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GEMEENTELIJKE MONUMENTEN IN DE NOORDELIJKE VILLAWIJKEN 

De nieuwe Monumentencommissie van Hilversum, die sinds het najaar van 1987 aan 
het werk is, heeft haar eerste rapport gepresenteerd. In een boekwerk van bijna 200 
pagina's worden 15 panden in de villawijken Nimrodpark, Kannesheuvelpark en Dier-
gaardepark uitvoerig beschreven. De commissie stelt voor aan Burgemeester en Wet-
houdervan Hilversum deze panden te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst. 

Bij de beoordeling heeft de commissie het Architectuurrapport, dat in opdracht van 
de gemeente Hilversum in 1983 verscheen, als uitgangspunt gekozen. Zoals bekend 
werd destijds door de gemeenteraad vastgesteld, dat de in dit rapport opgenomen 
panden die met twee of drie sterren waren gedoteerd voor bescherming in aanmerking 
kwamen. De nu verschenen rapportage ligt dan ook in lijn met het Architectuurrapport 
al is in enkele gevallen van de eerdere uitgangspunten afgeweken. Zo wordt in een 
enkel geval een pand voor bescherming voorgesteld dat aanvankelijk slechts één ster 
kreeg in het Architectuurrapport 1983, of daarin zelfs nog niet werd vermeld! 

De Monumentencommissie gaat inmiddels verder met haar opdracht: het zo snel 
mogelijk voordragen van de te beschermen panden in Hilversum. Andere villawijken 
zijn in kaart gebracht en de te beschermen panden uitgezocht. Ook aan bescherming 
van panden in het centrum wordt gewerkt. De uitwerking van de gegevens die vooraf-
gaan aan de voordrachten en de voorbereiding van de rapportage is een enorme klus. 
De Monumentencommissie van nu kan echter voortvarend werken. Dat komt vooral 
doordat Annette Koenders (zie in dit nummer de rubriek HUIS MET HISTORIE) na aan-
vankelijk als stagiaire te zijn toegevoegd sinds medio 1988 als architectuurhistorisch 
medewerker van de Gemeente Hilversum aan de Monumentencommissie is toege-
voegd. In opdracht van de commissie schreef zij dit eerste rapport en zoals het er nu 
naar uitziet zal zij ook voor de volgende rapporten zorgdragen. 

Hoewel de beschrijving van de waardevolle panden in Hilversum nu vlot verloopt, 
zal het toch nog wel enkele jaren duren voordat heel Hilversum - monumentaal be-
zien - is doorgelicht. De verwachting is, dat uiteindelijk 150 tot 200 panden op de ge-
meentelijke monumentenlijst zullen staan. 

Het voert te ver om het nu verschenen rapport hier uitgebreid te bespreken. Graag 
verwijs ik U naar de gemeente Hilversum, waar het rapport over deelgebied 13 tegen 
geringe kosten beschikbaar is. 

J.E.L. 

Monumenten in Hilversum - Voorstel van de Monumentencommissie Gemeente Hil-
versum overte beschermen panden in deelgebied 13, Nimrodpark 1899-1902, Kannes-
heuvelpark 1902-1903 en Diergaardepark 1904-1907.192 pagina's op A4-formaat met 
65 pagina's foto's, kaarten, bouwtekeningen e.d.. Uitgave Gemeente Hilversum, ja-
nuari 1989. Voor f 10,- te verkrijgen bij de Kas van de Gemeente Hilversum, kamer 
34, Raadhuis. 


