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OP WEG NAAR EEN 

BEELDKWALITEITSPLAN 
een studie naar beeldkwaliteit in Hilversum uitgewerkt voor 
de buurt Boomberg 



Op weg naar een beeldkwaliteitsplan 

Bijlage afstudeerscriptie 

'OP WEG NAAR EEN BEELDKWALITEITSPLAN', 
een studie naar beeldkwaliteit in Hilversum uitgewerkt voor de 
buurt Boomberg 

Doel: 
een beeldkwaliteitsplan voor de buurt Boomberg in Hilversum maken, waarbij dit 
beeldl<waliteitsplan als voorbeeld voor andere gebieden in Hilversum kan dienen. 

Methoden en middelen: 
Het beeldkwaliteitsplan kent drie niveaus van kwaliteitszorg: 
• gebiedsniveau; 
• omgevingsniveau; 
• gebouw- en inrichtingsniveau. 

De inhoud van een beeldkwaliteitsplan: 
De basis voor het formuleren van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid vormt de analyse 
van de bestaande karakteristieken en eigenschappen van bebouwing en openbare 
ruimte. Op basis van deze beeldanalyse wordt vastgesteld voor welke aspecten 
van de beeldkwaliteit er uitgangspunten voor beleid moeten worden vastgesteld, 
het wensbeeld. Dit wensbeeld is een beeld waarin de gewenste beeldkwaliteit voor 
het gebied wordt beschreven. Dit krijgt zijn uitwerking in een ruimtelijk concept, 
een weergave van de essentie van het ruimtelijk plan, dat de uitwerking op een 
lager planniveau zal sturen. 

Resultaten en conclusies: 
Zie deel C: 'Het beeldkwaliteitsplan Boomberg' 
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Op weg naar een beeldkwaliteitsplan 

Voorwoord 

Wie uit het raam kijkt, wie 's avonds de hond uitlaat, wie op straat de auto wast 
en ook wie over de heg een praatje maakt met de buurman; iedereen heeft te 
maken met de buitenruimte die tussen en om de woningen is. Die buitenruimte is 
het tweede thuis waarin we leven en draagt bij aan het plezier om er te zijn. 
Plezier dat gemist wordt wanneer de wandeling met de hond op steeds hetzelfde 
rondje uitdraait, met steeds andere en toch onveranderlijk dezelfde soort tuinhek
jes, gevels, huizen en woonerven. 
Plezier dat gemist wordt als er wanorde heerst en wanneer visuele verwarring er
gernis oproept. 

Dit plezier, de kwaliteit van een omgeving moet gezien en beleefd worden. Een 
beschrijving van deze kwaliteit vormt een onderdeel van een beeldkwaliteitsplan. 
Daarnaast is een beeldkwaliteitsplan een strategie om aanwezige kwaliteiten van 
de gebouwde omgeving te behouden en/of nieuwe kwaliteiten te doen ontstaan. 

Dit rapport is een weerspiegeling van de studie 'Op weg naar een beeldkwaliteits
plan', ter afsluiting van mijn studie Stedebouw aan de TU Eindhoven. Het beschrijft 
de weg naar een beeldkwaliteitsplan in drie delen. Ten eerste een literatuurstudie, 
daarna de analyses en als laatste een beeldkwaliteitsplan voor de buurt Boomberg 
en omgeving in Hilversum. 

Afstuderen, de laatste fase 

Eindhoven, augustus 1 995 
Carin van der Doelen 
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Op weg naar een beeldkwaliteitsplan 

1 Leeswijzer 

1 . 1 Aanleiding 

Veel bestemmingsplannen 
Het stedelijk gebied van Hilversum telt op dit moment een zeventig-tal bestem
mingsplannen. Verreweg het grootste deel van deze plannen is sterk verouderd en 
dateert van voor de inwerkingtreding van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; de 
oudste dateren zelfs uit het begin van de jaren dertig. Het grote aantal plannen 
bedekt Hilversum als een onoverzichtelijke lappendeken. De onderdelen van de 
lappendeken zijn onvoldoende op elkaar afgestemd, ze hebben soms het karakter 
van verstelwerk en vertonen gaten en dunne plekken . 
De hoeveelheid en gedateerdheid van de bestemmingsplannen voor het stedelijk 
gebied van Hilversum hebben allerlei nadelige gevolgen. Vandaar dat voortdurend 
noodverbanden nodig zijn, voorbereidingsbesluiten, Leefmilieuverordeningen en 
anticipatie-procedures (artikel 19 WRO juncto artikel 50 lid 6 Woningwet). 

Gewenste ontwikkelingen niet mogelijk 
In de opeenvolgende decennia bestonden over de mate van detaillering van een 
bestemmingsplan verschillende inzichten. Dit heeft teveel verschillende regelingen 
tot gevolg gehad voor vergelijkbare delen van het stedelijk gebied. Daarnaast doet 
zich te vaak het probleem voor, dat de plannen bepaalde ontwikkelingen uitsluiten 
die passen in de heersende ruimtelijke visie. Hierdoor is het noodzakelijk veelvuldig 
gebruik te maken van de anticipatie-procedure. Dit terwijl actuele beleidslijnen voor 
de ruimtelijke inrichting van de stad voor handen zijn. Het ontbreken van een 
vertaling van het huidig beleid in bestemmingsplannen is een grote tekortkoming. 

Ongewenste ontwikkelingen niet tegen te houden 
Daar waar geen of oude bestemmingsplannen zonder gebruiksbepalingen van 
kracht zijn, is alleen artikel 352 van de modelbouwverordening van 1965 van 
toepassing. Het gevolg hiervan is dat van tijd tot tijd in diverse plangebieden door 
de deels achterhaalde bestemmingsplannen onvoldoende grip kan worden 
gehouden op (onwenselijke) ontwikkelingen. 

Deze situatie van verouderde bestemmingsplannen, terwijl er nieuw beleid 
voorhanden is, wordt met de integrale herziening van de bestemmingsplannen in 
Hilversum, het project "Hilversum op Bestemming", beeindigd. Hierbij worden 
bestemmingsplannen opgesteld voor plangebieden die zich zo veel mogelijk 
kenmerken door een eigen karakteristiek en problematiek. Het stedelijk gebied is 
zo ingedeeld in zeven gebieden (is gelijk aan zeven bestemmingsplannen) waarvan 
het laatste bestemmingsplan eind 1999 vastgesteld dient te zijn. 
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1 Villagebied 

2 Over 't Spoor 

3 Vreelandseweg 

4 Bos drift 

5 Kamerlingh Onnesweg 

6 Utrechtseweg 

7 Kerkel and en 

De zeven bestemmingsplangebieden 

Bij het eerste bestemmingsplan 'Villagebied' werd door bewoners de vraag gesteld 
of het begrip 'beeldkwaliteit' en daarmee een 'beeldkwaliteitsplan' niet opgenomen 
zou kunnen worden binnen het proces van de bestemmingsplanprocedure. 
De extra tijd die hiervoor nodig is, zar de bestemmingsplanprocedure vertragen. Het 
doel, zeven bestemmingsplannen voor het jaar 2000, zal niet gehaald worden. 

Toch is het geen vreemde vraag in een gemeente die geen uitbreidingsmogelijkhe
den meer kent en waar verdichting en functieverandering twee problemen zijn 
binnen de bebouwde kom. Steeds vaker worden er op ruimere kavels gebouwen 
bij geplaatst en worden grotere villa's gesplitst of in een kantoor veranderd. In 
compact gebouwde wijken vormen kleine bedrijfjes en de verkeersaantrekking 
hiervan een zelfde soort probleem. De woonfunctie van de verschillende wijken 
raakt steeds verder in het geding. 

Om deze reden heb ik dit probleem opgepakt en wit ik tot het voorstel komen, een 
beeldkwaliteitsplan als extra toetsingskader binnen deze gemeente op te nemen. 
Hoe dit beeldkwaliteitsplan inhoud moet krijgen en uitgewerkt dient te worden, is 
onderwerp van studie in de rest van dit rapport. 

10 
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1 . 2 Doel van deze studie 

Het doel van deze studie is: 
een beeldkwaliteitsplan voor de buurt Boomberg in Hilversum waarbij dit 
beeldkwaliteitsplan als voorbeeld voor andere gebieden in Hilversum kan 
dienen 

Om dit doel te kunnen bereiken, dient eerst antwoord te warden gegeven op de 
volgende vragen. 
• wat is beeldkwaliteit? 
• hoe ziet een beeldkwaliteitsplan eruit? 
• is een beeldkwaliteitsplan universeel? 
• is deze methode uitvoerbaar voor de gemeente Hilversum? 
• welke analyses zijn nodig om een beeldkwaliteitsplan te kunnen maken? 

1 . 3 lndeling van het rapport 

Deel A theoretisch kader 
Allereerst wordt in hoofdstuk 2 het begrip 'beeldkwaliteit' nader toegelicht om zo 
een idee te krijgen wat er zoal in de verschillende nota's over dit begrip is 
geschreven. 
In hoofdstuk 3 krijgt het beeldkwaliteitsplan de aandacht. Hierin wordt benoemd 
wat er in een beeldkwaliteitsplan hoort te staan en welke analyses nodig zijn om 
een beeldkwaliteitsplan te kunnen vervaardigen. 

Deel B analyses Hilversum 
Hilversum ontleent in grate mate haar identiteit aan de historische ontwikkeling. 
Om deze reden wordt de ontstaanswijze van Hilversum in hoofdstuk 4 beschreven. 
Waarna in hoofdstuk 5 op basis van deze historische schets de ruimtelijke opbouw 
van de stad wordt beschreven. 

Deel C beeldkwaliteitsplan Boomberg 
Met de analyses van heel Hilversum als onderlegger wordt er voor de buurt Boom
berg een beeldkwaliteitsplan gemaakt. In hoofdstuk 6 wordt kennis gemaakt met 
het plangebied. 
In hoofdstuk 7 volgt de beeldanalyse van Boomberg, bestaande uit een historische 
analyse en de beschrijving van de ruimtelijke structuur van het plangebied. 
Waarna in hoofdstuk 8 vanuit deze beeldanalyse de gewenste beeldkwaliteit volgt, 
uiteengezet in een ruimtelijk concept. 
Dit concept werkt sturend voor het verdere beeldkwaliteitsplan. Hoofdstuk 9 is de 
uitwerking op omgevingsniveau en in hoofdstuk 1 0 tenslotte volgt de uitwerking 
op gebouw- en inrichtingsniveau. 

11 



Op weg naar een beeldkwaliteitsplan 

Nabeschouwing 
Hierin wordt teruggekeken op de analyse zoals ik ze heb uitgevoerd, de vijf-lagen 
structuur en de nadere detaillering hiervan in Boornberg. Is zij bruikbaar in plaats 
van de in hoofdstuk 3 benoernde analyses of schiet zij te kort. 

12 
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DEEL A: 
Theoretisch kader 

13 



theoretisch kader 

14 



theoretisch kader 

2 Beeldkwaliteit 

2. 1 Aanleiding 

De verschillende nota's 
In de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening 1 wordt het begrip 'ruimtelijke kwa
liteit' genoemd als een van de centrale thema's van het toekomstige ruimtelijke 
beleid. Ruimtelijke kwaliteit omvat de kwaliteit van het gehele leefmilieu. Hoe de 
ruimtelijke kwaliteit behouden en bevorderd moet worden houdt de Vierde Nota 
echter nog open. 

In de nota "Ruimte voor Architectuur" 2 wordt meer expliciet aangegeven hoe de 
overheid de architectonische en stedebouwkundige kwaliteit wil bevorderen. In de 
nota wordt onder meer een onderzoek aangekondigd naar de opzet en inhoud van 
'beeldkwaliteitsplannen'. Het beeldkwaliteitsplan wordt daarin beschouwd als een 
van de gemeentelijke instrumenten ten behoeve van kwaliteitsbeheer van de be
staande of te realiseren gebouwde omgeving. Gesteld wordt dat, behalve waar het 
gaat om het behoud van bestaande structuren, er nog weinig instrumenten zijn om 
recht te doen aan de morfologie van de stad. De totstandkoming van beeldkwali
teitsplannen, waarin juist de stedebouwkundige en architectonische vormgeving 
centraal staan, zal daarom worden gestimuleerd. 

In de nota "Kwaliteit met beleid"3 benadrukt de Federatie Welstandstoezicht het 
belang, om eerder dan tot nu toe gebruikelijk is, welstand in het ontwerpproces te 
betrekken. Daardoor hoeft het welstandsadvies zich niet langer te beperken tot de 
architectonische hoedanigheden van afzonderlijke gebouwen, en kan het zich meer 
richten op het definieren en aanreiken van objectieve criteria vanuit het stedebouw
kundige plan. 

Kritiek op de huidige praktijk 
• Een specifiek probleem van de hedendaagse architectuur is de stedebouw

kundige inpassing van nieuwe gebouwen in bestaande steden en dorpen. 
• Dikwijls ontbreekt een samenhangende visie op de stedebouwkundige struc

tuur en het stadsbeeld. lndividuele expressie en het najagen van modes en 
trends voeren daardoor vaak de boventoon, waarbij gebouwen als 'objecten' 
worden neergezet met voorbijzien van de gevolgen daarvan voor het 
stadsbeeld en de belevingskwaliteit van de openbare ruimte als publiek 
domein. 

• De grote achterstand die is ontstaan in het onderhoud van woonbuurten, 
wegen, plantsoenen en riolering maakt het meer zichtbaar dat de kwaliteit van 
de gebouwde omgeving in het geding komt. 

Verschuivende regelgeving 
In de laatste jaren is de wetgeving ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteitszorg 
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ingrijpend veranderd. Hoewel elke wet een specifiek deel van de ruimtelijke kwali
teitszorg bestrijkt, zijn de mogelijkheden voor gemeenten om een eigen beleid te 
voeren aanzienlijk toegenomen. 

Belangrijk gemeenschappelijk element in de nieuwe wetgeving is de decentralisatie 
waardoor het voor gemeenten beter mogelijk wordt de verschillende beleidsterrei
nen te integreren. De ruimtelijke kwaliteitszorg is daarmee bij uitstek het werk
terrein van de gemeente geworden. 

2. 2 Begrippentoelichting 

Ruimtelijke kwaliteit 
In de Vierde Nota wordt gesproken over: 
"de ruimtelijke kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving te onderscheiden in de 
aspecten gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. De belevings
waarde heeft te maken met de visuele of beeldkwaliteit van gebouwen en ruim
ten ,..i_ 

De nota "Ruimte voor Architectuur" stelt: 
"Architectonische kwaliteit, zoals in deze nota opgevat, stelt als derde element de 
culturele waarde in plaats van belevingswaarde. Belevingswaarde heeft vooral te 
maken met receptiviteit. Er wordt uitgegaan van de gebruiker en het nu. Culturele 
waarde is een breder begrip dat ook verwijst naar de historische factor en het 
gedachtengoed van de ontwerpers van de gebouwde omgeving "5. 

Hieraan kan worden toegevoegd dat de gebouwde omgeving ook uitdrukking geeft 
aan maatschappelijke ontwikkelingen en opvattingen. 

Ruimtelijke kwaliteit heeft dus zowel te maken met de verschijningsvorm (archi
tectuur) en de situering van de gebouwen (stedebouw), als met de inrichting, het 
gebruik en het functioneren van de openbare ruimte. 

Beeldkwaliteit 
In de nota "Het Beeldkwaliteitplan, instrument voor kwaliteitsbeleid"6 wordt het 
begrip beeldkwaliteit als volgt omschreven: 
"a/le aspecten die van invloed zijn op de voorstelbaarheid en beleving van de 
ruimtelijke omgeving en objecten in die omgeving" 7

. 

Wat kan nu onder beeldkwaliteit worden verstaan? Welke aspecten zijn hierbij van 
belang? 
Met name het door Lynch ontwikkelde begrippenkader8 biedt hiervoor concrete 
aanknopingspunten. 

Lynch onderscheidt drie kernbegrippen die inherent zijn aan het beeld: 
• structuur: 

16 
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de te onderscheiden delen en elementen waartussen een waarneembare sa
menhang bestaat. De 'voorstelbaarheid' of 'leesbaarheid' van de ruimtelijke 
structuur (het structuurbeeld) is onder meer van belang voor de orientatie. Een 
omgeving die orientatie vergemakkelijkt, voorkomt onzekerheden en draagt bij 
tot evenwichtige betrekkingen tussen de gebruiker of bezoeker en de wereld 
om hen heen. 
Structuur kan op alle schaalniveaus worden onderscheiden: op het niveau van 
een stad of dorp, stadsdelen, wijken of buurten. 
In de praktijk zal de aandacht vooral gericht zijn op de ruimtelijke hoofd
structuur, dat wil zeggen de plekken, wegen, straten, spoor- en waterwegen 
die als belangrijke 'dragers' van de structuur aangemerkt worden. Dit zijn 
(meestal) de openbare ruimten met de hoogste gebruiksintensiteit en als zo
danig van primair belang voor het beeld van grote groepen bewoners en ge
bruikers. 

• identiteit: 
Deze term verwijst naar de individualiteit en herkenbaarheid van een ruimtelijk 
object als afzonderlijke eenheid. Het gaat hierbij vooral om 'in het oog 
springende eigenschappen'; het typische eigen karakter van een gebouw of 
een omgeving. Herkenbaarheid en benoembaarheid als afzonderlijk object is 
bepalend voor de vorming van een duidelijk beeld. Het 'eigen gezicht' is onder 
meer van belang in verband met de identificatiemogelijkheden, dat wil zeggen 
de emotionele betekenis of gehechtheid aan de gebouwde omgeving van be
woners en gebruikers. 

• betekenis: 
Dit begrip is van een andere orde en gaat niet over de fysieke kenmerken van 
een object of omgeving op zich, doch over de betekenis en beleving die bij de 
waarnemer wordt opgeroepen. De betekenis, hierna aan te duiden met de ge
voelsmatig betere term 'belevingswaarde', is voor beeldkwaliteit minstens 
even belangrijk als de componenten 'identiteit' en 'structuur'. 
De belevingswaarde kent twee dimensies: de practische en de emotionele 
waarde. Hierop aansluitend kunnen de voor belevingswaarde van belang zijnde 
kwaliteiten van een object of omgeving worden onderscheiden in: 
• de visueel-ruimtelijke kwaliteit: de kwaliteit van de verschijningsvorm 

ofwel de fysiek-ruimtelijke kenmerken (schaal, maat, vormgeving, kleur, 
materiaal e.d.) van een omgeving of object die een bepaalde negatieve -
of positieve gevoelswaarde oproepen; 

• de intrinsieke waarde: de functionele, historische, culturele of symbolische 
betekenis en het daarmee samenhangende gebruik van een object of 
omgeving. 

De waardering van de verschijningsvorm word mede be"invloed door de intrin
sieke betekenis. Gezien de functie van een gebouw hebben we op grond van 
kennis en ervaring een zekere verwachting over de vorm van het gebouw. Dit 
bepaalt mede de beoordeling als mooi of lelijk, goed of slecht. 

Bovenstaande drie componenten van de beeldkwaliteit zijn door Lynch gebruikt om 
het stadsbeeld meer systematisch te kunnen analyseren. Niettemin zijn ze tevens 
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toepasbaar op lagere schaalniveaus zoals wijk, buurt of dorpsgebied. Omdat Lynch 
zich vooral concentreert op de 'voorstelbaarheid' of 'leesbaarheid' van de stad en 
de kenmerken van het collectieve stadsbeeld, ligt de nadruk op de begrippen 
'structuur' en 'identiteit'. 

Bepalend voor de beleving van het stadsbeeld is vooral ook de dynamiek: het be
wegen door de stad, de opeenvolging van ruimten en beelden en het bewegen 
door de tijd, de opeenvolging van fragmenten uit de ontstaansgeschiedenis. 
De component 'betekenis', hier aangeduid als 'belevingswaarde', heeft betrekking 
op de beeldkwaliteit van een ruimte of object op zich, dat wil zeggen op het 
sch a al- en beschouwingsniveau van een straat of een gebouw. Het gaat hierbij om 
de gedetailleerde waarneming op 'ooghoogte' en beleving van alle hoedanigheden 
en fysiek-ruimtelijke kenmerken. 

Beeldkwaliteitsplan 
In de nota "Ruimte voor Architectuur" wordt een beeldkwaliteitsplan als volgt 
omschreven: 
"Het beeldkwaliteitplan geeft in woord en beeld en voor verschillende schaalni
veaus de uitgangspunten aan voor het te ontwikkelen stedebouwkundige en archi
tectonische ontwerp. Het is een op locatie en situatie afgestemd referentiekader 
voor de architectonische en stedebouwkundige vormgeving. De grondslag voor de 
ontwikkeling van een bee/dkwaliteitplan is een inventarisatie, analyse en evaluatie 
van de ruimtelijke kwaliteit van de bestaande gebouwde omgeving. Beeldkwaliteit
p/annen vormen een aanvulling op bestaande gemeentelijke instrumenten als een 
bestemmingsplan, dat op het gebruik is gericht" 9

• 

In de nota "Het beeldkwaliteitplan" is bovenstaande omschrijving verbreed: 
"een samenhangend pakket van intenties, aanbevelingen en/of richtlijnen voor het 
veilig stellen, creeren en/of verbeteren van beeldkwaliteit in een bepaald 
gebied"10

. 

Het gaat in deze omschrijving, in tegenstelling tot de eerste, niet alleen om uit
gangspunten voor ontwerp maar naast het creeren, staan ook het veilig stellen 
en/of verbeteren van de beeldkwaliteit centraal. 
De grondslag, een zorgvuldige analyse van de bestaande situatie blijft onveranderd. 

Gemeenschappelijke noemers van een beeldkwaliteitsplan zijn aldus: 
• invalshoek ruimtelijke kwaliteit, beeld- en belevingswaarde; 
• specifiek gericht op een bepaald gebied. 
Het beeldkwaliteitsplan is een instrument ten behoeve van de (beeld)kwaliteitszorg 
voor de gebouwde omgeving. Gezien het publiek belang en de specifieke verant
woordelijkheid van de lokale overheid, is de aandacht vooral gericht op de kwaliteit 
van de openbare ruimte. 
In relatie tot het gemeentelijke beleidsterrein kunnen globaal de volgende aan
dachtsvelden warden onderscheiden: 
• de inrichtingskwaliteit van de openbare ruimte; 
• de vormkwaliteit van de bebouwing (oud en nieuw); 
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• de integratie van activiteiten met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit. 

Het beeldkwaliteitsplan geeft in woord en beeld de gewenste ruimtelijke ontwikke
ling van een gebied weer met het accent op de verschijningsvorm en de beeld- en 
belevingskwaliteit hiervan. 
Beeldkwaliteit staat echter niet op zichzelf en dient te worden bezien in samenhang 
met de beoogde functionele ontwikkelingen van het gebied. 
Andersom dienen de bestaande of beoogde visueel-ruimtelijke kwaliteit en bele
vingswaarde een gelijkwaardige rot te spelen in de belevingsvorming met betrek
king tot de ruimtelijke ontwikkeling. Ats zodanig kan beeldkwaliteit ook van invloed 
zijn op het karakter en de functie van een straat of gebied. 

Soorten beeldkwaliteitsplannen 
Grofweg kan een type-indeling worden gemaakt naar verschillende beeldkwali
teitsplan-vormen. Ligt de nadruk op beheer of op ontwikkeling en ligt de nadruk op 
kleine dan wet grote schaal. In de praktijk wordt over het algemeen een indeling 
gemaakt tussen bestaand bebouwd gebied en nieuwbouwlocaties. 

Nieuwbouwlocaties 
In de praktijk blijkt dat in die gevallen waar het gaat om nieuwbouwlocatie, 
vooral de aandacht ligt op vormgevings- en inrichtingsaspecten, die worden 
gekoppeld aan een stedebouwkundig plan. Het stedebouwkundig plan ligt vaak 
al vast en wordt als basis gebruikt, programma en verkaveling zijn vastgesteld. 
In dergelijke gevallen zou ook vooraf door de gemeente aan de hand van de 
beeldanalyse de randvoorwaarden voor het stedebouwkundig plan kunnen 
worden aangereikt. De nadruk zou hierbij kunnen liggen op de locatiekeuze 
van de uitbreiding, geredeneerd vanuit het beeld; benoeming van bestaande 
kwaliteiten in het plangebied, vooral landschappelijke kwaliteiten en de 
mogelijke relaties, zichtlijnen, routes, knooppunten e.d. met de bestaande 
kern. 
Op deze manier kunnen richtlijnen worden opgesteld voor de ontwerper van 
een stedebouwkundig plan. Na een ontwerpfase komen dan, zoals langzamer
hand gebruikelijk wordt, op een meer gedetailleerd niveau de inrichtings- en 
vormgevingsaspecten in een beeldkwaliteitsplan aan de orde. 

Bestaand bebouwd gebied 
Voor bestaand bebouwd gebied is de nauwkeurige inventarisatie van bestaan
de kwaliteiten veel vanzelfsprekender. De nadruk ligt hier veel meer op be
heren dan op ontwikkeling en ontwerp. In bestaand bebouwd gebied kan het 
schaalniveau sterk wisselen. Afhankelijk van het schaalniveau - gaat het over 
de stad als geheel, over een deelgebied, of over bijvoorbeeld een cluster 
bouwwerken - wordt de mate van detaillering van de randvoorwaarden en 
richtlijnen vastgesteld . 

Op een hoog schaalniveau ligt de nadruk op hoofdlijnen, structuren en 
typeringen en aanwijzing van aandachts- cq. probleemgebieden. 
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Op een lager schaalniveau gaat men er sneller toe over om concrete rand
voorwaarden, richtlijnen en criteria aan te geven en suggesties te doen. Hierbij 
krijgt men oak de mogelijkheid eerder aangewezen probleemgebieden nader 
te beschouwen. 
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3 Het beeldkwaliteitsplan 

3. 1 lnleiding 

De functie en vorm van het beeldkwaliteitsplan zijn sterk afhankelijk van het 
schaal- en planniveau, de aard van het gebied en de fase waarin het plan wordt 
ingezet. Gelet op de praktijk kunnen beeldkwaliteitsplannen worden onderscheiden 
naar drie gebruiksdoelen, namelijk als: 
• beleidskader, hoofdlijnen van ruimtelijk beleid met betrekking tot de gewenste 

structuur- en beeldkwaliteit; 
• ontwerp- en uitvoeringskader, aanbevelingen en richtlijnen met betrekking tot 

de beoogde vorm- en beeldkwaliteit; 
• toetsingskader, stelsel van criteria ten behoeve van de beoordeling van 

ingrepen en plannen. 
De indeling naar gebruiksdoelen komt globaal overeen met de te onderscheiden 
drie niveaus van kwaliteitszorg en de daarmee corresponderende planniveaus in het 
proces van de ruimtelijke ordening en bouwen. 
• gebiedsniveau; 
• omgevingsniveau; 
• gebouw- en inrichtingsniveau. 

3.2 lnhoud van een beeldkwaliteitsplan 

De basis voor het formuleren van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid vormt de analyse 
van de bestaande karakteristieken en eigenschappen van bebouwing en openbare 
ruimte in urbane gebieden, de zogenaamde beeldanalyse. Op basis van deze 
analyse kan rekening houdend met het reeds bestaande ruimtelijk (en ander 
relevant) beleid, beeldkwaliteit worden geformuleerd. 

3.2. 1 Beeldanalyse 
Doel van een beeldanalyse is het identificeren en beschrijven van (dis)kwaliteiten 
in de beeldvorming als aanknopingspunt voor het te voeren kwaliteitsbeleid. In het 
geval van nieuwe uitleg of herstructurering gaat het vooral om het identificeren van 
gebiedskenmerken die als aanknopingspunt voor de structuur- en vormgeving ge
bruikt kunnen worden. 

De beeldanalyse kan bestaan uit: 
• historische analyse; 
• functionele analyse; 
• ruimtelijke analyse: 

morfologische analyse; 
typologische analyse; 

• ruimtelijk beeld. 
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Historische analyse 
Een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van de nederzetting en/of het 
gebied daarbinnen geeft inzicht in de veranderingen die in de topografie zijn 
opgetreden. Het gaat hierbij om de samenhang tussen geomorfologische, land
schappelijke, bestuurlijke en sociaal-economische ontwikkelingen en de ruimtelijke, 
functionele en infrastructurele ontwikkeling van het gebied in relatie tot zijn 
omgeving. Dit onderzoek dient als basis voor de cultuur-historische betekenis
geving van bestaande structuren en elementen. 

Functionele analyse 
De relatie tussen vorm aan de ene kant en functie en gebruik aan de andere kant 
is voor de beeld- en belevingswaarde van groot belang. Het beeld van een brede 
weg zal worden gekoppeld aan de functie als hoofdweg, een grate open ruimte 
vraagt om gebruiksmogelijkheden voor velen. lndien vorm en functie niet op elkaar 
aansluiten ontstaat verwarring: men vormt zich een verkeerd beeld van de locatie. 
Het aangegeven van de huidige functie zegt tevens iets over de betekenis {woon
straat of winkelstraat) en daarbij hoort een bepaald beeld. 

Uit een functiekaart kan in een oogopslag worden afgeleid hoe de verscheidenheid 
van functies is en of bepaalde functies zich gespreid of geconcentreerd manifeste
ren. Ook kunnen functionele relaties van de bebouwing met de directe omgeving 
{bereikbaarheid, aan- en afvoermogelijkheden e.d.) van belang zijn . 

Ruimtelijke analyse 
De ruimtelijke analyse richt zich op de structuur- en vormkenmerken van het gebied 
en kan zowel een morfologische als een typologische-ingang betreffen. 

De morfologische analyse heeft betrekking op de ruimtelijke structuur ofwel {de 
mate van) ruimtelijke samenhang tussen elementen en objecten. 
Een indeling naar de belangrijkste 'dragers' binnen het plangebied en naar de te 
onderscheiden gebieden geeft een eerste zicht op de ruimtelijke hoofdstructuur. De 
zogenaamde 'dragerstructuur' wordt bijvoorbeeld gevormd door belangrijke straten 
en wegen en belangrijke infrastructurele elementen zoals spoorlijnen en waterlo
pen. Het al of niet onderkennen van een bepaalde hierarchie in de structuur van 
deze ruimten is hierbij van belang. Elke drager kan nader worden beschreven naar 
zijn verschijningsvorm en betekenis. 
Naast de dragers zijn gebieden te onderscheiden die een zekere ruimtelijk
functionele samenhang vertonen zodat ze als ruimtelijke eenheid zijn op te vatten 
en als geheel kunnen worden beschreven {bebouwing, functie, verkaveling, e.d.). 

De typologische analyse gaat verder dan de morfologische analyse en richt zich op 
de classificering en typering van de samenstellende elementen in het gebied. Deze 
kan betrekking hebben op deelgebieden, op gebouwen {woningen, scholen, kerken, 
e.d.) en op openbare ruimten {naar pleinvorm, straatprofiel, e.d.). Ook een spe
cifieke verkavelings- of ontsluitingsstructuur valt binnen het type-begrip. Het 
belang van een typering is aan te kunnen duiden waar in het gebied zich elementen 
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bevinden die zich (typisch) onderscheiden van andere elementen en daarmee een 
bepaalde betekenis (kunnen) krijgen. Op basis van deze analyse kan ook iets 
gezegd worden over de relatieve zeldzaamheid, de gaafheid en de tijdsperiode 
waaruit het type stamt. In samenhang met de historische analyse kan worden 
aangegeven welke elementen kenmerkend zijn voor de ontwikkelingsgeschiedenis 
van het gebied. 

Ruimtelijk beeld 
Bovenstaande analyses zijn sterk beschrijvend en veelal geent op kaartbeelden . De 
analyse met betrekking tot het ruimtelijk beeld richt zich op de beeld- en be
levingswaarde van de ruimtelijke omgeving zoals die door grote groepen gebruikers 
zal word en ervaren (het zogenaamde collectieve beeld). Hierbij zijn de volgende 
drie kernbegrippen van toepassing: 
• structuur: 

de voorstelbaarheid of leesbaarheid van de ruimtelijke structuur van een stad, 
wijk of buurt (het zogenaamde 'structuurbeeld'); 

• identiteit: 
de herkenbaarheid en eigenheid van een omgeving en gebouwen en andere 
objecten in die omgeving (het eigen gezicht); 

• belevingswaarde: 
de intrinsieke waarde (functioneel, cultuurhistorisch, symbolisch, etc.) en de 
visueel-ruimtelijke kwaliteit van een omgeving of gebouwen en andere 
objecten. 

3. 2. 2 Ruimtelijk beleid 
Het beeldkwaliteitsplan maakt deel uit van het integrale ruimtelijk beleid dat voor 
een gebied wordt voorgestaan. 
Een inventarisatie van plannen en beleidsintenties die van invloed (kunnen) zijn op 
de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied is daarom noodzakelijk. Samenhangend 
met de status van de plannen en opties moet worden vastgesteld in hoeverre 
sprake is van: 
• vastliggende zaken die als randvoorwaarde aangemerkt worden; 
• beleidsvoornemens die (eventueel) nog zijn te be"invloeden; 
• ideeen en voorstellen die in het beeldkwaliteitsplan al of niet kunnen worden 

opgepakt. 

3.2.3 Gewenste beeldkwaliteit 
Mede op basis van het onderzoek van de beeldanalyse, kan in een beeldkwaliteits
plan worden vastgesteld voor welke zwakke en sterke aspecten van de beeld
kwaliteit er uitgangspunten voor het beleid moeten worden opgesteld. 

Hoe de beeldkwaliteit bevorderd gaat worden, zal gebaseerd zijn op beleidsdoelen 
en -intenties, waarbij de aanwezige (dis)kwaliteiten en karakteristieken van het te 
onderzoeken gebied een rol kunnen spelen. 

Hierbij kan een ruimtelijk concept, de weergave van de essentie van een ruimtelijk 
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plan, gevormd worden. Het consequent vasthouden aan het concept vergemakke
lijkt de uitwerking ervan. Het planconcept dient de uitwerking op een lager 
schaalniveau te sturen. 
Het ruimtelijk concept kan verschillende vormen aannemen: 
• een ordenend principe voor de ruimtelijke hoofdstuctuur (het structuurbeeld); 
• een in woord en beeld weergegeven typering en karakterisering van de 

omgeving. 

3.2.4 Uitwerking 
Om nader aan te duiden hoe de gewenste beeldkwaliteit concreet kan worden be
reikt, wordt de gewenste structuur nader uitgewerkt op een lager schaalniveau. 

De beoogde beeldkwaliteit (van gebouwen en openbare ruimten) wordt daarbij zo
veel mogelijk geoperationaliseerd in concrete randvoorwaarden en richtlijnen . Dit 
ten aanzien van: 
• gebiedskarakteristiek 

samenhang en herkenbaarheid van de ruimtelijke opbouw en structuur; 
te onderscheiden deelgebieden; 
randen, begrenzingen en overgangszones; 
de verkaveling, orientatiepunten, entrees, waterlopen e.d.; 
de stedebouwkundige context. 

• openbare ruimte 
ruimtevorming, symmetrie, richtingen en routes, hoogte-breedte verhouding, 
indeling, bestrating, verlichting en meubilering (kleur, materiaal en vormge
ving), begroeiing, zichtlijnen, aswerking, continu"iteit e.d .. 

• bebouwing 
massa, samenstelling, maat en schaal, wandvorming, orientatie, gevelindeling, 
kapvorm en -richting, toevoegingen, reclame, tuinen, erfscheidingen, 
bijgebouwen, kleur en materiaalgebruik e.d .. 

3.3 Gemeente Hilversum 

Omdat Hilversum na 1963 niet meer gegroeid is, zijn juist de functionele veran
deringen van grote invloed op de ruimtelijke structuur van Hilversum. Daarbij kent 
Hilversum een rijke historie. Om deze reden is een combinatie gezocht tussen een 
functionele en ruimtelijke analyse. De zogenaamde lagen-structuur die in be
langrijke mate gebaseerd is op het historisch ontwikkelingsproces. 
De beeldanalyse voor de gemeente Hilversum zal bestaan uit een historische ana
lyse en een ruimtelijke analyse die gestoeld is op functionele veranderingen. Ze 
wijkt daarbij at van de eerder benoemde inhoud. 
Daarna wordt bij de uitwerking van de buurt Boomberg tot een beeldkwaliteitsplan 
deze beeldanalyse gebruikt om de invloed per laag op de verschijningsvorm van 
Boomberg te beschrijven. Op basis van deze beschrijving en de ontwikkelingen die 
zich op dit moment afspelen in de buurt worden de uitgangspunten voor beleid 
opgesteld. Er wordt een ruimtelijk concept gevormd dat de gewenste beeldkwaliteit 
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beschrijtt. Dit ruimtelijk concept stuurt daarbij de uitwerking op een lager 
planniveau. 
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4 Historisch perspectief 

4. 1 Stuwwallen 

4. 1 . 1 Landbouwdorp 
Hilversum is, naar wordt aangenomen, in de achtste of negende eeuw gesticht als 
landbouwdorp. In die tijd was namelijk alle heide rondom de kom van het eerder 
gestichte dorp Laren al ontgonnen en als landbouwgrond in gebruik. Bij verdere 
ontginning van de heide zou de afstand van het dorp Laren tot de landbouwgrond 
te groot worden. Enkele boeren gingen daarom op zoek naar een stuk grond om 
daar een nieuw dorp te stichten en het omliggende heideveld te ontginnen. Dit 
werd het dorp Hilversum. 
De naam Hilversum komt waarschijnlijk van Hilvert, de eerste boer die zich hier 
vestigde en zijn hoeve Hilvertsheem of -hem had genoemd. Ook wordt gezegd dat 
de naam is afgeleid van Hillesheem, dat plaats tussen de heuvels betekent. 

4. 1 . 2 Stuwwallenlandschap 
De gemeente Hilversum ligt in het zogenaamde stuwwallenlandschap. In dit 
landschap zijn, ongeveer 100.000 voor Christus (Riss-tijdperk) door het kruien van 
ijs, stuwwallen ontstaan. De stuwwal bestaat uit twee min of meer a-symmetrische 
zijden met een vlak bovendeel. De flank, gelegen aan de kant van de ijslob, is het 
steilst. Er hebben zich drie fasen van vorming voorgedaan. De oudste stuwwallen 
zijn ontstaan tijdens de grootste uitbreiding van het landijs. De jongere stuwwallen 
zijn ontstaan in twee volgende fasen, waarbij het ijs iedere keer minder ver kwam. 
De beide volgende lagen zijn dan ook langs en over elkaar geschoven. Het ijs nam 
zwerfstenen mee, waarvan er onder andere ten noorden van Hilversum enkele zijn 
te vinden. Deze stuwwallen zijn (veelal) van keileem. 

Na het ijstijdperk is door de eroderende werking van het smeltende ijs zand, klei 
en grind afgezet in de lager gelegen delen tussen de stuwwallen. 
Nog later traden er zandverstuivingen op in dit gebied en werd er dekzand afgezet. 
Deze dekzandafzettingen worden ook wel landduinen genoemd. Een voorbeeld van 
zo'n lengteduin is de Lange Heul ten noorden van Hilversum. 
Door de aanwezigheid van stuwwallen en dekzandafzettingen in dit gebied, is 
Hilversum redelijk hoog gelegen. Het relief in de gemeente Hilversum varieert van 
13.2 m +NAP op de Bussumerheide tot 1.2 m -NAP in de Hilversumse Meent (het 
oude land ligt echter geheel boven NAP) . 
Reliefverschil in het landschap is vooral merkbaar in de in het zuiden van Hilversum 
gelegen woonwijken (ten zuiden van de Gijsbrecht van Amstelstraat) en in de 
noord-westelijk gelegen villawijken. 

4. 1. 3 Afwatering 
Het grondgebied van de gemeente Hilversum watert door zijn hogere ligging voor 
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het grootste deel natuurlijk at. De wateren waarop op natuurlijke wijze wordt 
afgewaterd zijn het Laarder Waschmeer, de Gooische Vaart, het Hilversums 
Kanaal, de 's Gravelandsche Vaart en het Luije Gat. Alleen de onder NAP gelegen 
Hilversumse Meent kent een kunstmatige afwatering. Hier wordt met behulp van 
twee gemalen het overtollige water gespuid op respectievelijk de Karnemelksloot 
en de 's Gravelandsche Vaart. 
Bovenstaande afwateringsvaarten vallen alien, met uitzondering van het Hilversums 
Kanaal, binnen het afwateringsgebied van de boezem van de 's Gravelandsche 
Vaart. Het Hilversums Kanaal behoort tot het afwateringsgebied van de Vechtboe
zem. 
De afwatering verloopt zowel bij de boezem van de 's Gravelandsche Vaart als bij 
de Vechtboezem in westelijke richting. De hoofdwateren van beide boezems 
wateren uiteindelijk beide uit op de Vecht. In de afwatering heeft zich in de periode 
1850-1940 geen verandering voorgedaan . 
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4.2 Tot 1300 

In de omgeving van Hilversum is al vrij vroeg van bewoning sprake geweest. Er zijn 
enkele vuurstenen werktuigen gevonden, die dateren uit het midden-palaeolithicum 
(ongeveer 150.000 voor Chr.). Deze bewoning is echter van geringe invloed op het 
landschap geweest. 
lets meer bewoningssporen zijn teruggevonden van bewoners uit het mesolithicum 
(6000 voor Chr.). Op de Aardjesberg en bij het Grote Wasmeer zijn werktuigen 
aangetroffen. 
In het neolithic um (3000-1 500 voor Chr.) is er meer invloed op het landschap 
uitgeoefend. Ten gevolge van brandcultures ontstonden enkele heidevelden. 
Bovendien waren deze bewoners de bouwers van grafheuvels in het Gooi. De hoge 
ligging van de stuwwal maakte deze bewoning mogelijk . 

In de bronstijd (1800-1000 voor Chr.) kende Hilversum een uit Engeland 
afkomstige beschaving genaamd de Hilversumcultuur (1600-1200 voor Chr.) die 
het gebruik introduceerde om doden te verbranden en in urnen bij te zetten, voor 
een deel onder grafheuvels. Met name de grafheuvels (voornamelijk neolithicum 
en bronstijd) zijn nog duidelijk zichtbaar. 
De urnenvelden in het Gooi dateren uit een later stadium van deze periode en uit 
de ijzertijd. 
In de merovingische periode (400-750 na Chr.) vond er een sterke uitbreiding van 
de bevolking plaats. Onder de vroegere Oostereng van Hilversum (Liebergerweg) 
is een grafveld aangetroffen uit de zevende en achtste eeuw. 
Ook tafelbergen, waarschijnlijk kunstmatige heuvels, die op de hogere delen van 
het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug te vinden zijn (900 na Chr.), zijn goed herken
baar 1 . 

Omstreeks de twaalfde eeuw lag op de Lange Heul een nederzetting. Het 
verdwijnen van deze bewoning is waarschijnlijk te wijten aan de hoge ( 1 5 meter) 
en daardoor droge figging. 

4.3 1300 - 1600 

4. 3. 1 Landbouwsysteem 
Het landbouwsysteem omstreeks de dertiende eeuw werd gekenmerkt door het 
gebruik van drie soorten gronden: 
• de engen (elders essen of enken genoemd), dit waren de oorspronkelijk 

gemeenschappelijke bouwgronden, zonder duidelijke kavelscheidingen; 
• de meenten (ook groengronden of weiden genoemd), hierop mocht ieder een 

bepaalde hoeveelheid vee weiden; 
• de heide, dit was woeste grand, die in gebruik was als weidegrond voor de 

schapen. Men stak er plaggen voor de schaapskooien en verkreeg mest voor 
de engen. Door het grazen van schapen werd de heide in stand gehouden. 

De engen, meenten en heide breidde zich uit, ten koste van het bos. Om het bos 
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Hoogtelijnenkaart (bran: topografische dienst 1971) 
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tegen ontginning te beschermen werd er in het Gooi een Marke-organisatie 
opgericht die het beheer van het bas voerde. 
Bovendien werd er een tweede Marke-organisatie opgericht die het beheer over de 
graslanden en woeste gronden voerde. De leden van deze organisatie heetten 
"Erfgooiers". 

4.3.2 Brink 
Bij een dergelijk landbouwsysteem werden de boerderijen dicht bij elkaar gebouwd 
random een brink. Een brink was gewoonlijk een openbare ruimte in de dorpskern, 
die voornamelijk een functie binnen het kader van de veeteelt vervulde. Het vee 
werd er bijeen gedreven en vervolgens naar de gemeenschappelijke meenten 
gebracht. Soms liet men het vee op de brink overnachten, zodat het geen schade 
kon doen aan het gewas op het veld en het beschermd was tegen diefstal. 
Hilversum wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van meerdere brinken. Het 
gebruik van dit landbouwsysteem leidde in de loop der tijd tot een grate 
verandering in het landschapsbeeld. In eerste instantie was het dorp een 
bouwland-enclave in het bas. 
Vervolgens kwamen er bomen op de brink, er werden fruitbomen op de achterer
ven geplant, rand het bouwland werd een houtwal geplant en het open heideveld 
reikte tot aan de horizon. 

Door deze ontwikkeling had het Gooise landschap een zeer open karakter 
gekregen. 

4 .3.3 Ligging 
In het algemeen werd een nederzetting gesticht op de overgang van hoog naar 
laag. Dit heeft enerzijds te maken met het gemakkelijk bereikbaar zijn van het 
water en anderzijds moest men zich toch hoog genoeg vestigen in verband met 
mogelijk wateroverlast. Op deze overgang zocht men meestal een natuurlijke 
terreininzinking om de brink te situeren. Dit vergemakkelijkte het aanleggen van 
een drenkplas. 

De hoge ligging van het centrum van Hilversum heeft te maken met het feit dat de 
stuwwal hier lager is dan meer noordelijk en in een groat westelijk en een klein 
oostelijk stuk uiteenvalt. Om die reden zal men de voorkeur hebben gegeven aan 
een centrale ligging. Bovendien deed de situering ten opzichte van het grasland in 
de Hilversumse situatie weinig terzake, daar dit in de directe, nogal hooggelegen 
omgeving, nauwelijks aanwezig was. 
Men heeft de stuwwalhelling voor de aanleg van het bouwland uitgezocht, getuige 
de ligging van de Oude Eng, blijkens de naam waarschijnlijk de oudste eng van 
Hilversum. De overige engen werden bovenop de stuwwallen aangelegd. 

De uitbreiding van het bouwland verliep vervolgens naar beneden. Hierdoor kwam 
het dorp temidden van zijn bouwlanden te liggen, waaromheen de heide zich overal 
uitstrekte. 
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Het dorp bestond toen nog bijna uitsluitend uit ongeveer 1 00 tot 1 50 boerderijen 
van het Saksische type. 
In de veertiende en vijftiende eeuw ontstond in Hilversum naast de bestaande 
agrarische middelen van bestaan een nieuwe werkgelegenheid, doordat men ging 
spinnen voor de Naardense lakenweverijen. Vooral in de vijftiende eeuw kwamen 
die weverijen tot grate welvaart, waarvan ook Hilversum profiteerde. Deze 
uitbreiding van de werkzaamheden had echter nauwelijks groei tot gevolg. 

4.4 1600-1800 

4.4. 1 Spinnerij & weverij 
Na het midden van de zeventiende eeuw kwamen de spinnerij en weverij in 
Hilversum tot bloei, omdat men kon gaan spinnen en weven voor Amsterdamse 
kooplieden. Deze ontwikkeling werd mede veroorzaakt door de aanleg van de 
Gooische Vaart die op initiatief van deze Amsterdamse kooplieden in 1650 voor 
de afvoer van de producten uit die weverijen was gegraven. In deze tijd begonnen 
ook enkele Hilversummers een weverij voor zichzelf. 
Een direct gevolg was dat Hilversum zich in deze tijd snel uitbreidde, omdat deze 
nieuwe werkgelegenheid veel mensen aantrok. 

Kaart Hilversum ( 17 40) 
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Bovendien gaven verschillende mensen hun werk in de landbouw en veeteelt op, 
omdat de prijs van het hooi dat men invoerde van buiten het Gooi erg hoog was 
geworden. Hierdoor nam de Gooise rund-veestapel in grootte af. Het aantal 
schapen op de heide nam toe. 

4.4. 2 Buitenplaatsen 
Omstreeks 1625 werd in het westen van het Gooi een brede strook van het 
gemeenschappelijk areaal door Domeinen van Holland ondanks protest van de 
Erfgooiers verkocht aan Amsterdamse kooplieden en regenten. Door hen werden 
er fraaie buitenplaatsen aangelegd op het 's Gravelandse gebied. Sinds 1772 vond 
de ontginning ten oosten van 's Graveland zijn voortzetting in een brede zone 
tussen het Trompenveld en de Hilversumse eng (Corversbos en omgeving). De 
Hilversumse Eng werd in datzelfde jaar aan de eigenaars van de aangrenzende 
's Gravelandse buitenplaatsen Trompenburg, Gooilust en Bouwlust uitgegeven. 
Door hen werd de heide tot bouwland ontgonnen. Tot in het Corversbos werden 
de wegen en paden van 's Graveland doorgetrokken. In tegenstelling tot het 
's Gravelandse gebied vonden er in het Corversbos nauwelijks afzandingen plaats. 
In 1775 werd het Spanderswoud door 's Gravelandse heren ontgonnen. Evenals 
in het Corversbos werd er oorspronkelijk alleen bouwland aangelegd. Er vonden 
hier echter wel afzandingen plaats, waarbij in latere tijd de zanderijvaarten tot 
kronkelende singels werden gevormd. 

Tekening Hilversum (1740) 
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4.4.3 Gooische Vaart 
Naarmate de afzandingen vorderden, werd de Gooische Vaart in oostelijke richting 
verlengd en diep in de stuwwal ingesneden, zodat reeds voor 1800 de Vaart tot 
aan de "Oude Loswal" lag. 
Het zanderijbedrijf nam langzamerhand in Hilversum een belangrijke plaats in. 
Omdat het Hilversumse zand grover van samenstelling was, bestond er naar dit 
zand meer vraag. In het Gooi werd totaal ongeveer 1100 hectare afgegraven, 
waarbij zowel hei, bos als akkerland aan bod kwamen. 

4.4.4 Bevolkingsgroei 
Door dus zowel de groei van de loonweverij als van het zanderijbedrijf, nam 
Hilversum in bevolkingsaantal en omvang toe. Het weven zou de belangrijkste 
bedrijfstak worden binnen Hilversum naast de iets teruggelopen landbouw en 
veeteelt. 

Vanaf circa 1725 ging Hilversum over van de loonweverij op het weven voor eigen 
rekening. Vooral het weven van koeharen tapijt en het "Hilversums streept", een 
goedkope katoenen stof, werd nu erg populair. De florerende weverijen trokken 
veel mensen van elders aan. Telde men in 1632 slechts 146 huizen, in 1732 waren 
dater 463 en in 1766 was dat aantal gegroeid tot 719 panden2

. In 1766 vond er 
een grote brand plaats in Hilversum waarbij minstens 217 huizen werden verwoest. 
Deze brand verklaart gedeeltelijk waarom er nu nog nauwelijks panden van voor 
1766 in Hilversum resteren. 

In het beginsel breidde het dorp zich naar het zuidwesten uit, aangezien aan die 
zijde de venen, weilanden en bevaarbaar water lagen. Door het bebouwen van 
binnenterreinen en erven ontstonden nauwe en bochtige steegjes in het dorp. 

4.5 1800 - 1870 

4.5.1 Bestrating 
Een eerste verandering van het eerdergeschetst beeld doet zich voor omstreeks 
1826, toen enkele welgestelde inwoners van's Graveland toestemming kregen de 
verbindingsweg tussen 's Graveland en de postweg Amersfoort-Soestdijk-Naarden
Amsterdam te bestraten. Deze verbindingsweg liep via Hilversum en bestond uit: 
de 's Gravelandseweg, Langestraat, Emmastraat en de Soestdijkerstraatweg, 
waarmee Hilversum een betere verbinding met de rest van het land kreeg. 
Aangezien dit particuliere initiatieven waren, werden tangs deze wegen tolhuizen 
geplaatst. 

4. 5. 2 Villabebouwing 
Deze ontwikkeling, waardoor Hilversum gemakkelijker bereikbaar werd, zal een van 
de oorzaken zijn geweest, dat vanaf 1834 enkele villa's aan de 's Gravelandseweg 
werden gebouwd. De tuinen rond deze villa's kregen in eerste instantie het 
karakter van de romantiek, waarin kronkelige lijnen, theehuisjes en bruggetjes een 
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belangrijke plaats innamen. Deze stijl ontwikkelde zich onder Engelse invloed tot 
de grote landschapsstijl van de negentiende eeuw, zoals die door de bekende 
tuinarchitecten, Zocher sr. , Zocher j r. en Springer (die de begraafplaats in 
Hilversum aan de Bosdrift heeft ontworpen) werd beoefend . 
Hoewel vanaf 1843 de spoorlijn Amsterdam-Utrecht per diligence bereikbaar werd , 
bleven de verbindingen tijdrovend, waardoor het bouwen van 'buitens ' een 
incidentele zaak bleef. 

4.5 .3 Bebossen 
Een andere verandering , die zich in deze periode voordeed, was het op grote 
schaal bebossen van heide en engen. 

Groeikaart 1824 
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De engen die na 1 840 langzamerhand verdwenen door afzandingen, liepen nu 
verder in aantal terug door omzetting van het bouwland in rendabeler eikehakhout. 
Dit eikehakhout werd aangeplant in verband met de vraag naar looistof (bereid uit 
eikebast). , 
Na 1870 werd bovendien op grate schaal naaldbos aangeplant in verband met de 
vraag naar mijnhout. Dit gold onder meer voor het Corversbos, dat al vanaf 1790 
was aangelegd, de Boomberg (1830) en het Spanderswoud (1840). In 1836 en 
1 843 werd 1 /3 deel van de gemeenschappelijk gebruikte heide en weide aan de 
Staat overgedragen. Dit gold als vergoeding voor de afstand van het eigendoms
recht (de Staat was namelijk eigenaar, de erfgooiers hadden alleen het gebruiks
recht) over het restant, inclusief de meenten aan de erfgooiers. 
De Staat verkocht het merendeel van de verkregen gronden weer door aan 
particulieren, die er veelal bas op zetten. Het resultaat van dit alles was dat 
Hilversum rand het midden van de negentiende eeuw omringd werd door (jonge) 
bossen afgewisseld met heidevelden. 

4.5.4 Weverij 
In de jaren dertig had de weverij in Hilversum een neergang meegemaakt, die was 
veroorzaakt door de scheiding van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. De 
afzet in Belgie was daardoor sterk afgenomen, omdat hoge invoerrechten werden 
geheven. 
Omstreeks de jaren vijftig had de weverij-industrie zich echter hersteld. In 1863 
werd een stoomspinnerij en weverij geopend, die zich had gevestigd vlak bij de 
Vaartweg aan de "Gooische Vaart", deze was in 1843 tot de "Hondebrug" 
doorgetrokken. In de omgeving van deze fabriek ontstond een wijk voor arbeiders. 
Omdat deze woningen rode dakpannen hadden, kreeg deze buurt de naam "het 
Rode Dorp". 

Samenvattend kan men stellen, dat Hilversum omstreeks 1850 een kleine kern 
had, die voornamelijk uit boerderijen, woningen, kleine winkels, fabrieken en 
arbeiderswoningen bestond binnen de grenzen, die gevormd werden door: 
Melkpad, Koninginneweg, Achterom, Langestraat, Ruitersweg, Kerkbrink met 
uitlopers langs de 's Gravelandseweg, Soestdijkerstraatweg, Havenstraat en 
Vaartweg. Langs deze uitvalswegen bevond zich oak enige villabebouwing. 
Rand 1850 was Hilversum nag een relatief klein dorp, gesitueerd random de 
splitsing van enkele belangrijke wegen. 
Na 1850 zou met name door de verdere ontwikkeling van de infrastructuur het tot 
dan toe overwegend agrarisch-industriele dorp Hilversum uitgroeien tot een 
zelfstandige stedelijk kern met een belangrijke regionale en bovenregionale functie . 

4.5.5 Ruimtelijke ontwikkeling 
De gemeente Hilversum heeft in de periode 1850-1940 buiten de stadsbebouwing 
weinig ruimtelijke ontwikkelingen ondergaan. De gemeente kende in bovenstaande 
periode weinig bebouwing in het buitengebied. Dit kwam voornamelijk doordat 
Hilversum temidden van de b.ossen en heide lag. Langs de uitvalswegen als 
' s Gravelandseweg, Utrechtseweg en Soestdijkerstraatweg bevond zich echtervan 
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oudsher wel wat verspreid liggende bebouwing (onder meer een enkele boerderij , 
villa of dienstwoning). In de bossen bevond zich een enkele boerderij of boswach
terswoning. 
Aan de noordwestzijde van de gemeente, op de grens met de g~meente_ 

's Graveland, ligt de in aanleg zeventiende-eeuwse buitenplaats "Bantam ". Deze 
buitenplaats, waarvan het hoofdhuis in 1974 is afgebroken, is in 1984 door 
Natuurmonumenten aangekocht. De buitenplaats behoort tot een reeks buitenplaat
sen van 's Graveland, zoals die zich in de zeventiende eeuw langs het Noorder- en 
Zuidereinde van 's Graveland hebben ontwikkeld . 

4.6 1870- 1918 

Groeikaart 1880 
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4 . 6. 1 Spoorlijn 
De grate ommekeer in de ontwikkeling van Hilversum werd in 1874 veraorzaakt 
door de aanleg van de "Oosterspoorweg". Deze door de Hollandsche IJzeren 
Spoorweg Maatschappij (HIJSM) aangelegde spoorlijn, die liep, van Amsterdam 
over Hilversum naar Amersfoort met een aftakking Hilversum-Utrecht, maakte dat 
Hilversum goed bereikbaar werd voor vele mensen. De spoorlijn kwam ten oosten 
van het dorp Hilversum te lopen en bezat een station ten noordoosten van de kern. 

Vooral veel toeristen die een weekend of een weekje van de natuur random 
Hilversum wilden genieten, kwamen het eerste jaar na de opening van de 
spoorweg naar Hilversum. Een direct gevolg hiervan was dat de Hilversummers 
hun huizen lieten ombouwen tot vakantiewoningen en serres lieten aanbouwen. 
Ook werden veel ouderen panden vervangen door nieuwe gebouwen. 
Een ander direct gevolg van de aanleg van de spoorlijn was de vestiging van het 
"Eerste Nederlandse Herstellingsoord" in 1875 op de Trampenberg. Ook hier was 
de aanwezigheid van de natuur de belangrijkste drijfveer. In deze periode werd 
bovendien in Hilversum een aantal hotels gebouwd die aan de "stedelingen" die 
van de natuur wilden genieten, onderdak konden bieden . 

4.6.2 Woonforensisme 
Door de aanleg van de spoorlijn kwam ook het woonforensisme in opgang. Het 
fraaie woonklimaat, de lage grandprijzen en de lage belastingdruk in Hilversum 
speelden hierbij een ral voor deze veelal bemiddelde mensen. Voor deze graep 
bewoners werden vanaf circa 1875 villaparken voor permanente bewoning 
aangelegd in Hilversum. V66r deze tijd waren er al op zeer beperkte schaal enkele 
villa's voor voornamelijk tijdelijke bewoning gebouwd in Hilversum. 
De eerste villaparken kwamen vlak om de kern van het dorp te liggen, de latere 
meer in westelijke en zuid-oostelijke richting. Slechts enkele villa's werden over 
het spoor gebouwd. 

4. 6. 3 Villaparken 
De ontwikkeling van villlaparken was in eerste instantie een particulier initiatief. 
Bouwmaatschappijen kochten namelijk een stuk grand aan, waarap zij een 
wegenplan ontwierpen. De percelen grand binnen zo'n park werden dan veelal 
weer aan particulieren doorverkocht, waardoor er een individuele invulling van de 
parken plaatsvond. 
De gemeente Hilversum zou zich pas vanaf circa 1909 gaan bezighouden met de 
ontwikkeling en het beheer van deze villaparken. 

Noordelijke villaparken 
Het eerste villapark dat in dit stadsdeel werd aangelegd, betrof het villapark de 
Trampenberg. De wegenaanleg van de Trampenberg was ge"inspireerd op de 
Engelse landschapsstijl, waarbij een ramantisch en afwisselend landschapsbeeld 
werd verkregen door de wegen in gebogen lijnen en met hoogteverschillen aan te 
leggen. 
Het tweede villapark was villapark de Boomberg. Dit park was in feite een 

40 



analyses Hilversum 

aaneenschakeling van kleinere exploitaties. Toch oogde het park als een eenheid, 
doordat het wegenplan dat aan dit gebied ten grondslag lag een geraamte vormde 
voor de verschillende exploitaties en deze met elkaar verbond. Ook de aanwezig
heid van groen bezorgde de buurt een visuele eenheid. 
Het volgende villapark dat werd aangelegd, was het Ministerpark en zijn omgeving. 
Dit villapark sluit aan op het centrum en kent daardoor niet alleen villa's maar 
middenstandswoningen en enkele buitenwoonhuizen als overgangszone naar de 
andere parken. Naast de overheersende woonfunctie in dit gebied, kent dit 
gedeelte ook openbare gebouwen als scholen en kerken. Door de komst van het 
Raadhuis zou ook de bestuurlijke en administratieve functie in dit gebied toenemen. 
Het Nimrodpark, Kannesheuvelpark en Diergaardepark waren de laatste villaparken 
die in dit stadsdeel werden gesticht. 

Ligging van de villaparken 
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Het wegenpatroon van het Nimrodpark is een voorbeeld van een op de Engelse 
landschapsstijl ge·inspireerde combinatie van rechte en gebogen lijnen. Hiertussen 
werden met groen begroeide pleinen ontworpen. De bedoeling was dat het park 
zowel een villapark als een wandelpark zou zijn. Er werd grote prioriteit gegeven 
aan het vrije uitzicht over de plantsoenen en door de lanen. 
Het Kannesheuvelpark kent een kronkelend wegenpatroon. Van zichtassen is in dit 
park nauwelijks sprake. Het park kent een aantal grote villa's met daartussen een 
aantal kleine buitenwoonhuizen. Dit kleine buitenwoonhuis werd het type woonhuis 
voor de nieuwe groep bewoners van de villaparken; de hogere middenstand die nu, 
na de zeer welgestelden, de villaparken kwamen bevolken. Het straatbeeld in dit 
park wordt dan ook merendeels bepaald door reeks van kleine villa's en buiten
woonhuizen. 
Het Diergaardepark kreeg een geheel andere opzet dan de overige parken omdat 
de indeling en de inrichting volgens de ideeen van Blaauw en de tuinarchitect 
Copijn werden uitgevoerd, en niet volgens de regels van de gemeente. Copijn ging 
hierbij uit van de in het Gooi in de achttiende eeuw veel voorkomende "sterrebos
sen ". In een dergelijk sterrebos lopen met bomen beplantte rechte lanen 
straalsgewijs uit vanuit een rondpoint. Dit geometrische wegenpatroon werd over 
de bestaande structuur gelegd, zonder hiermee rekening te houden. 

Zuidelijke villaparken 
Aan het einde van de negentiende eeuw begon de uitleg van dit stadsdeel met de 
bouw van enkele villa's aan doorgaande wegen. Deze lintbebouwing was 
grotendeels het gevolg van de komst van bemiddelde forensen naar Hilversum na 
de opening van de spoorlijn in 187 4. 
Snel na de bouw van de eerste villa's volgde de aanleg van het Alexanderpark. Het 
ontwerp voor dit 5 ha. grote park bestond uit een tweetal wegen met daarlangs 
42 percelen voor villabebouwing. Deze zeer intensieve verkaveling van het park 
vertoonde alle aspecten voor speculatie en grondexploitatie. 
Toch liep het niet zo goed met de verkoop van de percelen als gedacht. Pas na de 
Tweede Wereldoorlog werden de meeste terreinen verkocht en bebouwd met 
eenvoudige 3,4, of 5 onder-een-kap woningen. Door deze ontwikkeling werd het 
villakarakter van dit kleine park afbreuk gedaan. 
In 1 903 werd een begin gemaakt met het Heideveldpark. Daar het park op een 
grote afstand van de kern van Hilversum lag en er nog geen vlotte verbinding met 
het station bestond, duurde het zeer fang alvorens de eerste bebouwing zou plaats 
vinden. 
In 1914 werd het villapark 't Hoogt van 't Kruis aangelegd, op een heuvelachtig 
terrein 't Hoogt van 't Kruis genaamd. Het villapark moest, ondanks zijn nogal 
ge·isoleerde ligging, attractief zijn vanwege het aanwezige natuurschoon. Het 
ontwerp voor het villapark werd gemaakt door de tuinarchitect D.F. Tersteeg. Hij 
ontwierp een wegenplan bestaande uit gebogen wegen, zichtassen en geometrisch 
aangelegde plantsoenen. Er werd echter al snel besloten niet het gehele gebied te 
exploiteren. Tersteeg maakte hiervoor een tweede ontwerp op basis van het oude 
plan. In 1914 werd met de aanleg van de wegen begonnen. Maar door de 
tussenkomst van de Eerste Wereldoorlog werd de bouw van de villa's op deze 

42 



analyses Hilversum 

grote percelen veelal belemmerd. Er werd daarom in 1918 beslOten de percelen te 
splitsen en kleinere villa ' s op kleinere percelen te laten bouwen. 

4.6.4 Functieverandering centrum 
Door het toenemen van het forensisme als direct gevolg van de aanleg van de 
spoorlijn en tevens door de afname va n de weverij-industrie verloren veel 
boerderijen en wevershuisjes in het centrum hun oorspronkelijke functie. Veel van 
deze panden werden afgebroken en vervangen door veelal nieuwe winkels en 
bedrijven. De kern van het dorp kreeg hierdoor een winkel- en bedrijvenfunctie . 
Ook vond er op grote schaal verdichting plaats . Dit betekende het einde van 
Hilversum als agrarisch dorp en dorp van de weverij en het begin van de 
ontwikkeling tot tuindorp en stedelijke kern . 

Groeikaart 1890 
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4.6.5 Nieuwe industrie 
De aanleg van de spoorlijn had niet alleen de bouw van villa's tot gevolg, de 
spoorlijn als transportmiddel bracht oak een groat aantal nieuwe industrieen naar 
Hilversum, die zich gedeeltelijk in de kern maar voor het allergrootste _gedeelte 
"Over 't spoor" vestigden. 
Naast de enkele nag aanwezige textielbedrijven, die veelal tot in het midden van 
deze eeuw gehandhaafd bleven, vestigden zich tegen het eind van de negentiende 
eeuw onder meer een margarinefabriek, een drukkerij, een cartonnagefabriek, een 
ijzergieterij en een haardenfabriek in Hilversum. 
De nieuw gevestigde industrieen trokken op hun beurt weer arbeiders aan, die in 
Hilversum kwamen werken en wonen. Door de groei van het aantal forensen en 
arbeiders groeide uiteraard oak de handel, nutsvoorzieningen en dienstensector. 
De kern van Hilversum kreeg hierdoor langzaamaan een ander karakter. Veel 
oudere boerderijen en huizen in het centrum werden afgebroken en vervangen door 
nieuwe winkels en bedrijven. De tot dan toe in Hilversum gebruikelijke gedwongen 
winkelnering in het textielbedrijf (arbeiders waren verplicht te kopen in winkels die 
gelieerd waren aan hun fabriek) verdween. Het centrum began langzamerhand te 
verstedelijken en kreeg een hoge concentratie van winkels die een regionale functie 
bezaten. 

4. 6. 6 Arbeiderswijken 
Eind negentiende eeuw waren er oak enkele arbeiderswijken random de kern van 
Hilversum ontstaan. Zowel in de Ooster- en Nieuwstraten, de omgeving van de 
Roosendaalstraat en de wijk over het spoor werden blokken arbeiderswoningen 
gebouwd. In deze laatstgenoemde buurt had de HIJSM al eerder een rij huizen voor 
spoorwegpersoneel neergezet. De wijken karakteriseerden zich door een dichte 
bebouwing van kleine aaneengebouwde woningen. Met name in de wijk over het 
spoor werd de bebouwing afgewisseld door industrie. De wijken bezaten meestal 
wel enkele buurtwinkels, veelal op hoeken gesitueerd. 

4. 6 . 7 Gooische Vaart 
Een infrastructurele verandering die het directe gevolg was van de groei van 
Hilversum was het in 1880 doortrekken van de Gooische Vaart vanaf zijn oude 
eindpunt bij de "Hondebrug" tot aan zijn huidige beeindiging bij de "Oude Haven" 
aan de Havenstraat. Door het verlengen van deze vaart kon met name het 
bouwmateriaal ten behoeve van de bouw van nieuwe huizen dichter bij het dorp 
warden afgeleverd. 
Uiteraard werd oak het wegennet aangepast aan de uitbreiding van het dorp. Maar 
hoewel er vele nieuwe wegen bijkwamen, bleven de hoofdwegen van Hilversum 
toch die, die in 1850 al als doorgaande verbindingswegen aanwezig waren. Wei 
werden de wegen nu allen verhard en/of verbreed. 

4.6.8 Tramlijnen 
Het forensisme werd oak bevorderd door de aanleg van twee tramlijnen. In 1882 
opende de "Gooische Stoom Tramweg Maatschappij" een lijn tussen Amsterdam 
en Hilversum. Op het traject van deze tramlijn, die vanaf Laren de gemeente 
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Hilversum binnenkwam, reed de beruchte "Gooische Moordenaar". In 1939 werd 
deze lijn opgeheven. Vanaf 1887 functioneerde bovendien tussen het stationsge
bouw van Hilversum en 's Graveland de paardetram. Deze paardetram zorgde 
vooral voor een betere ontsluiting van de villagebieden in het noordwesten van de 
gemeente. In 1923 werd deze tramlijn, die tot dan tot zijn paarde-tractie had 
behouden, vervangen door een busdienst. 
In de periode 1893-1898 kende Hilversum ook nog een lokaalspoorlijn tussen het 
station van Hilversum en het Suzannapark (een villapark). Deze deels door de 
bewoners van het Suzannapark gefinancierde 1,2 km lange forensenspoorlijn, leed 
echter al snel verlies en werd zodoende reeds in 1898 opgeheven. 

Deze bovengenoemde ontwikkelingen zetten zich tot ongeveer 1 91 0-1 914 voort. 
De grate bevolkingstoename had onder meer tot gevolg, dat bijvoorbeeld scholen, 
een badhuis en dergelijke gebouwd moesten warden. Het wegenpatraon werd 
hierdoor veel intensiever. 

4.6.9 Woningwet 
De ontwikkeling en graei van de stad werd gestuurd en gereguleerd met behulp 
van meerdere wet- en regelgevingen. 
Als eerste was daar de Woningwet uit 1901. Met deze wet prabeerde de overheid 
grip te krijgen op de landelijke stedebouw en volkshuisvesting. Er moest onder 
meer warden voorzien in betere woningen voor de lagere bevolkingsgraepen en 
gemeenten met meer dan 10.000 inwoners moesten een uitbreidingsplan maken. 

Door het van kracht warden van de Woningwet in 1901 ontstonden er vanaf 1911 
door woningbouwverenigingen gebouwde complexen van arbeiderswoningen aan 
de zuid- en oostzijde (over het spoor) van de kern van Hilversum. Vanaf 1916 
kwamen hier ook de door Dudak ontworpen gemeentelijke woningbouwcomplexen. 
In deze planmatige ontwikkelde complexen van woningbouw waren veelal ook 
voorzieningen als winkels en scholen en incidenteel een bibliotheek of badhuis 
ontworpen. 
De bouw van arbeiderscomplexen bracht een scheiding van wonen en werken in 
Hilversum met zich mee. Bestonden er voorheen nog veel thuiswerkers (met name 
in de weverij), door het bouwen van de woningbouwcomplexen kw am er een 
strikte scheiding tussen het wonen in deze complexen en het werken in fabrieken 
elders. 

4. 6. 10 Middenstandswijken 
Naast deze op grate schaal gebouwde arbeiderscomplexen, werden er vanaf circa 
1900 ook middenstandswijken random Hilversum ontwikkeld. Deze middenstands
wijken, die veelal uit ruimere twee of meer-onder-een-kap woningen bestonden, 
werden evenals de arbeiderscomplexen aan de zuid- en oostzijde van de gemeente 
geprajecteerd. Hierdoor bevindt zich in deze zuidelijke en oostelijke wijken van de 
gemeente Hilversum veelal een afwisseling van volkswoningbouw en midden
standsbebouwing. Ook de middenstandswijken kenden wijkvoorzieningen als 
scholen, kerken en winkels. 
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4. 6. 11 Scheiding Hilvers um 
Door het bebouwen van de oostzijde van Hilversum (over het spoor) werd ook een 
scheiding aangebracht in de stad zelf. De spoorlijn is door de groei van Hilvers um 
namelijk een belangrijke scheidslijn in de stad geworden. Men spreekt in de 
volksmond van wonen "aan deze zijde van het spoor" en van wonen "over het 
spoor" (ten oosten van de spoorlijn). 

4.6. 12 Eerste uitbreidingsplan 
Het eerste uitbreidingsplan van de gemeente Hilversum kwam rond 1905 tot stand. 
Dit plan was hoofdzakelijk een stratenplan waarvan de hoofdopzet sterk werd 
bepaald door bestaande wegen, de problematiek van de waterafvoer (hoogtever
schillen) en vroegere plannen. Voor verschillende functies en typen woningen was 
een soort zonering toegepast in drie categorieen (villa's, woonhuizen en arbeiders: 
woningen en fabrieken). Uit de toelichting op het plan klonk de aandacht door voor 
het landelijk karakter van Hilversum en het daarmee samenhangende wervende 
woonmilieu: weinig rechte straten ter vermijding van eenvormigheid en voortuintjes 
in verband met het landelijk karakter. 

Stratenplan 1905 
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Toch voldeed dit uitbreidingsplan niet omdat het teveel gericht was op de 
realisering per straat. Het voorzag niet in een samenhang binnen verschillende 
straten, een wegenplan per wijk. 

4.6.13 Groen 
De eerste aangelegde groenvoorziening, naast de al in een lommerrijke omgeving 
aangelegde villaparken, betrof het rosarium in de villawijk Boomberg. In 191 2 was 
de grond voor dit rosarium, tot dan toe verhuurd aan een kwekerij , vrijgekomen. 
De gemeente liet in 1914 de tuinarchitect D.F. Tersteeg hier een voor het publiek 
toegankelijk rosarium aanleggen : rosarium Boomberg geheten. 

4 . 7 Dudok vanaf 1 918 

Groeikaart 1920 
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4. 7 . 1 Dudak 
In 1915 werd W.M. Dudok aangesteld als directeur Publieke Werken. Hij kreeg als 
taak een nieuw uitbreidingsplan voor Hilversum te maken. In 1918 was dit 
ontwerp-uitbreidingsplan gereed, maar v66r die tijd liet Dudok al van zich horen 
door in 1916 de gemeenteraad voor te stellen de volkswoningbouw zelf ter hand 
te nemen. Vanaf 1911 was er weliswaar in het kader van de Woningwet 
particuliere woningbouw gerealiseerd, maar deze dreigde te stagneren onder 
invloed van de Eerste Wereldoorlog. Dudok wilde nu dat de gemeente zelf 
woningbouwcomplexen ging bouwen tot het moment waarop de particuliere 
woningbouwverenigingen deze taak weer over konden nemen. De gemeente heeft 
zich echter nooit meer van deze taak kunnen onttrekken, ondanks dat na 1918 ook 
van particuliere zijde weer een groot aantal complexen werd gebouwd. 
In 1921 werd het gemeentelijk grondbedrijf opgericht, waardoor de gemeente 
invloed kreeg op de bouw van woonwijken en de vestiging van industrie. Tot 1940 
zijn 1 7 gemeentelijke complexen tot stand gebracht3

. 
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Uitbreidingsplan 1918 
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In de nota van toelichting van het ontwerp-uitbreidingsplan gaf Dudok aan, dat hij 
drie factoren tegelijkertijd wilde stimuleren: ten eerste de vestiging van industrieen, 
ten tweede de uitbreiding van villawijken en ten derde de bescherming van natuur. 
Deze opvattingen waren gebaseerd op de Engelse tuinstadgedachte. 
Voor de radiale wegen is het verloop van de 'heidewegen' aangehouden, 
waartussen geleidelijk terreinen werden bebouwd. 

In het noorden was nog veel heide aanwezig. Dit kwam, doordat zij tot 1932 
merendeels in handen van de erfgooiers was. In dit jaar is de heide door het 
Gooische Natuurreservaat verworven. 

Een nieuwe visie, op de wijze waarop Hilversum moest uitbreidden, werd in 
de eerste helft van de jaren twintig ontwikkeld. In 1925 verscheen namelijk het 
rapport van de "Centrale Schoonheidscommissie voor 't Gooi", waarvan Dudok 
voorzitter was. In dit rapport werd onderzocht in hoeverre de natuurgebieden die 
zich tussen de Gooise gemeenten bevonden, moesten worden beschermd. In deze 
tijd werd men zich namelijk bewust dat de natuur een van de factoren was 
geweest, waardoor Hilversum zich had kunnen ontwikkelen. Daarbij zag men in dat 
Hilversum zich steeds meer zou blijven uitbreiden, dit element zou kunnen 
verdwijnen. In die tijd werd ook een aantal eentonige denneakkers om esthetische 
redenen opnieuw met loofhout beplant. De driedeling industrie-villawijken-natuur, 
uit het ontwerp-bestemmingsplan van 1918 begon derhalve met elkaar in botsing 
te komen. 

4. 7. 2 Omroep 
In deze fase van Hilversumse ontwikkeling voltrekt zich een andere - min of meer 
toevallige - gebeurtenis, die het gezicht van Hilversum vooral in de jaren dertig zal 
gaan bepalen. Omdat namelijk in 1918 de Nederlandse Seintoestellen Fabriek (NSF) 
zich aan de Groest had gevestigd. Als gevolg hiervan werd de "Hilversumse 
Draadloose Omroep" (HOO) opgericht. Deze omroep kon zo gemakkelijk gebruik 
maken van de apparatuur van de NSF. Hiermee was de basis voor Hilversum als 
radiostad gelegd. In korte tijd werden ook andere omroepen opgericht, die zich in 
het Gooi vestigden, zodat ook deze factor een uitbreiding van Hilversum veroor
zaakte. De huidige studio's werden over het algemeen vanaf de jaren dertig 
ontworpen en gebouwd. 

4. 7. 3 Openbare voorzieningen 
Al deze bovengenoemde factoren hadden tot gevolg, dat niet alleen woningen 
moesten worden gebouwd, maar dat daarnaast ook veel aandacht aan openbare 
voorzieningen moest worden besteed. De stijging van het aantal inwoners had met 
zich meegebracht, dat het ambtenarenapparaat was uitgebreid, waardoor een 
groter raadhuis noodzakelijk werd. Ook nieuwe scholen, badhuizen, bibliotheken 
en een abattoir waren nodig. Aangezien dit vooral de taak van het gemeentebe
stuur was, zijn veel van dergelijke gebouwen door Dudok, die vanaf 1928 
gemeentearchitect was, ontworpen. Tot• 1954 heeft Dudok als geen ander het 
gezicht van Hilversum kunnen bepalen. 
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4. 7 .4 Dudok 
Het is tamelijk uniek dat in een plaats bijna de gehele ontwikkeling van een 
architect is terug te vinden. Men kan in het werk van Dudak zeven verschillende 
fasen onderkennen. De eerste fase (1907 - 1916) wordt gekenmerkt door een 
be"invloeding door architect H.P. Berlage. De tweede periode (1916 - 1920) toont 
invloed van de Amsterdamse School op de architectuur van Dudak. Verwantschap 
met de "Stijl" tussen 1920 en 1922 bepaalt de derde fase. Dudoks geheel eigen 
herkenbare stijl komt in de vierde fase (1923 - 1929) tot uitdrukking. In de vijfde 
fase (1929 - 1939) neigt de architectuur naar het functionalisme. Vervolgens kan 
men in de jaren 1939 - 1946 een verwantschap met de Delftse School onderken
nen. Tot slot sluit de architectuur van Dudak in de zevende fase (1946 - 1967) aan 
bij de gangbare architectuur uit die tijd4

• 

Onderwijl had Dudak in de periode 1927-1931 enkele partiele wijzigingen op het 
uitbreidingsplan van 1 905 gemaakt. Deze partiele wijzigingen betroffen de 
gebieden over het spoor (Plan Simon Stevin, Plan Noord en Plan Oost) en aan de 
zuidzijde van Hilversum (Plan Zuid). 

4 . 7. 5 Beeindigingsplan 
Een belangrijke gebeurtenis in deze periode is het feit, dat in de jaren 1929-1935 
een uitbreidingsplan voor de gemeente Hilversum tot stand werd gebracht. 

Een van de redenen waarom men tot het opstellen van dit plan had besloten, was 
het feit dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op grand van de Woningwet 
geen genoegen meer namen met de partiele uitbreidingen5

. 

Kenmerkend voor dit plan, dat door Dudak en ir. J.F. Groote werd opgesteld, was 
dat er een grens werd vastgesteld tot waar Hilversum mocht uitbreiden. Dit 
uitbreidingsplan werd dan ook tevens als beeindigingsplan beschouwd. 

Het aannemen van een grens had tot consequenties dat het gebied voor uitbreiding 
van de gemeente was bepaald. Uitgaande van deze grens had men berekend dat 
100.000 inwoners het maximale inwonersaantal voor Hilversum was. Daarna zou 
de gemeente "vol" zijn. 
Een ander gevolg van dit uitgangspunt was, dat - in tegenstelling tot het ontwerp
uitbreidingsplan van 1918, waarbij Dudak zich sterk had gemaakt voor vestiging 
van nieuwe industrieen - nu de komst van industrieen drastisch moest warden 
beperkt. Slechts op enkele plaatsen konden nog fabrieken warden ondergebracht. 
Het plan van 1 933 is in tegenstelling tot het plan van 1918 wel door de gemeente
raad vastgesteld. In de loop van de tijd is echter toch weer gedeeltelijk van het 
uitbreidingsplan afgeweken, omdat andere belangen voorrang kregen6

. 

4. 7 .6 Woonforensisme 
De laatste opmerking, die nog over deze fase van Hilversums ontwikkeling moet 
warden gemaakt, is dat in de jaren dertig in Hilversum een bloeiend woonforensis
me ontstond, dat veel massaler van omvang was dan bijvoorbeeld aan het eind van 
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de negentiende eeuw. Vooral de komst van de (hogere) middenstand heeft hieraan 
meegewerkt. Ook de komst van veel verlofgangers uit Nederlands-lnd.ie en de 
vestiging van gepensioneerden in Hilversum was een oorzaak van de continue 
groei van de gemeente. 

Al deze eerder genoemde factoren hadden tot gevolg dat niet alleen woningen 
moesten warden gebouwd, maar dat daarnaast ook veel aandacht aan openbare 
voorzieningen moest warden besteed . 

Groeikaart 1 940 
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4. 7 _ 7 Zonnestraal 
Het sanatorium "Zonnestraal" werd vanaf 1926 op het terrein van de voormalige 
buitenplaats "De Pampahoeve", in het zuidwesten van de gemeente gebouwd. 
De tbc-nazorgkolonie kwam tot stand op initiatief van de Algemene Diamantenbe
werkers Bond (ANDB), de eerste moderne vakbond van Nederland. Deze vakbond 
voor de Amsterdamse diamantbewerkers wilde de tuberculose in eigen kring zelf 
gaan bestrijden en richtte hiertoe een tbc-bestrijdingsorganisatie, het Koperen 
Stelenfonds (KSF) op. Dit Koperen Stelenfonds verwierf gelden om een eigen 
sanatorium op te richten. 
In 1919 werd van deze gelden het landgoed "De Pampahoeve" aangekocht en in 
1926 begon men met het bouwen van een sanatorium op dit terrein. De gebouwen 
van het sanatorium werden ontworpen door de architecten J . Duiker en B. Bijvoet, 
die in de Nieuwe-Zakelijke stijl bouwden. In 1928 kwam het hoofdgebouw gereed 
evenals het eerste paviljoen. In 1931 volgde hettweede paviljoen. Het geheel heeft 
een axiaal-symmetrische aanleg, met in het midden het hoofdgebouw en aan 
weerszijden daarvan een ziekenpaviljoen. Ook allerlei bijgebouwen als werkplaat
sen, een zusterhuis, nazorgwoningen en dergelijke, werden in de loop der jaren 
door de twee architecten op het terrein gebouwd. Bij de bouw van het complex 
werd geholpen door de patienten, als vorm van therapie. De bebossing van het 
heideterrein rondom Zonnestraal gebeurde door werkelozen als werkverschaffings
project. 

4. 7. 8 Hilvers urns Kanaal 
De groei van het scheepvaartverkeer naar Hilversum zorgde in de jaren dertig van 
de twintigste eeuw voor de aanleg van een nieuw kanaal. Daar de verbinding van 
de Vecht met Hilversum langs de ' s Gravelandse Vaart en de Gooische Vaart reeds 
lang veel te wensen overliet - de afmetingen van beide vaarten waren te klein om 
een behoorlijk scheepvaartverkeer te kunnen verwerken - werd in 1 934 begonnen 
met de aanleg van het Hilversums Kanaal. Dit Hilversums Kanaal, dat parallel loopt 
aan de Gooische Vaart en Hilversum verbindt met de Vecht, was in 1936 gereed. 
Het kanaal eindigt in een nieuwe haven, die bij zijn aanleg drie havenarmen met 
bijbehorende loswallen verkreeg. Tevens werd aan de zuidzijde van de haven een 
watersporthaven ontworpen. Na 1983 werd de tweede havenarm gedempt. 

4. 7 . 9 Vliegveld 
Het vliegveld "Hilversum" werd in 1939 aangelegd als sportvlieg-centrum, maar 
door de mobilisatie in augustus 1939 werd het vliegveld gelijk door defensie in 
gebruik genomen. Tijdens de Duitse bezetting werd het vliegveld door de Duitsers 
gevorderd. Zij hebben het vliegveld op grote schaal uitgebreid. Na de Tweede 
Wereldoorlog werd het vliegveld weer als sportvlieg-centrum in gebruik genomen, 
deze functie vervuld het heden ten dage nog steeds. 

4. 7 _ 1 0 Begraafplaatsen 
Naast de aanleg van planmatig ontwikkelde groenvoorzieningen werden er in de 
periode 1850-1940 ook drie begraafplaatsen binnen Hilversum aangelegd. In 1890 
werd langs de Bosdrift de Nieuwe Algemene Begraafplaats aangelegd. Deze 
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begraafplaats is een ontwerp van J. Springer en kent een plattegrond met 
kronkelige en gebogen wegen en een fraaie beplanting. De tweede begraafplaats 
die in deze periode werd aangelegd was de 2 ~ ha grate Noorderbegraafplaats uit 
1928-1930. Deze begraafplaats, naar ontwerp van W. M. Dudak, lag oorspronkelijk 
op de heide aan de noordzijde van Hilversum. In de jaren vijftig werd de grand 
random deze begraafplaats bebouwd, zodat de begraafplaats temidden van de 
stedelijke bebouwing kwam te liggen. De begraafplaats is eenvoudig en rationeel 
van opzet. Het terrein is in drieen gedeeld, waarbij het middelste gedeelte wordt 
ingenomen door een grasveld en de zijkanten door de graven. Een aula sluit het 
terrein at, waardoor een grate beslotenheid ontstaat. Aan de westelijke rand van 
de stad, op de hoek Vreelandseweg/Gijsbrecht van Amstelstraat, bevindt zich de 
lsraelische Begraafplaats. Deze joodse begraafplaats lag eerder aan de noordkant 
van Hilversum, maar is in de jaren twintig van deze eeuw naar deze plek 
verplaatst. 

4.8 Na-oorlogse ontwikkelingen 

4.8.1 Zonnestraal 
In de Tweede Wereldoorlog werden er door de Duitsers enkele gebouwen op het 
Zonnestraal-terrein gebouwd als onderkomen voor de manschappen, die op het 
nabij gelegen vliegveld "Hilversum " waren gelegerd. 
Na de oorlog zou het complex zich verder uitbreiden, al waren de architecten 
Duiker en Bijvoet daar niet meer bij betrokken. (Duiker overleed reeds in 1935). 
Daar het aantal tbc-patienten vanaf het begin van de jaren vijftig sterk afnam, werd 
in 1957 besloten dat Zonnestraal een algemeen ziekenhuis moest warden. Tot aan 
mei 1991 heeft het complex deze functie behouden, maar na een fusie met het 
streekziekenhuis staat het Zonnestraal-complex momenteel, sinds november 1991, 
leeg. 

4.8.2 Binnenstad 
Na de Tweede Wereldoorlog heeft met name de binnenstad van Hilversum flinke 
veranderingen ondergaan. 
Deze veranderingen werden in eerste instantie vastgelegd in het verbeterings- en 
verfraaiingsplan "Het Kernplan" van 1946. Waarna in 1971 in het "Gemeentelijk 
Structuurplan voor de kern van Hilversum" dwars door bestaande bebouwing een 
vierbaans autoweg werd gelegd, waaraan een reeks parkeergarages en bevoorra
dingsvoorzieningen liggen. Het is een puur bedrijfseconomisch rapport waarin de 
relatie architectuur-stedebouw geheel niet aan bod komt. 

Alhoewel de aanleg van deze ringweg niet geheel is uitgevoerd, hebben er hiertoe 
met name aan de oostzijde ingrijpende veranderingen voor plaats gevonden. 
Naast deze voor Hilversum ingrijpende verandering, vond in de kern zelf ook veel 
vervanging van bebouwing plaats. Vooral in het winkelgebied, dat in 1971 
voetgangersgebied is geworden, zijn veel oudere panden afgebroken ten behoeve 
van nieuwbouw. Een voorbeeld hiervan is onder meer het groats opgezette 
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overdekte winkelcentrum "Hilvertshof " . Ook verschenen er parkeergarages in het 
centrum, waarvoor oudere bebouwing moest wijken. 
De bebouwing uit de periode 1850-1940 die nog resteert in dit stadsdeel heeft ook 
veranderingen ondergaan. Zo hebben veel winkelpanden uit die, tijd nieuw puien 
gekregen. De arbeidersbuurten zijn door incidentele nieuwbouw, individuele 
verbouwingen en de aanleg van woonerven hun samenhang kwijtgeraakt. 
In 1992 is men gestart met een nieuw binnenstadsplan waarin nog meer slopen ten 
behoeve van het verkeer uit den boze is. De inrichting van de openbare ruimte 
krijgt hierin alle aandacht. Hierin wordt erkend dat oude dorpse elementen best 
opgenomen kunnen w orden in een binnenstedelijk karakter met een regionale 
winkelfunctie . 

Groeikaart 1963 
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4.8.3 Noordwestelijke villawijk 
In de jaren vijftig tot zestig ontwikkelde zich een tendens tot verdichting van met 
name de noordelijke villaparken (Trompenberg, Kannesheuvelpark en in mindere 
mate Nimrodpark). De ruim uitgelegde kavels rondom de grotere villa's. werden 
veelal gesplitst zodat er nog een villa of bungalow op de terreinen tussen de 
bestaande villa's gebouwd kon worden. Ook vond er op kleine schaal vervanging 
van bebouwing plaats in alle parken. 
De functie van veel panden veranderde vanaf deze periode ook. In plaats van een 
woonfunctie kregen veel van de met name wat ruimere villa's een kantoorfunctie 
of een gecombineerde woon/kantoorfunctie. Door de grootte van de panden en een 
veelal andere levensstijl dan voor de Tweede Wereldoorlog waren de panden niet 
meer rendabel voor alleen bewoning. Ook werden er wel villa's afgebroken om de 
grond te gebruiken voor de bouw van kleinere woningen of nieuwe kantoren. 
Met name de laatste jaren vanaf 1980 is er een sterke groei te bespeuren in de 
afbraak van merendeels grotere villa's. Op de hierdoor vrijgekomen grond worden 
veelal appartementen-complexen of kantoorgebouwen gebouwd. 
Door deze ontwikkeling worden de intimiteit en het karakter van de villaparken 
geschaad. 

4.8.4 Zuidelijke stadswijk 
De stadswijk heeft zich na de oorlog uitgebreid naar het zuid-westen toe, in grote 
lijnen volgens het uitbreidingsplan van 1 933. Hierbij zijn flats en woonhuizen 
gebouwd. Begin vijftiger jaren werd er de Rooms-Katholieke Begraafplaats St. 
Barbara aangelegd. 
Vanaf de jaren zestig werd in het uiterste westen de nieuwbouwwijk Kerkelanden 
aangelegd. Het karakter van deze nieuwbouwwijk is geheel anders geworden dan 
in het beeindigingsplan uit 1933 werd voorzien. In plaats van lage bouwblokken 
verrezen hier hoge flats aan de rand van de stad. 

4.8.5 Zuidoostelijke villawijk 
De villaparken hebben na de Tweede Wereldoorlog op kleine schaal verdichting en 
vervanging van bebouwing gekend. De grote, meestal oudere villa's hebben na de 
oorlog veelal de kantoorfunctie gekregen of zijn afgebroken ten behoeve van 
nieuwbouw. Toch heeft in dit stadsdeel de komst van kantoren niet op zo'n grote 
schaal plaatsgevonden als in de noord-westelijke villawijk. 
De villaparken in dit stadsdeel zijn veelal woonparken gebleven met een overwe
gende woonfunctie of gecombineerde praktijk/woonfunctie. 

4.8.6 Oude wijk over 't spoor 
Na de Tweede Wereldoorlog vond er in dit stadsdeel op kleine schaal vervanging 
van de bebouwing plaats. 
De arbeiderswoningen raakten door individuele verbouwingen (bijvoorbeeld het 
plaatsen van dakkapellen) veelal hun eenheid in bebouwing kwijt. De volkswoning
bouwcomplexen zijn door vervanging van karakteristieke elementen als deuren en 
ramen tijdens de renovaties, hun oorspronkelijke identiteit voor een groot deel kwijt 
geraakt. 

56 



analyses Hilversum 

Veel van de oorspronkelijke industrie is na de oorlog vervangen door nieuw 
gebouwde industrie-complexen. Met name de industrie aan de zuidzijde van deze 
wijl<, random de spoorlijn, is geheel vervangen door nieuwbouw. Op sommige 
plekken werd de voor-oorlogse industrie vervangen door woningbouw. 
In de jaren zeventig werd op een stuk grand langs de Larenseweg waar zich 
voorheen industrie en arbeiderswoningen had bevonden, een groat kantorencom
plex aangelegd voor het internationale bedrijf AT&T. 

4.8. 7 Nieuwe wijk over 't spoor 
Na de beeindiging van de Tweede Wereldoorlog werd voortgegaan met de aanleg 
van dit stadsdeel volgens het uitbreidingsplan van 1933. 
De oostelijke beeindiging van dit stadsdeel vond plaats in de jaren zestig met de 
aanleg van de wijk "Het Kamrad". In deze ten oosten van de Kamerlingh 
Onnesweg aangelegde wijk is de overgang van bebouwing naar natuur heel goed 
merkbaar. De volgens het beeindigingsplan haaks op de Kamerlingh Onnesweg 
aangelegde woonblokken, warden namelijk van elkaar gescheiden door stroken 
groen. In dit ontwerp is wederom de visie van Dudak herkenbaar, die het ingrijpen 
van de natuur in de bebouwing als de ideate beeindiging van de stad zag. 
In de voor-oorlogse bebouwing hebben zich na de oorlog nauwelijks veranderingen 
voorgedaan. Wei verloren wederom enkele volkswoningbouwcomplexen hun 
oorspronkelijke karakter door ingrijpende renovaties. 

4.8.8 Laatste woonwijken 
Hilversum na 1960, Kerkelanden wordt gerealiseerd, zowel een woonwijk als 
gedeeltelijk bedrijventerrein. Een typisch zestiger-jaren wijk met vrij in het groen 
staande hoogbouw met als introverte hofjes geprojecteerde rijtjeswoningen. De 
hoofdstructuur wordt gevormd door een ringweg als wijkontsluitingsweg en een 
centrale groenzone met daarin verspreid liggende openbare voorzieningen. 

In de zeventiger jaren wordt de Hilversumse Meent bebouwd. Een wijk met 
specifieke kenmerken uit die tijd, laagbouw in de vorm van kronkelige woonerven. 
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Ruimtelijke structuur 
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5 Ruimtelijke structuur Hilversum 

5. 1 lnleiding 

Omdat Hilversum na 1963 niet meer gegroeid is, zijn juist de functionele 
veranderingen van grate invloed op de ruimtelijke structuur van Hilversum. 
Daarom heb ik naar een combinatie gezocht van zowel een functionele als 
ruimtelijke analyse. De zogenaamde lagen-structuur die in belangrijke mate 
gebaseerd is op het historisch ontwikkelingsproces. 
De verschillende stadia in dit proces hebben elk op eigen wijze bijgedragen aan de 
verschijningsvorm van de stad. De verschillende stedebouwkundige principes die 
achtereenvolgens aan het proces ten grondslag liggen, geven de structuur een 
zekere gelaagdheid. 
Elke laag in de structuur staat voor een stedebouwkundig samenhangend patroon, 
dat zich in wezen onderscheid van de andere patronen en dat getekend is door Mm 
of meerdere periodes in de ontwikkeling van de stad. De verhouding tussen de 
verschillende lagen bepaalt uiteindelijk de ruimtelijke structuur van de stad. 
De beschrijving is toegespitst op de belangrijkste verblijfs- en verbindingsruimten 
op stedelijk niveau. 
In de gelaagde opbouw van de stad zijn een vijftal patronen onderscheiden, die hier 
achtereenvolgens warden beschreven. 

1 Historische kern en radialen 
2 Hoofdwegennet 
3 Spoortraject 
4 Groenstructuur 
5 Stedelijk weefsel 

5. 2 Historische kern en radial en 

Het centrum van Hilversum heeft in de loop der tijd verschillende al dan niet 
ingrijpende veranderingen ondergaan. Toch zijn de brinken als pleinvorm nog altijd 
aanwezig. Ook de oude routes vanuit het dorp zijn nog goed herkenbaar. Deze 
routes eindigen allemaal op een brink of plein in de binnenstad. 
Een belangrijk kenmerk van het patroon van historische radialen, de driften, is de 
kleinschaligheid en functiemenging, die naarmate men het centrum nadert steeds 
meer door winkels gedomineerd wordt. Daarnaast is de sterke menging van 
verkeerssoorten zeer kenmerkend voor de aanlooproutes van het centrum. 

Door het toenemen van het forensisme als direct gevolg van de aanleg van de 
spoorlijn en tevens de afname van de weverij-industrie vertoren veel boerderijen en 
wevershuisjes in het centrum hun oorspronkelijke functie. Veel van deze panden 
werden afgebroken en vervangen door veelal nieuwe winkels en bedrijven. De kern 
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van het dorp kreeg hierdoor een winkel- en bedrijvenfunctie . Ook vond er op grate 
schaal verdichting plaats . Dit betekende het einde van Hilversum als agrarisch dorp 
en dorp van weverij maar het begin van de ontwikkeling tot tuindorp en stedelijke 
kern . 

Tegenwoordi·g is in de binnenstad de dorps- en stadskant van Hilversum 
herkenbaar gemaakt, in twee kruisende assen, de Groest en de Kerkstraat. 
De Groest is nu een promenade die ruimte biedt aan tal van activiteiten. Bomenrijen 
bepalen het karakter. De bebouwing vertoont een grate verscheidenheid aan 
vormen, stijlen en kwaliteiten en is enigszins los van elkaar gerangschikt. Er zijn 
winkels, cates , restaurants, terrassen, bedrijven en woningen. De Groest is de 
dorpskant van de binnenstad. 
De Kerkstraat vormt met de aangrenzende straten het winkelhart . Gesloten 
gevelwanden, een stenen inrichting, veel drukte, een stedelijk karakter. De 
Kerkstraat is de stadskant van de binnenstad. 

Historische kern en radialen 
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Groest 

Kerkstraat 
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5 .3 Hoofdwegennet 

Het stelsel van hoofdwegen in en rand de st ad is een van de belangrijkste 
erfenissen van Dudak. Voor de radiale structuur is het verloop \(an de ' heidewe
gen ' , de driften , aangehouden. De oude w egen lei den alle naar het centrum , dwars 
door bos en hei en door woonwijken. Langzaam zijn de terreinen tussen de wegen 
volgebouwd, maar de oude wegen vormen nog st eeds het spinneweb waar 
Hilversum aanhangt. 
De buitenring, w elke gepland, gemaakt door Dudok, heeft niet alleen een functie 
voor het autoverkeer, maar is ook ruimtelijk een bepalende lijn voor de structuur 
van Hilversum. Daarmee best aat een st ructuur van radialen en een tangent. 

Hoofdwegennet 
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VoorbeeJden van de ring 
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Voorbeelden van de radialen 

De radialen als ruimtelijk orienterende hoofdwegen vanuit en naar het centrum 
kennen van oorsprong een boombegeleiding. Onderling vertonen de invalswegen 
sterke verschillen, die worden bepaald door de verschillende woonwijken. Zo is de 
's Gravelandseweg een markante bomenlaan met aan beide zijde losstaande 
markante villa's. En loopt de Larenseweg bijvoorbeeld juist door een compacte wijk 
en langs een bedrijventerrein, waardoor deze radiaal een meer stenig dan groen 
karakter heeft. 
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Door de verstedelijking en toename van het autogebruik neemt de auto een steeds 
belangrijkere plaats in het stadsbeeld in . Het oorspronkelijke Hilversum (ontworpen 
in 1933) is niet op deze grote verkeersdruk ingesteld. Dudok heeft het verkeer 
duidelijk gestructureerd in een ring en radialen , maar had deze toename niet 
voorzien. Nu is er een nieuwe heldere verkeersstructuur nodig om de verkeersdruk 
in banen te leiden en de orientatie te verbeteren . 
Voor een goede verkeersafwikkeling wordt gestreefd naar een logische route van 
de ring. Het plaatselijk ontbreken van een logische route (slechte orientatie) heeft 
tot gevolg dat veel verkeer terecht komt op nevenroutes als de Gijsbrecht van 
Amstelstraat en de Jan van der Heijdenstraat. 

5 .4 Spoortraject 

Spoortraject 
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De trein speelt voor veel inwoners en bezoekers van Hilversum een belangrijke rol 
in de beleving en de herkenbaarheid van de stad. De spoorlijn is als entree in sterke 
mate bepalend voor het beeld dat een ieder van de stad heeft. Daarbij is aan het 
trace een groot deel van de geschiedenis van de stad afleesbaar. _Aan de 
spoorzone ontleend de stad een belangrijk deel van haar identiteit. 
Komt men vanuit Utrecht Hilversum binnen dan blijkt Hilversum omringd door 
natuur. Vanuit de bossen komt men meteen Hilversum media-stad binnen. Links 
Veronica en een stukje verderop rechts het omroepmuseum. Het laatste gedeelte 
van het traject loopt door compacte woongebieden. Gevolgd door een rommelige 
zone van kleine bedrijfjes, niet onderhouden groen en puin. Deze laatste 
kennismaking met Hilversum past niet binnen de betekenis van Hilversum en dient 
daarom aangepast te worden. 
Vanuit Amersfoort is het traject als volgt: natuur, compacte wijken en dan aan 
weerszijde bedrijventerrein met links het NOB en de EO. Waardoor ook hier kennis 
gemaakt wordt met een groene-stad en media-stad. 
Het laatste gedeelte van de reis is hier gelijk aan die vanuit Utrecht, waardoor 
hiervoor hetzelfde geldt. 
Komende vanuit de richting Amsterdam ziet men aan de linkerkant een uitbreiding 
van Dudok, een duidelijke eenheid in bebouwing. Terwijl aan de rechterkant de 
grote gebouwen van het Omroepkwartier opdoemen, gelegen in het groen. Dus 
ook hier Hilversum groen-stad, Hilversum media-stad. 

De identiteit van Hilversum als media-stad en groen-stad wordt dus overduidelijk 
kenbaar gemaakt aan de spoorzone alleen zijn er nog een paar aanpassing 
noodzakelijk. 

Spoorzone 
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5.5 Groenstructuur 

In de beschrijving van de gelaagdheid in de stedebouwkundige structuur is de 
groenstructuur als een van de lagen opgevat. De groenstructuur pmvat een aantal 
qua vorm, grootte en functie verschillende onderdelen, die zowel op wijk- als 
stedelijk niveau van belang zijn . De aard van de onderdelen en de onderlinge 
samenhang zijn in belangrijke mate bepaald door de periode waarin groenelementen 
zijn ontstaan. 

Hilversum, een stad omringd door het rijk geschakeerde landschap van het Gooi . 
Hilversum, een stad met een netwerk van lijnen, waaronder lanen als de 
's Gravelandseweg, groene routes als de Peerlkamplaan en groene vingers als de 
Oude Haven. 

Groenstructuur 
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Oude Haven 

Hei 

Hilversum, een stad met een diversiteit aan gebieden. Van lommerrijke villawijken 
tot statige Dudokwijken. 
Hilversum, een stad met karakteristieke plekken als brinken, vijvers, pleinen en 
parken. 
Hilversum, een stad met een uniek bomenbestand. 

68 



analyses Hilversum 

Tegelijkertijd zien we een aantal ontwikkelingen waardoor de kwaliteiten warden 
bedreigd. Met name het verdichtingsproces en het uitblijven van beheeringrepen 
de afgelopen jaren heeft vaak een negatieve invloed gehad op de kwaliteiten van 
de onbebouwde omgeving. 
Hilversum heeft haar huidige karakter te danken aan ontwikkelingen uit ver
schillende periodes. Het gevolg hiervan is een diversiteit aan gebieden die allemaal 
een eigen kwaliteit hebben. 
Hilversum nu, waarbij een groei naar buiten de bebouwde kom nagenoeg 
onmogelijk is door het omringende, beschermde natuurgebied. Dit betekent een 
intensief verdichtingsbeleid in diverse delen van Hilversum. De druk op de 
onbebouwde ruimte neemt daardoor toe. De aanwezige ruimte dreigt verkleind en 
versnipperd te warden. Waardoor het aanwezige groen onder druk komt te staan. 
Om deze reden is door de gemeente Hilversum een groenstructuurplan opgesteld. 
Het doel van dit plan is, het veiligstellen en ontwikkelen van de specifieke 
kwaliteitskenmerken van de onbebouwde ruimte van Hilversum. Om zo ongewenste 
ontwikkelingen tegen te gaan. 

5.6 Stedelijk weefsel 

De laatste te benoemen laag in de opbouw van de stad betreft het stedelijk weefsel 
binnen de hiervoor beschreven ruimtelijke patronen. Het weefsel moet warden 
gezien als complementair ten opzichte van de structurende elementen op stedelijk 
niveau. 
Deze laag omvat de ruimtelijke karakteristiek van de verschillende buurten, waarbij 
zowel de hoofdopzet als invulling van belang zijn. 

Villagebieden 

Compacte wijken 

Dudokwijken 

Nieuwe wijken 

lndeling in gebieden 

69 



analyses Hilversum 

In het verlengde van het geschetste historisch perspectief is een indeling in 
gebieden gemaakt waarbinnen sprake is van een samenhangende ruimtelijke 
structuur en een coherent stadsbeeld. 

5.6. 1 Villagebieden 
De villagebieden zijn ontstaan rond 1900 en bepalen vanaf die tijd voor een 
belangrijk deel het karakteristieke beeld van Hilversum. Het imago Hilversum
Groenstad komt hier maximaal tot uiting. Aan de zijde van 's Graveland zijn de 
landgoederen planmatig verkaveld tot villapark in een boomrijk gebied met een 
beeldbepalend klassiek villakarakter. 

Stedelijk weefsel 
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Het betreft wonen op grate kavels met zodanig hoogwaardig groen dat gesproken 
kan warden van bebouwde bospercelen. De wegen vertonen een kronkelige, 
amorfe structuur, maar soms ook het karakter van statige bomenlanen, afgewis
seld met indrukwekkende vijvers en andere waterpartijen. Het beeld is zeer groen, 
de bebouwing speelt een ondergeschikte rot. Dit biedt perspectieven voor passieve 
recreatie, zoals een wandeling door de fraaie lanen. 

In de afgelopen decennia zijn de villagebieden op een aantal plaatsen verdicht met 
grootschalige appartementen en bedrijven. Soms sluit zowel het karakter van de 
bebouwing, als de plaats die deze inneemt in de onbebouwde ruimte, niet aan op 
de kenmerken en kwaliteiten van het gebied. 

Villagebieden 
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Er doen zich op een aantal plekken prablemen voor door verdichting en veranderd 
gebruik. Menig villa heeft een kantoorfunctie gekregen en trekt overdag grate 
hoeveelheden auto's aan. Dit gaat gepaard met verharding van graengebieden die 
geschikt gemaakt warden voor parkeergelegenheid. Dit brengt ook met zich mee 
dat de verkeersintensiteit van, en de parkeerdruk op de lanen en op de percelen 
sterk zijn toegenomen. 

De kwaliteit van de gebieden staat ook nu nog een zeer waarschijnlijk ook in de 
nabije toekomst, -deels afhankelijk van het welslagen en effectueren van het beleid 
inzake de AV-functie en het Mediapark-, onder grate druk. Het bieden van 
vestigingsmogelijkheden voor de nog steeds graeiende AV-functie en andersoortige 
kantoorfuncties alsmede het toestaan van de bouw van appartementen zal 
uiteindelijk ten koste gaan van het hoogwaardige woonkarakter en de graene 
karakteristiek. 

5.6.2 Compacte wijken 

Ats resultante van de opmars van de industrie rand 1900 is Hilversum niet !anger 
alleen een villadorp voor welgestelden, maar krijgt Hilversum ook een tweede 
gezicht. Er ontstaan compacte wijken voor hoofdzakelijk industrie-arbeiders. Deze 
zijn gebouwd zonder voorapgezet plan, tangs bestaande paden, tegen het oude 
dorp. Deze wijken karakteriseren zich door aaneengesloten straatwanden, gevormd 
door relatief lage woningen, met weinig graen. 

Compact wonen 
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Op zich overheerst de woonfunctie, maar zelfs in het straatbeeld is te zien dat die 
functie onder druk staat. Van oudsher zijn er op tal van plaatsen kleine bedrijfjes 
gevestigd, waarvan een aantal zelfs is uitgegroeid tot omvangrijke bedrijfslocaties 
ten opzichte van de oorspronkelijke kleinschalige structuur. Het gebied bezit ook 
de functie van 'kraamkamer' voor startende bedrijfjes. Dit levert echter wel een 
bedreiging van het woonklimaat op. Andere voorzieningen zijn voldoende 
aanwezig, maar liggen nogal verspreid over de wijken. Een structuur is nauwelijks 
te ontdekken. 
De verdichting met auto's heeft zijn weerslag op de onbebouwde ruimte. Het beeld 
wordt in toenemende mate bepaald door geparkeerde auto's. Gesloopte panden 
zijn vaak veranderd in verharde parkeerplaatsen. Hierdoor verdwijnt het karakteris
tieke beeld van min of meer gesloten bouwblokken en wordt op ongestructureerde 
wijze onbebouwde ruimte gecreeerd. 

Compacte wijken 
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Centraal in deze compacte wijken moet staan de bescherming van de woonfunctie 
tegen de overlast van andere functies. De sociale structuur is te verbeteren door 
strategische nieuwbouw. Uiteindelijk zullen de gebieden gebaat zijn bij een heldere 
structuur. 
De openbare ruimte dient zo ingericht te worden dat de spanning tussen de diverse 
gebruiksvormen ofwel de toedeling van de ruimte aan de functies verkeer, spelen 
en groen, zo helder mogelijk is. 

5.6.3 Dudokwijken 
De Dudokwijken zijn na 1930 opgezet met een heldere overgang van stad naar 
landschap. Hilversum bezit door Dudok planmatig ontworpen wijken met een 
heldere, strakke stedebouwkundige opzet: een harmonieus samengaan van 
bebouwing en openbare ruimte. Naast de radiaal gerichte wegen is er een ringweg 
rond de stad tot stand gekomen. Een ring die per gebied veelvuldig van karakter 
en profiel verandert. 

Dudokwijken 
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De Dokwijken verschillen onderling wel van opzet: 
• Het Kamrad met dwars op het heidegebied geplaatste bouwblokken met veel 

openbaar groen; 
• De Schildersbuurt en het Schrijverskwartier met traditioneel gelijke architectuur 

met weinig openbare plantsoenen, maar met veel straatbomen en voortuinen 
waardoor een groen straatbeeld aanwezig is; 

• Hilversum-Noord, Van Riebeeckkwartier en delen van Zuid met een meer 
formele opzet aan de rand van de stad met een afwisseling van hoog- en 
laagbouw. Het stratenpatroon met groen in de vorm van gazons en bomen is 
zeer monumentaal. Bij de flats zijn gemeenschappelijke tuinen aanwezig. 

De detailhandel is van oorsprong gestructureerd. In de loop der tijd is door het 
minder functioneren van de binnenstad, een enorm spanningsveld ontstaan langs 
de Gijsbrecht van Amstelstraat. De uitbreidingsbehoefte van de detailhandel legt 
een claim op de ruimte die tegelijkertijd ook door de woonfunctie en/of verkeers
functie (parkeren) gebruikt wordt of kan/moet warden. In andere delen van de 
Dudokwijken zijn nog enkele geconcentreerde winkelvoorzieningen aanwezig. Er 
zijn betrekkelijk weinig bedrijven in de Dudokgebieden gevestigd. Voorzieningen 
zoals scholen en ruimte voor speelgelegenheid zijn voldoende aanwezig. De 
ruimtelijke kwaliteit wordt onder meer bepaald door de planmatig geprojecteerde 
vijvers, begraafplaatsen en zichtassen. 

De komende jaren zal een oplossing moeten warden gevonden voor de proble
matiek rond de Gijsbrecht van Amstelstraat. 

Groen straatbeeld 
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5.6.4 Nieuwe wijken 
De behoefte in Hilversum aan woningen blijft groeien. Hiervoor wordt na 1960 
Kerkelanden gerealiseerd, gedeeltelijk als woonwijk, gedeeltelijk als bedrijventer
rein. Een typische zestiger-jaren wijk met vrij in het groen staande hoogbouw en 
daarnaast als introverte hofjes geprojecteerde rijtjeswoningen. De hoofdstructuur 
wordt gevormd door een ringweg als wijkontsluitingsweg en een centrale groene 
zone met daarin verspreid liggende openbare voorzieningen. De ligging van het 
(woon)gebied is ten opzichte van de andere stadsdelen ge·isoleerd. 
De functionele structuur is helder door de sterke scheiding van de functies wonen, 
voorzieningen en bedrijven, in tegenstelling tot de ruimtelijke structuur in het 
woongebied. De groenstructuur, verkeersveiligheid en sociale veiligheid zijn voor 
verbetering vatbaar, eventueel te bereiken door een duidelijker structurering van 
de onbebouwde ruimte. 

Nieuwe wijken 
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In het woongebied zal het beheer van de openbare ruimte om beleidskeuzen 
vragen. Herinrichting en herverdeling van gronden kan aan de orde zijn. Aan de 
verbetering van een deel van de groenvoorzieningen in de wijk wordt vanaf 1 991 
gewerkt op basis van een Groenbeheerplan. Voor het Havenkwartier zijn specifieke 
plannen in voorbereiding. Dit zal leiden tot verbetering van de structuur en mogelijk 
ook uitbreiding van het bedrijfsareaal opleveren. De druk vanuit de detailhandels
sector (bouwmarkten) vraagt om aandacht. 

Kerkelandenflats 
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Noten behorend bij onderdeel B: 'analyses Hilversum' 

1. M. Addink-Samplonius ( 1976), Hilversum/Laren, de gemene heide van Gooiland, archeologi
sche Monumenten in Nederland 5. 

2. Bureau voor Stedebouw lr.F.J. Zandvoort bv ( 1983), Hilversum Architectuuronderzoek 
(Amersfoort). 

3. M. Cramer, H. van Grieken en H. Pronk (1981), WM. Dudok 1884-1974, (Amsterdam). 

4 . zie voor de werken van Dudak onder andere: 
G. Friedhoff (1928), WM. Dudok (Amsterdam). 
R.M .H. Magnee (ed) (1954-1955), Willem M. Dudok (Amsterdam). 
G. Fanelli ( 1978), Moderne architectuur in Nederland 1900-1940 (' s-Gravenhage). 
M. Cramer, H. van Grieken en H. Pronk (1981), WM. Dudok 1884- 1974 (Amsterdam). 

5. Dr. A.C.J. de Vrankrijker (1976), NieuwsteGeschiedenis van Gooiland 1925-1975(Schiedam). 

6. M. Cramer, H. van Grieken en H. Pronk (1981), WM. Dudok 1884-1974 (Amsterdam). 
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DEEL C: 
Beeldkwaliteitsplan 

Boom berg 
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Ligging plangebied in Hilversum 
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6 Beeldkwaliteitsplan Boomberg 

6. 1 Kennismaking met het plangebied 

De Boomberg is een karakteristieke en waardevolle villawijk die ontwikkeld is vanaf 
het einde van de vorige eeuw. Door een aantal ontwikkelingen is de ruimtelijke 
kwaliteit van de wijk echter steeds meer onder druk komen te staan. 

Zoals in hoofdstuk 5 al beschreven is, zijn de villagebieden en dus ook Boomberg 
verdicht met grootschalige appartementen en bedrijven. Soms sluit zowel het ka
rakter van de bebouwing, als de plaats die deze inneemt in de onbebouwde ruimte, 
niet aan op de kenmerken en kwaliteiten van het gebied. 
Er doen zich op een aantal plekken problemen voor door verdichting en veranderd 
gebruik. Menig villa heeft een kantoorfunctie gekregen en trekt overdag grote hoe
veelheden auto's aan. Dit gaat gepaard met verharding van groengebieden die ge
schikt gemaakt warden voor parkeergelegenheid. Dit brengt ook met zich mee dat 
de verkeersintensiteit van, en de parkeerdruk op de lanen en op de percelen sterk 
zijn toegenomen. 

Dit beeldkwaliteitsplan beoogt een heldere kijk te geven op de ruimtelijke 
verschijningsvorm van de Boomberg. Het doel hierbij is een kader aan te geven 
waarbinnen bouwactiviteiten en inrichtingsmaatregelen zich dienen af te spelen. 
Onderwerp van studie is de kwalitatieve samenhang (of juist het ontbreken 
daarvan) tussen de ruimtelijke structuur, de architectuur, de inrichting van de 
openbare ruimte en het groen. -

6. 2 Ligging van het plangebied 

Het studiegebied "Boomberg" maakt deel uit van twee bestemmingsplangebieden 
"Villagebied" en "Oosterstraten/Nieuwstraten". 
Het studiegebied ligt in het zuidelijk gedeelte, binnen de ring, van bestemmingsplan 
"Villagebied" en bestaat uit de villaparken Suzannapark en Boomberg en beslaat 
het gebied Nieuwstraten van bestemmingsplangebied "Oosterstraten/Nieuwstra
ten". 
Hierdoor bevat het studiegebied een tweedeling; de villaparken, het villadorp voor 
welgestelden van rond 1900 en, als resultante van de opmars van de industrie 
rond 1900, arbeiderswoningen. 

Ats begrenzing van het studiegebied warden de radialen 's Gravelandseweg en 
Havenstraat en de groengebieden Oude Haven en Corversbos aangehouden. 

Voor de straatnamen wordt verwezen naar het kaartje in bijlage 1. 
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6.3 lndeling van het beeldkwaliteitsplan Boomberg 

6.3.1 Terugkoppeling naar hoofdstuk 3 
In hoofdstuk 3 is het een en ander uiteengezet over het beeldkwaliteitsplan. 
Als eerste kent het beeldkwaliteitsplan drie niveaus van kwaliteitszorg: 
• gebiedsniveau; 
• omgevingsniveau; 
• gebouw- en inrichtingsniveau. 

Daarnaast wordt in hoofdstuk 3 de inhoud van een beeldkwaliteitsplan uitvoerig 
besproken. 
De basis voor het formuleren van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid vormt de analyse 
van de bestaande karakteristieken en eigenschappen van bebouwing en openbare 
ruimte. Op basis van deze beeldanalyse wordt vastgesteld voor welke aspecten 
van de beeldkwaliteit er uitgangspunten voor beleid moeten worden vastgesteld, 
het wensbeeld. Dit wensbeeld is een beeld waarin de gewenste beeldkwaliteit voor 
het gebied wordt beschreven. Dit krijgt zijn uitwerking in een ruimtelijk concept, 
een weergave van de essentie van het ruimtelijk plan, dat de uitwerking op een 
lager planniveau zal sturen. 

Beleidskader Uitvoeringskader - lnvulling 
visievorming beeldkwaliteitsplan 

Boomberg 
beeldanalyse 

analyses + beleid historische analyse 
ruimtelijke structuur 

gewenste beeldkwaliteit 

wensbeeld + wensbeeld + 
ruimtelijk concept ruimtelijk concept 
ruimtelijk concept uitwerking op dragers 
werkt sturend voor de gebiedsniveau deelgebieden 
verdere uitwerking uitwerking op deelgebieden 

omgevingsniveau 
uitwerking op architectuur 
gebouw- en inrichtingsniveau inrichting van de 

openbare ruimte 

Schematische weergave van de inhoud van een beeldkwaliteitsplan 
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6. 3. 2 lndeling van het verdere beeldkwaliteitsplan 
Allereerst volgt in hoofdstuk 7 de beeldanalyse van het plangebied. Deze zal 
bestaan uit een tweetal analyses; een historische analyse en een analyse naar de 
ruimtelijke structuur van Boomberg. Bij deze laatste worden weer dezelfde vijf 
patronen onderscheiden als in hoofdstuk 5, namelijk: 
• historische kern en radialen; 
• hoofdwegennet; 
• spoortraject; 
• groenstructuur; 
• stedelijk weefsel. 
Per laag wordt de invloed van de structuur van de stad beschreven op de 
ruimtelijke verschijningsvorm van Boomberg. Daarna wordt verder ingezoomd in 
het plangebied en wordt op buurtniveau de analyse opnieuw uitgevoerd. 
Het derde patroon 'spoortraject' zal bij de beschrijvingen weggelaten warden daar 
deze geen invloed heeft op het plangebied, gezien de ligging van het plangebied 
in Hilversum. 
Hierna vol gt, na de beschrijvingen van hoofdstuk 7, in hoofdstuk 8 de gewenste 
beeldkwaliteit. In dit hoofdstuk wordt de gewenste beeldkwaliteit uiteengezet in 
het wensbeeld dat volgt uit de beeldanalyse, uit dit wensbeeld volgt het ruimtelijk 
concept. Dit concept is sturend voor de verdere uitwerking van het beeldkwali
teitsplan. 
In dit zelfde hoofdstuk is ook de uitwerking voor het gehele plangebied beschreven 
inclusief de consequenties voor het plangebied op gebiedsniveau. 
In hoofdstuk 9 volgt de uitwerking op een planniveau lager, die van omgevingsni
veau. Hier wordt het plangebied in een aantal deelgebieden onderscheiden, welke 
alle apart warden beschreven. Per deelgebied warden de consequenties van het 
ruimtelijk concept uiteengezet. 
In hoofdstuk 10 tenslotte volgt de uitwerking van het laatste planniveau van 
kwaliteitszorg, op gebouw- en inrichtingsniveau. Dit hoofdstuk beschrijft de 
architectonische verschijningsvorm en de consequenties van het ruimtelijk concept 
op deze verschijningsvorm, net als in de hoofdstukken 8 en 9 waar de ruimtelijke 
verschijningsvorm wordt beschreven. 
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Kadastrale minuutplan van het gebied van de Boom berg ( 1880) 
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7 Beeldanalyse Boomberg 

7. 1 Ontwikkelingsgeschiedenis Boomberg 

In 1831 wordt het bouwland, belend door de Molendrift (nu Vaartweg) en akkers, 
aangekocht door de kunstschilder Jan van Ravenzwaaij 'voor zichzelf en voor 
diegenen die deelgenoten zijn of zullen worden van de onderneming tot bespitting 
en beplanting van eenige gronden aan de westzijde van het dorp Hilvers um'. De 
bedoeling was om er door middel van de aanplant van bomen en struiken hier een 
aangenaam wandelpark 1 te maken. Het ging hier onder meer om de latere 
Peerlkamplaan. In de periode 1831-1841 kocht van Ravenzwaaij voor zichzelf en 
de onderneming het bouwland en houtland rond de Boomberg aan. 
In 1848 kocht de gemeente de gronden op en rond de Boomberg aan van van 
Ravenzwaaij en de onderneming waarbij uitdrukkelijk werd bepaald dat de 'publieke 
wandeling ten alle tijden moest worden gelaten onverlet zoals die nu is bestaande 
en alzo een belommerde wandeling opleverende'2

. In de vorm van de Peerlkamp
laan bleef deze lange smalle strook grond beplant met hoogopgaande loofbomen, 
die oorspronkelijk een wandeling bood tussen heide en dorp, tot op de dag van 
vandaag bewaard. In deze wandeling vormde het terrein op de top van de 
Boomberg een verbreding. Op een perceel op de Boomberg rustte het servituut dat 
er geen uitzichtbelemmerende bebouwing mocht plaatsvinden, noch beplanting 
aangelegd die hoger zou groeien dan 125 centimeter. Toen de gemeente het 
perceel in 1913 kreeg, gaf zij de tuinarchitect D.F. Tersteeg opdracht er een 
rosarium aan te leggen3

. 

In het gebied begrensd door de 's Gravelandseweg, Vaartweg (voorheen: 
Molendrift) en de Bussumergrintweg nam de vilfabebouwing al snel na 1874 een 
hoge vlucht. Tot die tijd was het een gebied dat voornamelijk gedomineerd werd 
door de langgerekte en smalfe engen, in het westen grenzend aan de 'erfpagts
gronden'. Dit gebied rondom de Boomberg had namelijk dezelfde landschappelijke 
voordelen als dat bij de Trompenberg. Het was hooggelegen en bestond uit 
zandgrond, kortom het was er gezond wonen. De verbrokkelende eigendomsver
houdingen (gevolg van het feit dat het om gemeenschapsgrond ging), maakte 
echter een grootschalige opzet en ontwikkeling onmogelijk. In 1880 stonden 
belangrijke delen van het gebied nog steeds te boek als gemeenschapsgrond. 

De oost-west orientering van de engen in dit deel van de gemeente maakte dat de 
nieuw aangelegde wegen, metals belangrijkste de latere Albertus Perkstraat en de 
Bergweg, de oost-west orientering van de engen volgden. Ze mondden uit op het 
Schoenmakerssteegje, dat in 1879 op voorstel van Albertus Perk werd omgedoopt 
tot Boomberglaan, 'daar dit gedeelte door de aanbouw van villa's zeer in aanzien 
heeft gewonnen en die naam (Schoenmakerssteegje) thans geen reden van bestaan 
meer heeft'4 • De naam had niet alfeen zijn reden van bestaan verloren, maar wekte 
ook ten aanzien van dit tot bloei komende deel van de gemeente een verkeerde 
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indruk. Geen villabewoner zou graag aan een Schoenmakerssteegje wonen, al was 
het maar omdat dit meer deed denken aan tochtige arbeiderswoningen dan aan 
luxueuze nieuwe villa's. 

In de periode 1874-1880 werden de eerste nieuwe villa's, waaronder twee 
dubbele, gebouwd aan de Torenlaan en de Vondellaan. Deze beide wegen stonden 
via de verlengde Torenlaan in verbinding met het dorp. De verlengde Torenlaan 
was aangelegd door de drie gebroeders de Groot, de eigenaren van 'huizen op 
grand gelegen aan den Nieuwen Puinweg'. Op hun voorstel werd de weg in 1 879 
omgedoopt tot Torenlaan5

• Dater al snel behoefte bestond aan betere wegverbin
dingen in dit gebied bleek uit een rekest van bewoners en/of eigenaren van huizen 
aan de Torenlaan-Boomberglaan. Zij verzochten de raad om de smalle Boomberg
laan met zo'n twee meter te verbreden. Dit laantje was namelijk de enige noord
zuid verbinding in dit gebied en verbond de 's Gravelandseweg met de Vaartweg. 
Het noordelijke deel ervan werd gevormd door een bestaand pad over de engen en 
het zuidelijk deel, vanaf de latere Peerlkamplaan, liep over de scheidslijn tussen 
twee verkavelingen. Verder verzochten adressanten de gemeenten de Torenlaan 
te verbinden met de Molendrift (nu Vaartweg), 'waardoor eene nieuwe gemeen
schap met die zijde van het dorp zoude ontstaan, waardoor de uitbreiding der 
Gemeente aldaar zeer zou word en bevorderd'. 

Op het ontgonnen gebied tussen de 's Gravelandseweg en de latere van der 
Lindenlaan liet de bankier J. van der Linden in 1836 de villa Lindenheuvel bouwen. 
In 1880 kocht Christiaan van Lennep, die rijk was geworden in Nederlands-lndie, 
op een openbare veiling de buitenplaats Lindenheuvel6

• Het witgepleisterde 
buitenhuis liet hij afbreken en in 1882 aan de Peerlkamplaan weer opbouwen. Op 
het oostelijke deel van de voormalige buitenplaats liet hij een zestal villa's 
bouwen;het westelijk gedeelte van de voormalige buitenplaats verkocht hij aan de 
bankier B.W. Blijdenstein. Deze bouwde hier een imposant buitenhuis in neo
renaissancestijl waarvan de toren de omgeving domineerde, de villa Vogelenzang. 
Tussen de latere Jonkerweg en de van der Lindenlaan liet hij een collectie 
coniferen planten en legde daarmee de basis van het Pinetum Blijdenstein. 
Hiermee ontstond in 1882 een situatie waarbij een bestaande buitenplaats 
verkaveld werd en voor een deel bebouwd met villa's. De andere helft werd 
opnieuw een buitenplaats. 

Langs de Vaartweg vond, volgens het gebruikelijke patroon bij belangrijke en 
verharde uitvalswegen, aan beide zijden lintbebouwing met villa's plaats. Een 
bebouwing, financieel aantrekkelijk voor de verschillende exploitanten, doordat zij 
geen wegen hoefden aan te leggen en te onderhouden. Ze konden naar believen 
gebruik maken van de bestaande weg. Deze bebouwing langs de Vaartweg 
(voorheen Molendrift) vormde, evenals de lintbebouwing langs de 's Gravelandse
weg, een aanzet tot de ontwikkeling van verdergelegen terreinen. Was dit bij de 
's Gravelandseweg al vroeg het geval met het villapark Trompenberg, bij de 
Vaartweg ging het in 1878 om een klein villaparkje bij de kruising Vaartweg
Bussumergrintweg: het Suzannapark. 
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Het ging hier om een terrein aan de Vaartweg en de Bussumergrintweg dat door 
de Maatschap 'Park en Bouwmaatschappij Hilversum' in 1879 in een keer tot 
ontwikkeling werd gebracht7

• B. R. G. Bouricius had het terrein gekocht en woonde 
er in de villa Palaboean (veilige haven). Hoewel hij het initiatief had genomen, was 
zijn zwager Suermondt de grootste aandeelhouder in de maatschappij8 . De 
maatschappij legde een gevorkte weg aan die het terrein in drie stukken verdeelde. 
De wegen zouden tien meter breed worden, met erlangs linden en plantanen. 
De ontwikkeling van het villaparkje verliep niet gunstig en in 1891 waren nog maar 
drie villa's gebouwd. Daarna verliep de exploitatie voorspoediger, in 1903 waren 
er acht woningen.Deze gang van zaken toont dat een veraf gelegen villapark pas 
voorspoedig ontwikkeld kan worden op het moment dat terreinen die dichter bij 
dorpskern en station liggen niet meer beschikbaar, dan wel te duur zijn geworden. 
Het succes van het villapark op de Trompenberg, dat immers ook ver van het dorp 
at lag, werd niet alleen veroorzaakt door de verbinding door middel van de 
paardetram, maar 
ook door een veel ruimere, gevarieerde en aantrekkelijke opzet. Het Suzannapark 
was voor een dergelijke opzet veel te klein. Hier gold het simpele gegeven dat 
toekomstige bewoners in Hilversum keus genoeg hadden en blijkbaar niet kozen 
voor het Suzannapark. De versnelde toename van de bebouwing in heel Hilversum 
had daarentegen wel het verwachte, gunstige effect op de exploitatie. 

In 1883 werd aan de weg vanaf de tuin van de heer Perk tot aan de Bussumer
grintweg de naam Albertus Perkstraat gegeven. In 1906 was het al een 'hoofdweg 
die weldra geheel bebouwd zou zijn'. In 1929 werd door de bewoners verzocht de 
naam te veranderen in Albertus Perklaan 'omdat het volstrekt geen straat is en het 
vermoedelijk nimmer zal warden. Deze weg ligt temidden van lanen die het 
villapark van de Boomberg vormen. Hij is met de Peerlkamplaan en de Bergweg de 
kortste weg van het dorp naar het Corversbos. Het landelijke karakter moet 
behouden. Laan past beter bij het karakter van de weg.' 

De Oranjelaan (1895) en de Sterrelaan (1896) werden aangelegd door de Gooische 
Bouwmaatschappij tot exploitatie van onroerend goed te Hilversum. De Zonnelaan 
werd in 1898 door H. Gerlings en K.J. Perk aangelegd om te voorzien in een schier 
onmisbare verkeersweg naar de openbare school (daar waar nu het appartemen
tencomplex staat op de hoek Jonkerweg-Zonnelaan). 
De Jonkerweg werd 1897 door de "Maatschappij Eengezinsheid" tot exploitatie 
van onroerende goederen te Amsterdam aangelegd. In 1899 werd de weg al 
verbreed en verbeterd omdat de gronden langs de weg meer en meer als 
bouwterrein in exploitatie kwamen. Alleen het eerste gedeelte voor de openbare 
school en de onderwijzerswoning werd echter bestraat, het gedeelte tot de heide 
was zandweg. Met de bouw van de Hogere Burgerschool in 1903 werd oak het 
laatste gedeelte verbeterd. 

In 1882 werd de Albertus Perkstraat vanaf de Boomberglaan tot de P.C. Hooftweg 
(in 1883 kreeg de weg deze naam), de P.C. Hooftweg en de Spieghellaan 
overgenomen door de gemeente. De P. C. Hooftweg liep langs de tuin van heer Perk. 

87 



beeldkwaliteitsplan Boomberg 

\ 

' 
\ 
\ 
' 

I \ 

-~ 
·/ 

Uitsnede Boomberg uit de hoogtekaart van 1905 
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In 1936 werd het terrein van de familie Perk, omsloten door de 's Gravelandseweg, 
de Albertus Perkstraat, de P.C. Hooftweg en de Oude Torenstraat verkaveld. Op 
het terrein bevond zich een begraafplaats "gedenckt te sterven ", aangelegd in 
1792. Toen kwam men nog door weilanden en akkers naar de begraafplaats. 
Hilversum was de tweede plaats in Nederland die een begraafplaats buiten de 
bebouwde kom had. In 1943 werd de begraafplaats gesloten. 

De Vaartweg kreeg in 1883 deze naam. Tot 1876 werd de weg Moleneind 
genoemd, van 1876 tot 1883 Molendrift. In 1882 vroegen de bewoners de weg 
met klinkers te bestraten. 'Oat de Vaartsche weg in de laatste jaren door de vele 
bebouwingen aldaar geschied merkelijk is vooruitgegaan en verfraaid en dientenge
volge ook meer bewoond wordt. Oat daar deze bebouwingen in hoofdzaak door 
particulieren zijn aangelegd en gemaakt, door de gemeente zeer weinig aan de 
verfraaiing werd bijgedragen, daar toch de 's Gravelandseweg voortdurend 
verbeterd wordt. De bermen of verhoofde voetpaden zijn niet te belopen en grate 
keien op de rijweg belemmeren het verkeer.' De bestrating ging niet door omdat 
de gemeente het te kostbaar vond en een klinkerbestrating niet houdbaar achtte 
vanwege het 'zware verkeer' op de weg. Pas in 1896 werd een deel van de 
Vaartweg tot de Schuttersweg bestraat. 
In 1919 wees de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Hilversum, in verband 
met de werkeloosheid, op de 'ongunstige ligging' van de Vaartweg. 'De ter hoogte 
van de Boomberglaan in dezen weg aanwezige verhoging is, speciaal voor het 
langs dezen weg geschiedde goederenvervoer, een ernstige belemmering. Zoude 
het mogelijk zijn deze te doen weggraven dan zou het vrij drukke transport langs 
deze route daardoor ten zeerste vergemakkelijkt warden.' Er is echter geen sprake 
van een plaatselijke verhoging bij de Boomberglaan. De weg loopt over de 
heuvelrug die zich uitstrekt van de Aardjesberg, Trompenberg, Lindenheuvel, 
Boomberg, Loosdrechtse Hoogt tot Hoogt van 't Kruis etc. Om technische redenen 
kon de heuvel niet ter hoogte van de Boomberglaan afgegraven warden. De 
aansluiting met de omliggende gronden, wegen en aanplanting zou een groot 
probleem zijn. 

In 1901 wordt er een grondruiling aangegaan met de Vereeniging van Stad en 
Lande van Gooiland, de heer Six en de heer Corver Hooft om de weg over de 
Schuttersheide langs de koppen van de Albertus Perkstraat, de Jonkerweg, de van 
der Lindenlaan naar de 's Gravelandseweg aan te kunnen leggen. Blaauw wilde niet 
dat er bomen langs deze weg werden geplaatst, behalve langs het gedeelte van de 
school die gebouwd zou worden om het gebouw te dekken. Blaauw vond dat de 
bomen het uitzicht zouden doen belemmeren en het zonnige en vrolijke karakter 
van de heide verloren zouden doen gaan. Een open stuk weg zou een aangename 
afwisseling zijn temidden van de wegen met bomen, bovendien zijn bomen duur. 
In 1 907 werd de weg pas aangelegd en Schuttersweg genoemd. 

In het noordelijke deel heeft nogal wat verdichting plaatsgevonden. In de twintiger 
jaren werd het landgoed Vogelenzang verkaveld. In de dertiger jaren werden de 
percelen langs de laan van Vogelenzang en de Blijdesteinlaan bebouwd. 
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In de zeventiger en tachtiger jaren vond er verdichting plaats langs de van der 
Lindenlaan en omgeving. Ook in dit deelgebied is de woonfunctie met name in de 
omgeving van de Boomberglaan verdrongen door de kantoorfunctie. Daarom zijn 
er nogal wat terreinen versteend. 
Ook is er op enkele plekken naoorlogse gestapelde bebouwing verschenen. 
Daarnaast heeft hier en daar een verdichting van de bebouwing plaatsgevonden, 
waarbij de oorspronkelijke villabebouwing is vervangen door (veel lagere) 
bungalows. 

7. 2 Ruimtelijke structuur Boomberg 

7. 2. 1 Historische kern en radialen 

Hilvers um 
Het plangebied is tegen het oude dorp aangelegen en wordt omsloten door drie 
radialen, de 's Gravelandseweg, de Vaartweg en de Havenstraat. Deze drie radialen 
komen alledrie uit op dezelfde brink, de Kerkbrink in de binnenstad. De naam zegt 
het al: daar waar de kerk staat. Ook staat er aan de Kerkbrink het oude raadhuis, 
dat tegenwoordig dienst doet als museum. 
Doordat Boomberg tegen het centrum aanligt, is de kleinschaligheid en functiemen
ging langs de radialen, zichtbaar. Naar het centrum toe bevinden zich naast de 
woonfunctie ook andere functies zoals kantoren en winkels. 

Analyse Boomberg 

's Gravelandseweg 
De 's Gravelandseweg is een van de eerst bestrate wegen in Hilversum. Ze werd 
al in 1826 bestraat door een particuliere straatwegmaatschappij, die deze weg in 
beheer had. Vanaf 1887 liep over de 's Gravelandseweg een paardetram naar 
's Graveland. Deze vormde voor de ontwikkeling van de terreinen langs de lijn een 
belangrijke stimulans, aangezien de paardetram een snelle en directe verbinding 
met het station Hilversum verzorgde. In 1923 werd deze tramlijn vervangen door 
een busdienst. 

Langs deze 's Gravelandseweg stond dan ook al in een vroeg stadium bebouwing. 
Statige losstaande villa's en buitenplaatsen wisselde elkaar at. In de loop der tijd 
zijn verschillende villa's afgebroken en percelen herverkaveld. De ruime opzet met 
grate bouwblokken is echter blijven bestaan. Grote villa's warden nu afgewisseld 
met appartementencomplexen en bijzondere bebouwing als het Kantongerecht, de 
bibliotheek en de Avro-studio's, allen in een eigen architectuur en sterk verschil
lend van elkaar. 
In de richting van het centrum wordt de kleinschaligheid duidelijker en vormen de 
bouwblokken straatwanden, het begin van de binnenstad. 
Door het duidelijke profiel van de weg, een tunnel van groen, een klinkerbestrating, 
lage trottoirs en gescheiden fietspaden, vormt de 's Gravelandseweg een geheel, 
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ondanks de grate verschillen in de bebouwing. De eenheid wordt sterk bepaald 
door het groene karakter. 

Vaartweg 
De Vaartweg (de voormalige Molendrift) werd in 1852 bestraat in opdracht van de 
gemeente. Ze werd in die tijd voornamelijk gebruikt als aanvoerroute van de haven 
naar het dorp. Dit veranderde met de doortrekking van de Gooische Vaart in 1880. 
Doordat de Vaartweg een belangrijke verkeersfunctie had, werden er in de periode 
voor 1880 al enkele villa's en buitens langs deze weg gebouwd. Deze bebouwing 
was voor de exploitanten extra aantrekkelijk omdat zij hierbij geen weg hoefden 
aan te leggen, ze konden gebruik maken van de al bestaande weg. Deze 
bebouwing vormde een aanzet tot de ontwikkeling van verder gelegen terreinen. 
De Vaartweg kent een ruim opgezet profiel mede door deze aloude transportfunc
tie. Ze werd in een vroeg stadium al geasfalteerd om verzakkingen door het zware 
transport tegen te gaan. Door de ruime opzet, brede lage trottoirs waarin in de 
rand bomen staan, een brede geasfalteerde rijweg voor auto's en fietsen maar ook 
de terugliggende bebouwing, kent de Vaartweg een open straatbeeld. Ondanks de 
vele bomen kan men hier niet spreken van een tunnel van groen maar van een ruim 
opgezette laan. 

Havenstraat 
De Havenstraat kreeg haar functie in 1880 toen de Gooische Vaart werd 
doorgetrokken tot zijn huidige beeindiging bij de 'Oude Haven'. Door het verlengen 
van deze vaart kon met name het bouwmateriaal van behoeve van de bouw van 
nieuwe huizen dichter bij het dorp warden afgeleverd. 
De Havenstraat vormde de verbinding tussen het dorp en de nieuwe haven en 
werd mede daardoor een drukke straat, het aanloopgebied naar het centrum. 
Cafeetjes en winkels bepalen de sfeer van de straat, als gesloten straatwanden 
bepalen zij het profiel. De Havenstraat is een drukke smalle straat waarbij zowel 
automobilisten als fietsers gebruik maken van dezelfde weg, smalle trottoirs voor 
de voetgangers en geen groen in het straatbeeld. 
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7. 2. 2 Hoofdwegennet 

Hilvers um 
Boomberg wordt omsloten door een deel van de ring, de Geert van Mesdagweg en 
de drie radialen, de 's Gravelandseweg, de Vaartweg en de Havenstraat. 
De ring als hoofdverkeersweg voor auto's en fietsers rond de stad vormt de 
onderlinge verbinding tussen de wijken. Voor een duidelijk en herkenbaar beeld, 
ZOU per Wijkdeel een karakteristiek in profiel moeten VOOrkomen. 
De radialen als ruimtelijk orienterende hoofdwegen vanuit en naar het centrum 
kennen van oorsprong een boombegeleiding. Door de hoge gebruiksintensiteit zijn 
de wegen sterk bepalend voor het gezicht van Hilversum en hebben een sterk 
orienterende functie. Onderling vertonen de invalswegen sterke verschillen, mede 
door de historie van de verschillende wegen. Voor een optimale geleiding wordt 
per invalsweg naar een continu profiel gestreefd. 

Analyse Boomberg 

Geert van Mesdagweg 
De ring snijdt op de meeste plaatsen in de stad door een wijk heen. Dit is hier niet 
het geval, de Geert van Mesdagweg vormt juist een grens tussen enerzijds 
bebouwing en anderzijds het Corversbos. Dit is niet op het gehele wegvak tussen 
de 's Gravelandseweg en de Vaartweg te zien. Op sommige plaatsen staan er 
bomen tussen de Geert van Mesdagweg en de Schuttersweg. Op andere plaatsen 
ligt er alleen een groen grasveld tussen beide wegen zodat de bebouwing duidelijk 
zichtbaar is vanaf de ring. 

Geert van Mesdagweg 
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Radialen 
Zoals al blijkt uit de beschrijving van de drie radialen bij de paragraat 'historische 
kern en radialen' kennen zij alledrie een ander profiel, sterk bepaald door de 
historie. 
De 's Gravelandseweg kent een groen besloten steer, de Vaartweg een opener 
beeld met boombegeleiding en de Havenstraat heeft een smal gesloten karakter. 

Wegennet in Boomberg 
Het plangebied is op vele plaatsen verbonden met haar directe omgeving. De 
's Gravelandseweg kent zeven aansluitingen, de Havenstraat drie en de Vaartweg 
ook weer zeven. De Geert van Mesdagweg daarentegen kent geen directe 
aansluitingen dit gaat alleen via de radialen. 
Het kruispunt Geert van Mesdagweg-'s Gravelandseweg is een van de entrees van 
de stad, dit is at te lezen in de bebouwing, opgaande bebouwing niet verstopt 
achter groen, maar juist open zodat de bebouwing bij de entree domineert. 

Boomberg kent een niet-hierarchische opbouw van het wegennet. De profielen van 
de straten zijn voor het merendeel gelijk, ongeacht de te verwerken verkeersstro
men. Er zijn echter wel wegen die grotere verkeersstromen te verwerken krijgen, 
zoals de Boomberglaan, de Bergweg en de Albertus Perkstraat. 
De Boomberglaan is de enige noord-zuid verbinding kent een eenrichtingverkeer. 
De Bergweg en de Albertus Perkstraat zijn de enige oost-west verbindingen waarbij 
de Albertus Perkstraat een verbinding vormt tussen de Schuttersweg en de 
's Gravelandseweg. 

Doordat de buurt niet alleen oost-west en noord-zuid-verbindingen kent, wordt de 
orientatie in de buurt bemoeilijkt. Dit komt door het teit dat de Boomberg een 
aaneenschakeling is van een aantal kleinere exploitaties die zelt in hun ontsluiting 
moesten voorzien. 
Bij de 's Gravelandseweg boven de Sterrelaan is sprake van de Engelse land
schapsstijl; kronkelige weggetjes welke samenkomen in een ster, hetzeltde is op 
kleinere schaal het geval in Suzannapark. Waardoor het gebied tussen de 's Gra
velandseweg en de Vaartweg twee soorten ontsluiting kent en men de orientatie 
kwijt kan raken. 
Het gebied tussen de Vaartweg en de Oude Haven is met korte verbindingen 
duidelijk georienteerd op de Vaartweg. 
Het gebiedje ten westen van de Havenstraat kent een eigen ontsluiting een oost
west verbinding geklemd tussen de Gasthuisstraat en de Badhuislaan welke beide 
aansluiten een radiaal. 
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7. 2. 3 Groenstructuur 

Hilvers um 
Boomberg wordt begrensd door twee groengebieden het Corversbos en de Dude 
Haven. 
Het Corversbos is in 1 790 beplant ten behoeve van mijnhout evenals de Boomberg 
in 1830 en is lange tijd in bezit geweest van particulieren. Op dit moment is het in 
bezit van Natuurmonumenten en is vrij toegankelijk via een voetgangerstunnel 
vanaf de Schuttersweg en een oversteekplaats als verlengde van de Peerlkamp
laan. 
Zoals -de naam al suggereert is de Oude Haven niet meer in gebruik. Ze steekt als 
een groene vinger het stedelijk gebied in. Als een verlenging van het Corversbos 
en de Gooische Vaart vormt de Oude Haven een groene barriere tussen de 
villaparken en de daaronder gelegen Dudokwijken. Het water en de steile oevers 
met de spontane begroeiing vormen de basis voor stedelijke recreatie. 
Een derde groengebied loopt dwars door de buurt heen, de Peerlkamproute. In 
1848 werd al bepaald dat er een wandelroute zou moeten blijven bestaan vanuit 
het centrum naar het Corversbos. Deze route is een aaneenschakeling van groene 
plekken en heeft daarmee een verscheidenheid aan karakters. 

Analyse Boomberg 

Corversbos 
Zoals eerder beschreven is het Corversbos nu in bezit van Natuurmonumenten en 
een vrij toegankelijk wandelgebied. Het is een van de natuurgebieden die Hilversum 
omringen en de uitbreidingsmogelijkheden van Hilversum inperken door de 
bescherming die zij genieten. 

Oude Haven 
Deze haven is destijds in 1880 gegraven als verlenging van de Gooische Vaart. De 
groei van het scheepvaartverkeer naar Hilversum zorgde in de jaren dertig van de 
twintigste eeuw voor de aanleg van een nieuw kanaal met een eigen haven 
waardoor de haven bij de Havenstraat overbodig werd. Sindsdien wordt de haven 
niet meer gebruikt en heeft men de begroeiing gelaten voor wat hij is. Het gevolg 
hiervan is een openbaar groengebied dat tot in het centrum van de stad snijdt. 
Aan de Couperusweg wordt aan dit groengebied gewoond. Vanaf het punt waar 
je het wandelgebied in kan, op de hoek Badhuislaan-Couperusweg, staan de 
woningen van het groen afgekeerd en loopt de wandelroute langs deze achterkan
ten van woningen. 

Peerlkamplaan 
De Peerlkamplaan is een aaneenschakeling van groene gebieden. Allereerst het 
Corversbos zelf, na de oversteek van de Geert van Mesdagweg en de Schutters
weg zet dit bosgebied zich voort de wijk in, een donkere route, een zandpad langs 
achterzijden van bebouwing die gedeeltelijk zichtbaar is. Dan komt men op een 
kruispunt, het speldenkussen, het hoogste punt in de wijk. Na deze plek verandert 
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Peerlkamplaan 

Groene route? 

de route in een geasfalteerde minder donkere bomenlaan. Deze route gaat naar de 
volgende plek: het Rosarium, dat voor publiek toegankelijk is. De route voert verder 
langs villa's aan de Peerlkamplaan naar de Oude Begraafplaats, die nu omgevormd 
gaat worden tot een verblijfsplek met een lommerrijk karakter. Waarna de route 
voltooid wordt in de richting van de Kerkbrink, het oude centrum van het dorp. 

Andere groen plekken 
Buiten deze groengebieden op het schaalniveau van de stad, kent Boomberg over 
het algemeen een groen straatbeeld en een aantal groene plekken. 
Dit groen straatbeeld wordt gevormd door de aanwezige (laan)beplantingen, in 
combinatie met de ruime en vaak weelderig begroeide (voor)tuinen. Hierdoor 
ontstaat, in weerwil van de ruime opzet, toch vaak een sfeer van beslotenheid. 

Een aantal plekken in de buurt zijn overblijfselen uit de ontwikkeling van Boomberg. 
Zo zijn de vijver en bomen aan de Laan van Vogelenzang een overblijfsel van de 
tuin van villa Blijdensteijn. Ook het Pinetum Blijdensteijn stamt uit die tijd, het is 
aangelegd door dhr. Blijdensteijn. Het Rosarium Boomberg komt voort uit het feit 
dat er een servituut op het terrein lag waarin stond dat het terrein niet hoger dan 
1. 25 meter bezet, betimmerd, beplant of bebouwd mocht warden. 

Een tweede groene route naast de Peerlkamplaan wordt gevormd door een smal 
paadje van de Bergweg naar de Vaartweg. Ook deze route kent bescherming 
evenals de Peerlkamplaan, zij was een van de wandelpaden waar de schilder van 
Ravenzwaaij over sprak. De route is nog wel aanwezig maar maakt een verloerder
de indruk, het groen wordt langzaam bij de tuinen van de aanliggende woningen 
getrokken en ook de nieuwe aanbouw van het verpleegtehuis doet de route geen 
goed. 
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7.2.4 Stedelijk weefsel 

Hilvers um 
De buurt Boomberg e.o. bestaat uit twee verschillende ruimtelijke karakteristieken, 
die van de villagebieden en die van de compacte wijken. Twee totaal verschillende 
beelden. Het beeld van een villapark is groen met bebouwing in de ondergeschikte 
rol terwijl het beeld van de compacte wijk bestaat uit aaneengesloten straatwan
den, gevormd door relatief lage woningen, met weinig groen. 

Analyse Boomberg 

Bouwblokken 
De bebouwing in Boomberg is gesitueerd op aan alle zijden door straten omgeven 
bouwblokken. Deze hebben een onregelmatige omtrek en bestaan voornamelijk uit 
losstaande bouwwerken en soms uit twee- of drie-onder-een-kap gebouwen. 
Het onderscheid tussen openbaar en prive wordt gemaakt door lage hekjes en 
heggen maar soms ook door hoge heggen waarachter de bebouwing in z'n geheel 
schuil gaat. Er is dus niet in alle gevallen een duidelijke scheiding, er is eerder 
sprake van een overgangszone, de tuinen. 
Door de losstaande bebouwing ontstaan op veel plaatsen doorzichten tussen de 
villa's, waardoor het groene karakter van de wijk wordt versterkt. 

In de strook bebouwing langs de Schuttersweg en de strook tussen de Vaartweg 
en de Bergweg waar veelal grotere bouwblokken staan, is het onderscheid tussen 
openbaar en prive moeilijker te maken. Dit is mede afhankelijk van de functies van 
de gebouwen: scholen en verpleegtehuizen, met daar omheen gladde grasvelden. 
Er is daarom geen sprake van bouwblokken gevormd door losstaande gebouwen 
maar van losse bouwblokken in het groen. 

Nieuwstraten heeft een stenig karakter. De bouwhoogte is kleiner dan in de rest 
van het plangebied, evenals de verdiepingshoogte. Naast vrijstaande woningen 
komen ook gesloten straatwanden voor, waardoor de doorzichten naar de 
achtertuinen ontbreken. De voortuinen zijn veel kleiner. Een deel van de bebouwing 
grenst zelfs direct aan de straat. 

Nieuwstraten 
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Verdichtingsproces 
De Boomberg kent een grote variatie in bebouwingsdichtheid. Deze variatie is in 
de hand gewerkt door de geleidelijke en gesegmenteerde ontwikkeling van het 
gebied. Sommige delen worden gekenmerkt door grote tot zeer grote kavels, 
gecombineerd met forse en statige villa's. Andere delen kennen een relatief 
bescheiden ontwikkeling, met kleinere kavels en twee-onder-een-kap woningen. 
De oorspronkelijke variatie in dichtheid zorgt voor een boeiende afwisseling in het 
ruimtelijke beeld. Praktisch elke straat heeft een eigen uniek karakter. 

Aan de ontwikkelingen van de afgelopen decennia is echter te zien dat de variatie 
in dichtheid steeds meer onder druk is komen staan. Dit is bijvoorbeeld het geval 
als een grote villa op een groot perceel wordt gesloopt en wordt vervangen door 
enkele kleinere bungalows (villa Corvin) of een appartementencomplex (villa 
Palaboean). Hierdoor wordt de variatie in bebouwingsdichtheid steeds kleiner. Het 
probleem daarbij is, dat de verdichting op een enkele plek misschien wel te 
verdedigen is, maar dat door een optelsom van dergelijke incidenten een vervlak
king optreedt, die de waarde en ruimtelijke karakteristiek van Boomberg als geheel 
bedreigt. 

Verdichting uit de jaren dertig Verdichting uit de jaren tachtig 
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8 Gewenste beeldkwaliteit 

8.1 Wensbeeld 

In deze paragraaf wordt de gewenste beeldkwaliteit beschreven die volgt uit de in 
hoofdstuk 7 beschreven analyses. 

8. 1. 1 Historische analyse 
De eerste ontwikkeling in Boomberg, de aankoop van grond door Jan van 
Ravenzwaaij, had tot doel een wandelpark te gaan maken tussen het Corversbos 
enerzijds en het centrum van Hilversum anderzijds. Toen de gemeente de gronden 
op en rond de Boomberg terug kocht werd daarbij uitdrukkelijk bepaald dat de 
'publieke wandeling' ten alle tijden bewaard moest blijven. Boomberg is dus van 
oudsher een wandelpark, een park waar de inrichting van de straten op wande/aars 
aangepast moet zijn en waar aparte wandelroutes in aangelegd zijn die het 
wandelen in het park aangenaam moeten maken. Dit beeldkwaliteitsplan stelt 
voorop dat Boomberg een wandelpark is. 

De villaontwikkeling in het park is een aaneenschakeling van kleinere exploitaties 
en als zodanig fragmentarisch van opzet. Ze oogt echter niet als zodanig door twee 
verschillende oorzaken. In de eerste plaats vormt het stratenpatroon een geraamte 
waarmee de verschillende exploitaties letterlijk aan elkaar gesmeed zijn. In de 
tweede plaats vormt het alom aanwezige groen van de villatuinen een overheer
send en bindend element, waardoor de eenheid in karakter en opzet van het gebied 
gewaarborgd en versterkt wordt. De bouw van vrijstaande villa's onderstreept deze 
eenheid in architectonische zin. Om deze reden stelt dit beeldkwaliteitsplan zich tot 
doel de ruimtelijke kwaliteit en het karakteristieke beeld van de Boomberg te 
behouden. 

8.1.2 Ruimtelijke structuur 

Hoofdwegennet (inclusief historische kern en radialen) 
De Geert van Mesdagweg kent in combinatie met de Schuttersweg tussen de 
kruisingen met de Vaartweg en de 's Gravelandseweg verschillende begrenzingen. 
Waardoor er geen duidelijk en herkenbaar beeld is op dit wegvak. Een karakteris
tiek in profiel zal deze herkenbaarheid wel bewerkstelligen. In 1901 is voor de 
Schuttersweg al bepaalt, geen bomen te planten omdat deze het uitzicht 
belemmeren op de zonnige en open heide en dit een aangename afwisseling zou 
zijn in een wijk vol bomen. Door de aanwezige bomen tussen de Schuttersweg en 
de Geert van Mesdagweg te kappen komt dit open karakter weer terug. Daarbij 
vormt de combinatie van beide wegen een grens tussen enerzijds de bebouwing 
van het villapark (de stad) en anderzijds het Corversbos (de buitengebieden). 

De drie radialen kennen een hoge gebruiksintensiteit naar het centrum en zijn 
daarom sterk orienterend. Zij kennen onderling grote verschillen, mede door de 

103 



beeldkwaliteitsplan Boomberg 

historie bepaalt. 
De drie radialen hebben ieder een ander profiel. De 's Gravelandseweg kent een 
groen besloten steer, de Vaartweg een breder profiel met boombegeleiding en de 
Havenstraat heeft een smal besloten karakter. Een continu profiel per radiaal zorgt 
voor een optimale geleiding. 
Deze verschillen dienen zichtbaar te blijven. Zij dragen bij aan de herkenbaarheid 
en zorgen voor een optimale geleiding. 

Het stratenpatroon binnen Boom berg kent een niet-hierarchische opbouw. Bijna alle 
straten hebben een verblijfsfunctie . De profielen van de straten zijn dan ook voor 
het merendeel gelijk. Uniformiteit wordt nagestreefd bij de inrichting van de 
straatprofielen, de verblijfsfunctie vormt hierbij uitgangspunt. Toch zijn er drie 
wegen, de Boomberglaan, de Albertus Perkstraat en de Bergweg, die grotere 
verkeerstromen hebben te verwerken en hierop dient het profiel aangepast te 
warden. Bij deze drie wegen vormt niet de verblijfsfunctie uitgangspunt voor de 
inrichting van het profiel maar de verkeersfunctie. 

G roenstructu ur 
Boomberg heeft een parkachtig groen karakter. Door een combinatie van 
achterstallig onderhoud van het prive-groen, het ouder warden van de beplanting 
en de behoefte aan privacy van de bewoners, is het groen in de tuinen echter wel 
erg weelderig geworden. Hierdoor wordt het zicht op de villa's, de doorzichten 
tussen de bebouwing en het uitzicht op hoeken van wegen ontnomen. 
In plaats van het spel van open en dicht, is vaak een dichte groene wand langs de 
straten ontstaan, waardoor het beeld veel saaier en de ruimte smaller is geworden. 
Het evenwicht tussen het openbare groen (met name-faanbeplanting) en het prive
groen is in de loop der tijd verloren gegaan. Ook de orientatie in de wijk wordt 
bemoeilijkt. Het zicht op villa's, de doorzichten tussen de bebouwing en het 
uitzicht op de hoeken van wegen dient weer zichtbaar gemaakt te warden. 
Waardoor de orientatie in de wijk wordt verbeterd. 

Groen straatbeeld 
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Het aanwezige 'kijkgroen' en openbaar groen dient behouden te blijven. Dit om zo 
het parkachtige groen karakter van de Boomberg te garanderen en niet alleen 
afhankelijk te laten zijn van particulier bezit. Boomberg is een wandelpark en het 
groene karakter van het villapark draagt bij aan een aangename wandeling door het 
park. Niet alleen wandelen over de aangelegde wandelroutes maar ook door de 
straten waar het groene karakter door de tuinen wordt bepaald. 

In tegenstelling tot het grootste deel van Boomberg, is in Nieuwstraten relatief 
weinig groen aanwezig. Hier is het meeste groen te vinden in de prive-tuinen. In 
enkel straten hebben de woningen een diep voortuin. In enkele straten zijn echter 
helemaal geen voortuinen, waardoor een vrij stenig karakter ontstaat. Dit versterkt 
het karakteristieke beeld van de compacte wijk. Het grote verschil tussen de villa
wijken enerzijds en de arbeiderswijken anderzijds dient niet alleen in bebouwing 
zichtbaar te zijn maar ook in de inrichting van het straatprofiel. Het ontbreken van 
groen draagt bij aan het verduidelijken van dit verschil. De Oude Haven waar het 
Nieuwstratengebied tegen aan gelegen is, vervangt het tekort aan groen in de 
buurt. De consequentie hiervan is dat de recreatieve functie van de Oude Haven 
uitgebreid dient te worden. 

Stedelijk weefsel 
De buurt Boomberg bestaat uit twee verschillende ruimtelijke karakteristieken, die 
van de villagebieden en die van de compacte wijken. Twee totaal verschillende 
beelden. Het beeld van het villapark is groen met bebouwing in ondergeschikte rol 
terwijl het beeld van de compacte wijk bestaat uit aaneengesloten straatwanden, 
gevormd door relatief lage woningen, met weinig groen. Dit onderscheid tussen 
beide gebieden maakt dee! uit van de historie van Hilversum en vertelt een dee/ van 
de geschiedenis van het dorp. Om deze reden moet dit verschil duidelijk blijven, het 
verhaal moet vertelt kunnen blijven worden. 

Villapark Compacte wijk 
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Binnen het villapark zijn ook nog verschillen te onderscheiden. Voor het grootste 
deel is de bebouwing in Boomberg gesitueerd op aan alle zijden door straten 
omgeven bouwblokken. Deze hebben een onregelmatige omtrek en bestaan 
voornamelijk uit losstaande bouwwerken en soms uit twee- of drie-onder-een-kap 
woningen. • 
Daarnaast staan in de strook langs de Schuttersweg en tussen de Vaartweg en 
Bergweg grotere bouwblokken, scholen verpleegtehuizen en appartementen. Hier 
is dan ook niet sprake van door losse bebouwing gevormde bouwblokken maar van 
losse bouwblokken in het groen. Langs de radialen en de ring zijn deze grotere 
gebouwen op zijn plaats maar binnen het villapark moeten zij gemeden worden, 
grote bouwmassa 's passen hier niet bij de maat en schaal van de openbare ruimte. 
Juist aan de Vaartweg en de Schuttersweg met hun brede profiel is hier we/ plaats 
voor. 

Door losse bebouwing 
gevormde bouwblokken 

8.2 Ruimtelijk concept 

- Losse bouwblokken in het groen 

Voorop staat dat Boomberg een wandelpark is. Niet alleen wandelen over aange
legde wandelpaden maar zeker ook wandelen langs de verschillende exploitaties. 
Deze afwisseling in bebouwing is door de geleidelijke ontwikkeling van Boomberg 
ontstaan. Het gaat daarbij niet alleen om de bouwperiode en de bouwstijl van de 
individuele villa's, maar ook om de variatie in bebouwingsdichtheid. Met name het 
gebied rond de Torenlaan kenmerkt zich door een relatief hoge dichtheid en het 
gebied tussen de Vaartweg en de Bergweg kenmerkt zich door menging van func
ties. 
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Ruimtelijk concept 

3 verkeersdragers: 
Boomberglaan 

Albertus Perkstraat 
Bergweg 

2 groene dragers : 
Peerlkamplaan 

extra noord-zuid route 

aaneenschakeling van 
exploitaties 

groengebieden 
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De Boomberg kent hierdoor een zeer divers karakter. Het is een 'groene' en ruim 
opgezette wijk met een overwegend karakteristieke en waardevolle villabebouwing. 
De Boomberg heeft op sommige plaatsen, door het ontbreken van lange rechte 
straten, een besloten en intiem karakter. De aaneenschakeling van straten en 
buurtjes heeft een bijzonder fraai en waardevol gebied opgeleverd. 
De stedebouwkundige opzet van het plangebied is, ondanks het ontbreken van een 
duidelijke planopzet, van grate cultuurhistorische waarde. Het staat dan ook 
voorop dat voor de toekomst het stratenpatroon behouden dienen te blijven. 
Veranderingen in de structuur zijn daarbij niet gewenst. 

Daarbij komt dat Boomberg een wandelpark, dit geeft het gebied een verblijfsfunc
tie. De radialen en de ring die als het ware Boomberg omsluiten, kennen deze 
verblijfsfunctie niet. Hier moet juist aandacht warden besteed aan de automobilist. 
De radialen zijn sterk orienterend, zij geven de richting aan naar het centrum. De 
ring om de stad, bepaalt de herkenbaarheid van waar de automobilist is in de stad. 
De radialen en de ring kennen een breder profiel dan de straten in de wijk en 
maken deel uit van het hoofdwegennet van de stad. Om deze reden is er langs 
deze wegen plaats voor opvallende gebouwen. Gebouwen die afwijken naar schaal 
en maat van de bebouwing in de wijk zelf. 

In de wijk zelf is ook sprake van een hoofdwegennet, gevormd door de Boomberg
laan, de Albertus Perkstraat en de Bergweg. Deze wegen verwerken grotere 
verkeersstromen en hebben daarom een verkeersfunctie, in plaats van een 
verblijfsfunctie zoals alle andere straten. 
Door deze verkeersfunctie vormen zij de dragers van de wijk . Langs deze wegen 
wordt het beeld van de wijk bepaald: 
Albertus Perkstraat: verdichting in de richting van het centrum; 
van losstaande villa's met verspringende rooilijnen via twee- of meer-onder-een kap 
naar bijna gesloten straatwanden waar de woonfunctie verdreven lijkt. 
Bergweg: functiemenging en verdichting; 
het villapark Suzannapark naast de NCRV, negen dezelfde bungalows afgewisseld 
door de IKON en een verpleegtehuis, eindigend bij het rosarium. 
Boomberglaan: aaneenschakeling van verschillende bouwvormen en functies. 

Naast deze drie wegen vormen ook de wandelpaden dragers van de wijk. 
Peerlkamplaan: een aaneenschakeling van groene plekken; 
het bos, het speldenkussen, het rosarium via de begraafplaats naar het centrum 
van Hilversum 
noord-zuid verbinding: aaneenschakeling van exploitaties en groene plekken en 
vergroting van de doordringbaarheid van de wijk . 

Deze vijf routes door de wijk vormen de dragers van de wijk. Bewegend over deze 
routes moet duidelijk warden dat Boomberg een aaneenschakeling is van 
verschillende deelgebieden aaneengekoppeld door een groen straatbeeld. 
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8 .3 Onderscheid tussen dragers en deelgebieden 

Zoals al in het ruimtelijk concept is verwoord, vormen vijf routes de dragers van 
de wijk. Zij vormen de hoofdstructuur tezamen met de radialen en de ring. 
Toch bestaat er een onderscheid tussen de verschillende dragers. De twee groene 
routes koppelen de groengebieden en exploitaties aanelkaar, terwijl de drie 
verkeersroutes juist de veranderingen in de wijk zichtbaar maken. Zij hebben een 
dynamische functie, waarop de inrichting van het straatprofiel op wordt afgesteld. 
Zij wijken daarmee at van de andere straten en lanen die een een verblijfsfunctie 
kennen en de exploitaties bijeen houden. Zij hebben een meer conserverend karak
ter evenals de groene routes. 

De Boomberg kan, zoals de ontstaansgeschiedenis al aangeeft, niet als een uniform 
gebied gezien warden. Het plangebied kent bijvoorbeeld een grote variatie in 
bebouwingsdichtheid. Hoewel het wonen de belangrijkste functie is, zijn er ook 
straten waar andere functies overheersen. Ten behoeve van het beeldkwaliteitsplan 
wordt Boomberg in verschillende gebieden onder verdeeld. Aan de hand van de 
ruimtelijke karakteristiek en de aanwezige functies is Boomberg in tien gebieden 
onder verdeeld. Deze gebieden zijn echter niet strikt van elkaar gescheiden, maar 
vloeien in elkaar over: 
• 's Gravelandseweg; 
• Schuttersweg; 
• Blijdensteinlaan e.o.; 
• van Lenneplaan e. o. ; 
• Boomberglaan; 
• Torenlaan e.o.; 
• Suzannapark; 
• Vaartweg; 
• Couperusweg e.o.; 
• Nieuwstraten. 
Daarbij bestaat er tussen de verschillende deelgebieden wel een onderlinge 
samenhang. Zo kennen de 's Gravelandseweg, de Schuttersweg, de Boomberglaan 
en de Vaartweg een dynamischer karakter ten gevolge van hun ligging aan de 
dragers. De andere deelgebieden kennen juist een conserverend karakter. Het 
Nieuwstratengebied wordt hierbij uitgesloten, deze kent een geheel eigen invulling 
met eigen randvoorwaarden. Dit als gevolg van het feit dat het onderscheid tussen 
villapark en compacte wijk duidelijk moet blijven In het volgende hoofdstuk zullen 
deze randvoorwaarden uiteengezet worden. 

Het onderscheid in dynamisch en conserverend binnen het villapark, wordt 
onderstreept door de functieveranderingen fangs de dragers. 
Boomberg is van oorsprong een zuiver woongebied. Door de verandering in gezins
grootte en woonwensen hebben verschillende villa's echter hun functie als 
eengezinswoning verloren. Deze villa's zijn opgesplitst in meerdere wooneenheden 
of warden gebruikt als kantoor of voor de uitoefening van een vrij beroep aan huis. 
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Onderscheid in deelgebieden 
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De functieverandering van een woonvilla in een kantoor of de opsplitsing in 
appartementen, behoeft op zich weinig invloed te hebben op het karakter van 
Boomberg. In veel gevallen zullen de villa's nagenoeg intact kunnen blijven, of gaat 
de functieverandering zelfs gepaard met het opknappen of renoveren van het 
betreffende pand. 
De neveneffecten vormen echter wel een probleem. 
De functieveranderingen gaan doorgaans gepaard met een intensivering van het 
gebruik zoals dit ook het geval is bij verdichting van de woonfunctie. Zo wordt 
vaak een (groot) deel van de prive-terreinen ingericht ten behoeve van parkeer
plaatsen. Daarmee samenhangend verdwijnt dan een deel van het beeldbepalende 
groen uit de tuinen. Om deze reden is een voorzichtige benadering van functiever
anderingen noodzakelijk. 
Om deze reden dienen functieveranderingen die verkeersaantrekkend werken alleen 
aan de verkeersdragers van de wijk te mogen worden toegestaan. In de conserve
rende gebieden daarentegen moeten de functieveranderingen zoveel mogelijk 
gemeden worden. 
Per situatie dient de afweging gemaakt te worden of het straatbeeld de verande
ring aan kan en zal er een goede oplossing gezocht moeten worden voor het 
parkeerprobleem. Want auto's in de straat staat loodrecht op het verblijfskarakter 
en het wandelpark. 

Een tweede probleem in het villapark, vormen de bouwhoogten van de nieuw te 
bouwen gebouwen. De bouw van de appartementencomplexen vormt daarbij een 
van de belangrijkste aantastingen van het karakter van de Boomberg. Deze 
gebouwen wijken, zowel voor wat betreft de oppervlakte, als de bouwhoogte, 
sterk at van hun omgeving. De samenhang tussen- de openbare ruimte en de 
bebouwing wordt daarbij verstoord. Aan smalle straatjes is geen plaats voor grote 
bouwblokken. Wei is er plaats aan de radialen en de ring waar de maat bepaald 
wordt door een brede weg en daardoor grotere bouwhoogten toelaatbaar zijn. 

Appartementencomplex aan de Jonkerweg 
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De appartementen hebben plaatselijk gezorgd voor een forse st119mg van de 
dichtheid, zowel in horizontale, als in verticale zin. Mede door hun vaak grove 
architectuur zijn het in veel gevallen dan ook grote inbreuken op de waardevolle 
ruimtelijke structuur van de wijk. Het oorspronkelijke en rijk gevarieerde beeld 
wordt in veel gevallen ingrijpend verstoord. 

Waarschijnlijk zullen ook in de toekomst in Boomberg projecten met gestapelde 
woningen gerealiseerd worden. Daarbij moet echter worden voorkomen dater 
opnieuw zulke grootschalige inbreuken op de ruimtelijke karakteristiek kunnen 
ontstaan. Daarom moeten zij gemeden worden in de wijk zelf. Ze kunnen wel een 
plaats krijgen aan de randen van het villapark, de radialen en de ring. Mochten er 
toch gestapelde woningen gerealiseerd gaan worden binnen Boomberg, dan mogen 
zijn daarbij niet afwijken van de schaal en maat van een villa. 

De ruimtelijke karakteristiek en de waarde van de Boomberg wordt voor een 
belangrijk deel bepaald door de oorspronkelijke villabebouwing. Het gaat daarbij 
niet alleen om de architectuur en uitstraling, maar in de eerste plaats om de relatief 
grote bouw- en verdiepingshoogte van de villa's en de verhouding tussen de 
bouwmassa van de villa en de omliggende tuin. In praktijk blijkt dat bij vervangen
de nieuwbouw de oorspronkelijke verhoudingen vaak verloren gaan. 

Het merendeel van de villa's bestaat uit twee bouwlagen (met een hogere verdie
pingshoogte) en een monumentale kap. Omdat de slaapkamers op de verdieping 
zijn gesitueerd, is de oppervlakte van de villa, in verhouding tot de hoogte, relatief 
klein . 
De verhouding tussen breedte en hoogte geven de oorspronkelijke villa's een statig 
en monumentaa/ aanzien. Deze karakteristieke massaverhoudingen dienen daarom 
ook bij eventuele nieuwbouw toegepast te worden. Daarnaast is het belangrijk dat 
de bouwmassa van de villa in een bepaalde verhouding staat tot de vrije ruimte om 
de bebouwing heen: de zijtuinen tussen de verschillende gebouwen dienen 
tezamen dezelfde breedte te hebben dan de nieuw te bouwen bebouwing. Zodat 
ook de doorzichten tussen de verschillende bouwwerken blijven bestaan. 

Een villa? 
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Vanwege de architectonische waarde van de veelal karakteristieke villa's staat het 
behoud en herstel van deze bebouwing voorop. Maar net zoals in het verleden, zal 
het ook in de toekomst voorkomen dat bepaalde villa's niet behouden kunnen 
blijven. Het gaat dan met name om de villa's met zo'n groot achterstallig 
onderhoud, dat renovatie niet zinvol meer is. 
In de praktijk blijkt dat daarbij in veel gevallen de oorspronkelijke massaverhoudin
gen verloren gaan. De naoorlogse (vervangende) nieuwbouw heeft namelijk een 
veel kleinere bouwmassa, waarbij meer (zo niet alle) ruimten op de begane grond 
worden gesitueerd. Gecombineerd met de lagere verdiepingshoogte ontstaan 
'platte dozen', in plaats van statige villa's. 
Bovendien is de bebouwde oppervlakte van de nieuwbouw vaak grater, waardoor 
de oorspronkelijke verhouding tussen de bebouwing en de open ruimte verloren 
gaat. Dit effect wordt nog versterkt door het gegeven dat de prijs van de grond, 
in relatie tot de bouwkosten, veel hoger is dan pakweg zestig jaar geleden, 
waardoor men genoegen neemt met een veel kleinere tuin. De hoge grondprijs 
verhoogt de behoefte om tot kavelsplitsing over te gaan, waardoor de oorspronke
lijke verhoudingen helemaal zoek raken. 

Uit bovenstaande ontwikkelingen kan warden geconcludeerd dat er een groat 
spanningsveld is tussen de oorspronkelijke massaverhoudingen en de hedendaagse 
bouwprogramma's. Het is echter van groot belang voor Boomberg dat bij 
vervangende nieuwbouw recht wordt gedaan aan de oorspronkelijke bebouwings
karakteristiek: losstaande bouwblokken, tweelagen met een kap omringd door 
groen. 
Villa's zoals ruim vijftig jaar geleden werden gebouwd, warden heden ten dagen 
niet meer gebouwd er komen dus ook geen replica's van toen gebouwde villa's. 
Maar de vervangende nieuwbouw za/ een eigentijdse invulling van de gestelde 
massaverhouding en de verhouding tussen bouwmassa en omgeving moeten 
vormen. 
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's Gravelandseweg 
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9 Deelgebieden 

9 . 1 's Gravelandseweg 

De's Gravelandseweg is een van de eerst bestrate wegen in Hilversum en kende 
al in een vroeg stadium bebouwing. Delen van deze eerste bebouwing staan er nu 
nog terwijl andere villa's hebben plaats gemaakt voor nieuwe bebouwing. Het 
beeld van grate bouwblokken is echter altijd blijven bestaan. Grote villa's worden 
nu at gewisseld door appartementencomplexen en bijzondere bebouwing als het 
Kantongerecht, de bibliotheek en de Avro-studio's. Allen gebouwen in een eigen 
hoogwaardige architectuur, sterk verschillend van elkaar. 
Bij vervangende nieuwbouw aan de 's Gravelandseweg hoeft deze zich niet te 
voegen naar de al aanwezige bebouwing. Juist een afwijkende architectuur geeft 
het nieuw te bouwen gebouw een geheel eigen plaats aan de 's Gravelandseweg. 
Natuurlijk dient het gebouw zich naar maat en volume we/ aan te passen aan de 
maat van het profiel van de 's Gravelandseweg kleine bouwwerken dienen 
uitgesloten te worden. 
De eenheid van de 's Gravelandseweg wordt dan ook niet gevormd door de be
bouwing maar juist door de inrichting van het straatprofiel, de openbare ruimte. 
De 's Gravelandseweg lijkt wel een groene tunnel, gevormd door de hoge laanbe
planting die de weg een statige, haast monumentaal karakter geeft. Ook de 
klinkerbestrating draagt hier aan bij, geeft het beeld een ouder uiterlijk. Doordat de 
fietspaden gescheiden van de rijweg worden door de laanbeplanting, lijkt het 
profiel van de weg smaller en wordt zo het tunneleffect nog duidelijker. 
Deze eenheid in profiel dient behouden te blijven om het statige karakter en de 
aloude historie van de 's Gravelandseweg te bewaren. 
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Schuttersweg 
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9. 2 Schuttersweg 

Op de overgang van de Boomberg naar het Corversbos ligt de Schuttersweg: een 
gebied met enkele grootschalige voorzieningen, die een harde rand c.q. overgang 
naar het buitengebied vormt. De bebouwing in het gebied is divers. Naast een 
enkele vrijstaande villa bevinden zich hier appartementencomplexen, het Roland 
Holstcollege, het Gymnasium en de Vondelschool. 
De Schuttersweg kent in feite geen doorgaande wegen, maar slechts enkele 
ontsluitingswegen vanuit Boomberg om de diverse voorzieningen te bereiken. De 
Schuttersweg heeft een vrij open karakter dankzij de grote buitenruimten, 
behorend bij de diverse voorzieningen. 
Dit open karakter kan versterkt worden door de aanwezige bomen tussen de 
Schuttersweg en de Geert van Mesdagweg te verwijderen. Waardoor ook het 
profiel van de Geert van Mesdagweg een eenduidiger karakter krijgt, de scheidslijn 
tussen bebouwing, het dorp, enerzijds en het bos, de buitengebieden, anderzijds. 
Om deze reden zijn ook de grotere bouwcomplexen niet storend aan de rand van 
de stad, zij vormen een echte grens en geen vloeiende overgang. Dit wil echter niet 
zeggen dat nieuwbouw zich naar deze grote bebouwing dient te voegen, zoals het 
voorbeeld van de aanbouw op de foto die grof afsteekt tegen de oude bebouwing. 
Qua maat en schaal past het bij de omgeving maar juist het ontbreken aan de 
veelheid van detaillering maakt het erg grof. 
Juist de afwisseling van villa's, appartementen en scholen geeft het gebied zijn 
charme. De villa's refereren aan het achtergelegen villapark en de scholen geven 
het gebied levendigheid. Het zal betreurenswaardig zijn, mocht deze functiemen
ging hier verdwijnen. Daarom zal bij vervangende nieuwbouw zoveel mogelijk deze 
functiemenging behouden moeten blijven. 

Schuttersweg 
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Blijdensteinlaan 

9. 3 Blijdensteinlaan 

Dit gebied onderscheid zich van de andere gebieden door een opvallend stratenpa
troon. Toen in de twintiger jaren landgoed Vogelenzang werd herverkaveld, zijn de 
paden van de engelse tuin in landsschapstijl aangehouden. Daarbij is ook de 
toenmalige vijver en een aantal bomen bewaard gebleven. Ook het Pinetum 
Blijdenstein refereert nog naar die tijd, daar deze door de toenmalige eigenaar van 
het landgoed achter in de tuin is aangelegd. 
Deze verwijzing naar de historie van het landgoed moet bewaard b/ijven, zowel het 
stratenpatroon als de daarbij behorende groenstructuur. 
De bebouwing aan de laan van Vogelenzang en de Blijdensteinlaan dateert uit de 
dertiger jaren. Ze lijkt op de middenstandswoningen zoals Dudok deze plande in het 
uitbreidingsplan van 1933, grote brede bouwblokken, soms twee-onder-een kap. 
Doordat de bebouwing uit een en dezelfde tijd stamt, is de eenheid in bouwvorm, 
bouwmassa en bouwhoogte hier erg groot evenals het kleur- en materiaalgebruik. 
Het verschil tussen de woningen wordt gevormd door verschil in detaillering. Dus 
conservering van de aanwezige kwaliteiten. 
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9.4 van Lenneplaan 

Dit gebied kent een duidelijke oost-west orientering in het stratenpatroon, dat 
verwijst naar de oude engen. Waardoor er langere straten ontstaan die door kleine 
noord-zuid verbindingen met elkaar ontsloten warden. 
De woonbebouwing bestaat uit twee soorten architectuur, die wel per straat (per 
exploitatie) gelijk is. Zodat bij vervangende nieuwbouw het beeld van de straat als 
referentie dient te warden genomen. Zo kennen de van Lenneplaan en de burg. 
Schooklaan losstaande witgepleisterde villa's met een rijke detaillering. Terwijl de 
Sterrelaan en de burg. GUlcherlaan bakstenen meer-onder-een-kap woningen 
kennen. Waardoor bij deze laatste meer sprake is van straatwanden. Dok hiergeldt 
het conserveren van de aanwezige kwaliteiten. 

van Lenneplaan 
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Boomberglaan 

9. 5 Boomberglaan 

De Boomberglaan is de enige noord-zuid verbinding door het gebied. Het rijgt als 
het ware een aantal andere deelgebieden aan elkaar. Kent daarom niet een 
eenduidigheid in bebouwing. 
Doordat deze laan een grotere verkeersdruk kent dan de andere straten in de wijk, 
staat hier de verblijfsfunctie niet voorop. Er is aan deze laan plaats voor verkeers
aantrekkende functies, waar deze nog niet aanwezig zijn. 
De aaneenschakeling van verschillende deelgebieden maakt dat in dit deelgebied 
plaats is voor nieuwe bebouwing in een eigen stijl, een eigentijdse invulling van het 
begrip villa, of kantoorvilla. Dit deelgebied heeft een dynamische karakter en dat 
mag getoond worden in afwijkende bebouwing en afwijkende functies. 
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9.6 Torenlaan 

Het gebiedje rond de Torenlaan kent geen lange straten zoals bij de van Lenneplaan 
maar kleine verbindingsstraatjes. Deze straten kennen weinig of geen laanbeplan
ting om dat daar simpel weg geen plaats voor is. Het groene karakter van de 
straatjes wordt hier bepaald door het groen in de tuinen. Deze tuinen worden van 
de weg gescheiden door gietijzeren hekjes. Daar deze straatjes vaak een smaller 
profiel kennen dat de rest van het villapark, hebben zij geen trottoir en vormen de 
hekjes de scheiding tussen openbaar en prive. Deze hekjes mogen niet vervangen 
warden door een hekje van een ander soort of een heg daar zij het straatbeeld in 
dit stukje van het villapark een eigen karakter geven. 
De bebouwing in dit deel van de wijk is vrij dicht op elkaar gesitueerd, witgepleis
terd met een rijke detaillering. Het kent hierdoor een besloten karakter. 
Dit besloten karakter door smalle straatjes en dicht op elkaar staande villa's mag 
hier niet aangetast warden. Een andere functie dan wonen is hier dan ook minder 
op zijn plaats door de aantrekking van verkeer in deze smalle straatjes. En dient om 
deze reden niet toegestaan te warden. Conservering. 

Torenlaan 
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Suzannapark 

9. 7 Suzannapark 

Suzannapark is een van oudsher een apart villapark in het plangebied gevormd 
door een gevorkte weg die het gebied in drie stukken deelt. Het is een samenstel 
van verschillende woonvilla's uit verschillende periodes. Het kent daardoor geen 
eenheid in bebouwingsvorm, of in materiaal- en kleurgebruik. Deze verschillen 
dienen doorgezet te warden in nieuw te bouwen villa's. Een eigentijdse invulling 
van het begrip villa is gewenst. Het dient een gebiedje te blijven waarin verschillen
de architectuurstromingen elkaar afwisselen. 
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9.8 Vaartweg 

De ruimtelijke structuur van de Vaartweg wijkt sterk af van de structuur van de 
rest van Boomberg. Het gebied is als het ware een verzameling van allerlei soorten 
en vormen van bebouwing en . functies. Het gebied kent zowel grootschalige als 
kleinschalige bebouwing, alsmede een openbaar groengebied. 
De woonbebouwing aan de Bergweg bestaat voornamelijk uit losstaande bunga
lows. Enkele villa's zijn in gebruik als kantoorruimte. 
Al met een al een samenraapsel van alles water in Boomberg voorkomt: villa's, 
bungalows, appartementencomplexen, scholen, verpleegtehuizen en kantoren. Het 
is zeer divers gebied. In dit gebled hoeft dan ook niet naar een eenheld gestreefd 
te warden. Het kan dienen als een verzamelgebied voor functles of gebouwen die 
in het vlllapark eigenlijk niet welkom zijn. Daarbij dient de maat van de aanliggende 
straat als uitgangspunt voor nieuw te bouwen nleuwbouw. Dit betekent schaa/
vergrotlng aan de Vaartweg en kleinere bouwwerken aan de Bergweg. 

Vaartweg 

123 



beeldkwaliteitsplan Boomberg 

9.9 Couperusweg 

Dit gebied kent zowel overeenkomsten met het villapark Boomberg, dertiger jaren 
woningen aan de Roeltjesweg als overeenkomsten met de vrijstaande bebouwing 
van Nieuwstraten, met name rond de Otto'slaan. Dus een overgangsvorm tussen 
villabebouwing en de bebouwing van de compacte wijk. Deze vorm van bebouwing 
geeft een eigen karakter aan het deelgebied. Dit karakter, geen villapark, geen 
compacte wijk, dient a/s uitgangspunt voor vervangende nieuwbouw. Daarbij kent 
het gebied naast de woonfunctie ook kleine bedrijfjes waardoor het een levendig 
gebiedje is ingesloten tussen de Oude Haven en de Vaartweg. Deze Oude Haven 
geeft een extra dimensie aan het wonen aan de Couperusweg, men kijkt uit over 
deze haven het groen in en kan niet zien wat er aan de andere kant van dit gebied 
gebeurt. 
Het karakter van dit buurtje wordt dus niet alleen bepaald door de woonfunctie 
maar ook door de levendigheid van de kleine bedrijfjes. Dit geeft het een eigen 
uitstraling wat zeker niet moet verdwijnen. 

Couperusweg 
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Nieuwstraten 

9.10 Nieuwstraten 

Dit gebied onderscheid zich van het villagebied door de relatief hoge bebouwings
dichtheid en de menging van functies. Naast het wonen zijn er winkels (Haven
straat) en kleinschalige bedrijfjes. Nieuwstraten is een kraamkamer voor kleine 
opstartende bedrijfjes en behoud zo de functie van al ongeveer honderd jaar 
geleden. Deze verwijzing naar de historie hoort bewaard te blijven zodat functie
menging onderdeel dient te b/ijven van Nieuwstraten. Nieuwstraten is door haar 
compacte structuur met gemengde functies erg gevoelig voor veranderingen in 
mobiliteit, schaalvergroting en nieuwbouw. De verdichting met auto's heeft zijn 
weerslag op de onbebouwde ruimte. Het beeld wordt in toenemende mate bepaald 
door geparkeerde auto's. Gesloopte panden zijn vaak veranderd in verharde 
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parkeerplaatsen. Hierdoor verdwijnt het karakteristieke beeld van min of meer 
gesloten bouwblokken en wordt op ongestructureerde wijze opbebouwde ruimte 
gecreeerd. Op deze lege plekken moeten de bouwblokken weer gesloten warden. 
Nieuwstraten wordt gekenmerkt door relatief kleinschalige en veelal eenvoudige 
bebouwing op kleine percelen. Er komen weinig vrijstaande panden voor (Badhuis
laan en Mauritslaan). De meeste bebouwing is aaneengesloten gebouwd, of met 
slechts geringe onderlinge afstanden. De architectuur is minder rijk dan de 
architectuur van het villagebied. Nieuw te bouwen nieuwbouw dient zich te voegen 
naar de normen van deze tijd. Dus geen eengezinshuisjes die piepklein zijn en waar 
een heel gezin in moet wonen, maar bijvoorbeeeld woningen voor starters, een of 
tweepersonen. Zodat het karakteristieke beeld van gesloten bouwblokken gevormd 
door /age bebouwing kan blijven bestaan. Het beeld van smalle straatjes past 
hierbij en komt overeen met de schaal en maat van de bebouwing. 
Nieuwstraten heeft kleinere voortuinen of helemaal geen voortuinen en smallere 
wegprofielen, waardoor het een veel minder groen karakter heeft. Dit groene 
karakter wordt min of meer gecompenseerd door de ligging tegen de Dude Haven, 
dat om deze reden een openbaar groengebied moet zijn waarvan de toeganke/ijk
heid wordt vergroot. 
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10 Uiterlijke verschijningsvorm Boomberg 

10. 1 lnleiding 

Het laatste uitwerkingsniveau is die op gebouw- en inrichtingsniveau, de 
architectonische verschijningsvorm van het plangebied. 
De meeste bebouwing in Boomberg is voor 1940 gerealiseerd. In de na-oorlogse 
periode bestaan de bouwactiviteiten voornamelijk uit vervangende nieuwbouw, 
incidentele opvullingen van open terreinen en verbouwen in allerlei stijlen. 
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de vraag hoe met deze verschillen moet 
worden omgegaan. Ook wordt er een paragraaf gewijd aan de inrichting van de 
straten. 

10. 2 Stromingen, stijlen en moderne architectuur 

Bij de waardering die de verschillende architectuurstromingen ten deel valt, doet 
zich een wonderlijk verschijnsel voor. Over het algemeen worden daarbij 'moderne' 
gebouwen negatiever gewaardeerd dan 'oudere' gebouwen. 

Hieruit moet worden geconcludeerd datterughoudendheid geboden is bij hetvellen 
van een waardeoordeel over moderne architectuurstromingen, over vijftig jaar 
worden deze wellicht wel positief gewaardeerd. Net als wij nu villa's van vijftig jaar 
terug onafhankelijk van de architectuurstroming positief waarderen. Dit geldt niet 
vanzelfsprekend voor alle bouwplannen, maar wel voor de gebouwen met een 
kwalitatief hoogwaardige architectuur. 
Dit /eidt tot de conclusie dat moderne architectuur niet mag warden afgewezen, 
lntegendeel. Hoogwaardige en passende moderne architectuur komt het beeld en 
de rijkdom van Boomberg ten goede. 

Oat wil niet zeggen dat elke moderne invulling mogelijk moet zijn. Te denken valt 
aan het appartementencomplex aan de Jonkerweg, die op een betere locatie zeker 
niet zou misstaan. 

Los van de discussie over mooi/lelijk en de verschillende architectuurstromingen 
hoeft een nieuw (modern) gebouw niet storend te zijn voor het beeld van 
Boomberg. Naast het gegeven dat sprake moet zijn van hoogwaardige architectuur, 
moet zo'n gebouw dan voldoen aan een aantal randvoorwaarden met betrekking 
tot onder andere de detaillering en het kleur- en materiaalgebruik. 

10. 3 Rijkdom aan detaillering 

Naast de toenemende verdichting is de verschraling van de bebouwing een 
belangrijke bedreiging voor de karakteristiek en waarde van Boomberg. 
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Rijkdom aan detaillering 
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Veel woningen zijn namelijk voorzien van een serre, een erker, glas in lood ramen, 
grate dakoverstekken en/of andere ornamenten aan de gevel. Karakteristiek voor 
de villabebouwing is een opbouw van een hoofdmassa met enkele nevenmassa's 
in een interessante schakeling. Ook de (vaak samengestelde) kappen en de verti
cale geleding spelen een grote rol in het beeld. Samen met de genoemde ornamen
tiek ontstaan op die wijze panden met een rijke architectonische uitstraling. 

De naoorlogse (vervangende) nieuwbouw is vaak veel armer van architectuur dan 
de oorspronkelijke bebouwing. Door de verkleining van de bouwmassa is een ge
lede opbouw minder goed mogelijk. Ook bij het verbouwen van de oorspronkelijke 
villa-bebouwing heeft vaak een verarming van de architectuur plaatsgevonden. 
Relatief kleine ingrepen kunnen een grote negatieve invloed hebben op het karakter 
van de bebouwing. 

Uit het bovenstaande mag niet warden geconcludeerd dat het onmoge/ijk moet zijn 
om nieuwe woningen te bouwen of de oudere bebouwing aan te passen aan de 
eisen van deze tijd, maar we/ dat daarbij grote voorzichtigheid en aandacht voor 
de vormgeving gewenst is. Zowel bij het verbouwen van bestaande woningen, als 
bij nieuwbouwplannen dienen hoge eisen gesteld te warden aan een (rijke) uit
straling en een zorgvuldige detaillering. 

Bij het realiseren van grotere projecten in vanouds gedifferentieerde straatwanden, 
is het van belang dat ook bij de nieuwbouw de panden individueel herkenbaar 
blijven en onderling verschillen, zonder dater een wildgroei van stijlen en kleuren 
ontstaat. 
Daar waar het straatbeeld juist bestaat uit vrijwel identieke villa's, zal nieuwbouw 
zich naar deze bebouwing moeten voegen. 

Details 
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10.4 Kleur- en materiaalgebruik 

Naast detaillering is het kleur- en materiaalgebruik een belangrijk element om de 
verbouw/nieuwbouw aan te laten sluiten op de reeds bestaande bebouwing in 
Boomberg. 

Bij de bestaande bebouwing is baksteen het voornaamste bouwmateriaal. 
Daarnaast komen veel wit gepleisterde villa's voor. De kappen zijn afgedekt met 
keramische pannen of leisteen. De kozijnen zijn van hout en in enkele gevallen van 
staal. Kunststof en aluminium passen in principe niet in de Boomberg en dienen 
met terughoudendheid te warden toegepast. In het kleurgebruik voeren aardekleu
ren de boventoon (bakstenen en dakpannen). De kozijnen en het andere houtwerk 
zijn veelal wit/creme en heel danker blauw. 

Zeker bij het verbauwen, verbeteren en/of uitbreiden van bestaande villa's is het 
belangrijk om het materiaalgebruik af te stemmen op de bestaande woning. Maar 
ook bij nieuwbouw dient het kleur- en materiaalgebruik afgestemd te warden op 
de directe omgeving. 

10.5 Bermen, trottoirs en parkeren 

Het feit dat Boomberg op de eerste plaats wandelpark is en dat bij de inrichting van 
de straten de verblijfsfunctie als uitgangspunt geldt, heeft een aantal consequen
ties voor de inrichting van de straten. 
De straten in Boomberg hebben van oorsprong een zeer eenvoudige en sobere in
richting. Naast de bestrating; vaak asfalt, lage onverharde bermen met daarin een 
hoge laanbeplanting. De lage onverharde bermen zijn op veel plaatsen vervangen 
door zeer lage trottoirs die door klinkers van het asfalt zijn gescheiden. De plaats 
van de bomen wisselt hierin af, soms in de klinkerverharding, soms in de 
trottoirtegels en soms zijn zij geheel verdwenen. 
Deze eenheid in bestratingsmateriaal brengt tegelijkertijd ook een eenheid in het 
profiel. Bij eventuele herinrichtingen van straten dient eenheid in het bestratingsma
teriaal te warden behouden. 
Toch dient de inrichting van het straatprofiel extra aan de voetganger te warden 
aangepast. Bredere troittoirs of onverharde bermen, waarap niet geparkeerd mag 
warden, en waarbij de laanbeplanting genoeg loapruimte over maet laten vaor deze 
voetganger. Dus uniformiteit in het straatprofiel uitgevoerd voar de voetganger die 
ruim baan moet krijgen, dus parkeren niet in het straatbeeld. 

Het parkeren gebeurt voornamelijk langs de rijweg, in de berm. Vaak warden 
auto's op het trottoir gezet, omdat er te weinig parkeerplaatsen zijn. Parkeren dient 
te gebeuren op het eigen terrein. 
Hierbij gaat het in de eerste plaats over auto's in de tuinen bij woningen. In de 
meeste gevallen zullen de auto's naast de woning en voor de garage warden 
geparkeerd. Het is dan aok van belang dat de garage zo wordt gesitueerd dat de 
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auto geheel naast de woning kan staan en niet voor de voorgevel uitsteekt. 
In de tweede plaats gaat het om parkeren bij de villa's die in gebruik zijn als 
kantoor. Bij een kantoor horen onlosmakelijk parkeerplaatsen, voor zowel personeel 
als bezoek. Bij een functieverandering van wonen naar kantoor wordt dan ook een 
aanzienlijk deel van de tuin ingericht als parkeerplaats. Om het karakter van 
Boomberg te behouden dient de nieuwe inrichting op een gepaste wijze te 
gebeuren. In het beste geval dient het parkeren op het achterterrein plaats te 
vinden, zodat van de weg geen zicht op de auto's mogelijk is. lndien het parkeren 
op voor- en zijerf plaatsvindt, heeft een semi-verhard terrein (verhard zand, grind) 
met groenvoorzieningen de voorkeur. In ieder geval dienen de auto's voor een 
groot dee/ aan het zicht te warden onttrokken. 
In de derde plaats gaat het om het parkeren bij de appartementencomplexen. 
Vanwege de inpassingsproblemen van de relatief grate aantallen parkeerplaatsen 
op het prive-terrein, zou bij eventuele nieuwe projecten met gestapelde woningen 
het parkeren ondergronds moeten plaats vinden. 

Detail bestrating 

Straatbeeld Boomberg 

131 



beeldkwaliteitsplan Boomberg 

Noten behorend bij onderdeel C: 'beeldkwaliteitsplan Boomberg' 

1. Renou, F. en Mensch E.E. van (1978), Jan vanRavenswaay 1789-1869, schildervan vee 
en /andschap, Goois Museum (Hilversum). 

2. Idem. 

3. Boombergkrant (mei 1984), pagina 11. 

4. Streekarchief voor het Gooi te Hilversum, dossier Wegen 'Boomberglaan ', (31-7 en 2-9 
1879). 

5. Streekarchief voor het Gooi te Hilversum, dossier Wegen 'Boomberglaan', (31-7-1879). 

6. Boombergkrant (maart 1982), pagina 11-15. 

7. Boombergkrant (november 1982), pagina 7-11. 

8. Streekarchief voor het Gooi te Hilversum, dossier 2.07. 155.2, brief van B.R.G. Bouricius 
aan B&W waarin hij verzocht om het park de naam Suzannapark, naar zijn dochtertje en zijn 
zuster, te geven. Voor die tijd stond het park bekend als het Bouriciuspark. 
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Nabeschouwing 

Is de lagenstructuur bruikbaar gebleken? 
lk heb in hoofdstuk 5 getracht een combinatie te zoeken tussen zowel een 
functionele analyse als een ruimtelijke analyse. Zodat deze als kapstok zou kunnen 
gaan dienen voor beeldkwaliteitsplannen op een lager niveau. 

Elke laag staat voor een stedebouwkundig samenhangend patroon. Het is daarom 
een makkelijk hulpmiddel bij het beschrijven van de invloed van functionele 
veranderingen binnen een patroon op de ruimtelijke verschijningsvorm. Maar een 
schaalniveau lager blijkt al gauw dat de beschrijvingen te globaal zijn. Structurende 
elementen op wijk- en buurtniveau komen niet expliciet aan de orde. Terwijl deze 
voor een beeldkwaliteitsplan op een lager schaalniveau juist van belang zijn. Zij 
bepalen namelijk het ruimtelijk concept van de wijk of buurt. Om deze reden heb 
ik voor het beeldkwaliteitsplan dezelfde lagen nog een keer beschreven op een 
lager schaalniveau. 
De lagenstructuur is dus eigenlijk niets meer dan een methode om de ruimtelijke 
structuur van een stad, wijk of buurt in kaart te brengen. Het toont daarbij 
overeenkomsten met de dragerstructuur van de morfologische analyse, zoals 
benoemd in hoofdstuk 3, waarbij elke drager nader kan worden beschreven naar 
zijn verschijningsvorm en betekenis. De toevoeging van de invloed van de 
functionele veranderingen op de ruimtelijke verschijningsvorm zorgt voor een 
combinatie tussen functie en vorm. 

Dus de vraag: 'is deze lagenstructuur bruikbaar', wordt aldus met nee beantwoord. 
De methode op zich is bruikbaar maar bij deze studie bleek de lagenstructuur te 
kort te schieten op een lager planniveau. Wordt de methode direct toegepast op 
het schaalniveau waar later het beeldkwaliteitsplan uitspraken over zal doen dan 
is zij wel bruikbaar. 
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