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Het Stimuleringsfonds voor Architectuur 

steunt Museum Hilversum

Met Hilversum als uitgangspunt 
kijkt Museum Hilversum met de reeks
architectuurdebatten 2008 verder 
dan de gemeentegrenzen. Thema’s die 
in Hilversum actueel zijn, worden 
vergeleken en kritisch gemeten aan
ontwikkelingen elders in Nederland. 
Maar ook: de plannen in Hilversum 
staan niet los van een regionale 
context. 

Ontwerp station zuidzijde 
beeld: Tangram Architekten



Hoewel het plan voldeed aan van tevoren vastge-

stelde randvoorwaarden trok het College van B&W

het plan al snel terug toen werd geconstateerd dat

draagvlak hiervoor ontbrak. Op dit moment wordt

gewerkt aan een nieuw plan voor het Oosterspoorplein.

Hoogbouw in Hilversum. Wat zijn de plannen? Wat

wil de gemeente? Wat is de rol van de gemeenteraad?

Hoe hoog is hoogbouw? Voor wie zijn de woningen

bedoeld? En hoe gaan andere gemeenten met deze

vragen om? Ton Roerig (wethouder Ruimtelijke

Ordening) blikt terug en vooruit op de ontwikke-
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HOOGSTBOUW

De hei is geen optie voor verdere uitbreidingen en

het groen en de pleinen moeten bewaard blijven.

Hierdoor zijn er in Hilversum maar weinig plekken

voor nieuwe woningen. Hoogbouw is dan een optie.

De gemeente heeft het stationsgebied aangewezen

als verdichtingslocatie. Aan de zuidzijde van het

spoor komen kantoorgebouwen met diverse functies

(naar een ontwerp van TANGRAM Architekten) 

en ook op de plek van de Aloysiusmavo staat op

termijn hoogbouw/hogere bouw gepland. Eerder dit

jaar werd een ontwerp voor een 72 meter hoge toren

aan de noordzijde van het station gepresenteerd.

lingen rond het Stationsgebied. Daan Zandbelt

(Zandbelt&VandenBerg Architecture and Urban Design)

gaat nader in zijn op onderzoek naar hoogbouw-

mogelijkheden in Noord-Holland. Onder anderen 

Jan Sondervan (Synchroon, ontwikkelaar en

opdrachtgever van de 72 meter hoge toren) en

Bart Mispelblom Beyer (TANGRAM Architekten)

nemen deel aan de discussie.

PLAATS MUSEUM HILVERSUM

TIJD 20.00 UUR

ENTREE GRATIS

INHOUD EN ORGANISATIE

ARCHITECTUUR LOKAAL (INDIRA VAN ’T KLOOSTER)

LEIDING DEBAT JORT DEN HOLLANDER

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

ACTUELE INFORMATIE WWW.MUSEUMHILVERSUM.NL

AGENDA /// DECEMBER 2008

Op donderdag 11 en 18 december is Museum

Hilversum open van 18.00-21.00 uur met de 

tentoonstelling: ‘De boer op, Erfgooiers hoeders van

het landschap’. Bij de VVV en de museumwinkel

zijn bijzondere cadeauartikelen verkrijgbaar.


