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 Vil la Industria

Voor je ligt de brochure van Villa Industria, een bijzonder woonplan op een 

bijzondere locatie. Daar waar vroeger de gemeentelijke gasfabriek de stad van 

energie voorzag, verrijst straks een eigenzinnige buurt met circa 370 woningen 

en appartementen.

In deze brochure lees je alles over het gevarieerde koop- en huuraanbod van 

Villa Industria, maar ook over wonen en leven in mediastad Hilversum, de 

schitterende omgeving en de vele voorzieningen. Verder blikken we heel even 

terug op de historie van het gebied, maar de focus ligt vooral op de toekomst. 

Villa Industria komt tot leven!

Veel leesplezier!

EIGENTIJDS WONEN 
OP EEN ENERGIEKE PLEK IN HILVERSUM
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Villa Industria
Hilversum, de hoofdstad van ’t Gooi met bijna 85.000 inwoners, een van de beste 

winkelgebieden van Nederland, gelegen in een prachtig groene omgeving, bekend 

van haar vele unieke jonge monumenten van onder meer de architect Dudok en 

natuurlijk de bakermat van de mediasector in Nederland. Je zult er maar wonen! 

Een bijzonder stukje Hilversum vinden we aan de rand van het oude station. Het terrein 

van de voormalige gasfabriek wordt getransformeerd in een prachtige, energieke 

woonomgeving. Een woonomgeving met de naam Villa Industria. 

IDEALE WOONOMGEVING 

Villa Industria biedt alle comfort van modern wonen. Met meer dan 360 ruime woningen, 

het centrum op loopafstand, het treinstation om de hoek, (basis)scholen in de directe 

omgeving en grenzend aan het groen, heeft Villa Industria alles wat je van een ideale 

woonomgeving mag verwachten. 

EIGEN ENERGIE 

Maar Villa Industria is meer. Villa Industria is eigenzinnig en stoer. Je zou zelfs kunnen 

zeggen dat het een eigen energie heeft. Energie geput uit de historie van dit unieke 

gebied, als bron van inspiratie bij het ontwerpen van zowel de woningen als de 

buitenruimte. Wat dacht je bijvoorbeeld van ondergronds parkeren? Zo blijft er in de wijk 

voldoende ruimte over voor de kinderen om onbezorgd te kunnen spelen. En met een 

eigen sport- en wellnesscomplex, een zwembad en een bijzonder groene omgeving, 

hoef je je eigen woonomgeving eigenlijk niet eens te verlaten. Doe je dat wel, dan 

hebben Hilversum en haar directe omgeving je meer dan voldoende te bieden. Maak 

bijvoorbeeld eens een vaartocht over de Loosdrechtse plassen of breng een bezoek aan 

de nabijgelegen boeren brinkdorpen voor een heerlijke dag uit.

Villa Industria, dat  
is pas thuiskomen



De ontwikkeling van Villa Industria kent een lange 

geschiedenis. Met wethouder Jan Rensen blikken we nog 

één keer op dit proces terug, maar kijken we vooral ook 

vooruit naar de toekomst van dit bijzondere woonplan. De 

heer Rensen is wethouder Economie & Media, Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid, Grondzaken, Wonen en Stedelijke 

vernieuwing, Toerisme en Evenementen te Hilversum.

Laten we het nog één keer helder benoemen, is Villa 

Industria nu een brandschoon stuk grond waar je met een 

gerust hart kunt wonen? 

“Absoluut! Het gebied kende vanaf de bekendmaking van de 

nieuwe bestemming een behoorlijke tegenslag. We hebben er 

als gemeente alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat het 

gebied goed onderzocht werd. Er volgde een lange periode van 

bodemsaneringen tot diep onder het grondwater. Maar ik kan u nu 

met een gerust hart zeggen dat het gebied brandschoon is. Sterker 

nog, het is nu misschien wel één van de schoonste gebieden in 

Hilversum. We blijven het voor alle zekerheid nog goed in de gaten 

houden, zodat zelfs eventuele uitdampingen geen kans krijgen.”

Van gasfabriek naar Villa Industria, kunt u ons meenemen 

naar de geboorte van dit innovatieve plan? 

“Het gebied van de voormalige gasfabriek heeft enige tijd 

geen bestemming gehad. De vraag rees wat we met dit terrein 

zouden kunnen doen. In die fase hebben we gesproken met 

projectontwikkelaars, architecten en bewoners. Al snelde volgde 

een plan voor een nieuwbouwwijk. Met als 

voorwaarde dat de wijk een duidelijk link 

met de rijke historie wist te maken.”
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WETHOUDER JAN RENSEN:

“De stad krijgt er een 
potentieel monument  
uit de 21e eeuw bij.”
De historie speelde dus een belangrijke rol bij de 

ontwikkeling van dit gebied. Hoe zien we dat terug? 

“Een duidelijke link naar de historie is terug te zien in de 

woningen. Zo zijn bijvoorbeeld de voormalige gashouders terug 

te vinden in het nieuwe appartementencomplex ‘de Gashouders’. 

Daarnaast is het spoor van het kolentransport nog deels terug te 

vinden in het ontwerp.”

Wat maakt Villa Industria zo’n bijzonder project? 

“Naast de geschiedenis van dit gebied, is de geografische ligging 

bijzonder. Vroeger lag het gebied over het spoor, toen nog 

‘buiten Hilversum’. Nu wordt het een onderdeel van Hilversum en 

verbindt ‘Over het Spoor’ met de rest van de stad.”

Wat betekent Villa Industria voor Hilversum en haar 

toekomstige bewoners? 

“Villa Industria zal een heel nieuwe impuls geven aan dit deel van 

Hilversum. Het wordt een wijk op zich, maar sluit ook bijzonder 

goed aan op de omliggende wijken. Dudok bouwde aan de 

overkant de onlangs helemaal gerenoveerde woonwijk Liebergen. 

Een prachtig monument. En de stadsuitbreiding verder in Oost 

heeft een beschermd stadsgezicht. Deze monumenten uit de 20e 

eeuw krijgen er nu een potentieel monument uit de 21e eeuw 

bij. Daarnaast zal de komst van Villa Industria ook goed zijn voor 

de detailhandel in de buurt, zoals Riebeek en Seinhorst. Het 

gerenoveerde zwembad en de daarop gebouwde sporthal zijn 

onderdeel van de voorzieningen in dit deel van Hilversum.”

Voor wie is Villa Industria in het bijzonder geschikt?  

“Villa Industria is voor alle (toekomstigers) Hilversummers. Er 

komen hier woningen in alle prijsklassen. En wat voor heel 

Hilversum geldt: bos en hei liggen op loopafstand. Dat maakt het 

heerlijk wonen. Het gebied waar Hilversummers jarenlang heen 

gingen om de energierekening contant te betalen, transformeert 

nu in een moderne, prettige leefomgeving.”
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Radio- en televisiestudio’s, redacties, mediaopleidingen, games, connected TV, 

social mediatools, 3D-techniek: je vindt het allemaal in Hilversum. Hilversum 

draagt dan ook met recht de naam Mediastad. Bij elkaar zijn 10.000 mensen 

in Hilversum rechtstreeks werkzaam voor, in en met de media; dat is dus een 

derde van het totaal aantal Hilversumse banen! 

“Welkom in de mediastad, 
welkom in Hilversum, 

 terug naar jou.”

Om te achterhalen hoe de van oorsprong 

groene stad Hilversum werd omgedoopt 

in Mediastad, moeten we een flinke duik 

nemen in de geschiedenis. Het begint 

bij de opkomst van het radiotoestel 

en de start van de Nederlandse 

Seintoestellenfabriek (NSF) in 1918. 

Waarna vijf jaar later, op kerstavond 

1924, de eerste radio-uitzending een 

feit was. Als snel vestigden verschillende 

omroepen hier hun studio’s en kantoren 

om zo telefoonkosten uit te sparen. In 

1951 was het moment daar, de eerste TV-

uitzending, live vanuit Hilversum. De bouw 

van een eigen omroepkwartier volgde 

snel. Het kwartier ken je overigens nog 

steeds, maar dan onder de naam Media 

Park. En voilà, de geboorte van Hilversum 

Mediastad was een feit.

MEDIASTAD BIJ UITSTEK 

Dat Hilversum ook vandaag de dag een 

terechte drager van de titel Mediastad 

is, blijkt wel uit de groei van het aanbod 

van mediagerelateerde bedrijven. Zo 

telt het Mediapark ruim tweehonderd 

kleine en grote bedrijven. Hierdoor heeft 

Hilversum de grootste concentratie van 

audiovisuele bedrijven in Europa. Het 

naastgelegen Instituut voor Beeld en 

Geluid, wat officieel zijn deuren opende 

in 2006, is het audiovisueel geheugen 

van Nederland en stelt z’n archieven 

voor zowel professionals als het grote 

publiek beschikbaar. En in een mediastad 

mag een eigen mediafaculteit natuurlijk 

ook niet ontbreken. De faculteit Kunst, 

Media en Technologie van de HKU 

is dan ook in Hilversum gevestigd en 

levert topspecialisten die werken in de 

gaming- en crossmediabranche. Zo weet 

Hilversum haar titel ook in de toekomst te 

behouden.

Hilversum in 3, 2, 1… live!
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10De 10 van 
Hilversum 

Hilversum heeft het allemaal, unieke 

winkels, (h)eerlijke restaurants, een 

ruim aanbod aan kunst en cultuur en 

prachtige natuurgebieden. Met trots 

presenteert Hilversum: de tien van 

Hilversum!

 
 Lekker in Hilversum:  
 The Little Cakeshop  
Hier is alles te koop voor de prachtigste taarten, 

cupcakes en cakepops. Candy melts in alle kleuren 

van de regenboog, eetbaar papier bedrukt met 

de meest uiteenlopende prints, marsepeinen 

versieringen en natuurlijk de boeken die je helpen 

om thuis zelf de mooiste creaties te maken. Van 

tevoren iets bestellen en kant-en-klaar afhalen kan 

natuurlijk ook! www.thelittlecakeshop.nl

|1|



 Ga voor de ultieme    
	 filmbeleving! 
Wat is een mediastad zonder Filmtheater? Hilversum is de trotse 

vestigingsplaats van Filmtheater Hilversum, in 1978 opgericht 

als Filmhuis Hilversum. Ooit begonnen met één voorstelling per 

week in jongerencentrum De Tagrijn, is Filmtheater Hilversum 

uitgegroeid tot een schitterend theatergebouw dat garant staat 

voor een ultieme filmbeleving! www.filmtheaterhilversum.nl 

 Relaxen bij Sauna    
 Hilversum 
In een sfeervolle villa in het hartje van de mediastad is sinds 

mei 1962 Sauna Hilversum gevestigd. Naast de huiselijkheid, 

gezelligheid en persoonlijke aandacht die hier voorop staan, 

worden regelmatig aanpassingen uitgevoerd waardoor volledig 

aan de eisen en wensen van deze tijd wordt voldaan. Je kunt er 

heerlijk genieten van het saunalandschap of je boekt een van de 

beautybehandelingen. www.saunahilversum.nl

 De (Michelin) ster van   
 Hilversum, restaurant Lakes 
Restaurant Lakes is gevestigd op een indrukwekkende locatie 

aan het water, het Dudok-paviljoen. Dit hippe restaurant van 

de familie Fitouri is van binnen prachtig modern ingericht. 

Chefkok Erik de Boer staat in de keuken en kookt graag een 

heerlijk verrassingsmenu. Je kunt ook een keuze maken uit de 

gevarieerde menukaart. Het restaurant biedt zelfs een eigen 

chauffeursdienst. www.restaurantlakes.nl

 Door de bomen…het   
 bos niet meer zien?  
 Ontdek Pinetum! 
Het Pinetum Blijdenstein is een botanische tuin, gespecialiseerd 

in coniferen. De deels ommuurde tuin van 1,5 hectare is 

onderdeel van de Nationale Plantencollectie en vormt een 

van de belangrijke coniferencollecties in de wereld. Daarnaast 

zijn hier talloze andere boomsoorten te bewonderen. Het 

bezoekerscentrum ‘Klein Vogelenzang’ heeft een prettig terras 

met prachtig uitzicht op de collectie. www.pinetum.nl 
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 Lunch, dinner  
 and clubbing  
Een hotspot waar je elk moment van de dag terecht kunt. 

Van een vers bereide kop koffie in de late ochtend tot een 

uitgebreide lunch en exclusieve diners. Foyer Restaurant Club 

Rex, gesitueerd in een voormalige bioscoop is art-deco stijl, 

is er voor fijnproevers en vleesliefhebbers. Maar ook voor 

feestgangers die zich tot in de late uurtjes in het clubleven willen 

onderdompelen! www.rexhilversum.nl

 Zoek het hogerop bij het   
 Hilversumse raadhuis 
Het pand op zich neemt een unieke plaats in binnen de 

internationale architectuurgeschiedenis. Het is dan ook het 

hoogtepunt uit het oeuvre van gemeentearchitect W.M. Dudok, 

die ook een groot deel van de wijk rondom Villa Industria 

heeft ontworpen. Hij ontwierp niet alleen het gebouw, maar 

besteedde ook veel aandacht aan de binnenzijde hiervan, tot 

aan details als de klokken, lampen en lichtknopjes. Boek een 

rondleiding of beklim de toren! www.vvvgooivecht.nl

 Boten kijken... de oude  
 haven van Hilversum 
De in 1938 aangelegde haven aan het Hilversums Kanaal 

behoorde tot de top vijf van beste inzendingen voor de 

Omgevingsarchitectuurprijs in 2004. Met de Nieuwe Brug 

en de zand- en zoutbunker, ontworpen door Dudok, een 

bijzondere omgeving. De bunker huist vandaag de dag de 

aquariumspeciaalzaak Rifwachter die zeker de moeite van het 

bezoeken waard is. www.tgooi.info/haven

 Gooisch Poppentheater  
 het Hilver’s Hofje 
Met de kinderen naar een heus, authentiek poppentheater? Dat 

kan, elke woensdag, vrijdag en zaterdag speelt een vaste groep 

professionele poppenspelers verschillende voorstellingen. Een 

prachtig decor neemt niet alleen de kinderen maar ook zeker de 

volwassenen mee in een bijzonder verhaal. Het poppentheater 

vind je in de kelder van het shoppingcenter Hilvertshof. www.

gooisch-poppentheater.nl
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 Walhalla voor   
 kookliefhebbers 
De plek bij uitstek voor de professionele kok en een waar 

walhalla voor hobbymatige keukenprinsen en –prinsessen. 

Kookwinkel Oldenhof is sinds 1821 specialist in de keuken 

en heeft de meest uitgebreide collectie kookgerei en 

keukenapparatuur. Van de nieuwste kookboeken tot exclusief 

glaswerk en van state-of-the-art espressomachines tot 

handgemaakte fornuizen. www.kookwinkel.nl

|10|



12

Villa Industria, in de wijk Over ’t Spoor, ligt met zijn prismavorm net 

achter het station en midden in Hilversum-Oost. Met de belangrijke 

uitvalswegen A1 en A27 aangrenzend, is Villa Industria dan ook 

zeer centraal gelegen. Ideaal als je bijvoorbeeld werkzaam bent 

in de omliggende steden Amsterdam of Utrecht. Je kunt dan al 

binnen dertig minuten thuis zijn en dat is wel zo prettig.

Kenmerkend voor Villa Industria is de combinatie van zowel een stedelijke 

als een natuurlijke omgeving. Enerzijds via de uitvalswegen verbonden 

aan de grote steden en anderzijds ook midden in het groene hart van 

het Gooi. Zo ben je minder dan tien minuten verwijderd van de hei- en 

duingebieden, bosrijke omgevingen en waterlandschappen. Heerlijk om 

bijvoorbeeld een lange wandeling te maken met de hond of om op natuur 

ontdekkingstocht te gaan met de kinderen. 

EROPUIT IN EIGEN OMGEVING

En in de weekenden? Dan kun je bijvoorbeeld met de fiets een uitstapje 

maken naar de naastgelegen Gooise dorpen Laren, Bussum en 

Blaricum. De route zelf is al zeker de moeite waard. Met het prachtige 

boerenlandschap van ’s-Graveland, waan je je heel even op vakantie. 

Centraal 
gelegen 
tussen stad 

en groen
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“Waan jezelf even 
op vakantie!”
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Hilversum lééft!

Voor uitgaan, winkelen en theaterbezoek ben je in 

Hilversum op de juiste plek. Maar ook voor rust en 

ontspanning kun je in deze groene omgeving je hart 

ophalen. Als Hilversummer hoef je je dan ook geen 

moment te vervelen. 

Hilversum kent vele bijnamen, met Mediastad als favoriet. 

Maar wist je dat Hilversum ook een tuinstad is? Zo heeft 

Hilversum uitzonderlijk veel groene wijken en natuurlijk een 

prachtige ligging te midden van natuurgebieden, met de 

nabijgelegen heide in het bijzonder. 

BIJZONDERE BOUWWERKEN 

Het gebouwde Hilversum is eveneens uniek: 

gemeentearchitect Dudok bepaalde het stadsgezicht en zijn 

handtekening is dan ook duidelijk terug te zien in de vele 

bijzondere bouwwerken verspreid over Hilversum. 

UNIEKE WINKELTJES 

Voor het winkelend Hilversum is er een verrassend 

gevarieerd aanbod. Ook als je op zoek bent naar dat ene, 

unieke winkeltje. Net buiten het centrum van de stad vind je 

in de Havenstraat een paar van die bijzondere adresjes. Altijd 

handig als je op zoek bent naar een origineel cadeau.  

HILVERSUM BY NIGHT 

Het nachtelijke Hilversum is al net zo divers. De stad biedt 

een scala van verschillende restaurantjes en cafés. Noem 

een gerecht en je zult het er vinden! De terrassen aan de 

Groest, Kerkbrink of het Weversplein zijn bij uitstek geschikt 

om de warme zomeravonden heerlijk in te luiden. Een 

bruisende avond beleven? Bezoek een theatervoorstelling of 

waag een dansje in een van de trendy clubs.

SPORT EN SPEL 

Voor het sportieve Hilversum zijn er diverse verenigingen 

waar je bij aan kunt sluiten. Of het nu gaat om een balletje 

slaan of trappen of een gezellig potje Jeu de Boules. Wist je 

dat Hilversum ruim veertig verschillende sporten biedt?
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Van Bourgondiërs, nachtbrakers, shopaholics, 
natuurliefhebbers tot sportievelingen.

Hilversum heeft het, 
voor iedereen.  



Villa Industria, luxe  
wonen is luxe leven!
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Na	een	drukke	dag	werken	is	niets	fijner	dan	even	

ontladen	in	het	fitnesscentrum,	de	sporthal	of	het	

zwembad. Op loopafstand van je woning biedt Villa 

Industria die mogelijkheid. 

Het ruim opgezette complex bestaat uit een sporthal, het 

compleet vernieuwde zwembad De Lieberg, een eigen 

fysiotherapie praktijk en een ultramoderne fitnessruimte Van 

Hellemond Fitness voorzien van hoogwaardige fitnessapparatuur.

UW CONDITIE OP PEIL HOUDEN?  

Volg eens een intensieve spinningsessie. Geef je de voorkeur aan 

een groepsles? Industria Sports biedt je een scala aan lessen, 

van Bodypump tot Sh’bam. Ook de jongere sporters kunnen 

hier hun hart ophalen. Zo heeft het complex zelfs een eigen 

dojo, waar verschillende zelfverdedigingssporten kunnen worden 

beoefend. 

KINDEROPVANG 

Voor de fanatieke sporter beschikt het complex over een eigen 

kinderopvang. Zo kun je met een gerust hart sporten terwijl de 

kleintjes het ook naar hun zin hebben. En na het sporten? Dan 

kun je je heerlijk laten verwennen door gebruik te maken van 

het aanbod aan welnessactiviteiten. Kies bijvoorbeeld voor een 

beautybehandeling of een ontspannende massage.Sport en 
welness 

op loopafstand
VI personal sport card
Voor de nieuwe bewoners van Villa Industria bieden wij een 

unieke ‘Villa Industria Personal Sport Card’! Deze unieke V.I.P 

sportkaart geeft recht op: 

• één jaar gratis gebruikmaken van de fitnessfaciliteiten  

 Van Hellemond Sport voor twee personen;*

•  gebruik van het zwembad De Lieberg middels  

een badenkaart.*

*De makelaar kan je informeren omtrent de exacte voorwaarden.
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Modern wonen op  
een plek met historie 
Villa Industria durft. Haar stoere geschiedenis maakt van dit gebied een 

dynamische, spannende omgeving. Het straatbeeld met de verschillende 

woningtypen onderstreept dit, met een bijzondere combinatie van 

appartementen, stadswoningen, loftwoningen en dekwoningen. 

Bestaande en verdwenen industriële bouwwerken worden ingezet om in Villa 

Industria de sfeer van weleer terug te brengen. Dat is bijvoorbeeld te zien in 

het appartementencomplex ‘de Gashouders’. Het gebouw, bestaande uit 

drie cirkelvormige torens, refereert aan de gashouders van de voormalige 

gasfabriek die op deze plek stond. Elk woningtype heeft zo zijn eigen 

specifieke subtiele link met het industriële verleden. 



Villa Industria, gebouwd op misschien wel de meest 

energieke plek van Hilversum. Die energie is ook nu, na 

jaren van braakligging, nog steeds te voelen…

Het was 16 mei 1885. De exploitatie van de gemeentelijke 

gasfabriek aan de Kleine Drift was een feit. De gemeenteraad 

kwam die avond tijdens een feestelijke zitting in het raadhuis 

bij elkaar om het oplichten van de gaslantaarn op dat plein 

te bewonderen. Een hele belevenis waar heel Hilversum voor 

was uitgelopen. Niet veel later besloot diezelfde gemeenteraad 

zelfstandig de gasfabriek te exploiteren. Dit was dan ook de 

start van een grote, beeldbepalende fabriek in de wijk Over ’t 

Spoor, zoals men deze wijk toen bestempelde. De verkoop, 

aan zowel particulieren als fabrieken in Hilversum, zou een 

belangrijk deel van de gasafzet gaan vormen. 

Van gasfabriek 
naar Villa Industria

MECHANISATIE 

Het dagelijkse werk in de fabriek was zwaar, vooral in de 

nachtdiensten. Daar kwam gelukkig een eind aan toen de hele 

fabriek begin negentiende eeuw zo veel mogelijk gemechaniseerd 

werd. Destillatieovens werden bijgebouwd en bestaande 

ovens vervangen. Ook kwamen er steeds grotere gashouders, 

fabrieksschoorstenen en blustorens op het terrein te staan. 

Al snel vormde de fabriek en de arbeiderswijk er omheen een 

markant onderdeel van het silhouet van Hilversum.

VAN PRODUCENT NAAR DISTRIBUTEUR 

Vanaf de vijftiger jaren lukte het de gasfabriek niet langer om 

zelfstandig aan de enorm gestegen vraag te voldoen en men 

begon het gas van elders, het zogenaamde ‘afstandsgas’, in te 

kopen. Het voormalige GEB was hiermee, van gasproducent, in 

één klap gasdistributeur geworden. De laatste restanten van de 

fabriek, waaronder de imposante gashouders, werden geleidelijk 

gesloopt om vanaf 1971 plaats te maken voor kantoren en 

andere voorzieningen. Van de fabriek bleef voor het GEB, later 

REGEV, alleen nog het kantoor over. 

TIJD VOOR NIEUWE ENERGIE 

In 2004 besloot de gemeente de rommelige verzameling van 

functies en gebouwen, die sinds de jaren ‘70 op het terrein waren 

gekomen, definitief in te wisselen voor iets anders. Het was tijd 

voor een nieuwe vorm van energie. Een energie genaamd Villa 

Industria.
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Mecanoo is geen vreemde in architectenland. Gebouwen als 

de Montevideo (met de duurste postcode van Nederland) en 

het Nederlands Openluchtmuseum behoren slechts tot een 

selectie van projecten. Het spectrum van Mecanoo is ongekend 

breed: huizen, scholen en complete woonwijken, theaters, 

bibliotheken en wolkenkrabbers, parken, pleinen en snelwegen, 

steden, polders en Randstad, hotels, musea en zelfs een kapel. 

Wat al deze ontwerpen gemeenschappelijk hebben? Het werk 

van Mecanoo is humaan, speels, technisch innovatief en goed 

gedetailleerd. “Het komt tot stand uit een veelheid aan factoren, 

omstandigheden en overwegingen: cultuur en klimaat, traditie en 

vakmanschap, geschiedenis en toekomst, allen spelen een even 

belangrijke rol”, aldus Francine Houben.

HISTORIE EN TOEKOMST 

Bij het ontwerpen van Villa Industria heeft de historie van 

het gebied een essentiële rol gespeeld. De dynamiek van 

een ruimte waar de beeldbepalende gasfabriek met zijn 

gashouders heeft gestaan, prikkelde het creatieve brein van de 

architecten. Maar men heeft ook vooruit gekeken. Wie zijn de 

toekomstige bewoners van Villa Industria en welke eisen stellen 

zij aan een prettige woon- en leefomgeving? Het ontwerpen 

van zo’n duurzame omgeving zit dan ook in het DNA van 

Mecanoo, gecombineerd met het besef dat duurzaamheid een 

maatschappelijke verantwoordelijkheid is. “Duurzaamheid gaat 

ook over gebouwen die na jaren nog boeien, over identiteit, 

materialisering en ruimtebeleving. Ze moeten bewoners inspireren 

tot verantwoord gedrag en sociale interactie.”

Visie van de architect
Villa Industria, een masterplan ontwikkeld door een masterbrein. Mecanoo architecten, onder bezielende leiding van 

Francine Houben, werd in 2004 benaderd om samen met projectontwikkelaars van de Alliantie en Proper-Stok een 

historisch gebied in Hilversum vorm te geven. Een gebied dat in het verleden nog buiten de stadsgrenzen van Hilversum 

lag maar met de uitbreiding van de stadsgrenzen een belangrijke plek binnen Hilversum vormt. Het gebied dat dankzij 

Mecanoo de titel Villa Industria kreeg. 
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EENHEID IN VARIËTEIT 

Villa Industria is een woonomgeving voor jong en oud. Van jonge 

gezinnen die bewust een plezierige, luxe groene woonomgeving 

zoeken tot de fitte vijftigplusser. Die variëteit van mensen 

vereist een variëteit van woningen. Laagbouw en hoogbouw, 

trendy appartementencomplexen met ruime balkons tot 

eengezinswoningen met een royale tuin. De ruim 370 woningen 

bieden iedere bewoner een passende woning. Het lijkt natuurlijk 

een enorme uitdaging om zo veel verschillende typen woningen 

toch een eenheid te laten vormen. Niets is minder waar. Alle 

woningen kennen overeenkomsten die het bijzondere imago van 

deze wijk benadrukken. 

INDUSTRIËLE ELEMENTEN 

De industriële elementen met een verwijzing naar het verleden zijn 

direct of indirect zichtbaar in de verschillende typen woningen. 

Een duidelijke verwijzing is bijvoorbeeld terug te zien in het 

appartementencomplex ‘de Gashouder’. Uiteraard geïnspireerd 

op de toenmalige gashouders. Ook de woningen in de vorm van 

de ronde-ton-loodsen, zijn een duidelijk knipoog naar dit tijdperk. 

De voormalige spoorlijn, voor het vervoer van de gaskolen, is 

gedeeltelijk nog zichtbaar en maakt het totale beeld, en daarmee 

het imago, compleet. 
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BIJZONDERE BUITENRUIMTE 

Niet alleen de woningen maken Villa Industria een prettige en 

bijzondere woonomgeving. De buitenruimte speelde eveneens 

een belangrijke rol bij de ontwikkeling van dit gebied. Bijzonder 

is het ondergronds parkeren tussen de woonhuizen. Door deze 

zichtbare creatie van diepte combineert het vorm en functie. 

Autovrij bovengronds maakt het een veilig gebied voor kinderen 

om heerlijk buiten te kunnen spelen. Speciale aandacht is er 

ook uitgegaan naar de groenvoorzieningen in Villa Industria. 

Naast de groene ligging en het hebben van een eigen park zijn 

de diverse wijken binnen Villa Industria met elkaar verbonden 

door zogenaamde groene rotondes. En wie goed oplet, ziet dat 

de beplanting van deze rondes zijn aangepast op de seizoenen. 

Ieder seizoen dus een nieuwe aanblik!

LUXE EN COMFORT 

Bij het ontleden van de naam vinden ‘Villa Industria’ we in 

‘Industria’ natuurlijk de link met het verleden. En in ‘Villa’? Leven 

in Villa Industria is leven in luxe en comfort die je van een leef- en 

woonomgeving mag verwachten. Het hebben van een sporthal, 

fitness en zwembad zijn slechts enkele elementen die het leven 

veraangenamen. Ook in het (her)ontwerpen van deze gebouwen 

is ruimte voor detail geweest. Het kunstwerk van kunstenaar 

Berend Strik in de pui van het zwembad mag met zijn behoorlijke 

afmeting eigenlijk geen detail meer heten. 

WIJKJES MET EIGEN IDENTITEIT 

Op de vraag waar de toekomstige bewoner van Villa Industria 

eens op zou moeten letten tijdens een verkenning van Villa 

Industria, antwoordt Francine Houben: “Villa Industria is een 

combinatie van verschillende wijkjes met ieder een eigen 

specifieke identiteit. Zo zijn in sommige wijken de woningen 

voorzien van eigen schoorstenen. Iets wat we nu steeds 

vaker zien verdwijnen uit het straatbeeld. Overeenkomstig 

het architectonisch concept hebben alle wijken de industriële 

vormgeving en natuurlijk de openbare ruimte. Villa Industria is niet 

anoniem, bewoners worden buren. Zij zullen elkaar ontmoeten, 

niet alleen in het zwembad.” 
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“Een blanco canvas; 
de droom van elke 

kunstenaar!”

BEREND STRIK: DE KUNSTENAAR 

Geroemd om zijn glas-in-lood werk in onder andere 

Paradiso Amsterdam, een betrokken kunstenaar van 

het eerste uur. De wereld buiten het museum vormt zijn 

museum. Het is dan ook niet vreemd dat de kunstenaar 

werd gevraagd om een visie op kunst in de buitenruimte van 

Villa Industria te ontwikkelen. In samenspraak met Mecanoo 

architecten is hij nauw betrokken bij het masterplan Villa 

Industria. In zijn onderzoek speelden de historische waarde 

van de omgeving, de fabriek, de industriële bouw en het 

leven van de toen werkzame arbeiders een belangrijke rol. 

Maar hij heeft ook gekeken naar de toekomst van dit gebied. 

Hij zag een mengeling van gezinnen, kleine gezinnen, voor 

zich, gezinnen die bewust hun leven inrichten. Hij wist 

dat zijn ontwerp moest aansluiten bij de wensen van de 

toekomstige bewoner. Dit zal onder andere resulteren in een 

heel bijzonder kunstwerk: Een 6 bij 30 meter groot glas-

in-lood raam dat aan de gevel van het nieuwe zwembad 

De Lieberg zal prijken. Het kunstwerk zal het verhaal van 

het werkende leven van de vorige ‘bewoners’ vertellen. 

Met beelden van dit industriële tafereel verwerkt op glas, 

wordt hiermee het verleden in het heden geïntegreerd. Het 

werk krijgt echter ook een praktische functie: de bewoners 

tegenover het zwembad krijgen niet alleen uitzicht op het 

zwembad maar ook op een bijzonder kunstwerk. 

25

Dit glas-in-lood raam van Abram 

Stokhof de Jong is zorgvuldig uit 

het oude gesloopte entreegebouw 

verwijderd en zal straks weer een 

mooie plek krijgen in het nieuwe 

entreegebouw.
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VI

Het woningaanbod in Villa Industria is even veelzijdig als 

onderscheidend: van hippe stadsappartementen voor de ultieme 

‘urban lifestyle’ tot luxe twee-onder-een-kapwoningen die alle 

ruimte bieden voor het moderne gezinsleven. De op pakhuizen, 

loodsen en ketelhuizen geïnspireerde eengezinswoningen 

brengen ‘toen’ en ‘nu’ dichter bij elkaar. Absolute blikvangers 

zijn de Gashouders: drie stoere, maar stijlvolle woontorens die 

refereren aan het energieke Hilversum van weleer.

Villa Industria, uniek 
en karakteristiek!

VII

VII

SPORTHAL
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VI

de pakhuizen 
36 eengezinswoningen

II

het entreegebouw
12 appartementen 

I

V
VI

de gashouders
117 appartementen

III

IV

IV

III

II

I

de loodsen
18 eengezinswoningen

V

de ketelhuizen
20 eengezinswoningen

IV

de villa’s
33 twee-onder-één-kap

VI

de fabriek 
appartementen  

VII
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appartementen het entreegebouw
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Diepe balkons met 
bijzondere stalen 

tuiconstructie
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appartementen het entreegebouw

12,00 m

12,00 m

7,40 m

7,20 m
7,20 m

7,20 m

3- KAMER-
APPARTEMENT

3- KAMER-
APPARTEMENT 

MET MEZZANINE
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•  12 Appartementen

•  Acht 3-kamer appartementen en vier mezzanine woningen 
op de bovenste twee verdiepingen

•  Woonoppervlakte ca. 80 - 130m2

•  Markant punt van Villa Industria: de poort naar het gebied

•  Pakhuis uitstraling door dakvorm, stalen frame en invulling 
met baksteen

•  Diepe balkons met bijzondere stalen tuiconstructie

•  Commerciële plint van ca. 375m2 met groot terras

•  Parkeerplaats en berging in de stallinggarage

•  In de entreehal is het glas-in-lood kunstwerk uit het oude 
entreegebouw opgenomen.
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eengezinswoningen de pakhuizen
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•  36 Eengezinswoningen

•  Woonoppervlakte ca. 165m2

•  Ruime woningen over drie volledige 
verdiepingen met uiterlijk van de oude 
opslagloodsen

•  Ruime woonkamer en keuken van ca. 60m2

•  Drie ruime slaapkamers en compleet 
uitgevoerde badkamer

•  Royale zolder met mogelijkheid om nog 
extra kamers en tweede badkamer te 
realiseren

•  Twee parkeerplaatsen in de stallinggarage 
inclusief ruime berging

•  Ruim, in twee niveaus aangelegd dekterras 
en tuin van bijna 11 meter diep 
NB: dit geldt voor 27 van de 36 woningen. De overige 
9 woningen hebben een dek op 1 niveau; met name 
de woningen in de hoeken.

•  Gemeenschappelijk afgesloten 
binnenterrein met fraaie groeninvulling en 
speelelementen voor kinderen

KELDER

BEGANE GROND

1E VERDIEPING

2E VERDIEPING

11,00 m
5,40 m



eengezinswoningen de pakhuizen
11,00 m

5,40 m

KELDER

BEGANE GROND

1E VERDIEPING

2E VERDIEPING
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Ruime woningen met 
het uiterlijk van de 

oude opslagloodsen
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appartementen de gashouders
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Geïnspireerd op 
de gashouders 

van toen



appartementen de gashouders
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•  117 Appartementen

•  3- en 4- kamer appartementen

•  Woonoppervlakte ca. 75 - 100m2

•  Twee of drie slaapkamers en compleet uitgevoerde 
badkamer en toilet

•  Riante terrassen van ruim 30m2 met afhankelijk van 
de positie en hoogte uitzicht op het centrum van 
Hilversum, hei en bossen

•  Minimaal een parkeerplaats en separate berging in 
de stallinggarage

•  De beeldbepalende gebouwen binnen Villa Industria 
met verwijzing naar de gashouders die op deze 
locatie stonden

•  Bijzonder en fraai uitgevoerd stalen frame rondom 
de vierkante toren als drager van de terrassen

•  Indien gewenst zijn de appartementen eenvoudig te 
vergroten door woningen samen te voegen

4- KAMER-
APPARTEMENT

3- KAMER-
APPARTEMENT

10,50 m

10,50 m

10,85 m
10,30 m
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eengezinswoningen de ketelhuizen

Heerlijk buiten zitten op 
dekterras of in de voortuin
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eengezinswoningen de ketelhuizen
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•  20 Eengezinswoningen

•   Woonoppervlakte ca. 145m2

•   Moderne eengezinswoningen over drie 
verdiepingen

•  Royale woonkamer en keuken

•   Drie ruime slaapkamers en compleet 
uitgevoerde badkamer

•   Royale zolder met diverse 
aanpassingsmogelijkheden

•   Twee parkeerplaatsen en een grote 
berging in de stallinggarage

•   13 meter diep dekterras, ook 
bereikbaar via een achterom

•   Ruime voortuinen voorzien van haag of 
tuinmuur

•   Semi-openbaar hofje tussen de twee 
middelste rijtjes met woningen

11,00 m

5,
40

 m

KELDER

BEGANE GROND

1E VERDIEPING

2E VERDIEPING
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F

eengezinswoningen de loodsen

Loodsen met tongewelven 
als inspiratiebron
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F



eengezinswoningen de loodsen
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• 18 Eengezinswoningen

• Woonoppervlakte ca. 185m2

•  Bijzonder vormgegeven woningen 
welke zijn geïnspireerd op de loodsen 
met tongewelven

•  Riante woningen met breedte van 6 
meter en extra hoge verdiepingen

•  Royale woonkamer en keuken met 
diverse indelingsmogelijkheden

•  Drie ruime slaapkamers en compleet 
uitgevoerde badkamer en separaat 
toilet

•  Zeer hoge tweede verdieping zodat 
deze geschikt is als atelier, maar ook 
om een mezzanine toe te voegen.

•  Ruime tuinen van bijna 14 meter diep 
met een berging, ook bereikbaar via 
een achterom

•  Twee parkeerplaatsen in een 
ondergrondse stallingarage met 
daarbij nog een ruime berging

• Zeer flexibel in te delen woningen

•  Mogelijkheid om de woning in te 
richten als woon-werkwoning.

11,00 m

6,
30

 m

BEGANE GROND

1E VERDIEPING

2E VERDIEPING
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twee-onder-één-kap  de villa’s

Modern comfort met een 
vleugje nostalgie
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twee-onder-één-kap  de villa’s
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•  33 twee-onder-een-kap woningen

• Woonoppervlakte ca. 175m2

•  Twee-onder-een-kapwoningen 
met een robuust karakter en fraaie 
details

•  Veel vrijheid om de indeling van de 
woning aan te passen c.q. uit te 
bouwen

•  Royale woonkamer en keuken van 
ca. 75m2

•  Drie ruime slaapkamers met 
compleet uitgevoerde badkamer

•  Riante zolder met verschillende 
indelingsmogelijkheden

•  Minimaal twee parkeerplaatsen op 
eigen terrein

•  Grote tuin die wordt uitgevoerd met 
hagen en aan de Lorentzweg met 
gemetseld muurtje in de voortuin

• Groot semi-privaat binnenterrein

BEGANE GROND

2E VERDIEPING

10,00 m

10,00 m

9,
30

 m

6,
00

 m

1E VERDIEPING
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appartementen de fabriek

Voor meer informatie over de 
huurwoningen kun je kijken op
www.villaindustria.nl
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appartementen de fabriek



appartementen de fabriek
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55
appartementen de fabriek

“Wonen in Villa Industria is niet alleen weggelegd voor mensen die een woning 

willen kopen. Je kunt hier ook een aantrekkelijke woning huren”, vertelt Simone 

van den Berge, manager Klantbeheer van woningcorporatie de Alliantie. “Alle 

huurwoningen	hebben	drie	kamers,	een	fijne	ruime	buitenruimte	en	een	eigen	

parkeerplaats.”

De Alliantie blijft als grote woningcorporatie investeren in de stad Hilversum. “Op deze 

plek verrijst straks een geheel nieuwe wijk waar mensen plezierig kunnen wonen, of ze 

nu jong of oud zijn, huren of kopen. Er is voor elk wat wils”, aldus Van den Berge. 

Huurwoningen in twee woonblokken 

Naast de verschillende koopwoningen die de Alliantie op dit terrein realiseert, kunnen 

woningzoekenden hier straks ook kiezen uit een ruim aanbod huurwoningen. Het 

gaat om 113 woningen, sociale en vrije sector huur, verdeeld over twee woonblokken. 

Deze blokken staan aan weerszijden van het zwembad. Van den Berge: “Wij bieden 

mensen die naar een van de huurwoningen willen verhuizen en een sociale huurwoning 

achterlaten, voorrang bij toewijzing. Een mooie manier om wat beweging in de Gooise 

woningmarkt te krijgen”. 

Villa Industria 
te huur! 

“Je kunt hier ook  
een aantrekkelijke 

woning huren”



www.villaindustria.nl


