
 

Het beste van beide werelden  

(stadse levendigheid met een dorps karakter) 
 

 

 

 

 

Hilversum zit in een identiteitscrisis. Zijn we nou een dorp met veel groen of proberen wij 

onszelf te profileren als de Mediastad van Nederland. Als je door het vele groen Hilversum 

binnen rijdt lees je inderdaad dat je in de Mediastad bent maar hoe kan het dan dat deze 

profilering niet overal aanwezig is? Deze uitstraling dient op alle fronten van Hilversum 

zichtbaar te zijn (de entrees van Hilversum ) waarbij nu de prioriteit dient te liggen op het  

Stationsplein. Het stationsplein oogt momenteel kaal & sfeerloos en komt in op geen enkel 

vlak bij de perceptie dat men van de Mediastad heeft. De boodschap komt in de verste verte 

niet over. Dit is zonde want Hilversum heeft veel facetten die mensen aanspreken zoals veel 

groen in de omgevingen, veel authentieke mooie panden wat overeenkomt met het beeld 

van een dorp enkel naast de nieuwbouw ontbreekt het hippe stadse gevoel inclusief de 

mediaprofilering. Tijd om hier wat aan te veranderen! 

 

In de zomer hebben wij ons dan ook opgegeven voor de een 24 uur marathon waarbij 

meerdere teams zich op hebben gesloten voor 24 uur om zo te brainstormen over het 

Stationsplein oftewel het creëren van een sfeervolle entree die Hilversum verdient. 

 

24 uur is jammer genoeg te kort om tot een mooi uitgewerkt plan te komen dus wij hebben 

nogmaals de tijd genomen om ons in deze materie te verdiepen aangezien ons opviel dat bij 

vele politieke partijen de wens ligt om aan deze kwestie wat te doen. 

 

Hierbij presenteren wij u onze visie van het stationsplein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raoul van de Wetering 

Roland Veugelers 



 

Analyse: 
 

Om te weten wat er moet gebeuren is het raadzaam om de minpunten/verbeterpunten eerst 

te bespreken. 

 

Analyse  Stationsplein 

 Constatering = kaal en sfeerloos plein 

 Parkje/ grasveld is nutteloos en leeg 

 Gak gebouw is immens en staat leeg! Belastingkantoor heeft nu  voor de helft een 

creatieve invulling maar het TELAC gebouw staat als het goed is leeg.  

 Leeuwenstraat is niet zichtbaar en men moet gestuurd worden door stedenbouw 

daar doorheen te lopen anders ben je geneigd de straat van de Cartouche te lopen. 

 De zitplekken op t station  zijn voor ongure personen, het is er vaak een bende en is  

alles behalve uitnodigend 

 Oversteek naar Leeuwenstraat is niet logisch eerst 2 fietspaden, dan 2 busbanen, 

dan 1 autobaan en dan nog een fietspad. Frogger overleeft t niet! 

 Taxi ruimte veelte groot net als de busbaan. 

 Het glas bij de overkapping bij het station is gewoon glas en heeft geen uitstraling 

 Stationshal is veelte klein en geen tot amper zitplekken 

 Totaal geen gevoel van Mediastad!!! 

 Geen duidelijke fietsenstalling als je naar buiten loopt 

 

 

 

 

Vereiste vanuit de gemeente geëist ( Ontwerpwedstrijd Stationsplein 2013) 

 Entree van de stad dat de stad verdient     

 Een plek waar men dag en nacht samenkomt 

 Hoogbouw versus laagbouw 

 Verkeersdrukte verminderen 

 Leegstand tegengaan 

 Grasveld 

 Dynamische mediastad 

 Een mogelijkheid om mensen af te zetten waarbij je terug kan rijden 

 Een gebouw dat je omarmt 

 Een gaatje dat je naar het centrum lokt. 

 Een ontwerp dat aandacht voor elementen die aansluiten op het karakter van de 

mediastad 

 Een plein dat verwelkomt en waar creativiteit en innovatie zichtbaar worden 

 

 

 



Het plan voor het Stationsplein! 
 

Rekening houdende met de analyse hebben wij het volgende verbeterpunten in gedachten. 

 

Logistiek/ Verkeer 

Het idee is om de dubbele busbaan (tevens voor taxi’s) te verwijderen. In plaats daarvan 

creëren we twee richtingverkeer waarbij de ring ontlast wordt. Kort parkeerders kunnen 

reizigers afzetten voor het station en via de rotonde, gelegen op de splitsing Schapenkamp/ 

Koninginneweg, weer terugrijden richting het Schapenkamp waardoor de ring ontlast 

wordt.  

 

Tevens verlengen wij de Groest waardoor het Marktterrein een mooi plein kan worden met 

een moderne bioscoop, een sprekend marktterrein en een foodcourt. Het verkeer zal nu via 

Koninginneweg rijden d.m.v. een twee persoonsweg waardoor deze straat ook weer 

levendigheid krijgt. Vanaf de Vorstin kan men wel richting het Station rijden maar het 

verkeer dat richting de Vorstin rijdt zal via de achterkant van de ring begeleid worden 

waardoor men links de ring van Hilversum kan vervolgen en rechts richting de spoorbomen 

rijdt.  

 

De bussenstandplaats blijft intact enkel het enige verschil is dat ze door de 

tweerichtingsverkeer nu op de gewone weg rijden. 

 

De wegen voor het station langs dienen het uiterlijk te hebben van een “media” boulevard. 

Brede wegen, verlichting met verschillende kleuren via mooie spots (als in spotlight)  en in 

de groenstrook tussen de wegen in mooie karakteristieke bomen.  

 

De huidige taxistandplaats en de kiss and ride zone willen wij lostrekken van elkaar en 

verplaatsen. De Taxi standplaats willen wij aan de linkerkant creëren van het station achter 

of waar nu de fietsenstalling staan.  

 

De kiss and ride zone willen wij voor het station creëren is voor het station. Je stapt in en uit 

voor het station. Lang parkeren = Silverpoint. 

 

De weg tussen het Schapenkamp en het Melkpad zal een loop/ fiets pad worden met bomen 

in het midden waar tussendoor gefietst kan worden richting de Groest naar het nieuwe 

marktterrein. 

 

Fietsenrekken het liefst onder het park kunnen parkeren. Dit is kostbaar maar zal het 

aanzicht alleen maar ten goede komen .  

 

Andere goedkopere  optie is rekken creëren tussen het marktterrein en het Station (voor 

Cartouche) (tussen het schapenkamp en het Melkpad). Aangezien het verkeer omgeleid 



wordt naar de Koninginneweg en alleen enkel laden en lossen van Silverpoint toegang 

hiertoe heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Totaal overzicht Stationsplein 

Figuur 2: twee richtingsverkeer waarbij verkeer nu via de Koninginneweg rijdt 



Stationsplein 

Het is momenteel een kale bedoeling en straalt weinig uit waardoor er tevens geen duidelijke 

routing is naar de Leeuwenstraat. 

 

Het eerste punt wat wij aan willen halen is het verlengen van de Stationshal, hetzij met glas 

hetzij optisch met ronde bogen en verlichting  waardoor de routing duidelijker zal zijn 

richting de Leeuwenstraat. Dit hebben wij gedaan omdat de stationshal klein oogt, weinig 

zitplekken heeft en er hierdoor een fijne wachtruimte ontstaat. Door de Glazenboog 15 meter 

tot aan de trappen door te trekken ontstaat er een fijnere hal waardoor de mensen een 

logischere route richting de Leeuwenstraat krijgen, er een aangename droge wachtplek voor 

de bussen standplaats ontstaat en men aan de linkerkant uitkijkt op een “media park”. Links 

is dus een duidelijke scheiding tussen het stads karakter met hoogbouw en het dorpse 

karakter is aan de rechterkant zichtbaar met bomen maar toch de allure heeft van een 

levendige stad. 

 

 
 

Het park is namelijk geen gewoon park/  grasveld. Een park moet een aantrekkend karakter 

hebben en mensen moeten dan ook getriggerd worden om hierheen te willen komen. In de 

hoek van het park zal dan ook een gigantisch scherm gecreëerd worden. Om je namelijk te 

profileren als Mediastad moet een link gelegd worden met Media. Dit scherm zal dan ook 

voorzien zijn van de volgende punt Twitterbox, livefeed uit cafés en clubs of uit het jaarlijkse 

TOP 2000 café, agenda & evenementen, nieuwsberichten in de buurt, Interactie via een 



Hilversum app ontwikkeld door Spil Games (hierover later meer), Info over Hilversum en 

z’n highlights en hier zijn nog veel meer mogelijkheden.  

 

In de zomer is dit scherm ideaal geschikt om film avonden te organiseren door bijvoorbeeld 

Jochem Theaters en het Filmhuis en/of andere Hilversumse filmmakers om zo een plek te 

creëren waar Hilversummers en mensen van buitenaf komen om een gezellig filmavondje te 

beleven. 

 

 
 

Daarnaast is in de winter het park de ideale plek voor een schaatsbaan. Op een logische 

centrale plek waardoor levendigheid gecreëerd kan worden . 

 

Het scherm kan tevens simpelweg transformeren. Door er een podium voor te zetten kan het 

beeld tijdens Hilversum Alive of andere evenementen gebruikt worden als poppodium.  

 

Het leek ons daarentegen een gaaf idee om directe interactie te creëren door middel van een 

stoel voor het scherm die op willekeurige momenten licht geeft. Als men gaat zitten staat 

wordt je meegenomen in een soort quiz alsof je zelf in een show zit. Net als Man bijt hond / 

Babbelbox kan je je mening geven over bepaalde zaken of kan je interactie creëren door 

iedereen een vraag te stellen: Wie ben jij en wat is je favoriete plek in Hilversum. Dit wordt 

opgenomen en wordt random uitgezonden op t scherm en kan via internet teruggekeken 

worden.. Een soort interactieve TV show waarbij natuurlijk veel meer varianten mogelijk 

zijn. Indien op het Oosterspoorplein ook een scherm gecreëerd kan worden om ook aan deze 

kant het Media gevoel te creëren kan er een soort spel element, interactie gecreëerd worden. 

Denk aan een Quiz battle met diegene die aan de andere kant zit. 

 

In het park dienen ook meerdere spelelementen aanwezig te zijn. Het park is niet groot maar 

door een digitaal schaakbord met zitplekken aan t uiteinde of lichtgevende bankjes als je er 

op gaat zitten, Of een boom waar radio op afgespeeld wordt. Spil Games, kan best een 

spelelement op de grond tot z’n recht laten komen. 

 

Het park dient aan de uiteindes voorzien te zijn van bomen & verlichting waardoor er een 

warm en intiem park ontstaat. 



 

De bottleneck in dit verhaal is dat er in de oude sitaaties altijd uitgegaan is van een hoge 

woontorenop deze locatie. Dit komt omdat er een onbekend bedrag aan grondwaarde bij de 

gemeente in de boeken staat. De vraag is dan ook:  

 

Met welke grondwaarde dient men rekening houden om een plan haalbaar te maken? 

 

 

GAK gebouw 

Het belangrijkste  element van het Stationsplein. Het Gakgebouw staat al vele jaren leeg en 

aangezien het een kolossaal pand is het een breinkraker geweest om hier een goede invulling 

voor te verzinnen vanwege het grote oppervlakte. Tijdens de 24 uur marathon hebben wij 

uitgebreid gesproken of het pand een make over moest krijgen of gesloopt moest worden. 

Vele Hilversummers zullen van mening zijn dat dit pand een doorn in het oog is en dus 

gesloopt dient te worden. Dit komt door het gesloten karakter, de verpauperde indruk, de 

daklozen in de inkepingen die hier ook niet aan bij dragen. 

 

Het gebouw an sich is zelf niet eens zo lelijk. Als ik mij niet vergis is het pand vroeger zelfs 

uitgeroepen tot het mooiste pand van Hilversum. Het heeft een speels karakter door de 

uitstekende vlakken. Qua zicht is er ook een duidelijke overgang van de hoogbouw 

(Entrada) naar het Gak gebouw qua hoogte. Door een park hiernaast te creëren  lijken de 

toren van Entrada minder imposant en is er een duidelijke overgang van hoogbouw naar 

laagbouw (park) waardoor zowel het dorpse als het stadse karakter geaccentueerd wordt.   

 

Daarnaast is slopen kapitaalvernietiging. Er zit vermoedelijk nog een hypotheek op van een 

paar miljoen en de eigenaren zullen natuurlijk ten alle tijden dit pand van een make over 

voorzien. Slopen betekent een hogere grondwaarde waardoor alleen hoogbouw de enige 

optie zal zijn om uit de kosten te komen.  

 

Vanuit haalbaarheidsperspectief  hebben wij dan ook gekozen om dit pand een make over te 

geven. De bedoeling is om dit pand het epicentrum te maken van de media en 

levendigheid.  

 

Het gebouw is verdeelt over 4 lagen en door de begane grond te voorzien van alleen glas 

ontstaat er al meer openheid/etalage functie en zal het hangprobleem opgelost worden. Het 

doel is om vanuit de weg naar de bussen te kijken en vica versa.  

 

De uitstekende vlakken dienen geaccentueerd te worden door middel van verschillend 

kleurgebruik waardoor er een speels contrast zal ontstaan. 

 



 
 

 

De begane grond krijgt gemengde functies gericht op creativiteit en media, flexplekken 

inclusief een serverruimte. Er kunnen meerdere ( circa 15/16) kleinere werk eenheden 

gecreëerd worden waarin media bedrijven zich kunnen vestigen waar ze kunnen monteren 

etc. Het zou top zijn als er voor het pand verschillende auto’s staan van de NOS, TROS, BNN 

waar wij ook rekening mee hebben gehouden. etc. Door het open karakter is dit voor 

forensen/ passanten ook interessant om te zien wat er speelt in de Mediastad en op deze 

manier krijgen ze een kijkje in de keuken. 

 

De bedrijven op de begane grond hebben eigen parkeerruimte voor de deur. Het doel is 

natuurlijk wagens van Mediabedrijven hier voor het gebouw te hebben staan. 

 
 

Aan de uitstekende kant leek het ons mooi om een Meet & Greet te creëren oftewel 

restaurant/ bar achtige tent/ Media café! Deze loopt van de Begane grond tot aan de 3e 

verdieping waarbij het café op de bovenste laag een balkon heeft met uitzicht op het nieuwe 

Stationsplein. Hierdoor ontstaat 1 plek wat bepalend wordt voor uitzendingen in Hilversum. 

Het café is dank ook uitermate geschikt als politieke café. 



Het (Media) café  heeft een menu kaart waarbij elk gerecht is op media. Denk aan een 

Swiebertje taart of een Robinson maaltijd. Ben benieuwd hoe het broodje poep van Ome 

Willem het gaat doen.  

 

Op de rest van de verdiepingen is wonen raadzaam om levendigheid te creëren op en 

rondom het station. Woningen voor starters zijn dan hard nodig en het oorspronkelijke plan 

van Stationsplein 25 voldeed al aan deze eis waardoor de woningen al grotendeels ingedeeld 

zijn.

 
 

Het gebouw heeft meerdere overkappingen en vanwege deze oversteks kan een heel gaaf 

effect gecreëerd worden met licht waardoor delen verlicht worden en sommige niet.  

 

 
 

 

 

 

 



Algemene ideeën/ verbeterpunten 

 

 Hilversum App *  een app ontwikkeld door Spil Games met alle highlights, van 

restaurants, architectuur, uitgaan, sport etc. met navigatie om zo te accentueren wat 

Hilversum zo gaaf maakt.  

 Digitale kaart Hilversum voorkant station wat eigenlijk een soort van Hilversum app 

is alleen dan niet draagbaar. Alle highlights staan vermeld in categorieën.  

 Fietsroute creëren tussen Mediapark & Hilversum centraal waarbij men langs het 

spoor fietst en allemaal informatie over Hilversum/ de Mediastad te zien krijgt. Het 

doel is om mensen te triggeren van Hilversum Centraal naar het Mediapark en vica 

versa. Door de info langs de weg ontstaat een verbreding van kennis over Hilversum 

wat interesse hoort op te wekken.   

 Fietsenverhuur creëren/ duidelijker aangeven zodat verkeer tussen Mediapark & 

Hilversum Centraal toegankelijker wordt.  

 Het station heeft lelijke doorzichtige (standaard) glazen op de overdekking wat 

weinig uitstaling heeft en waardoor de stalen kolommen zichtbaar zijn. Vervangen 

door de kleuren van beeld en geluid over de hele gevel. De kleuren komt overeen met 

het Stationsgebouw. 

 Op de eerste en tweede verdiepingen van het Station zelf, kleinere werkplekken 

creëren voor creatieve bedrijven. Wonen op de derde etage is tevens een mogelijkheid 

om zo levendigheid en sociale controle te creëren 

 Het Dorpse karakter in het Stadscentrum dient ten alle tijden gehandhaafd en waar 

mogelijk versterkt te worden. 

 

 Dit is naast het aanpakken van het Stationsplein een van de belangrijkste punten 

aangezien hier landelijke branding aan te pas komt als Hilversum Mediastad!!! 

Zet een festival op waar Hilversum trots op kan zijn. Hilversum Alive is leuk maar 

is totaal niet passend bij het beeld van de Mediastad en kan, met alle respect, vele 

malen beter en grootser. Hilversum Alive is alleen leuk voor Hilversummers (en 

zelfs sommige delen deze mening niet) maar het moet een groots landelijk 

evenement met een Media allure worden. Een heel weekend waarbij het centrum 

van Hilversum afgesloten worden voor auto’s in t centrum en zullen er op 

meerdere plekken tenten staan waar 538, 3FM, BNN, TROS muziekfeest enz 

waarbij grootse artiesten aanwezig zijn  en op deze manier mensen vanuit 

Hilversum getrokken worden. Maak er een soort Lowlands/Koninginnedag van 

waar creativiteit het boegbeeld van is waar Media – muziek en film (d.m.v. open 

luchttheater), duidelijk merkbaar zijn en het festival voor jong en oud geschikt is. 

 

Het is essentieel dat er grote namen aanwezig zullen zijn en natuurlijk landelijke 

aandacht. Het is nieuw, fris en hip. Een soort Amsterdam Dance Event alleen dan 

met Media!  

 

Speel niet voor Safe, geef de grote jongens (538, BNN, 3FM) de regie en laat een 

geweldig weekend ontstaan wat Hilversum op de kaart brengt. 



Conclusie 

 

Ik hoop dat u wat van onze creatieve ideeën vond waarbij wij een aantal punten aanhalen 

om Hilversum weer levendig te maken. Wil wel benadrukken dat het ideeën zijn en wij 

natuurlijk niet weten of het ook daadwerkelijk haalbaar zijn. Het is in ieder geval leuke 

materie om eens over te brainstormen want hoe dan ook, 

 

 Er moet wat aan dit plein en aan het imago van 

Hilversum, DE MEDIASTAD gedaan worden! 
 

Hilversum dient weer hip te worden want als dit zo blijft zien wij het somber in en schatten 

wij dat over 25 jaar het Mediapark als een VINEX wijk gebruikt zal worden. Behoud van het 

Mediapark is essentieel. 

 

Wij vonden het in ieder geval leuk om zo creatief te brainstormen over onze stad! 

 

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft horen wij het graag. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 
 

Raoul van de Wetering ( 06-24950434) 

& 

Roland Veugelers (0641327293) 

 

 

Met dank aan:  

 

Hans van de Wetering   Sonny van de Wetering 

Hendrien van de Wetering   Jesper van de Heuvel 

Thomas van Remmerden   Maarten Marijnusse 

Peter van Dulst    Dirk Kranendonk 

Tirza Beijer     Bacardi Rum 

 


