
 

Hilversum, 
Langestraat - Laanstraat 
1991-1996
Type: stedelijke gebied, woningbouwcomplex en 
tentoonstellingsruimten

Bijzonderheden: 
In de Hilversumse binnenstad lag door sloop aan de Lange-
straat al ruim dertig jaar een terrein braak, hetgeen alleen 
dienst deed als parkeerterrein. Dit gebied markeerde de 
overgang tussen het “oude Hilversum” met de historische 
dorpsbebouwing en de nieuwere bebouwing aan de over-
kant van de Langestraat.
Paul De Ley maakte voor dit terrein een woningbouwplan 
met expositiesruimten. Het bestaat uit twee woning-
blokken: één met stedelijke allure van vier verdiepingen aan 
de Langestraat en haaks daarop een lager en kleinschaliger 
deel aan de Laanstraat, dat aansluit op de bebouwing van 
het oude dorp. Deze twee bouwblokken formeren tevens 
een nieuw plein.
Op de plek waar beide straten elkaar ontmoeten, is een 
hoge poort ontworpen voor voetgangers- en fi etsverkeer, in 
de richting van het centrum. Aan weerszijde van de poort 
bevinden zich de twee expositieruimten met een overdekte 
passage.

Type: stedelijke gebied en woningbouwcomplex.
Gewonnen prijsvraag.

Bijzonderheden: 
Het woningbouwplan is gesitueerd aan het Cuypers-
plein, dat gedomineerd wordt door een monumentale 
kerkgebouw van H.W. Valk (1927). Om enig tegenwicht 
te bieden aan dit complex is gekozen voor een stevig 
woongebouw. Het bestaat uit een langgerekt hoofdge-
bouw aan het plein, min of meer in het verlengde van 
het kerkgebouw. Aan de achterzijde is een ruime binnen-
tuin, waarin zich een drie verdiepingen hoog ovaal-
vormig paviljoen met appartementen bevindt. Het lang-
werpige hoofdgebouw bestaat uit vier woonlagen op een 
parkeergarage en maakt een knik waardoor het met de 
korte zijde aansluit op een drukke verkeersstraat. Via 
een afgeschuinde wand met glazen bouwstenen komt er 
licht in de half ingegraven parkeergarage. Trappen-
huizen en korte uitgebouwde woongalerijen liggen aan 
de binnentuin.

Hilversum 1991-1998
Drie projecten welke als uitgangspunt 
hebben het herstel van het stedelijk 
karakter van de binnenstad.

Hilversum, Cuypersplein 1992-1995


