Hilversum in 1967: bouwen
Eddie de Paepe

Op 25 april 1958 verwelkomde Hilversum zijn
100.000ste inwoner. In de jaren daarna bleef
het inwonertal licht stijgen, totdat er midden
jaren zestig de klad in kwam. In 1964 was er
zelfs sprake van een teruggang. Ondanks de
minimale toename van de bevolking (+76) in
het volgende jaar was de tendens duidelijk. De
gestage terugloop zette zich door. In 1967 daalde het inwonertal naar 101.662 (-1094).

Op 20 mei stak rector drs H. Sinnema de eerste spade in de grond
voor de nieuwbouw van het Christelijk Lyceum (Comenius College)
aan de Bisonlaan. (coll. SAGV)
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Advertentie van de fa. Matser, die een grote rol speelde bij de
bouwactiviteiten, waaronder de parkeergarage aan het Noordse
Bosje, het ‘magazijnplein’ (Hilvertshof) en in Kerkelanden.

Test met ballonnen boven het terrein waar de hoogbouw aan de Diependaalselaan zou komen, 26 juni 1967. (coll. SAGV)

Dit had - naast de daling van het aantal geboorten - te
maken met de ernstige woningnood. Zo’n vierduizend Hilversummers stonden ingeschreven bij het gemeentelijk huisvestingsbureau. Jonge mensen, die geen
(passend en/of betaalbaar) huis konden krijgen, vertrokken naar elders.
In de voorgaande vijf jaar was de woningbouw zeer sterk
teruggelopen. In 1965 konden door gebrek aan grond in
Hilversum slechts 385 woningen worden opgeleverd1.
Ter vergelijking: in heel Nederland (twaalf miljoen inwoners) waren dat jaar ruim 100.000 woningen gebouwd.
Vooral de gezinnen met de kleinste inkomens ondervinden de
gevolgen van deze nood, constateerde de gemeente in het
jaarverslag over 1965 in Wij in Hilversum. Het aantal zgn.
krepeergevallen is nog steeds zorgwekkend hoog. De woningnood werkte door in alle facetten van de maatschappij.
Onderwijskrachten willen niet naar Hilversum komen, wanneer
hun geen woning in het vooruitzicht wordt gesteld; werkers van
hoofd en hand in de vele industriële en dienstverlenende bedrijven
keren Hilversum de rug toe, wanneer zij hier geen huisvesting
kunnen vinden. Jeugdige Hilversummers, die willen trouwen,
verlaten Hilversum wanneer hun elders een woning wordt aangeboden.
In het jaarverslag over 1966 klonk opnieuw de zorg van
het gemeentebestuur2. De woningnood werpt een schaduw
op de harmonieuze ontwikkeling van onze gemeente. De vele
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arbeidskrachten, die Hilversum moet aantrekken om zijn taak
van verzorgend centrum naar behoren te vervullen, staan voor
het probleem, dat zij maar met de grootste moeite een woning
krijgen toegewezen.
Maar liefst vierduizend woningzoekenden op een bevolking van 103.000 zielen, dat leek een onoplosbaar
probleem. Toch scheen er in 1967, voor het eerst sinds
jaren, eindelijk wat licht aan het eind van de tunnel. De
bouw van woningen zat weer wat in de lift. ‘Kerkelanden’ was het toverwoord.

Kerkelanden
In december 1965 had burgemeester Boot al het startschot gelost voor het bouwrijp maken van de gronden
aan de zuidkant van Hilversum. Een jaar later, op 14 december 1966, stortte Boot het eerste beton voor de ‘Kerkelandenbouw’. In de nieuwe Hilversumse wijk tegen
de grens met Loosdrecht moesten in totaal 2397 (later
bijgesteld naar 2537) woningen verrijzen. De gemeente
nam volgens de overeenkomst 1317 woningen (waarvan
679 eengezins- en 588 flatwoningen) voor haar rekening, en ontwikkelaar Joh. Matser de resterende 1080
(344 eengezins- en 737 flatwoningen), deels in de premie- en deels in de vrije sector.
Eind 1967 werden de eerste 77 eengezinswoningen van
de gemeente opgeleverd, in de Lutherhof. Woensdag 15

Illustratie uit Wij in Hilversum.

Het flatgebouw langs Diependaalselaan (hoek Zeverijnstraat), gezien vanuit torenflat in aanbouw in
Kerkelanden in 1968. (coll. SAGV)

november stelde oud-minister P.C.W.M. (Pieter) Bogaers
deze eerste van de zeven hoven in de Kerkelanden officieel in gebruik. Bogaers zei bij die gelegenheid dat
de provincie en de rijksoverheid zullen moeten erkennen dat de
woningnood in het Gooi onevenredig groot is, en dat het voor de
leniging van de nood recht heeft op een evenredig deel van wat
landelijk gebouwd wordt. Dat betekent in de praktijk de bouw
van 2000-2500 woningen per jaar3.
Met de voorbereidingen van een tweede complex gemeentelijke huurwoningen in Kerkelanden werd gestart, terwijl Matser was begonnen met de bouw van drie
flats (huur).
Tot zover de eerste bouwfase van Kerkelanden, waaraan
in dit tijdschrift al eerder uitgebreid aandacht is besteed4.

Woningbouw
Een ander lichtpuntje was dat de gemeente in 1967 goedkeuring kreeg voor 228 etagewoningen - hoogbouw met
onder meer veertien lagen in ‘galerijbouw’ - aan de Diependaalselaan, tussen de Vreelandseweg en de Zeverijnstraat, pal tegenover de nieuwe wijk. Om dit mogelijk te
maken moest wel het bestemmingsplan Havenkwartier
worden herzien: grond voor industrievestiging kreeg de

bestemming woningbouw5.
Het college van B en W had zoveel ‘haast’ met dit bouwplan, dat het al in mei aan de raad werd voorgelegd,
nog voordat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
een besluit hadden genomen. Die haast was geboden
omdat dit bouwplan de enige mogelijkheid was om te
voorkomen dat het aan Hilversum toegewezen bouwcontingent 1967 vrijwel onbenut moest worden teruggegeven.
Voor het eerst in de geschiedenis van Hilversum verrees
er - op een relatief klein terrein - een gebouw van meer
dan tien verdiepingen6. De Hilversumse architecten
Hartman en Eylers hadden het complex ontworpen,
dat bestond uit twee gebouwen, die met elkaar werden
verbonden door laagbouw van twee verdiepingen. Het
hoogste gebouw telde veertien lagen, waarvan twaalf
woonlagen. De twee onderste waren bestemd voor bergruimtes en garages. Het lagere gebouw kreeg negen lagen, waarvan de onderste voor bergruimten.
Enige opdrachtgever (na het afhaken van de MIDWO)
voor dit voor Hilversumse begrippen imposante bouwproject, was de Erfgooiersbouwvereniging, die de benodigde grond van de gemeente had gekocht. Met de werkzaamheden werd in ’67 begonnen. Bouwer was de firma
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Slokker uit Huizen, die een betongietsysteem toepaste.
De gemiddelde huur van de flats bedroeg fl. 156 per
maand (exclusief fl. 25,30 voor verdere voorzieningen).
Aan de Langestraat, nabij Gooiland, werd intussen
gewerkt aan een winkelcomplex met daar bovenop drie
lagen met kleine flatwoningen. Op de begane grond
kwam onder meer een Albert Heijn-filiaal. Het complex
kwam in augustus gereed.
Per saldo verrezen er in 1967 in totaal 258 woningen in
Hilversum. Een duidelijke stijging ten opzichte van het
voorgaande jaar, toen de teller (ondanks de afronding
van Het Kamradproject) op 185 bleef staan. Gezien het
forse aantal woningzoekenden en het feit dat twintig
woningen gesloopt of onbewoonbaar verklaard werden,
was dit nog geen reden tot juichen.
Op 5 augustus besteedde De Gooi- en Eemlander aandacht
aan de woningnood. Een verslaggever schreef over
de bouwval Zon- en Maanstraat 9, waar het echtpaar
H. Kok verbleef. De vochtigheid gaf grote problemen op
deze bovenetage. Er waren twee kamers. Potten en pannen stonden op plekken waar regenwater naar binnen
drupte. De muren vertoonden vlekken, op het behang
was te zien waar water omlaag was gestroomd. In de

slaapkamer waren de muren soms kletsnat, in de winter
vormde zich daar een ijslaagje. Na een regenbui hing in
de woning een vochtige damp. Mevrouw Kok had bronchitis, voor haar was dit heel slecht. Proberen het huis
warm te stoken was riskant. Vocht en elektriciteit verdragen elkaar slecht, want kortsluiting lag op de loer.
De gemeente besloot de komende vijf jaar in het centrum
duizend van dit soort krotten te slopen. Die waren vooral
te vinden in de Nieuw- en Oosterstraten, de Spoorstraat, de omgeving van het Langgewenst, het Noordse
Bosje, de Zon- en Maanstraat, de Hoge Larenseweg, de
Geuzenweg, en aan de Bodemanstraat/Turfstraat. Voordat er gesloopt kon worden moest er uiteraard vervangende woonruimte beschikbaar zijn.
Hilversum, dat omsloten werd door al dan niet beschermde natuurgebieden, had echter een schrijnend tekort
aan eigen bouwgrond. Vandaar dat delen van het Hilversumse bouwcontingent buiten de gemeentegrenzen
werden benut. In Laren, Breukelen en Eemnes om precies te zijn. Het ging daarbij onder meer om de huisvesting van medewerkers van de omroep en van de N.V.
Philips Telecommunicatie Industrie (P.T.I.). De groeiende samenwerking tussen de regiogemeenten zorgde

Onbewoonbaar verklaarde woningen aan het Langgewenst
(richting Koninginneweg), die later gesloopt zijn. (coll.
SAGV)

Onbewoonbaar verklaarde woning Langestraat 60, 20 juli 1967. (coll. SAGV)
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er onder meer voor dat er zicht was op huizen voor Hilversummers in de Oostermeent in Huizen en Blaricum.
Om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen
had de gemeente een speciale verordening in het leven
geroepen. Wie verhuisde van een goedkope naar een
duurdere woning kreeg een substantiële bijdrage (1200
gulden) in de verhuiskosten. De maandhuur van de vrijwillig te verlaten woning mocht echter niet hoger zijn
dan negentig gulden. En de huur van het nieuwe huis
minimaal 135 gulden.
Her en der werd gesloopt, maar dat was doorgaans niet zoals in de jaren zeventig gebruikelijk werd - om ruimte
te maken voor zogeheten inbreilocaties: gaten binnen de

bebouwde kom die gevuld werden met woningen. Een
mooi voorbeeld is de voormalige Matawit-fabriek (een
samenvoeging van Machinale Tapijtweverij ‘De Wit’)
tussen de Langestraat en de Ruitersweg. De fabriek
werd in de zomer van ’67 gesloopt. Het braakliggende
Matawit-terrein diende vervolgens als parkeerterrein en
standplaats voor de jaarlijkse kermis. Pas in 1978 verrees
hier een honderdtal woningen.
In het centrum werd verder een begin gemaakt met de
sloop van (onbewoonbaar verklaarde) woningen, maar
dat was niet in het kader van de volkshuisvesting maar
van de ‘kernsanering’.

De woningnood dreef mensen zelfs tot het plaatsen van een tent in de tuin. (coll. SAGV)
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Het neerhalen van de schoorsteen van de Matawit
tapijtfabriek, 14 juli 1967. (coll. SAGV)

Sloop van de Matawit tapijtfabriek tussen de Langestraat en de Ruitersweg,
18 april 1967. (coll. SAGV)

Hilversumse Meent
De maatregelen van de gemeente om de doorstroming
op de woningmarkt te bevorderden zetten nauwelijks
zoden aan de dijk. Alleen massale nieuwbouw zou soelaas bieden voor de grote woningnood. De start van de
Kerkelandenbouw, waaraan bijna vijftien jaar aan plannen maken vooraf was gegaan, was een stap in de goede
richting.
Maar Hilversum wilde ook heel graag - nadat eerder een
plan voor een satellietstad met woningen voor maar liefst
achtduizend gezinnen in de Egelshoek schipbreuk had
geleden - de Hilversumse Meent, de voormalige meentgronden bij Bussum, bebouwen. In het streekplan Gooi
en Vechtstreek van 1965 stond dat er vijfduizend huizen
zouden verrijzen, maar dit voornemen stuitte op stevig
verzet, onder meer van Natuurmonumenten.
In maart 1967 kreeg Hilversum daarom vanuit Den Haag
het bericht dat de Hilversumse Meent niet mocht worden
bebouwd. Hilversum moest maar gebruik maken van
grond in de Oostermeent in Huizen. Ook de provincie
Noord-Holland wilde het gebied groen houden. Tot verontwaardiging van het Hilversumse college van B en W.
Deze frustrerende en in veel opzichten beledigende politiek van
hogerhand is te wijten aan een overtrokken natuurschoonbeleid,
reageerde burgemeester Boot. De bebouwing van de Meent
moet doorgaan!
Er kwam een actiecomité, een concrete reactie van jonge-
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rengroeperingen op de oproep van burgemeester Boot
om stelling te nemen tegen de beslissing van de minister
om de Hilversumse Meent niet te bebouwen. Op 9 juni
hield dit Actiecomité Bebouw de Meent een demonstratieve optocht van het raadhuis naar de Berg van Anna’s
Hoeve. De opkomst was laag. Dat kwam omdat men
apatisch was geworden, zo klonk het. Boot herhaalde bij
die gelegenheid nog maar eens dat een versteende Meent
van groter belang was voor Hilversum en Bussum dan een groene
Meent. Op 11 november stond de actiegroep met een
kraam op de markt. De actievoerders G. Wildschut en
J. Witkamp haalden 850 handtekeningen op en waren
daar content mee.
Het zou echter nog twee jaar duren tot er een bevredigende oplossing kwam in de vorm van het zogeheten
‘Gooiakkoord’, een compromis waarbij de gemeenten
Hilversum en Bussum, het nieuwe gewest Gooiland en
de provincie waren betrokken. Op het oostelijk deel van
de Hilversumse Meent mochten 1661 woningen worden
gebouwd.

Bejaarden
Ook aan de huisvesting van bejaarde Hilversummers
werd in 1967 gedacht. In dat jaar kwam het Protestants Christelijk Bejaardencentrum Zuiderheide aan
de Diependaalselaan (bij de Loosdrechtseweg) gereed.
Het nieuwe, door de Hilversumse architect E.G. Mid-

De nieuwe vleugel van verpleegtehuis De Orchidée
aan de Neuweg 245 en een gedeelte van de tuin in
1968. (coll. SAGV)

dag ontworpen complex telde drie vleugels
(waarvan een met zes woonlagen), 237
eenpersoons kamers (klein maar met
wc en wasruimte), zestien tweepersoons
Opening van de MTS (Middelbare Technische School) door minister Roolvink, oktober 1967.
(coll. SAGV)
kamers en - van het hoofdgebouw gescheiden door een vijver - negentien bejaardenwoningen. Er was al vanaf 1954
combinatie van twee lagere scholen, naar een ontwerp van
gewerkt aan de plannen. De bouw was in 1963 gestart.
gemeentearchitect ir. Sj. Joustra8. De openbare SpinozaDe bewoners wordt zoveel mogelijk vrijheid gegeven; hun verzorschool en de protestants-christelijke Aart Verheul school
ging is volledig. De maaltijden, die in de prachtige hypermowerden met elkaar verbonden door een gemeenschappelijke
derne keuken bereid worden, krijgen zij op hun kamer. Bewasschoolzaal op de bovenverdieping.
sing wordt door het huis verzorgd. Een speciale ziekenafdeling
Het besluit om de openbare en de protestants-christelijke
met geschoold personeel bevindt zich in een van de vleugels.7 Het
tehuis had verder een recreatiezaal, waar gezamenlijk
school in één gebouw onder te brengen - uiteraard met
koffie werd gedronken, een bibliotheek, een ruimte om
behoud van beider zelfstandigheid - was genomen om de
te knutselen en een aula.
bouwkosten zo laag mogelijk te houden. Hoewel het gebouw nog niet gereed was, gingen beide scholen al in auVerder werd “De Orchidee”, gemeentelijk verpleeghuis
gustus 1966 van start. De Verheulschool kreeg met één klas
voor bejaarden aan de Neuweg, ingrijpend verbouwd
tijdelijk onderdak in de Da Costaschool aan de Lieven de
en uitgebreid. Bijgebouwd waren een apart huis voor
Keylaan. De Spinozaschool werd tijdelijk ondergebracht in
het verplegend personeel, nieuwe kamers en recrenoodlokalen aan de Graaf Wichmanstraat. In april ’67 kon
atieruimten en een reactiveringszaal. De capaciteit van
de dubbelschool in het Van Riebeeckkwartier in gebruik
het verpleeghuis werd vergroot van veertig naar tachtig
worden genomen9. Beide scholen hadden de beschikking
bedden.
over zes leslokalen en een handenarbeidlokaal. Een grasIn 1967 stelde de gemeente zich verder garant voor de
veld scheidde de betegelde speelplaatsen. Hoofd van de Spibetaling van de rente en de aflossing ten behoeve van
nozaschool was de heer H.P. Hooyberg, hoofd van de Aart
het nieuwe bejaardentehuis van de Katholieke Stichting
Verheulschool de heer T. Plaisier.
”Flat Kerkelanden”. Dat moest komen aan ‘het verlengde
van de Zeverijnstraat’ (de latere Kerkelandenlaan, met als
Aan de Vosmaerlaan 46 (Van Hogendorplaan 1) opende
adres Franciscusweg). Geraamde bouwkosten: ruim tien
de derde nieuwe lagere school, eveneens door Joustra
miljoen gulden.
ontworpen, de deuren10. Hoofd van de openbare Prof. Dr. J.
Huizinga-school was de heer T. Toller. De school was al in
Scholen
1962 met vier klassen van start gegaan in noodlokalen aan
Op het gebied van scholenbouw zette Hilversum grote stapde Kolhornseweg. Het jaar daarop werd verkast naar een
pen. Aan de Oude Amersfoortseweg (196-198) in het kindernoodschool aan de Vosmaerlaan. Pas op 25 mei 1967 kon
rijke Van Riebeeckkwartier verrees een ‘dubbelschool’, een
daar de nieuwbouw in gebruik worden genomen. Er waren
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Grossiersbedrijf Enkabé (Coöperatieve Inkoopvereniging), 8 juni 1967. (coll. SAGV)

acht leslokalen en één handarbeidlokaal beschikbaar. Voor
de gymnastiekles moesten de kinderen nog naar de Frederik
van Eedenschool.
Voor de kleuters verrees aan de De Kupstraat (3-5) de St.
Elisabethschool (architect H.M. Koldeweij).
De gemeenteraad trok in het begin van het jaar een half miljoen gulden - exclusief de kosten voor de grondaankoop,
meubilair en stoffering - uit voor de bouw van een roomskatholieke lagere school in Kerkelanden. Verder trok de
raad acht ton uit voor de bouw van een openbare school in
de nieuwe wijk. Aan de Diependaalselaan, tegen de vijver
van de zuiveringsinstallatie aan, stond overigens op
dat moment al de Kardinaal de Jongschool.
De restauratie van het oude deel van het Gemeentelijk Gymnasium aan de Schuttersweg kwam gereed.
Op vrijdag 19 mei stak de rector, drs. H. Sinnema, de
eerste spade de grond in voor de nieuwbouw van het
Christelijk Lyceum (het latere Comenius College)
aan de Bisonlaan. Het complex was ontworpen door
architect E.C. Falkenburg. Op het terrein van zo’n
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vier hectare aan de Bisonlaan en het Kraanvogelplein
stond een drie verdiepingen tellend schoolgebouw
voor 1080 leerlingen en zeventig docenten gepland,
rijwielstallingen, parkeerruimte voor de auto’s, twee
conciërgewoningen, enkele sportvelden en betegelde oefenplaatsen, een botanische tuin en een transformatorhuisje. Het lyceum was op dat moment nog
gevestigd in het pand aan de Lage Naarderweg, dat
later onderdak zou bieden aan de Tros.
In november werd in de raad besloten dat de Lagere
Technische School (op neutrale grondslag) aan de
Lage Naarderweg, opvolger van de oude ambachtsschool, naar de Kerkelanden zou verhuizen. Op een
terrein van ca. 1,3 hectare moest een geheel nieuw
scholencomplex verrijzen.
De nieuwe M.T.S. (tot voor kort U.T.S. geheten) aan
de Vaartweg was eind ’67 bijna gereed. Er waren op
dat moment al delen van deze technische school in
gebruik genomen.

Zorg en religie
De gemeenteraad zette op 13 juli het licht op
groen voor de bouw van een wijkgebouw in Hilversum-Noord op een terrein omsloten door de
Bonnikestraat, Wirixstraat en Van Strijlandstraat.
Het ontwerp was wederom van de hand van gemeentearchitect ir. Sj. Joustra.
Ook een kerkgenootschap kreeg een nieuw
onderkomen. Op 1 november nam het kerkgenootschap van de Zevendedagsadventisten Noordneder-landse Conferentie aan de Boomberglaan 6 een
nieuwe kerk in gebruik. Het schip van de sober uitgevoerde kerk bood 300 zitplaatsen.
Wat de (toen nog) drie Hilversumse ziekenhuizen betreft, is onder meer vermeldenswaard dat de
Rooms Katholieke Ziekenverpleging bouwde aan

een nieuw beddenhuis, in aanloop naar een grote
reorganisatie van het complex aan de Koningsstraat.

Zwembaden
De gemeenteraad besloot op 11 mei tot een ingrijpende modernisering van natuurzwembad Crailoo.
Het plan van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij voorzag in de ombouw van de baden,
de aanleg van een waterzuiveringsinstallatie, de
bouw van gemeenschappelijke kleedruimten voor
kinderen, garderobes, douches en toiletten, de
aanleg van een zonneweide en een verwarmingsinstallatie voor de baden, en de vernieuwing van de
bestaande kleedruimten. Geraamde kosten: 1,3 miljoen gulden.
Een half jaar later (op 14 november) hakte de ge-

De bouw van de kerk van de Gereformeerde Gemeente aan de Sumatralaan,
22 juni 1967. (coll. SAGV)
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meenteraad de knoop door voor wat betreft de bouw
van een tweede overdekte zwembad (naast dat in de
Kapelstraat). Dat moest verrijzen op het terrein van
het Gemeentelijk Energiebedrijf aan de Jan van der
Heijdenstraat. Dit na de sloop van onder meer beide
gashouders. Op hetzelfde G.E.B.-terrein, maar dan
aan de kant van de Lorentzweg, werd verder de bouw
van een telefooncentrale en een arbeidsbureau gepland.

Omroepen
Ook op het gebied van radio en televisie waren er
belangrijke (bouw)activiteiten. De Nederlandse Televisie Stichting (N.T.S.) nam de grote studio’s I en
II van het door architect J.H. van der Zee ontworpen
nieuwbouwcomplex op het Omroepkwartier aan de
Insulindelaan in gebruik. Dat gold ook voor de imposante decor-montagehal B (‘Studio A’ was al sinds
1962 in gebruik en het Muziekpaviljoen van de NRU
sinds 1966).
Prins Bernhard - vergezeld door een trotse burgemeester Boot - opende op 2 oktober 1967, de zestiende verjaardag van de N.T.S., officieel de eerste
twee van de in totaal zes studio’s.
Ook buiten het Omroepkwartier werd gebouwd. De

Panorama-opname van het Omroepkwartier, 19 juli 1967. (coll. SAGV)
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N.C.R.V. nam aan de Schuttersweg op 30 juni haar
nieuwe studiocomplex-6 in gebruik, met daarin
onder meer een studiozaal van duizend m3 en een
controle- en stemkamer. Kosten: 2,3 miljoen gulden. De V.A.R.A. begon in ’67 met de uitbreiding
(fase III, b.1 en b.2) van het eigen studiocomplex aan
de Heuvellaan.

Bedrijven
Diverse bedrijven namen ook nieuwe gebouwen in gebruik. Zo betrok De Coöperatieve Groothandelsvereniging ,,Samenwerking” (ENKABE) een imposant en
modern magazijn aan de nieuwe haven, achter de derde
loswal. Een mijlpaal in de geschiedenis van deze inkoopcombinatie van zelfstandige levensmiddelenbedrijven in
Hilversum en omstreken, die 38 jaar eerder door een
vijftiental lokale kruideniers was opgericht.
Het door het productieve Hilversumse architectenbureau Hartman en Eylers ontworpen pakhuis kwam in
juni gereed. Het is een machtig bouwwerk geworden met een
oppervlakte van 3500 m2, waar de goederen dank zij een modern en efficiënt heftrucksysteem tot 7 meter hoogte opgestapeld
kunnen worden. Laden en lossen geschiedt dank zij brede perrons
en de kanteldeuren in hoog tempo terwijl er aan de voorzijde nog
een parkeerterrein van 1000 m2 werd ingericht. Nieuw is het

Maquette van het nieuwe overlaadstation Crailo voor afvalverwerking.
(coll. SAGV)

Winkelpand van V&D (Vroom en Dreesmann) aan de Kerkstraat, 17
september 1968. (coll. SAGV)

zg. cash-and-carry-systeem, een vorm van zelfbediening voor de
levensmiddelenhandel, die ter plaatse kan komen inkopen en de
gekochte goederen meteen kan meenemen11
Drukkerij Onkenhout aan de Hoge Larenseweg onderging een ingrijpende verbouwing. De P.T.I. nam een
nieuw hoofdkantoor op de hoek van de Kamerlingh
Onnesweg en de Anthony Fokkerweg in gebruik. De
bouw van de nieuwe Dr. A. Philips-school op hetzelfde
terrein (Anthony Fokkerweg 7) vorderde. Bij het Phar-

maceutische Bedrijf Roter aan de Arendstraat kwam een
nieuw productiegebouw gereed.
Op 17 juli begon de sloop van negen panden aan de
Zeedijk, waaronder de voormalige synagoge, ten behoeve van de nieuwbouw van Vroom & Dreesmann.
De Hilversumse gemeenteraad zette verder in 1967 het
licht op groen voor een overeenkomst tussen de gemeente en de N.V. Vuilafvoer Maatschappij (V.A.M.).
Voor de bouw van een overlaadinrichting werd 2,1 miljoen gulden ter beschikking gesteld. De gemeente kocht
voor dat doel een stuk grond van de Nederlandse Spoorwegen, bij de Crailosebrug.
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Op 24 juni hadden leden van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een tocht per boot, bus en te voet in de omgeving van Hilversum gemaakt om ballonnen te bekijken, die boven de Diependaalselaan werden opgelaten om het effect
van de hoogbouw te demonstreren.
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In afwachting van de bouw van een rooms-katholieke school op het Planciusplein bij de St. Willibrorduskerk kregen
enkele drie r.k.-klassen in ’67 tijdelijk onderdak in de Verheul-school.
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