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1 INLEIDING 

 

Het KRO-complex aan de Emmastraat 

In 2000 verhuisde de KRO van het oude studiogebouw aan de Emmastraat 

naar het nieuwe AKN-gebouw aan de ’s-Gravelandseweg. Daarmee verliet 

de omroep één van de markante omroepgebouwen,  die in het interbellum 

in omroepstad Hilversum waren verrezen. Enkele jaren na vertrek, in 2002, 

volgde het aanwijzingsbesluit voor bescherming van het historische 

(vooroorlogse) gedeelte van het complex als rijksmonument , waarna in 

2005 inschrijving in het monumentenregister plaats vond.  

Inmiddels is het complex al weer jaren zonder bestemming en zijn er 

plannen ontwikkeld voor een transformatie tot een omvangrijk 

appartementencomplex.  

Nu de plannen vastere contouren gaan aannemen wordt duidelijk wat de 

eventuele gevolgen ervan zijn voor de cultuurhistorische aspecten, die 

binnen het terrein aanwezig zijn. De transformatie behelst een 

rehabilitatie en restauratie van een deel van het rijksmonument, sloop van 

een deel van de beschermde bebouwing en volledige sloop van de niet 

beschermde gebouwen, waaronder een als waardevol aangemerkt deel 

van het studiocomplex uit 1954-1956 en de historische dubbele villa 

Julianalaan 6-8.  

 

CHER 

Deze cultuurhistorische effectrapportage (kortweg CHER) geeft een 

analyse van de planvorming rond genoemd project en in het bijzonder de 

impact ervan op de cultuurhistorische waarden die op en rond het KRO -

eiland aanwezig zijn.  

De CHER geeft inzicht in de gevolgen van de plannen voor de 

rijksmonumentale bebouwing op het terrein en d e in het verleden als 

monumentwaardig en /of cultuurhistorisch waardevol bestempelde, maar 

niet beschermde gebouwen. Bedreigingen én kansen worden hierbij 

benoemd.  

Tevens wordt ingegaan op de contextuele aspecten, die mogelijkerwijs 

veranderen door de nieuwbouwplannen. Het gaat dan om de kenmerken 

en de waarden van de omliggende buurt , een kleinstedelijke villawijk,  en 

de betekenis van het KRO-complex voor de lokale / nationale geschiedenis 

in het algemeen en de Nederlandse omroephistorie in het bijzonder.   

De CHER doet geen uitspraken over de architectonische kwaliteit van de 

nieuwbouwplannen. Wel worden aspecten aangeroerd als de typologie, de 

schaal en de bebouwingsdichtheid ervan in relatie tot de te behouden 

historische bebouwing en de omgeving.  

Voorts bevat het rapport enkele suggesties en aanbevelingen, die wellicht 

in het vervolgtraject relevant kunnen zijn.  

 

Eerder onderzoek en waardering 

In deze CHER zijn de eerder uitgebrachte analyses en waardenstellingen 

een relevant uitgangspunt, in het bijzonder de redengevende beschrijving 

van het rijksmonument door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die 

beargumenteerd aangeeft welke delen beschermd zijn en om welke reden. 

Twee bouwhistorische analyses en lokale literatuur beschrijven uitvoerig 

de ontstaansgeschiedenis van het complex, de vele bouwkundige 

ontwikkelingen op het KRO-eiland en de karakteristieken van het huidige 

complex.   

In deze CHER zal zo veel mogelijk naar deze rapporten worden verwezen, 

waar het gaat om de historische context en de gedetailleerde opname en 

waardering van de complexonderdelen.  

In hoofdstuk 3 wordt in het kort ingegaan op de uitkomsten van de 

verschillende analyses. Tevens bevat dit hoofdstuk een aantal aspecten 

met betrekking tot de omgeving van het KRO-complex die in de analyses 

wat minder aandacht heeft gekregen.  
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Hoofdstuk 4 beschrijft in het kort en in grote lijnen de aard van de 

planvorming, zoals die nu voor ogen staat en de effecten er van op de 

cultuurhistorische en ruimtelijke aspecten van het gebied.  

In het laatste hoofdstuk worden nog enkele aanbevelingen gedaan en 

suggesties gegeven voor het vervolg.  

 

Monumenten Advies Bureau – oktober 2015 
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2 CULTUURHISTORISCHE ACHTERGROND 

 

2.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk zoomen we kort in op de aard, het ontstaan en de 

ontwikkeling van het KRO-complex en de karakteristiek van de bebouwing. 

Gedetailleerde informatie hierover is te vinden in de bouwhistorische 

rapportages van Kamphuis (1999) en Architectenbureau Prent (2012), 

alsmede de plaatselijke literatuur. Hier wordt volstaan met een historisch 

overzicht in hoofdlijnen.  

 

2.2 DE KRO EN HET COMPLEX AAN DE EMMASTRAAT 

De Katholieke Radio Omroep werd in 1925 opgericht en beleefde haar 

eerste uitzending, een hoogmis vanuit de Amsterdamse Domin icuskerk, op 

4 oktober 1925. De groeiende organisatie, aanvankelijk op verschillende 

locaties in Amsterdam gevestigd, besloot in 1930 tot een verhuizing naar 

Hilversum, waar het terrein met opstallen van een leegstaand Rooms 

Katholiek verenigingsgebouw werd aangeschaft. Dit gebouw werd door 

architect J. Duncker verbouwd tot studio en gewijd in 1931 door 

aartsbisschop J.H.J. Jansen. In 1932 werd de naastgelegen villa Buitenlust 

aangekocht en bestemd tot huisvesting van de grammotheek. De snelle 

groei van de KRO noodzaakte tot een nieuw bouwproject. Architect W.A. 

Maas ontwierp een nieuwe studio ter plaatse van de gesloopte villa, maar 

met gebruikmaking van het door Duncker verbouwde verenigingsgebouw. 

De eerste steen werd gelegd op 16 december 1936, op 10 mei 1938 werd 

het gebouw geopend.  

Maas ontwierp samen met andere kunstenaars een “Gesamtkunstwerk ”. 

Het gebouw, dat qua stijl een mengvorm is van expressionisme en 

functionalisme, was rijkelijk versierd met beeldhouwwerk, stucwerk en 

glas-in-lood, waarvan de toegepaste symboliek en figuratie nauw aansloot 

bij de confessionele achtergrond van de KRO. De nieuwbouw bestond uit 

een entree met een portiersloge, een grote hal met trappenhuis, een 

ontvangstruimte, kantoren en dienstruimten, kleine studio’s en een grote 

studiozaal met foyer en garderobe. In het oude, door Duncker verbouwde 

gebouw bleef de zaal gehandhaafd als “studio 2”.  

Een grote brand in 1952 vernielde het gehele interieur en deels de kap van 

de studio 1 uit 1938. Het gebouw werd hersteld en verhoogd naar plannen 

van architect F.J. Wiegerinck.  

In 1954 besloot men het door Duncker verbouwde oude 

verenigingsgebouw (studio 2) te vervangen door nieuwbouw, wederom 

door architect Wiegerinck, nu in samenwerking met H.J. van Balen. In de 

architectuur en materialisering werd nauw aangesl oten bij het gespaarde 

hoofdgebouw van architect Maas. Wiegerinck ontwierp een markant 

gebouw van twee bouwlagen met plat dak, gemetselde gevels met grote 

raampartijen en een bijzondere hoekoplossing, geaccentueerd door de 

betonnen KRO-letters en een balkon. 

In de jaren 1976-1979 vond een grote verbouwing plaats, die de sloop 

betekende van de oude foyer uit 1938 en de bouw van een grote 

tweelaagse, geheel onderkelderde vleugel met kantines, kantoren en 

studio’s, naar ontwerp van architectenbureau Op ten Noo rd-Blijdenstein. 

Ook de noordgevel van het entreegebouw werd toen gedeeltelijk 

gewijzigd. 

Na deze uitbreiding hebben nog enkele kleinere interne en externe 

verbouwingen plaats gevonden. Deze hebben de totaalopzet en het 

aanzien van het complex niet wezenli jk veranderd. 

In de zuidwesthoek van het terrein bevindt zich een aantal villa’s uit de 

eerste helft van de vorige eeuw. Eén ervan , Julianalaan 6 -8, behoort tot 

het te herontwikkelen terrein.  

 

De bouwfasering van het KRO-complex is op bijgaande afbeeldingen 

gevisualiseerd. 
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Illustratie uit het Bouwhistorisch onderzoek van Architectenbureau Prent, 2012. 
Overzicht van de belangrijkste bouwfasen. De niet afgebeelde fasen 3 en 5 
betreffen kleinere, veelal interne veranderingen.  

 

 

 

Bouwfasering complex KRO-studio, uit Prent, 2012.  
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3 CULTUURHISTORISCHE WAARDERING 

3.1 HET COMPLEX GEWAARDEERD EN BESCHERMD 

Sinds de laatste decennia van de vorige eeuw mag de historische 

Hilversumse omroeparchitectuur zich in een steeds grotere, ook landelijke 

belangstelling en waardering verheugen. Dit resulteerde in de aanwijzing 

van de belangrijkste omroepgebouwen tot rijksmonument. Ook de KRO -

studio werd geïnventariseerd en gewaardeerd. In 2005 werd een gedeelte 

van het complex aan de Emmastraat ingeschreven in het 

monumentenregister. Het betreft het gedeelte dat in de jaren 1936 -1938 

door architect W.A. Maas is gerealiseerd. De latere vernieuwingen en 

uitbreidingen zijn dus niet in de bescherming opgenomen.  

 

De formele omschrijving van de waardering luidt 1: 

Voormalig studiogebouw van de KRO met bijbehorende interieuronderdelen 

is van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde 

als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een omroepgebouw gebouwd in 

zakelijk expressionistische bouwtrant naar ontwerp van W.A. M aas in de 

eerste helft van de twintigste eeuw en als onderdeel in de ontwikkeling van 

Hilversum als centrum van de omroep, beeldbepalend gesitueerd aan de 

Emmastraat. Het gebouw is historisch-functioneel van belang wegens het 

inzicht in de ontwikkeling van de studiobouw. Het gebouw is van belang 

vanwege de in het gebouw geïntegreerde kunstwerken, waarvan de 

thematiek is toegesneden op de functie en de signatuur van gebouw en 

omroepvereniging.  

 

In de redengevende beschrijving van het studiogebouw worden exp liciet 

genoemd: 

                                                                    

1 Omschrijving Monumentnummer 512602 – KRO-studio, 2002, in Monumentenregister. 

- Voorgebouw op L-vormige plattegrond, met binnenplaats aan de 

zuidwestzijde, omgeven door gangen en nevenruimtes onder iets lager 

dak. 

- Grote studio / achterliggende concertzaal. 

- Gevelsteen in voorgevel (eerstesteenlegging). 

- Drie bas-reliëfs van Suzanne Nicolas-Nijs tegen de voorgevel. 

- Gebrandschilderd raam rechts voor met voorstelling van de stad ’s-

Hertogenbosch, ontwerp van Ch. Eyck. 

- Venster met glas-in-loodraam “Het Lichtbaken”, door Jan Vaessen. 

- Venster met glas-in-loodraam “Christus in de Moderne Wereld”, door 

Willem Mengelberg. 

- Binnenplaats met Mariabeeld van Charles Vos. Het Mariabeeld is 

meegenomen naar de nieuwe locatie van de KRO. 

- Fresco met thema’s Strijdbaarheid, Leraarschap en de Schone Kunsten, 

door Charles Eyck 

- Gebrandschilderde ramen in de hal met thema’s Opwekking, Onderricht, 

Schoonheidsuiting en Berichtgeving, door Joep Nicholas. 

- De boogvormige trap met ijzeren leuning. 

- Lichtarmaturen. 

- Bestuurskamer met gebogen deur, stucwerkplafond “Ode aan de 

muziek”, lichtkroon met Boheems kristal. 

- Gebrandschilderd raam “De Heilige Stede” door J. Everts. 

- Regentenstuk door Herman Moerkerk. Het object is meegenomen naar de 

nieuwe locatie van de KRO. 

 

De beschermde onderdelen betreffen de facto de bouwsubstantie die in 

de periode 1936-1938 is gerealiseerd. De jongere onderdelen zijn 

uitgesloten van de bescherming. Beoordeling van de na 1940 gebouwde 

onderdelen was ten tijde van de aanwijzing, een uitvloeisel van het 

Monumenten Selectie Project die de periode 1850 -1940 omvatte, nog niet 
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aan de orde, aanwijzing ervan formeel niet mogelijk vanwege de 

leeftijdsgrens van 50 jaar.  

Daarnaast vormden de uitkomsten van een in 1999 in opdracht van de KRO 

uitgevoerd bouwhistorisch onderzoek door Bureau voor Bouwhistorie 

Kamphuis de basis voor de aanwijzing. Het eindadvies in dit rapport luidde, 

dat alleen het oorspronkelijke deel van complex, gerealiseerd in 1936 -1938, 

de moeite van het beschermen waard was. De jongere uitbreidingen en de 

wijzigingen uit de jaren 50 en 70 zijn in het onderzoek als indifferent  

gewaardeerd2.  

 

 

De van rijkswege beschermde bouwmassa uit 1938 van het studiocomplex.  

                                                                    

2 Kamphuis, Bureau voor Bouwhistorie, KRO-studio. Bouwhistorisch onderzoek , 1999. 

 

 

 

Te slopen delen van het complex. Op de onderste foto uiterst links studio 1.  
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3.2 BOUWHISTORISCH ONDERZOEK IN 2012 

In augustus 2012 is een nieuw bouwhistorisch onderzoek van het KRO-

complex uitgevoerd, nu door Architectenbureau Prent BV te Oosterbeek. 

Nieuwe inzichten en afwijkende opvattingen, in het bijzonder ten aanzien 

van de periode van het naoorlogs erfgoed, die de afgelopen jaren sterk in 

de belangstelling is komen te staan, hebben in dit rapport geleid tot een 

nieuw, en van het onderzoek uit 1999 afwijkend waarde0ordeel.   

Het onderzoek is niet uitgevoerd conform de in 2009 door de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed, de Stichting Bouwhistorie Nederland,  het 

Atelier Rijksbouwmeester en de Rijksgebouwendienst opgestelde 

Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek. In op de waardering aansluitende  

adviezen doet het Architectenbureau namelijk telkens voorstellen voor 

transformatie, reconstructie of zelfs sloop van bouwdelen. In de 

onderstaande citaten wordt daar melding van gemaakt.  

 

Prent BV komt tot de volgende waardering 3: 

Het bouwdeel uit 1938 van architect Maas bezit een grote waarde als één van de eerste 

omroepgebouwen in Hilversum, uitgevoerd in een voor haar tijd vooruitstrevende 

architectuur. Dat dit bouwdeel inmiddels beschermd is als rijksmonument, is dan ook 

niet verwonderlijk. Het entreegebouw is door integratie van vele kunstwerken een 

mooi voorbeeld van een ‘gesamtkunstwerk’, of een “integraal esthetisch 

samenhangend geheel, ontworpen onder leiding van Maas in samenwerking met 

diverse kunstenaars”. Dit bouwdeel heeft dan ook een hoge monumentwaarde. 

 

De grote zaal, of studio 1 uit 1938 is bij de brand van 1952 en de daarop volgende 

wijzigingen op een dusdanige manier veranderd, dat dit bouwdeel nog maar weinig 

originele kwaliteiten bezit. Daarom heeft deze slechts nog een positieve 

monumentwaarde.  

                                                                    

3 Architectenbureau Prent BV, Bouwhistorisch onderzoek KRO-gebouw Hilversum Emmastraat 50-52, 

Oosterbeek 2012, p.V. 

De bouwhistorische analyse van Prent maakt verder melding van slechts 

enkele waardevolle interieuronderdelen in studio 1. De vorm van de zaal 

en de toegepaste spantconstructie krijgen een positieve 

monumentwaarde. Het kunstwerk in de gang heeft een hoge 

monumentwaarde. Verder  geeft de analyse aan, dat het plafond van de 

grote zaal nog de afwerking uit 1952 bezit, maar hieraan is geen 

waardering gegeven.  

Overigens ontbreekt informatie over de cultuurhistorische waarden van 

het interieur in deze rapportage. 

 

Het bouwdeel uit 1954-56 bezit voldoende architectonische kwaliteit om behoud 

hiervan te rechtvaardigen. De gevel vormt een aansluitend geheel met de oudere gevel 

van Maas uit 1938. In het interieur zijn naast een typisch voor de bouwtijd 

vormgegeven trappenhuis op de zuidoosthoek geen waardevolle elementen (meer) 

aanwezig. Dit bouwdeel heeft met name vanwege de gevels, en in het bijzonder de 

voorgevel, een positieve monumentwaarde.  

 

Het bouwdeel uit 1976-79 levert geen positieve bijdrage aan het totale ensemble, dat 

grofweg in drie bouwfasen is op te delen. Bij het ontwerp is enigszins rekening 

gehouden met de oudere bouwdelen, maar sluit in architectuur onvoldoende aan. In 

het interieur zijn geheel geen waardevolle elementen aanwezig. Het bouwdeel heeft 

een indifferente monumentwaarde. De entree-aanbouw tegen de noordgevel van de 

grote zaal, met haar in vrijwel geen enkel opzicht aan het gebouw gerelateerde 

architectuur, heeft een negatieve monumentwaarde. 

 

Het advies van Prent luidt uiteindelijk: behoud van het entreegebouw, met al haar 

interieurs en geïntegreerde kunstwerken, voor zover dit bouwdeel in later tijd niet 

door wijzigingen is aangetast, alsmede de binnenplaats.  
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Wat betreft de grote zaal wordt behoud en hergebruik lastig geacht en niet de 

meest voor de hand liggende keuze, ondanks de positieve monumentwaarde van 

gebouw en enkele interieuronderdelen, waaronder de vorm van de zaal, de 

spantconstructie, een kunstwerk in de gang op de buitenzijde van de zaal (hoge 

waarde!) . Wel wordt het handhaven van de contour en een deel van het muurwerk 

geadviseerd. Het niet beschermde bouwdeel uit 1954-1956 bij voorkeur behouden 

en inpassen in de herbestemming.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwhistorische waardering van het complex volgens Prent BV. Links de 
beganegrondverdieping, rechts de bovenste verdieping.  
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3.3 WAARDERING CUYPERSGENOOTSCHAP / HEEMSCHUT 

Recentelijk hebben het Cuypersgenootschap, Stichting tot behoud van 

negentiende- en twintigste-eeuws cultuurgoed in Nederland en de Bond 

Heemschut ook hun waardering geformuleerd met betrekking tot de niet 

beschermde bouwdelen van het KRO-complex, te weten de uitbreiding uit 

1954-1956 door architectenbureau F.J. Wiegerinck en H.J. van Bale n.  

Met betrekking tot het gebouw wordt opgemerkt dat het uiteindelijke 

ontwerp wat betreft materiaalgebruik en architectuur naadloos aansluit 

op en geïntegreerd is in het bouwdeel van architect Maas. Opvallende 

elementen zijn de grote raampartijen, het balkon en drie KRO-letters op de 

voorgevel. De in het bouwdeel gevestigde Studio 2 was een grote 

blikvanger en opgezet als een doos-in-doosconstructie. Verder huisvestte 

het bouwdeel kantoren en technische ruimten, een groot operationeel 

technisch centrum, een accukamer, de Hoofd Apparaten Kamer, een 

kabelverdeelkamer en een werkplaats, typerend voor de verdere 

modernisering van het omroepbedrijf.  

 

Het bouwdeel heeft een belangrijke waarde vanwege de relatie tot het 

reeds van rijkswege beschermde deel van het complex. Er is 

architectonische waarde vanwege de zorgvuldige vormgeving, volledig in 

de stijl van het vooroorlogse bouwdeel. Cultuurhistorische betekenis is er 

als illustratie van de veelal geleidelijke ontwikkeling van de Hilversumse 

oproepgebouwen, in het bijzonder het complex van de KRO.  

 

Er is een aanvraag voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst 

gedaan. De Commissie voor Welstand en Monumenten van de gemeente 

Hilversum heeft de monumentale waarden van de uitbreiding uit 1954 -1956 

bevestigd. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft uiteindelijk 

besloten dit bouwdeel op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. 

De procedure is niet afgerond, wel geniet het bouwdeel thans 

voorbescherming.  

 

3.4 WAARDERING DOOR MONUMENTEN ADVIES BUREAU 

Ten behoeve van deze CHER is de waardering van de verschillende 

complexonderdelen én de omgeving van het complex nogmaals tegen het 

licht gehouden. Dit is gebeurd op basis van studie van de reeds voorhanden 

analyses en literatuur, en een kort bezoek ter plaatse. Hierbij hanteren we 

de getrapte waardering, zoals die wordt gebruik in het bouwhistorisch 

onderzoek.  

Wellicht ten overvloede geven we hierbij de toelichting van de 

waardengradaties “hoge monumentwaarde”, “positieve 

monumentwaarde”, “indifferente waarde” en “storend”, zoals 

geformuleerd in de Richtlijnen voor Bouwhistorisch onderzoek.   

 

Hoge monumentwaarde: 

Alle beschermenswaardige onderdelen die van cruciaal belang zijn voor de 

structuur en/of betekenis van het object.  

 

Positieve monumentwaarde: 

Alle beschermenswaardige onderdelen die van belang zijn voor de 

structuur en/of betekenis van het object.  

 

Indifferente monumentwaarde:  

Deze elementen zijn van relatief weinig belang voor de structuur en/of de 

betekenis van het object. In de praktijk z ijn dit elementen die niet 

beschermenswaardig zijn.  

 

Uit de bouwgeschiedenis en de wijzigingen per periode is af te leiden, 

welke onderdelen en aspecten uit verschillende bouwfasen in het 

(monumentale) object bewaard zijn gebleven. Daarmee kan in principe  ook 

de relatieve betekenis van deze onderdelen voor het historisch karakter 

van het totale gebouw vast worden gesteld, aldus de Richtlijnen (zie p.15).  
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Cultuurhistorische waardering entreegebouw en binnenplaats  

Dit bouwdeel is van rijkswege beschermd. Dit complexonderdeel heeft 

vanwege de hoge ontwerpkwaliteit, de bijzondere typologie, de 

stijlkenmerken en als product van diverse bekende ontwerpers een hoge 

architectuur- en kunsthistorische waarde. Hoge ensemblewaarde is er in 

samenhang met de achterliggen studio 1. Tevens is sprake van een hoge 

cultuurhistorische waarde vanwege de uitzonderlijke functionele 

geschiedenis. De hoge monumentwaarde van dit complexonderdeel is 

evident, de bescherming terecht. De hoge waarde omvat de volledige L-

vormige bouwmassa van het entreegebouw, inclusief de binnenplaats, de 

structuur van de beganegrondverdieping en alle waardevolle kunstwer ken 

en interieuronderdelen. In het bijzonder zij hierbij ook de aandacht 

gevestigd op niet in de redengevende omschrijving genoemde onderdelen 

als de gebogen binnenwanden, natuurstenen vensterbanken, vloeren en 

wandbekledingen, het reliëf door Arie Teeuwisse en de geëtste glasplaat 

met klok door W. Heesen in de hal.  

 

Cultuurhistorische waardering studio 1  

De grote zaal of studio 1 uit 1938 is eveneens onderdeel van het 

beschermde rijksmonument.  

Bijzonder zijn de zeer markante zeshoekige contour van het gebouw, de 

sobere gesloten bouwmassa, zo kenmerkend voor de studiozalen uit het 

interbellum, en de oorspronkelijke eigenzinnige geknikte positionering ten 

opzichte van het hoofdgebouw. Een belangrijk deel van de waarde ligt 

bovendien in de historische ensemblewaarde met het hoofdgebouw en het 

historisch-functionele belang vanwege het inzicht dat het complex geeft 

in de ontwikkeling van de studiobouw in Nederland in het interbellum. 

Daarnaast vonden in Studio 1 de belangrijkste massale bijeenkomsten 

plaats. Studio 1 is wat dat betreft een onmisbaar onderdeel voor de 

leesbaarheid van het historische studiocomplex  en heeft vanwege de 

uitzonderlijke functie en typologie binnen de Nederlandse 

architectuurgeschiedenis zeldzaamheidswaarde. Op genoemde aspecten 

cultuurhistorie en ensemble scoort studio 1 een hoge monumentwaarde.  

Kijken we sec naar de overgeleverde historische bouwsubstantie vanuit 

bouwhistorisch perspectief, dan is hierbij een kanttekening op zijn plaats: 

de oorspronkelijke verschijningsvorm van in het bijzonder het interieur is 

door brand en verbouwingen veranderd, waarbij essentiële onderdelen uit 

de bouwtijd niet meer aanwezig zijn. Desondanks is het casco met de 

constructie van de binnenstudio hier nog grotendeels origineel.  

Bij het herstel na de brand van 1952 zijn evenwel ook nieuwe elementen 

toegevoegd. De naoorlogse wijzigingen van het  interieur (inwendige 

constructies en interieurafwerkingen) vielen destijds in de 

monumentenaanwijzing qua tijdsperiode buiten het gezichtsveld van 

monumentenzorg. Ook in de bouwhistorische analyses wordt aan de 

aspecten die in en na 1952 in de studiozaal tot stand zijn gekomen, 

nauwelijks tot geen waardeoordeel uitgesproken (bijv. de 

plafondafwerking).  

Mogelijk gaat het binnen het kader van de naoorlogse ontwikkelingen toch 

om waardevolle onderdelen. 

 

De veranderingen in het interieur van studio 1 doen niets af aan de hoge 

monumentwaarde van het gebouw, mede door de bovengenoemde grote 

samenhang met het entreegebouw en de zeldzaamheidswaarde van het 

gebouwtype. Ook van dit bouwdeel is de rijksmonumentenstatus 

bouwdeel daarom terecht en kan als geheel gesproken worden over een 

hoge monumentwaarde.  

 

Cultuurhistorische waardering van entreegebouw, binnenplaats en studio 1  

Als geheel heeft dit ensemble van complexonderdelen vanwege de hoge 

historische waarden, de hoge ensemblewaarden, de hoge 

architectuurhistorische waarden, de positieve tot hoge bouwhistorische 

waarden en de hoge gebruikshistorische waarden een hoge 

monumentwaarde. 
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Cultuurhistorische waardering uitbreiding 1954-1956 

Dit bouwdeel is niet beschermd. In de analyse van Prent  (2012) is er een 

positieve waarde aan toegekend. Het College van B&W heeft positief 

gereageerd op de aanvraag voor de gemeentelijke monumentenstatus. 

Het bouwdeel, omvattende de studio 2 en een groot aantal technische 

ruimten en kantoorvertrekken is inderdaad van cultuurhistorisch belang. 

Er is sprake van een architectuurhistorische waarde vanwege het 

zorgvuldige, naadloos op de oudbouw aansluitende ontwerp, met  diverse 

markante elementen (afgeronde hoekpartij, balkon, KRO-letters, 

vensterpartijen, etc.) en de opmerkelijke gaafheid van het exterieur. 

Voorts is er een hoge ruimtelijke waarde vanwege de markante 

hoekligging en de betekenis voor het straatbeeld van de Emmastraat en 

de Julianalaan, alsmede voor het ensemble van het studiocomplex. Ten  

slotte is er ook sprake van een hoge historische waarde als uitbreiding / 

vernieuwing van het studiocomplex uit de vroege naoorlogse periode. Het 

bouwdeel illustreert de verdere ontwikkeling en modernisering van het 

omroepbedrijf in deze periode.  

 

Cultuurhistorische waardering van de jongere bouwdelen  

Deze bouwdelen, daterend uit de periode 1976-1979, hebben een 

indifferente monumentwaarde. In de materialisering is nog en igszins 

rekening gehouden met de oudbouw, maar in de architectonische 

uitwerking is niet voldoende aansluiting gezocht. In het interieur zijn geen 

waardevolle aspecten aanwezig. De entreeaanbouw tegen de noordgevel 

van het entreegebouw is door zijn structurele inbreuk op het 

rijksmonumentale gedeelte zelfs als een storend element te beschouwen.  

3.5 OVERIGE WAARDEN OP EN ROND HET TERREIN 

Het KRO-eiland 

Het KRO-complex is in de loop der jaren gegroeid op een terrein dat 

onderdeel is van een uitgestrekte kleinstedelijke villabuurt die zich vanaf 

het begin van de vorige eeuw ontwikkelde ter weerszijden van de 

Emmastraat, een deel van de oude uitvalsweg naar Utrecht. Langs deze 

weg waren in de negentiende eeuw al enkele villa’s gebouwd. Omstreeks 

1910 waren er in deze omgeving veel bouwactiviteiten. Zo bouwde 

architect J.H. Slot een rij geschakelde villa’s aan de pas aangelegde 

Julianalaan. De fraaie gebogen Wernerlaan kreeg in de periode tussen circa 

1910 en 1930 een representatieve bebouwing van villa’s en grote 

middenstandswoningen op ruime percelen. Ook binnen het bouwblok van 

de KRO-studio zijn in de zuidwesthoek vier villa’s uit genoemde periode te 

vinden. De huizen zijn in hoofdvorm en veel details goed behouden 

gebleven en hebben een grote ruimtelijke en architectonische samenhang 

met de villabebouwing aan de overzijde van de straten. Bebouwing uit de 

late negentiende eeuw aan de zijde van de Emmastraat, te weten het RK 

verenigingsgebouw en een oude villa, zijn ten behoeve van uitbreiding en 

vernieuwing van het KRO studiocomplex gesloopt.   

 

Villa Julianalaan 6-8 

In het bijzonder de dubbele villa Julianalaan 6 -8, die onderdeel is van het 

te transformeren projectgebied, is het vermelden waard. Het is een 

ontwerp van architect Slot uit 1910-1911 in voor deze bouwperiode en zijn 

werk typerende overgangsstijl. Het ontwerp wordt gekenmerkt door een 

schilderachtige complexe bouwmassa met serre, balkon, 

rondboogportiek, topgevel met imitatievakwerk en diverse andere 

markante elementen. De aanpassingen van de villa hebben de gaafheid 

ervan niet onevenredig aangetast. De dubbele villa vormt een boeiend en 

stedenbouwkundig waardevol ensemble met de eveneens door Slot 

ontworpen villa’s aan de overzijde van de straat. Samen met de 

aangrenzende dubbele woning nr. 10-12 en de laanbeplanting is een gaaf 

en waardevol beeld behouden gebleven van een rond 1910 ontwikkelde 

villalaan in een schilderachtige, op de landschapstijl geïnspireerde trant, 

volgens de toen heersende smaak.  

De dubbele villa heeft een hoge monumentwaarde. 
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Door de gezamenlijke erfgoedorganisaties is een aanvraag voor plaatsing 

op de gemeentelijke monumentenlijst gedaan. De Commissie voor 

Welstand en Monumenten van de gemeente Hilversum heeft de 

monumentale waarden van de dubbele villa uit 1910 bevestigd. Het College 

van Burgemeester en Wethouders heeft uiteindelijk besloten het gebouw 

op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De procedure is niet 

afgerond, wel geniet het bouwdeel thans voorbescherming.  

 

Overige context 

De uit de jaren 30 en 50 daterende bebouwing van de KRO-studie voegt 

zich in schaal en materialisering goed in de deels wat forser 

gedimensioneerde bebouwing langs de brede Emmastraat.  

Ondanks de uitbreiding uit de jaren 1976-1979 is de groene context van het 

bouwblok en de omliggende straten redelijk goed behouden gebleven. Dit 

komt omdat de grootschalige studiobebouwing zich vooral manifesteert 

op het binnenterrein van het bouwblok. Het “groene” beeld van het 

bouwblok wordt daarom nog steeds bepaald door historische 

villabebouwing met tuinen (hoek van Julianalaan en Wernerlaan),  de 

laanbeplanting van de Julianalaan, maar ook door de borders langs de 

KRO-gevels aan de Emmastraat en de Julianalaan en enkele oude bomen 

op het binnenterrein.  

De verwilderde tuinaanleg aan de noordzijde van h et complex is van vrij  

recente datum, ontstaan na sloop van hier aanwezige bebouwing. Deze 

groenstructuur heeft geen cultuurhistorische waarde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links: Julianalaan 6-8. Hierboven impressie van het uitgesproken groene 
karakter van de Julianalaan, een karakteristieke laan in het kleinstedelijke 
villagebied.  
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Hoofdwaardenkaartje van het plangebied (ondergrond google.nl/maps).  

De rode lijn is de Emmastraat, de oude uitvalsweg. De oranje lijnen betreffen de vroeg twintigste -eeuwse villalanen met bebouwing uit de 
periode circa 1910-1930. In de Julianalaan is een markante laanbeplanting aanwezig (licht groene lijn).  

Het blauwe vlak met ster duidt het uit 1938 daterende rijksbeschermde gedeelte van het KRO -complex aan, de andere gebouwen met een 
blauwe ster zijn gemeentelijke monumenten, die met een roze ster / vlak  potentiële gemeentelijke monumenten (uitbreiding 1954-1956 en 
dubbele villa Julianalaan 6-8). De overige gebouwen met gele ster zijn markante, in hoofdvorm (en veelal ook in materiaalgebruik en 
detaillering) intacte representatieve historische woningen, p assend in de sfeer van de villawijk. In lichtgroen het open middengebied met 
aantakkende tuinzones binnen het KRO-eiland. 
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4  TRANSFORMATIEPLANNEN / EFFECTBESCHRIJVING 

4.1 EEN NIEUW PLAN VOOR HET KRO-EILAND 

De afgelopen jaren is druk gewerkt aan een plan voor de herontwikkeling 

van het KRO-eiland, een en ander in opdracht van Stebru Bouw B.V. te 

Nieuwerkerk a/d IJssel. Er is een ontwerp gemaakt door De Jong 

Architecten BNA te Langenbroek. In grote lijnen bestaat dit ontwerp uit de 

realisatie van een vijftal nieuwe meerlaags bouwvolumes met 

woonappartementen boven een kelderniveau, deels ter plaatse van 

gesloopte bouwdelen. Tevens is een werkomschrijving gemaakt voor de  

restauratie en renovatie van een deel van de historische bebouwing , door 

Architectenbureau Prent BV uit Oosterbeek 4. 

 

4.2 PLANONDERDELEN 

Het plan omvat: 

1. Restauratie en renovatie van het entreegebouw (rijksmonument). 

2. Restauratie en renovatie van het voorste (oostelijke) deel van het 

bouwdeel uit 1954-1956, betreffende de gevel aan de Emmastraat en het 

eerste stuk aan de Julianalaan (de geprononceerde hoekpartij). 

3. Sloop van het westelijke deel van het bouwdeel uit 1954-1956. 

4. Sloop van de studio 1 uit 1938. Zal volgens de werkomschrijving van 

Architectenbureau Prent BV “worden geamoveerd en zorgvuldig 

gereconstrueerd t.b.v. de nieuwe bestemming wonen”.  

5. Sloop van de bouwdelen uit de periode 1976-1979. 

6. Sloop van de aanbouw tegen de noordgevel van het entreegebouw uit 

1938. 

                                                                    

4 Architectenbureau Prent BV, Werkomschrijving Restauratie / renovatie (voormalige) KRO Studio 
Emmastraat 50-52 te Hilversum, december 2014 

7. Sloop van de dubbele villa Julianalaan 6-8. 

8. Realisatie van Gebouw A ter plaatse van de studio 1, waarbij de positie en 

de omtrek van het historische gebouw worden aangehouden. 

9. Realisatie van Gebouw B op de hoek van de Emmastraat en de 

Koningstraat. 

10. Realisatie van Gebouwen CA en CB aan de Julianalaan, ter plaatse van 

bebouwing uit 1976-1979 en de dubbele villa Julianalaan 6-8. 

11. Realisatie van Gebouw D op de hoek van de Emmastraat en de Julianalaan, 

met handhaving van de voorste travee van het gebouw uit 1954. 

12. Het maken van een inrit en toegang tot de ondergronds parkeergarage 

vanuit de Wernerlaan.  

 

4.3 EFFECTEN OP CULTUURHISTORISCHE WAARDEN 

De ontwikkeling van het KRO-eiland, zoals die nu is uitgewerkt in opdracht 

van Stebru, omvat dus de transformatie van een groot deel van het 

bouwblok omgeven door Emmastraat, Julianalaan, Wernerlaan en 

Koningstraat en betreft dus vrijwel het volledige voormalige KRO-terrein. 

Op en rond het terrein is sprake van diverse cultuurhistorische en 

ruimtelijke waarden, waarvan gewag is gemaakt in het vorige hoofdstuk. 

Een aantal bouwdelen op het terrein heeft zelfs de status van 

rijksbeschermd monument; voor enkele andere thans niet beschermde 

onderdelen geldt, dat vanuit cultuurhistorisch oogpunt is geadviseerd om 

deze vanwege de cultuurhistorische waarde zoveel mogelijk te behouden 

en aan te wijzen als gemeentelijk monument (de uitbreiding uit 1954 -1956 

en de dubbele villa Julianalaan 6-8). Het College van B&W van de gemeente 

Hilversum heeft deze adviezen positief ontvangen.  
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Overzicht bestaande en nieuw te realiseren bouwvolumes, volgens tekening De 
Jong Architekten BNA, 19-12-2014. 

 

Situatietekening bij bouwaanvraag Ontwikkeling KRO-eiland, door De Jong 
Architecten BNA, 19-12-2014. 

Ook in de directe omgeving van het plangebied is sprake van aspecten met 

een hoge cultuurhistorische waarde: een gave villaparkstructuur en 

diverse van gemeentewege beschermde monumenten en andere 

karakteristieke historische bebouwing.  

Het nieuwbouwplan behelst onder meer de sloop van een 

rijksmonumentaal onderdeel van het KRO-complex en de sloop van als 

cultuurhistorisch waardevol aangemerkte bebouwing, alsmede de 

inpassing van een aantal nieuwe bouwdelen in de onmiddellijke omgeving 

van het rijksmonument en binnen de context van het historische villapark.  

In het onderstaande overzicht wordt beschreven wat de effecten zijn van 

de voorgestelde ingrepen op de cultuurhistorische waarden in en direct 

rond het gebied.  

Hierbij worden géén uitspraken gedaan over de architectonische kwaliteit 

van de nieuwe ontwerpen. Wel worden aspecten aangeroerd als de 

typologie, de schaal, de omvang van het programma en de 

bebouwingsdichtheid in relatie tot de historische context van het 

plangebied. 

 

4.4 TABEL MET EFFECTEN 

Op de volgende bladzijden zijn de effecten van de in paragraaf 4.2 

genoemde planonderdeel kort beschreven en hun impact op een aantal 

cultuurhistorische waarden (chw) vertaald in een kwalificatie:  

++ Zeer positief effect 

+ Positief effect 

0 Neutraal: niet positief, niet negatief  

- Negatief effect 

-- Zeer negatief effect 
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Te handhaven en te slopen onderdelen van het KRO-complex. Het blauwe vlak betreft het te handhaven gedeelte van het rijksmonument 
en het aan de Emmastraat gelegen deel van de uitbreiding uit 1954 -1956. Het rode vlak is de te slopen Studio 1 (rijksmonument). De gele 
vlakken betreffen de te slopen bebouwing met gemeentelijke monumentkwaliteit. In grijs de overige te slopen bebouwing (ond ergrond 
google.nl/maps).  
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Ingreep Omschrijving effect Score effect op 
cultuurhistorisch 
waardevolle 
bebouwing KRO-
eiland.  

Score effect op 
cultuurhistorisch 
waardevolle 
bebouwing 
villabuurt 

Score effect op 
historisch ruim-
telijke context 
kleinstedelijk 
villapark 

Score effect op 
beleefbaarheid 
lokaalhistorische 
aspecten 

Restauratie en renovatie 
van het entreegebouw 

Behoud en herstel van de hoge 
cultuurhistorische waarden van dit 
rijksmonument, exterieur en 
interieur. 

++ + 0 ++ 

Restauratie en renovatie 
van het voorste (oostelijke) 
deel van het bouwdeel uit 
1954-1956, betreffende de 
gevel aan de Emmastraat 
de hoekpartij aan de 
Julianalaan. 
 

Behoud en herstel van de 
belangrijke voorgevel van dit 
bouwdeel en het uiterst oostelijke 
deel van de zijgevel aan de 
Julianalaan, exterieur.  

++ + + ++ 

Sloop van het westelijke 
deel van het bouwdeel uit 
1954-1956. 
 

Op de voorste schijf (gevel 
Emmastraat + geprononceerde 
hoekpartij) na, gaat het gehele 
bouwdeel, een potentieel 
gemeentelijk monument, verloren. 
De markante compositie van de 
bouwmassa, bestaande uit twee min 
of meer gelijkvormige gevels aan 
Emmastraat en Julianalaan, 
gekoppeld door een verbijzonderd 
hoekaccent, wordt aangetast. Het 
bouwdeel is van groot belang voor 
het zichtbaar houden van de 
functionele geschiedenis van het 
KRO-complex. Wordt vervangen 
door nieuwbouw met andere 
maatvoering en impact op 
straatbeeld. 

-- - - -- 

Sloop van de studio 1 uit 
1938. Zal volgens de 

De historische bouwsubstantie van 
dit rijksmonument gaat volledig 

-- 0 0 -- 
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werkomschrijving van 
Architectenbureau Prent 
BV “worden geamoveerd 
en zorgvuldig gereconstru-
eerd t.b.v. de nieuwe 
bestemming wonen”.  
 

verloren. Verwijzing naar de 
oudbouw keert volgens het 
uitgewerkte plan alleen in volume, 
contour en situering terug. Het KRO-
complex verliest substantieel 
onderdeel van zijn functionele 
uniciteit als historisch 
omroepgebouw. 

Wijziging / aanpassing 
binnenplaats achter het 
voorste bouwdeel, deel 
uitmakend van het 
monumentale complex. 

Sloop van studio 1, functiewijziging 
van de voorbouw en sloop van niet 
beschermde onderdelen zal 
gevolgen hebben voor het karakter 
van de huidige binnenplaats.  

-? 0 0 -? 

Sloop van de bouwdelen uit 
de periode 1976-1979. 
 

Alle bebouwing uit de periode 1976-
1979 wordt gesloopt. Deze 
bebouwing heeft een indifferente 
monumentwaarde. In architectuur-
historisch opzicht geen verlies. 
Hierbij wel de kanttekening dat een 
stuk van de jongere geschiedenis 
van het KRO-complex uit beeld 
verdwijnt. 

0 0 0 - 

Sloop van de aanbouw 
tegen de noordgevel van 
het entreegebouw uit 1938. 
 

Volledige sloop van deze storende 
aanbouw. Biedt kansen op aanzicht 
rijksmonument aan deze zijde sterk 
te verbeteren. 

+ 0 0 0 

Sloop van de dubbele villa 
Julianalaan 6-8. 
 

Door de sloop gaat een 
karakteristieke historische villa uit 
1910, een potentieel gemeentelijk 
monument, volledig verloren.  

-- -- -- - 

Realisatie van Gebouw A 
ter plaatse van de studio 1, 
waarbij de positie en de 
omtrek van het historische 
gebouw worden aange-
houden. 
 

Rijksmonument gaat wat betreft 
historische bouwsubstantie volledig 
verloren. Nieuwbouw volgt footprint 
/ contour en massa van de oudbouw. 
In de bouwmassa wordt dus redelijk 
aangesloten bij de te handhaven 
oudbouw. De belevingswaarde van 
de gevels verandert sterk door 
woonfunctie en openheid. 

- 0 0 - 
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Referentie naar verleden niet meer 
duidelijk. 

Realisatie van Gebouw B op 
de hoek van de Emmastraat 
en de Koningstraat. 
 

Gebouw verrijst op thans 
braakliggend terrein, ter plaatse van 
eerder gesloopte hoekbebouwing. 
Bouwblok en straatentree krijgen 
hier weer een zinvolle invulling en 
hoekaccent. Het gebouw oogt 
echter massaal en concurreert stevig 
met de monumentale bebouwing.  

- 0 0 0 

Realisatie van Gebouwen 
CA en CB aan de 
Julianalaan, ter plaatse van 
bebouwing uit 1976-1979 en 
de dubbele villa Julianalaan 
6-8. 
 

Bebouwing ter vervanging van 
potentieel monumentale dubbele 
villa. Nieuwe, fors opgezette 
volumes, sluiten in schaal en 
verhouding bebouwd-onbebouwd 
oppervlak (grote dichtheid) 
onvoldoende aan op de groene 
context van de historische villalaan 
en de kleine korrelgrootte van 
belendende villa’s en de huizen aan 
de overzijde van de laan. Sloop van 
de villa betekent verlies 
ensemblewaarde. 

- -- -- - 

Realisatie van Gebouw D op 
de hoek van de Emmastraat 
en de Julianalaan, met 
handhaving van de voorste 
travee van het gebouw uit 
1954. 
 

Nieuwbouw vervangt een groot deel 
van cultuurhistorisch waardevolle 
bebouwing uit 1954-1956. Sluit in 
volume en massaopbouw moeizaam 
aan op historische villabebouwing 
van de Julianalaan.  Reduceert de te 
handhaven oudbouw van het KRO-
complex tot smalle schijf langs de 
Emmastraat en verstoort de 
compositie-opbouw van dit 
bouwdeel.  

-- - -- - 

Het maken van een inrit en 
toegang tot de 
ondergrondse parkeer-
garage vanuit de 
Wernerlaan.  

Vindt plaats op thans niet bebouwd 
terrein. Hangt samen met gunstige 
ontwikkeling van ondergronds 
brengen van de 
parkeervoorzieningen. 

0 0 0 0 
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Totaalplan nieuwbouw 
KRO-eiland 

Sloop van bestaande, deels 
monumentale bebouwing en 
herinvulling van het terrein met vijf 
forse nieuwe volumes op 
kelderverdieping.  
Als geheel valt de grote 
plandichtheid van het project op. De 
nieuwe bebouwing is fors van schaal 
en staat dicht op elkaar. Er is 
gekozen voor een groot aantal 
appartementen. De ruimtelijke 
kwaliteit lijkt door de dichtheid, de 
massaliteit van de gebouwen en het 
overladen programma in de knel te 
komen. In de eerste plaats 
conflicteert het plan daarmee met 
de kleinschaligheid en het groene 
karakter van de omliggende 
villabuurt. In de tweede plaats raakt 
de historische bebouwing van het  
KRO-terrein totaal ondergeschikt 
aan de nieuwbouw en wordt 
gereduceerd tot schijf langs de 
Emmastraat. De sloop van historisch 
belangwekkende bouwdelen maakt 
de ontwikkelingsgeschiedenis van 
het terrein en de essentie van de 
functionele geschiedenis van het 
KRO-complex minder goed leesbaar.  

-- - -- - 
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4.5 CONCLUSIES EFFECTEN PLANONTWIKKELING KRO-EILAND 

Positieve effecten van de beoogde plannen op de cultuurhistorische 

component: 

- Herontwikkeling en toevoegen van een zinvolle functie aan een al jaren 

zieltogend stuk van Hilversum, met inpassing en transformatie van 

cultuurhistorisch erfgoed. 

 

- Behoud en restauratie van het oorspronkelijke entreegebouw uit 1938. 

 

- Behoud en restauratie van het voorste deel van de uitbreiding uit 1954, 

waarbij het vooraanzicht van het KRO-studiocomplex volledig behouden 

blijft. 

 

- Handhaven van de voetprint (en daarmee de contour en de positie) van de 

oude Studio 1. 

 

- Aanhelen en invullen van de al jaren braak liggende hoek van de 

Emmastraat en de Koningstraat. 

 

Negatieve effecten van de beoogde plannen op de cultuurhistorische 

component: 

 

- Volledige sloop van een deel van het rijksmonument, te weten de 

voormalige Studio 1 (studiozaal). Hiermee gaat een tastbaar deel van 

functionele geschiedenis van het studiocomplex verloren en raakt het 

thans nog intacte ensemble van entreegebouw, kantoor- en technisch 

gebouw (met studio 2) en de hoofdstudiozaal door wegvallen van de 

laatste in disbalans. De ontwikkelingsgeschiedenis wordt minder leesbaar 

en het begrip van de oorspronkelijke constellatie van complexonderdelen 

van het in landelijk opzicht typologisch zeldzame omroepgebouw wordt 

sterk verminderd. 

 

- Sloop van het grootste deel van het als positief monumentwaardig 

geduide bouwdeel uit 1954. Het is een verlies van een goed ontworpen, 

gaaf en deugdelijk gebouwd historisch bouwdeel dat voor de 

ontwikkelingsgeschiedenis van het complex een hoge cultuurhistorische 

waarde vertegenwoordigt. De hoofdopzet van het gebouw, met 

gelijkwaardige gevels aan Emmastraat en Julianalaan, gekoppeld door een 

prominent hoekaccent, raakt er door verstoord. Daarnaast heeft het 

bouwdeel een grote waarde voor het straatbeeld ter plekke en voor het 

aanzien van het totale historische studiocomplex. Het bouwdeel geeft 

door zijn volume thans nog een indruk van vroegere omvang van het KRO-

complex. Na sloop zou dat slechts gereduceerd zijn tot een smalle strook 

langs de Emmastraat.  

 

- Sloop van de dubbele villa Julianastraat 6-8. Hiermee verdwijnt een 

cultuurhistorisch waardevol en potentieel monumentwaardig onderdeel 

van de oorspronkelijke villabebouwing uit circa 1910 aan de Julianalaan. 

Door de sloop verdwijnt niet alleen het markante ontwerp in overgangsstijl 

van architect J.H. Slot, maar wordt ook de nu nog bestaande gave 

samenhang in de historische villabebouwing, met dubbele villa’s aan beide 

zijden van de straat, verstoord. 

 
-  Schaalsprong bebouwing Julianalaan. De ontworpen bebouwing aan de 

Julianalaan bestaat uit drie forse volumes: de gebouwen CA en CB met 

twee bouwlagen en een kap, gebouw D met vier bouwlagen en een plat 

dak. In het bijzonder door hun volume (in breedte, diepte en deels ook in 

de hoogte) zorgen deze volumes ten opzichte van de bestaande 

bebouwing voor een aanzienlijke schaalsprong. Dit geldt zowel voor de 

verhouding tot de in stand te houden monumentale bebouwing van het 

KRO-complex als voor de historische villabebouwing met zijn relatief fijne 

korrelgrootte van de Julianalaan.  
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De nieuwe gebouwen staan ook nog eens dicht op elkaar of zijn gekoppeld 

(CA en CB), waardoor een groot contrast wordt gevormd ten opzichte van 

de in kleinere en los van elkaar staande volumes geordende 

villabebouwing. De Julianalaan krijgt aan deze zijde een erg stenig 

karakter. Ook de typologie van het vrijstaande villavolume is in het 

nieuwbouwplan losgelaten, te meer een negatief effect daar er een 

historische dubbele villa voor moet wijken. De historische zuidelijke 

straatwand van de Julianalaan wordt geconfronteerd met een volledig 

vernieuwde tegenhanger, met een sterk van de karakteristiek van de 

kleinstedelijke villabuurt afwijkende massaopbouw en dichtheid. 

 

- Het nieuw te bouwen gebouw B op de hoek van Emmastraat en de 

Koningstraat heelt weliswaar een door sloop braakliggend deel van het 

bouwblok weer aan, maar er zijn kanttekeningen te zetten bij het volume 

en de aansluiting bij de rijksmonumentale delen van het KRO-complex. Het 

nieuwe gebouw concurreert door zijn omvangrijke bouwmassa stevig met 

het rijksmonument en dringt deze als het ware in de hoek van het KRO-

eiland. Gevaar dreigt dat het rijksmonument verwordt tot slechts een 

façade in een bijna aaneengesloten gevelwand. 

 

Onduidelijk 

- Het huidige ontwerp geeft weinig inzicht in de verdere invulling van het 

terrein. De verplaatsing van de parkeerfunctie, die het binnenterrein thans 

domineert, naar een ondergrondse kelder kan positief worden genoemd 

en biedt kansen voor een groene inrichting van het binnenterrein, 

aansluitend op het groene karakter van de villawijk. 

 

4.5 SAMENVATTING CONCLUSIES 

Als geheel heeft het project Ontwikkeling KRO-eiland een grote impact op 

de cultuurhistorie in het plangebied. Positieve effecten zijn het nieuw 

leven blazen van een thans door verwaarlozing en leegstand niet meer 

functionerend stuk stad en het restauratieve herstel en herbestemming 

van een belangrijk rijksmonument, alsmede de inp assing van de voorzijde 

van een thans niet beschermd, maar wel cultuurhistorisch waardevol deel 

van de bebouwing uit 1952-1954.  

Negatieve aspecten zijn het teloorgaan van de originele bouwsubstantie 

van het studio 1 gebouw (rijksmonument) en de sloop van het overgrote 

deel van de bebouwing uit 1954-1956 en de dubbele villa Julianalaan 6-8, 

beide potentieel gemeentelijk monument. De studio wordt vervangen 

door een gebouw, dat in hoofdvorm refereert aan het gesloopte 

rijksmonument, al vallen bij de uitwerking van het idee veel kritische 

kanttekeningen te plaatsen.  

Het bouwdeel uit 1954-1956 en de dubbele villa worden vervangen door 

nieuwe volumes, de in schaal, geleding en de onderlinge dichtheid zich 

moeizaam tot slecht verhouden tot de te behouden historis che onderdelen 

van het KRO-complex en de omringende groene villabuurt met 

waardevolle, deels beschermde bebouwing.  

Het nieuwe volume op de hoek van de Emmastraat en de Koningstraat 

dreigt door zijn massa en positie vlak naast het rijksmonument, dit laatst e 

weg te drukken en te reduceren tot slechts een façade.  
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5 ADVIEZEN, SUGGESTIES EN AANBEVELINGEN 

 

5.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk worden enkele adviezen gegeven en suggesties en 

aanbevelingen gedaan met betrekking tot nader verdiepend onderzoek en  

enkele andere aspecten met het oog op het herstelplan.  

 

5.2 VERDIEPEND ONDERZOEK / DOCUMENTATIE 

Wanneer gekozen wordt voor ingrijpende transformatie of volledige sloop 

van thans rijksmonumentale onderdelen of de bouwdelen met een hoge en 

positieve monumentwaarde (de potentiële monumenten) dient rekening 

te worden gehouden met de aanwezigheid van waardevolle 

interieurelementen. Dit geldt bij Studio 1 in het bijzonder voor het 

kunstwerk in de gang, op de buitenzijde van de zaal , alsmede de aanwezige 

spantconstructie en eventueel bijzondere wand- en plafondafwerkingen 

uit 1952. Hierover is slechts summiere informatie bekend. Het verdient 

aanbeveling de interieuraspecten uit 1952 beter in kaart te brengen , te 

analyseren, waarderen en te documenteren. Waardevolle onderdelen 

zoveel mogelijk instand houden. 

Bij de uitbreiding uit 1954-1956 betreft het de travertinomlijsting van de 

deuren tot de grote zaal en een trappenhuis. Het is aan te bevelen deze 

onderdelen zorgvuldig te documenteren, zo mogelijk te demonteren en te 

bezien of ze elders opnieuw kunnen worden gebruikt.  

 

In de redengevende beschrijving van het rijksmonument wordt een aantal 

waardevolle kunstwerken en interieuronderdelen niet genoemd , zoals de 

gebogen binnenwanden, natuurstenen vensterbanken, vloere n en 

wandbekledingen, het reliëf door Arie Teeuwisse en de geëtste glasplaat 

met klok door W. Heesen in de hal.  

Deels gaat het hierbij om elementen uit de bouwtijd, deels ook uit de 

naoorlogse periode. De verschillende elementen worden genoemd in het 

bouwhistorisch onderzoek van Architectenbureau Prent.   

Het is zaak om in het restauratieplan ook het de instandhouding en het 

herstel van deze onderdelen zorgvuldig ter hand te nemen.  

 

Verder bevelen we aan om de te slopen bouwdelen goed te documenteren, 

in het bijzonder ook de jongere uitbreidingen.  

5.3 SUGGESTIES EN AANDACHTSPUNTEN ONTWERP 

Studio 1 

Zet de historische bouwsubstantie van de rijksmonumentale studio 1 in bij 

transformatie van dit gebouw. Ga in het ontwerp uit van te handhaven 

footprint, contour, massa én oorspronkelijke muurdelen, zo mogelijk ook 

de deels nog oorspronkelijke kapconstructie en waardevolle 

interieuronderdelen. Neem het gesloten karakter van de gevels als 

uitgangspunt in het nieuwe ontwerp, vermijd uit de gevel tredende 

elementen als balkons. Probeer in het transformatieontwerp een 

verwijzing te maken naar de bijzondere functie van dit zeldzame gebouw , 

waardoor deze herkenbaar/beleefbaar blijft.  

 

Onderzoek mogelijkheden van andere wijze van invullen van het 

voormalige studio 1 volume: wellicht andere functie, ander woningtype 

met afwijkende gevelinvullingen, waardoor het zich meer onderscheidt 

van de andere nieuwe bouwdelen en een duidelijker connectie behoudt 

met het entreegebouw.  

 

Is sloop van studio 1 onafwendbaar, dan dient te worden ingezet op zo 

nauwkeurig mogelijke reconstructie van de footprint, de contour en 

massa, tevens het overnemen van het historische materiaalgebruik 

(metselwerk, metselverband) en het gesloten karakter van het gebouw.  
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Entreegebouw 

Reconstrueer de historische noordgevel van het entreegebouw naar 

oorspronkelijk ontwerp, als contrast met de grotere ruimte , die er is voor 

modern ontwerp bij de transformatie van het studio 1 bouwdeel.  

 

Bouwdeel 1954-1956 

Handhaaf het bouwdeel uit 1954-1956 in zijn geheel en reduceer dit 

gebouw niet tot slechts een façade aan de Emmastraat. Het is een fraai en 

waardevol gebouw dat zich uitstekend leent voor herbestemming tot 

woningen. Opteer hier voor afwijkend / alternatief woningtype, met 

industrieel karakter.  

 

Dubbele villa Julianalaan 6-8 

Handhaaf de historische dubbele villa Julianalaan 6-8. Herstel dit gebouw 

tot karaktervolle woningen, eventueel als voorbouw van meer naar 

achteren gelegen annex. Herstel aan de zijde van de Julianalaan het groene 

karakter van de villatuinen. 

 

Inrichtingsplan 

Ontwikkel een inrichtingsplan voor het terrein die recht doet aan en 

aansluiting vindt bij het karakter van de groene kleinstedelijke villawijk.  
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