
Gronden van het bezwaar bij het pro forma bezwaar d.d. 10 november 2015 tegen het besluit van 

het college van Burgemeester en Wethouders van Hilversum op onze monumentenaanvragen voor 

Julianalaan 6-8 en Emmastraat 52 te Hilversum. 

 

 

De Erfgoedvereniging Heemschut maakt bezwaar tegen het besluit om de dubbele villa Julianalaan 6-

8 niet, en de uitbreiding van het KRO-complex uit 1954 slechts gedeeltelijk als gemeentelijk 

monument aan te wijzen. 

 

Wij zijn doordrongen van het belang van de voortgang van de planrealisatie van het zgn. KRO-eiland. 

Te lang reeds ligt het gebied er troosteloos bij. Het is dan ook met de nodige aarzeling, dat we dit 

bezwaar hebben ingediend. Wij zijn echter van mening, dat er te belangrijke monumentale waarden 

in het geding zijn om de afwijzing van de gemeentelijke monumentenstatus van de dubbele villa 

Julianalaan 6-8  en de slechts gedeeltelijke aanwijzing als gemeentelijk monument van de uitbreiding 

van het KRO-complex uit 1954 door het college van Burgemeester en Wethouders zonder bezwaar te 

laten passeren. 

 

De inhoudelijke argumenten die wij bij de aanvraag naar voren hebben gebracht zijn naar onze 

mening onverkort van kracht. Wij verwijzen hiervoor dan ook naar de oorspronkelijke aanvraag. 

Inmiddels hebben de erfgoedverenigingen, die zich bezighouden met het KRO-eiland door een 

onafhankelijk bureau, het Monumenten Advies Bureau, een cultuurhistorische effectrapportage 

laten maken. Hierin worden de argumenten in onze oorspronkelijke aanvraag bevestigd en versterkt. 

Deze rapportage is als bijlage toegevoegd. 

 

In de motivatie van het besluit gaan B en W maar beperkt in op de door ons naar voren gebrachte 

argumenten.  

 

In het kort zeggen B en W over de Julianalaan :  

In huidige plan is het niet mogelijk de dubbele villa te behouden. 

Het ensemble wordt niet onevenredig aangetast, want de eenheid en de  samenhang ervan ligt met 

name aan overzijde Julianalaan. 

Monumentale waarden zijn niet zodanig hoog, dat deze opwegen tegen planrealisatie  en 

herontwikkeling van het gehele KRO-eiland. 

 

Tot zover de motivatie van het college. 

In onze aanvraag concluderen wij het volgende: 

 

- De dubbele villa heeft een cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een 

typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de destijds beter gesitueerden.  

- De dubbele villa is van architecthistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp van 

architect Slot en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en 

detaillering. De oorspronkelijke architectuur is tot op heden redelijk gaaf behouden gebleven.  

- De dubbele villa heeft een grote ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en 

stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande villabebouwing.  

 



Op de eerste twee van de drie door ons aangevoerde punten wordt in de motivatie van het besluit 

niet nader ingegaan, noch in de motivatie van het besluit van B en W noch in het advies van de CWM.  

Slechts op het punt van de ensemblewaarde wordt gezegd, dat de eenheid en samenhang met name 

gelegen is aan de overzijde van de Julianalaan. 

Wel wordt geconcludeerd, dat de monumentale waarden niet zodanig hoog zijn, dat deze opwegen 

tegen planrealisatie en herontwikkeling. Waarom dit zo zou zijn wordt in de motivatie nergens 

duidelijk gemaakt. Waar het college verwijst naar het advies van de CWM menen wij een zekere 

discrepantie op te merken tussen het advies van de monumenten kamer van de CWM en het advies 

van de gezamenlijke commissie. 

 

Wij zijn van mening, dat de conclusies in onze oorspronkelijke aanvraag nog onverkort van kracht 

zijn, inclusief de ensemblewaarde. Wij worden hierin bevestigd in de in onze opdracht opgestelde 

CHER door het Monumenten Advies Bureau: 

 

“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.” 

En: 

“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.”  

 

Blijft nog het punt van de belangenafweging.  

Nergens wordt duidelijk gemaakt, waarom de haalbaarheid van de ontwikkeling van het KRO-eiland 

in het geding is wanneer de dubbele villa Julianalaan 6-8 gemeentelijk monument zou worden. Is er 

ooit serieus onderzocht of handhaving van de dubbele villa de planrealisatie en herontwikkeling van 

het gehele KRO-eiland onmogelijk zou maken? 

 

Wij zijn van mening, dat de motivatie van het besluit door het college van B en W voor de afwijzing 

van de gemeentelijke monumentenstatus van Julianalaan 6-8 ernstig te kort schiet. Wij zien dan ook 

niet in waarom deze status niet toegekend zou kunnen worden. 

 

 



 

 
Over de uitbreiding 1954 van de KRO studio hoek Emmastraat 50-52/julianalaan schrijven B en W in 

hun motivatie het volgende: 

 

”De monumentenkamer van de CWM heeft de monumentale waarden van de uitbreiding uit 1954 

bevestigd, maar heeft tegelijk aangegeven, dat met name de samenhang van het gevelfront 

bepalend is. Het college volgt de beoordeling van de CWM dat het voorste deel van de uitbreiding uit 

1954, op de hoek van de Emmastraat met Julianalaan, het belangrijkste deel is van de uitbreiding uit 

1954. Dit deel vormt samen met het entreegebouw van de KRO-studio het gevelfront van het 

voormalige KRO-complex. Het achterste deel aan de julianalaan heeft een neutrale 

monumentenwaarde en is van ondergeschikt belang. In het huidige herontwikkelingsplan zal het 

vooste deel behouden blijven en samen met het naastliggende entreegebouw aan de Emmastraat 

worden gerestaureerd. Het achterste deel zal worden vervangen door nieuwbouw met 

appartementen. 

 

De integrale belangen afwegende is het college van mening, dat het voorste deel aan de Emmastraat 

het meest karakterestieke deel is van de uitbreiding uit 1954 en dat behoud ervan belangrijk is voor 

de herkenbaarheid van het voormalige KRO-studiocomplex. Vooral omdat hierdoor waardevolle 

elementen als de KRO_letters en het hoekvolume met balkon behouden blijven De monumentale 

waarden van het achterste deel zijn niet zodanig hoog, dat deze opwegen tegen de haalbaalheid van 

het herontwikkelingsplan van het gehele KRO-eiland.” 

 

Heemschut is blij dat in ieder geval een deel van de uitbreiding uit 1954 behouden blijft. In onze 

oorspronkelijke aanvraag  kwamen wij tot de volgende conclusie: 

 

De uitbreiding uit de jaren vijftig van het KRO-complex is monumentwaardig om de volgende 

redenen: 

 

- vanwege de relatie tot het reeds Rijksmonumentale onderdeel van het complex. De vleugel uit het 

begin van de jaren vijftig is een historisch en architectonisch belangwekkend onderdeel van het 

grotendeels als Rijksmonument beschermde complex 

- architectonisch vanwege de zorgvuldige vormgeving. De uitbreiding is door het Architectenbureau 

F.J. Wiegerinck en H.J. van Balen volledig in de stijl van het gebouw van architect Maas gerealiseerd 

- cultuurhistorisch als illustratie van de veelal geleidelijke ontwikkeling van de Hilversumse 

studiocomplexen, in dit geval dat van de K.R.O. 

 

Dit onderschrijven wij nog steeds.  

 

Wij zijn nog steeds van mening, dat ook het deel van de uitbreiding, dat gelegen is aan de Julianalaan 

bescherming verdient. Waarom dit zo ia wordt goed verwoord in de CHER van het Monumenten 

Advies Bureau: 

 

“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.” 

en 

“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.“ 

Dat het achterste gedeelte van  de uitbreiding slechts een neutrale monumentenwaarde zou hebben 

bestrijden wij.  

Wij pleiten nogmaals voor een monumentenstatus voor de gehele uitbreiding, niet slechts het 

voorste deel. 

 

 

 

 

 

Bijlage: 

 

- Cultuurhistorische effectrapportage Ontwikkeling KRO-eiland 


