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Een charmant dorp met stadse 
faciliteiten, fraaie Dudok-wijken en 
natuurgebieden in welke richting 
je ook loopt of fietst: op het eerste 
gezicht is de tevredenheid in 
Hilversum groot. Waarom kan alles 
niet gewoon bij het oude blijven, 
hoort Marissa Klaver dan ook als
ze op verkenning gaat.
Maar ook het Gooise dorp ontkomt 
niet aan de problemen van deze 
tijd. Terwijl er al een tekort aan 
woningen is, drijft stadse import 
de huizenprijzen nog verder op. 

Ondertussen staan in veel buurten 
de ‘sociale haarvaten’ onder druk. 
Ook de positie als mediastad is al 
jaren verre van stabiel, en van de 
breed uitgedragen identiteit die 
daarbij hoort is in het centrum weinig 
te merken.
Het plan van het gemeente bestuur 
om met steun van Amsterdam 
duizenden woningen te bouwen werd 
afgeschoten door de bevolking. Maar 
wat dan? De dialoog tussen inwoners 
en bestuur komt langzaam op gang. 
De inzet: hoe behoud je het goede 
zonder een reservaat te worden? 
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De beelden bij dit essay zijn stills uit de begeleidende film 
Hilversum. Een dorpse belofte, te zien op de site van Stad-Forum.
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118 Als ik van Amsterdam naar Hilversum rijd, valt 

er elke kilometer een stukje stad van me af. 

Net als de forensen die in een wereld zonder 

pandemie elke dag op en neer pendelen, 

laat ik bescheiden wolkenkrabbers en wild 

getoeter achter me verdwijnen. Blijf ik weg 

van de snelweg, dan zie ik links lange velden 

met mistbanken en rechts een rij Hollandse 

huisjes. 

Aan de oevers van de Vecht verraden zwie-

rige hekken met gouden knoppen, theehuizen

en meterslange voortuinen dat rijke Amster-

dammers al in de zeventiende eeuw wisten 

waar ze moesten zijn. De zandgronden van 

Het Gooi boden ook toen al droge voeten en 

bovenal: groene ruimte. 

Hilversum ligt ingesloten tussen plassen, 

heiden en bossen. Vandaag niet langer een 

bescheiden brinkdorp, maar een mediastad. 

Tenminste, dat vertellen het verkeersinfarct

en de billboards die je aan de bosrand ver-

welkomen. Met bijna 91 duizend inwoners is 

Hilversum al jaren met recht het centrum 

van Het Gooi te noemen, maar in de smalle 

straten van het centrum kun je nog steeds de 

paden herkennen waar herders hun kuddes 

schapen ooit doorheen stuurden.

Ooit was het nog drukker, in 1958 woonden 

hier meer dan 100 duizend mensen. Nadat 

de textielindustrie vertrok, daalde het aantal 

inwoners tot een dieptepunt van iets meer 

dan 82 duizend in 2000. Maar sindsdien we-

ten jonge mensen uit de stad Hilversum weer 

te vinden – net als die Amsterdamse elite van 

vroeger. En wie zou ze ongelijk geven? 

Een dorp dat een stad wordt, blijft altijd een 

beetje van beiden. Als ik Hilversum tijdens 

een van mijn eerste gesprekken een stad 

noem, krijg ik een strenge blik. ‘Sorry, het is 

misschien een beetje chauvinistisch, maar 

dit is dé manier om de import eruit te pikken.’ 

Vanuit mijn tienerjaren in Veenendaal – met 

bijna 70 duizend inwoners ook zo’n dorp – 

weet ik dat van het woord dorp bijna een 

soort eed uitgaat. De belofte dat sommige 

dingen nooit zullen verdwijnen. Want met 

Amsterdam en Utrecht om de hoek lijken 

Hilversummers zich nooit helemaal veilig te 

voelen voor invloed van buitenaf. Alsof hun 

grote dorp altijd het risico loopt om opgeslokt 

te worden door een grotere stad. 

Voor een jonge stedeling zoals ik is 

het leven duur en krap. De charme van 

Hilversum weet mij dan ook al snel te ver-

leiden. Je hebt hier inderdaad alles, knik ik 

mee in de gesprekken. En wanneer ik door 

de Bloemenbuurt wandel, zie ik dat Willem 

Dudok wist hoe hij een wijk in elkaar moest 

zetten. Maar waar de tevredenheid groot is, 

blijkt verandering soms het moeilijkst. Vooral 

als Hilversummers het gevoel krijgen dat iets 

achter hun rug om gebeurt. 

Hulluvusums

Hilversum is geen plek waar je ‘zomaar’ 

terechtkomt, ontdek ik al snel tijdens mijn 

eerste gesprekken. Hilversummers weten 

duidelijk te verwoorden waarom ze hier – 

nog steeds – wonen. Journalist Sona Boker 

(24) verhuisde naar Hilversum vanwege haar 

werk, maar dat was niet de enige reden. Voor 

iemand van begin twintig liggen Amsterdam 

en Utrecht misschien meer voor de hand, 

maar Boker verhuisde naar Hilversum Oost 

vanuit een dorp in Limburg. ‘Ik heb wel aan 

Amsterdam gedacht, maar ik vond het uit-

eindelijk toch te druk en te toeristisch. In Hil-

versum heb je alle faciliteiten maar toch nog 

het gevoel van een dorp. Het is vrij rustig en 

zit er precies tussenin.’ 

Jisca Visser (28) denkt er hetzelfde over, 

maar groeide juist op in de ‘toen nog  gezelli-

ge’ drukte van Amsterdam Oud-West, op de 

hoek van de Overtoom. Bijna niemand is zo 

enthousiast over Hilversum als Visser, team-

manager bij een webwinkel. ‘Ik dacht altijd, ik 

ga nooit weg uit Amsterdam. Maar het was 

veel te duur.’ In het ‘knusse’ Hilversum herkent 

ze het Amsterdam dat ze als kind kende. ‘En 

door de snelle treinverbinding is het net alsof 

ik nog steeds om de hoek woon. Inmiddels 

ben ik er helemaal aan verknocht. Ik zie me-

zelf hier niet meer weggaan.’ 

Wanneer ik half oktober aan mijn tocht 

door Hilversum begin, komen de lockdowns 

weer terug. Ik voer dus veel gesprekken via 
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120 beeldschermen en telefoons. Visser woont in 

een ‘klein huurappartement’ in het centrum. 

Een paar dagen na ons gesprek loop ik over 

de Groest – de hoofdstraat – om te zien of ik 

het ‘knusse dorp’ zie wat zij beschrijft. 

En inderdaad, ik loop tegen winkels aan 

die volgens de jaartallen op de gevels al lang 

in Hilversum zitten. Zo zie ik bijvoorbeeld de 

Stofzuigercentrale, een zaak die al negentig 

jaar bestaat. In de etalage liggen hand-

geschreven prijskaartjes, op het raam staat 

in grote blokletters Stofzuigerzakken van alle 

merken!. Maar even verderop kom ik ook de 

grote ketens tegen, zoals de hippe woon-

winkel Dille & Kamille uit Utrecht. Overal lijken 

het oude dorp en de nieuwe stad vreedzaam 

naast elkaar te bestaan. 

‘Ik voel me heel erg thuis hier, maar ik kom 

hier dan ook vandaan,’ zegt Bastiaan Buesink 

(55), momenteel werkzoekend.1 Vanachter zijn 

bril kijkt hij me welwillend aan, maar ook alsof 

ik hem een non-vraag stel: natuurlijk voelt 

hij zich thuis op de plek waar hij geboren is. 

In zijn stemgeluid valt nog het zogeheten 

‘Hulluvusums’ te herkennen – de lokale tong-

val waarin het Utrechtse en Amsterdamse 

niet geheel toevallig samenvallen.2 ‘Alles wat 

je maar wilt, is hier direct om je heen,’ zegt 

Buesink, ‘er is werk, er is natuur, je loopt zo 

vanuit je voordeur het bos binnen.’ 

Waar het een nieuweling vooral opvalt wat 

er wel is, ziet Buesink dat er de afgelopen 

jaren veel kleinere winkels zijn ingewisseld

‘voor de McDonalds’ van deze wereld’. Jam-

mer, maar hij is praktisch ingesteld: ‘Dat heb 

je overal.’ Buesink woont ‘over het spoor’, bij 

het station. ‘De verkeerde kant, als je het aan 

Hilversummers vraagt. Maar ik vind het hier 

geweldig.’ 

De meest felbegeerde wijken liggen van 

oudsher aan de westkant: villawijken die 

bijna op bossen lijken zoals Trompenberg en 

Nimrodpark, maar ook meer stadse arbei-

dersbuurten zoals de Bloemenbuurt. Vooral 

stedelingen realiseren zich dat er ook leuke 

woningen in Oost staan, zegt Dennis Pel van 

Gooiland Makelaardij. ‘Maar eigenlijk is er in 

vrijwel alle wijken een toename in belang-

stelling.’ Waar jonge gezinnen uit de stad 

vooral op ‘authentieke arbeidershuisjes’ azen, 

kiezen expats juist voor nieuwbouwwonin-

gen. Hilversum Oost was drie jaar geleden 

dan ook een goede keuze voor Buesink. 

‘Wat dat betreft mag ik blij zijn met al die 

Amsterdammers, want mijn woning blijft in 

waarde stijgen.’

Perfect gelegen tussen Amsterdam en 

Utrecht trekt het grote dorp woningzoeken-

den uit beide steden. Zo ook Sanne Scholing 

(32) en Pieter Vermeulen (37). Hij – baardje en 

een flinke kop haar – werkt in de groene ener-

gie, zij – lange, rossige golven en een aan-

stekelijke glimlach – bij Stichting Nederlands 

Debat Instituut. Het is het soort stel dat ik 

vooraf al had verwacht: jong, hoogopgeleid 

en met opgetogen, stadse flair. 

Vermeulen komt uit Blaricum – ‘niet uit 

zo’n kast, gewoon een rijtjeshuis’ – en was als 

tiener veel in Hilversum. Ze verhuisden vanuit 

Utrecht naar een jarendertigwoning in Het 

Rode Dorp aan de westkant, ooit een arbei-

derswijk. Maar dat is het allang niet meer, 

ze wijzen op de grote, glimmende auto’s die 

strak door de straat geparkeerd staan. ‘Niet 

meteen wat je zou verwachten bij dit formaat 

huis,’ lacht Scholing. ‘Het is hier behoorlijk 

veryupt.’ 

Import voelt zich over het algemeen me-

teen thuis in Hilversum. En dat is ook niet zo 

1  Inmiddels heeft Buesink een 

baan bij de Amsterdamse GGD.
2 Het Goois is een verzamelterm. 

Van oudsher had ieder dorp in het 

Gooi een eigen dialect, tegenwoor-

dig is daarvan hoogstens een (licht) 

accent over, dat slechts een enkeling 

nog herkent. 

gek: het dorp zit er vol mee. ‘Ik kom constant 

mezelf tegen,’ zegt Scholing. ‘Je zit hier wel 

echt in een elitaire, witte bubbel. Ik vind het 

wel jammer dat er zo weinig variatie in men-

sen is. Je ziet bijvoorbeeld weinig jongeren.’ 

Dat gevoel van herkenning is ook prettig,

zegt projectmanager Yonina Deckers (39). 

Ze woont in een vrijstaand huis in het West-

Indiëkwartier, ten oosten van het spoor. ‘Ie-

dereen komt hier uit Amsterdam – echt 

ongelofelijk. Dat schept meteen een band.’

Dat moet voor scheven ogen zorgen, 

dacht ik terwijl ik hun woorden neerpende. 

Maar dat blijkt mee te vallen. Waar import 

en Hilversummers eerder langs elkaar heen 

leefden, is dat door de jaren heen veranderd, 

merkt geboren Hilversummer Buesink. ‘Dertig 

jaar geleden was het heel erg gesloten. Je 

kon als nieuwkomer niet zomaar een café 

binnenlopen zonder dat iedereen je aan-

staarde.’ Hij zag velen dan ook snel weer 

verdwijnen omdat ze zich ‘bijna weggepest' 

voelden. ‘Maar nu blijven ze langer plakken 

en zie je dat de Hilversummer langzaam 

verandert.’
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124 Amsterdamse bemoeizucht

Maar helemaal lieve vrede is het natuurlijk 

ook niet. Bijna iedereen die ik spreek maakt 

zich zorgen over de huizenprijzen en schaar-

ste. Stedelingen met een dikke portemonnee 

stuwen de prijzen in Hilversum flink op. De 

gemiddelde koopsom van een huis is eind 

2020 431.527 euro, bijna een ton boven het 

Nederlandse gemiddelde.3 En waar in het 

derde kwartaal van 2014 nog ruim 3.500 wo-

ningen in Het Gooi aangeboden werden, zijn 

dat er in het derde kwartaal van 2020 maar 

904.4 Is Hilversum het nieuwe Haarlem aan 

het worden? vraag ik makelaar Pel. ‘Dat is 

het allang. Twintig jaar geleden was een op 

de vier kopers in Hilversum al afkomstig uit 

Amsterdam.’

De traditie gaat zelfs verder terug. On-

danks hevig lokaal verzet werd Hilversum 

eind zeventiende eeuw door de aanleg van 

de Gooische Vaart goed bereikbaar voor 

Amsterdammers. Hierdoor kwam de handel 

in textiel op gang, de eerste aanzet tot de 

industrialisatie van Hilversum. Tegelijkertijd 

ontdekten welgestelde Amsterdammers Het 

Gooi als de perfecte plek om zomerhuizen 

te bouwen. Zo sloop het grote geld het van 

origine arme Gooi binnen. Na de komst van 

de spoorlijn in 1874 veranderde Hilversum 

van boerendorp met rijke zomergasten in 

een populaire woonplaats voor forensen en 

arbeiders in de inmiddels volwassen textiel-

industrie. Het begin van Het Gooi zoals we 

het nu kennen.

 Maar in 1926 wordt Amsterdam te over-

moedig. Als wethouder Monne de Miranda 

duizend hectare hei tussen Bussum en 

Hilversum wil opofferen voor 20 duizend 

arbeiderswoningen, wordt hem de deur ge-

wezen. Het gebeurde dan ook niet bepaald 

op een nette manier: de gemeentes moes-

ten het plan van De Miranda in De Gooi- en 

Eemlander lezen.5 Om de Gooise natuur voor 

eens en altijd te beschermen tegen woning-

bouw is toen het Goois Natuurreservaat 

(GNR) in het leven geroepen.

Amsterdam, blijf bij je leest, was de bood-

schap, maar of de stad ook geluisterd heeft? 

Misschien niet, want bijna een eeuw later 

wacht een soortgelijk plan hetzelfde lot. 

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) wijst 

Hilversum eind 2019 aan als sleutelgebied, 

wat onder andere inhoudt dat er 6 tot 10 

duizend woningen worden bijgebouwd en dat 

Hilversum daarvoor geld en hulp zal krijgen 

van Amsterdam en het Rijk. Het college van 

B en W is in z’n nopjes met de plannen: met 

extra woningen hoopt Hilversum jongeren te 

behouden, en samenwerking met Amsterdam 

kan de gemeente bovendien helpen de 

mediahub te worden die haar al jaren voor 

ogen staat. 

Maar als dit plan aan de gemeenteraad 

wordt voorgelegd, blijken veel Hilversummers 

die mening niet te delen. Niet alleen raads-

leden zijn tegen, ook bewonersverenigingen 

zijn in rep en roer. Hilversum moet een groen 

dorp blijven, wordt gezegd, en vooral: geen 

tweede Amsterdam. Daarnaast overheerst 

het gevoel van handjeklap. Het plan wordt in 

juli 2020 van tafel geveegd. 

Dat dit de uitkomst is van een pittig pro-

ces, blijkt als ik een woordvoerder van de ge-

meente vraag om een achtergrondgesprek. 

Ze overleggen momenteel met inwoners over 

een Omgevingsvisie, en daar pas ik, als ver-

kenner van een denktank gelieerd aan de  

gemeente Amsterdam, even niet bij.6

NIET ALLEEN 
RAADSLEDEN 

ZIJN TEGEN, OOK 
BEWONERS-

VERENIGINGEN ZIJN 
IN REP EN ROER. 
HILVERSUM MOET 

VOORAL GEEN TWEEDE 
AMSTERDAM WORDEN.

3 Gegevens over koopsommen per 

provincie, Kadaster, bewerking ABF 

Research BV.
4 Aanbodcijfers Regio Het Gooi, 

NVM Makelaars, derde kwartaal 2020. 
5 In een achtergrondartikel in Het 

Parool – ‘Hoe Amsterdam de ontwik-

keling van het Gooi beïnvloedde’ – laat 

lokaal historicus Pieter Hoogenraad 

zien dat de ‘Amsterdamse arrogantie’ 

in relatie tot Het Gooi van alle tijden is. 
6 Vanaf 1 januari 2022 gaat de 

Omgevingswet in, waarin alle regel-

geving voor de fysieke leefomgeving 

samenkomt. Gemeentes moeten een 

omgevingsvisie opstellen, een stra-

tegische visie voor de lange termijn. 

Hilversum werkt hier nu aan.

PRIJS KOOPHUIS

HILVERSUM
LANDELIJK 

GEMIDDELDE
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126 Duidelijk: het gesprek dat er voor Hilver-

sum nu toe doet, is dat tussen gemeente 

en inwoners. Burgemeester Pieter Broertjes 

sprak in zijn nieuwjaarstoespraak begin 2020 

over het ‘nieuwe denken’, waarin de inwoners 

een grotere rol krijgen in het tot stand komen 

van plannen: ‘Zij aan zij aan een nieuwe stad 

bouwen.’7

Ik merk dat veel inwoners al met de ge-

reedschapskist klaarzitten en dat de toe-

nadering langzaam tot stand lijkt te komen. 

Maar terwijl Broertjes over ‘een nieuwe stad’ 

spreekt, willen zij vooral hun groene dorp niet 

verliezen. Toegegeven, ook in beleidsdocu-

menten is het behoud van de dorpse identi-

teit al jaren een speerpunt, maar uiteindelijk 

lijkt de kosmopolitische droom toch steeds 

weer voorrang te krijgen. 

Het plan om duizenden woningen te bouwen

houdt de gewone Hilversummer ondertussen

nog steeds bezig. Want voor wie waren die 

huizen bedoeld? ‘Er heerst hier het gevoel dat 

ze willen gaan bouwen voor Amsterdammers,’ 

zegt Jacqueline van Oostveen (52), een 

kunstenares die met vrolijk vuur spreekt. Van 

Oostveen kwam in haar tienertijd in Hilversum 

wonen en keerde ‘na wat omzwervingen’ te-

rug. ‘Je ziet nu al dat Amsterdammers alle

huizen opkopen, waardoor gewone Hilver-

summers het niet meer kunnen betalen. En 

nu moeten wij de problemen van Amsterdam 

oplossen? Dat is wel de omgekeerde wereld.’ 

Veel Hilversummers benadrukken dat ‘het 

dorpse gevoel’ niet verloren mag gaan. Dat 

gaat niet alleen over de gezelligheid, maar 

ook over een gevoel van invloed op je eigen 

omgeving. ‘We willen de lijntjes hier graag 

kort houden,’ zegt ondernemer Lot Vermeer 

(57). De ‘internationale topregio’ waar de 

Metropoolregio Amsterdam zo graag over 

spreekt, past daar niet bij. 

Vermeer komt uit Amsterdam en woont 

in de Hilversumse Meent, een jarenzeventig-

wijk aan de noordkant, die bijna een soort 

enclave is. Het Spanderswoud sluit de buurt 

af van de rest van het dorp, waardoor het 

nabijgelegen Bussum de vaste uitvalsbasis 

van bewoners is. In Vermeers culturele broed-

plaats De Meentwerf leren buurtkinderen 

wat een spruitjesplant is en kunnen zzp’ers 

hun laptop meenemen. Voor haar is dit de 

manier om uitdrukking te geven aan haar 

streven: ‘samen werken aan een betere wijk’. 

Van massatoerisme, multinationals tot huis-

jesmelkers, ze raakt niet uitgepraat over de 

problemen van de hoofdstad. ‘Je wilt voor-

komen dat Amsterdam die problemen ook 

naar Hilversum toe brengt. Het zou goed zijn 

als Amsterdam zijn eigen woningbeleid eerst 

eens onder de loep neemt.’

Niet iedereen denkt er hetzelfde over. Wan-

neer ik inwoners vraag naar het ‘nieuwe Hilver-

sum’ komt Foodhall Mout bijna altijd ter spra-

ke. Gevestigd in een prachtig oud theater 

op het Marktplein, zou Mout niet misstaan 

in een grotere stad. Eigenaar en geboren 

Hilversummer Jerry de Vries (32) ziet jonge-

ren wegtrekken omdat ze geen huis kunnen 

vinden. Duizenden nieuwe woningen klinken 

voor hem zo gek nog niet: ’Veel oudere men-

sen denken: het moet blijven zoals het vroe-

ger was, want dat was zo leuk. Maar ik denk 

dan: natuurlijk moeten we het wél doen. De 

nood is te hoog.’ Hij denkt dat jonge import 

een ‘enorme boost’ kan geven: ’Mensen die 

nieuwe dingen gaan doen en met creatieve 

oplossingen komen. Ik geloof daar wel in,  

dus waarom niet?’ 

Groen verzet

Of Amsterdam zich er nu mee bemoeit of 

niet, al snel wordt duidelijk dat woningbouw 

hier nooit eenvoudig is. Inwoners en experts 

vertellen hetzelfde: in Hilversum gaat dat 

traag. En dat is ook niet zo gek. Wanneer 

ik langs de randen van het dorp rijd, sche-

mert overal het bos tussen de huizen door. 

Flat- of villabewoner, bijna iedereen heeft 

een natuurwandeling op loopafstand. Maar 

veel uitwijkmogelijkheden voor woningbouw 

buiten de dorpsgrenzen zijn er daardoor niet. 

Vooral jongere inwoners zien in dat er meer 

woningen bij moeten komen. Maar waar deze 

neergezet moeten worden, weten ook zij niet. 

Want voor binnenstedelijk bouwen moet er 

altijd iets wijken. 

Vanwege het grote aantal villawijken 

werd Hilversum vroeger ook wel ‘villadorp’ 

7 ‘Broertjes: ‘Nog meer werk maken 

van het “nieuwe denken” in 2020’’, 

Gooi- en Eembode, 9 januari 2020. 

De centrale boodschap: burgers 

moeten meer betrokken worden bij 

beslissingen over de leefomgeving. 

genoemd. Als ik Nimrodpark in rijd ontwaar 

ik grote huizen verstopt achter wilde heggen 

die aan een bos doen denken. Het ‘ge-oehoe’ 

van uilen zou hier ’s avonds door de bomen 

klinken. Het is meteen duidelijk: hier zijn we in 

het westen, de goede kant van het spoor. 

‘We vielen meteen voor het groen,’ zegt Jan-

Willem Dekkers (48), werkzaam in die vlieg-

tuigindustrie. Met een tweede kindje op 

komst verlieten hij en zijn vrouw zeventien 

jaar geleden het krappe Amsterdam voor 

deze vrijstaande villa.

Via een videoverbinding vertelt Dekkers 

vanuit zijn keuken dat hij ‘zeker’ bang is dat 

het groen voor woningbouw moet wijken. ‘Ze 

zullen niet snel wolkenkrabbers van driehon-

derd meter in het centrum zetten. En de ruim-

te moet ergens vandaan komen.’ Hij wijst op 

de nieuwbouwwijk Anna’s Hoeve, vlak langs 

de oostelijke bosrand. ‘Je ziet toch dat daar 

stukjes groen verdwijnen. Ik denk niet dat we 

natuur moeten inruilen voor stenen.’
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130 Ver voor zijn tijd, zo rond 1980, is wijk-

vereniging De Parken opgericht om de ver-

stening tegen te gaan. ‘De gemeente wilde 

toen grotere huizen slopen en het ook hier 

helemaal dicht bouwen. Uiteindelijk heeft 

de vereniging het voor elkaar gekregen dat 

veel monumentale en karakteristieke panden 

zijn gebleven en dat percelen niet volledig 

werden volgebouwd.’ Volgens Dekkers is in 

die tijd ook bij de gemeente de overtuiging 

ontstaan dat Hilversum vooral groen en weids 

moet blijven. ‘En we blijven ons best doen om 

dat zo te houden.’ 

Dekkers is zeker niet de enige; ik spreek 

eigenlijk geen Hilversummer die groen niét 

belangrijk vindt. Maar woningzoekenden 

– huur of koop – moeten ondertussen wel 

geduld hebben. Voor een sociale huurwoning 

in de Gooi- en Vechtstreek is de gemiddelde 

wachttijd 10,4 jaar.8 

Om een indruk te krijgen van de omvang 

van het probleem, spreek ik Pietjan Prinsen 

Geerligs, manager Wonen bij woningcorpora-

tie Het Gooi en Omstreken en Harro Zanting, 

directeur-bestuurder van collega-corporatie 

Dudok Wonen. Beiden concluderen dat wo-

ningen bijbouwen de enige oplossing is. ‘Om 

een   gemeente te blijven moeten er meer 

betaalbare woningen komen,’ zegt Zanting. 

Van de 1.550 woningen die er tussen 2016 en 

2020 bij kwamen, vallen bijna 800 wonin-

gen in het lagere segment.9 In de wijk Anna’s 

Hoeve wordt in 2021 de laatste hand aan in 

totaal zo’n 180 sociale huurwoningen gelegd. 

‘De komende tien jaar willen we nog duizend 

woningen bijbouwen en dat kunnen we finan-

cieren,’ zegt Prinsen Geerligs. ‘Maar de vraag 

is of we dat mogen gaan doen.’ 

Prinsen Geerligs wijst erop dat bouwen in 

deze regio ‘van oudsher’ geen makkelijke

opgave is. ‘Dat komt door de ligging met alle 

natuurgebieden eromheen, maar ook door 

het dorpse karakter.’ Wanneer ik vraag of 

buurtbewoners vaak van zich laten horen, 

blijft hij diplomatiek. ‘Tsja, een flatgebouw 

staat altijd wel voor iemands uitzicht.’ Ik 

zeg tegen Zanting dat ik de indruk heb dat 

Hilversum relatief veel mondige burgers heeft: 

‘Ik denk dat je dat goed ziet. Het is daarom 

extra belangrijk om ruimtelijke kwaliteit

serieus te nemen.’ 

Buurtbrink

Het dorpse, open karakter van hun buurt en 

straat, inwoners hameren er tegen mij op 

dat dát niet mag verdwijnen. De manier van 

bebouwing is belangrijk voor ze – Dudok wist 

heel goed hoe hij dat moest aanpakken – 

en ook voldoende voorzieningen in de wijk. 

Wanneer ik over de levendige Gijsbrecht van 

Amstelstraat in de Bloemenbuurt wandel, 

struikel ik zelfs in coronatijd nog net niet over 

de kletsende buurtbewoners. 

Van die momenten op straat moeten 

veel mensen het hebben, zegt kunstenares 

Jacqueline van Oostveen. Ze is vrijwilliger ’bij 

duizend dingen, ik bemoei me overal tegen-

aan’. Terwijl ik haar via Teams spreek, krijgt 

ze een bak popcorn voor haar neus gezet 

door een van haar dochters. Ze wonen in een 

portiekflat in Hilversum Zuid, pal naast de hei. 

‘Maar in de buurt is geen speeltuintje waar 

mijn dochters kunnen spelen, of bankjes waar 

ouderen kunnen zitten.’

 Waar het met het groen rondom het dorp 

wel goed zit, spreken mensen in de eigen 

buurt van verstening. Ik herken dat wel. Rond 

twaalf uur ’s middags zoek ik geregeld met 

een boterham in de hand naar een zitplek. 

Vaak kruip ik uiteindelijk maar weer achter 

het stuur. Door de vele natuur rondom het 

dorp, valt het gebrek aan groen in de wijken 

extra op. 

Ooit had Hilversum als brinkdorp een 

open plek in het midden, de zogeheten brink, 

8 De huisvestingsverordening is 

regionaal geregeld, Hilversum valt 

onder de Gooi- en Vechtstreek. Bijna 

de helft van de sociale huurwoningen 

in de regio staat in Hilversum, deze 

huizen krijgen de meeste reacties. 

Wanneer je in de Gooi- en Vechtstreek 

een woning hebt bemachtigd, mag je 

75 procent wachttijd meenemen. Dit 

betekent dat het voor starters in deze 

regio extra lastig is om een huurwoning 

te bemachtigen. Er zijn zo’n 40.000 

woningzoekenden in de regio, daarvan 

reageren er 12.000 ook echt op het 

aanbod. Daar staan slechts 1.600 

verhuringen per jaar tegenover.
9 Cijfers Woonvisie Hilversum 2016-

2020. De visie voor 2021-2025 is op dit 

moment nog niet gepubliceerd. 

waarvan iedereen gebruik kon maken voor 

samenkomsten als markten en vergade-

ringen. Misschien vraagt het dichtbevolkte, 

krappe Hilversum wel om de terugkeer van 

een ‘buurtbrink’ in iedere wijk. Gezamenlijk 

groen kan een sociaal belang dienen, bena-

drukt onder andere Van Oostveen. ‘Mensen 

zien elkaar hier vooral onderweg naar de 

supermarkt, andere opties zijn er niet.’ 

Net als anderen die lang in Hilversum wo-

nen, heeft Van Oostveen veel maatschappe-

lijke en culturele voorzieningen zien verdwij-

nen. En laten deze net belangrijk zijn voor 

mensen die minder te besteden hebben. 

GEMIDDELDE 

WACHTT I JD 

SOCIALE HUURWONING
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132 ik opbouwwerker Zamir. Vooral in coronatijd 

merkt ze dat ‘kapitaalkrachtige bewoners’ 

helpen met maatschappelijke projecten, zo-

als koken voor de buurt. ‘Bewoners bepalen 

wat de buurt is, maar dan moet je wel een 

plek hebben waar die verbindingen kunnen 

ontstaan.’

Door heel Hilversum heen kom ik mensen 

tegen die deze verbindingen zelf proberen te 

leggen. Het dorpse zit ’m voor velen niet al-

leen in gezellige pandjes en zwaaien naar de 

buren, maar ook in het samen de schouders 

eronder zetten. Zo ook Marileen Fabels (59), 

die Hilversum Oost een stukje groener wil ma-

ken. Daarnaast zoekt ze, onder andere van-

wege de grote druk op de huizenmarkt, naar 

een andere manier om wonen te benaderen. 

‘We willen verkennen hoe je samen dingen 

anders kunt doen en de wijk leefbaarder kunt 

maken. Dan heb ik het over verstening tegen-

gaan, maar ook over de sociale leefbaarheid 

vergroten.’ Ze is kwartiermaker van Vonk in de 

Wijk, een broedplaats op het terrein van de 

oude Philipswinkel aan de Larenseweg.10 Hier 

verrijst onder andere het eerste minidorp voor 

tiny houses van Hilversum. Tijdelijk, dat dan 

weer wel. 

Sinds haar scheiding leeft ze zelf tegen de 

armoedegrens aan en maakt ze gebruik van 

de Voedselbank. ‘Als je in het centrum ergens 

koffie wilt drinken, moet je gelijk op een ter-

rasje gaan zitten. Daardoor sluit je mensen 

uit die dat niet kunnen betalen.’ 

Dit klinkt al snel als een probleem dat 

vooral ouderen raakt, maar tijdens de lock-

downs kom ik in de doelloze winkelstraten 

niets dan verveelde tieners tegen. Ze han-

gen, luisteren muziek, en hangen nog wat 

meer. Dolende tieners met hun ziel onder 

hun arm zie je tijdens de coronacrisis door 

heel Nederland. Maar Hilversumse jongeren 

kunnen altijd al op weinig plekken terecht, 

vertellen inwoners. Een van hen vindt het dan 

ook ‘niet zo gek’ dat haar stiefzoon op straat 

hangt: ‘Hij kan nergens anders naartoe, er is 

niets voor hem.’

In de oude Sint Jozefschool aan de 

Koninginneweg zat vroeger De Tagrijn.  

Een poppodium en jongerencentrum met 

’een belangrijke sociale functie’, waar je een 

goedkope daghap kon krijgen, vertelt Van 

Oostveen. Pieter Vermeulen uit Het Rode 

Dorp kwam er als Blaricumse tiener graag en 

vaak. ‘Een plek voor jongens die anders al-

leen op hun zolderkamer muziek maakten.’ 

In 2009 is het poppodium De Vorstin ge-

worden en is de sociale functie grotendeels 

komen te vervallen. ‘We hebben op onze ach-

terste poten gestaan om het als jongeren-

centrum te behouden, maar de gemeente 

wilde wat nieuws en het moest commerciëler.’ 

Een soortgelijke plek is er voor de alternatieve 

jongere niet meer. 

Hoe kom je in een versteende wijk zonder 

‘buurtbrink’ buurtgenoten tegen die je nog 

niet kent? Dat vragen ze zich ook af in het 

Van Riebeeckkwartier, een jarenvijftigbuurtje 

in Oost met veel sociale huur en weinig voor-

zieningen op loopafstand. ‘Nu met corona 

merk je nog meer hoe belangrijk een ontmoe-

tingsplek hier is,’ vertelt Sandra Zamir, op-

bouwwerker bij VersaWelzijn. Nadat het wijk-

centrum verdween, is de ‘buurtkamer’ tijdelijk 

in een oude lingeriezaak in het winkelcentrum 

gevestigd. Zamir en haar team koppelen daar 

buurtbewoners met dezelfde passies – bij-

voorbeeld sporten of tuinieren – aan elkaar. 

Wanneer ik het winkelcentrum binnenloop, 

valt de leegstand direct op – het verschil 

met de Gijsbrecht van Amstelstraat is groot. 

Vroeger was er ook een bakker, een groente-

winkel en een bloemenzaak, vertelt slager Isa 

Karaman. ‘Als er niet meer winkels bijkomen, 

kunnen we ook niet meer mensen trekken.’ 

Dat gaat niet alleen over gemak, zegt Zamir: 

‘Met meer voorzieningen heb je het gevoel 

dat je in een levendige wijk woont, dan kom je 

elkaar vaker tegen.’ 

Naast het winkelcentrum staat een enigszins 

vergeelde galerijflat, nog geen honderd meter 

van de gewilde jarendertigwoningen van de 

Oude Amersfoortseweg – arm en rijk kijken 

elkaar in Hilversum niet zelden recht in het 

gezicht. Of dat nou een beetje mengt, vraag 

ARM EN RIJK KIJKEN 
ELKAAR IN HILVERSUM 
NIET ZELDEN RECHT IN 

HET GEZICHT. 
OF DAT NOU EEN 

BEETJE MENGT, VRAAG 
IK OPBOUWWERKER 

ZAMIR.

10 De broedplaats is ontwikkeld in 

opdracht van Dudok Wonen door Lola 

(Leegstand Oplossers Amsterdam).
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134 Mediastad?

Wanneer ik vanuit het centrum naar het 

noorden rijd, spettert het rood, geel en blauw 

van het gebouw van Beeld en Geluid me te-

gemoet. Maar afgezien van de drukte op de 

turborotonde is er bij het Mediapark meestal 

weinig te beleven. Vraag ik naar de identiteit 

van Hilversum, dan krijg ik bijna altijd dezelf-

de reactie: tuinstad én mediastad. Maar als ik 

doorvraag blijkt dat laatste meer een gevoel 

dan iets tastbaars. Want het Mediapark staat 

letterlijk en figuurlijk ver van de inwoners af. 

Het is een bedrijventerrein waar je alleen 

komt als je er moet zijn, luidt de reactie 

meestal. 

Het park dreigde de afgelopen tien jaar

grote mediabedrijven te verliezen aan Am-

sterdam.11 Maar het tij lijkt nu weer te keren: 

begin 2020 werd bekend dat reuzen als RTL 

Nederland en Talpa de komende jaren nog 

op het park blijven en dat de Hogeschool 

van Amsterdam haar ‘Make It Work’-campus 

uitbreidt.12 En begin april kondigden NPO-

talkshows als De Vooravond en Op1 aan dat 

ze het Amsterdamse Westergasterrein eind 

2021 verlaten en dat ze hoogstwaarschijnlijk 

terugkeren naar het Mediapark. 

Ondertussen groeit ook de totale Hilver-

sumse werkgelegenheid, van 46.880 banen 

in 2018 naar 49 duizend banen begin 2020. 

Hilversums toewijding aan de multimedia-

sector lijkt zo beloond te worden.13 Tegelijk-

ertijd blijft het credo van de gemeente dat 

je er hard aan moet blijven trekken – de 

altijd veranderende media kunnen zo weer 

wegglippen.14 

Tijdens mijn verkenning vraag ik me vooral 

af wat de mediastad voor de rest van dit gro-

te dorp betekent. Tijdens mijn eerste bezoek 

liep ik om de hoek van het Mediapark al te-

gen een zuil met een lichtblauwe radio. Geen 

idee wat dat voorstelde, pas later hoorde ik 

dat dit onderdeel is van de Media Mile, een 

informatieve looproute richting het centrum. 

Het project moest de twee locaties met el-

kaar verbinden, maar onder de inwoners is 

het vooral een favoriet onderwerp van spot. 

Onzin, zegt ondernemer Allard Bentvelsen 

(37) van @AllArt, een evenementenlocatie 

voor kunstzinnige en zakelijke ontmoetingen. 

‘Voor mij telt de poging om het Mediapark 

meer te betrekken bij het centrum, dat lijkt 

me een hele goede ontwikkeling.’ 

Een duidelijke profilering als mediastad 

zien ondernemers wel zitten, maar dan wel 

door het hele dorp heen. ‘In het centrum zie je 

nergens dat dit de mediastad van Nederland 

is,’ zegt ondernemer Amin Usman (52). Het 

stof zit hem nog aan de schoenen als hij 

zijn Boekhandel Voorhoeve binnenloopt. Hij 

zit midden in de verbouwing van het oude 

C&A-gebouw aan de overkant, waar zijn zaak 

straks meer wordt dan alleen een boekhan-

del. Usman laat een filmpje van een strakke 

opnamestudio zien. ‘Mijn voorbeeld is Times 

Square, waar mensen met hun neus tegen 

het raam gedrukt naar uitzendingen en op-

names zitten te kijken. Dat gaan we hier ook 

krijgen.’

Gaat het centrum de media-identiteit dan 

toch echt uitdragen? Usman zegt dat het in 

ieder geval ‘steeds meer’ bruist. De laatste vijf 

tot tien jaar is de gemeente ‘ondernemender’ 

en innovatiever. Maar het mag méér. Zo ziet 

hij een toeristentreintje tussen het Mediapark 

en het centrum voor zich. Jerry de Vries van 

Foodhall Mout mijmert ondertussen over een 

Walk of Fame van BN’ers op hoofdstraat de 

Groest. Zijn zaak is het meest genoemde 

voorbeeld van het hippere Hilversum. Dat 

mensen nog niet aan ‘een dagje Hilversum’ 

denken, komt volgens De Vries omdat het 

centrum identiteit mist. En het merk media-

stad ligt voor het oprapen. 

Als ik door de winkelstraten wandel, kan ik 

de dichtgeplakte ramen niet negeren. De 

leegstand in Hilversum zit al jaren stabiel op 

acht procent.15 Het gaat om meer dan de 

smoel, zegt Usman. Hij vindt dat het centrum 

compacter moet: winkels en horeca concen-

treren in een kleine ring, met daar bovenop 

woningen voor starters. ‘Anders krijg je een 

gatenkaas.’ Hij verwacht ‘een kaalslag’ na de 

coronacrisis: ‘We zullen het echt met z’n allen 

moeten oppakken – de lokale overheid, vast-

goedeigenaren en ondernemers – om het hier 

gezond en levendig te houden.’ Usman mist 

een proactievere opstelling van de gemeente. 

11 Tussen 2008 en 2018 verloor 

Hilversum 2.830 banen in de creatieve 

industrie en ICT, daarvan vielen er 2.180 

onder de media- en entertainmentin-

dustrie (LISA, 2019). 
12 Voordat het Mediapark in 2019 

werd verkocht aan nieuwe eigenaar 

Pinnacle BV stond het terrein twee jaar 

te koop. Begin 2020 waren, na jaren-

lange leegstand, alle bedrijfsruimtes 

verhuurd. Op de Hilversumse HvA-

campus kunnen professionals zich 

laten om- en bijscholen op ICT-gebied. 
13 In 2010 stelde Hilversum het 

uitvoeringsplan Versterking positie 

Hilversum Mediastad vast. Ook in de 

structuurvisie van 2010-2030 vormt 

de multimediasector speerpunt van 

het economisch beleid. Van de 46.880 

Hilversumse banen in 2018 kwam ruim 

een kwart voor rekening voor de crea-

tieve industrie en ICT samen.
14 Gerard Kuipers, wethouder Media 

en Economie, zegt eind 2020 op 

spreekbuis.nl dat het geen gegeven is 

dat de toekomst van de mediasector 

in Hilversum ligt. Inspelen op grote 

veranderingen binnen de industrie 

blijft voor het gemeentebestuur essen-

tieel, dat vereist het creëren van voor-

waarden ‘waardoor de mediasector 

Hilversum blijft zien als zijn basis’.
15 Metropoolregio Amsterdam in 

Cijfers, 2019. De Hilversumse leegstand 

ligt op het landelijk gemiddelde.
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‘Ondernemers voelen de urgentie direct, juist 

nú zou er tempo gemaakt moeten worden 

met de gemeente voorop.’

Amsterdam kan ook best iets voor 

Hilversum betekenen, zegt Bentvelsen. Als 

eigenaar van evenementenlocatie @AllArt 

zou hij graag zien dat Amsterdam zijn be-

kendheid deelt. ‘Als we dan toch onderdeel 

van de regio zijn, kondig dan ook Het Gooi 

aan als evenementenlocatie.’ Hij wijst erop 

dat Hilversum Marketing is gestart met Gooi 

Meetings, waarmee ze volgens Bentvelsen de 

concurrentie aangaan met Amsterdam. ‘Als je 

samenwerkt, hoeft dat helemaal niet. Het zou 

supergaaf zijn als het marketingbureau van

de hoofdstad zou zeggen: voor een groot 

evenement kun je naar de RAI, maar we heb-

ben ook Hilversum als je kleinere venues in 

het groen wilt.’

Het reservaat voorbij

Toen ik in Hilversum op verkenning ging, 

kreeg ik vaak te horen dat dit grote dorp 

bevroren is in de tijd. Daar is al twintig jaar 

niets vernieuwends gebeurd, klonk het dan. 

Ruim zes maanden later weet ik dat veel 

Hilversummers juist actief aan de slag zijn om 

wonen, samenleven en ondernemen anders 

aan te pakken. 

Voor arbeiderswoningen staan nu mis-

schien glimmende Volvo’s, maar toch vind  

je in Hilversum nog steeds alle lagen van de 

samenleving. In 2018 behoorde 13,7 procent

van de Hilversumse huishoudens tot de 

lagere inkomens, slechts 0,4 procent onder 

het landelijk gemiddelde.16 Maar om de stad 

toegankelijk te houden voor iedereen, zullen 

er meer betaalbare woningen beschikbaar 

moeten komen. ‘Het probleem dat bakkers 

en verplegers straks allemaal naar Almere 

verhuizen, stond al in de Woonvisie van 2008. 

Maar dat probleem is nog steeds actueel,’ 

zegt Pietjan Prinsen Geerligs van Het Gooi  

en Omstreken dan ook. ‘Ze noemen het hier 

weleens gekscherend het reservaat, omdat  

er straks alleen nog oudere mensen met  

geld wonen.’ 

Hilversummers willen de identiteit en de soci-

ale haarvaten van het dorp behouden. Bijna 

iedereen die ik spreek benadrukt het belang 

van een open dialoog over de toekomst. ‘In-

woners moeten worden meegenomen in be-

slissingen over waar Hilversum naartoe 

gaat,’ zegt Jacqueline van Oostveen uit 

Zuid. ‘Of dat nu gaat over woningbouw of 

voorzieningen.’ 

Hetzelfde zegt Jan-Willem Dekkers uit 

Nimrodpark: ‘Het hele inspraakproces gaat 

niet heel soepel, dat begint nu pas op gang 

te komen. Je wilt niet het gevoel hebben dat 

dingen achter je rug om gebeuren.’ Ook Harro 

Zanting van Dudok Wonen gunt Hilversum 

‘bovenal’ een open dialoog over de toekomst. 

‘Zodat er samen een bewuste, geïnformeerde 

keuze gemaakt wordt.’

Kan Amsterdam iets voor Hilversum bete-

kenen, vraag ik steeds. Velen hebben geen 

idee, sommige suggereren het delen van ken-

nis en kapitaal op het gebied van city marke-

ting of sociale voorzieningen. Vaker bena-

drukken inwoners en experts dat Amsterdam 

zijn problemen zelf moet aanpakken én moet 

erkennen dat die zich niet aan de gemeente-

grenzen houden. 

Bij gebrek aan eigen natuur wandelt de 

stedeling bijvoorbeeld maar al te graag in 

het Goois Natuurreservaat (GNR). Logisch 

dus dat Amsterdam vanaf de oprichting 

samen met de zes Gooise gemeentes en de 

provincie Noord-Holland verantwoordelijk was 

16 Centraal Bureau voor de 

Statistiek, 2018.

voor dit natuurgebied. Tot verrassing van de 

andere deelnemers kondigde Amsterdam 

negen jaar geleden echter aan zich terug te 

willen trekken uit het GNR, omdat het liever 

investeert in natuur dichter bij huis. 

De hoogste rechters moesten eraan te 

pas komen, maar na lang onderhandelen is 

de GNR-deal in maart 2021 zo goed als rond: 

Amsterdam koopt voor ruim 5,2 miljoen euro 

zijn verantwoordelijkheid af. Deze deal lijkt 

beide partijen tevreden te stemmen, maar 

toch, de hoofdstad maakt de scheiding met 

Het Gooi en dus met een belangrijk deel van 

Groot-Amsterdam hiermee definitief. En dat 

is een duidelijke keuze: Amsterdam had de 

regio hier ook kunnen omarmen door wel 

structureel betrokken te blijven.

In MRA-verband presenteert Amsterdam 

zich als ‘internationale economische topregio 

met hoge leefkwaliteit’ en het zijn de natuur- 

en recreatiegebieden die voor een goed deel 

bepalend zijn voor de kwaliteit van leven. 

Stelt Amsterdam zich voortaan formeel op 

door eenmalig alimentatie te betalen? Of is 

het zich van zijn verantwoordelijkheid bewust 

en blijft het zich, scheiding of geen schei-

ding, om de toekomst van de extended family 

bekommeren?
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