STICHTING HILVERSUM, PAS OP!
In dit nummer van Eigen Perk wil Hilversum, Pas
Op! graag gebruik maken van de aangeboden
ruimte om terug te kijken naar een aantal bijzondere momenten uit 1998.
Als belangrijkste item werd het jaar 1998 beheerst door de afronding van een jarenlange voorbereiding van de restauratie van het Laanstraatbuurtje. Hilversum, Pas Op! is verheugd de gemeente te hebben kunnen overtuigen van en verleiden tot een gezamenlijke rehabilitatie van dit
spraakmakend stukje oud Hilversum. Gezien de
grootschaligheid werd Mabon als projectontwikkelaar bij het project betrokken. In goede harmonie verliepen de voorbereidingen, die resulteerden in een samenwerkingsovereenkomst die door
de drie betrokken partijen op 9 november jl. getekend werd. Inmiddels zijn bouwvoorbereidingen
in volle gang!
Naast bouwen en restaureren houdt Hilversum,
Pas Op! ook graag de vinger op de pols wat betreft het behoud van bijzondere panden. Zo is Hilversum, Pas Op! van mening dat de omroepgebouwen een essentieel onderdeel zijn van de historie van Hilversum, zowel cultureel-maatschappelijk als stedenbouwkundig. Bij de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg is dan ook de zorg uitge-

sproken over de toekomstige status van de omroepgebouwen van AVRO, NCRV en KRO. Ook
het behoud van villa Hestia aan de Utrechtseweg
werd via inspraak ondersteund.
Een apart verhaal is het Dudokhuisje op het
Sportpark. Van oorsprong een directie-, annex
kleedgebouwtje op het Sportpark, ooit al eens verplaatst en in de laatste jaren het piepkleine kaartverkoophuisje aan de ingang van de voormalige
renbaan. Bij toeval ontdekte één der leden van het
bestuur van Hilversum, Pas Op! dat het gebouwtje
op de nominatie stond om samen met de overige
gebouwen van voornoemd Drafcentrum gesloopt
te worden. Een reden tot spoedberaad.
Onder de bezielende leiding van voorzitter H.
Swanenburg de Veye werden plannen ontwikkeld
om het pand te behouden en te verplaatsen. Een
uitgewerkt plan, waarbij het gehele pand met een
hoogwerker opgetild en elders herplaatst zou worden, werd onder de arm meegenomen naar de
toenmalige wethouder Flink. Aardig is te vermelden, dat bij zo’n ingrijpende operatie het spoor
niet overgestoken kon worden, zodat het pand terecht dicht bij huis moest blijven. Het plan vond bij
de wethouder onmiddellijk steun, het pand kreeg
een nieuwe plek toegewezen, slechts het moeilijkste deel bleef nog te realiseren: hoe de kosten te
dekken. Inmiddels is ook dit probleem opgelost
daar het gehele plan meegenomen wordt
in de exploitatie van het ArenaPark.
Opnieuw wordt een voor Hilversum uniek pand behouden!
F.M.G. Wisse SmitKooman.

Bouwtekening van het Dudokpand bij de voormalige renbaan
dat nu verplaatst gaat worden (coll. Streekarchief).
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