan ondenkbaar is, zonder dat er gekeken is naar de kruising Groest/Schapenkamp,
waar slechts een vierbaanssnelweg van niets
naar nergens ligt, maar waar van stedelijke ruimte totaal geen sprake is.
Wij menen bij de stedebouwkundigen van de
gemeente bereidheid te hebben kunnen constateren om te onderzoeken in hoeverre zij in hun
planvorming met bovenstaande opmerkingen
rekening kunnen houden. Of dit daadwerkelijk
tot belangrijke bijstellingen zal leiden zal de toekomst leren. Het kritisch volgen van de ontwikkelingen blijft geboden.
Henk Dirkx,
architect te Amsterdam
en adviseur van Albertus Perk'

De Kei krijgt weer een plek!
We werden door een aantal leden benaderd, dat
bezorgd is over de nieuwe inrichting van het
brinkje bij de Kei. We delen die bezorgdheid en
hebben daarom overleg gepleegd met verschillende instanties van de gemeente. Daaruit
bleek, dat er zeven bomen zijn verwijderd (linden en kastanjes), waarvan vier zijn verplant en
drie zijn gerooid.
In het najaar van 1994 worden zes bomen ge-

plant. De soort moest op het tijdstip van overleg
nog worden bepaald. De bomen worden op betrekkelijk willekeurige wijze gesitueerd aan de
zuid-oostzijde van het plein en zodanig dat het
plein genoeg zon krijgt om een terrasfunctie te
realiseren. Ook de Kei komt weer terug.
Omdat het plein nog niet gereed is, onthoudt
het bestuur zich voorlopig nog van een oordeel.
FFMR

Verzamelbanden Eigen Perk
Een probleem waar onze lezers mee zitten vraagt
al enige tijd om een oplossing. Het betreft het opbergen van oude nummers van Eigen Perk.
Het bestuur is er in geslaagd om in deze behoefte te voorzien. Met ingang van het seizoen
1994/95 zullen verzamelmappen te koop zijn.
Het zijn stevige en fraaie linnen banden in blauw
met in gele opdruk EIGEN PERK. In één band
kunnen drie jaargangen met een eenvoudig
hechtsysteem worden opgeborgen. Op de rug
zijn kadertjes aangegeven waarin zelfklevende

jaargangstickers kunnen worden geplakt. De
mappen zijn geschikt voor het opbergen van de
jaargangen vanaf 1987. Per map worden drie
stickers bijgeleverd met de jaartallen 1987 t/m
1989, 1990 t/m 1992 en 1993 t/m 1995.
De kosten per map en drie stickers zijn f 15
(genoeg dus voor drie jaargangen). De mappen
zijn verkrijgbaar op de ledenavonden en ook bij
het Goois Museum tijdens de openingsuren, of
via de secretaris van Albertus Perk, de heer H.
Lammers, tel. 035-242661.

