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• Werf35 is een prachtig stukje industrieel erfgoed in 

Hilversum en ligt aan het spoor nabij de Mussenstraat. De 

tand des tijds is hier en daar zichtbaar, maar daardoor is het 

gebied ook erg authentiek. De laatste jaren is het gebied 

uitgegroeid tot dé creatieve broedplaats van Hilversum. Het 

is een hotspot voor bedrijven van klein tot middelgroot, in 

een historische inspirerende omgeving. Een plek waar 

mensen elkaar ontmoeten om kennis te delen, zaken te 

doen en plezier te maken. 

• De Werf is altijd in beweging en dus is er de laatste tijd 

nagedacht over de volgende stap in de ontwikkeling van het 

gebied. 



COMMUNICATIE 

• Uitnodigingen verstuurd mail, flyer, persberichten

• Aanmeldingen 42 personen

• Ingelogd via ZOOM op avond zelf 23 personen 

(excl. COUP)

• Diverse participanten aanwezig (zie uitslag poll 

hiernaast)



WELKE PET 
HAD U OP 
DIE AVOND?



RUIMTELIJK EN 
BEREIKBAAR

• Naar aanleiding van de 

presentatie werden 

interactieve intermezzo’s 

gehouden, de uitslagen van 

deze intermezzo’s gaven een 

direct beeld van de 

voorkeuren van de 

aanwezigen.



GESPREKSRONDE 
1 



GESPREKSRONDE 
2



VERSLAGEN BREAK OUT ROOMS

• Naar aanleiding van de woordenwolken via mentimeter zijn er 3 breakoutrooms ingericht waar gesproken 

werd over de informatie en de achtergronden van de keuzes in de woordenwolken. Hierbij kwam naar voren 

dat men graag invulling ziet in:

• Groen

• Verduurzaming

• Duurzaamvervoer/ deelmobiliteit

• Regenwateropvang / Rainproof

• Sociale duurzaamheid

• Invulling openbare ruimte



ZORGEN EN VRAGEN

• Belangenverstrengeling van de diverse gebruikers

• Overlast tijdens bouwwerkzaamheden en bouwplanning

• Integraliteit van het concept van het gebied

• De kansen voor ZZPers in verhouding tot grotere bedrijven

• Efficient ruimtegebruik, ook in verhouding met gebied rondom de Werf

• Gebrek aan lef

• Materiaalgebruik en te strakke plannen



EPILOOG

• Deze eerste sessie was 

informerend waarin we 

gekeken hebben naar het 

proces, de historie maar ook 

de gezichten op de werf van 

nu en later, de activiteiten en 

het programma.



WAT NU VERDER?

Na de zomer: tweede sessie; waarin we actief aan de slag/co-creëren/participeren gaan met 

betrekking tot de invulling van de uitslagen van de mentimeter voor het concept ontwerp 

bestemmingsplan & inrichtingsplan

In een derde sessie aan het eind van 2021 vindt er een laatste bijeenkomst plaats waarin we 

presenteren wat er met de invulling en informatie vanuit de participatie is gebeurd en de  

Presentatie van de definitieve plannen met betrekking tot het bestemminsplanproces.



VERDERE INFORMATIE 
WWW.WERF35.NL/PLAN

http://www.werf35.nl/plan


CONTACT
PARTICIPATIE@WERF35.NL


