Medialand Hilversum.
Een ambitieus plan dat niet doorging
Albert Bek

Bijna was het zover. Hilversum had eind jaren tachtig zónder de eeuwige verkeersproblemen - zomaar een
tweede Omroepkwartier kunnen hebben. Projectnaam:
Medialand.

naar de archieflade. Om het er vervolgens nooit meer uit
te halen. Sterker nog; wanneer je nu aan omroepcollega’s
vraagt of de term Medialand ze nog iets zegt, krijg je steevast nul op rekest. Of ze verwijzen naar de winkelketen
waar je voor een prikkie een stereo-installatie of een luxe
koffiezetapparaat kunt aanschaffen.
Ik neem de lezer - vijfentwintig jaar na dato - graag mee
naar de jaren vóór die gemeentelijke brief uit 1988. Naar
de oorspronkelijke planvorming, de filosofie erachter, de
visie van de architect en de uitwerking. En natuurlijk naar
de reconstructie van de uiteindelijke teloorgang van het
project.

Kosmetische opknapbeurt Expohal

L

aten we maar meteen met de afloop van het verhaal
beginnen: we schrijven 23 december 1988. In een
brief 1 aan de meest betrokkenen partijen, verwijst de gemeente Hilversum het ooit zo ambitieuze plan-Medialand

De eerste feiten dateren van begin 1985. Nederland laat de
recessie eindelijk een beetje achter zich. De oliecrisis is
overwonnen en er is weer ruimte voor economisch optimisme en voor planvorming en ontwikkeling van grootschalige bouwprojecten. De gemeente Hilversum doet het

Medialand in perspectief, een tekening van architectenbureau Kasanmoentalib
128 HHT-EP 2013/3

Het ‘sobere’ interieur van de Expohal, de oorspronkelijke glazen kap is door kostenbesparingen niet gehandhaafd.

op dat moment nog wat bescheidener: de Gemeentelijke
Afdeling Sport en Recreatie vraagt het architectenbureau
Kasanmoentalib2 een plan te maken voor een ‘kosmetische’ opknapbeurt van de dan al twintig jaar oude Expohal 3.
De hal was trouwens bij de ingebruikname al een tweedehandsje; in 1958 deed het destijds hypermoderne glazen
bouwwerk dienst als Brits paviljoen op de Wereldten-

toonstelling in Brussel. Burgemeester Boot reisde voor de
aanschaf persoonlijk af naar de Belgische hoofdstad,
kocht daar de 5.000 m2 grote hal, liet hem in delen naar
Hilversum vervoeren en herbouwen aan de Soestdijkerstraatweg. Architect Ernst Kasanmoentalib over de opknapbeurt: Het moest vooral niet te veel kosten; wat
nieuwe verlichting en verbetering van het verouderde sanitair, een likje verf en dat was het dan.
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De Hilversumse drafbaan in 1969

Plannen groeien verder…
In deze periode werkte Kasanmoentalib samen met een
initiatiefrijke aannemer die meteen meer mogelijkheden
voor de hal zag en vooral in de potentie van het omliggende terrein. Er werd contact gelegd met een projectontwikkelaar (Cura Beheer) en met het onderzoeksbureau
Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme
(NRIT) uit Breda 4. Uiteindelijk kreeg Kasanmoentalib een
verzoek van de projectontwikkelaar en een bouwbedrijf uit
Amersfoort (Geebouw bv) om een plan te ontwerpen voor
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het gebied rond de Expohal en de draf- en renbaan aan de
Soestdijkerstraatweg. Veel omvangrijker dus dan het oorspronkelijke gemeentelijke verzoek om de Expohal een
kleine oppepper te geven. Onder de werktitel: ‘High Tech
Centre’ moest op die plek volgens de opdrachtgevers een
toeristisch aantrekkelijk centrum voor radio en televisie
komen.

Van ‘High Tech Centre’ naar Medialand
Na de nodige aanvullende haalbaarheidsonderzoeken en

berekeningen presenteerde het consortium medio 1987
de bouwplannen. Voor het ontwerp was onder meer inspiratie opgedaan in de VS. Met als publiekstrekker een
tot dan toe onbekend fenomeen in Nederland: een zogeheten Aparthotel. Een multifunctioneel gebouw van zeker
vijf verdiepingen met daarin een documentatiecentrum,
horeca, een grote evenementenruimte en een centrale entree met infocentrum. In het Aparthotel huurde je geen
kamers maar appartementen. Vooral interessant, zo was
de gedachte, voor diverse omroepen die daar de ‘cast’ van
een langer lopende productie voor een paar weken in een
wat meer huiselijke sfeer konden onderbrengen. Op het
terrein zouden ook ruim twaalfhonderd parkeerplaatsen
komen, zowel boven- als ondergronds. En er was ruimte
voor evenementen op het extra verzwaarde parkeerdak
zouden de Hilversumse kermis en het jaarlijkse circus een
plekje kunnen krijgen.
Het NRIT liet er geen gras over groeien. Uit CBS-cijfers en

eigen onderzoek bleek volgens het NRIT dat Medialand zoals het project inmiddels was gaan heten - op maximaal
750.000 bezoekers per jaar zou kunnen rekenen.
En ook in de planvorming kon het niet op, want naast
apart te huren studioruimtes was er ook plaats voor een
mediaschool met diverse leslokalen, kantoren en een
eigen radio- en televisiestudio. Er zou een gecombineerde
theater-televisiestudio komen voor zevenhonderd bezoekers. Ook de oude Expohal werd in het plan opgenomen,
nu met een échte opknapbeurt: een nieuw lichtplafond
zou het complex tot een enorme televisiestudio omtoveren. De geschatte bouwkosten voor het totale plan lagen
rond de 70 miljoen gulden.
Na de presentatie van het ontwerp spraken de gemeente
en de ontwikkelaars met potentiële gegadigden, zowel
vóór- als achter de schermen. Naast de diverse omroepen
en audiovisuele bedrijven, werd onder meer ook met commercieel producent Joop van den Ende gesproken. Hij had

De Hilversumse drafbaan op het gemeentelijk sportpark met de tribune en de totohal in het jaar 1952
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Muziekuitvoering in de Expohal

kort daarvoor in Aalsmeer nog het voormalig bloemenveilingcomplex gekocht met de bedoeling daar uiteindelijk zijn bedrijf te vestigen.

Omroepmuseum als publiekstrekker
Er kwamen positieve reacties van onder meer het NOB en
de VPRO en ook van Van den Ende 5. Maar tijdens de gesprekken werd tevens duidelijk dat het ontbrak aan een
échte publiekstrekker. Het eerder vermelde Aparthotel
werd meer gezien als noodzakelijke accommodatie. Er
werd contact gezocht met de leiding van het Omroepmuseum. Dit was tot dan toe gevestigd in de voormalige ANPvilla aan het Melkpad. Het grootste deel van de
omvangrijke collectie stond niet toegankelijk voor het publiek in de opslag op het omroepkwartier, onder Studio 1 6.
De gemeente bleef voorzichtig: het ontbrak volgens hen
aan een goede financiële onderbouwing en uiteindelijk
wilde geen van de omroepen harde toezeggingen doen
over het huren van de studio’s op Medialand. De brief van
het NOB dat het wel betrokken wilde worden bij de plan-
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vorming was in de ogen van de gemeente volstrekt onvoldoende 7. Er was tenslotte ook nog een Omroepkwartier
aan de noordkant van de gemeente, waarvoor diverse uitbreidingsplannen waren. Na publicaties in De Gooi- en
Eemlander 8 begonnen ook omwonenden zich te roeren,
zij waren vooral bang voor verkeers- en parkeeroverlast.
De plannenmakers hadden bovendien pech. Voormalig
directeur Jac. Zom (NRIT) zegt daar nu over: Kort voor de
finale aanbesteding trok de Amerikaanse investeerder zich terug.
Heel onverwacht en vervelend, maar we hadden al snel een nieuwe
geïnteresseerde zakenman uit Rotterdam gevonden, die alle risico’s
en reeds gemaakte investeringskosten overnam.

Kerst 1988: plan afgeblazen
Maar voor de gemeente stond vast dat er te veel risico aan
deze enorme investering zat. Bovendien had zich inmiddels een grote verzekeringsmaatschappij gemeld voor de
koop van de voormalige draf- en renbaan en de bouw van
een kantoor. Meer zekerheid voor de gemeente dus. Einde
plan; wethouder Rie Bruns schreef op 23 december een

brief aan alle betrokkenen, waarin het besluit werd medegedeeld. Kennelijk voor de indieners nogal onverwacht,
getuige een nogal geïrriteerde schriftelijke reactie 9,
waarin met een schadeclaim werd gedreigd voor de gemaakte onderzoeks- en ontwikkelkosten. Zover is het niet
gekomen, de eerder genoemde Rotterdamse investeerder
vergoedde alle deelnemers in het consortium uiteindelijk
alle gemaakte ontwikkelingskosten.

‘Gemiste kansen’
Ernst Kasanmoentalib houdt er tot op de dag van vandaag
wel een onbevredigd gevoel aan over. Het was een goed
plan, met enorme potentie. Zeker omdat het de gemeente
op den duur had kunnen verlossen van de verkeersproblemen waar het huidige Mediapark tot op de dag van vandaag nog mee te maken heeft.

Ook Zom (NRIT) zegt nu: Telkens als ik het gebouw van Beeld
en Geluid (uit 2006, red.) zie, moet ik denken aan Medialand. Wat
een gemiste kansen!.
Uiteindelijk is op de plek van de draf- en renbaan het Europese hoofdkwartier gevestigd van de Amerikaanse gigant Nike. Ook de andere plekken op het terrein zijn
inmiddels ingenomen door diverse kantoorgebouwen en
een school. Er is nog een klein deel onbebouwd; een recent plan om er een hotel op te bouwen is door de huidige
economische malaise in de koelkast verdwenen. Medialand is er in ieder geval nooit gekomen…

Nabeschouwing
Je kunt je voorstellen dat realisering van Medialand destijds ook zomaar had kunnen leiden tot een totale verhuizing van het Omroepkwartier naar deze plek aan de A27

De Expohal vanuit de lucht
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Plattegrond van Medialand, een tekening van architectenbureau Kasanmoentalib

en de spoorlijn. Natuurlijk, ik weet het, dan had er nog
wel veel meer water door de Maas en Rijn moeten stromen. Het was wél een zeer gedurfde aanpak geweest, met
ongetwijfeld aanzienlijke kapitaalvernietiging op de oude
plek tot gevolg. Door het bestaande omroepkwartier in
Noord in zijn geheel te sluiten, de grond te verkopen voor
kleinschalige villa- en kantorenbouw, en in Zuid opnieuw
te beginnen, had veel compensatie geboden kunnen worden voor de miljoenen verslindende (verkeers-)maatregelen die in de jaren ’80 en ’90 nodig waren om het
groeiende Mediapark een beetje toegankelijk te houden.
Nogmaals, ik zeg dit nu - anno 2013 - geholpen door
voortschrijdend inzicht en kennis over ontwikkeling van
logistiek en infrastructuur. Maar ook in de wetenschap dat
alle geldverslindende, aanvullende verkeersmaatregelen
in de afgelopen jaren voor het huidige Mediapark nog
steeds niet tot een echt bevredigende oplossing hebben
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geleid. Er moet anno 2013 helaas nog steeds met lapmiddelen gewerkt worden. Met iets meer durf en visie had het
25 jaar geleden echt anders kunnen lopen.

Verantwoording
Dit artikel is gebaseerd op interviews met de destijds bij de planvorming betrokken personen, onder wie de architect Ernst Kasanmoetalib, de ex-directeur van het NRIT, Jac. Zom en betrokkenen bij
de gemeente Hilversum. Verder is geput uit twee artikelen die destijds in De Gooi- en emlander over het plan zijn verschenen. En een
aan Medialand gewijd hoofdstuk in het boek Kathedralen en Luchtkastelen van de omroep in Hilversum van Arno Weltens, uitgeverij
Waanders, Zwolle, 2002.
De tekeningen in dit artikel zijn afkomstig uit het archief
van architect Ernst Kasanmoentalib, met dank voor het
rechtenvrij beschikbaar stellen.

Noten
1. Brief van wethouder Bruns-Been en de dienst Stadontwikkeling d.d. 23 december 1988 aan Cura Beheer te
Zevenbergen met afschriften aan NRIT, Projectgroep
Hilversum Zuidoost, en de wethouders Wijers en Van
Halteren. Hierin wordt uitgebreid stilgestaan bij de
slechts ten dele beantwoorde financieringsvragen, de
exploitatie met risicoanalyse, de vragen van de gemeente over een concrete grondprijs en de ‘volstrekt
onvoldoende geachte’ toezegging van het NOB. En de al
eerder aangehaalde bezwaren van zo’n 200 omwonenden uit het Riebeeckkwartier.
2. Kasanmoentalib Architecten b.v. Hilversum.
(http://www.kasanmoentalib-architecten.com)
3. Zie voor de geschiedenis van de Expohal en meer
links over dit markante bouwwerk: http://www.hilversum.nl/Vrije_tijd_en_toerisme/Geschiedenis/Historisch_Hilversum/Historisch_Hilversum_Expohal
4. Het Nederlands Research Instituut voor Recreatie en
Toerisme uit Breda specialiseerde zich onder meer in
haalbaarheidsonderzoeken naar planvorming en ontwikkeling op basis van eigen expertise en onderzoek en
beschikbare cijfers van overheid en bedrijfsleven. Het
Instituut in Breda bestaat niet meer en is inmiddels opgegaan in NRIT Media in Nieuwegein.
(http://www.nritmedia.nl/home)

5. Aldus Jac Zom van het NRIT, in een interview dat de auteur begin 2013 voor dit artikel met hem voerde.
6. Zie artikel over Medialand (blz.360 e.v.) en het Mediapark (blz.482 e.v.) in Kathedralen en Luchtkasten van de
omroep in Hilversum van Arno Weltens.
7. Zie ook 1), de bedoelde passage is letterlijk overgenomen uit de aangehaalde brief d.d. 23 december 1988. De
brief is samen met andere correspondentie uit het gemeentelijk archief gekomen, met hulp van de heer Ruud
van Wessel.
8. De Gooi- en Eemlander, d.d. 4 februari 1988: ‘Medialand mag woongenot wijk niet aantasten’ en d.d. 1 juni
1988: ‘Plan Medialand nagenoeg rond’
9. In een brief van Jac Zom aan Stadsontwikkeling (d.d.12
januari 1989) laat hij namens de planindieners weten: buitengewoon teleurgesteld te zijn en geen genoegen te
nemen met de gemeentelijke beslissing het plan af te blazen’. En: …wij zullen de beslissing dan ook aanvechten.
Het consortium overweegt een schadeclaim in te dienen
bij de gemeente. Zom schatte de kosten destijds op ruim
een ton (in guldens). Dat bedrag is uiteindelijk door een
later bij het project betrokken Rotterdamse investeerder
aan alle betrokkenen uitbetaald.

De bouwplanning voor Medialand lag klaar, de uitvoering laat tot op vandaag op zich wachten....
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