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Museum Hilversum fungeert ook als architectuurcentrum. Het is een erfenis
uit de tijd dat het Dudok Architectuurcentrum op zichzelf stond. Het museum
organiseert in die hoedanigheid de dialoog tussen stedenbouwkundigen,
architecten, vormgevers en ontwikkelaars opdat Hilversum en ’t Gooi geïnspireerd raken in het overdenken van hun toekomst. Bij voorkeur nodigt het
daarbij politici en kunstenaars uit. De ene groep kan beleid (en besluiten)
helpen organiseren. De andere groep kan helpen buiten onze denk- en kijkkaders te treden. Allebei zijn nodig om Hilversum als creatieve stad verder te
ontwikkelen. Het denken over de toekomst van de stad en van Hilversum in
het bijzonder verdient elan. De bijna institutionele grenzen tussen stedelijke
ontwikkeling, cultuur en economie vragen om een doorbraak.
Tijdens het congres De Creatieve Stad, dat Museum Hilversum op 23 juni 2011
organiseerde, is gepleit voor open programma’s die ruimte bieden aan bijvoorbeeld projecten waarvan het belang en de mogelijkheid vandaag de dag niet
kan worden voorzien. Impliciet is gevraagd om kaders voor de lange termijn
te scheppen, maar niet alles vast te leggen, opdat ingespeeld kan worden op
nieuwe onvoorziene kansen.
Een ander pleit betrof een andere betrokkenheid van burgers en bedrijven.
Verlaat de klassieke inspraakgedachten, zo luidde het, maar maak hen medeeigenaren van het idee- en planningsproces. Opdat zij daadwerkelijk kunnen
meedoen.
Juist omdat Museum Hilversum geen partij is en geen belangen heeft, kan het
de dialoog organiseren en het gesprek met uiteenlopende professionals en
betrokkenen mogelijk maken. Het congres heeft aan de hand van een drietal
concrete ontwerpateliers en een symposium ideeën en voorstellen voor de
toekomst opgeleverd. In bijgaand verslag, dat u het beste kunt lezen als een
inspiratiebron, zitten meer dan genoeg opmaten voor een vervolg. Met Architectuur Lokaal, het landelijke kenniscentrum voor cultureel opdrachtgeverschap, zal Museum Hilversum die ook organiseren. U blijft dus horen van ons!
Stef van Breugel directeur Museum Hilversum
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Inleiding
De gemeente Hilversum bereidt zich
voor op de Structuurvisie 2030. Museum
Hilversum haakte hier op aan met een
uitgebreid programma onder de titel
De Stad3D. In onder andere lezingen en
een tentoonstelling stond de toekomst
van de stad centraal.
In de Economische Visie 2007-2020
spreekt de gemeente Hilversum haar
ambitie uit om meer creatieve bedrijven
aan te trekken. Waar ligt hier de toekomst
voor Hilversum?
Hilversum is met de aanwezigheid van
de Media-industrie één van de grootste
creatieve steden in Nederland, maar daar
is in de stad, naast de aanwezigheid van
het Nederlands Instituut voor Beeld en
Geluid en het Media Park, weinig van te
merken.

In de ochtend vonden onderleiding van
de ateliermeesters Hans Ruijssenaars,
Beate Vlaanderen en Jurriaan van Stigt
in het oude Postkantoor aan de Oude
Torenstraat ontwerpateliers plaats. Drie
Hilversumse locaties te weten: de Binnenring, het Stationsgebied en de Gemeente
werven/spoorzone, werden door lokale
architecten, raadsleden en kunstenaars
onder de loep genomen. Waar liggen hier
de kansen? De enthousiaste deelname
van verschillende raadsleden markeert
het belang van het onderwerp. Ook
raadsleden die niet aanwezig konden zijn,
reageerden positief op het initiatief en
droegen denkbeelden en materiaal aan.
Diverse raadsleden zetten zich actief in
voor Hilversum als creatieve stad.

Jacques van Rooijen PvdA
‘Een creatieve stad trekt creatieve industrie’ ‘Veel discussie over maatschappelijk vastgoed en
creatieve industrie’ - ‘Atelierruimte wordt steeds
groter knelpunt’. Lees de artikelen op
www.pvdahilversum.nl/_Jacques-van-Rooijen

belicht. Wat is een creatieve stad vanuit
het perspectief van een planoloog, een
econoom en een ontwikkelaar? Wat zijn
kenmerken, hoe krijg je creativiteit van de
grond en wat betekent een creatieve stad
voor de gemeente? Tijdens het symposium
spraken: Liesbeth Jansen, zelfstandig
adviseur op het gebied van herontwikkeling
en cultureel ondernemerschap, o.a. voor
BOEi, vm. directeur Westergasfabriek,
Jos Gadet planoloog Dienst Ruimtelijke
Ordening Amsterdam, Bob Jansen directeur
Lingotto en Arjo Klamer professor in de
Economie van Kunst en Cultuur Erasmus
Universiteit Rotterdam (met boekpresentatie Pak aan! 101 ideeën voor alternatieve
financiering van kunst en cultuur)

Rinse Veltman fractiemedewerker D66
Rinse Veltman is eigenaar van het creatieve
mediaproductiebedrijf Tonework Productions.
Rinse is van mening, dat er in Hilversum op
het gebied van (bedrijfs)huisvesting, cultuur,
jongerenbeleid en onderwijs nog veel te ver
beteren is. In zijn visie vormen de genoemde
thema’s de wortels voor de creatieve industrie:
dé economische fundering van dit dorp.
Zie ook zijn bijdrage op youtube:
Rinse Veltman - nr 9 Lijst D66 Hilversum

De bevindingen van de ontwerpateliers
tezamen met de inspirerende lezingen bij
het symposium vormden een goede basis
voor het afsluitende debat in aanwezigheid
van wethouder Eric van der Want.

Waar in de ochtend de creatieve stad op
lokaal niveau ter discussie stond, werd
het onderwerp in de middag tijdens het
symposium vanuit een breder perspectief

Barend Smit D66
NOTA ten behoeve van de discussie over de
Creatieve industrie in Hilversum.
Lees de nota op www.hilversumbis.nl

Op donderdag 23 juni jl. werd in ontwerpateliers en een symposium aandacht
besteed aan Hilversum als creatieve
stad. Maar wat is een creatieve stad?
Waar liggen in Hilversum de kansen en
hoe maak je de stad aantrekkelijker als
vestigingsstad van creatieve bedrijven?
Kan creativiteit door stedenbouw en
architectuur gestimuleerd worden? Deze
vragen en meer stonden centraal tijdens
de dag van De Creatieve Stad. Museum
Hilversum vroeg Architectuur Lokaal, het
kenniscentrum voor cultureel opdracht
geverschap, een dag te organiseren
om het fenomeen creatieve stad vanuit
verschillende perspectieven te belichten.
Wat kan op lokaal niveau gedaan worden
en welke lessen kunnen geleerd worden
van andere steden?

Creatieve industrie in Hilversum.
Lees het artikel op www.d66hilversum.nl
in archief onder 12-01-2011
Marianne Berenschot D66
Marianne Berenschot heeft zich als raadslid
ingezet voor het vergroten en zichtbaar maken
van het cultureel vermogen van Hilversum.
Hilversum heeft veel op cultureel gebied, maar
het is niet altijd even zichtbaar was een van de
conclusies die zij trok.
Zie ook de persoonlijke pagina van Marianne
Berenschot op www.d66hilversum.nl en haar
bijdrage op youtube:
Marianne Berenschot - nr 6 Lijst D66 Hilversum
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Ontwerpateliers
door lokale architecten,
kunstenaars en
raadsleden

Wat is een creatieve stad?

Ontwerp

vragen

1. Wat is een creatieve stad?
2. Hoe kun je de locatie aantrekkelijk maken voor creatieve bedrijven?
3. Hoe kan Hilversum als de mediastad, als creatieve stad op deze
locaties zichtbaar worden gemaakt?

Atelier binnenring

Hoe kun je creativiteit
zichtbaar maken?

• Een mix van historische en eigentijdse
architectuur (Hilversum is ook architectuurstad)
• Met een aanbod aan goede creatieve
opleidingen
• Waar uitwisseling mogelijk is:
ontmoetingsplekken, terrassen
• Met zichtbare kunst in de stad

• Sterke bestuurders zijn nodig
• Schrijf een prijsvraag uit onder kunstenaars
• Zorg voor zichtbaarheid met bijvoorbeeld
ANWB-borden: afslag Mediapark
• Denk aan kwaliteit en denk buiten de
grenzen
• Entreepoorten zijn belangrijk, maar begin
met de buitenring
• Zoek samenwerkingsverbanden tussen
bedrijven en de creatieve industrie

Hoe kun je de Binnenring
aantrekkelijk maken voor
creatieve bedrijven?

• Hiervoor is een bestuur nodig dat voeling
heeft met de creatieven en daar een beleid
op kan maken
• De fysieke ruimte is er, maar de mentale
ruimte ontbreekt
• Zorg voor een goede bereikbaarheid
(denk ook aan ondergrondse infrastructuur)

Deelnemers

De creatieve stad bestaat niet,
maar ontstaat.

Rik Egberts | architectenbureau Rik Egberts
Theo Fambach | voorzitter BNA Kring Centrum
Roel Leenders | stedebouwkundige
Ed van Rosmalen | H en E architecten Hilversum
Merel Schrijver | CBK Hilversum
Rinse Veltman | fractiemedewerker D66

Ateliermeester Hans Ruijssenaars,
Hans Ruijssenaars architecten

Volgens het atelier ontstaat de creatieve
stad door actie en reactie. Om dit mogelijk
te maken stelt het atelier voor om de ring
te verleggen. ‘Zoals deze nu is aangelegd
klopt het niet. Hierdoor is het centrum
naar de rand verschoven. De Kerkbrink zou
door het verleggen van de ring weer een
centrumfunctie kunnen krijgen met terrassen, ontmoetingsplekken, want daar begint
de creativiteit,’ aldus Hans Ruijssenaars. In
deze ontwikkeling stelt het atelier voor om
de gebouwen aan en langs de ring mee te
nemen zoals bijvoorbeeld het postkantoor
aan de Oude Torenstraat.

schets Hans Ruijssenaars
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Atelier Gemeente
werven /spoorzone

Wat is een creatieve stad?

“Elke stad is creatief. Zodra je haar zo
ook benoemt is dat een doodskus”
(uit: het manifest spontane stad van
Urhahn Urban design)

Morgen beginnen!
Denk vooral niet aan een eindplan!

Jurriaan van Stigt: 'Hilversum is per definitie
een creatieve stad zonder dat er een label
op moet worden geplakt. Een creatieve stad
ontstaat niet door creatieve bedrijven ergens
te plaatsen. De essentie van een stad is dat
het de ruimte biedt voor het onvoltooide,
het ongeplande, het spontane. De stad moet
een platform bieden aan initiatieven op alle
niveaus. De motor van de creativiteit in een
stad is niet het volkshuisvesting vraagstuk,
maar de economische potentie benutten die
tot transformatie en spontaniteit kan leiden.'
De kansen van de Gemeentewerven liggen
in beginsel in de leegte tussen de gebouwen.
Het ontsluiten van de leegte zal een platform
kunnen worden voor activiteiten waarna
de transformatie van oud naar nieuw kan
worden opgepakt. Het zou een parkachtig
gebied kunnen worden langs het spoor dat
in de tijd gaat transformeren. Het ontwerpen
van de openbare ruimte zou een eenvoudige
zichtbare aanpak betekenen.'

Ateliermeester Jurriaan van Stigt,
LEVS architecten

Deelnemers

Martijn Boot | Constructed
Bart Brands | Karres en Brands landschapsarchitecten
Maarten Fritz | architectenbureau Fritz
Frederik Groos | Groos & co. Architecten
Peter Hermans | raadslid PvdA
Sylvia Karres | Karres en Brands landschapsarchitecten
Bert Strik | H en E architecten
Ine Tibosch | projectleider gemeente Hilversum
De heer C.C. Zagt | buro van der goes
architectuur en stedenbouw

Hoe kun je de Gemeentewerven
aantrekkelijk maken voor
creatieve bedrijven?

• Waarschijnlijk is er sprake van vervuilde
grond, maar begin! Zodra je gaat graven
ligt het 15 jaar stil!
• Geen top-down ontwikkeling met een
eindplan, maar kleinschalig en geleidelijk
• Houd de DNA van de plek overeind!

• Veel gebouwen staan leeg of worden in
efficiënt gebruikt. M
 orgen kun je beginnen!
• Totaal gebied: 30.000 m2, leegstaande
bebouwing: 3500 m2
•Zorg voor een goede bereikbaarheid en
toegankelijkheid van het terrein. Haal
de hekken weg, stel het terrein open!
• De bestaande gebouwen zijn keihard
wendbaar, zorg voor (tijdelijke) verhuur
• Zorg voor routes: zou je er doorheen
kunnen fietsen of wandelen?
• Auto’s er uit! Maak het leeg en zorg voor
een aanlanding met de buurt
• Verbind het terrein met de omgeving: het
groen, de creatieven die al in de buurt zijn
•Betrek de huidige gebruikers zoals BNN
•In de toekomst zou het terrein meekunnen
in de transformatie van een grote groen wig
• Denk aan tijdelijke ruimtes voor de buurtbewoners: ruimte voor het opknappen van
bootjes, kinderopvang, grote familie feest,
ateliers, vergaderruimtes
• Misschien valt er te denken aan een
landmark?

Atelieruitspraken

Rol van de gemeente? Beheren, onderzoeken
en op zoek gaan naar participatie. Daarna
de volgende stap: op ‘bouwniveau’ kijken
naar welk gebouw waarvoor geschikt is.
Maak keuzes. Wat is waardevol?
De villa op de Gemeentewerven moet in
ieder geval bewaart blijven.
HKU en BNN op de gemeentewerven,
beiden zijn jong en creatief: dubbelen!
Je hebt een trekker nodig,
je hebt financiering nodig!
Plaats hoogbouw op gunstige zon plekken,
met die vierkante meters kun je de
ontwikkelde groene zones betalen.
Zet lokaal in. Zorg dat dit een creatief centrum
voor dit gebied van Hilversum wordt.
De gemeente moet ook elders meer
ruimte creëren voor de creatieve sector
die in Hilversum wil wonen en werken.
Het aanbod is nu nog te beperkt.
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Atelier Stationsgebied
De opgave is: het Stationsgebied tot
centrale plek van de stad te maken
Ateliermeester Beate Vlaanderen,
architect Arcadis, winnaar Hilversumse
Architectuurprijs 2010

Wat is een creatieve stad?

• Creativiteit is film, kunsten, grafisch,
tv, games, uitgeverijen, ICT, architecten
bureaus, ruimtelijke ontwerpers
• Een ideale gemeenschap: ongedwongen,
tijdloos, dynamisch en innovatief
• Individueel, maar wel verbonden
• 24hrs economie
• Economisch en sociaal draaiend
• Prettig vertoeven voor alle soorten
mensen, bewoners, toeristen
• Goede informatievoorziening:
waar zijn die plekken nu?
• Rijk aan evenementen en tijdelijke
manifestaties

Hoe kun je het Stationsgebied
aantrekkelijk maken voor
creatieve bedrijven?

Deelnemers

Marianne Berenschot | raadslid D66
Regina Jacobsen | GinArt Architectuur
Christiane Kiel | Stichting Magdalena
Jacques van Rooijen | raadslid PvdA
Peter Stok | Stoksarchitecten

• Het plein moet aantrekkelijker gemaakt
worden voor (kunst) activiteiten en als
verblijfslocatie
•B
 undelen en verbinden: creatieve bedrijven
bevinden zich verspreid over de stad
• Zorg voor een relatie met het Media Park
• Zorg voor verbindingen tussen bestaande
creatieve industrie
• Verbreek traditionele netwerken. Denk aan:
AUR, Layar, stel het beeld centraal!
• Verbind de opgave met woningbouw.
Maar gebruik de bestaande voorraad!
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Hoe maak je op het Stationsgebied
Hilversum zichtbaar creatieve
stad?

•P
 ak de openbare ruimte aan: Creëer openheid
• Gebruik de openbare ruimte om iets zichtbaar te maken
• Kunst langs het spoor, reclame van
creatieve bedrijven
• Maak een culturele route zichtbaar:
bijvoorbeeld door toepassing van kunst
(lichtkunst en bewegend beeld)

• Gebruik het Oosterspoorplein voor tijdelijke
manifestaties en evenementen en mobiliseer de horeca

• Betrek bedrijven, gebruikers, bewoners
en studenten
• Realiseer woonruimte voor creatieve
industrie en bewoners
• Zorg voor een VVV kantoor
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Atelieruitspraken

Hoe kom je tot nieuwe
samenwerkingsvormen en coalities?
Wie zijn de actoren in een creatieve stad?
Zijn dat de kunstenaars of de bewoners?
Hoe maken we een structurele verbinding
tussen Oosterspoorplein en de stad?
Zorg voor een relatie van het plein
met Dudok.
Hoe kunnen we het plein gebruiken,
mensen trekken, zorgen voor levendigheid?
Hoe overbruggen we de scheiding tussen
noord en zuid?
De opgave is: het Stationsgebied tot
centrale plek van de stad te maken
Een opgave is om de HKU studenten in
de stad te houden.
Betaalbare jongerenhuisvesting ontbreekt.

Reacties coreferenten
op bevindingen
oNtwerpateliers
Mart-Jan Oosterveld, Moost architectuurwerkplaats, Bob Custers, Vocus architecten
en Bart Stuart, beeldend kunstenaar / expert
spontane processen, Buro spelen waren
gevraagd om vanuit hun kennis en ervaring
als coreferent op te treden. Zij reageerden
op de bevindingen van de ontwerpateliers.
Mart-Jan Oosterveld ziet in de presentaties
de overeenkomst dat ze alle drie de relatie
leggen met de gehele stad. Hij benadrukt
het belang van het er bij betrekken van
verschillende partijen: ‘BNN zit al op de
Gemeentewerven. Hier ligt een kans!’
Bob Custers mist het nadenken over mogelijkheden van verduurzaming. Bijvoorbeeld
om op plekken of in panden energie op te
wekken.
Bart Stuart ziet toch veel eindplannen en
mist hoe je het organiseert. ‘Hoe genereer je
startkapitaal? Misschien valt bij de gemeente
werven te overwegen eerst parkeerplaatsen
te creëren. En bedenk hoe je de buurt er bij
kunt betrekken. Organiseer een spreekuur
voor de dynamiek om met elkaar te praten
over: hoe gaan we het aanpakken?’
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Symposium
Dromen en doen!
Liesbeth Jansen
Zichtbaarheid, experiment en infrastructuur
zijn volgens Liesbeth Jansen, achttien jaar
directeur geweest van de Westergasfabriek,
de culturele hotspot van Amsterdam, de
ingrediënten voor een creatieve stad.
Het begint altijd met een droom, een
missie. Het is belangrijk om vooral niet te
wachten op hulp van buiten, toestemming van
boven of geld van anderen. Processen duren
erg lang, dus begin gewoon met leuke dingen
doen! Begin met een tijdelijke invulling bijvoorbeeld voor kunst, publieksevenementen,
creëer werkruimtes. Ondertussen?: snoeien
en wieden. Maar leg wel duidelijk je doel vast
voor de politiek, want zij moeten het overnemen en het vastleggen in bestemmingsplannen. Als de politiek die overneemt en vastlegt
is er een belangrijke stap gezet. Wat van de
gemeente gevraagd wordt? Steun, faciliteer
en schep minder regels. Het beste beleid
voor de creatieve omgeving is geen beleid.
Het zoeken van huurders die elkaar versterken en begrijpen is cruciaal. Liever een
tijdje wat minder huurinkomsten dan een
verkeerde huurder die het imago afbreekt.
Zorg voor een open infrastructuur, wees
uitnodigend voor evenementen en voorstellingen. Zorg voor branding van je missie en
voer regie. De missie is de toetssteen van
alle handelingen en besluiten. Net als je
kernwaarden. Voor de Westergasfabriek
waren dat: Cultureel, Avontuurlijk, Open,
Ondernemend. Kernwaarden helpen bij het
voeren van regie. Toets houding en gedrag
voortdurend. Nieuwe huurders, medewerkers,
klanten, projecten. Allemaal moeten ze
passen binnen de missie en voldoen aan de
kernwaarden. Tot slot: Focus op activiteiten,
niet op architectuur en de overheid moet niet
exploiteren maar voorwaarden scheppen.

Theorie

Bewustwording van wat waardevol is in je
stad. Arjo Klamer
Daar gaat het volgens Arjo Klamer, professor
in de Economie van Kunst en Cultuur Erasmus
Universiteit Rotterdam om. Klamer is van
mening dat dat in Hilversum onduidelijk is.
Hoewel door aanwezigheid van het media
park en Instituut voor Beeld en Geluid
Hilversum een media stad is, is volgens hem
wel redelijk zichtbaar, maar in de stad staan
gebouwen verloren te gaan. Kan dit anders
en hoe betrek je Hilversummers er bij?
Hilversummers moeten deel uitmaken van
een plek, ze moeten een bijdrage kunnen
leveren. Dat is het grote geheim. Klamer
noemt als voorbeelden Arnhem en Den Bosch.
Beide steden hebben geïnvesteerd in het
zichtbaar maken van wat waardevol is in hun
stad. Arnhem heeft flink geïnvesteerd in het
zichtbaar maken van de modeacademie. De
stad heeft nu een modekwartier! Den Bosch
staat bekend om haar cultureel erfgoed en
theater. Met de transformatie van bijvoorbeeld de Verkadefabriek is een grote omslag
bereikt. 'Hoe kunnen we de stad Hilversum
tot leven brengen als media stad? Wat is het
verhaal naar buiten toe?'
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Extreem belangrijk is: creëer een eigen
identiteit. En laat ze zelf een identiteit
creëren. Bob Jansen

Menselijk kapitaal is de belangrijkste
productiefactor.
Jos Gadet

Hoe je een gebouw voor creatieve industrie
ontwikkelt? Zorg dat er een groot en bekend
bedrijf in gaat zitten. Nee, Lingotto richt zich
op een andere doelgroep. De ontwikkelaar in
bestaande gebouwen richt zich op de kleine
ondernemers: zzp-er’s zonder huisvesting
waarvan 75% vrouw is. De doelgroep geeft
belangrijke informatie voor het gebouw
dat je ontwikkeld, maar zeker ook voor de
organisatie. Bied bijvoorbeeld geen lange
huurcontracten aan. Je hebt te maken met
een 24/7 cultuur die niet om vijf uur het
gebouw uit wil, maar ook de mogelijkheid
wil hebben om in weekenden en avonden te
kunnen werken. Extreem belangrijk is: creëer
een eigen identiteit. En laat gebruikers zelf
een identiteit creëren door bijvoorbeeld
zelf hun ruimte in te laten richten. Maar
het gaat ook om een collectieve identiteit.
Denk bijvoorbeeld aan het NDSM terrein in
Amsterdam. De bedrijven die daar gevestigd
zijn, zijn afzonderlijk niet zo bekend, maar
wel als collectief. Hetzelfde geldt ook voor
de kauwgomballenfabriek. De Kauwgomballenfabriek (o.a. kantoor van Lingotto)
is ontwikkeld op basis van gentrification.
Lingotto heeft het pand gekocht in tijden dat
het een no-go area was. We zijn begonnen
met het creëren van broedplaatsen waardoor
een kentering op gang kwam. Het werd een
culturele hot spot. Van daaruit hebben we de
schroeven aangedraaid.
De kauwgomballenfabriek is in fases
ontwikkeld. Momenteel werken we aan fase
6. We gaan er een hotel ontwikkelen. Dit zal
uiteindelijk bijdragen aan een 24-uurs-economie en meer sociale dynamiek. Informele
ontmoetingsplekken zijn essentieel en zorg
dat je ook in het gebouw onderscheid maakt
tussen rust versus drukte. Kolomvrije ruimtes
zijn uitermate geschikt om flexibel om te
gaan met de ruimte. Oude gebouwen zijn ook
daarom ontzettend prettig om onderhanden
te nemen.
Tot slot, als je een concept hebt probeer
dit dan te handhaven. Durf nee te zeggen tegen een groot bedrijf dat geïnteresseerd is als
jij je juist wil richten op kleine ondernemers.

Menselijk kapitaal, dat is volgens Jos Gadet
planoloog bij Dienst Ruimtelijke Ordening
Amsterdam de belangrijkste productiefactor.
Het gaat om interactiemilieus en heel belang
rijk is massa, een hoog aantal inwoners. In
stedelijke woonwerk- en vrijetijdsmilieus
vindt de interactie plaats die de drijvende
kracht is achter de kenniseconomie. Het
draait om contacten in een levendige openbare ruimte waarbij de voorzieningen als het
ware de uitwisseling van kennis faciliteren.
De aantrekkelijkheid van een locatie wordt
bepaald door horeca, bereikbaarheid en zichtbaarheid. Op deze locaties moeten interacties
zich kunnen ontwikkelen, mensen moeten zelf
een plek in beslag kunnen nemen.
Voor hoogopgeleide inwoners van Amsterdam is door bureau Onderzoek en Statistiek
en Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam
onderzocht wat hun woonpreferenties zijn.
Hoewel bijna iedereen in een rustige straat
wil wonen, verlangt men de stedelijke reuring
wel direct om de hoek. Daarvoor is men
bereid om vierkante meters woonruimte in te
leveren. Een hoge kwaliteit van de openbare
ruimte is dan wel van belang. Het gaat om
zich onderscheidende openbare ruimten.
Wat een plek aantrekkelijk maakt is de ligging
bijvoorbeeld aan het water, de architectuur,
een groene inrichting, een plek met een historie, de begaanbaarheid en bereikbaarheid
ook voor voetgangers en fietsers.
Waar in Hilversum de kansen liggen? De
grote jongens, de grote omroepbedrijven, kunnen kansen geven aan kleine bedrijfjes. Bovendien heeft Hilversum aantrekkelijke woon
milieus. Wel moet er aandacht besteed worden
aan het mogelijk maken van (economische)
contacten en probeer plekken te verdichten.
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Kansen voor Hilversum:
reacties uit het publiek

Zorg voor verdichting en groen.
Maak de stad aantrekkelijk voor
nieuwe woonvormen. Er zijn een
aantal gebouwen die kansrijk zijn.
Stad investeer! Zorg voor connectie met de Hilversummers. Gewoon doen! Gemeente: faciliteer,
maak het mogelijk! Plannen zijn er,

maar wie gaat ermee aan de slag?
Laat de bijzonder locaties van Hilversum zien. Hilversum moet de
stad op de kaart zetten! Leg verbindingen en maak het zichtbaar.
Hilversum wat is je identiteit?
Betrek de opleidingsinstituten,
de jonge populatie. Wees trots
en etaleer! Maak experimenteer
gebieden. De creatieven zijn er en
die willen elkaar ontmoeten. Toon
meer bestuurlijk lef. Creëer plaatsen voor ontmoeting.
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Debat

Aktie!
Een opvallende constatering van de dag
was dat Hilversum wel een creatieve stad is,
maar dat het niet zichtbaar is. In navolging
hierop heeft Architectuur Lokaal in samen
werking met Museum Hilversum het
initiatief genomen om op een eenvoudige
en ludieke manier creatief Hilversum beter
zichtbaar te maken.
Op vrijdag 8 juli werden alle creatieven in
Hilversum opgeroepen mee te doen aan:
Aktie Blauwe Peer! De oproep luidde: Maak
je onderdeel uit van de creatieve industrie
in Hilversum en ben je daar trots op? Draai
dan op vrijdag 8 juli een blauw peertje in je
lamp(en)! Hoe meer deelnemers hoe duidelijker het signaal: Hilversum is een creatieve
stad en dat moet worden onderkend en
gekoesterd – door burgers, door gebruikers,
door ondernemers en ontwikkelaars, door de
politiek, en niet in de laatste plaats door de
creatieve industrie zelf

Buro Van der Goes, buro voor architektuur en
stedebouw, Utrechtseweg Hilversum

Museum Hilversum, Kerkbrink Hilversum

Een eenvoudige actie: Vormgever Design
Arbeid heeft op korte termijn het logo
vormgegeven. Het lokale dagblad Gooi &
Eemlander heeft de oproep lokaal bekend
gemaakt. Museum Hilversum en Architectuur
Lokaal hebben de posters met de oproep verspreid. Fotograaf Eva Kasbergen is vrijdag 8
juli langs de creatieve bedrijven gegaan (die
hebben laten weten mee te willen doen)
om creatief Hilversum vast te leggen.
Creatief Hilversums Raadslid

MOOST architectuurwerkplaats,
Goudriaanstraat Hilversum

B-Creative design, Noorderweg Hilversum
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Watertoren Bussum, naar ontwerp
van VOCUS architecten BUSSUM

Colofon

De Creatieve Stad - verslag drie
ontwerpateliers en symposium
is een eenmalige uitgave van
Museum Hilversum naar aanleiding van het gelijknamige evenement dat op donderdag 23 juni
2011 plaatsvond in Hilversum.
samenstelling, redactie en
productie Architectuur Lokaal
fotografie ontwerpateliers, symposium en Aktie Blauwe Peer
Eva Kasbergen
overige fotografie
Pag. 6 Postkantoor, Oude Torenstraat, Museum Hilversum
Pag. 8 Gemeentewerf,
www.industriecultuur.nl

De Vorstin, Koninginneweg Hilversum

Pag. 8,9 achtergrond foto maquette,
LEVS Architecten
Pag. 10 luchtfoto Stationsgebied,
Ton Kastermans
Pag. 11 lichtkunst in tunnel,
Arcadis, kinderen op Stationsplein,
Stichting Magdalena
Pag. 14 Kauwgomballenfabriek,
Michael van Oosten, Westergasterrein en Westergasterras, Arjen Veldt
vormgeving Margriet V.
vormgeving logo Aktie Blauwe Peer
Design Arbeid
oplage 1000
Niet alle rechthebbenden van de
gebruikte illustraties konden worden
achterhaald. Belanghebbenden
wordt verzocht contact op te nemen
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met Architectuur Lokaal.
Niets uit deze uitgave mag
worden gereproduceerd, op
welke wijze dan ook, zonder
toestemming van de uitgever.
met speciale dank aan de
ateliermeesters Hans Ruijssenaars, Jurriaan van Stigt en
Beate Vlaanderen en iedereen
die een bijdrage heeft geleverd
aan deze dag.
Architectuur Lokaal,
www.arch-lokaal.nl

