VAN HET BESTUUR
Voor U ligt dan eindelijk het eerste nummer van
EIGEN PERK.
Dank aan de mensen, die er zich druk voor gemaakt
hebben, zowel voor de inhoud als voor de technische verzorging.
De heer Van de Brink heeft inmiddels zijn prijs
gekregeji; de naam EIGEN PERK is zijn geesteskind.
Uiteraard gaat onze dank tevens uit naar de andere
leden die zich de moeite getroost hebben een ontwerp in te zenden. Zij kunnen ervan verzekerd zijn
dat ook hun suggesties door de jury serieus' in
overweging genomen zijn.
De inhoud zal door een toegewijde redactie verzorgd worden, maar bijdragen van leden zijn heel
welkom. De rubriek "Van en voor U" is daar speciaal voor bedoeld.
Jammer genoeg zit ons nog niet alles mee; het ziet
er naar uit, dat we voorlopig niet in staat zullen zijn een eigen werkruimte te betrekken. De
door de gemeente aangeboden plaatsen zijn voor de
kas van de vereniging niet te betalen. Zelfs als
we de ruimte samen met de archeologen van Naerdincklant zouden huren, ligt de prijs nog ver boven onze begroting. Het bestuur geeft de moed nog

niet op, maar zoekt ijverig verder. Suggesties
zijn welkom!
In de achter ons liggende zomermaanden heeft ons
het bericht bereikt van het overlijden van de
heer mr. dr, J, van der Leen. Albertus Perk denkt
met dankbaarheid aan zijn aktieve persoonlijkheid
terug: hij was enige malen lid van de kascommissie
en van zijn hand vindt U in dit nummer nog een
bijdrage in de rubriek "Van en voor U".
Het bestuur wenst de redactie veel succes met haar
werk voor dit EIGEN PERK. We zullen het zoveel
mogelijk steunen en we hopen dat U allen dit eveneens zult doen.
M.J.Th. Verdegaal-Ruhe
Reagerend op een verzoek van het College van B.& W.
om advies inzake het te ontwikkelen beleid betreffende het Kerkbrinkgebied, heeft het bestuur het
volgende schrijven aan B.& W. doen toekomen:
Geacht College,
Uw verzoek van 6 april jl.(no.S.O.21507) om advies inzake het plan "Kerkbrink", meer in het bijzonder betreffende panden met cultuurhistorische
waarde daarin begrepen, dat wij zeer op prijs gesteld hebben, geeft ons aanleiding het volgende op
te merken.
1. Wij kunnen ons geheel verenigen met het behoud
van de panden:
a. Zon- en Maanstraat 2 t/m 6 (en 8, dat met 6 samengetrokken is).
Deze vormen een onderdeel van het zg. huis van
Houtman (voor het overige genummerd Langestraat
103), een na de brand van 1766 herbouwde boerderij , die in de 19de eeuw eerst door een timmerman
als woning annex bedrijf gebruikt is en vervolgens
is opgesplitst in een aantal kleine woningen en
winkels. Zo verbouwde boerderijen zijn hier sinds
de 18de eeuw talrijk geweest en kenmerkend voor
de ontwikkeling van de plaats van geheel agrarischtot industriedorp. Dit pand is nu het enig overge-
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blevene in zijn soort. Ook architectonisch is het
waardevol. Zoals bekend komt het voor op de rijksmonumentenlijst .
b. Zon- en Maanstraat 5 en 7
Eenvoudige oude dorpswoningen van goede verhoudingen en in goede toestand. Van waarde mede als
omgeving van de hiervoor' en hierna genoemde panden.
c. Zon- en Maanstraat 23a, 25, 25a en 27
Ook deze nummers vormen tesamen éën gebouw.
Waarschijnlijk is dit nooit een boerderij geweest,
maar een woning van gegoede burgers. Nu is het
ook opgesplitst. Architectonisch is het mede aantrekkelijk.
2. Wij maken bezwaar tegen het opofferen van de
panden:
a. Kerkbrink 17 en 21
Dit zijn de restanten van wat eens een smederij
met bijbehorend woonhuis geweest is; het eerst van
Van Walbeek, maar eerder van Spijker en waar in
het derde kwart van de 19de eeuw de gebroeders
Spijker zijn opgegroeid (zij zijn geboren aan de
Neuweg), die later wereldberoemd zijn geworden
als fabrikanten (te Amsterdam) van de bekende Spykerauto 1 s. Veel "grote mannen" heeft Hilversum
niet opgeleverd. Het geboortehuis van kunstenaars
als de Andriessens is al gesloopt. Moge dit pand
tenminste behouden blijven. Gezien het bij de
hier besproken plannen in acht genomen streven
naar kleinschaligheid, moet dat mogelijk wezen.
b. Kerkbrink 25 en 27
In dit pand woonde en werkte in het begin van
deze eeuw de drukker, uitgever en boekhandelaar
Heek. Hij was een verdienstelijk beoefenaar van de
plaatselijke-en streekhistorie en bovendien een
dorpstype. Ook dit pand dient behouden te blijven
vanwege de herinneringen die er aan verbonden zijn.
Uiteraard zal het behoud van deze panden heel
wat herstelwerk vergen. Maar op deze wijze zal
mede een kleinschalig geheel van eigen karakter,
passend bij de afmetingen van de Kerkbrink en van
het oude raadhuis, tot stand gebracht kunnen worden .

3. De vestiging van De Vaart ter plaatse ontmoet
bij ons groot bezwaar, in hoofdzaak gebaseerd
op het ontbreken van de mogelijkheid tot uitbreiding in de toekomst en de beperkte bereikbaarheid.
Maar ook omdat De Vaart hier moeilijk als gebouw
een "eigen gezicht" zal kunnen krijgen.
In een vroeger plan is voor De Vaart 3000 m 2 gereserveerd. Dit op grond van een nota van de directeur van de dienst voor cultuur uit 1977. Nü
slechts 2160 m 2 , dat is de ruimte, die blijkens de
nota van 1977 toen in gebruik was, maar zonder de
behoefte met het oog op de destijds voorziene
nieuwe taken. Een instelling als De Vaart dient
bij voortduring in staat te zijn te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij.
Daarmede is in dit plan volstrekt geen rekening
gehouden. En ruimte voor uitbreiding lijkt ter
plaatse niet aanwezig te zijn. Ondertussen zijn
al weer 4 jaar verlopen. Het aantal nieuwe taken
zal daarmede eerder groter dan kleiner geworden
zi jn.
Verhuizing naar een minder afgelegen punt als
Vaartweg 163 lijkt ons wenselijk, maar de Kerkbrink - midden in het net van smalle straten in
het oude dorp - komt ons minder verkieslijk voor.
Onze voorkeur gaat uit naar de naaste omgeving van
het station, waar alle buslijnen - ook de buitenlijnen - samen komen en een brede verkeersweg als
de Schapenkamp aanwezig is. In de eerste plaats
denken wij daarbij aan het blok aan het Stationsplein ten noorden van de tegenwoordige Leeuwenstraat, maar daaraan niet alleen. Wij komen daar
straks op terug.
4. Als facultatieve bebouwing ter plaatse zou gedacht kunnen worden aan woningen, bij voorbeeld
die nu bestemd zijn voor genoemd blok aan het Stationsplein. Samen met de kleine bedrijfjes en
diensten, in het plan voorzien, zou een gezellig,
kleinschalig wijkje tot stand gebracht kunnen worden, waarin de onder 1 en 2 genoemde panden goed
zouden passen en tot hun recht kunnen komen. Deze
oplossing vraagt ter plaatse minder parkeermoge-

lijkheid. De zo gewonnen ruimte zou plaats kunnen
bieden aan nog enige woningen. De in het plan
voorziene voetgangersroutes zouden gehandhaafd
kunnen worden en het geheel kunnen verlevendigen.
5. De situering van De Vaart bij het station op de
genoemde plek biedt tal van voordelen. Het terrein is omstreeks 2000 m 2 groot. Met een gebouw
van twee "woonlagen" en een parkeerkelder er onder
zou aan alle ruimte-eisen voldaan kunnen worden.
Bovendien zou het gebouw een "eigen gezicht" kunnen krijgen, architectonisch verantwoord en herkenbaar, een sieraad van het Stationsplein. (Aan
de Kerkbrink lijkt dat niet mogelijk, verscholen
als het gebouw zou zijn achter en onder winkels
en woningen.
6. Tenslotte nog een suggestie. Zou -'t geen aanbeve
ling verdienen terzake van beide projecten (de
Kerkbrink zonder De Vaart en De Vaart aan het Stationsplein) een prijsvraag uit te schrijven.
Gaarne tot nadere toelichting bereid tekenen wij
Het bestuur.

