Het verheugt het bestuur van Hilversum Pas Op! te
kunnen mededelen dat inmiddels gestart is met de
bouw van fase 2 van het Historisch Buurtje. Begonnen
werd met de fundamenten en kelders van de vijf woningen die in fase 2 gerealiseerd worden.
Begin april zal op feestelijke wijze aandacht aan de
start van dit project gegeven gaan worden.
Ondertussen wordt in goede harmonie met de gemeente ook gedacht en gewerkt aan fase 3, verbetering
van de omgeving daar waar mogelijk. Zo zal het pand
Kruissteeg 26 tijdelijk gaan dienen als ‘bouwkeet’ gedurende de realisatie van fase 2 om vervolgens met restauratieplan verkocht te worden. Meer panden verdienen als fase 3-pand een beter lot dan het huidige, waar-

bij onder andere gedacht kan worden aan het voormalig pand van het JAC op het hoekje van Herenstraat en
Nieuwe Laanstraat. Maar ook de vervangende nieuwbouw op de plek van de synagoge op de hoek Laanstraat / Kruissteeg heeft alle aandacht van Pas Op!
Maar voorlopig eerst alle aandacht voor de restauratie
en realisatie van fase 2.
Hilversum Pas Op! is op zoek naar verhalen, feiten en
foto’s over de geschiedenis van de panden en hun bewoners rond het Laanstraatbuurtje. Mocht u wat hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met Pas Op!
Secretariaat: Torenlaan 24 a, 1211 JB Hilversum – tel:
6241908 – e-mail: floswis@xs4all.nl

Was: Laanstraat 24 – straks: Laanstraat 10. ‘Winkel van Calis’ zou dit pand ook wel kunnen heten, zo zal het bij velen tenminste in herinnering blijven. Van oorsprong een 18e-eeuwse woning met karakteristiek gepleisterde gevels. Na restauratie wordt hier de woonbestemming aan terug gegeven. Rechts op de foto is het huisje ‘Pas Op’ zichtbaar.
(foto: A. Robeer)
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Was: Laanstraat 20-22 – straks Nieuwe Laanstraat 10. Van oorsprong een 18e-eeuws
middelgroot stadshuis waar twee gezinnen in woonden. Het pand was verbonden
aan de ‘Winkel van Calis’ door middel van een later aangebouwde werkplaats. Boven
de deur heeft jarenlang het bord ‘onbewoonbaar verklaarde woning’ gehangen.
(foto: R. Mager)
Was: Laanstraat 14 – straks:
Nieuwe Laanstraat 12. Dit 18eeeuws wevershuisje was eigendom van Hilversum Pas Op! Het
eindigde zijn vroeger bestaan
als opslagruimte op het terrein
van Calis. Na restauratie wordt
het een unieke, kleine, geriefelijke woning in het hart van het
Historisch Buurtje.
(foto: A. Robeer)

Alle bouwtekeningetjes: Paul van Vliet, architect.
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Achterzijde Nieuwe Laanstraat 10. (foto: A. Robeer)

Paard en wagen van ‘Van Gend & Loos’ in de Kruissteeg rond de
jaren ’40 van de vorige eeuw. Vele panden in deze steeg waren
eigendom van firma J.G. Dekker, die daar een bedrijf in natuursteenwerken bezat. (coll. fam. Dekker)

Kruissteeg 26. In de eerste
helft van de vorige eeuw was
hier de fabriek van Marmerwerken van Fa. J.G. Dekker gevestigd. Maar bij velen is het
ongetwijfeld bekend als ‘Triangel’ of in later tijd ‘Het Hof van
Heden’. Het markante pand
zal als bouwkeet dienst gaan
doen gedurende de bouw van
fase 2. Vervolgens zal het met
restauratieplan verkocht worden.
Rechts van het pand zijn zowel
Nieuwe Laanstraat 12 als 10
zichtbaar. (foto: A. Robeer)
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