
Dit wordt De Nieuwe Lelie. Vier jaar na de 
verwoestende brand van het buurtcentrum 
presenteert Hilversum eindelijk de eerste 
tekeningen van het nieuwe gebouw. Duurzaam 
met veel hout 

 
De binnentuin van De Nieuwe Lelie. Met rechts de kinderopvang en links het 
consultatiebureau.© illustratie: Bureau Rudy Uytenhaak 
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HILVERSUM 
Ruim vier jaar na de verwoestende brand van buurthuis De Lelie in 
Hilversum-Zuid, ligt het eerste ontwerp voor De Nieuwe Lelie op tafel. 
Het wordt een volledig duurzaam gebouw met veel hout waarin de 
gebruikers zowel ruimtes delen als zich terug kunnen trekken in hun 
eigen domein. Het complex gaat onderdak bieden aan een buurthuis, 
de Paulusschool, kinderopvang Bink, Centrum Jeugd en Gezin en 
wellicht een jongerencentrum. 
Living apart together noemt architect Rob Wesselink van bureau Rudy 
Uytenhaak + partners uit Amsterdam het ontwerp. De eerste schetsen voor 
de multifunctionele Accommodatie Zuid, oftewel De Nieuwe Lelie, zijn 
woensdagmiddag gepresenteerd door wethouder Arno Scheepers. In 
aanwezigheid van de toekomstige gebruikers van het gebouw ontvouwde 



architect Wesselink het tekenplan voor het complex tussen de Leliestraat en 
de Irisstraat in Hilversum-Zuid. Daarna was er taart. 

Gesloopt 
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Buurthuis De Lelie aan de Leliestraat werd in maart 2017 door brand 
verwoest. Sinds die tijd wordt er al gesproken over de bouw van De Nieuwe 
Lelie op dezelfde plek maar met meer maatschappelijke functies. Wat over 
is van het buurthuis wordt wellicht gesloopt. De naastgelegen Paulusschool 
gaat zeker plat om plaats te maken voor de nieuwbouw. Die wordt twee 
bouwlagen hoog. Volgens de wethouder passend bij de omgeving. 

 
Wethouder Arno Scheepers (l) snijdt de taart, architect Rob Wesselink assisteert.© Foto: Mediahuis 



Gelukkig man 

,,Een ontzettend feestelijk moment is deze aftrap. Ik ben een gelukkig man. 
We luiden nu echt een nieuwe fase in voor De Nieuwe Lelie”, zegt de 
wethouder, die het niet snel genoeg kan gaan. ,,Het is een aardige puzzel om 
alle partijen een plekje te geven en alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. 
Dan loop je af en toe tegen dingen aan die frustrerend zijn. Zo ging de 
selectie van de architect via een Europese aanbesteding. Dat is een stroperig 
proces. Ik moest af en toe op mijn tanden bijten. Wanneer wordt nou eens 
bekend wie het gaat doen?” 

 
De begane grond van De Nieuwe Lelie.© Illustratie: Bureau Rudy Uytenhaak 

Bureau Rudy Uytenhaak dus. ,,We doen veel scholen en gebouwen met een 
culturele functie”, vertelt architect Rob Wesselink. ,,We hebben gekeken 
naar de plek. De kinderopvang krijgt een grote binnentuin met middagzon. 
En het buurthuis komt op het zuiden aan de Leliestraat met een terras voor 
de deur. Dan profiteer je maximaal van de middag- en avondzon. Bezoekers 
van het consultatiebureau kunnen vanaf het parkeerterrein zo met de maxi 
cosi het gebouw inlopen.” 

Hout 

Het gebouw wordt van duurzaam materiaal gebouwd. In de eerste schetsen 
is veel hout te zien. Op de platte daken liggen zowel zonnepanelen als 



groene planten. ,,Dat is goed voor de opvang van regenwater. En het zorgt 
voor koelte in de stad”, legt Wesselink uit. 

De komende weken worden de plannen verder uitgewerkt. Wethouder 
Scheepers hoopt in december ruwe beelden te kunnen delen met onder 
meer de buurt. ,,En dan kan op 9 maart hopelijk een investeringsvoorstel 
aan de raad voorgelegd worden.” De bouw moet dan starten in september 
volgend jaar waarna De Nieuwe Lelie eind 2023 open kan. 

 


