
Media NatuurPark

Ecologisch Groenplan



Augustus 2021
Auteur: Karen van Schothorst-Hazewinkel
Geredigeerd: Ben Bus
Opmaak en druk: AK Graphics
1e druk - oplage: 150 exemplaren
Foto voorkant: vennengebied, foto privé-archief
Foto achterkant: Het Omroepkwartier rond 1990, Combi Strik Hilversum

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Dit boekje ‘Ecologisch groenplan’ is een uitgave van de Stichting Media NatuurPark en wordt door het bestuur  
aangeboden aan de eigenaren, stakeholders en betrokkenen die het project “Meer biodiversiteit en Leefbaarheid 
op het Media NatuurPark” mede mogelijk maken.

Namens het bestuur van de Stichting Media NatuurPark
Ben Bus, Voorzitter
Ton ten Velthuis, Penningmeester
André van den Beemt, Bestuurslid
Mattijs de Ruijter, Bestuurslid
Marjolein Lever, Bestuurslid
Jurgen van Achterbergh, Bestuurslid

Stichting Media NatuurPark is 15 juni 2021 opgericht



Ecologisch Groenplan 
ter vergroting van de biodiversiteit op het Media Park 1

Voorwoord van de Voorzitter Stichting Media NatuurPark

Hoe wonderbaarlijk is het, dat iets wat klein is begonnen, zo groot met elkaar wordt opgepakt!
Welke verbinding kan ontstaan doordat iedereen er van bewust is dat we met onze natuur anders om 
dienen te gaan.
Het oude landschap van de Erfgooiers, toen georganiseerd in de voormalige Vereniging Stad en Lande van 
Gooiland, had midden op het Media Park met het Gemeenlandshuis haar domicilie staan. 
De boeren in Het Gooi waren immers in de Middeleeuwen door de gift van de Graaf  van Holland gezamenlijk de 
eigenaren geworden van de Gooise gronden. 

 
De Landschapsarchitect Jan Boon heeft van het natuurgebied van het Omroepkwartier, want zo heette het 
Media Park vroeger, er voor gezorgd dat Natuur en Cultuur samen opgingen in het aangelegde park tussen de 
mediabedrijven.
Door de verschillende veranderingen van eigenaar en ontwikkelingen in het mediabestel is het gebied van het 
Media Park door de jaren heen duidelijk veranderd. Ontwikkelingen staan niet stil en er zal dus nog veel gaan 
veranderen als we de berichten zo aanhoren.
Stichting Media Natuurpark voorstaat een waardige omgang met het groene gebied, waar eenieder  plezier 
van heeft als je even de bureaus wil ontvluchten. En natuurlijk waar de kinderen een Natuurbeleving kunnen 
verwachten als zij een wandeling gaan maken over het Media Park richting GNR Goois Natuurreservaat.
De komende jaren zullen we de ontwikkelingen van het natuurgebied blijven begeleiden en volgen. ‘Meer Leef- 
baarheid en Biodiversiteit op het Media Park’ is voor ons het doel om hier te bereiken. Een doel wat niet in één of 
twee jaren bereikt kan worden maar daarna gaan we het met elkaar zeker beleven! Geduld is dus een groene zaak.

Gemeenlandshuis, het bestuursgebouw van de Erfgooiers
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Het Ecologisch Groenplan was één van de voorwaarden die gesteld werd door de Stadsfondscommissie van het 
Media Park. Een initiatief dat door Frank Visser van MediaGroen is ontstaan. Op basis hiervan hebben we gezocht 
naar personen met veel expertise. Karen van Schothorst heeft op basis van onze dromen dit plan grotendeels 
geschreven, een document dat er mag zijn en met veel plezier te lezen is!

Daarom wil ik veel mensen en bedrijven bedanken voor de basisopzet van dit project.
Op pagina 4 en 5 treft u de namen van de bedrijven en organisaties aan die hieraan hebben mee geholpen 
en mee gaan helpen aan de verdere ontwikkeling van het natuurgebied van het Media Park.

Ben Bus
Voorzitter Stichting Media NatuurPark

Het Natuurpark van het Media Park
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Voorwoord van de Voorzitter Stadsfonds Commissie Media Park

“Let me tell you about the birds and the bees, and the flowers and the trees, and the moon up above and a thing 
called Love” zong Jewel Akens. Het werd een hit in 1965. Het was ook zijn enige hit. Maar wel een met een tekst 
waarin de essentie van het leven letterlijk voorbij vliegt. Liefde bestaat niet zonder vogels, bijen, bloemen en 
bomen. De voorzitter van de Stichting Media NatuurPark, Ben Bus, vroeg mij als een van de bewoners van het 
Media Park, het voorwoord voor dit ecologisch groenplan te schrijven. Dat doe ik met heel veel plezier. Het is voor 
het eerst dat er een ecologisch groenplan voor het Media Park is. Het is een belangrijke stap voorwaarts naar een 
betere groene wereld op de paar vierkante kilometer waar bijna al het bewegende beeld en geluid in Nederland 
vandaan komt. Een soort bijenkorf van media. In een wereld waarin het klimaat en vooral de toekomst van dat 
klimaat terecht onze aandacht en actie vraagt kan het Media Park als groen voorbeeld van biodiversiteit niet 
achterblijven. Een vorm van diversiteit die net zo belangrijk is als de andere vormen van diversiteit.

De grote motor hierachter is Ben Bus, ook wel door mij “Bij Bus”, vanwege zijn met grote kennis en liefde verzorgen 
van de bijenvolkeren hier op het Media Park. Vaak spraken wij over de noodzaak van een groen biodivers paradijs
hier tussen de grijze mediagebouwen. En een plan daarvoor. Dat kwam er en is door velen terecht omarmd. Van 
het Stadsfonds tot de bewoners alhier. Dit Ecologisch Groenplan is daar een onderdeel van. Als we met zijn allen 
onze schouders hieronder zetten worden dit de leukste vierkante meters van Nederland voor mens, dier en bloem. 
Een plek van liefde voor een beter klimaat.

Mijn tip is voor het lezen van dit groenplan Jewel Akens hit nog eens hardop af te spelen. Veel plezier.

Eppo van Nispen tot Sevenaer
Algemeen Directeur
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.
30 mei 2021
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Mede mogelijk gemaakt door
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Maquette ontwerp zuidwestelijk gebied, Landschapsarchitektenburo Boon B.N.T.
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1. Inleiding

1.1 Doelstelling
Aan de rand van de grote blusvijver in het Media Park staat sinds 2015 een rij bijenkasten op bijenstand De Media 
Bij1. Imker en oprichter van De Gooise Bij® Ben Bus maakt zich al vele jaren zorgen over de achteruitgang van de 
bijenstand. Hij zocht een unieke plek voor zijn bijen waar het belang van biodiversiteit veel aandacht zou kunnen 
krijgen en vond hiervoor steun bij terreinbeheerder Media Park Management en een aantal mediabedrijven op het 
park. Op het eerste gezicht lijkt het terrein een bedrijfspark zoals vele andere. Echter, wanneer je het wandelpad 
neemt richting de bijenkasten, dan waan je je zowaar in een natuurgebied.

Sindsdien is de aandacht voor het verduurzamen en vergroenen van de bedrijvigheid op het Media Park alleen 
maar gegroeid. De wens tot herstel en vergroting van de biodiversiteit op dit bijzondere bedrijventerrein, heeft 
dankzij Ben Bus en zijn Media Bij een gezicht gekregen. Mede vanwege de werving van meerdere financiële 
fondsen is er behoefte ontstaan aan een professionele invulling.

Het vergt ambitie om de biodiversiteit van een bruisend bedrijventerrein van ruim 40 hectare groot, met meerdere 
grondeigenaren, vele gebouwen en belanghebbenden duurzaam te willen verbeteren. Want wat is biodiversiteit nu 
eigenlijk en waarom is het zo belangrijk? Hoe ontstaat biodiversiteit en op welke wijze kan deze langdurig worden  
beschermd? En kan biodiversiteit wel samengaan met de zo gewenste toekomstvisie van een Media Campus waar 
plaats is voor allerlei innovatieve en duurzame mediabedrijven, onderwijsinstanties en woningen?

Dit Ecologische Groenplan van de Stichting Media Natuurpark heeft tot doel vanuit een historisch, maatschappelijk  
en ecologisch perspectief richting te geven aan de beheerdoelen voor het groen op het Media Park. Vanuit deze 
beheerdoelen kunnen beheerplannen en -projecten voor deelgebieden worden geformuleerd. Bovendien hoopt dit 
document handvaten te geven voor groenontwerp en -beheer bij nieuwe vastgoedontwikkelingen op het terrein.

1.2 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 vertelt kort over het ontstaan en de ligging van het Media Park. Ook de visie van de gemeente 
Hilversum op groen en het Media Park komt aan bod. Het hoofdstuk eindigt met een beschrijving van de Media 
Park Visie 2030 en de Media Groen samenwerking van organisaties op het Media Park, die hun activiteiten wensen 
te verduurzamen.

De betekenis van een groene werkplek wordt in Hoofdstuk 3 beschreven en geeft daarnaast inzicht in het begrip  
ruimtelijke kwaliteit bij investeringen in openbaar groen.

Hoofdstuk 4 gaat over de definitie van biodiversiteit en het belang ervan. Het kunnen vergroten en instandhouden 
van biodiversiteit vergt enige kennis van theoretische begrippen als ecosystemen, successie, structuren en 
patronen van vegetatie en tot slot ecologische hoofdstructuur. Deze begrippen worden in Hoofdstuk 4 in 
hoofdlijnen beschreven.
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Hoofdstuk 5 geeft inzicht in het ontstaan van ecologisch groenbeheer en wat de uitgangspunten hiervan zijn. 

Hoe de huidige landschapsinrichting van het Media Park tot stand is gekomen wordt in Hoofdstuk 6 beschreven. 
Dit document eindigt met Hoofdstuk 7, waarin een vertaalslag van de theorie uit de hoofdstukken 3, 4 en 5 is 
gemaakt naar concrete beheerdoelen voor de nabije en verre toekomst.

Het Natuurpark in opbouw, foto Cor van Weele (ca. 1977)
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2. Het Media Park 

2.1 Historie
Als mediahart van Nederland, is het Media Park de werkplek van maar liefst 6.000 mediaprofessionals verdeeld 
over meer dan 125 bedrijven en organisaties. Tot in de 19e eeuw was Hilversum een dorp met een grotendeels 
agrarische bevolking. Maar met de komst van de spoorverbinding tussen Amsterdam en Amersfoort ontstaat de 
moderne forens. Het oude dorp Hilversum wordt voor welvarende Amsterdammers een aantrekkelijke plek om 
te gaan wonen, er is veel groen, schone lucht en de bouwgrond is goedkoop. Met name aan de westkant van 
Hilversum ontstaan prachtige villaparken zoals de Boomberg, het Ministerpark en Trompenberg.

In 1918 vestigde de grootste radio- en zenderfabriek in Nederland, de NSF, zich aan de Groest in Hilversum. 
Er kwam ook een grote zendmast achter de fabriek. Vanaf de zomer 1923 werden er vanuit de fabriek 
proefuitzendingen door enkele omroepen verricht, de fabriek zorgde voor de technische ondersteuning. In de 
jaren dertig vestigden de omroepen zich vanuit Amsterdam in Hilversum in monumentale omroepgebouwen. 
Door de opkomst van televisie na de Tweede Wereldoorlog ontstond er bij de verschillende omroepverenigingen 
steeds meer ruimtegebrek, wat in 1951 leidde tot een plan voor een gezamenlijk omroepkwartier op de hoek 
Insulindelaan/Sumatralaan/Lage Naarderweg (tegenwoordig Mies Bouwmanboulevard)2: Radio City. In 1961 
ging de eerste paal in de grond van een van de gemeenschappelijke omroepgebouwen op wat vanaf dan het 
Omroepkwartier heet . Sinds 1988 is het terrein bekend als Media Park.

Foto Cor van Weele (ca. 1975)
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2.2 Ligging
Het Media Park ligt ten noorden van Hilversum op een oostelijke flank van een in noord-zuid richting verlopende 
glaciale stuwwal die deel uitmaakt van de Utrechtse Heuvelrug, met een hoogte tot 18 meter. Het is een voormalig 
heidegebied dat later door de Erfgooiers is gebruikt voor kleinschalige landbouw. Deze Eng4  behoorde tot het 
oudste akkergebied van Hilversum.

Het park is ingeklemd tussen de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort, het Raadhuiskwartier, Trompenburg-Noord met  
het Heksenweitje en via het terrein van AVRO/TROS (voormalig Wereldomroep) met Hilversum Landelijk Gebied 
915. Dit landelijk gebied bevat onder andere de natuurgebieden Zanderij Crailoo, De Snip, Spanderswoud en de 
Westerheide. Al deze gebieden zijn in beheer van de Stichting Goois Natuurreservaat (GNR). De nabijgelegen 
watertoren ligt 27 meter boven NAP.

Afbeelding 1 – Ligging van het Media Park in de Gemeente Hilversum6
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2.3 Media Park en de Gemeente Hilversum
De gemeente Hilversum noemt zich ‘Mediastad in het Groen’7. De gemeente ambieert een duurzame ontwikkeling  
van Hilversum met groene en schone wijken. Het aanwezige groen is van belang voor een gunstig vestigingsklimaat 
voor bewoners én bedrijven. 

In het ‘Groenbeleidsplan Gemeente Hilversum 2030’ (GGH2030) beschrijft de gemeente Hilversum haar visie op het 
groen van Hilversum. Het bestuur ziet dat het groen in en rondom Hilversum onder druk staat door toenemende 
verstedelijking, decentralisatie van groenbeleid en de nodige bezuinigingen en pleit daarom voor een actief 
groenbeleid.

In het stedelijk gebied van Hilversum is er relatief weinig groen. Als het gaat om groen is de gemeente vooral 
aangewezen op haar buitengebieden met de stadsranden als belangrijke schakel tussen stedelijk gebied en 
buitengebied. In het GGH2030 worden de groene delen van het Media Park tezamen met het naastgelegen 
Heksenweitje gedefinieerd als één van de Groene Vingers. Dit zijn specifieke groengebieden aan de stadsranden 
met een natuurlijk karakter. 

Voor veel mensen is de natuur die zij in hun tuin en directe woonomgeving aantreffen het belangrijkste contact 
met natuur. Algemene en makkelijk herkenbare soorten zoals vlinders en huismussen kunnen vooral bij kinderen 
bijdragen aan een blijvende belangstelling voor natuur. Om die soorten ook in de stad te behouden zijn onder 
andere de groene vingers voor de gemeente van essentieel belang. 

Beleidsmatig dienen de Groene Vingers van de gemeente Hilversum behouden te blijven als aantrekkelijke en 
autovrije route naar het buitengebied. Openbare recreatieve voorzieningen zoals bankjes en bewegwijzering 
passen bij het halfnatuurlijke karakter van de Groene Vingers.

2.4 Media Park Visie 2030
In 2017 besloten de Gemeente Hilversum en Media Park Enterprise tot het uitwerken van een nieuwe stedelijke 
visie door UNStudio8. Het Media Park is al decennialang een succesvol mediacentrum in Nederland. De stedelijke 
visie bouwt voort op dit succes en draagt bij aan het opnieuw vormgeven van het Media Park, zodat het ook in 
de toekomst aan veranderende behoeften en nieuwe trends kan voldoen. Daarbij zijn belangrijke voorwaarden 
gesteld, zoals waaronder het creëren van een aantrekkelijke omgeving. Het ontwerpen van een gezonde omgeving 
met onder andere veel groen wordt zelfs beschouwd als één van de pijlers voor groei.

Dit plan van UNStudio diende voornamelijk om de verkoopbaarheid van het Media Park te stimuleren. Sindsdien 
is het te koop staande deel van het Media Park verkocht, en is er een nieuwe eigenaar die eigen plannen zal gaan 
ontwikkelen. De ambitie is om het Media Park verder te ontwikkelen tot een bruisende media-campus. De ‘place-
to-be’ waar media professionals, studenten en bezoekers samenkomen om met elkaar te werken en van elkaar 
te leren. Gebouw- en grondeigenaren en grote huurders van het Media Park zullen hiervoor de krachten moeten 
bundelen.
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2.5 Media Groen
De media-industrie staat met de programma’s die zij realiseert midden in de maatschappij. De programma’s 
reflecteren op de maatschappij en dragen bij aan maatschappelijke ontwikkelingen. Eén van de belangrijkste 
maatschappelijke vraagstukken van deze tijd is een antwoord te formuleren op het proces van klimaatverandering. 

De MediaGroen samenwerking bestaat uit allerlei organisaties op en rond het Media Park, die samenwerken om 
de voor Hilversum zeer belangrijke media-industrie op ecologisch, economisch en sociaal terrein van binnenuit te 
verduurzamen. 

In september 2020 heeft MediaGroen een rapport uitgebracht met de titel ‘Groen herstel na Corona’9. 
De Coronapandemie heeft in heel Europa tot zowel een gezondheidscrisis als een economische crisis geleid. Het 
is nu de vraag hoe Europa met haar 27 deelstaten, gaat zorgen voor een economisch herstel dat hand in hand 
gaat met groen herstel. Het rapport is een uiteenzetting van de Europese en Nederlandse mogelijkheden en 
maatregelen op het gebied van economisch herstel na Corona en de kansen die deze maatregelen bieden voor het 
Media Park in haar ambitie van duurzame groei. Het is namelijk te verwachten dat de investeringen vanuit het Next 
Generation EU-herstelfonds zullen worden beoordeeld op hun bijdrage aan de verduurzaming van de economie. 

In haar rapport verwijst MediaGroen naar een onderzoek van Motivaction in opdracht van de Vogelbescherming 
Nederland, over de rol van natuur tijdens de eerste lockdown10. Veel Nederlanders (62%) hebben de intelligente 
lockdown dragelijker gevonden omdat ze even konden ‘ontsnappen’ in de natuur. De coronacrisis heeft het belang 
van het beschermen en uitbreiden van natuur in Nederland onderstreept. Hierdoor vindt maar liefst drie op de vier 
Nederlanders (73%) dat investeren in natuur een plek moet krijgen in de economische herstelplannen.

Gesteund door deze bevindingen signaleert MediaGroen de rol die het Media Park mogelijk kan spelen bij het 
creëren en behouden van een groene woon- en werkomgeving. Ondanks de verstening in het bebouwde gedeelte, 
bestaat een groot deel van het Media Park reeds uit stedelijk groen. Dit groen zou aangesloten kunnen worden op 
de bestaande omliggende natuur, om omwonenden en werkenden meer ontspanningsmogelijkheden te bieden. 
Het is ook de ambitie van de gebouweigenaren op het Media Park om de vergroening meer tussen de gebouwen 
te brengen. Het doel hiervan is om de kwaliteit van de verblijfsomgeving te verbeteren door de omgevingskwaliteit 
van de pleinen op het Media Park en de looproutes ertussen te verbeteren door o.a. vergroening.
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3. Een groene werkplek

3.1 Betekenis van een groene werkplek
Er is al veel gezegd en geschreven over het belang van groen in de stedelijke omgeving, vanwege de positieve 
effecten op de gezondheid van bewoners, de manier waarop de ruimtelijke vormgeving wordt beleefd en op de 
mogelijkheden voor ontspanning en ontmoeting.

Ditzelfde geldt voor groen in en om kantoor en andere werkplekken11. Onderzoeken bevestigen steevast het 
positieve effect van groen op de gezondheid en het algehele welbevinden van medewerkers en bezoekers. Groen 
zorgt voor een prettig klimaat, bladeren van bomen en struiken absorberen fijnstof en CO2, leveren zuurstof, 
dempen geluid en remmen de wind. In warme perioden geeft groen schaduw en verkoeling. 

Uitzicht op groen draagt ook bij aan concentratievermogen, herstel van stress en een hogere arbeidsproductiviteit. 
Een aantrekkelijke groene buitenruimte waarin de verschillende seizoenen worden beleefd, kan werknemers 
inspireren om tijdens pauzes vaker even naar buiten te gaan voor een wandeling. Dit houdt medewerkers scherp en 
gezond.

3.2 Ruimtelijke kwaliteit bij investeringen in groen
Ruimtelijke kwaliteit gaat over het aantrekkelijk houden of maken van onze leefomgeving, of dit nu gaat om het 
inrichten van een hele stad, of slechts (een deel van) het centrum, een woonwijk of bedrijventerrein. De Romeinse 
bouwmeester Vitruvius gebruikte al 60 jaar voor Christus de sterk verwante begrippen utilitas (bruikbaarheid), 
venustas (uiterlijk schoon) en firmitas (degelijkheid). Inmiddels is de volgende omschrijving van de bouwstenen van 
ruimtelijke kwaliteit algemeen geaccepteerd:

Ruimtelijke kwaliteit = gebruikswaarde + belevingswaarde + toekomstwaarde

Foto Cor van Weele (ca. 1985)
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Door deze bouwstenen bij de inrichting van een ruimte te koppelen aan verschillende maatschappelijke 
invalshoeken zoals economische doelmatigheid, sociale rechtvaardigheid, ecologische duurzaamheid en culturele 
identiteit, ontstaat er een verhelderend inzicht in de verschillende dimensies van ruimtelijke kwaliteit12.

Een gebied met een schoon milieu, rijke natuur en een aantrekkelijk landschap kent een hoge gebruikswaarde 
als plek om te wonen en te werken. Met andere woorden, is het groen toegankelijk, bereikbaar, schoon, veilig 
en voor iedereen beschikbaar? Is de waterbalans op orde, draagt het bij aan het tegengaan van verdroging en 
overstroming?

Belevingswaarde van groen gaat onder andere over het ongestoord kunnen genieten van de rust, ruimte en de 
schoonheid van natuur. Maar ook over het opmerken van de wisseling van de seizoenen en de prikkeling van 
zintuigen zoals geur, kleur en aanraking. Tevens speelt esthetiek bij de inrichting van groen een belangrijke rol. 
Mensen gaan meer respectvol en liefdevol om met een plek als deze er adembenemend mooi uit ziet.

De toekomstwaarde van groen betreft de bijdrage op lange termijn aan het grotere ecosysteem. De invloed 
van klimaatverandering brengt de noodzaak met zich mee om een gebied klimaatbestendig in te richten om 
de gevolgen van hitte, droogte en wateroverlast succesvol op te lossen. Ook wordt door de toenemende 
verstedelijking de biodiversiteit bedreigd, dieren en planten dienen zich aan te passen aan het stedelijke klimaat. 
Aanleg van groengebieden op basis van ecologische principes kan deze ontwikkeling tegengaan.

Ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen op het Media Park zoals gedefinieerd in de Media Park Visie 203013,
zal een hoge ruimtelijke kwaliteit van de groengebieden helpen bij het realiseren van alle gedefinieerde ambities. 
De eerdergenoemde bouwstenen van ruimtelijke kwaliteit kunnen als uitgangspunt dienen bij het bepalen van de 
ontwerpeisen.

Foto privé-archief
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4. Biodiversiteit

4.1 Wat is biodiversiteit?
Biodiversiteit omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen, maar ook de enorme genetische variatie 
binnen die soorten en de variatie aan ecosystemen waar ze deel van uitmaken14. 

De huidige biodiversiteit is het resultaat van miljoenen jaren evolutie, waarin steeds nieuwe soorten ontstaan 
en bestaande soorten verdwijnen. Dit uitsterven gaat de laatste decennia helaas veel sneller dan in de periode 
daarvoor. Het is de mens die daarvoor verantwoordelijk wordt geacht. We gebruiken op grote schaal giftige stoffen, 
we vernietigen gehele ecosystemen en onze manier van leven verandert zelfs het klimaat. 

In Nederland hoort van nature een groot aantal planten en dieren thuis, de inheemse flora en fauna. Veel soorten 
hiervan die nu nog voorkomen, kwamen vroeger onder andere omstandigheden voor. Door het ingrijpen van de 
mens zijn er voor sommige soorten nieuwe mogelijkheden ontstaan. Andere soorten zijn door het verlies aan 
groeiplaatsen of geschikte leefomstandigheden geheel uit ons land verdwenen. Nog steeds dreigen veel soorten 
die in Nederland voorkomen te verdwijnen als gevolg van een groeiende bevolking met intensieve landbouw, 
stadsuitbreiding en aanleg van industrieterreinen. Daarnaast zijn er effecten zichtbaar van klimaatverandering op 
de natuur en op onze landschappen.

4.2 Belang van biodiversiteit
Waarom is biodiversiteit zo belangrijk? Vrijwel alles wat we eten en drinken, is direct of indirect te herleiden tot 
biodiversiteit, wild of gedomesticeerd. Het gros van onze bouwmaterialen, medicijnen en industriële grondstoffen 
betrekken we van biologische hulpbronnen. Veel vormen van toerisme draaien voornamelijk om natuur.  
Hoe rijker de biodiversiteit, hoe groter de kans op medische ontdekkingen, economische ontwikkeling en 
aanpassing aan nieuwe uitdagingen zoals klimaatverandering. Hierdoor vertegenwoordigt biodiversiteit dus een 
enorme economische waarde15. 

Het besef is inmiddels aanwezig dat we de diversiteit aan levensvormen als mens hard nodig hebben om onszelf 
een duurzaam bestaan te garanderen. Het verwondert dan ook niet dat de Europese Unie in de zomer van 2020 
een gemeenschappelijk classificatiesysteem heeft gepubliceerd16 teneinde milieuvriendelijke investeringen te 
stimuleren. 

Eén van de in totaal zes gedefinieerde milieudoelstellingen betreft ‘De bescherming en het herstel van de 
biodiversiteit en ecosystemen’. Economische activiteiten kunnen enkel en alleen als duurzaam worden beschouwd 
als ze tot minstens één doelstelling bijdragen zonder aan enige andere doelstelling schade toe te brengen.
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4.3 Ecosysteem
Binnen de ecologie (letterlijk de leer van de huishouding van de natuur) worden ecosystemen bestudeerd. 
Een ecosysteem is het samenspel van planten, dieren, mensen en hun omgeving (bodemsamenstelling, 
beschikbaarheid van water en het klimaat) binnen een afgebakend gebied. Er is circulatie van energie en materie 
via allerlei natuurlijke kringlopen, zoals de stikstofkringloop, de koolstofkringloop en de waterkringloop. Afval van 
het ene organisme is voedsel voor het andere organisme, het gaat vooral om het eten en gegeten worden, dit 
heet de voedselketen. Er is sprake van recycling, stoffen en energie raken niet snel uitgeput. Door de genoemde 
wisselwerking ontstaat er een zeker evenwicht en heeft elke verandering een effect op het hele ecosysteem. 
Het systeem probeert altijd zo’n verandering op te vangen door erop te reageren, er ontstaat een dynamisch 
evenwicht.

Wanneer binnen een ecosysteem de diversiteit toeneemt, groeit tegelijkertijd ook het netwerk van onderlinge 
relaties. Dit vermindert het risico van grote veranderingen, de stabiliteit neemt toe. Omgekeerd heeft de stabiliteit 
ook invloed op de diversiteit. Over het algemeen kunnen meer soorten zich vestigen wanneer er meer rust in het 
systeem komt. 

Naast dit samenspel in het gebied zelf, spelen ook de verbindingen tussen de verschillende gebieden een rol.  
Dit wordt de ecologische infrastructuur genoemd, een ecosysteem is nooit een gesloten systeem.

Gezonde ecosystemen zijn van belang voor het behoud van biodiversiteit, maar omgekeerd is biodiversiteit 
ook essentieel voor gezonde ecosystemen. Gezonde ecosystemen leveren de samenleving zogeheten 
ecosysteemdiensten als zuurstof, water, voedsel en hout (de productiediensten), klimaatregulering, waterberging 
en biologische plaagbestrijding (de regulerende diensten). Tot slot bieden gezonde ecosystemen ons gelegenheid 
voor vrijetijdsbesteding in de natuur en voor natuurbeleving (culturele diensten)18. 

4.4 Successie
Naast de veranderingen van een ecosysteem als reactie op verstoringen van buitenaf zoals storm, brand of droogte, 
vindt er ook een ecologisch veranderingsproces plaats binnen in een ecologisch systeem De dynamiek, de mate van 
rust of onrust in een bepaalde situatie speelt hierbij een grote rol. Dit heet successie en is het beste uit te leggen 
vanuit een kale uitgangssituatie. 

Kale grond raakt meestal snel begroeid door pioniersoorten. Dit zijn vaak enkele soorten in grote aantallen, die 
na verloop van tijd het milieu voor zichzelf ongeschikt maken. Door de beworteling houdt de bodem meer water 
vast, de bodemstructuur verandert, er vindt opeenhoping plaats van dood plantaardig materiaal en de dynamiek 
van wind, regenwater en zon neemt door de aanwezigheid van planten af. De pioniersoorten verdwijnen hierdoor 
uiteindelijk en maken plaats voor soorten die beter zijn ingesteld op de veranderde omstandigheden.

Deze ontwikkeling gaat door totdat er een min of meer stabiele begroeiing ontstaat. Dit eindstadium heet een 
climaxbegroeiing, in Nederland is dit bijna altijd loofbos. 
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Pionierbegroeiing Climaxbegroeiing

Veel dynamiek, sterke schommeling in milieufactoren Weinig dynamiek, geringe schommeling in milieufactoren

Snelle veranderingen in de begroeiing Weinig verandering in de begroeiing

Relatief weinig soorten in grote aantallen Relatief veel soorten in kleine aantallen

Vooral eenjarige soorten Vooral houtige en overblijvende soorten

Meestal snelle omloop van voedingsstoffen Meestal langzame omloop van voedingsstoffen

Stadium Kenmerkende soorten Tijd

Pionierbegroeiing Eenjarige soorten ± 1 jaar

Grasland Grassen domineren ± 2-5 jaar

Ruigte Hoog opschietende vaste planten ± 5-10 jaar

Struweel Struiken ± 10-30 jaar

Pionierbos Snelgroeiende bomen Na ± 30 jaar

Climaxbos Langzaam groeiende bomen ± >> 200 jaar

Het hele proces van opeenvolgende fasen van plantengroei noemen we successie of ook wel vegetatieproces. 
In successie volgen de volgende stadia elkaar op:

4.5 Structuur en patroon van een beplanting
Planten komen in veel verschillende combinaties naast elkaar voor20. Als je goed naar een begroeiing kijkt, zie je 
een verticale gelaagdheid en een horizontaal patroon. 

De verticale gelaagdheid, van die combinaties wordt de structuur van een begroeiing genoemd. Bijvoorbeeld in een 
bosrand waar eerst lage kruiden groeien, vervolgens tegen de struiken wat hogere kruiden en achter de struiken 
een gesloten bos. In zo’n gestructureerde bosrand vinden veel levende organismen een plekje om te leven. 

Een belangrijke factor die direct samenhangt met de structuur van vegetatie is het microklimaat. In gebieden langs 
de kust en in de bergen spelen zon en wind een belangrijke rol, waardoor er grote verschillend in de begroeiingen 
bestaan tussen lijzijde en loefzijde en tussen noord- en zuidhellingen. Ook begroeiing zelf heeft invloed op het 
microklimaat binnen of net buiten de vegetatie. 

Als je een rijk gestructureerde bosrand van bovenaf bekijkt, zie je inhammen in de struiken met verschillende 
kruidenzones. Mogelijk zijn er door het omvallen van bomen ook gaten in het kronendak van het bos zichtbaar. 
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Deze horizontale afwisseling noem je een patroon van een begroeiing. In natuurlijke systemen kan je veelvuldig 
dergelijke patronen tegenkomen. Daarentegen wijst een regelmatig patroon vaak op menselijke invloed.

Op grond van patronen worden verschillende gemeenschappen onderscheiden, terwijl de verticale lagen ons leren 
met wat voor een type begroeiing we te maken hebben. De opbouw van vegetatie biedt de mogelijkheid deze in 
brede categorieën in te delen, zoals bos, struweel, grasland en pioniervegetatie. Structuurrijke plekken met een 
rijk patroon zullen aan vele organismen kansen geven omdat alle plekjes andere milieuomstandigheden hebben.

Onderstaande afbeelding geeft inzicht in het verschil in structuur van een open grasland naar een boslandschap.

Afbeelding 2

4.6 Eilandtheorie en Natuurnetwerk Nederland (NNN)
De diversiteit aan soorten planten en dieren in een ecosysteem hangt niet alleen af van de omstandigheden 
en het ontwikkelingsstadium waarin het systeem verkeert. Deze is ook afhankelijk van twee andere met elkaar 
samenhangende verschijnselen, het oppervlakte-effect en het isolatie-effect. Een verklaring hiervoor biedt de 
zogenaamde eilandtheorie van MacArthur en Wilson, gepubliceerd in 1963, die veronderstelt dat er een verband 
is tussen de biodiversiteit van een eiland en de combinatie van de oppervlakte van dat eiland en de afstand van dat 
eiland tot het vasteland.

Het aantal soorten op een eiland wordt positief beïnvloed door de immigratie van soorten van andere eilanden. 
Op een groter eiland gaat de immigratie sneller omdat de kans groter is dat het eiland door een nieuwe soort 
ontdekt wordt. Bovendien zijn er op een groter eiland meer vrije niches beschikbaar waardoor een nieuwe soort 
zich makkelijker kan vestigen. Daarnaast kunnen op een klein eiland oude soorten sneller uitsterven omdat de 
populatiegrootte al relatief klein is ten opzichte van een populatie op het vaste land.
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Hoe verder het eiland is verwijderd van het vasteland hoe kleiner de kans wordt dat nieuwe soorten in staat zijn 
om te immigreren naar het eiland. De lagere immigratiesnelheid zorgt voor een lagere biodiversiteit.

Als je natuurgebieden definieert als eilanden, kan je met behulp van de eilandtheorie het volgende 
veronderstellen21:
• In natuurgebieden die in alles met elkaar vergelijkbaar zijn, komen minder verschillende soorten planten en  

dieren voor naarmate ze kleiner zijn. Met andere woorden, in een bos van 100 ha komen meer soorten planten  
en dieren voor dan in eenzelfde soort bos van 10 ha.

• Een natuurgebied is minder soortenrijk naarmate het verder verwijderd ligt van een soortgelijk gebied.  
Een houtwal in een kaal akkerlandschap bijvoorbeeld, herbergt minder soorten dan een vergelijkbare houtwal in 
een gebied met veel bos en andere houtwallen

Veel hedendaagse natuurgebieden zijn geïsoleerde eilandjes in een zee van dorpen, steden, infrastructuur, 
industriegebieden en intensief beheerde landbouwgebieden. Om de kans groter te maken dat planten en 
dieren geïsoleerde gebieden natuur kunnen bereiken is in Nederland sinds 1990 gewerkt aan een ecologische 
hoofdstructuur (EHS, sinds 2013 Natuurnetwerk Nederland NNN) met grote kerngebieden die met elkaar in 
verbinding staan via stapstenen en verbindingszones. Dit groene netwerk beëindigt de versnippering van de natuur 
en vergroot de overlevingskansen van zeldzame dieren en planten. In aaneengesloten natuurgebieden kunnen 
kwetsbare soorten zich ongehinderd verplaatsen van het ene naar het andere gebied. Ook alle grote wateren 
(grote rivieren, Deltawateren, IJsselmeergebied en Waddenzee) en de gehele Noordzee behoren tot het NNN.

Tevens helpt het Natuurnetwerk Nederland dieren en planten de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. 
Soorten die dreigen te verdwijnen kunnen zich via NNN-gebieden van zuid naar noord verplaatsen richting een 
geschiktere leefomgeving22. Het is de bedoeling om het NNN te laten aansluiten op ecologische verbindingszones in 
het buitenland en samen met deze natuurgebieden het aaneengesloten pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) 
te vormen.

Dat een ecologische hoofdstructuur werkt, blijkt alleen al uit het feit dat in NNN-gebieden de achteruitgang van 
de biodiversiteit op sommige plekken is gestopt. Soms neemt het aantal bedreigde dieren en planten zelfs weer 
langzaam toe. Buiten de ecologische hoofdstructuur is dit niet het geval; de biodiversiteit gaat daar nog steeds 
sterk achteruit, vooral in agrarische gebieden waar sprake is van verdere intensivering van de landbouw.

Ook in de bebouwde omgeving wordt steeds meer aandacht besteed aan de relatie tussen openbaar groen 
en biodiversiteit. De gemeente Utrecht bijvoorbeeld, heeft in 2010 een onderzoek met dit onderwerp laten 
uitvoeren23. Hierbij is ten eerste een significante positieve relatie gevonden tussen biodiversiteit en de grootte van 
groenvlakken in de stad, waarbij een groenvlak een aaneengesloten stuk natuur is. Ten tweede is er een positief 
verband gesignaleerd tussen biodiversiteit en de gelaagdheid in de vegetatiestructuur van openbaar groen. En tot 
slot zag men dat de connectiviteit van groenvlakken een positieve invloed heeft op de biodiversiteit. 
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In verschillende gemeenten zijn reeds plannen opgesteld voor het ontwikkelen van een ecologisch netwerk binnen 
een stad of dorp. Het gaat om plekken zoals parken, bermen en groenstroken, waar planten en dieren kunnen
leven en schuilen. Iedere plant- of diersoort heeft een eigen leefgebied nodig, met een bepaalde oppervlakte voor 
voldoende voedselaanbod, ruimte voor groeiplaatsen, holen of nesten en de mogelijkheid zich voort te planten. 
Om het voortbestaan van de soorten veilig te stellen moeten er naast de passende leefgebieden ook 
verbindingszones zijn, zodat de soorten zich kunnen verplaatsen en genetische uitwisseling mogelijk is. 

Het oude Radio Nederland Wereldomroep gebouw 
met erboven de Televisietoren gedeeltelijk te zien, foto Issa Shaker

© RNW Media
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5. Ecologisch Groenbeheer

5.1 Geschiedenis van ontwerp en beheer in de publieke ruimte
Om steden meer aanzien te geven en ter verbetering van het stedelijk leefklimaat, werden vanaf de tweede 
helft van de negentiende eeuw stads- en landschapsparken aangelegd24. Er moesten elegante parken en 
plantsoenen komen voor de burgerij om te voorzien in een behoefte aan frisse lucht, maar ook om te zien en 
gezien te worden25. Hierbij werd niet direct van de natuur zelf uitgegaan, de natuur diende beheerst te worden. 
Men probeerde het romantische beeld van de natuur na te bootsen met het toenmalige Engelse landschap als 
inspiratiebron. Tegelijkertijd kwam de fascinatie voor nieuwe bomen, heesters en bloemen internationaal tot een 
hoogtepunt. Gespecialiseerde plantenjagers struinden de wereld af en kwekerijen op het thuisfront innoveerden 
hun productiemethoden. Een horticulturele industrie gebaseerd op plantenintroducties kwam letterlijk tot bloei. 
De parken in Engelse landschapsstijl zijn te herkennen aan onder andere de volgende kenmerken:

• Veel uitheemse (exoten) en in cultuur gekweekte soorten
• Kunstmatig aangelegde variatie in vormen
• Zeer verzorgd beeld
• Kleurige bloemenmassa’s ter visuele attractie 
• Arbeidsintensief onderhoud, het parkbeeld werd kunstmatig en strak in stand gehouden. Alle spontaan 

optredende plantengroei werd verwijderd. 

Door loonstijgingen in de periode na de Tweede Wereldoorlog werd het arbeidsintensieve beheer van deze parken 
te kostbaar. Tegelijkertijd kwam er steeds meer ruimte voor groen in de stad. Nieuwe wijken werden ruimer 
opgezet met veel openbaar groen tussen de flats en huizenblokken. Dit alles leidde tot een sterke vereenvoudiging 
van het groen en het gebruik van mechanische en chemische middelen voor het beheer.

Ondanks de recente maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij er weerstand is ontstaan tegen kunstmest en 
chemische bestrijdingsmiddelen en er steeds meer oog is voor duurzaamheid en biodiversiteit, is de invloed 
van de Engelse landschapsstijl op ons openbaar groen nog steeds duidelijk zichtbaar. Het verzorgde beeld, het 
traditionele beheer en het gebruik van vooral uitheemse soorten zijn vaak nog bepalend voor de invulling van 
het stedelijke groen. Ontwerpers van beplanting in de openbare ruimte dienen nu eenmaal rekening te houden 
met een breder publiek. Daarom wordt er voor zogenaamde representatieve locaties vaak nog gekozen voor 
een beplanting met een intensief en kostbaar beheer. Vooral goed beheerde groengebieden worden veelal door 
het publiek gewaardeerd en verdienen hiermee hun bestaansrecht. Het omgekeerde geldt voor niet of slecht 
beheerde gebieden. Zeker in de stad bestaat het risico dat deze gebieden worden aangewezen voor bebouwing of 
parkeerterrein. 

Zie hier het ontstane spanningsveld tussen intensief beheerde terreinen met een hoge culturele en esthetische 
waarde aan de ene kant en extensief beheerde terreinen met een hoge ecologische waarde aan de andere kant. De 
uitdaging van deze tijd is om beide uitersten samen te brengen door min of meer stabiele plantengemeenschappen 
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5.2 Uitgangspunt van ecologisch groenbeheer
Binnen het ecosysteem van de laagvlakte, waartoe Nederland behoord, zijn deelsystemen te onderscheiden, 
zoals rivierdalen, stuwwallen en de laagveenmoerassen26. Ook deze deelsystemen bestaan weer uit kleinere 
deelsystemen zoals een stad of dorp, een groot bos of duingebied. Deze kunnen weer onderverdeeld worden in 
ecosystemen zoals graslanden, beken, bosjes, heidevelden enzovoorts. Zelfs een omgevallen boom, mierenhoop 
of graspol kan bestudeerd worden als een ecosysteem.

Een belangrijk uitgangspunt van ecologisch groenbeheer is dat het te beheren gebied wordt benaderd als 
ecosysteem met kleinere deelsystemen. Er worden omstandigheden gecreëerd waaronder inheemse flora én fauna 
zich kan ontwikkelen. Bij het ontwerpen van het gewenste beeld laat de ontwerper zich daarbij leiden door de 
mogelijkheden van de plek. Voor een stedelijke omgeving is de ecologische kwaliteit afhankelijk van de kwaliteit 
van het omringende groen. De aanwezigheid van fauna zoals vogels en zoogdieren in een bosje, 
is sterk afhankelijk van het insectenaanbod in de omgeving. Het voorkomen van insecten in die omgeving is weer 
afhankelijk van het omringende soort groen. Ruige begroeiingen en bloemrijk grasland zijn rijk aan insecten in 
tegenstelling tot regelmatig gemaaide gazons, sierbeplantingen met vooral uitheemse soorten en verhardingen. 
Niet altijd zijn de omstandigheden aanwezig om de ontwikkeling van ecologisch groen (of de omvorming daartoe) 
mogelijk of wenselijk maken. Denk bijvoorbeeld aan een groenstrook tussen twee hoge kantoorgebouwen. 

Afbeelding 3

te creëren met een grote visuele aantrekkingskracht. Dit vereist kennis op meerdere gebieden: ontwerp, esthetiek, 
inheemse planten en voor het beheer inzicht in ecologische processen. Onderstaande afbeelding is een grafische 
weergave van de twee uiterste vormen van begroeiing. 



Ecologisch Groenplan 
ter vergroting van de biodiversiteit op het Media Park24

In deze gevallen kan een tussenvorm, zoals een naturalistisch ontworpen vegetatie met inheemse én 
cultuurplanten een aantrekkelijk alternatief zijn. Hiervan zijn zeer interessante voorbeelden te vinden in 
Amsterdam, bijvoorbeeld op de Zuidas, het Beethovenplein en het Orlyplein nabij station Slotermeer, alle 
ontworpen door Ton Muller. Maar ook het Barbican Centre in Londen, ontworpen door Nigel Dunnett, is het 
vermelden waard. Al deze beplantingen behoeven weinig onderhoud, zijn visueel zeer attractief en worden niet 
of slechts bij hoge uitzondering bewaterd.

Indien er wordt gekozen voor een vegetatie met cultuurplanten, dient van tevoren te worden uitgesloten dat 
deze zich invasief kunnen verspreiden in een meer natuurlijke omgeving. Ook mogen deze planten geen fauna 
aantrekken die de gewenste en te beschermen soorten mogelijk kunnen bedreigen in hun voortbestaan. 

5.3 Streven naar variatie is sturen in de successie
In Nederland ontwikkelt een begroeiing zich zonder verstoring altijd in de richting van het climaxstadium. In de 
beginfase zijn de veranderingen het grootst, totdat in het eindstadium nauwelijks meer veranderingen optreden.  
Dit is interne dynamiek. Er kan echter ook sprake zijn van externe dynamiek, veroorzaakt door factoren van 
buitenaf zoals overstromingen en bosbranden. Maar ook door maaien, schoffelen of dunnen wordt de rust 
verstoord en ontwikkelt de begroeiing zich weer in de richting van de pioniersfase.

Met andere woorden, door middel van het beheer (een belangrijke vorm van dynamiek) kan er een grote variatie 
aan begroeiing ontstaan. Hoe meer verschillende stadia van successie in een gebied aanwezig zijn, hoe meer 
verschillende soorten planten en dieren kunnen voortbestaan. In het ecologisch groenbeheer wordt dit niet 
gedaan door alles aan te planten en deze beplanting door het beheer in stand te houden. Meer wordt geprobeerd 
de omstandigheden te scheppen waarin variatie kan ontstaan en vervolgens te sturen in de ontwikkeling. Het 
aanplanten of inzaaien van inheemse soorten is een snelle methode om het aantal soorten planten te vergroten 
en de bijbehorende insecten te lokken. Echter, dit is nog geen ecologisch groenbeheer. Ontwikkeling van een 
duurzame ecologische kwaliteit kost tijd, ze vraagt een planmatige en goed doordachte aanpak voor de lange 
termijn.

Beheren betekent daarom sturen in de successie27. Door verschillende maatregelen te nemen kunnen zo 
verschillende stadia in de begroeiing ontwikkeld of in stand gehouden worden.

Begroeiing Beheer

Pionierbegroeiing Bodem regelmatig kaal maken (b.v. afplaggen)

Grasland Eén of meer keer maaien per jaar (tijdens het groeiseizoen)

Ruigte Eenmaal per 2-5 jaar maaien (buiten het groeiseizoen)

Struweel Opslag van bomen verwijderen

Bos Niets doen
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Het doel is actief en gericht te beheren teneinde een zo groot mogelijke variatie aan flora en fauna te verkrijgen, 
gezien de mogelijkheden en onmogelijkheden van een locatie. Als er niet wordt beheerd, dan verruigen en 
verbossen de gebieden met als gevolg juist een verlies van natuurkwaliteit en biodiversiteit.

6. Groen op het Media Park, ontwerp en beheer

6.1 Cultuurlijk versus natuurlijk
Na de start van de bouw in 1961 van de eerste gemeenschappelijke omroepgebouwen op het 4,5 ha grote terrein, 
werd het perceel al snel in oppervlakte verdubbeld met grond aan de noordzijde. In de loop der jaren is het 
Omroepkwartier gegroeid tot een terrein van meer dan 35 ha. Onder andere de 6,8 ha van de Vereniging Stad en 
Lande van Gooiland en de bijna 9 ha van Astmacentrum Heideheuvel werden ingelijfd28. Zowel de witte eclectische 
villa Heideheuvel (1880) als het bosrijke park in Engelse Landschapsstijl kennen een bijzondere historie29. De villa 
werd in 1920 aangekocht door de Vereniging Witte Kruis als herstellingsoord voor meisjes en vrouwen. Er kwam 
een paviljoenachtige aanbouw met daaromheen verhoogde terrassen, een vijver in de voor die tijd typische 
Architectonische Stijl30 en een parkachtige bostuin met rododendrons. De villa is een gemeentelijk monument.

Na de bouw van het studiocomplex en het Muziekpaviljoen, kregen de architecten Elling (Muziekpaviljoen) en 
Van der Zee (studiocomplex) de opdracht voor een integraal plan voor bebouwing van het Omroepkwartier. Van 
der Zee vroeg landschapsarchitect Jan Boon om een totaalvisie voor de landschapsinrichting. Volgens Boon moest 
het landschap architectonisch, ordenend en ruimtelijk benaderd worden31. Landschapsarchitectuur had in zijn 
ogen zeer veel overeenkomsten met de bouwkundige architectuur en stedenbouwkunde. ‘De onderzijde van de 
kroon van een boom werkt net als de luifel van de Lijnbaan. Het zijn alle dezelfde architectonische middelen.’ Boon 
behoorde tot de eerste generatie landschapsarchitecten die een opleiding volgde aan de Academie van Bouwkunst 
in Amsterdam. Herkenbaarheid van locatie en functie loopt als een rode draad door zijn werk, zo ook in het 
ontwerp voor het omroepkwartier32. Met deze opdracht kon hij invulling geven aan een voor hem belangrijk credo 
om cultuur en natuur herkenbaar te maken en te contrasteren. Met een duidelijk contrast ontstaat verrijking.

Met herkenbaarheid van plaats wilde Boon verwijzen naar de kenmerkende structuurbepalende elementen van het 
landschap rondom Hilversum, met arme zandgrond en een lage grondwaterstand. De vegetatie die in dit landschap 
van oorsprong thuishoort ziet Boon puur als een structuurbepalend en architectonisch middel. Met het vormgeven 
van de functies die op het terrein plaatsvonden, wilde Boon duidelijk maken dat het hier om bedrijfsgebouwen 
voor de omroepen ging, oftewel voor de fake-makers33. 

In het bestemmingsplan stond vastgelegd dat het parkeren grotendeels ondergronds moest plaatsvinden, dit 
resulteerde in Europa’s grootste overdekte parkeergarage met groendak. Op het groendak is het contrast tussen 
cultuur en natuur weer duidelijk zichtbaar. Tegen het hoofdgebouw (tegenwoordig Mediacentrum) ligt eerst een 
geometrisch aangelegde tuin met monocultuurbeplantingen. 
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Een hoekige vijver zonder waterplanten en een kunstwerk van drie gepolijste roestvrijstalen bollen door kunstenaar 
André Volten versterkten het cultuurlijke beeld. Naast deze tuin lag een gazon met voorjaarsbloeiende bomen op 
kleine terpen, overgaand in een natuurlijk heidelandschap en een jong eiken-berkenbos. 

De gebouwen en naastgelegen cultuurbeplantingen werden als het ware met een scherpe snede in een natuurlijk 
landschap geplaatst, waar slingerende paden je door de verschillende inheemse vegetatietypen leidden. 
Deze plantengemeenschappen moesten de aanwezige verschillen in plaats en locatie aangeven (arm-rijk, 
nat-droog, donker-licht en hoog-laag) waardoor de beleving voor bezoekers werd vergroot34. Bestaande 
hoogteverschillen werden geaccentueerd en zelfs vergroot met een verdiept aangelegde prachtige landschappelijke 
vijver en een gebied met vennen dat werd voorzien van kristalhelder water uit een reeds aanwezige bron. 

Met de vijver werd tegemoetgekomen aan nog een andere eis in het bestemmingsplan, de aanwezigheid van een 
grote hoeveelheid bluswater op het terrein. De vennetjes waren zo ondiep dat moerasvorming werd verwacht met 
een extra afwisseling in de plantengroei zoals veenpluis en ronde zonnedauw35. Eén van de slingerpaden bracht 
men opeens weer terug in de wereld van de fake-makers, een echt openlucht amfitheater waarvan de banken zijn 
bekleed met een grastapijt.

Het ging Boon niet direct om de natuur, de bomen en planten36. Als landschapsarchitect gaf hij vorm aan de 
omgeving, in schaal en maat. En om een gigantisch terrein van 40 á 45 hectare te kunnen vormgeven, kon hij 
niet anders dan met grootschalige elementen werken, zoals een bos. De beplantingsmaterialen staan in het 

Amfitheater, foto Cor van Weele (1978)
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Afbeelding 4, plattegrond Media Park

ontwerp van Boon, evenals de toegepaste materialen, primair ten dienste van de architectonische, ruimtelijke 
beeldvorming. Daarom is er ook een verschil in belang te onderscheiden binnen de beplantingen. De bomen, 
opgaande struiken en de bossen met struiketage zijn de wanden en dakvlakken van de ruimten en daarmee de 
meest wezenlijke elementen in het ruimtelijk beeld. De gazons, bodembedekkers, watervlakken, grassen en de 
kruidenvegetaties zijn de niet ruimtevormende elementen, de vloervlakken van de ruimten37.

De variatie aan vegetatietypen die Boon primair ten dienste van de architectonische en ruimtelijke 
beeldvorming heeft gerealiseerd, vormde in de eerste decennia na aanleg een aantrekkelijk habitat voor een 
variatie aan bijbehorende fauna. In 1985 voerde Erik Lam van de Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken een 
broedvogelinventarisatie uit. Hij schrijft vol lof over de bijzonderheid van het terrein met de diverse milieutypes 
en noteerde veel verschillende soorten broedvogels38. Daarnaast zag hij meer interessante waarnemingen van een 
grote libellensoort, kleine watersalamander, waterschorpioenen en zeldzame loopkeversoorten. Lam concludeert 
dat mede dankzij het uitgevoerde beheer met oog voor natuurlijke waarden, een schitterend natuurgebied is 
ontstaan.

Tegenwoordig is van het oorspronkelijke ontwerp weinig over. Midden jaren tachtig privatiseerde de televisiesector 
en kregen nieuwe mediabedrijven in nieuwe gebouwen een plek op het terrein. Hierdoor zijn er grote stukken 
uit het ontwerp van Boon geslagen en is er op diverse plekken natuur verloren gegaan39. Zowel de tuin van het 
parkeerdek (sinds winter 1999-2000) als de plek van de vennetjes doen tegenwoordig dienst als parkeerplaats. 
Op bovenstaand plattegrond (afbeelding 4), zoals momenteel weergegeven op de website van het Media Park40,  
is het westelijk deel van het park met slingerpaden, vijver en amfitheater wel nog terug te vinden.
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6.2 Beheer
Het hoveniersbedrijf Van Loo & Zoon uit Hilversum verzorgde sinds 1966 voor de NOS het onderhoud bij de diverse 
kantoorvilla’s in Hilversum door in te schrijven op een onderhoudscontract. Met de vestiging van het hoofdgebouw 
van de NOS op het Omroepkwartier aan de Insulindelaan, werd deze firma ook betrokken bij de aanleg van de 
verschillende fasen van het plan van Boon. Na de aanleg volgde een periode van enkele jaren met intensief beheer 
van zowel de beplantingen met cultuurgewassen als de beplantingen met inheemse vegetaties. Beplantingen 
waren nog niet dichtgegroeid en hierdoor moest er veelvuldig worden gewied.

In het plan van Boon hebben zowel de cultuurlijke als de inheemse beplantingen een architectonische functie, 
maar is er een verschil in de mate waarin de ontwikkelingen van de beplantingen zijn gefixeerd. Cultuurgewassen 
zijn vooral functioneel vanwege hun sierwaarde en deze beplantingen moesten volgens duidelijk omlijnde 
cultuurmaatregelen in stand worden gehouden41. 

Bij de inheemse vegetaties, die contrasteren met de cultuurgewassen, was sprake van een meer flexibel 
beheer. De verschillende milieuomstandigheden op het terrein maakten de ontwikkeling van verschillende 
inheemse vegetaties mogelijk. Zo was er ruimte gemaakt voor onder andere eiken-berkenbosjes, struikheide-
kruipbremvelden en schapengras-tijm graslanden. De aangebrachte beplantingen, met vaak slechts enkele 
kensoorten, vormden als het ware een aanzet tot het ontstaan van een specifieke vegetatie-eenheid. Met het 
juiste beheer voor die vegetatie-eenheid, zou het aangebrachte sortiment van nature aangevuld worden met 
niet aangebrachte soorten. Met andere woorden, goed beheer zou de variëteit vanzelf vergroten. Tegelijkertijd 
waarschuwde Boon in zijn beheerplan dat het beheer van inheemse vegetaties niet moest ontaarden in een 
ontwikkeling naar een tuin met bijzondere planten of een ecologisch museum.

Met de komst van de privatisering van de NOS midden jaren tachtig en de bijbehorende splitsing van de 
gronden over meerdere nieuwe eigenaren, raakte het beheer in verval. Het werd eenvoudigweg te duur om de 
cultuurbeplantingen intensief te onderhouden. Met het vertrek van de firma Van Loo als groenbeheerder is veel 
kennis verloren gegaan over het ecologische beheer van de verschillende vegetatietypen. Slechts minimaal beheer 
wordt uitgevoerd en successie heeft ervoor gezorgd dat struiken zijn uitgegroeid tot bomen en dat open plekken 
met ruigtekruiden, grassen en heide zijn dichtgegroeid. Daarentegen zijn er nu ook graslanden die heel intensief 
worden gemaaid en zijn bosranden verdwenen omdat bomen veelvuldig worden opgekroond. Naast het feit dat 
de ruimtelijke kwaliteit - met variatie en beleving - van het groen is verslechterd, is opnieuw veel biodiversiteit 
verloren gegaan.

Met de komst van nieuwe gebouwen is er ook nieuw groen aangelegd. Echter, hierbij is geen beroep meer gedaan 
op Boon en er lijkt niet overal rekening te zijn gehouden met de oorspronkelijke uitgangspunten van de totaalvisie 
van Boon. Dit alles leidt momenteel tot een versnipperd beeld en kan beschouwd worden als een achteruitgang in 
de ruimtelijke kwaliteit van het totale terrein. Ook heeft het plaatsmaken van enkele inheemse vegetatietypen voor 
nieuwe gebouwen, geleid tot een verlies aan biodiversiteit.
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Hoofdstuk 7 Beheerdoelen voor de toekomst

Beheerdoel 1: een toegankelijk en aantrekkelijk Media Park
Stimuleren van maatregelen en activiteiten die zorgen voor een toegankelijk en aantrekkelijk Media Natuurpark. 
Vanwege de positieve effecten op de gezondheid, productiviteit en creativiteit van bezoekers – zoals mensen die 
werkzaam zijn op het park, inwoners van Hilversum en ook schoolkinderen – is het belangrijk dat het groen op 
het Media Park goed toegankelijk is met functionele en veilige wandelpaden en voldoende mogelijkheden voor 
ontspanning, ontmoeting en natuureducatie voor kinderen.

De contrastrijke, architectonische en ruimtelijke indeling van landschapsarchitect Boon, droeg voorheen bij 
aan een aantrekkelijke groene ruimte. Bossen en struiketages werden toegepast als bouwstenen voor wanden 
en dakvlakken en waren voorzien van vloervlakken van gazons, bodembedekkers, watervlakken, grassen en 
kruidenvegetaties. De meanderende paden door een verscheidenheid aan vegetatietypen nodigden uit tot een 
ontdekkingstocht en vergrootten de beleving in elk seizoen. Daar waar mogelijk kan worden teruggegrepen op 
het ontwerp van Boon.

De gepolijste bollen van André Volten, foto Cor van Weele (1978)
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Beheerdoel 2: restauratie en behoud van archeologische en cultuurhistorische elementen en patronen
Hoogteverschillen door stuwwallen uit de ijstijd zijn typische en structuurbepalende elementen van het Gooise 
landschap. Dit heeft Boon benadrukt en gecreëerd op het Media Park, een wandeling over de hoger gelegen paden 
biedt een geheel ander perspectief dan een wandeling langs de laaggelegen vijver. Herstel van de oorspronkelijke 
zichtlijnen zal deze beleving versterken. De Stichting Media Natuurpark zet zich graag in voor het behoud van deze 
herkenbare structuurbepalende elementen op het terrein.

Een rode draad door het werk van Boon was het leggen van menselijke artificiële structuren van hoog niveau op 
een landschappelijk gegeven. Een duidelijk nog overgebleven voorbeeld hiervan is het Amfitheater. Een imposant 
cultuurhistorisch monument dat verwijst naar de functie van het park, namelijk het maken van televisie. Maar ook 
villa Heideheuvel met tuinelementen uit de Architectonische Stijl en een parkaanleg in Engelse Landschapsstijl zijn 
de moeite van het beschermen waard. De Stichting Media Natuurpark wenst zich in te zetten voor het behoud en 
de eventuele restauratie van de verschillende cultuurhistorische elementen op het Media Park. 

Beheerdoel 3: ecologisch groenbeheer gericht op de bevordering en het behoud van biodiversiteit
Variatie in structuur en patroon en het aanwezig zijn van verschillende ontwikkelingsstadia van successie levert 
een diversiteit op aan soorten flora en fauna. De verschillende natuurlijke vegetatietypen zoals ontworpen door 
Boon, bleken in de jaren na aanleg een aantrekkelijk habitat voor vele insecten, vogels en kleine zoogdieren. 
Landschapsarchitektenburo Boon42 beschreef het benodigde flexibele en extensieve beheer van de beplantingen 
per vegetatietype dat vooral zag op het ingrijpen in het ecologische proces van successie zoals het terugzetten van 
struiken en een extensief en gefaseerd maaibeheer. De Stichting beschouwt dit document als zeer waardevol en 
stimuleert activiteiten om de groenbeheerders op het Media Park hiervan kennis te laten nemen.

Daarnaast ondersteunt de Stichting herstelprojecten om de verschillende vegetaties terug te brengen naar het 
gewenste ontwikkelingsstadium van successie. Dit betreft vooral het openen van verboste plekken en het opnieuw 
creëren van bosranden met struiken en kruidenvegetaties die voor veel variatie in structuur en patroon zorgen. De 
plattegrond van Boon zal hiervoor als uitgangspunt worden gebruikt. 

Ook zal de Stichting het gebruik van de beplantingsplannen en inheemse plantenlijsten van Boon promoten. Hierbij 
moet tegelijkertijd gesteld worden dat deze lijsten zeer geschikt zijn voor aanvulling met soorten die goed passen in 
een betreffend vegetatietype. Nieuw plantgoed, bollen en zaden zullen worden betrokken van kwekers die werken 
met gecontroleerd inheems materiaal43. 

Tot slot hoort bij ecologisch groenbeheer het aanleggen en instandhouden van ecologische verbindingen met 
aangrenzend groen zoals het Heksenweitje aan de westkant en het bosrijke voormalige Wereldomroepterrein 
aan de noordzijde, waar nu AVRO/TROS is gehuisvest. Dit gebied grenst weer aan de GNR-gebieden De Snip en 
Zanderij Crailoo. De Stichting Media Natuurpark zal zich dan ook inzetten voor samenwerkingen met al deze 
organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan dit beheerdoel. Ditzelfde geldt voor samenwerkingen met en 
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tussen de grondeigenaren op het Media Park zelf, met als doel het creëren en beheren van verbindingen tussen de 
verschillende groene elementen op het terrein.

Beheerdoel 4: betrokkenheid van Stichting Media Natuurpark bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij een gebouw bijdraagt aan de lokale 
biodiversiteit en natuurwaarden, teneinde de kwaliteit van de werk- en leefomgeving te verhogen. 
Hierbij valt te denken aan groendaken, ingemetselde nestkasten voor vleermuizen en vogels, het opslaan 
van regenwater met waterdoorlatende bestrating en de aanleg van ecologisch groen in de directe omgeving 
van het gebouw.

Stichting Media Natuurpark is graag een deskundig gesprekspartner voor grondeigenaren op het Media Park 
en vraagt om een betrokkenheid van de stichting bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Beheerdoel 5: het monitoren van biodiversiteit
Voor het verkrijgen en behouden van draagvlak voor haar activiteiten en ter verantwoording aan haar sponsors 
en donoren, vindt Stichting Media Natuurpark het belangrijk om te weten of de beheerdoelen van dit Ecologisch 
Groenplan ook worden gehaald. Daarom ondersteunt en initieert de stichting activiteiten die bestaan uit het 
verzamelen, onderzoeken en registreren van gegevens over planten- en diersoorten. Hierbij is het ook van belang 
dat de stichting regelmatig communiceert en voorlichting geeft over haar activiteiten.

De Blusvijver, foto privé-archief
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