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“Hilversumse stadsbouwmeester doorbreekt de stilstand 
met een 24 uurs ontwerpmarathon” 
  
 DAG VAN DE ARCHITECTUUR 22-23 juni  
  
Hilversum organiseerde een 24 uurs ontwerpmarathon voor architecten tijdens de Dag van de 
Architectuur. 40 architecten, stedenbouwkundigen en ontwerpers bogen zich over het stationsplein. 
Na een nacht doortrekken pitchten ze het plan voor publiek en jury in Poppodium De Vorstin.  
  
Hilversum heeft zijn sporen verdiend op het gebied van de architectuur van Dudok – met het 
wereldberoemde Raadhuis, scholen en hele wijken- , de hedendaagse architectuur rondom het 
Mediapark, met iconen als Beeld en Geluid en de prachtige tuinstad wijken.  
  
Deze ontwerpmarathon werd georganiseerd op initiatief van de huidige Hilversumse 
stadsbouwmeester Chris Vanderheyden, om  ook in deze tijd van stilstand en weinig opdrachten de 
ontwerpenergie voor de architecten stromend te houden. Daarnaast wilde ze met professionele 
creativiteit een doorbraak maken in het denken over de Hilversumse architectuur. Deelnemende 
architecten en ontwerpers reageerden met enthousiasme op dit initiatief om weer een 
ontwerpuitdaging te kunnen oppakken. Of zoals een team zei ' het is goed om te zien of we het nog 
kunnen’.  
  
Het programma begon op zaterdagochtend met een briefing voor de 40 ontwerpers door de 
stadsbouwmeester en stedenbouwkundige van de gemeente, Fons Gennisse .  
De klok ging pas lopen toen elk team op zijn werkstation zat, hoog op de 4e verdieping van het 
stationsgebouw, van waaruit ze prachtig zicht over de stad en het plein hadden.  
  
De teams waren divers. Zo waren er teams van gevestigde architecten die al jaren hun sporen 
hebben verdiend, studenten teams, recent afgestudeerden, Hilversummers en een internationaal 
team. Het winnende team bestond uit 2 generaties architecten; 2 vaders en hun 2 zoons.  
  
Nadat de Hilversumse politici ook met een interdisciplinair team van kunstenaars, ontwerpers en 
omwonenden, tijdens een lunch op de tafelkleden mochten ontwerpen, schoof het bonte gezelschap 
aan om te luisteren naar de pitches van de 12 marathonteams. Het team van vaders met zoons 
omhelsde elkaar na het winnen van de prijs.   
  
De ontwerpers vertrokken met koffers en laptops, maar of ze moe waren na ruim 30 uur actief zijn? 
De adrenaline en energie stroomde duidelijk; “ Volgend jaar weer toch? En dan pakken we het 
Langgewenst aan.” zei een team enthousiast. 
 
  
 
 

 
 


