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Het	oude	en	al	jaren	leegstaande	VARA-kantoor	op	de	Heuvellaan	gaat	definitief	
tegen	de	vlakte.	Dat	is	duidelijk	nu	Villa	Heuvel	BV	en	de	gemeente	Hilversum	een	
intentieovereenkomst	zijn	aangegaan	voor	de	herontwikkeling	van	het	terrein.	



Hiermee wordt het startsein gegeven voor de verdere 
ontwikkeling van deze locatie, melden beide partijen in een 
persbericht. Onduidelijk is nog hoe het enerzijds versteende 
terrein met aan de achterzijde (tegen de Godelindeweg aan) een 
tuin er straks uit komt te zien. Wel, bevestigt Maarten Sakkers 
van Villa Heuvel, is het een gelijk verdeelde mix van wonen en 
werken. ”Dat is een eis vanuit de gemeente.” 

Het hoofdkantoor van de VARA is in 1988 gebouwd, maar staat 
inmiddels al geruime tijd leeg. Het betonnen kantoorgebouw 
wordt door zijn omvang bovendien gezien als een bedreiging voor 
de cultuurhistorische waarden in het villagebied en is, aldus 
Sakkers, ‘een vreemde eend in de bijt’. Daarom moet het 
kantoorgebouw in de herontwikkeling plaatsmaken voor een plan 
dat teruggrijpt op de oorspronkelijke opzet van de wijk.  

 Deel van de werkfunctie komt op kleinere schaal terug 
 

Villa Heuvel BV is een bundeling van kracht, kennis en ervaring 
van projectontwikkelaar Local en ontwikkelende bouwer Trebbe. 
Benadrukt wordt dat de groene, kenmerkende structuur van de 
wijk wordt doorgetrokken naar de Heuvellaan en er komen net als 
vroeger ook weer woningen te staan. “Door de woningnood is er 
grote behoefte aan nieuwe woningen in Hilversum. Een deel van 
de werkfunctie komt op kleinere schaal terug, zodat het plan 
aansluit op het gemengde karakter van de wijk.”  

Niet	rendabel	
Wethouder Floris Voorink (Ruimtelijke Ordening) vertelt dat voor 
de uitvoering van het plan een wijziging in het bestemmingsplan 
nodig is. “Aan ons is verzocht om hier aan mee te werken. 
Aangezien het VARA-complex al jaren leegstaat en het huidige 
pand niet rendabel is om te verduurzamen en toe is aan sloop, 
staan wij hier positief in. De volgende stap is het maken van een 
schetsontwerp, dit wordt besproken in het college en de raad, 
voordat de plannen verder uitgewerkt worden. Wij vinden het 
belangrijk dat de buurt wordt betrokken en goed op de hoogte 



wordt gehouden over de voortgang van de plannen”, meldt de 
VVD’er. 

Verdere ontwikkeling van de locatie kan nu van start, waarbij ook 
de omwonenden en andere stakeholders worden betrokken, 
benadrukt Sakkers. Begin volgend jaar zal eerst het 
schetsontwerp met deze (deels kritische) omwonenden worden 
besproken. Onduidelijk is nog wanneer de sloop en bouw van 
start gaan, laat staan wanneer de werkzaamheden zijn afgerond. 
“We zijn nu bezig met het plan, dan informeren we de buurt en 
daarna kijken we verder. Stapje voor stapje dus. En het is echt 
niet zo dat de plannen al definitief zijn, voordat we de buurt 
informeren.” 

(Tekst gaat verder onder de foto) 
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Zoals eerder gemeld is een deel van de omwonenden not amused 
over de plannen. Met name de bewoners van de al drukke 
Godelindeweg vrezen dat met de komst van woningen/kantoren 
het stadspark (foto hierboven) achter hun woningen verdwijnt. In 
een brief aan de gemeente stellen de bewoners, verenigd in de 



Stichting Heuvelpark, vraagtekens bij de intentieovereenkomst. 
Zij willen meer betrokken worden bij de plannen en hekelen het 
plan van een 50-50 verdeling tussen wonen en werken. Liever 
zien zij ‘een ontwikkeling richting 100 procent wonen’.  

Volgens de bewoners is al jaren duidelijk dat er minder behoefte 
is aan kantoorruimte en de coronacrisis heeft die tendens 
(thuiswerken) alleen maar versterkt. “Het kan toch niet zo zijn dat 
een gemeente zich vastbijt in een dogma van vermeende vraag 
naar bedrijfsruimtes terwijl de wereld om ons heen als een dolle 
aan het veranderen is? Niemand is voorstander van bedrijfsruimte 
op deze locatie dat zich inmiddels al heeft bewezen niet geschikt 
te zijn als werklocatie (kijk maar naar de langdurige leegstand van 
het huidige kantoorpand).”  

Tuinhistorische	waarde	
De angst is bovendien dat het park plus vijver met de nieuwbouw 
verloren gaat en er bomen gekapt zullen worden. Daarover kan of 
wil Sakkers nog niks concreets melden. “In het Visiedocument 
Noordwestelijk Villagebied wordt bij ’nog aanwezige 
landschappelijke waarden op specifiek kavelniveau’ expliciet 
verwezen naar de Heuvellaan 50 met als kwalificatie ‘het 
bijzondere perceel met nog aanwezige tuinhistorische waarde’”, 
aldus de bewoners. “Dit heeft onder meer betrekking op het feit 
dat er sinds mensenheugenis in de huidige groenstrook geen 
bebouwing heeft gekend.” 
 


