Historisch Nieuws

‘Storthuisje’ Violenstraat
Het ziet ernaar uit dat het ruim honderd jaar oude
‘storthuisje’ in de Violenstraat van de ondergang is gered. Bouwpartners Engineering wil het pandje in oude
staat herbouwen en inrichten als kantoor. Het huisje
is in 1903 gebouwd naar een ontwerp van stadsarchitect P. Andriessen, de voorganger van W.M. Dudok.
Het diende twee doelen. In de grootste ruimte werd
het straatvuil opgeslagen dat de gemeentelijke straatvegers met tuimelkarren aanvoerden. De kleinere
ruimte diende als onderkomen voor een brandspuit.
Het waardevolle gebouwtje is een van de laatste res-

tanten van het oude systeem van stadsreiniging.
Het oude stort- of brandspuithuisje wordt al vele jaren niet meer gebruikt en verkeert in zeer verwaarloosde staat. De gemeente Hilversum, die geen geld
had om het op te knappen, is er nooit in geslaagd een
nieuwe bestemming voor het gebouwtje te vinden.
Restaureren is nu, na vele jaren verwaarlozing, een
gepasseerd station. Daarom wil Bouwpartners Engineering het karakteristieke pandje steen voor steen
afbreken en herbouwen volgens de oorspronkelijke
bouwtekeningen.
EdP

Het storthuisje aan de Violenstraat bevindt zich in deplorabele staat. De hekken eromheen staan er niet zozeer om slooplustigen
buiten te sluiten, als wel om te voorkomen dat mensen, met het oog op het instortingsgevaar, te dicht bij het bouwsel komen.
Foto: EJP.
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De werkzaamheden voor
de aanleg van een nieuwe
oprit naar het parkeerdak
van het Hilvertshof zijn in
volle gang. De oprit komt
wel erg dicht bij het fabrikeurshuis, links op de
foto, te liggen.
Foto: EJP.

Grafheuvels opgeknapt
Het Goois Natuurreservaat herstelt samen met de Archeologische Monumentenwacht de grafheuvels op
de heide bij Hilversum. De kleine hoogten, waarmee
voormalige bewoners van deze regio lichamen of crematieresten markeerden, zijn aangetast door mens en
dier. Er lopen door wandelaars uitgesleten paden
dwars overheen, en honden hebben bovenop en in de
zijkanten her en der gaten gegraven. Voor het herstelwerk heeft grondeigenaar GNR deskundigen van de
Archeologische Monumentenwacht in de arm genomen. De archeologen hebben de toestand van de objecten bestudeerd en een visie geschreven, alsmede
een onderhoudsplan gemaakt. Met behulp van deze
documenten is bij het rijk subsidie aangevraagd.
Bron: De Gooi- en Eemlander
Oprit Hilvertshof
De nieuwe oprit van parkeergarage Hilvertshof vormt
volgens de Hilversumse Historische Kring “Albertus
Perk” een ernstige bedreiging voor het monumentale
fabrikeurshuis aan de Groest. Het plan wordt gezien
als een aanslag op een van de laatste restanten van de
oude dorpsbebouwing en de bakermat van Hilversum
als mediastad.
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De oude ververij (Groest 110), schuin naast het woonhuis van de fabrikant, is nog bewaard gebleven, zij het
in verwaarloosde toestand. De fabriek erachter (Groest
108), een gemeentelijk monument, is evenwel twintig
jaar geleden gesloopt. De historische kring pleit voor
herbouw van dit pand in originele staat. Mede omdat
het beschouwd wordt als de wieg van de Nederlandse
omroep. In de voormalige weverij ging ooit de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (NSF) van start.
De gemeente wil de oprit van Hilvertshof verleggen
van de Veerstraat naar de Groest. Startpunt is het
braakliggende ‘Hamel-terrein’, recht tegenover de
Prins Bernhardstraat, waar ooit een historisch wevershuisje stond. Vanaf dit punt moet de nieuwe oprit de
lucht in om verderop, met een boog naar rechts, aan te
sluiten op het bestaande exemplaar. Dit plan houdt
verband met een oude wens van Hilvertshof: een extra
(derde) parkeerlaag.
De historische kring beschouwt verzet tegen de nieuwe
oprit als een gepasseerd station, maar is mordicus tegen de door het college van b en w gekozen uitvoering
van dit plan. Gekozen wordt voor een variant, waarin de
nieuwe oprit een scherpere bocht richting parkeergarage maakt en verder van de historische bebouwing blijft.
EdP

Dit voormalig schooltje
Noordse Bosje wordt met
sloop bedreigd.
Foto: EJP.

School Noordse Bosje
“Albertus Perk” en omwonenden verzetten zich tegen
de sloop van een van de oudste nog bestaande dorpsscholen van Hilversum. Eigenaar Philadelphia wil op
deze plek, aan het Noordse Bosje, een dagopvang voor
mensen met een handicap bouwen, met daarbovenop
achttien appartementen.
De historische kring wijst op de cultuurhistorische
waarde van het pandje. Voorgesteld wordt het schoolgebouwtje met lindeboom en voorterrein te combineren met nieuwbouw op beperktere schaal. Ook omwonenden zijn tegen de plannen van de Stichting Philadelphia in actie gekomen. Zij vinden de nieuwbouw
te hoog en te massaal, en waarschuwen voor vernietiging van ‘een karakteristiek stukje Hilversum’.
Bron: De Gooi- en Eemlander
Costerustuin
De Botanische Tuin ‘Dr. Costerus’, gevestigd aan de
Zonnelaan 4-z in de Boombergwijk, viert dit jaar haar
75-jarig bestaan. Zaterdag 18 juni is van tien uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags een groot jubileumfeest
in de tuin met onder meer: kinderactiviteiten, verkoop
van tuinboeken en planten, rondleidingen, muziek,
kunstmarkt, de prijsuitreiking van de fototentoonstelling (thema ‘de Nederlandse flora’), hapjes en drank-

jes. Verder fungeert de Costerustuin diezelfde dag als
startpunt van de Open Tuinendag Hilversum.
Info: www.costerustuin.nl.
EdP
Digitaal monument joodse gemeenschap
Op 27 april 2005 werd het Digitaal Monument Joodse
Gemeenschap in Nederland op internet gelanceerd,
waarin gegevens zijn opgenomen van alle joden in Nederland die tijdens de oorlog zijn vervolgd en omgebracht. Nabestaanden kunnen nu opzoeken hoe hun
familieleden, vrienden en kennissen leefden, waar ze
woonden, hoe hun gezin eruit zag, welk beroep ze uitoefenden en soms zelfs hoe ze er uit zagen. Ook voor
andere geïnteresseerden biedt het monument een indringend beeld van de joodse gemeenschap aan de
vooravond van de deportaties.
Het belangrijkste doel van het monument is de herinneringen aan alle omgebrachte joden levend te houden. De site biedt een schat aan achtergrondinformatie waardoor deze ook heel geschikt is voor onderwijsdoeleinden. De in het monument opgenomen gegevens zijn afkomstig uit tientallen historische bronnen, die bewerkt werden door het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam.
Url: www.joodsmonument.nl
EJP
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