Historisch Nieuws

Hilversumse Architectuurprijs 2007-2008
Om meer aandacht te vestigen op recente bouwwerken
is de Hilversumse Architectuurprijs ingesteld. De eerste twee jaar vindt een inhaalslag plaats van de afgelopen jaren: pas in 2012 zal het alleen gaan om objecten
van het jaar daarvoor. Van de vijftig in 2007-2008 opgeleverde bouwwerken werden er eind vorig jaar tien
genomineerd voor de Architectuurprijs. De architecten
hadden een maand de tijd om op A0-formaat tekeningen, foto’s en gegevens van hun creatie aan te leveren
en vervolgens ging de vakjury aan de slag.
Donderdag 8 april vond in de burgerzaal van het raadhuis de uitreiking plaats van de Architectuurprijs
2007-2008. Alvorens deze bekend te maken stond de
voorzitter van de jury, Jo Coenen, uitgebreid stil bij het
proces en de gemaakte keuzes. Van de tien gebouwen
bleven er vier over, die ter plaatse bekeken werden. Dat
waren het Filmtheater, de woningen aan de Naarderstraat, het Stadskantoor aan de Oude Enghweg en de
woningen aan het Ooievaarsplein. Bij dat bezoek
sprongen de eerste twee gebouwen eruit.
De keuze is uiteindelijk (nipt) gevallen op de appartementen aan de Naarderstraat. VHP Architecten uit
Rotterdam was zeer verguld met de medaille die het
bureau in ontvangst mocht nemen.
Naast een prijs van de vakjury was er ook een publieksprijs. Daarvoor had het publiek in maart gelegenheid
gehad om via de website van De Gooi- en Eemlander zijn
stem uit te brengen. Een ruime meerderheid (550 stemmers) koos voor een gebouw met een publieksfunctie.
De architecten van Filmtheater Hilversum, Moost en
Arc, mochten deze prijs in ontvangst nemen.
Volgens de vakjury tonen beide gebouwen groot vakmanschap op een eigentijdse manier. Doorslaggevend was
uiteindelijk de manier waarop het project aan de Naarderstraat in de omgeving is ingepast. Dit project had nergens
anders kunnen staan en is typisch Hilversums, aldus de jury.
Red.
Rechts: Het Filmtheater Hilversum won de publieksprijs.
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Ruim 700 objecten nu monument
Met de aanwijzing van een laatste groep van 185 objecten is Hilversum ruim zevenhonderd gemeentelijke
monumenten rijker geworden. De mega-operatie is
drie jaar geleden van start gegaan. Eén object is op verzoek van de eigenaar aan de gemeentelijke monumentenlijst toegevoegd. Het gaat om de ‘woonschool’ voor
sociaal onaangepaste gezinnen aan de Meerweg, eigendom van Dudok Wonen.
Bij de 185 nieuwe monumenten zitten onder meer diverse woningbouwcomplexen. Beschermd zijn bijvoorbeeld Het Kamrad, complexen in de Elektrobuurt
(het Edisonplein is al rijksmonument), in HilversumZuid (onder meer het eerste, tweede en vijfde gemeentelijke complex van Dudok) en complexen van
de architecten Vorkink en Wormser. Diverse woningcomplexen liggen in gebieden die door het rijk aangewezen worden als ‘beschermd gezicht’: HilversumOost en Hilversum-Zuid. De rijksoverheid heeft al in
2005 gemeld dat dit de bedoeling is. Veel monumenten uit de laatste fase staan ook in het Noordwestelijke villagebied.
Opvallende objecten uit deze laatste groep zijn het
Bondsgebouw aan de Havenstraat (nr. 139), de bunkerwoningen plus casino en de bank van Ome Jan van
Zutphen aan de Rading (op Zonnestraal), en de Wereldomroep.
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