‘Het Heuvelpark’
Een alternatief plan voor de Heuvellaan 50 - herontwikkeling met behoud van kwaliteiten

8 mei 2020

Inleiding
Samenvatting

§

Op 26 februari 2019 heeft de Haagse projectontwikkelaar Local (“Local”) haar plannen kenbaar gemaakt aan omwonenden om het kantoorgebouw, omringd door
een waardevol parklandschap, aan de Heuvellaan 50 te gaan bebouwen met veel woningen, kantoren en een groot parkeerterrein

§

De bewoners aan de zeer drukke Godelindeweg (# 6 t/m 16), inmiddels verenigd in de Stichting Heuvelpark (”Stichting”), die met hun achtertuinen grenzen aan
het parkachtige terrein van de Heuvellaan 50, hebben sindsdien hun zorgen meermaals kenbaar gemaakt bij de gemeente en Local over de dreigende teloorgang
van dit beschermde parklandschap; tegelijkertijd is telkens aangegeven dat zij graag en regelmatig betrokken willen worden bij de planvorming voor de
herontwikkeling van het gebied Heuvellaan 50

§

Tijdens een eerste gesprek met Local op 28 februari 2020 maart jl., 12 maanden na de eerste informatiebijeenkomst, heeft Local ons aangeboden om alsnog een
uitgebreide werksessie in te plannen in april (vanwege COVID 19 naar achteren geschoven begin mei) waarin we beiden, met stedenbouwkundige architecten aan
onze zijden, alternatieve ontwerpvarianten zouden gaan uittekenen

§

Op 10 maart heeft Local een finaal verkavelingsplan gepresenteerd op basis waarvan de gemeente begin 2020 een positief eindadvies heeft afgegeven; de
Stichting is bij de totstandkoming van dit en eerdere verkavelingsplannen niet betrokken geweest

§

De Stichting heeft ernstige bezwaren ten aanzien van dit finale verkavelingsplan en wenst vanaf nu betrokken te worden bij het ontwikkelen van een nieuw
verkavelingsplan
– deze presentatie geeft een samenvatting van onze initiële visie en zienswijze t.a.v. een nieuw en een beter in de omgeving passend plan voor de herontwikkeling van het terrein aan de Heuvellaan 50
– een plan met een diversiteit aan woningtypes en met kantoorruimte, maar vooral een plan dat rekening houdt met de stedenbouwkundige en landschappelijke waarden van het plangebied en ook
met de belangen van de omwonenden

Terugblik – laatste 15 maanden
Het ontbreken van participatie

§

Op 26 februari 2019 zijn omwonenden door Local geïnformeerd over haar plannen tot de voorgenomen herontwikkeling van de Heuvellaan 50

§

Enkele weken voorafgaand aan deze 1e informatiebijeenkomst heeft er een aantoonbaar, roekeloze ontbossing plaatsgevonden op het terrein van de
Heuvellaan1 waarbij meer dan 110 bomen met een diameter van tenminste 10cm zijn gekapt, incl. 2 bomen2 met een diameter van meer dan 30cm

§

Omwonenden hebben de gemeente gedurende 2019 herhaaldelijk verzocht inhoudelijk opheldering/reactie te geven op deze gebeurtenissen en de
voorgenomen aantasting van het groene karakter van de oorspronkelijke structuur van het villagebied; aangevoerd is dat de voorgenomen ontwikkeling door
Local in strijd is met vastgestelde beleidskaders, zoals het bestemmingsplan, het beschermd stads- en dorpsgezicht en het groenstructuurplan. De inhoudelijke
reactie ten aanzien van de gemeentelijke randvoorwaarden3 naar omwonenden staat in principe nog steeds grotendeels uit

§

Een gesprek tussen vertegenwoordigers van de Stichting en Local heeft na vele verzoeken pas eerst plaatsgevonden op 28 februari 20204; in de tussenliggende
12 maanden heeft Local haar plannen verdere uitwerking gegeven in overleg met de gemeente Hilversum die 2 keer over een positief “Eindadvies verzoek om
vooronderzoek” heeft afgegeven; de leden van de Stichting zijn hier op generlei wijze in gekend en hebben gedurende deze 12 maanden geen inbreng hierin
gekregen

§

Ondanks meerdere schriftelijke verzoeken over de afgelopen 2 maanden aan de gemeente is de Stichting nog steeds in afwachting van het laatste
vooronderzoek van Local en het laatste (tweede) eindadvies daarop van de gemeente waardoor de Stichting belemmerd wordt in het inhoudelijk participeren
in de planvorming doordat wij niet op de hoogte zijn van de ontwerpcriteria opgenomen in het ontwerppaspoort en/of in andere specifieke afspraken tussen
Local en de gemeente

1.
2.
3.
4.

“In het Noordwestelijke Villagebied zijn juist de bomen op particulier terrein bepalend voor ecologie en/of het groene karakter van de wijk” (Velbeleid Hilversum 2017-2030)
De eerste boom met een diameter van > 30cm betreft een Amerikaanse Vogelkers, die weliswaar volgens het Hilversumse velbeleid niet vergunnings-plichtig is; echter er heeft geen melding
plaatsgevonden, waardoor de eigenaar van de Heuvellaan 50 alsnog in overtreding is. De tweede boom betreft een Acacia, waarvan de gemeente – ten onrechte – meent dat deze boom al eerder
zou zijn gekapt
De gemeente Hilversum heeft bevestigd op 26 november 2019 dat er in de tussentijd wel “overleg met Local plaatsvindt over de invulling van het gebied en de gemeentelijke randvoorwaarden
hieraan”
Local maakt gewag van een 2e tussentijdse informatiebijeenkomst op 26 juni, maar de bewoners verenigd in de Stichting hebben hier wij om moverende redenen collectief voor hebben afgemeld
met meermaals verzoeken om een nieuwe tussentijdse bijeenkomst in te plannen; Local heeft hier geen gehoor aan gegeven

Uitgangspunten voor Planvorming1
Vanuit vastgestelde gemeentelijke beleidskaders

Landschappelijk

Stedenbouwkundig

Architectonisch

§

Behoud en versterking groene karakter van gebied; geen verdere ‘verstening’ van grote tuinen

§
§

Behoud culturele- en landschappelijke waarde van percelen2 - in 1930 bestond plangebied uit 5 grote villa’s aan de Heuvellaan
omgeven door veel bomen en overig groen
Belang diffuse tuinstructuren en bosflora met behoud van beeldbepalende en grote oude bomen

§
§

Behoud ecologische infrastructuur
Geen verdere bomenkap (er zijn al meer dan 110 bomen, met diameter > 10cm, gekapt de afgelopen tijd)

§

Handhaven van waardevolle fauna in het gebied3

§

Aansluiting nieuwe bebouwing op stedenbouwkundige en architectuurkenmerken van gebied van het beschermd stadsgezicht;
individuele benadering van kavels en bebouwing met verschillende architectuurstijlen

§
§

Kavels hebben diverse afmetingen met groene erfgrenzen
Nieuwe bebouwing (villa’s) heeft meerzijdige oriëntatie, waarbij de gevel naar de weg het belangrijkste is

§
§

Behoud, herstel en versterking landschappelijke karakteristieken en cultuurhistorische landschapselementen; groen, bomen,
vijver, natuurlijke hoogteverschillen, etc.
Behoud grote vijverpartij met tuin- en architectonische waarde2

§
§

Verspreiding parkeervoorziening ter voorkoming van grote verharde oppervlakten
Nieuwe (villa)bebouwing moet passen in stedenbouwkundige karakter van omgeving

§

Handhaving van karakteristieke beeld met samenhangende, rijke en hoogwaardige bebouwde en onbebouwde ruimte

§
§

Individualiteit en diversiteit in stijlen en volumes van afzonderlijke panden (ook als ze deel uitmaken van waardevol ensemble)
Grotere en hoge villa-achtige bebouwing langs Heuvellaan zoals dat historisch ook aanwezig was

§

Bebouwing van villa’s (vrijstaand of twee-onder-een-kap) op het binnenterrein is kleinschaliger, heeft eigen individuele stijl en is
vrij en ruim gesitueerd in het groen
Parkeren voor kantoren zoveel mogelijk onder de bebouwing door gebruik te maken van natuurlijke hoogteverschillen

§

1.
2.
3.

Op basis van Bestemmingsplan herziening Noordwestelijk Villagebied, 31 maart 2010 – volledige uitgewerkte lijst met uitgangspunten in Bijlage 1
Zoals omschreven in het document Visie Noordwestelijk Villagebied
Bijvoorbeeld: grote vijverpartij is reeds jaren verblijf- en (broed)plaats van reiger(s)

Planschets Local
Toetsing met bepalende bomenbestand

Planschets Local

Bron: Local 10 maart 2020

Beeldbepalende bomen

Bron: SMR

Bron: Verkavelingsstudie Heuvellaan 50 – Karres Brands, 12 februari 2019
1. SMR: studiegroep van studenten uit de Masteropleiding Architecture van de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft die geassisteerd heeft bij de uitwerking en digitalisering van technische planschetsen

Planschets Local
Initiële observaties

§

Bestaande landschappelijk structuur van terrein wordt aangetast doordat er te weinig rekening wordt
gehouden met waardevolle landschappelijke elementen

§

Noordoostelijke groenstrook wordt te intensief bebouwd met bouwvolume op
– plek van waardevolle tuin-architectonische vijver (A)
– plek van waardevolle beeldbepalende bomen (B)

§

Locaties van enkele beeldbepalende bomen zijn verkeerd ingetekend1

§

Geen rekening gehouden met aanzienlijke hoogteverschillen zowel aan de Oost- als Westzijde van terrein

§

Twee-onder-een-kap woningen op binnenterrein staan (te) dicht op elkaar en op (te) kleine percelen;

A

B
B

daarmee in strijd met cultuurhistorische en stedenbouwkundige karakteristiek van omgeving
§

Eenzijdige woningprogramma met uitsluitend (eenvormige) twee-onder-een-kap woningen; daarmee in
strijd met variëteit en diversiteit aan volumes en architectuurstijlen kenmerkend voor NW Villagebied,
vastgesteld in het Beschermd Stadsgezicht

§

Te grote aantasting van bestaande landschappelijke waarden aan Noordwestzijde van gebied door grote
verharde parkeerterrein

§

Is een groot kantoorvolume nog wel maatschappelijk gewenst als gevolg van trend naar meer
thuiswerken enerzijds en grote woningnood anderzijds?

1.

Onderzoeksbureau Karres Brands heeft in februari 2019 in opdracht van Local een verkavelingsstudie uitgevoerd waarin o.a. beeldbepalende bomen op het terrein in kaart
zijn gebracht; het is onduidelijk of de gemeente hier ook al een eigen visie op heeft ontwikkeld

B

Bron: SMR

Alternatief plan ‘Het Heuvelpark’
Getoetst aan uitgangspunten voor verkaveling

§

Behoud parklandschap:
– Behoud van en rekening houden met waardevolle beeldbepalende bomen
– Prominente rol van monumentale vijver met omringend openbaar toegankelijk park1
– Benutting van aanwezige natuurlijke hoogteverschillen2
– Nieuwe bebouwing omgeven door ruime groene kavels
– Parkeren zoveel mogelijk onder de bebouwing
– Zo beperkt mogelijke verharding door toepassing van beperkte toegangsstraatjes en wandelpaden

Hoogwaardige bebouwing passend in karakteristieke beeld van NW Villagebied

§

– Ruime verkaveling van percelen met veel groen; recht doen aan cultuurhistorische achtergrond van gebied
– Grote villabebouwing langs Heuvellaan en kleinschaliger villa’s en twee-onder-een-kap woningen op binnenterrein
– Diversiteit qua bouwvolumes, stijlen en categorieën; middeldure kwadrantwoningen in ruime villa-volumes, twee-onder-een kap
woningen en vrijstaande villa’s

Bron: SMR

– Kantoorvolumes in stijl van villabebouwing (twee lagen met hoge kap) met flexibiliteit tot transformatie naar wonen in toekomst
– Overwegingen mixed-use-concepts (combinatie wonen en werken) in villabebouwing langs Heuvellaan

§

Representatieve villa’s, vrij en ruim gesitueerd in het groen
– Individualiteit en diversiteit in stijlen van met name villa-achtige bebouwing langs de Heuvellaan in de vorm van middeldure
kwadrantwoningen
– Ruim verkavelde twee-onder-een-kap woningen en vrijstaande villa’s op binnenterrein

1.
2.

Verschillende varianten mogelijk; een voor de hand liggende optie is de toekomstige onderhoudskosten in gezamenlijkheid te laten dragen door bewoners Heuvellaan en Godelindeweg
Natuurlijke hoogteverschillen in terrein zijn benut door onder kantoorbebouwing situeren van parkeren (24 stuks) en door half-verdiepte situering van gezamenlijke parkeervoorziening
voor de woningen (25 stuks)

‘Het Heuvelpark’
Schets en toelichting

Diversiteit in bebouwingstypologie

Samenvatting
§

3 Kwadrantwoningen met elk 4 woningen

§
§

2 woon-werkwoningen in een villa
2 twee-onder-een-kap woningen

§

5 vrijstaande woningen
totaal aantal wooneenheden

1.200 m2 kantoorruimte (dit kan getransformeerd worden naar naar 12
appartementen
Parkeernorm: 2 pp per woning (totaal 70)

12
2
4
5
23

‘Het Heuvelpark’
Indicatieve verkaveling

Plan ”Heuvelpark”
§ 23 wooneenheden t.o.v.

§
§

§
§

–

15 wooneenheden volgens 1 e Plankaart Local dd. 14 maart 2019

–

26 wooneenheden volgens 2 e Plankaart Local dd. 10 maart 2020

Meer zelfstandige woningen met hogere grondopbrengsten
Behoud van landschappelijke karakteristieken en
cultuurhistorische landschapselementen
–

behoud van gemeenschappelijk park met vijverpartij

–

behoud van grote en/of beeldbepalende bomen

Individuele en ruime benadering van kavels
diversiteit in bebouwingstypologie

Potentiele verdere optimalisatie door:
§

Meer ”wonen” i.p.v. ”werken”

§
§

Loogman garage betrekken bij optimalisatie van plan
Kwadrantwoningen evt. vervangen door kleine
appartementen complexen– 3- hoog + dakverdieping met ‘set
back’
–

verbonden ondergrondsparkeren

–

ruimte ontstaat voor mogelijk extra woning op huidige parkeerterrein

–

verbetering zonligging woningen t.o.v. huidige vierzijdige oriëntatie in
kwadrantwoningenvariant
hogere grondopbrengsten

–

§

Mogelijkheid tot verkoop van vrije kavels met ontwerppaspoort op basis van voorschriften gemeente

‘Het Heuvelpark-Plus’
Verkavelingsoptie inclusief vml. Loogman garage

Toelichting
§

Pand (garage Loogman) staat te huur/te koop

§

Unieke mogelijkheid om pand/perceel bij herontwikkeling te
betrekken

§

Nieuwe en kwalitatief goede bebouwing kan herontwikkeling
terrein versterken en aanvullen

§

Mogelijkheden voor combinatie wonen en werken (werken op
b.g.g. en wonen op verdieping) of een mogelijke kwadrantvariant

§

Bestaande onder kelderde ruimte kan gebruikt worden voor
parkeerkelder voor nieuwe kantoor- en woonfunctie

§

Extra ontwikkelcapaciteit geeft meer mogelijkheden voor terrein
–

Meer wonen op binnenterrein van Heuvellaan te realiseren met hogere
grondopbrengsten

§

–

Ruimere situering van woningen op binnenterrein met minder woningen

–

Lagere ontwikkelkosten door combinatie van plannen

In geschetste ensemble van twee (ondergronds verbonden)
bouwvolumes kunnen 22 appartementen en 900 m2 kantoor
gesitueerd worden

§

Combinatie van garages functioneren voor uitgebreide functie

§

Verkeers-aantrekkende functies aan Jacobus Pennweg komt ten
goede aan Heuvellaan locaties

Slotopmerkingen
Conclusies en Aanbevelingen

§

De bewoners aan de Godelindeweg 6 t/m 16 hebben zich verenigd in de Stichting Heuvelpark i.o. (“Stichting”)

§

Sinds de bekendmaking van de eerste plannen voor herontwikkeling van het terrein aan de heuvellaan 50 in februari 2019 zijn de betreffende bewoners
niet betrokken geworden bij de planvorming van de herontwikkeling

§

De Stichting heeft ernstige bezwaren op het planontwerp van Local van 10 maart jl waar de gemeente Hilversum onlangs een definitief positief advies op
heeft afgegeven

§

De Stichting wenst vanaf nu betrokken te worden bij het ontwikkelen van een nieuw verkavelingsplan dat rekening houdt met de stedenbouwkundige en
landschappelijke waarden van het plangebied en ook met de belangen van de omwonenden

§

Op basis van onze eigen aannames hebben wij met een team van vooraanstaande deskundigen een eerste voorzet gegeven voor een nieuw en een beter
in de omgeving passend plan

§

Wij zouden dit voorstel graag met Local verder willen uitwerken op basis van het ontwerppaspoort en de overige afspraken tussen Local en de gemeente
Hilversum (bestuur-plan, participatie, wonen-werken, etc.) om verdere mogelijkheden aan te reiken die leiden tot een optimale ontwikkelingsvariant voor
Local, de gemeente en omwonenden

Bijlage 1
Stedenbouwkundige en architectonische uitgangspunten (1/3)

Vastgesteld beleid
Het plan zal moeten voldoen aan de uitgangspunten en criteria die vastgesteld zijn in het bestemmingsplan Noordwestelijk Villagebied (art.10) Beschermd Stadsgezicht NW
Villagebied. Voor het plangebied Heuvellaan 50 zijn de belangrijkste uitgangspunten:

Stedenbouwkundig:
§ Een individuele benadering van kavels en gebouwen met verschillende architectuurstijlen
§ Behouden, herstellen en versterken van landschappelijke karakteristieken en cultuurhistorische landschapselementen (groen, bomen, vijver, natuurlijke hoogteverschillen)
§ Inpassing van bebouwing in het stedenbouwkundige karakter van de omgeving

Architectuur:
§ In het Noordwestelijk Villagebied is de architectonische uitwerking zorgvuldig en gedetailleerd in relatie tot kavel en omgeving

Oriëntatie en plaatsing:
§ Nieuwe bebouwing (villa’s) heeft een meerzijdige oriëntatie, waarbij de gevel naar de weg het belangrijkst is

Bebouwingsmassa:
§ De ruime verhouding tussen bebouwde en onbebouwde ruimte is kenmerkend voor het Noordwestelijk Villagebied

Bijlage 1
Stedenbouwkundige en architectonische uitgangspunten (2/3)

De cultuurhistorische waarden, gevormd door het karakteristieke beeld met een samenhangende, rijke en hoogwaardige bebouwde en onbebouwde ruimte moet worden
gehandhaafd. Daarbij zijn de genoemde verhouding tussen pand en kavel, de uitstraling van de afzonderlijke villa’s op de openbare ruimte en de individualiteit van de
afzonderlijke panden essentieel.

Nieuwbouw van woningen:
§ Bij nieuwbouw, binnen het beschermd stadsgezicht, dient aangesloten te worden op de omschreven stedenbouwkundige en architectuurkenmerken van het betreffende deelgebied van
het beschermde stadsgezicht van het Noordwestelijk Villagebied.
§ Uitgangspunt voor de bebouwing zijn representatieve villa’s in het groen.
§ Individualiteit van gebouwen en een diversiteit in stijlen zijn kenmerkend voor het Noordwestelijk Villagebied.
§ De individualiteit zit in de opbouw van de massa en de architectonische uitwerking van de villa’s.
§ Villa’s hebben representatieve gevels gericht op de openbare ruimte, de straat.
§ Villa’s zijn individueel, ook als ze deel uitmaken van een waardevol ensemble (geen herhaling van identieke gebouwen)
§ Herhaling binnen de compositie moet zoveel als mogelijk worden vermeden

Bijlage 1
Stedenbouwkundige en architectonische uitgangspunten (3/3)

Uitgangspunten voor de verkaveling van het terrein aan de Heuvellaan 50 (Gebaseerd op het beleid voor het beschermd stadsgezicht):

§

Langs de Heuvellaan komt vrijstaande villa-achtige bebouwing omgeven door veel groen (tuinen)

§

Dit zijn drie à vier (woon- of kantoor) villa’s in twee (hoge) bouwlagen met hoge kappen (verplicht) en met forse afmetingen, zoals historisch gezien ook in dit gebied aanwezig was

§

Afmetingen van de villa’s zijn ten minste 16 x 16 meter (255 m2 grondoppervlak), een minimale goothoogte van 7 meter en een minimale nokhoogte van 12 meter

§

Op het binnenterrein komen kleinere villa’s (ca. 12 x 12 m), verstrooid liggend in een glooiend, parkachtig gebied met bomen, gazons, bosschages en de vijver

§

De grotere en de kleinere villa’s worden vrij in de ruimte gesitueerd, dus niet in een strakke rooilijn

§

Elke villa (groot of klein) heeft een eigen identiteit (vorm, kleur, materiaal), dus geen eenvormigheid of repetitie

§

In de representatieve villa’s langs de Heuvellaan komen appartementen en deels ook kantoren

§

De kleinere villa’s op het binnenterrein zijn veelal grondgebonden woningen met ruime tuinen en ruime onderlinge afstanden

§

Het parkeren komt zoveel mogelijk onder de bebouwing langs de Heuvellaan of in een ondergrondse parkeergarage op het binnenterrein (ook voor een gezamenlijke fietsenstalling),
door gebruik te maken van het natuurlijk hoogteverschil in het terrein

§

Bezoekers parkeren langs de weg

§

Het plan moet voldoen aan de parkeernormen, maar door de mix van kantoren en woningen kan door dubbeltelling het aantal parkeerplaatsen lager zijn dan de absolute normen

§

Op het binnenterrein komen, indien nodig, kleine ‘parkeerkoffers’, gesitueerd in het glooiende landschap. Dit kan ook een plek zijn voor deelauto’s, waardoor het aantal
noodzakelijke parkeerplaatsen kan verminderen. Er komen hier geen parkeerplaatsen direct naast de woningen (tuinen blijven groen)

§

Het binnenterrein wordt ingericht als verblijfsgebied met speelplekken, waarbij de toegangsweg wordt uitgevoerd als pad en erf

§

Op het binnenterrein komt zo weinig mogelijk verharding

§

Bestaande (grote en beeldbepalende) bomen blijven gehandhaafd

§

De erfscheidingen van vrijstaande bebouwing bestaan uit groene hagen en niet uit (hoge) muren of schuttingen. Bergingen zijn overwegend aan de woning aan gebouwd en staan
niet vrijstaand op de erfgrenzen
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