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Veldboeket

Media NatuurPark

Het Media Park in Hilversum is 
de werkplek van maar liefst 8.000 
mensen verdeeld over meer dan 
125 mediabedrijven en -organisa-
ties. Het voormalige Omroepkwar-
tier is ontwikkeld in de jaren ‘60 
en ‘70 van de vorige eeuw, waar-
bij landschapsarchitect Jan Boon 
werd gevraagd om een totaalvi-
sie voor de landschapsinrichting. 
Boon heeft op deze plek invulling 
kunnen geven aan de voor hem 
belangrijke filosofie om cultuur en 
natuur herkenbaar te maken en te 
contrasteren. Juist een duidelijk 
contrast zou zorgen voor verrijking 
en beleving. Om dit te bereiken zijn 
de functionele betonnen gebou-

wen met een scherpe snede in een 
voor het Gooi herkenbaar natuur-
lijk landschap geplaatst. Met het 
juiste ecologische beheer, zou het 
aangebrachte sortiment van nature 
aangevuld worden.

De variatie aan vegetatietypen die 
Boon primair ten dienste van de 
architectonische en ruimtelijke 
beeldvorming heeft gerealiseerd, 
vormde in de eerste decennia na 
aanleg een aantrekkelijk habitat 
voor bijbehorende, gevarieerde 
fauna. Echter, met de privatise-
ring van de televisiesector kregen 
nieuwe mediabedrijven in nieuwe 
gebouwen een plek op het terrein. 
Hiermee zijn grote stukken uit 
het ontwerp van Boon geslagen. 

Sindsdien hebben struiken kunnen 
uitgroeien tot bomen, zijn open 
plekken met ruigtekruiden, grassen 
en heide dichtgegroeid en worden 
wegbermen juist te keurig onder-
houden door middel van een inten-
sief maairegime. 

Stichting Media NatuurPark 
werkt sinds dit jaar samen met de 
verschillende grondeigenaren en 
groenbeheerders aan herstel van 
het park, waarbij toegankelijkheid 
en vergroting van de biodiversiteit 
voorop staan. De tekeningen en 
beschrijvingen van Boon zijn hier-
voor een waardevol uitgangspunt. 
Tijdens de Natuurwerkdagen van 
afgelopen 5 en 6 november zijn 
dankzij de hulp van vele enthousi-
aste vrijwilligers maar liefst 24.000 
verwilderingsbollen geplant. Ook is 
een belangrijke zichtas hersteld die 
nu aan beide kanten geflankeerd 
wordt door prachtige takkenril-
len. Tot slot zijn er twee kleine 
heideveldjes bevrijd van opschot. 
Binnenkort komt nog een app 
beschikbaar met drie wandelrou-
tes over het park die aansluiten op 
natuurgebied Zanderij Crailoo van 
het Goois Natuur Reservaat. 
Karen van Schothorst

Zie ook www.medianatuurpark.nl 

Als eerbetoon aan het ontwerp van Jan Boon is het opgeknapte wandelpad door het 
Media Park naar hem vernoemd. (Foto: Stichting Media NatuurPark.)


