Persbericht
Plan Monnikenberg: bijzondere combinatie van zorgpark, wonen en
natuur
Hilversum 4 april 2011. Vandaag heeft de Hilversumse wethouder Eric van der Want, namens
het College van Burgemeester en Wethouders, het Masterplan Monnikenberg in ontvangst
genomen. Voor het gebied Monnikenberg, aan de bosrijke, oostelijke rand van Hilversum, is
een bijzonder plan ontwikkeld. In combinatie met natuur en landschap komen hier een
bovenregionaal zorgpark en nieuwe woonvormen.
Het Masterplan Monnikenberg beschrijft hoe de grondeigenaren en initiatiefnemers van het plan -het
Goois Natuurreservaat, HPG Hilversum, Merem Behandelcentra en Tergooiziekenhuizen- zorg,
wonen en natuur voor de inwoners van het Gooi en Omstreken willen ontwikkelen in een van de
groenste gebieden van Nederland. Wethouder Van der Want zei na de overhandiging van het plan:
“De indiening van het plan voor Monnikenberg markeert een historisch moment. Dankzij de
voortvarende samenwerking van private partijen is de regio straks mogelijk een unieke combinatie aan
zorg en wonen in het groen rijker. De komende maanden gaat de gemeente, in samenspraak met
haar bewoners, onderzoeken of het plan kansrijk is.”
Zorgpark
Op het zorgpark komen vele vormen van zorg straks samen: Merem Behandelcentra met Mytylschool
de Trappenberg,Tergooiziekenhuizen Hilversum met een dependance bestralingscentrum van het
Nederlands Kankerinstituut-Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, Hilverzorg-Heydeborg,
Dialysecentrum 't Gooi, de Ambulance-uitrijpost en Trombosedienst.
Wonen
Een deel van Monnikenberg is bestemd voor nieuwe woonvormen, in directe nabijheid van
zorgvoorzieningen. Voor de woningbouw wordt nu een uitgebreid, onafhankelijk marktonderzoek
uitgevoerd om de behoefte aan woonvormen exact in beeld te brengen voor nu en in de
toekomst.
Natuur
Het Masterplan Monnikenberg beoogt om een groter deel van het groen als ‘natuur’ te bestemmen
dan in de huidige situatie het geval is. Dat kan omdat met de verplaatsing van het ziekenhuis een
groot gebied vrij komt. Dit biedt ruimte om het landgoed te vergroten door het open grasland door te
trekken, lanen uit te breiden, en nieuwe bosranden te realiseren door aanplant van bomen. Ook
komen er meer wandel- en fietspaden. Het zorgpark en de woningen liggen aan de westzijde van het
gebied; aan de oostzijde blijft het rustig en kan de natuur zich verder ontwikkelen. Het gebied
Monnikenberg beslaat in totaal zo’n 56 hectare, zo’n 85 voetbalvelden.
Duurzaam Monnikenberggroenfonds
De betrokken partijen zullen een Duurzaam Monnikenberggroenfonds oprichten, waaruit
onderhoud, beheer en verdere ontwikkeling van de natuur bekostigd worden.
Bereikbaarheid
Op het park komt een ruime parkeervoorziening en mogelijk (afhankelijk van de besluitvorming) een
bushalte van HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer). De Soestdijkerstraatweg vormt de
hoofdtoegangsroute tot het zorgpark. Het aantal verkeersbewegingen in het Van Riebeeckkwartier zal
daardoor sterk afnemen.

Vervolg
De komende periode wordt het plan ter advies voorgelegd aan de gemeenteraad en kunnen inwoners
van Hilversum hun mening geven. De gemeenteraad van Hilversum neemt na de zomer van 2011 een
besluit over het Masterplan Monnikenberg. Meer informatie over het plan is te vinden op
www.planmonnikenberg.nl.

