Hilversum, Pas Op!
Bouwstart Laanstraat
De Stichting ‘Hilversum Pas Op!’ heeft zich vanaf haar
oprichting in 1981 sterk gemaakt voor behoud en rehabilitatie van het Laanstraatbuurtje, mogelijk beter
bekend als het Historisch Buurtje achter De Jonghe
Graef van Buuren.
Al snel was hier het eerste succes een feit. Tussen 1981
en 1983 werd het huisje ‘Pas Op’ gerestaureerd en in
ere hersteld. Gedurende vele jaren bleef het huisje ‘Pas
Op’ het enige tastbare feit in dit oudste deel van Hilversum.
Met wisselend resultaat werd vervolgens gepoogd het
Laanstraatbuurtje te behouden, terwijl ondertussen
het fabrikeurshuis van Fokker aan de Veerstraat afbrandde, panden steeds verder in verval raakten en er
tevens nieuwbouw plaatsvond.
Onder de bezielende leiding van oud-voorzitter Henk
Swanenburg de Veye heeft Pas Op! sinds 1991 getracht
een draagvlak te creëren voor rehabilitatie van het gebied, hetwelk geleid heeft tot een samenwerkingsverband tussen gemeente, projectontwikkelaar HBG en
de Stichting ‘Hilversum Pas Op!’.
Het resultaat is dat er een restauratieplan ligt voor het
Laanstraatbuurtje, dat in twee fases plaats gaat vinden.

Fase 1 behelst de restauratie van Laanstraat 2a/2b en
herbouw van de voormalige panden Zeedijk 27, de
witte boerderij van de Zon en Maanstraat (2 woningen) en het fabrikeurshuis van Fokker. Fase 2 omvat
nogmaals een 8-tal woningen, waarvan de realisatie,
als alles volgens plan verloopt, zal aansluiten op de
eerste fase.
Op dinsdag 27 oktober heeft op feestelijke wijze de
eerste bouwhandeling plaatsgevonden. Onder grote
belangstelling werd in de loods van de firma Calis,
middelpunt van het Laanstraatbuurtje, het glas geheven. Vervolgens werd op de bouwplaats door de verschillende eigenaren symbolisch hun pand betreden
door met meer of minder geweld de voordeur van hun
toekomstige pand te openen. Een feestelijk begin van
wat volgens Henk Kok, voorzitter van Pas Op!, het cultuurhistorisch hart van Hilversum mag gaan worden!
Wij houden U op de hoogte van de verdere bouwontwikkelingen.
Flos Wisse Smit,
secretaris ‘Hilversum Pas Op!’
De toekomstige bewoners
van Laanstraat 2a/2b betreden hun pand, waarmee de bouw een officiële
start heeft gekregen. (foto:
Bob Awick)
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Een samenwerkingsverband van gemeente, projectontwikkelaar HBG en Stichting ‘Hilversum Pas Op!’. (foto: Rick Nederstigt)

Hilversum, Pas Op!voorzitter Henk Kok
opende namens de stichting het project. (foto:
Rick Nederstigt)
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