
Hilversum als leefgebied 
voor mens én dier 

Wethouder van  
Hilversum is trots

Architect: buurt  
is bondgenoot

Het plan 
is op ver-
schillende  
punten 
sterker  
geworden 

De Lieberger Courant

“We zijn op dit moment het Groene Beleidsplan uit 2012 
aan het actualiseren met thema’s die nu belangrijk zijn 
zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en energietransitie. 
Er is een grote behoefte aan groen.  Zo heeft de gemeen-
teraad een motie ingediend om natuurinclusief bouwen 
te stimuleren.”

Wat is natuurinclusief bouwen?
“Voor mij betekent het de natuur een plek geven, in, op 
en rondom gebouwen. De afgelopen jaren is onze woon-
omgeving voor veel dieren minder geschikt geworden. 
Denk aan vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. 
Die dieren houden van een groene omgeving en nes-
telen in kieren en gaten in onze huizen. Maar doordat 
we steeds beter zijn gaan bouwen, zijn er veel minder 
van dat soort plekjes te vinden. Het is te strak, te netjes 
geworden en daardoor gaan die soorten in aantallen 
achteruit.”

Waarom zouden ze in onze huizen moeten  
nestelen?
“Vleermuizen missen hun verblijven en overleven daar-
door niet. Vleermuistorens en kelders helpen, maar die 
zijn er niet genoeg. Vleermuizen vangen heel veel mug-
gen en de nachtvlinders die uit eikenprocessierupsen 
komen. Als je veel vleermuizen hebt, heb je in dat gebied 
veel groen, veel insecten en veel water. In die zin zijn ze 
ook een graadmeter voor de leefbaarheid van je stad, hoe 
prettig het is om erin te wonen als mens.”

Hoe leefbaar is  
Hilversum nu?
“Je zou denken dat  
Hilversum gezond en 
groen genoeg is, zo tussen 
al die mooie natuurgebie- 
den. Helaas is dat niet 
overal zo. Er zijn delen van 
Hilversum waar weinig 
groen is, en waar het op 
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Myrte Mijnders 
werkt sinds eind sep-
tember als beleidsad-
viseur Natuur, Land-
schap en Ecologie bij 
de gemeente, samen 
met Joost Volkers. Ze 
adviseren bij projec-
ten en vraagstukken 
waarbij het gaat om 
alles wat een relatie 
heeft met groen. 

Ruben: “Onze kracht, vanuit diverse achtergronden en 
ervaring, is onze creativiteit. Elk project vraagt om iets 
anders. Dan gaan we op zoek naar de juiste partners en 
partijen met de juiste expertise. We werken niet binnen 
een bepaald vast kader.”

Waarom zijn jullie in dit project gestapt?
“We hebben in december 2018 deze locatie gekocht. Wat 
wij er interessant aan vonden, is dat het gaat om een in-
breidingslocatie midden in een woonwijk. Een voordeel 
van deze locatie is dat het op loopafstand van het station 
ligt. Daardoor kunnen we ons in dit project goed richten 
op de toekomst waarin de auto minder belangrijk is.  
Niet alleen door minder parkeerplekken bij de woningen 
beschikbaar te stellen, maar ook door het ontwikkelpro-
ject zo in te richten dat mensen sneller de fiets pakken  

Grondeigenaar Tecta Invest is een ontwikkel-
team van vier ondernemers: Jeroen Meeuwis-
sen, Ronald Kiel, Norbert de la Rive Box en 
Ruben van der Graaf. Wat ze doen is grond of 
vastgoed aankopen, daar iets aan toevoegen en 
het dan weer (gedeeltelijk) verkopen. Met een 
winstoogmerk uiteraard, maar ook nadrukkelijk 
om van die plek iets beters te maken.

Kiezen voor 
kwaliteit
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Ze zijn de laatste jaren nogal populair geworden, 
die pagina’s op social media waarop oude en nieuwe 
foto’s of verhalen over je geliefde woonplaats worden 
gedeeld. Ook Hilversummers kunnen op meerdere 
pagina’s terecht waar verleden en heden breed worden 
uitgemeten. Heerlijk om die oude kiekjes van dat 
schattige melkwinkeltje of die allang verdwenen kroeg 
nog eens terug te zien. En in de reacties de liefkozen-
de bijdragen van inwoners te lezen die nog weten wie 
er al dan niet in die straat heeft gewoond. “Buurvrouw 
Aaltje, bij wie je in het winkeltje na sluitingstijd nog 
achterom terecht kon…”. Het sentiment over lang ver-
vlogen tijden en ‘vroeger, toen alles nog veel mooier 
was’ druipt er vaak van af. 

Maar hoe anders is het als de bijdragen en foto’s 
gaan over ontwikkelingen van vandaag de dag. Als er 
bericht wordt gedaan van een plan om een buurt te 
renoveren of als er ergens nieuwe woningen gere-
aliseerd gaan worden. Dan verandert de toon en de 
zuurgraad van de reacties zienderogen, zeker als de 
politiek of de gemeente er bij betrokken is. Het lieflij-
ke stroompje aan reacties verandert plotsklaps in een 
ware ‘azijn-fontein’. Meestal niet gehinderd door enige 
vorm van wellevendheid maken de reageerders elkaar 
uit voor rotte vis waarbij je als beschaamde toeschou-
wer niets anders rest dan maar snel door te scrollen. 
Vooral niet reageren want dan krijg je er zelf ook nog 
van langs. Opvallend daarbij is dat de reacties naast 
behoorlijk grof meestal ook nogal vrijblijvend zijn. Het 
is makkelijk om vanaf de zijlijn roeptoeterend te vra-
gen ‘welke idioot dat nu weer verzonnen heeft’ of te 

melden ‘dat de gemeente er toch altijd een zooitje van 
maakt’. Maar zouden al die dappere toetsenridders die 
zo makkelijk hun gal spuwen over de onwelgevallige 
ontwikkelingen zelf ook hun best hebben gedaan om 
iets meer te zijn dan de beste stuurman of stuurvrouw 
aan wal? Ik vrees van niet.
Het is lekker makkelijk om even een commentaar te 
schrijven en vervolgens over te gaan tot de orde van 
de dag. Fijn opgelucht maar geen stap verder gekomen. 

Toch is je mouwen opstropen en zelf aan de bak gaan 
de enige manier om iets voor elkaar te krijgen. Om te-
genwicht te bieden aan de soms onnavolgbare wegen 
van de gemeente of die iets te begerige projectont-
wikkelaar die nóg meer rendement wil halen uit zijn 
investeringen. 
Dat het heft in eigen hand nemen ook echt wat kan 
opleveren bewijzen de inspanningen van betrokken 
buurbewoners rond de nieuwbouw van de woonwijk 
op het oude terrein van Hunkemöller. De omwo-
nenden hebben bij de ontwikkeling van de plannen 
actief gezocht naar alternatieven die in hun ogen 
beter zouden uitpakken voor hun wijk. Zo hebben ze 
zelf onderzoek gedaan naar wat de oorspronkelijke 
plannen zouden betekenen voor de verkeersdruk. 
En hebben ze gekeken naar de groenvoorziening in 
het nieuwe Liebergpark. Daar waar de gemeente een 
hogere bebouwingsdichtheid wilde heeft het bewo-
nerscomité onderhandeld over de hoeveelheid vrije 
ruimte. Een van de voortrekkers van de bewonerspar-
ticipatie, ‘overlegveteraan’ Martin Triebels heeft zich 
daarbij nogal verbaasd over de rol van de gemeente. 
Van een projectontwikkelaar zou je verwachten dat die 
zoveel mogelijk huizen op de beschikbare ruimte wil 
proppen, zegt hij. Maar dat de gemeente in het kader 
van -wat Triebels noemt- ‘de verstedelijkingsagenda’ 
steeds meer huizen op steeds minder grond wil 
bouwen noemt hij opmerkelijk. “We hebben opvallend 
genoeg juist met de gemeente een stevige strijd moe-
ten aangaan over de dichtheid van de bebouwing”, 
stelt hij. Toch is Triebels uiteindelijk blij dat wat deftig 
heet ‘het participatieproces’, de onderhandelingen 
met gemeente en projectontwikkelaar uiteindelijk het 

nodige voor de nieuwe wijk heeft opgeleverd. Zoals 
meer groen en lagere bebouwing aan de kant van de 
huidige bewoners en een opknapbeurt van de straat. 
Zaken die er zonder de inspanningen van een groepje 
actieve omwonenden zeker niet gekomen zouden 
zijn. Natuurlijk, niet alle inspanningen zijn beloond 
maar er is meer voor elkaar gekregen dan wanneer de 
bewoners alleen maar boze en opgewonden reacties 
op Facebook hadden geplaatst.

Niet lullen maar poetsen, handen uit de mouwen, lijkt 
de moraal van het verhaal. En dat moesten we zelf 
dan ook zelf maar ‘ns in de praktijk gaan brengen. In 
onze wijk heeft een groep bewoners een gezamenlijke 
aanvraag gedaan voor het plaatsen van zonnepanelen. 
Gezamenlijk omdat dan naast de overwegingen van 
efficiency de panelen ook esthetisch zo verantwoord 
mogelijk geplaatst kunnen worden. Allemaal dezelfde 
panelen bijvoorbeeld, het oog wil ook wat, nietwaar? 
Maar de gemeente Hilversum heeft in haar onna-
volgbare wijsheid besloten dat het plaatsen van die pa-
nelen niet wordt toegestaan vanwege het ’bescherm-
de stadsgezicht’. Daardoor zouden er volgens de 
voorschriften maar een paar panelen geplaatst mogen 
worden omdat het dak goed zichtbaar moet blijven. Je 
verzint het niet, onze wijk is te mooi voor zonnepane-
len. Hoezo klimaatcrisis, hoezo energietransitie? Wat 
zijn de woorden van de verantwoordelijke GroenLinks 
wethouder waard die heeft beloofd zijn stinkende best 
te doen voor ‘vernieuwende ideeën en onorthodoxe 
oplossingen’? 

Kortom, we moeten als bewoners de strijd aangaan. 
Niet omdat we dat zo leuk vinden maar wel omdat dit 
exemplarisch lijkt te zijn voor een overheid die met ‘de 
groene mond’ duurzaamheid belijdt maar zich met 
‘de blauwe pen’ beroept op bureaucratische regels van 
voor de klimaatcrisis. De handen uit de mouwen, hup 
de barricades op! Eens kijken of dat meer gaat ople-
veren dan het roeptoeteren van een boos of verdrietig 
bericht in de krochten van het internet. 

Column 
Aart Zeeman

Impressies Liebergpark

Roeptoeter 
of barricade
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of gaan lopen. Een concreet voorbeeld is dat men via het 
nieuw aan te leggen spoorpark veel sneller via een nieuw 
fietspad bij het station en het centrum kan komen."

Voor welke samenwerkingspartners hebben jullie 
gekozen bij dit project?
“Gedelegeerd ontwikkelaar is BijOnt. Zij zijn goed in 
out-of-the-box denken. Daarnaast hebben we gekozen 
voor de Architekten Cie, een toonaangevend kantoor 
met internationale allure. Ze zijn het meest bekend van 
de eerdere en de huidige verbouwing van het Tweede 
Kamergebouw. Wij hebben bewust gekozen binnen de 
Cie voor Erik Vrieling, de architect die dit project leidt. 
Wij vonden het een pre dat hij een Hilversummer is, hij 
kent de stad, weet wat er speelt en hij is niet alleen de 
professionele passant. 

Met deze twee partijen hebben we onze handtekening 
gezet. We willen echt gaan voor kwaliteit, niet een recht-
toe-recht-aan huizenblok neerzetten. Dat is niet alleen 
goed voor de wijk, maar ook voor het grotere geheel. We 
willen er trots op zijn als het over vijf jaar staat. Maar ook 
nog over vijftien jaar.”

Wat is het grotere geheel?
“Wij zijn eigenaar van één van de ontwikkellocaties 
binnen het hele transformatiegebied 1221. Maar we 
willen ons niet alleen richten op onze eigen locatie en 
ook kijken naar wat je aan de landschapsarchitectuur kan 
toevoegen. We richten ons op de aansluiting met de wijk, 
maar ook op de langere termijn met het spoorpark. Daar 
hebben we veel overleg over gehad met de buurtbewo-
ners. Ook over de toegevoegde waarde van dat spoor-
park. Daar zit nog wat spanning bij de buurtbewoners, 
omdat zij liever meer groen zagen aan de Liebergerweg 
en niet langs het spoor. Maar ik denk dat het resultaat 
uiteindelijk iedereen zal bevallen.”

Hoe gaat het overleg met de buurt?
“Het is voor ons zoeken geweest naar hoe we de buurt-
participatie vormgeven en dat gaat soms met horten en 
stoten. Maar de ontwikkelaar en architect staan open 
voor het gesprek met de buurtbewoners. Die wonen daar 
vaak al meer dan tien jaar en leveren dus belangrijke in-
put over waar de buurt naar verlangt. Maar daar moeten 
we ook een balans in zien te vinden, want we kunnen 
niet alle wensen vervullen. 
Ons eerste plan is gebaseerd op de vastgestelde gebieds-
agenda voor postcodegebied 1221. Dat hebben we in 
overleg met de gemeente en de bewoners verfijnd. We 
hebben in de afgelopen twee jaar gemerkt dat de buurt 
zeker een plek aan tafel verdient en ook terechte punten 
aanbrengt. Daardoor is het plan op verschillende punten 
ook sterker geworden.
Dat het overleg de afgelopen anderhalf jaar niet letterlijk 
aan tafel kon, was lastig, want je merkt dat emotie mee-
speelt en dan is het fijner als je elkaar ziet. Maar ook via 
zoom zijn we binnen de belemmeringen die er waren, 
toch heel ver gekomen.”

“Tecta heeft voor 
ons gekozen omdat 
wij altijd maatwerk 
leveren. We doen 
geen ladenkastpro-
jecten, met maar een 
paar type woningen 
waar je uit kan kie-
zen. Wij willen altijd 
wat moois maken, 
we kijken naar wat 
het beste past op die 
plek. We bezuinigen  
nooit op groen of 
gevelstenen, als we 
er over tien jaar 
langsrijden willen 
we er ook nog trots 
op zijn. Geld is bij 
ons nooit leidend, 
we gaan voor  
kwaliteit.”

Wat was jullie opdracht?
“Wij zijn in dit project gedelegeerd ontwikkelaar, 
de vier mannen van eigenaar Tecta vinden het zelf 
veel te leuk om zich er ook mee bezig te houden. 
Wij gunnen ze hun eigen rol in het proces, bijvoor-
beeld bij het overleg met de buurt. Als eigenaar 
hebben ze daar toch meer zeggingskracht. We 
kunnen sparren met elkaar, dat verloopt prima. 

In dit geval was er een plek met een distributiecen-
trum, met de opdracht dat daar een paar honderd 
woningen moeten komen. Eerst gaan we kijken 
wat er mogelijk is op de locatie. Dan gaan we naar 
de gemeente, om te overleggen. Ondertussen reke-
nen we uit wat dat ongeveer gaat kosten en opleve-
ren. Dan zoeken we er een architect bij, we kijken 
naar de bestemmingsplannen en we onderzoeken 
de bodem, flora en fauna. We zijn de spin in het 
web en sturen alles aan. Aan het eind moet je alles 
van A tot Z samenvoegen en kun je daadwerkelijk 
beginnen met bouwen. 

Wij vinden het heel belangrijk om de eerste keer 
bij de gemeente al een heel goed uitgewerkt plan 
te presenteren. Dat doen we in samenwerking met 
de architect, met 3D-beelden. We laten dan meteen 
zien hoe mooi het kan worden. We willen kwaliteit 
laten zien, dat is onze kracht.”

› Vervolg van pag 1.We laten meteen zien  
hoe mooi het kan worden

Wat zijn de kansen van dit project voor  
Hilversum?
“Hilversum krijgt er een heel mooi groen en 
nieuw gebied bij. Voor starters, vlakbij het station. 
Daarmee kan de stad young professonals aan zich 
binden en bedrijven zullen werknemers daar kun-
nen vinden. Ouderen uit de buurt kunnen verhui-
zen naar een appartement in hun buurt. Met deze 
plannen krijgen ze er een kwalitatief hoogstaande 
wijk bij.” 

Ard: “Wij denken dat het plan een waardevolle 
bijdrage levert aan de buurt, met het verdwijnen 
van het oude distributiecentrum en het vele groen 
dat ervoor in de plaats komt. We snappen dat de 
buren die hier al langer wonen, moeite hebben met 
de veranderingen. Dat maakt het voor ons soms 
lastig om ze te overtuigen van de verbeteringen die 
het ook voor hen betekent, om daar de focus op te 
houden." Darinka: “Maar door het overleg, door de 
verschillende invalshoeken zijn de plannen, mede 
door de buurtbewoners, beter geworden.”

Wat zijn de volgende stappen?
“Eerst moet de raad de bestemmingsplannen wij-
zigen, als de bewoners positief tegenover het plan 
staan. Vervolgens gaat het om het daadwerkelijke 
bouwen en de woningen in de markt zetten. We 
zijn al bezig met offertes voor sloopwerk, overleg 
met Hunkemöller wanneer het huurcontract ein-
digt, hergebruik van het sloopmateriaal, duurzame 
verwarming. 

Op de website woneninliebergpark.nl zijn nu al 
wekelijks aanmeldingen van geïnteresseerden, 
voornamelijk uit Hilversum. En dat bijna zonder 
promotie. Als je uitgaat van driehonderd woningen, 
komen hier zo’n vierhonderd mensen te wonen. 
Die hebben nu nog geen stem, in tegenstelling tot 
de buurtbewoners die er nu wonen. Eigenlijk is dat 
niet eerlijk, maar de eindgebruikers zijn niet geor-
ganiseerd. Een deel woont nu buiten de gemeente, 
een deel al in Hilversum: Jongeren die op zichzelf 
willen gaan wonen, ouderen die te groot wonen, 
mensen die op de wachtlijst staan van sociale wo-
ningbouw. Die mix is hier wel heel mooi; doordat 
we ook voor het luxe en middensegment bouwen, 
kunnen we kwaliteit in de wijk brengen, met veel 
groen. Daar profiteren mensen in de sociale huur-
woningen ook van mee. Die diversiteit in de wijk  
is ook kwaliteit.”

Bijont staat voor Bijzonder Ontwikkelen en verder reiken (beyond). Het is het projectontwik-
kelingsbedrijf uit Enschede van bouwkundigen Ard Pierik en Darinka Dieperink. Of het nou 
gaat om een project van tien woningen of een hele wijk; de processen zijn vergelijkbaar. 

interview Ard Pierik en Darinka Dieperink, BijOnt interview Ruben van der Graaf, Tecta Invest



niet iedereen erin en uit kan. Door oplaadpunten 
voor de elektrische fiets aan te bieden."

Gaat het niet vooral om mensen aantrekken 
die voor die alternatieven kiezen?
"Ja, aangetoond is dat mensen die gaan verhui-
zen, hun mobiliteitsbehoefte opnieuw in overwe-
ging nemen. Verhuizen is een zogenaamde ‘life 
changer’, evenals bijvoorbeeld het wisselen van 
baan. Na een dergelijke gebeurtenis gaan mensen 
bijvoorbeeld in het vervolg met de trein naar hun 
werk in plaats van met de auto. Of ze gaan meer 
fietsen en hebben bijvoorbeeld geen tweede auto 
nodig. Als je ook deelmobiliteit inzet, kunnen 
meerdere huishoudens gebruik maken van dezelf-
de auto en voorkom je bezit van een eigen auto. 
Dat is veel efficiënter, want een gemiddelde auto in 
Nederland staat ongeveer 95% van de tijd stil. Met 
een deelauto benut je die tijd beter en je deelt de 
kosten."

Hoe stimuleer je het gebruik van een deel- 
auto?
"Je moet zorgen dat je al in het beginstadium aan 
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Het Spoorpark staat dicht bij de natuur en wordt ingericht 
met verschillende soorten gebiedseigen vegetatie als ber-
ken, eiken, dennen en krenten. Deze parkrand dient als 
veilige buffer voor de woon-werkgebouwen en geeft de 
treinreiziger de indruk door een bosrijke tunnel te rijden. Be-
bouwing en informele wandelroutes vanuit de buurt richten 
zich naar het spoor en het park. De zone langs het spoor is 
eveneens geschikt voor het oplossen van de wateropgave. 
Poelen voor waterberging vinden er een logische plek en 
zullen tevens bijdragen aan de biodiversiteit. 

Inrichtingsprincipes | SpoorparkInrichtingsprincipes | Spoorpark

waterberging

ruig gras

fitnesstoestel

ontmoetingstafel

overgang tussen hof en Spoorpark bomen in volle grond wadi met speelaanleiding

Wadi of poelen met speelelementen

Natuureducatie

Flinke vliegdennen en eiken in volle grond

Speelaanleiding en zitgelegenheidBloeiende bomen passend bij bos en heidelandschap

Ruig gras en informele routesStoer meubilair in huisstijl

Kenmerkende berkenbosjes

Ieder mens heeft  
behoefte aan mobiliteit

Goudappel BV is een adviesbureau op het gebied van 
mobiliteit in de algemene zin; overal waar mensen zich 
verplaatsen. De Goudappel-adviseurs adviseren overhe-
den, projectontwikkelaars en wegbeheerders over allerlei 
mobiliteitsvraagstukken. Laurens Ebbers houdt zich bezig 
met parkeren en locatieontwikkeling en werkt vanuit deze 
functie vooral voor projectontwikkelaars.

interview Laurens Ebbers, Goudappel BV

interview Myrte Mijnders, Gemeente Hilversum
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"Voor dit project bekijken we bijvoorbeeld hoe je op een goede ma-
nier de woningen en kantoorpanden kunt inpassen in de bestaande 
wegenstructuur, moet daar iets aan veranderen, kunnen de huidige 
wegen dat aan? Parkeervoorzieningen zijn van sterke invloed op het 
aantal verkeersbewegingen dat een ontwikkeling genereert. Want 
simpel gezegd; als je je auto niet kwijt kunt, zal er ook geen auto 
naartoe rijden."

Hoe stuur je bij Liebergpark dan op parkeren?
"Door te kijken welke alternatieven we voor de auto kunnen aanbie-
den. Ieder mens heeft behoefte aan mobiliteit en dat kun je op ver-
schillende manieren invullen: lopend, op de fiets, in de auto of met 
het OV. Als er goede alternatieven voor de auto zijn, kan de parkeer-
norm laag blijven en blijft het rustiger in de buurt. Goede alternatie-
ven moeten dan ook zichtbaar terugkomen in het ontwerp. Bijvoor-
beeld door ervoor te zorgen dat de toekomstige gebruiker eerst zijn/
haar fiets tegenkomt en daarna pas de auto."

Hoe doe je dat concreet?
"Bijvoorbeeld door een fietsenstalling te maken die zowel vanuit het 
pand zelf als van buiten af heel goed bereikbaar is. Dat je niet met je 
fiets drie deuren door en een trap of een steile helling op en af moet. 
Het liefst op het maaiveld. Dat er voldoende fietsparkeerplekken zijn 
met een fatsoenlijke route erheen. Dat de stalling (sociaal) veilig is en 

warme dagen erg heet kan worden door de stenige 
omgeving. Wij hebben daarbij de gemeente  
ingedeeld in twintig stadslandschappen, op basis 
van hoe groen een wijk of gebied is, welk type  
bebouwing er is en wat de afstand is tot het buiten- 
gebied. Daardoor kunnen we beter inschatten  
welke soorten waar een plek zouden kunnen vin-
den. Want vleermuizen houden bijvoorbeeld van 
hogere gebouwen voor hun massawinterverblijf. 
Een gebied met hogere bebouwing is daar dus 
geschikter voor. 

Hebben jullie een ambitie voor de verbete-
ring van elk stadslandschap?
“In het najaar wordt een leidraad met handvatten 
voor natuurinclusief bouwen aan de gemeenteraad 
voorgelegd. Daarin geven we per wijk aan wat je 
voor welke soorten kan doen. Moet je meer groen 
toevoegen of meer aan gebouwen doen?”

Zijn er naast vleermuizen, zwaluwen en mus-
sen nog andere dieren die hiermee gediend 
zijn?
“De focus ligt nu op deze soorten, maar er zijn er 
veel meer die een plekje zouden kunnen vinden in 
Hilversum. Per wijk hebben we nu goed in beeld 
welke diersoorten vaker zullen voorkomen, zoals 
vele vogels, vlinders, kikkers en ringslangen. We 
proberen Hilversum als leefgebied voor mens én 
dier een stuk beter te maken.”

Horen daar ook ratten en muizen bij?
“Ratten en muizen zijn onderdeel van de stads-
natuur. Naarmate we de omgeving natuurlijker 
maken zal er ook een meer geschikte leefomge-
ving van de natuurlijke vijanden van deze dieren 
ontstaan, denk aan bijvoorbeeld uilen. Maar ook 
de muizen en ratten zelf voelen zich meer thuis in 
een natuurlijke omgeving. Een mooi voorbeeld is 

› Vervolg van pag 1.

Groen op 
grond,  
gevel en  
gebouw 
heeft toe-
gevoegde 
waarde

dat een bierbrouwer in het zui-
den van Nederland minder last 
heeft van muizen in de brouwerij 
sinds de omgeving natuurlijker 
is ingericht.”

Wat zijn de kansen voor na-
tuurinclusief bouwen op het 
Hunkemöllerterrein?
“Hoe dichter je in Hilversum 
Oost bij het centrum komt, hoe 
steniger het wordt. Groene op-
pervlaktes zijn daar nodig. Groen 
op de grond, maar ook tegen 

potentiële bewoners de verschillende mogelijkhe-
den laat zien. Je kan bijvoorbeeld werken met een 
kennismakingsabonnement of een proefbudget 
voor de bewoners, om ze er kennis mee te laten 
maken. Het is belangrijk dat in een vroeg stadium 
hierover nagedacht en gecommuniceerd wordt, 
zodat het er bijvoorbeeld op Funda al bijstaat. Een 
meer dwingender vorm is als de eigenaar in de 
huur een verplichte mobiliteitsbijdrage voor deel-
auto’s, deelfietsen of OV opneemt."

Hoe voorkom je dat de nieuwe bewoners 
toch allemaal een eigen auto willen?
"Een randvoorwaarde van een lage parkeernorm 
zoals bij het Liebergpark, is betaald parkeren in 
de omgeving en dat de nieuwe bewoners geen 
parkeervergunning kunnen aanvragen. Deze voor-
waarde heeft de gemeente gesteld om gebruik te 
kunnen maken van de beleidsnotitie ‘Parkeernor-
mering OV-knooppunten’, waarin de mogelijkhe-
den om af te wijken van de gemeentelijke parkeer-
norm omschreven staan."

Stuur je op minder autogebruik, of volg je de 
trend dat autobezit afneemt?
"Ik denk dat de trend van minder auto’s volgt op 
de toenemende beschikbaarheid van alternatieven. 
In dit soort projecten probeer je die alternatieven 
zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De tijd dat er 
alleen vanuit de auto werd gedacht, is voorbij. Maar 
als mensen al een auto hebben, betalen ze die 
kosten al en zullen ze niet snel voor een deelauto 
kiezen. Daarom is bijvoorbeeld een verhuizing 
voor veel mensen aanleiding om opnieuw na te 
denken over hun mobiliteitsbehoefte."

Wat is jullie volgende stap?
"In ons mobiliteitsplan geven wij getalsmatig aan 
hoeveel autoparkeerplaatsen, fietsparkeerplaatsen 
en deelauto’s nodig zijn voor de nieuwe functies. 
Naast deze getalsmatige onderbouwing geven wij 
ook aan hoe dit kwalitatief ingevuld moet worden 
om goed te kunnen functioneren en denken we 
mee over het ontwerp van de parkeergarage en de 
verkeersontsluiting."

gevels en op gebouwen, zijn echt 
een toegevoegde waarde. Op die 
manier zal Hilversum Oost min-
der last hebben van hittestress. 
Het zorgt er ook voor dat dier-
soorten makkelijk van oost naar 
west kunnen komen. Dat ze een 
groene weg vinden van heide-
gebieden in het noorden van 
Hilversum naar heidegebieden 
in het zuiden. De architect pakt 
dit enthousiast op en ik verwacht 
dat er een mooi natuurinclusief 
project wordt gerealiseerd.”

Inrichtingsprincipes Spoorpark



Wat zijn de kansen van  
Liebergpark?
Gijs: “Met het verdwijnen van 
het grote distributiecentrum 
van Hunkemöller daar, zal de 
veiligheid en de leefbaarheid 
in de Liebergerweg toenemen. 
Tegelijkertijd is er behoefte in de 
buurt aan nieuwe en betaalbare 
woningen. Daarnaast komt er 
meer groene openbare ruimte 
die voor iedereen toegankelijk is. 
Het hele gebied krijgt daarmee 
een kwaliteitsimpuls.”

Wim: “We hebben in postcode-
gebied 1221 tien ontwikkelloca-
ties, waarvan voor zeven concre-
te plannen worden gemaakt op 
het moment, waaronder Lieberg-
park. Die zeven actieve locaties 
bij elkaar is iets van zes hectare. 
Ongeveer de helft daarvan wordt 
bebouwd, dus de andere helft 
wordt publieke ruimte. Drie 
hectare openbare, voornamelijk 
groene ruimte voor wandelaars 
en fietsers. Dat is zes keer zoveel 
als het Oosterspoorplein.
In Hilversum gaat men vaak uit 
van het idee dat dingen moeten 
aansluiten bij wat er al is. In-
passing is inderdaad belangrijk. 
Maar je moet ook verder kunnen 
kijken, durven aansluiten bij din-
gen die er nu nog niet zijn, maar 
wel zouden kunnen komen. Dat 
proberen we nu te doen.

Met Liebergpark, onder andere, 
wordt ook de entree van Hilver-
sum beter. We zijn zo gewend 
dat je aankomend met de trein, 
eerst allemaal blinde muren van 
loodsen ziet, daar kunnen we 
echt meer van maken. Dat gaan 
we doen met het spoorpark, waar 
we nu de eerste stappen voor 
kunnen zetten, maar wat een 
plan op de lange termijn is.”

Wat zijn de uitdagingen?
Gijs: “Bij de buurtbewoners 
zijn zorgen over hoe de Lieber-
gerweg eruit komt te zien, kan 
de straat het aan als er straks 
allemaal nieuwe woningen 
bijkomen? Daar zijn we over in 
overleg. Wordt de straat opge-
knapt? Is daar budget voor? Pakt 
de projectontwikkelaar dat voor 
een deel op?

De gemeente werkt de komende 
maanden aan een raadsvoorstel 
inzake het opknappen van de 
Liebergerweg. Hierin wordt ge-
vraagd aan de raad om budget te 
reserveren om een herinrichting 
van de weg de komende jaren 
mogelijk te maken. Dit is naast 
de al toegezegde bijdrage vanuit 
de ontwikkelaar. Na een positief 
raadsbesluit wordt samen met 
bewoners verder gewerkt aan 
een planuitwerking voor een 
nieuwe Liebergerweg."

Wim: “Het liefste zou je een 
soort masterplan maken voor het 
hele gebied, maar het versnip-
perde grondeigendom maakt 

Gijs Savenije is ruim twee 
jaar projectleider 1221 bij 
de gemeente Hilversum, 
verantwoordelijk voor de 
ongeveer tien woning-
bouwlocaties (waaronder 
de Hunkemöllerlocatie) en 
het vergroenen van een 
zestal pleinen in de wijk. 
Doel van project 1221 is 
de kwaliteit van de leef- 
omgeving verbeteren in 
dat postcodegebied:  
Geuzenbuurt, Electrobuurt 
en de Kleine Driftbuurt.  
Wim Voogt is land-
schapsarchitect met veel 
ervaring in binnenstede- 
lijke projecten. Hij is ander-
half jaar geleden aange-
steld als supervisor voor 
de Spoorzone in  
Hilversum. Sinds 2015 
is Wim betrokken bij de 
plannen voor het stations-
gebied Hilversum. Boven-
dien kent hij Hilversum al 
jaren als inwoner.

Drie hectare groene ruimte erbij

interview Gijs Savenije en Wim Voogt, Gemeente Hilversum
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dat de ontwikkeling gefaseerd 
gaat. Sommige projecten, zoals 
Liebergpark en Venetapark kun-
nen binnenkort al beginnen, bij 
andere duurt het misschien nog 
tien jaar. Je moet in staat zijn om 
die lijnen met elkaar te com-
bineren. Daarvoor heb ik een 
beeldkwaliteitsplan opgesteld, 
waaraan we de verschillende 
projecten kunnen toetsen.
Aan de ene kant doen we niets 
nieuws, want we zijn in Hil-
versum al dertig jaar bezig met 
stadsinbreiding, daar gaan we de 
komende dertig jaar mee door. 
Maar mijn ambitie is om ook 
iets nieuws toe te voegen aan de 
stad. We hebben nu te maken 
met vragen op het gebied van 
mobiliteit, klimaat, hittestress, 
biodiversiteit, sociale gelijk-
heid en ruimte voor spelen en 
ontmoeten. En we proberen de 
verschillende ontwikkellocaties 
daar allemaal in mee te nemen, 
zodat het geheel meer wordt dan 
de som der delen. Dat is best 
lastig. Maar ook een kans.”

Bij Liebergpark is ervoor 
gekozen om geregeld met 
de projectontwikkelaar, de 
gemeente en de buurtbe- 
woners om tafel te zitten.  
Wat levert dat op?
Wim: “Je kijkt ernaar vanuit  
verschillende invalshoeken.  

Natuurlijk zijn er verschillen  
van inzicht, maar we hebben  
nu met elkaar het ontwerp 
scherper, nauwkeuriger, zorgvul-
diger, slimmer en beter kunnen 
maken. Natuurlijk is niet voor 
elk probleem een oplossing te 
vinden. Uiteindelijk ligt de keuze 
dan bij de gemeenteraad van 
Hilversum.”

Gijs: “We zijn als gemeente blij 
dat we een actievere rol hebben, 
waarbij we in de driehoek be-
woners-ontwikkelaar-gemeente 
regelmatig overleg hebben. De 
ontwikkelaars zijn nu aan zet 
om met een plan te komen. Als 
gemeente toetsen we dat en be-
geleiden we ze verder, zodat de 
gemeenteraad uiteindelijk een 
besluit kan nemen over het plan. 
De manier waarop we in geza-
menlijkheid en met transparan-
tie overleg hebben, werkt heel 
prettig. Voorheen hadden wij 
vooral contact met de ontwik-
kelaar, de ontwikkelaar met de 
bewoners en de bewoners weer 
met ons. Als driehoek optrekken 
werkt echt prettiger.”

Het geheel 
moet meer 
worden dan 
de som  
der delen

Inrichtingsprincipes Spoorpark



interview  Bewoners Liebergerweg
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Het distributiecentrum Hunkemöller is door de jaren heen groter geworden, dat betekent meer vrachtwagens door de straat en 
meer overlast voor de buurt. Bewoners van de Liebergerweg zijn daarover in gesprek gegaan en hebben zich georganiseerd 
in een werkgroep met onder andere Martin Triebels, Saskia Bons, David Niemeijer en Rudy Volkerink. Met het verhuisplan 
van het distributiecentrum (in 2024) verschoof de aandacht van de bewoners naar de vraag wat er dan komt, en hebben ze zich 
gericht op de nieuwe eigenaar van het terrein: Tecta Invest.

David: “De mensen van Tecta zijn meteen in 
gesprek gegaan met ons als werkgroep. Ze hebben 
ons gevraagd om mee te denken in het plan voor 
dit terrein. De eerste bijeenkomst was een bre-
de buurtvergadering eind 2018 waarin bewoners 
bespraken wat zij belangrijk vonden. En waarin 
Tecta en de architect een impressie gaven van de 
woonwijk die ze voor ogen hadden.”

Van black box naar driepartijenoverleg
Martin: “Op basis daarvan hebben we vervolgcon-
tacten gehad, passeerden weer andere varianten 
en hebben we elkaar afgetast op het gebied van 
bouwdichtheid, verkeer en groen. Die zaken bleken 
opeens al geregeld te zijn in een intentieovereen-
komst die buiten ons om, als in een black box tus-
sen gemeente en ontwikkelaar tot stand gekomen 
was. Voor de bewoners voelde dat als opzijgescho-
ven worden waar we met name de gemeente toen 
hard op aangesproken hebben. Het heeft geleid tot 
een herstart in een meer open driepartijenoverleg: 
Tecta, bewoners en gemeente.

Communicatie
De tegenstellingen waren daarmee nog niet weg 
en de gemeente bleek niet alleen faciliterend te 
zijn, maar ook duidelijk een eigen agenda te heb-
ben. Dat maakte de positie van bewoners niet altijd 
makkelijk. Lastig was ook dat er allerlei vreemd 

jargon over je heen komt.”
David: “Ik heb toen een aantal keren het voor-
zitterschap naar mij toegetrokken waarmee we 
eigen ruimte claimden om onze pijnpunten en ons 
verhaal duidelijk over het voetlicht te laten komen. 
Met goede inhoudelijke presentaties van Martin is 
dat ook gelukt en begon er wel iets te kantelen.

Dashboard, het dichter bij elkaar komen.
Bewoners hebben ook naar openingen gezocht 
door grote zaken kleiner te maken. Daarvoor heb-
ben we ons dashboard ingebracht: veertien knop-
pen met de vragen: Welke zitten vast? Waaraan 
kunnen we draaien? Wat betekent dat voor andere 
knoppen? Wat kan ons helpen dichter bij elkaar te 
komen?”

Martin: ”Het was een intensief traject, bewoners 
hebben veel initiatief getoond en er veel energie in 
gestoken. Dat dichter bij elkaar komen werkt alleen 
als alle partijen water bij de wijn doen en de ander 
iets gunnen. Wij hebben water bij de wijn gedaan 
op het punt van bouwdichtheid. Anderzijds is te-
gemoetgekomen aan onze verlangens ten aanzien 
van groen en straat herinrichten. Naar ons gevoel 
was dit het beste resultaat wat wij als werkgroep 
konden bereiken. Het blijft spannend hoe straks de 
buurt daarover oordeelt. “

Straat opknappen, herinrichten
Saskia: “We moeten er wel op kunnen rekenen 
dat de toezeggingen aan ons echt gestand gedaan 
worden. De Liebergerweg is nu afgeragd en rom-
melig. Opknappen en herinrichten van de straat is 
voor bewoners erg belangrijk. Ook voor Tecta, die 
er fors financieel aan wil bijdragen. Ambtenaren en 
wethouder zijn welwillend en gaan het onderzoe-
ken, maar houden wel steeds een slag om de arm. 
Dat is een onzekere factor, wij hunkeren naar een 
definitief geluid.”

Groenstructuur
Martin: “Eenzelfde onzekerheid speelt met betrek-
king tot de groenstructuur. De gemeente bleek erg 
gefocust op groen langs het spoor. Een zogenaamd 
spoorpark als groene entree voor de treinreiziger. 
Wij kregen te horen dat met groen langs het spoor 
de bebouwing onze richting op zou schuiven. Dat 
betekent meer steen langs de straat. Geleidelijk 
aan hebben we duidelijk gemaakt dat dat niet 
kan. Dat het juist belangrijk is aan de kant van de 
straat gebruiksgroen te hebben: Groen dat ruimte 
biedt voor sociale activiteiten: spelen, bewegen en 
ontmoeten. Dat zulk groen zichtbaar en herken-
baar moet zijn. Centraal tussen de oude en nieuwe 
buurt, als groene sociale verbindingsschakel. Dat 
hebben we tot uitdrukking gebracht in een groen-
structuur die het hele gebied omvat. Langs het 

Wat bewoners zich voorstellen bij een groenstructuur voor het hele gebied.

Het gaat om kwaliteitsverbetering voor de buurt
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 BESTAAND  LOP 2021 LOP 2020

Buurtvertegenwoordiging, vlnr: Martin Triebels, Saskia Bons, David Niemeij er en Rudy Volkerink

LOP: Locatie Ontwikkel Plan

Participatieavond op 8 september 2020

spoor, langs de weg en met verbindingen daartus-
sen. Een Spoorzonepark in plaats van Spoorpark.“
David: “Tecta heeft dat overgenomen op hun loca-
tie. Daar zijn we heel blij mee, maar ook het groen 
voor buurlocatie IFF moet heringericht en ermee 
verbonden worden. De planning is dat het groen 
verder wordt doorgetrokken richting Douaneloods. 
Dat is allemaal aan de gemeente en daar wordt het 
vaag.”

Verkeersdruk, parkeernorm
Rudy: “Wat voor mij belangrijk is, is het verkeer in 
onze straat. Daar zijn we nog niet echt uit. Het is 
mooi dat we de vrachtwagens van Hunkemöller 
kwijtraken, maar hoeveel autobewegingen vanuit 
de nieuwbouw komen daarvoor terug? Daar horen 
we weinig over. Let wel: er gaat gebouwd worden 
op de Hunkemöllerlocatie, op de Zuiderweg/Lijs-
terweglocatie. Later ook bij de Douaneloods en 
Diamantfabriek, mogelijk nog Kuperus. Op termijn 
ongeveer 560 woningen, allemaal ontsloten op de 
Liebergerweg-Zuiderweg. Bij een gewone par-
keernorm van 1,4 op die locaties brengt dat 2.240 
extra autobewegingen per dag op de straat. Dat kan 
absoluut niet. Afknijpen is alleen mogelijk door 
afknijpen van de parkeernorm. Het vereiste wat 
wij hebben voorgerekend is een parkeernorm van 
0,5 voor alle ontwikkellocaties langs de Lieberger/
Zuiderweg. De gemeente wil niet verder gaan dan 

0,8 of 0,7 omdat ‘de politiek er nog niet aan toe zou 
zijn’. Een raar argument, zeker waar ‘de politiek’ 
ons in achtereenvolgende structuurvisies ontslui-
ting langs het spoor beloofd heeft. Het gaat om 
onze woonkwaliteit en woonplezier.”

Het verdere traject
David: “Als werkgroep hebben we een soort ak-
koord op hoofdlijnen bereikt, maar wij zijn geen 
officiële vertegenwoordiging van de buurt. Natuur-
lijk hebben we de buurt tussentijds betrokken met 
informatieve flyers, handtekeningenacties en door 
opvattingen te verzamelen. Maar het wordt nu tijd 
om de hele buurt breder te betrekken. Tecta zal dat 
organiseren, een eerste stap is deze krant.”
Saskia: “We vinden het heel belangrijk dat we 
daarbij betrokken blijven. Ook bij de details en de 
uitwerking van de plannen. Daarin kan veel goed, 
maar ook fout gaan. Hoe bijvoorbeeld de gevels 
van die nieuwe gebouwen eruit komen te zien kan 
veel uitmaken voor het beeld en de beleving. We 
moeten echt de vinger aan de pols blijven houden.”



uitnodiging
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BEWONERS INFORMATIEMIDDAG
WONEN IN LIEBERGPARK

4 september tussen 13.00 en 16.00 uur

LOCATIE 
Het laad- en losdock van Hunkemöller 

aan de Liebergerweg.

Middels 4 verschillende thema's wordt uitleg gegeven 
over de herontwikkeling van het Hunkemöller terrein.

De middag wordt georganiseerd door INBO.

BESTAANDE
SITUATIE

LOP PLAN AANGEPAST
PLAN

NIEUW AAN DE 
LIEBERGERWEG: 
Buurtpark

SPOORZONE:
Referenties



interview Erik Vrieling en Andrija Matotan, de Architekten Cie

Erik: “We begonnen met kijken naar wat er al is in 
de omgeving. Het gaat niet alleen om woningen, 
maar om een stedenbouwkundig plan. Voor ons is 
het gebruikelijk om niet alleen naar de bestaande 
buurt te kijken, maar veel breder. Je wil dat ieder-
een er over twintig jaar nog trots op is. Dit is in 
Hilversum de laatste generatie herontwikkeling 
van industriële gebieden naar woningbouw. Dat wil 
je in één keer goed doen. We doen dit proces heel 
zorgvuldig.”

Waarom zo’n grote maquette?
“We gebruiken deze maquette om mensen uit te 
kunnen leggen hoe het eruit komt te zien. Wij zijn 
vakidioten, wij kunnen ons dat wel voorstellen, 
maar voor anderen is dat lastig. Dan helpt het om 
ook de hele omgeving van je ontwikkelgebied erin 
mee te nemen. Je kan hier omheen staan en aan-
wijzen waar je het over hebt. Het is voor ons een 
belangrijk instrument. Helaas mochten we er niet 
mee werken vanwege corona, maar we hebben de 
maquette wel in een lokale kerk in de buurt gezet.”

Welke versies zijn er geweest?
“Van het eerste plan vond de buurt dat er te weinig 
groen aan de kant van de Liebergerweg zou ko-
men. Zij hebben minder met het spoorpark. Toen 
is het idee gekomen om het zogenaamde loading 
dock, waar nu de vrachtwagens inrijden, tot een 
groene zone te maken, waar de kinderen uit de 
buurt kunnen spelen.

Het liefst horen we in het begin al zoveel mogelijk 
verschillende problemen. Wij kunnen met één 
ronde ontwerpen acht van de tien problemen op-
lossen. Geef je ons twintig problemen, dan lossen 
we er zestien op. Als we ze één voor één horen, 
lukt dat niet. Zo hebben we het hier ook gedaan. 

We hebben het wensenpakket van de politiek, de 
ontwikkelaar, van supervisor Wim Voogt en van de 
buurtbewoners opgehaald. Daarna kwamen we met 
een oplossing waarin dichter bij de Liebergerweg 
meer groen komt, maar dichter bij het spoor een 
meer stedelijk gebied met hogere gebouwen. De 
buurt snapt de afwegingen in het plan en toont ook 
begrip voor de oplossingen, maar blijft tegelijk ook 
alert. Wordt het groen wel goed, hoeveel verkeer is 
acceptabel? Die vragen blijven.”

In hoeverre heeft de ontwikkelaar daarnaast 
een belang bij voldoende woningen om het 
rendabel te maken?
Andrija: “Ik zou dat niet alleen het belang van de 
ontwikkelaar noemen, want als je de winstmar-
ge eruit haalt, kun je ook niet voor de kwaliteit 
betalen. Al het groen en de voorzieningen worden 
mogelijk gemaakt door iets meer woningen.”
Erik: “Maar dat is in principe niet onze afwe-
ging, wij zijn de ontwerpers die de ruimtes en de 
gebouwen zo mooi mogelijk maken. Daar zijn we 
goed in. Maar het hele spel, dat overigens door 
alle partijen op een heel prettige en faire manier 
gespeeld wordt, gaat om het optimaliseren van de 
uiteindelijke uitkomst. De buurtbewoners hebben 
de projectontwikkelaar ervan overtuigd dat de 
kwaliteit van de openbare ruimte omhoog moet, 
in die zin is de buurt een bondgenoot van ons. En 
de buurt heeft zich gerealiseerd dat het toevoegen 
van woningen onvermijdelijk is en dat dit niet een 
kwaliteitsverlaging van hun wijk betekent. 
Die dialoog die we gevoerd hebben is heel positief. 
We hebben in dit traject eigenlijk de buurtbewo-
ners als eerstejaars studenten architectuur en ste-
denbouwkunde opgeleid en meegenomen in ons 
verhaal. Met als uitkomst dat ze zelf met alternatie-
ve tekeningen kwamen. Ons plan is beter gewor-
den, doordat het landde in de buurt. Doordat we 
aangereikt kregen wat daar speelt en we dat kon-
den meenemen. Voor dit participatietraject konden 
we daar echt uitgebreid de tijd voor nemen.”
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Architecten Erik Vrieling en Andrija 
Matotan van de Architekten Cie doen 
het ontwerp van Liebergpark. In eerste 
instantie in grote lijnen, als een soort 
lego op een maquette. Dit gesprek 
vindt dan ook plaats op hun kantoor in 
Amsterdam, rond de enorme ma-
quette van een groot gebied rond de 
huidige Hunkemöllerloods. Met als los 
te vervangen tegeltje het terrein waar 
het om gaat in verschillende versies: 
het huidige distributiecentrum, het 
eerste plan, diverse andere indelingen 
van de woningblokken en een aange-
past tweede plan. Met miniboompjes 
en autootjes op schaal.

Geef ons zoveel mogelijk problemen

Helpt het dat Erik zelf  
Hilversummer is?
“Ik weet dat de raadsleden in 
Hilversum, net als in veel andere 
middelgrote gemeentes, nog 
dichter bij de burgers en hun 
individuele overwegingen staan. 
Iedereen wil het karakter van het 
tuindorp bewaren. Ik snap welke 
waarden belangrijk worden 
gevonden. Dat je bijvoorbeeld 
nooit iets moet ontwerpen wat, 
kijkend vanaf de hei, boven de 
boomtoppen uittorent. Daar 
voldoet ons plan ook aan.”

Als architecten zijn jullie nu 
dus nog nauwelijks bezig met 
gebouwen tekenen, maar 
vooral met communiceren?
“Dat klopt. Wat we merken is 
dat mensen echt begaan zijn 
met de wereld waarin ze leven. 
Als je serieus met ze in dialoog 
gaat, maak je een goed plan met 
alle partijen samen. Het echte 
tekenen van de gevelsteentjes is 
maar een heel klein onderdeel 
van ons werk. En daarbij nemen 
we natuurlijk ook alle informatie 
die we hebben opgehaald mee.”Andrija Matotan (boven)

en Erik Vrieling (onder)

Impressie van de Architekten Cie



Wij leggen zelf de lat hoger

interview Aart-Jan Schot, DWA
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Wat doen jullie bij het project in Hilversum?
“BijOnt heeft ons gevraagd om al te helpen met de 
eerste stappen in de ontwerpfase. Daarbij werken 
we samen met de architect, om te kijken hoe we 
verwarming en ventilatie kunnen verbeteren. We 
hebben in deze fase de gebouwen in een compu-
tersimulatie gezet, om te zien hoeveel energie naar 
het gebouw gaat. In de volgende fase gaan we dat 
echt concretiseren: waar komen luchtbehande-
lingssystemen te staan, hoe komen schachten in 
het gebouw, waar komen de nutsaansluitingen?
Woongebouwen en kantoorgebouwen hebben 
verschillende eisen in gebruik. Je kan bijvoor-
beeld energie uitwisselen, door de kantoorruimtes 
overdag te koelen en de warmte die ze produceren, 
te gebruiken in de woningen. We zijn ook aan het 
kijken of je op wijkgebied koppelingen kan maken, 
met bijvoorbeeld een warmtenet in de omgeving. 
We hebben gemeente Hilversum geïnformeerd 
over de kansen die er op dat gebied zijn.“

Wat is een warmtenet?
“Bij een warmtenet legt de gemeente buizen in 
de straat waar warm water doorheen gaat, daar 
kunnen woningen en bedrijven op aangesloten 
worden. De warmte kan centraal worden opgewekt, 
met een warmte-koude-opslagsysteem of door 
afvalwarmte van een industrieel gebouw. Deze 
aardgasvrije oplossing is dus een duurzame manier 
van woningen verwarmen. De uitwerking hiervan 
valt buiten deze opdracht, maar als we kansen zoals 
deze zien, zullen we dat altijd aangeven.“

Aart-Jan Schot is senior projectmanager en 
adviseur installatietechniek en duurzaam-
heid bij DWA. DWA is een adviesbureau dat 
duurzaamheid werkend maakt. Niet alleen 
met plannen en rapporten maar door bouw 
en realisatie te begeleiden. Ook als een 
gebouw klaar af, blijven ze monitoren hoe het 
gebouw in de praktijk werkt. Door middel van 
sensoren en meetapparatuur doen ze nog 
meer kennis op om te gebruiken in nieuwe 
projecten. Ze bieden maatwerkinstallaties, 
op het gebied van verwarming, ventilatie en 
datanetwerken. 

DWA bestaat al 35 jaar?
“Klopt, onze oprichter had in de jaren tachtig een 
missie om anders met de aarde om te gaan. Onder 
andere door warmte-koude-opslagsystemen, 
waarbij je warmte en kou uit de aarde haalt om 
gebouwen van te voorzien. Hij was daar een van de 
eersten in.”

Zijn de eisen die de overheid nu stelt aan 
duurzaam bouwen voldoende?
“Wij vinden het zelf een uitdaging om de lat nog 
iets hoger te leggen. We zoeken opdrachtgevers 
die zelf ook willen innoveren. Ieder project moet 
iets nieuws bevatten. Opdrachtgevers die rechttoe, 
rechtaan willen, net langs de grenzen van wat door 
de overheid opgelegd is, daar zeggen we nee tegen. 
We hebben ook medewerkers die van uitdagingen 
en innovatie houden. We hebben een winnaars-
mentaliteit.”

Maakt het projecten niet veel duurder?
“Je moet het op de langere termijn zien, dan is het 
juist veel beter. Denk aan een gebouw dat remon-
tabel is. Waarvan de onderdelen over dertig jaar 
als een gebouw niet meer nodig is, ergens anders 
te gebruiken zijn. Dat soort opdrachten inspireert 
weer anderen. Dat gedachtengoed, van circulair 
denken, begint bij mensen door te dringen. Je 
bouwt ook voor toekomstige generaties.”

“Als je een gebouw vergelijkt met het  
menselijk lichaam, ontwerpt een architect 
het uiterlijk en een constructeur het  
skelet. Wij houden ons bezig met hart, 
longen, bloedvaten en de hersens.”

Strip / Albert Jan Rasker

Wist u dat...

…  De Liebergerweg van oorsprong een 
zandweg

…  De naam Lieberg komt van lijkberg, 
ofwel grafheuvel

…  De Liebergweg al voorkomt op een 
kaart van 1750

… De Liebergerweg blijkens opgravingen 
  al in de 8e eeuw de middeleeuwse 

verbindingsweg was met Eemnes en 
Baarn

…  In 2016 Liebergerweg-bewoners per 
dag 110 vrachtwagenbewegingen door 
de straat telden

…  Hunkemöller in 19 landen verkocht 
wordt, waaronder in het Midden- 
Oosten, Noord-Afrika en het Caribisch 
deel van Nederland

…  Hunkemöller wereldwijd 838 winkels in 
25  landen heeft en 7400 medewerkers

…  Hunkemöller in 1886 startte als 
korsettenmaker in Amsterdam

…  Hunkemöller is genoemd naar de  
oprichter, de in Duitsland geboren  
Wilhelm Hunkemöller (1858-1927)

…  Bij hevige regenval het water wordt  
opgevangen in een vijver in het  
spoorpark

…   De vijver tevens een buffer is tegen 
trillingen van het treinverkeer
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Woordzoeker Liebergpark

Ja mits, niet bij voorbaat nee

Vind de woorden in de onderstaande woordzoeker en maak een zin met de overgebleven letters. 
Stuur uw antoord op naar puzzel@woneninliebergpark.nl. Onder de inzenders wordt een bioscoopbon 
voor 2 personen verloot. Colofon

De Lieberger Courant is een uitgave 
van Tecta Invest, Bij Ont en de 
Buurtvertegenwoordiging.
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Hanneke De Raadt en Bij Ont

Interviews
Hanneke De Raadt

Grafi sch ontwerp
Lidy Roemaat LRGO

Animaties Liebergpark
de Architekten Cie

Drukwerk
te Sligte-Olij dam BV

www.woneninliebergpark.nl

Aan de beelden, illustraties, plattegron-
den en teksten in deze brochure kunnen 
geen rechten worden ontleend.

interview Frances van Kooten, Gemeente Hilversum
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Wat houdt jouw functie in?
“Ik noem mezelf de Haarlemmerolie tussen verkeer en 
milieu. Alle ingrepen die je doet op verkeersstromen 
hebben ergens effect, bijvoorbeeld op verkeersintensiteit 
en op geluid. Bij bouwplannen kijk ik naar allerlei wet-
gevingen op het gebied van milieu: externe veiligheid, 
geluid, lucht, stikstofdioxide, lichtoverlast, enzovoort.”

Wat betekent dat voor het Liebergpark?
“We kijken naar de gevolgen voor de omgeving, zoals 
parkeren en verkeer. Maar ook: wat doet de leefomge-
ving voor zo’n bouwproject? Een projectontwikkelaar 
moet zijn eigen onderzoeken laten doen op het gebied 
van geluid, verkeer, stikstofdioxide, enzovoort. Bijvoor-
beeld de externe veiligheid; over het spoor rijden treinen 
met gevaarlijke stoffen. Er moet onderzocht worden wat 
het groepsrisico is, kunnen naast het spoor woningen 
komen? En kunnen daar bijvoorbeeld niet-zelfredzame 
mensen wonen? Ik beoordeel de onderzoeken. In het 

Frances van Kooten is beleidsadviseur mobiliteit 
en milieu in de Gemeente Hilversum. Hij  begon 
dertig jaar geleden als handhaver milieuwetge-
ving, werd daarna onderzoeker geluid en verkeer 
en is nu beleidsadviseur.

geval van die externe veiligheid bijvoorbeeld, zal ik ook 
een advies van de brandweer vragen. Als die negatief 
adviseert, kunnen we nog kijken naar maatregelen die 
getroffen kunnen worden om een ontwikkeling alsnog 
mogelijk te kunnen maken. Het is niet bij voorbaat nee, 
maar ja mits. Ik adviseer vervolgens mijn collega’s van 
ruimtelijke ordening die de voorschriften maken en de 
wijzigingen van de bestemmingsplannen opstellen.”

Wat zij n de kansen van het Liebergpark voor 
mobiliteit?
“Ten eerste dat de grote vrachtwagens die nu door de 

wijk rijden, weggaan. Die overlast ben je kwijt. Er ligt ook 
een kans om dan meteen de Liebergerweg opnieuw in te 
richten en te verbeteren. Misschien kan dat een fiets-
straat worden, waar auto’s te gast zijn. Deze wijk zal een 
lagere parkeernorm krijgen, dus minder auto’s gemid-
deld per huishouden. Een gevaar is dat de bewoners die 
er komen, toch meer auto’s hebben en gaan parkeren 
in de buurt. Daarvoor gaan we daar betaald parkeren 
invoeren. We gaan ook alternatieven stimuleren, zoals 
deelauto’s. Dat is financieel interessanter en beter voor 
het klimaat. En daar willen we met z’n allen heen.”

Waarmee moet het Liebergparkproject rekening 
houden?
“Je moet aan regels voldoen om te bouwen. Je hebt 
vooral te maken met een hogere grenswaarde voor 
geluid, vanwege het lawaai van het spoor, maar ook 
weer het voordeel dat de achterste gebouwen dat lawaai 
verminderen voor de andere gebouwen. De uitdaging zal 
zijn om een goede balans te vinden tussen ruimtelijke 
kwaliteit neerzetten en op de juiste manier omgaan met 
verkeersstromen en parkeren. De kruispunten kunnen 
het wel aan. De extra verkeersbewegingen hebben we al 
onderzocht, voor het hele gebied 1221.”



Wat is het grootste belang van dit project?
“Er zijn al jaren heel veel zorgen rond de verkeersvei-
ligheid in de Liebergerweg, door de vele vrachtwagens 
in de straat. Een distributiecentrum in een woonwijk is 
gewoon niet meer houdbaar. Tegelijkertijd is Hunke- 
möller een prachtig bedrijf waar veel mensen, ook prak-
tisch geschoold, werk vinden. Dus in die zin is het jam-
mer als we die zien verdwijnen. Maar zo’n grauwe loods 
met een hek eromheen en geen sprietje groen is geen 
fijne plek in een buurt. Dat kan nu worden getransfor-
meerd naar een plek die toegankelijk is, met veel groen 
en een vriendelijker uitstraling. Bovendien is er grote 
woningnood in Nederland, dus als we een plek kunnen 
maken waar de buurt iets aan heeft en waar mensen een 
fijn huis vinden; daar teken ik voor!”

Het verloopt het ontwikkelproces?
“Heel anders dan gebruikelijk. De oude manier was zo: 
een projectontwikkelaar meldt zich bij de gemeente, 
maakt daar afspraken mee en huurt voor de vorm een 
zaaltje om aan de buurt uit te leggen wie ze zijn en wat 
de plannen zijn, daarna gaat hij bouwen. Omdat er in 
Hilversum veel ontwikkellocaties waren, hebben we als 
gemeente het plan opgevat om een integraal ontwikkel-
plan te maken. Maar dan samen met bewoners, ontwik-
kelende partijen, woningbouwverenigingen, erfgoedver-
enigingen, partijen uit de gezondheidszorg. Kortom; met 
heel veel mensen die in de wijk op welke manier dan ook 
een rol spelen. Daar hebben we ruim de tijd voor geno-
men en dat is uitgemond in een gebiedsagenda waarin 
alle ambities en doelen zijn vastgesteld voor dit postco-
degebied. Dat is al een andere start. Maar daarmee hield 
de participatie niet op.

Het is belangrijk dat je het gesprek aangaat met de 
buurtbewoners. Die wonen vaak al heel lang in de wijk 
en hebben hun eigen belangen, wensen en zorgen. Wij 
hebben als gemeente nu meer de rol van regisseur, aan-
jager en verbinder. Uiteindelijk komen we tot plannen 
waar de gemeenteraad een beslissing over zal nemen, zo 
is dat wettelijk geregeld. Het is voor iedereen wennen: 
voor de gemeenteraad, voor de inwoners en voor de 
ontwikkelaars. Het is een proces van vallen en opslaan, 
maar ik ben heel trots op hoe iedereen dat doet. De 

ontwikkelaars nemen het echt serieus. Maar ook van de 
bewoners wordt nogal wat gevraagd. Dit overkomt ze en 
doet een groot beroep op hun tijd en organisatievermo-
gen. Ik vind het bijzonder om te zien hoe ze dat hebben 
opgepakt.”

Wat zijn de grootste uitdagingen?
“Er zijn dingen die voor de buurt belangrijk zijn, zoals 
verkeersveiligheid en groen waar ze zelf echt iets aan 
hebben. Wij stellen als gemeente ook eisen. Wij vin-
den woningbouw goed, maar dan moet wel een derde 
sociale woningbouw zijn en daarnaast middeldure huur. 
We willen dat er veel groen komt en we hebben par-
keernormen. De ontwikkelaars hebben ook ideeën over 
wat ze willen bouwen en voor wie, want onder aan de 
streep moet het ook financieel uitkunnen. Dat is echt wel 
een uitdaging, want de eisen die wij stellen aan sociale 
woningbouw, leidt tot een forse hoeveelheid woningen. 
Daar zijn zorgen over in de buurt: Wat doet dat met het 
verkeer? Komt er in plaats van het distributiecentrum 
een vijftig meter hoog flatgebouw pal aan de straat?

Ik merk wel dat daar grote stappen in gezet worden, 
doordat de partijen samen onderzoeken wat de verschil-
lende wensen en belangen zijn en tot een oplossing 
komen. Ik wil het liefst dat iedereen tevreden is, maar  
dat lukt niet altijd.

Bijzonder hoe buurtbewoners zich opstellen

Ik wil het liefst dat 
iedereen tevreden 
is, maar dat lukt 
niet altijd.

Floris Voorink is als wethouder Ruimtelijke Ordening al langere tijd bezig met  
de herontwikkeling van een aantal gebieden, waaronder postcodegebied 1221.  
De locatie van Hunkemöller is daar onderdeel van. "Het is een proces van vallen  

en opslaan, maar ik ben heel trots op hoe iedereen dat doet."

interview Floris Voorink, Gemeente Hilversum
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Als ik terugkijk naar zes, zeven jaar geleden, wilde 
iedereen dat het distributiecentrum liever vandaag dan 
morgen uit de straat zou verdwijnen. Dat lijkt nu te gaan 
lukken; met elkaar zorgen we dat er iets moois voor te-
rug komt. De winst van het verdwijnen van het distribu-
tiecentrum voor de straat is duidelijk. Maar dat gaat niet 
vanzelf. Hunkemöller gaat pas weg en wordt pas ontwik-
keld als er een plan ligt waar alle partijen zich in kunnen 
vinden. Als de gemeenteraad akkoord is. Als de buurt er 
blij mee is, want dat zal voor de gemeenteraad ook be-
langrijk zijn. En als het voor de ontwikkelaar interessant 
genoeg is. En dat is best ingewikkeld. Dat gaat weleens 
met twee stappen vooruit en één achteruit en soms met 
veel geknetter. Maar we komen er wel.”

Is deze werkwijze voor herhaling vatbaar?
“Wij sorteren voor op de omgevingswet die eraan komt 
in Nederland. Daarin wordt deze werkwijze standaard, 
waarin je in een vroeg stadium de omgeving betrekt en 
een rol geeft in het proces. Dat is voor mij en de ambte-
naren best een beetje zoeken geweest. In de omgevings-
wet staat dat participatie de verantwoordelijkheid is van 
de initiatiefnemer. Maar als bewoners merken dat het 
niet gaat zoals ze willen, gaan ze toch naar de gemeente. 
Wij zijn vanaf het begin bij het overleg betrokken en 
spelen een actievere rol dan we misschien in het begin 
verwachtten. Dit is een ontdekkingsreis die inwoners, ge-
meente en ontwikkelaars samen maken. Dat vind ik heel 
mooi aan het proces Liebergerweg. Elke wijk, elke straat 
is anders, maar deze bewoners zijn goed georganiseerd 
en gemotiveerd. Ze zitten constructief in de wedstrijd. 
Een aantal mensen heeft het voortouw genomen en 
stemt echt af met de straat.

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe bijzonder ik het 
vind hoe de mensen in de buurt zich opstellen. Ik vind 
het ook lovenswaardig hoe de ontwikkelaar zich daarin 
opstelt. Er is oprechte bereidwilligheid om naar ver-
mogen samen op te trekken. Het slechtste scenario 
denkbaar is dat er niets gebeurt; dat Hunkemöller niet 
verhuist. Of dat ze weggaan en dat er niets met het 
terrein gebeurt. We hebben een grote kans om op deze 
en andere plekken iets toe te voegen waar niet alleen 
mensen kunnen wonen, maar waar de buurt beter mee 
wordt. Als we dat met elkaar kunnen bereiken, door af en 
toe allemaal een stap opzij te doen en een beetje buiten 
onze rol te treden, kunnen we hier met elkaar echt iets 
moois maken.” 

Is dit een leertraject geweest?
“Ja, ik denk zeker dat wij er als gemeente veel van 
hebben geleerd. Wat ik ook merk is dat, doordat we met 
elkaar in gesprek zijn, ook bij inwoners meer begrip ont-
staat voor de keuzes die de gemeente maakt en keuzes 
waar je als ontwikkelaar mee zit. Je wordt het niet altijd 
eens, participatie is niet altijd je zin krijgen. Maar het 
helpt al om te snappen wat de dilemma’s zijn. Uitein-
delijk moet de gemeenteraad de knopen doorhakken. 
Ik merk dat we veel verder zijn gekomen en dat er een 
veel beter plan uitrolt, dan als wij het als gemeente zelf 
hadden ontwikkeld.”


