Startbijeenkomst gebiedsvisie stationsgebied
Gemeente Gooise Meren (28-11- 2019)

‘Een trein van werkgebouwen’ is een metafoor voor het verknopen van het station met een
aantrekkelijk vestigingsgebied voor ondernemers. Stap ik in de trein om elders aan het werk te gaan
of is dit stationsgebied ook interessant genoeg ‘to stay’?
‘Stationsgebieden – groot en klein – hebben de wind in de rug. Publieke en private partijen werken
intensief samen aan nieuwe ontwikkelingen. De stip aan de horizon is een toekomstbestendig
verblijfsgebied dat tot de verbeelding spreekt (Stationslocaties Nederland 2019/2020)

VERSLAG ONDERNEMERSTAFEL
Ellen van Vossen, dorpsmanager (tafelvoorzitter).
Joost Grootenhuis, directeur, Getgripp BV
Carolien Feldbrugge, CarofBeeldleveranciers (tekenaar)
Marion de Heer, eigenaar Coffee Culture (3 locaties: station, Bussum en Naarden)
Jasper Heyen, belegger & ontwikkelaar, Heyen Beheer
Tamira Nicolai, partner TWST, FD Gazelle in 2017, 2018 & 2019

Er is ontwikkelruimte ontstaan rondom station Naarden Bussum. Er zijn minder sporen. Bovendien
wordt er gewerkt aan een nieuwe entree aan de Spiegelkant (eerder op de avond is deze ontwikkeling
toegelicht door projectleider Jeroen Wolbrink. Hij had mij gevraagd om met een aantal ondernemers
het gesprek aan te gaan als onderdeel van de kick-of voor de gebiedsvisie. ‘In deze fase van het
proces is er ruimte voor out-of-the-box denken’ , aldus Jeroen. Die kans hebben de ondernemers aan
de tafel met beide handen aangegrepen. Er ontstond in een half uur tijd een levendige discusie,
waarbij de volgende zaken de revue passeerden:
Welke potentie heeft stationsgebied Naarden-Bussum voor ondernemers?
Welk type bedrijven zijn nu al op en rondom het station gevestigd?
Wat is er nodig om dit gebied in economisch opzicht aantrekkelijker te maken?
Wat zouden jullie de NS en gemeente willen meegeven?
Carolien Feldbrugge heeft tijdens de avond en na afloop tekening gemaakt. Deze vormen samen het
beeldverslag van de ondernemerstafel.

Welke bedrijven zijn al gevestigd in het stationsgebied en/of welke bedrijven zouden hier
belangstelling voor hebben? Hoe zorg je ervoor dat deze ondernemers op tijd aan tafel zitten, zodat
het gebied meer vraag-gestuurd ontwikkeld kan worden? De bedrijven in het gebied zijn goed
benaderbaar. Bovendien is het ook niet gek om de snelle groeiers (FD Gazellen) eens te polsen.
Jasper Heyen, heeft in de directe nabijheid van het station, een traditioneel kantoorgebouw (op de
Zwarteweg) her-ontwikkeld naar een eigentijds kantoorconcept. Synergism is een duurzaam
flexkantoor (www.synergism.nl). Hier kunnen professionals van kleine tot middelgrote bedrijven

elkaar ontmoeten, onderling ervaringen en kennis delen, snel inspringen op kansen en samen
ondernemen. Momenteel zijn er zo’n 30 bedrijven gevestigd. Er is een wachtlijst.
Marion de Heer geeft aan dat ondernemers uit de kantoren uit de omgeving regelmatig langs komen
voor een koffie of voor lunch. Er zijn veel verschillende type ondernemers. De zakelijke
dienstverlening, ICT en de financiële sector springen er wel uit.
Tamira Nicolai geeft aan dat het stationsgebied voor TWST zeker een interessant gebied zou kunnen
worden. Voor TWST is het wel belangrijk dat het gebied een uitstraling krijgt dat past bij wat zij als
bedrijf willen uitstralen. Op dit moment is TWST gevestigd in de Promers Kazerne in Naarden.
(www.twst.nl).
Joost Grootenhuis, is ontwikkelaar en heeft jaren geleden al gezien dat dit gebied potentie heeft. Hij
is eigenaar van de ‘voormalige KIA garage’. Hij wil deze locatie graag her-ontwikkelen. Tot die tijd
verhuurd hij de ruimtes. Hij geeft aan dat er zeker vraag is naar bedrijfsruimtes op deze locatie.

Parkeren is wel een belangrijk issue. Wat is de parkeerbehoefte en is die in de toekomst deels te
ondervangen door meer vervoer over het spoor en/of alternatieve vervoersconcepten? Ook wordt
de zorg uit gesproken dat het her-ontwikkelen van een stationslocatie met een parkeernorm voor
een sub-urbane nieuwbouwwijk niet gaat werken. De parkeer problematiek vraagt dus om
creativiteit en om eigentijdse oplossingen. De frequentie van de treinen is natuurlijk ook een
belangrijke randvoorwaarde. De Provincie werkt aan door het spoor ontsloten economische
knooppunten (korte toelichting tijdens het plenaire programma). De zakelijke hotspots langs de Zuidas, Schiphol, Utrecht Centraal etc. moeten per trein overdag en in de avond goed bereikbaar zijn
vanaf station Naarden- Bussum.

Het huidige station is architectonisch gezien een interessant gebouw. De ondernemers zijn het er met
elkaar over eens dat het goed is om vanuit die basis verder te kijken naar een ontwikkeling die
aansluit bij de typologie van het gebied. De komst van het spoor is het startschot geweest voor de
ontwikkeling van de bekende villawijken. Het is de uitdaging om vanuit deze ‘genius loci’, de geest
van de locatie, verder te ontwikkelen. Het stationsgebied is nu een barrière. Er liggen kansen om de
stationsomgeving weer meer één gebied te maken met de omgeving. De ondernemers denken aan
een interessant ‘woon/werk’ landschap met een aantrekkelijke uitstraling en met verblijfskwaliteit.
Het gaat dus om een ruimtelijke opzet met een interessante openbare ruimte die aanleiding geeft tot
ontmoeting. De terugblik naar de kwaliteit van de villawijken en de architectuur van het station is
hier niet bedoeld als een wens tot een historiserende manier van bouwen. Een woon/werklandschap
kan architectonisch gezien heel eigentijds worden vormgegeven. Functiemenging draagt volgens de
ondernemers bij aan de kwaliteit van het gebied. Voor de visie willen ze graag meegeven dat het
flexibeler bestemmen een relevante voorwaarden is. Het ruimtegebruik zou dan makkelijker kunnen
meebewegen met de vraag. Een bedrijfsruimte zou makkelijker te gebruiken moeten zijn als een
woning en vise versa. Eind jaren ’80 is er precies tegenover het stationsgebouw een weinig
aansprekend appartementencomplex gebouwd. Ook op oude foto’s van de historische kring Bussum
is te zien dat langs de Albrechtlaan twee villa’s stonden aan weerszijde van de entree naar het Prins
Hendrik Park. De destijds gekozen bouwstijl sluit niet goed aan op de uitstraling van de omgeving.
Het groene karakter van de wijken rondom het station wordt ook gewaardeerd. Het zou mooi zijn als
rondom het station dat groene karakter versterkt kan worden. Een openbare ruimte die uitnodigt tot
ontmoeting. Het stationsplein is nu vooral functioneel ingericht op passanten (to go) en minder op
verblijfskwaliteit (to stay). Traditionele kantoorlocaties langs snelwegen zijn vaak erg anoniem en
maken naar buiten toe een gesloten indruk. Uitstraling, sfeer en onderscheidend vermogen wordt
door ondernemers juist gewaardeerd.

Aan tafel en ook toehoorders geven wel aan dat wat horeca de balans niet uit het oog verloren moet
worden. Op het station en in de nabije omgeving (de Stationsweg/ Vlietlaan, Brediusweg) zijn nu ook
horecazaken gevestigd. Het aantal horecazaken in het centrum van Bussum is de afgelopen jaren link
toegenomen. Horeca heeft zeker en meerwaarde mits er sprake is van een gezonde balans. Jasper
Heyen vindt het belangrijk dat het stationsgebied zowel overdag als in de avond levendig is. Het
stationsgebied leent zich ook goed voor het creëren van starterswoningen. Woningen die op het
moment dat de vraag wijzigt ook gebruikt kunnen worden als bedrijfsruimte. Er zijn overigens ook
voorbeelden van studio’s/ lofts die zich nu al lenen voor zowel de werk als de ‘woon’ functie. Een
boetiekhotel gericht op de zakelijke markt zou ook prima in het plaatje passen.
Ook het ontwikkelproces vraagt om meer ruimte voor ondernemerschap.
Tot slot is er aan tafel niet alleen gesproken over de wensen ten aanzien van de kenmerken en
toekomstige uitstraling van het gebied. De ruimte voor ondernemerschap wordt ook gezocht in het
ontwikkelproces zelf. De ontwikkeling vraagt om lef en het tijdig betrekken van ondernemers die in
het gebied gevestigd zijn of belangstelling hebben om zich er te vestigen. Meer uitgaan van
vraagsturing en minder van een ‘turn-key’ benadering. De ervaring bij de herontwikkeling van
Bensdorp is dat het moeilijker kan zijn dan gedacht om naderhand de juiste partijen te vinden.
Dit gebied vraagt om een creatieve aanpak waarbij de gemeente en de NS niet schuwen om open te
staan voor eigentijdse oplossing met betrekking tot bijvoorbeeld parkeren. Een faciliterende houding
ten aanzien van ambities in de planvorming is een must. De gemeente Gooisemeren sorteert al voor
op de introductie van de nieuwe omgevingswet. De nieuwe omgevingswet gaat ook uit van minder
strak vasthouden aan regels maar kijken naar mogelijkheden passend bij de opgave. Ook wordt
opgemerkt dat we in de ruimtelijke ordening soms te veel het oor laten hangen naar de ‘gevestigde
belangen’ van enkelen en te weinig kijken naar ontwikkelingen in het algemeen belang of in het
belang van groepen die momenteel te weinig aanbod komen. Denk bijvoorbeeld aan huisvesting voor
jongeren.

De tekeningen geven een goed beeld van de thematiek die besproken is aan de ondernemerstafel.
Volledigheidshalve wil ik wel vermelden dat dit geen ontwerptekeningen zijn maar een weergave van
de zaken die als relevant worden gezien. Zo was de trein van werkgebouwen langs spoor 3 ook
bedoeld als metafoor. Deze tekening sprak wel tot de verbeelding. Uit het publiek kwam toch de
vraag naar voren of er in de toekomst toch niet ook aan dit soort creatieve invullingen gedacht zou
kunnen worden. De toekomst zal het leren.

Dit verslag is geschreven door Ellen van Vossen. Heb je vragen of opmerkingen over de tekst en/ of de
tekeningen? Stuur mij dan een e-mail: evanvossen@sinb.nl.

