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RWZI HILVERSUM
Informatiebrochure Groenplan



Inleiding

Voor u ligt een informatiebrochure over het nieuwe terrein van de RWZI 
van Waternet in Hilversum (Anna’s Hoeve). De architect van de op het 
terrein gesitueerde gebouwcomplexen is architectenbureau Felix Claus 
Dick van Wageningen uit Amsterdam. Het terrein zelf is ontworpen door 
H+N+S Landschapsarchitecten uit Amersfoort. 
Het terrein bestaat uit gebouwen en bijbehorende infrastructuur en 
daarnaast uit groen dat tussen de gebouwen doorloopt. Het hoofdidee 
is dat het groen als het ware tussen de gebouwen ‘heen spoelt’. Beoogd 
wordt een natuurlijke vegetatie die contrasteert met de high-tech 
gebouwen en infrastructuur. 

Het aanwezige groen sluit qua beoogd beeld en soortenrijkdom aan op het 
groen en de natuur in de omgeving van m.n. het Goois natuurreservaat. 
Vanaf de berg van Anna’s Hoeve is in de toekomst een fraai uitzicht over 
het complex mogelijk, voor bewoners van de nieuwe wijk Anna’s Hoeve en 
recreanten. Vanaf de uitkijkplek is straks juist de relatie met de omliggende 
natuur straks sterk te ervaren.

Het terreingroen is aangelegd door de Koninklijke Ginkel Groep uit 
Veenendaal. Aangezien het hier om natuurlijk groen gaat en geen gewone 
groenaanleg, heeft de ontwikkeling van het terrein en de beoogde 
natuurwaarden echt even de tijd nodig. Het terrein is in de basis aangelegd 
maar zal zich de komende jaren verder gaan ontwikkelen. In de tussentijd 
zal het terrein wellicht op de bezoeker een wat onaffe indruk maken. Om 
u een beeld te geven van de beoogde ontwikkeling van het terrein is deze 
brochure opgesteld. Hoe het terrein uiteindelijk precies zal worden is 
natuurlijk aan ‘moeder natuur’, wij hebben slechts de basisvoorwaarden 
gecreëerd en ingezaaid met een natuurlijk mengsel. Juist dit maakt ieder 
bezoek aan de RWZI interessant, want het terrein zal steeds anders zijn. 

We wensen u veel lees- en kijkplezier.
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Het hekwerk als ‘mediator’

De logistieke machine

De ‘Gooise’ natuur

Gebouwen als sculpturen 
in het landschap

Streefbeeld lange termijn jaar > 5



Uitgangspunt: natuurlijke verweving met het omliggende landschap Juni 2014 jaar 1



Inheemse vegetatie

Het doel is dat de beplanting op de RWZI Hilversum optimaal past in de 
natuurlijke omgeving waarbinnen het zuiveringscomplex gesitueerd is. Om 
dit te bereiken is eerst onderzocht welke flora en fauna in de omgeving 
voorkomen. Vervolgens is een speciaal Heem-kruidenmengsel samengesteld 
dat is afgestemd op dit onderzoek. De soorten die zijn toegepast  komen van 
nature in Nederland voor en zijn in Nederland gekweekt. 

Ontwikkeling

De ontwikkeling van een duurzame kruidenvegetatie kost 3 tot 5 jaar. Hierbij 
wordt het natuurlijke proces van de successie gevolgd. Het eerste jaar 
bepalen pionierssoorten (met o.a. klaproos en kamille) het beeld. Vervolgens 
ontwikkelen tweejarige soorten zich waarna zich uiteindelijk vaste planten 
zullen vestigen. Met deze vaste planten wordt de basis gelegd voor een 
duurzame kruidenvegetatie.  

Toekomst en beheer

Het toekomstbeeld van de beplanting op het terrein kent een gevarieerde 
opbouw van kruidenvegetaties met op enkele plaatsen ruimte voor 
bosplantsoen en solitaire bomen. Op deze wijze wordt een interessant 
milieu gecreëerd voor diverse soorten flora en fauna. Monitoring van deze 
ontwikkeling is van groot belang. De basis van het beheer bestaat uit 1x 
per jaar maaien van de kruidenvegetatie waarbij rekening wordt gehouden 
met aanwezige fauna. Daarnaast wordt het maaischema afgestemd op de 
ontwikkeling van de vegetatie. 
Een goed beheer is uiteindelijk de basis voor de daadwerkelijk bereikte 
natuurwaarden. Dit komt heel nauw!
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1. schraal grasland

2. bijenhotel

3. Quercus Robur

4. Fagus Sylvatica

5. 40% Amelanchier Lamarckii, 30% 

Betula Pendula enkelstammig, 30% 

Betula Pendula meerstammig

6. groendak
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Avondkoekoeksbloem 	   	   	   	   	  

Betonie

Blaassilene 	   	   	  

Duizendblad

Echt bitterkruid 	   	   	  	   	   	  

Echt duizendguldenkruid

Geel walstro 	   	   	   	  

Gele morgenster 	   	   	  

Gewone margriet

Gewone ossentong 	   	   	   	   	  

Gewone rolklaver

Gewoon biggenkruid

Glad walstro 	   	   	   	   	  

Grijskruid 	   	  	   	   	  

Grote klaproos 	   	   	  

Hazenpootje 	   	   	  

Hopklaver

Jakobskruiskruid 	   	   	   	  

Kleine bevernel

Kleine pimpernel 	   	   	  

Knoopkruid

Luzerne 

Melige toorts

Milddelste teunisbloem

Mottenkruid

Muurbloemmosterd 	   	   	   	   	  

Nachtsilene

Peen 	   	   	   	  

Ruige leeuwentand

Rode klaver

Sint-Janskruid 	   	   	   	  

Slangenkruid

Stalkaars 	   	   	   	  

Stijf havikskruid

Vertakte leeuwentand

Vijfdelig kaasjeskruid

Vingerhoedskruid

Vlasbekje 	   	   	   	  

Wilde marjolein

Wilde reseda 	   	   	   	   	   	  

Witte klaver

Wondklaver

Wouw

Zandblauwtje

Zeepkruid 	   	   	  

Bloeitijd

Toegepast kruidenmengsel en bloeiperiodes Streefbeeld middellange termijn 3-5 jaar


