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Omwonenden Heuvellaan 50 bundelen krachten in Stichting Heuvelpark 
 
Hilversum, 25 mei 2020 – Bewoners aan de Godelindeweg hebben vandaag bekend gemaakt dat zij 
een stichting Heuvelpark oprichten ten behoeve van het behoud van het beschermde parklandschap 
aan de Heuvellaan 50. De Stichting heeft vandaag een website gelanceerd (www.heuvelpark.com) 
waarin de visie en zienswijze van de Stichting uiteen wordt gezet.   
 
Herontwikkeling  
Het terrein aan de Heuvellaan 50 in Hilversum is sinds begin 2019 in opspraak vanwege de 
voorgenomen plannen om het terrein van het voormalige VARA gebouw omringd door een 
waardevol parklandschap te gaan bebouwen met veel woningen en kantoren. Er is sprake van een 
behoorlijke grote ingreep in een historisch belangrijke omgeving.  
 

“We hebben met zijn allen gevonden dat de Hilversumse villagebieden waardevol zijn                  
dus hebben we er een beschermd stadsgezicht van laten maken.” 

 
Participatie 
Ondanks vele initiatieven van de bewoners zijn zij sinds begin 2019 niet betrokken geworden bij de 
planvorming van de herontwikkeling. In de tussentijd is de gemeente tot een 2e positief eindadvies 
gekomen op een finaal verkavelingsplan dat op 10 maart 2020 aan bewoners is gepresenteerd.  
 
Stichting Heuvelpark heeft ernstige bezwaren tegen dit finale verkavelingsplan omdat het 
onvoldoende rekening houdt met de stedenbouwkundige en landschappelijke waarden van dit 
gebied. De Stichting Heuvelpark wenst vanaf nu betrokken te worden bij het ontwikkelen van een 
nieuw en beter in de omgeving passend plan. Hiertoe heeft de Stichting op 8 mei jl voor het eerst 
sinds februari 2019 haar professionele zienswijze en visie kunnen presenteren aan de 
projectontwikkelaar. Deze presentatie is terug te vinden op de website.  
 
Bestemmingsplan 
Opmerkelijk genoeg hanteert de gemeente Hilversum als voornaamste criterium bij de voorgenomen 
ontwikkeling dat de bestemming nog minimaal 50% kantoorfunctie dient te bevatten terwijl een 
gerenommeerd adviesbureau in 2019 al heeft becijferd dat de totale vervangingsvraag naar kantoren 
in de komende 10 jaar in heel Hilversum slechts 3.000m² bedraagt; dat is zelfs minder dan het aantal 
m² kantoor dat is voorzien in het plan Heuvellaan 50.  

“De locatie Heuvellaan 50 heeft inmiddels bewezen niet meer aantrekkelijk te zijn                   
als werklocatie -  getuige de grote leegstand in de afgelopen 10 jaar.” 

Het is evident dat de verplaatsing van kantoor naar thuis om te werken structureel is, versterkt door 
de recente impact van COVID-19. Er zal dus minder kantoorruimte nodig zijn in de toekomst. De 
omwonenden maken zich daarmee zorgen over aanhoudende leegstand van kantoren op het terrein 
als gevolg van een onverantwoord grote volume-eis door de gemeente voor de bouw van 
ongewenste kantoren. In een beschermd villa gebied weer aansluiting zoeken op de functie wonen is 
daarom wenselijk vanuit het oogpunt van duurzaamheid. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot 

Stichting Heuvelpark 
Tiana van Grinsven, Voorzitter  
T: 06 53 91 45 66 
contact@heuvelpark.com  


