Open Monumentendagen
zaterdag 12 en zondag 13 september

2015

thema: Kunst & Ambacht
Met speciale aandacht voor de architectuur
van W.M Dudok

Bijzondere monumenten verwelkomen je!
www.openmonumentendaghilversum.nl

Open Monumentendagen 2015

100 jaar Dudok
De Open Monumentendagen 2015 staan in het teken van het thema ‘Kunst en Ambacht’.
Daarnaast staat in Hilversum ook het werk van de befaamde architect en stedenbouwkundige Willem Marinus Dudok centraal. Dudok kwam precies 100 jaar geleden in dienst
van de gemeente Hilversum en was in die functie verantwoordelijk voor de bouw van vele
gezichtsbepalende iconen in Hilversum, zoals onder andere het beroemde Raadhuis, meer
dan 20 basisscholen, twee begraafplaatsen en ontelbare woningen in de wijken Liebergen
en Hilversum-Zuid.

Dudok was altijd nauw betrokken bij de vormgeving van zijn gebouwen en de ruimte erom
heen. De opdrachten die hij gaf aan tal van ambachtskunstenaars, waren er mede oorzaak
van dat in de eerste helft van de vorige eeuw de ambachtskunst in Hilversum floreerde. Dat
de kunstenaarsvereniging Goois Scheppend Ambacht (GSA) ook meedoet en verschillende
ambachtskunstenaars presenteert, geeft een extra dimensie aan deze Open Monumentendagen. Zo wordt traditie voortgezet en doorgegeven.

Ook de historische kring Albertus Perk en de Stichting Hilversum, Pas Op zijn actief betrokken bij de organisatie, en natuurlijk niet te vergeten de vele eigenaren en huurders die de
verschillende monumenten openstellen. Mede dankzij hun inzet is er ook dit jaar tijdens het
weekend van de Open Monumentendagen weer volop te zien en te genieten. Wij zijn trots
op onze prachtige Hilversumse monumenten en nodigen je van harte uit om deze op 12 en
13 september te komen bezoeken.
Nicolien van Vroonhoven, wethouder monumenten Gemeente Hilversum
Stef van Breugel, directeur Museum Hilversum

Dudok Architectuur Centrum gratis te bezoeken
Het onlangs vernieuwde Dudok Architectuur Centrum (DAC) vind je in de kelder van het
Raadhuis en staat helemaal in het teken van Dudok en zijn gebouwen. Bij de ingang heet
een glimlachende Willem Dudok je welkom. Zijn prachtige Hilversumse woningen en
gebouwen zijn te bewonderen op grote panelen. Een tijdslijn brengt in beeld wanneer een
bepaald gebouw is ontworpen en gerealiseerd. Ook de originele tekentafel waar hij jaar in
jaar uit aan heeft gewerkt is onderdeel van de geheel vernieuwde expositie, die de betekenis van Dudok en zijn werk voor het Hilversum van nu belicht.

Het DAC is in het Open Monumentenweekend op beide dagen open van 11.00 tot 17.00 uur.
Om 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 en 15.30 uur kun je bovendien een rondleiding krijgen in
het Raadhuis. Bij mooi weer kan de toren worden beklommen. Bezoek aan het centrum en
rondleiding is dit weekend gratis!
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19. Landgoed de Hoorneboeg
Hoorneboeg 5
Zo 10.00 – 16.00 uur
Doorlopend rondleidingen,
laatste start om 16.00 uur.
www.hoorneboeg.nl

10. Nienke van Hichtumschool

20. Landgoed De Zwaluwenberg

Jan Blankenlaan 10
Za 11.00 – 17.00 uur
Zo 11.00 – 17.00 uur
Er worden rondleidingen
gegeven.
www.kindervilla.com

Utrechtseweg 225
Zo 11.00 - 17.00 uur
www.defensie.nl
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21. Muziekcentrum van
de Omroep

Kerkbrink 6
Za 11.00 – 17.00.
Zo 11.00 – 17.00.
Kinderspeurtocht en om
14.00 uur een rondleiding.
In het Museumcafé kun je
terecht voor een kopje
koffie of thee met lekkers.
www.museumhilversum.nl

Lorentzweg 135
Za 11.00 – 17.00 uur
Er worden rondleidingen
gegeven.
www.obslorentzschool.nl
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22. Museum Hilversum

9. Lorentzschool
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Emmastraat 2
Za 10:00 - 15:00 uur
Om 11:00 uur een rondleiding.
www.gooilandevents.nl

Minckelersstraat 36
Za 11.00 – 17.00 uur
Er worden rondleidingen
gegeven.
www.minckelersschool.nl
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17. Gooiland

Kerkbrink 4
Za 11.00 – 17.00 uur
Orgelbespeling en een expositie van doopjurken.
www.grotekerkhilversum.nl
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7. Elckerlycschool (v/h
Vondelschool)

18. Grote Kerk

17 25
26

35

’s-Gravelandseweg 144
Za 15.30 uur: concert met
entreeprijs
Zo 12.00-17.00 uur
Kinderspeurtocht, rondleidingen, film, koffie en thee.
www.dekapel.nu

8. J.P. Minckelersschool
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Fabritiuslaan 52
Za 11.00 – 17.00 uur
Er worden rondleidingen
gegeven.
www.fabritiusschool.nl

Schuttersweg 36
Za 11.00 – 17.00 uur
Er worden rondleidingen
gegeven.
www.elckerlycschool.nl
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Soestdijkerstraatweg
Za 11.00 – 17.00
zo 11.00 – 17.00
Er worden rondleidingen
gegeven.
www.gach.nl

16. De Kapel

32

Albertus Perkstraat

ht

6. Fabritiusschool
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Melkpad 23

14. Tribune Sportpark

Zonnelaan 4-Z, ingang is
naast appartementencomplex Schuttersheide
Zo 11.00 – 17.00
Ontdek de tuin en ga zelf aan
de slag met de informatie uit
de ladenkastjes die verspreid over de tuin staan.
www.costerustuin.nl

Onnesweg
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Laan 1940-1945 nr. 2
Za 11.00 – 17.00 uur
De aula is open.
www.tgooi.info

15. De Costerustuin
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13. Noorderbegraafplaats

Egelantierstraat 115
Za 11.00 – 17.00 uur
Er worden rondleidingen
gegeven.
www.fabritiusschool.nl
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Kolhornseweg 13
Za 11.00 – 17.00 uur
De aula is open.
www.tgooi.info
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Rembrandtlaan 30
Za 11.00 – 17.00 uur
Er worden rondleidingen
gegeven.
www.violenschool.nl
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12. GBS De Wegwijzer
(v/h Multatulischool)
Sumatralaan 40
Za 11.00 – 17.00 uur
www.gbsdewegwijzer.net
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Bosdrift 21
Za 11.00 – 17.00 uur
Er worden rondleidingen
gegeven.
www.bavinckschoolhilversum.nl
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2. Dr. H. Bavinckschool

Eemnesserweg 107
Za 13.00 – 17.00 uur
Zo Rondleidingen
Er zijn twee rondleidingen
op zondag om 10.00 en
12.00 uur. Vooraf aanmelden via
info@oldschoolprojects.nl
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Dudokpark 1
Za 11:00 – 17:00 uur
Zo 11:00 – 17:00 uur
Er zijn rondleidingen.
www.dudok100jaar.nl
Zie Dudok Architectuur
Centrum

11. Joh. Calvijnschool

Bussemergrintweg

1. Raadhuis & Dudok
Architectuur Centrum

(oude VARA-studio)
Heuvellaan 33
Za 11.00-15.00
Rondleidingen: 11.00,
12.30 en 14.00 uur.
www.mco.nl

23. Oud Katholieke
Kerk St. Vitus

19
20

A27

26. Regenboogkerk

31. Pompgemaal

Nassaulaan 22
Za 11.00-17.00 uur.
Er is op elk heel uur een
orgelbespeling.
Zo 15.00 uur orgelconcert,
toegang € 10,-.
www.regenboogkerkhilversum.nl

Laapersveld 1

27. Stadspark de Hof /
Gedenkt te Sterven

32. Politiepost

Oude Torenstraat, ingang
t.o. toren Grote Kerk
Za 11.00 – 17.00
Zo 11.00 – 17.00, rondleidingen om 14.00 en 14.45
uur.
www.stichtingdehof.nl

28. vm Tesselschadekerk

Kleine Drift 17

33. Edisonbuurt
Edisonplein

Melkpad 12
Za 11.00-17.00 uur
Zo 12.00-17.00 uur
Orgelbespeling en een
expositie van kunstwerken
van parochianen.
hilversum.okkn.nl

Tesselschadelaan 15a-f
Za 12.00 – 17.00
Bij de opening wordt de
kerkklok geluid.
www.kastanje.nu

24. Pinetum Blijdenstein

29. Zonnestraal en
Art Zonnestraal

Van der Lindenlaan 125
Za 11.00 – 16.30 uur. Om
14.00 uur een rondleiding.
Zo 11.00 – 16.30 uur. Om
12:00 en 14:30 uur rondleidingen.
www.pinetum.nl

Loosdrechtsebos 17
Zo 11-16.30 uur
Rondleidingen om 11.00,
12.30, 14.00 en 15.30 uur
(duur circa 1 uur) en
diverse workshops van
kunstambachten.
www.zonnestraal.org

30. Anemonebuurt

35. Zand-/zoutbunker

Emmastraat 5-7
Za 10:00 – 17:00 uur
Torenbeklimming, rondleidingen, orgelspel, expositie,
demonstratie iconenschilderen en paramenten atelier.
Om 13:00 en 15:00 uur
koorzang.
www.vitus.nl

In de bloemenbuurt:
Anemonestraat 1 t/m 61 en
2 t/m 38, Bosdrift 57 t/m
97, Geraniumstraat 1 t/m
17 en 2 t/m 24, Leliestraat
1, 3, 7 t/m 43, Neuweg 196
t/m 268 en Papaverstraat
1 t/m 35 en 2 t/m 36

Oude Haven 1
Aquarium
www.restaurant-parc.nl

25. R.K. St. Vituskerk

34. Politiepost
Larenseweg 277a

Informatie over Open Dudok Monumenten
Dit jaar zijn veel monumenten van de hand van de architect Dudok van
binnen te bekijken.

1. Raadhuis

1928-1931 | W.M. Dudok | Dudokpark 1
De Open Monumentendag begint bij het Raadhuis, één van de belangrijkste monumenten van Hilversum. Het werd tussen 1928 en 1931
gebouwd en is wereldwijd hét bekendste (meester)werk van architect
Willem Marinus Dudok. Dudok, voormalig directeur Publieke Werken
en later Gemeentearchitect van Hilversum, gebruikte een strakke vormgeving en de kleuren van het wapen van Hilversum: geel en blauw. De
gele bakstenen die hij gebruikte voor de gevels waren van een speciaal
ontworpen, afwijkend formaat. Naast het Raadhuis heeft Dudok nog
veel meer gebouwd in Hilversum: woonwijken, woningbouwcomplexen,
scholen, badhuizen, begraafplaatsen en een sporttribune. Maar ook
plantsoenen, vijverpartijen en een paviljoen.

2. Dr. H. Bavinckschool

1922 | W.M. Dudok | Bosdrift 21
De school is een bijzonder onderdeel van het vierde gemeentelijke
woningbouwcomplex. De blokvormige architectuur van deze school is
asymmetrisch. De kenmerkende strakke vormgeving van Dudoks latere
werk is daarin goed herkenbaar: een compositie van horizontale en
verticale volumes. Door de schoorsteen is het volume met de entree en
het trappenhuis verticaal extra geaccentueerd.

3. Violenschool

1919-20 | W.M. Dudok | Rembrandtlaan 30
De Violenschool (voormalige Rembrandtschool) diende als onderkomen
voor twee middelbare scholen (Mulo en handelsdagschool). Beide scholen hadden een eigen ingang, maar waren intern met elkaar verbonden. De entrees zijn in torenachtige volumes herkenbaar gemaakt. De
grootste van de twee scholen kreeg een monumentaal trappenhuis met
fraai glas-in-lood. Hoewel het gebouw nog alle kenmerken heeft van de
Amsterdamse school (expressionistische baksteenarchitectuur), is door
de asymmetrische, blokvormige opzet al wel de strakke architectuurtaal
herkenbaar die Dudok in de jaren daarna zou ontwikkelen. De school is
nu in gebruik door de internationale afdeling van de Violenschool.

4. Begraafplaats Zuiderhof

1958-64 | W.M. Dudok | Kolhornseweg 13
Eén van de laatste ontwerpen van Dudok in Hilversum is de zeer ruim
opgezette begraafplaats ‘Zuiderhof’. Door de zuilengalerij wordt de
bezoeker begeleid in de overgang van de ‘buitenwereld’ naar de ceremonie in de aula en omgekeerd. Aan de achterkant heeft de aula een
weids uitzicht op de allee met de graven aan weerszijden. De aula en
de galerij zijn in stemmig kleurgebruik – wit en blauw– gehouden. Een
waterpartij completeert het geheel. De begraafplaats gaat naadloos over
in de prachtige Hoorneboegseheide. In de komende periode zal in de
bijgebouwen een crematorium worden gerealiseerd.

5. Egelantiersschool

1927 | W.M. Dudok | Egelantierstraat 115
De gebouwen voor dit scholencomplex met een MULO (Julianaschool)
en een kleuterschool (Catharina van Rennesschool) positioneerde
Dudok zodanig op het driehoekige terrein dat er besloten buitenruimten ontstonden. De aan de Eikbosserweg gelegen Julianaschool heeft
verschillende blokvormige volumes. De ingang wordt gemarkeerd door
een verticaal, torenachtig deel. Voor de kleuterschool nam Dudok de
maat van de kleuters als uitgangspunt en ontwierp een gebouw met aan
elkaar geschakelde, lage volumes met schuine daken. Vanaf de school is
er een mooi uitzicht op de toren van de Zuiderkerk, één van de karakteristieke ankerpunten in de wijk. De school is in gebruik voor basisonderwijs en naschoolse opvang.

6. Fabritiusschool

1926 | W.M. Dudok | Fabritiuslaan 52
Met de lage rieten kappen en lichte gepleisterde gevels zorgde Dudok
voor een landelijke sfeer en geborgenheid voor de kinderen. De openbare school sluit goed aan bij de omgeving: een rustige villawijk met veel
groen. De ingang wordt geaccentueerd door een schoorsteen, aangevuld
met gemetselde plantenbakken en brede trappen. Twee jaar na de oplevering werd de school uitgebreid met de Ruysdaelschool (voor kleuteronderwijs) en ontstond een L-vormige plattegrond met in de oksel
het beschutte schoolplein. Na een brand in 1985 is het scholencomplex
grotendeels volgens oorspronkelijk ontwerp herbouwd en is in gebruik
als openbare basisschool (Stip Openbaar Onderwijs Hilversum).

7. Elckerlycschool (v/h Vondelschool)

1929 | W.M. Dudok | Schuttersweg 36
Dit schoolgebouw is een goed voorbeeld van de strakke architectuur, die
kenmerkend is voor het latere werk van Dudok. De school is opgebouwd
uit verschillende, rechthoekige volumes die op een visueel interessante
manier aan elkaar zijn geschakeld. Het geheel ligt verscholen achter een
oudere school en conciërgewoning van Andriessen, de voorganger van
Dudok. De entree wordt geaccentueerd door een verticaal volume met
hoge schoorsteen, die vanaf de straat zichtbaar is. Het voorterrein was
oorspronkelijk ingericht met een gazon en plantenborders. De school is
in gebruik als openbare basisschool (Stip Openbaar Onderwijs Hilversum).

8. J.P. Minckelersschool

1927 | W.M. Dudok | Minckelersstraat 36
De als lagere school gebouwde Minckelersschool is door een plein
gescheiden van de Nelly Bodenheimschool voor kleuteronderwijs.
De Minckelersschool bestaat uit een vleugel met lokalen met aan de
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voorzijde een lager deel met pannendak voor de directie. De entree
wordt geaccentueerd door een luifel en een toren. De Nelly Bodenheimschool heeft alleen een begane grond onder een karakteristiek pannendak. De maten zijn afgestemd op de kleuters: dit is goed zichtbaar bij
de ingang, die veel minder monumentaal is dan die van de Minckelersschool. In de jaren 80 zijn beide scholen samengevoegd door de bouw
van een nieuw middendeel, in de stijl van de bestaande bebouwing. De
school is in gebruik als openbare basisschool (Stip Openbaar Onderwijs
Hilversum).

9. Lorentzschool

1930 | W.M. Dudok | Lorentzweg 135
De Lorentzschool staat aan het einde van de Lorentzvijver, een waterbergplaats voor de wijk, die tegelijkertijd siervijver is en onderdeel van
de groene kamstructuur van deze tuinwijk. De school heeft een L-vormige plattegrond met een vleugel voor de lokalen en een lagere aanbouw
met de gymzaal. De entree bevindt zich onder een luifel in de oksel van
de rechthoekige bouwvolumes, waar ook het schoolplein is gelegen.
De school is in gebruik als openbare basisschool voor Daltononderwijs
(Stip Openbaar Onderwijs Hilversum).

10. Nienke van Hichtumschool

1929 | W.M. Dudok
Jan Blankenlaan 10
De Nienke van Hichtumschool of Duivenschool is gebouwd als kleuterschool. De entree staat verdraaid ten opzichte van de overige bebouwing en wordt geaccentueerd door een grote in staal gevatte glazen pui
en een toren. Omdat de toren een aantrekkelijke nestplaats bleek voor
duiven, kreeg de school de bijnaam ‘Duivenschool’. Het speellokaal op
de hoek heeft een ronde stalen erker met ramen op ‘kleuterhoogte’. Aan
de achterzijde loopt langs de lokalen een bordes onder een luifel. Nu is
er een vestiging van KinderVilla gehuisvest.

11. Joh. Calvijnschool

1929-30 | W.M. Dudok | Eemnesserweg 107
De Johannes Calvijnschool (later Kruispuntschool) is als lagere school
ontworpen. De blokvormige opzet en strakke vormgeving zijn karakteristiek voor Dudoks latere werk. De school is gebouwd in een L-vorm
met horizontale vleugels met lokalen. De entree met trappenhuis heeft
daarentegen een verticaal accent in de vorm van een platte toren. In
1948 is de school uitgebouwd met een extra vleugel langs de Eemnesserweg. Het gebouw wordt nu geëxploiteerd door ‘Old School Projects’.
De voormalige lokalen zijn verhuurd aan kleine creatieve bedrijven.

12. GBS De Wegwijzer (v/h Multatulischool)

1931 | W.M. Dudok | Sumatralaan 40
De voormalige Multatulischool ligt tegenover Beeld en Geluid. De karakteristieke school bestaat uit twee bouwlagen onder een flauw hellend,
ver uitkragend pannendak. In een lager bouwdeel, dat gedraaid staat
ten opzichte van de overige bebouwing, is de gymzaal ondergebracht.
De entree wordt gevormd door een portiek met luifel en een voor
Dudok zo kenmerkende hoge schoorsteen. De school is in gebruik bij
Gereformeerde basisschool De Wegwijzer.

13. Noorderbegraafplaats

1930 | W.M. Dudok | Laan 1940-1945 nr. 2
De bevolkingsgroei vroeg niet alleen om meer ruimte om te wonen en
te leren, maar ook om te kunnen begraven. Naast de als Berlagevijver
vormgegeven waterberging aan de noordkant van Hilversum realiseerde Dudok de Noorderbegraafplaats. De aula schermt de begraafplaats
van de straat af en vormt samen met de voormalige conciërgewoning
de stemmige achtergrond voor een indrukwekkende treurwilg. De aula
heeft fraaie verticale glaspartijen met uitzicht op de begraafplaats.
Onder de dakrand is een subtiele zwart-witte rand aangebracht. De monumentale poort geeft toegang tot de strak aangelegde begraafplaats,
waar je naast rust ook het door hemzelf ontworpen graf van Dudok kunt
vinden (sectie XIII).

14. Tribune Sportpark

1919 | W.M. Dudok | Soestdijkerstraatweg
Toen Dudok het nieuwe gemeentelijke sportpark ontwierp tekende hij
de oudste houten tribune van Nederland. Gezien vanaf de Soestdijkerstraatweg biedt de voorzijde een feestelijk aanzicht. Het centrale deel
van het symmetrische gebouw is overdekt. Boven de entree was een horecagelegenheid met daarboven een plek voor een orkest. Voor de ogen
van het publiek op deze tribune voltrokken zich de ruiterspelen van de
Olympische Spelen in 1928. Het gebouw en speelveld worden gebruikt
door de Gooise Atletiek Club. Het omliggende voormalige gemeentelijke
sportpark is herbestemd tot bedrijventerrein.
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Informatie over Open Monumenten
15. De Costerustuin
1930 | Zonnelaan 4-Z, ingang naast het appartementencomplex Schuttersheide
Jan Costerus richtte onder het motto ‘ter lering en vermaak’ op deze
locatie in 1930 de eerste educatieve tuin in Hilversum op. Gelegen in de
groene Boombergwijk vlakbij het Corversbos is het één van de meest
toegankelijke botanische tuinen van het Gooi. Iedere dag - van zonsopkomst tot zonsondergang - is het mogelijk te genieten van deze kleurrijke oase met inheemse planten, struiken, bomen en een vijver.

16. De Kapel

1898 | A. Salm | ’s-Gravelandseweg 144
Dit karakteristieke zwarte houten kerkgebouw is het thuis van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum, een samenwerkingsverband
van vier levensbeschouwelijke organisaties. Het in typische Zwitserse
chaletstijl opgetrokken gebouw was oorspronkelijk het koetshuis van
landgoed Quatre Bras. Op de bovenverdieping bevond zich het woonhuis van de koetsier.

17. Gooiland

1936 | J. Duiker en B. Bijvoet | Emmastraat 2
In het centrum van Hilversum ligt Gooiland. Net als Zonnestraal is het
een internationaal bekend monument van het Nieuwe Bouwen: een
samenspel van zakelijke strakke lijnen en subtiele ronde vormen. Gooiland was het eerste gebouw in Nederland met een volledig stalen skelet.
Opvallend voor die tijd zijn de geheel betegelde zijgevels. Het originele
ontwerp van Gooiland is van Duiker, maar het was niet helemaal af toen
hij in 1935 overleed. Op verzoek van de weduwe van Duiker voltooide
Bernard Bijvoet het gebouw. In het gebouw bevinden zich een evenementenlocatie, een hotel, een theater en een restaurant.

18. Grote Kerk

Toren 1481, Kerk 1891 | Kerkbrink 4
De Grote Kerk is een gebouw dat al vanaf de 15e eeuw deel uitmaakt
van het centrum van Hilversum. De toren uit 1481 is het oudste gebouw
in Hilversum. De kerk werd in 1971 door brand verwoest, waarbij alleen
de muren bleven staan. Op 1 december 1977 kon een volledig gerestaureerde kerk weer in gebruik worden genomen. Wijkgemeente Centrum
van de Protestantse Gemeente te Hilversum houdt hier de zondagse
erediensten en organiseert ook doordeweeks vele activiteiten.

19. Landgoed de Hoorneboeg

Hoorneboeg 5
Landgoed de Hoorneboeg is een cirkelvormige buitenplaats met een oppervlakte van 13 hectare, aan de zuidkant van Hilversum op de Hoorneboegseheide. Recentelijk zijn rondom het landgoed Keltische raatakkers
gevonden die meer dan 3500 jaar bewaard zijn gebleven. Samen met
de grafheuvels en de vondst van een prehistorische bronzen randbijl
aan de Zichtlaan en een vuursteenafslag op het landgoed vormen zij de
prehistorische geschiedenis. Uit oude geschriften blijkt dat de eerste bebouwing, een houten jachthuis, stamt uit 1794. Later werden Stalheim
(1842) en Schuur (1848) gebouwd. De exploitatie van de Hoorneboeg
is in handen van de YMCA, een vereniging die vrijwilligerswerk met
jongeren in steden ondersteunt.

20. Landgoed De Zwaluwenberg

1914-1916 | E. Newton en F. Kuipers, tuin: B.C. van den Steenhoven |
Utrechtseweg 225
In 1912 kocht jonkheer De Pesters landgoed De Zwaluwenberg. Hierop
liet hij door F. Kuipers een groot landhuis in Engelse stijl (na)bouwen,
dat door E. Newton in 1897 in Wokingham ten westen van Londen was
gebouwd. Sinds 1946 is hier het hoofdkwartier van de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht gevestigd.

21. Muziekcentrum van de Omroep (oude VARA-studio)

1932 – 1993 | Eibink en Snellebrand (1932), Elling en Merkelbach
(jaren ’50 en ’60), Carel Weeber van Architecten Cie. (jaren ’90) | Heuvellaan 33
In de oude VARA-studio, het huidige Muziekcentrum van de Omroep
(MCO), is de ontwikkeling van Hilversum als omroepstad bijna stap
voor stap te volgen. Het MCO omvat de oudste radiostudio van Nederland, die de VARA in 1932 liet bouwen. In de jaren ’50, ’60 en ’90 van de
vorige eeuw werden hieraan verschillende nieuwe studio’s toegevoegd,
waaronder de huidige repetitie- en opnameruimte van het Radio Filharmonisch Orkest (850 m²).
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22. Museum Hilversum
1881/2004 | J. Rietbergen, H. Ruijssenaars | Kerkbrink 6
In het oude raadhuis zijn Museum Hilversum en de VVV gevestigd. Het
gevelaanzicht van het gebouw dateert uit 1881 en is een ontwerp van
J. Rietbergen. Het gebouw is gebouwd als ‘regthuis’ en later gebruikt
als raadhuis. De fraaie plafondschilderingen zijn nu nog kenmerkend
voor de raadszaal. In 2004 werd de door Hans Ruijssenaars ontworpen
uitbreiding opgeleverd.

23. Oud Katholieke Kerk St. Vitus

1849-1912 | P.A. Weeldenburg | Melkpad 12
De Sint Vitus (1889) is één van de weinige overgebleven neobarokke
kerken in ons land. Het is een kruisbasiliek en heeft een front met zuilen
over twee verdiepingen, bekroond met een timpaan. Na een brand in
1958 is de kerk gerestaureerd. Gebrandschilderde ramen en beschilderde panelen maken het interieur al even indrukwekkend als het exterieur.

24. Pinetum Blijdenstein

1909 | H. Copijn | Van der Lindenlaan 125
De botanische tuin Pinetum Blijdenstein is meer dan 100 jaar geleden
gesticht door de bankier B.W. Blijdenstein. Dit jaar besteedt de tuin
speciale aandacht aan de planten uit de Oertijd en beschermde plantensoorten.

25. R.K. St. Vituskerk

1892 | Dr. P.J.H. Cuypers | Emmastraat 5-7
De Rooms Katholieke Vituskerk is een neogotische kruisbasiliek met
een zeer hoge westtoren. Het is de oudste R.K. parochiekerk van Hilversum en één van de grootste kerken uit het omvangrijke oeuvre van architect Pierre Cuypers. De kerktoren is 98,3 meter hoog en behoort tot
de vier hoogste kerktorens in Nederland. Naast elementen uit de Franse
gotiek zijn ook motieven uit de inheemse en Engelse gotiek verwerkt.

26. Regenboogkerk

UN Studio | Nassaulaan 22, hoek Koningsstraat/Nassaulaan
Rond 2000 zijn vier Protestantse kerken aan de gemeente Hilversum
verkocht. Daarvoor in de plaats zijn er twee nieuwe kerken gebouwd:
de Regenboogkerk en Morgenster. De Regenboogkerk is ontworpen
door Ben van Berkel (UN Studio). Hij is ook de architect van de Erasmusbrug in Rotterdam en het nieuwe station in Arnhem. Het is een licht
en modern gebouw en door de matglazen gevel blijft er ook binnen een
verbinding met de omgeving. Het Williamsorgel komt oorspronkelijk uit
Engeland en heeft daar in drie verschillende kerken gestaan. In 2013 is
het aangekocht en geplaatst in de Regenboogkerk.

27. Stadspark de Hof / Gedenkt te Sterven

1792 | Oude Torenstraat, ingang t.o. toren Grote Kerk
Deze voormalige begraafplaats werd als een van de eerste buitenbegraafplaatsen van Nederland in 1792 aangelegd in de akkers buiten
de bebouwde kom van het dorp Hilversum. Op 1 januari 1793 vond de
eerste begrafenis plaats, en wel van het weeskind Jan van Kampen, een
protegé van Hendrik Hovy. Nog steeds zijn graven uit deze beginjaren
aanwezig, veelal van toenmalige bewoners van de buitenhuizen rond
Hilversum, Loosdrecht en ’s Graveland. Maar ook prominente Hilversummers vonden hier hun laatste rustplaats, zoals Albertus Perk, dr. J.F.
van Hengel en dr. S. Stratingh Tresling. De begraafplaats werd in 1943
gesloten en zorgt nu als stadspark ‘De Hof’ voor een oase van rust in het
woelige hart van Hilversum.

28. Tesselschadekerk

1928 | B.H. Bakker en H. Bunders | Tesselschadelaan 15a-f
De Tesselschadekerk is een typisch Nederlands bakstenen gebouw. De
kerk is gebouwd in de vorm van een kruis met een markante toren.
Kenmerkend zijn de grote zadeldaken en de hoge glas-in-loodramen.
Vrijwel alle originele bouwkundige materialen zijn bewaard gebleven.
In de kerk zijn met respect voor de oorspronkelijke ruimte kantoren
gerealiseerd.

29. Zonnestraal en Art Zonnestraal

1928–1931 | J. Duiker en B. Bijvoet | Loosdrechtsebos 17
Rijksmonument Zonnestraal is een internationaal bekend voorbeeld
van Het Nieuwe Bouwen. Het gebouw staat op de lijst met toekomstige
Nederlandse voordrachten voor het Werelderfgoed van de UNESCO. Het
sanatorium werd in de jaren twintig van de vorige eeuw gebouwd als
locatie voor tuberculosepatiënten.

Mijn route
Stippel je eigen route uit:
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Informatie over Dudok Monumenten
De volgende monumenten zijn alleen van buiten te bekijken, maar
zeker de moeite van een bezoek waard!

30. Anemonebuurt

1916-1919 | W.M. Dudok
Het door Dudok als tuinwijk ontworpen eerste woningbouwcomplex
in de Bloemenbuurt is met twee zichtlijnen (Geraniumstraat en Korenbloemstraat) stedenbouwkundig verankerd aan de Clemenskerk. Ook
de torens van de Geraniumschool, Zuiderkerk en Diependaalsekerk
zijn gebruikt als zichtlijnen in de wijk. Om de huren laag te houden
werden er zeer eenvoudige woningen gebouwd. Maar door de dorpse
structuur, met voortuintjes en verspringende bebouwing en daken
met rode pannen is een aantrekkelijke wijk ontstaan.

31. Pompgemaal

1920 | W.M. Dudok | Laapersveld
Hilversum ligt in een heuvelachtige omgeving. Met de realisatie van de
verschillende wijken aan de zuid- en oostkant van Hilversum moest
voor de laag liggende gebieden een oplossing gevonden worden voor
het opvangen en afvoeren van (regen)water. Dudok maakte van de
benodigde wateropslagplaatsen (Laapersveld en Kastanjelaan) vijvers
en omringde deze met groen. In het vijverpark Laapersveld kon het
water worden opgevangen en weggepompt naar de vloeivelden aan
de Loosdrechtseweg. Bij hevige regenval ook naar de Oude Haven. Het
pompgemaal zorgt in combinatie met de gemetselde terrassen, trappen, banken en bloembakken voor architectonische zichtpunten in het
natuurlijk aangelegde, heuvelachtige park rondom de vijver.

32. Politiepost

1919 | W.M. Dudok | Kleine Drift 17
Deze politiepost is gebouwd om het politietoezicht in de wijk over ’t
spoor te versterken. Dudok had het gebouwtje met wachtlokaal, twee
strafcellen en bergplaats voor slangenwagen en rijwielbrancard al
enkele jaren eerder in de stijl van de Amsterdamse School ontworpen.
Bij de restauratie zijn de oorspronkelijke kleuren, de tuinmuren en de
lantaarn boven de deur weer teruggebracht.

33. Edisonbuurt

1922-23 | W.M. Dudok | Edisonplein
Het buurtje rond het Edisonplein vormt het zesde gemeentelijke
woningbouwcomplex. Dudok ontwierp een hofje met eenvoudige
woningen rondom een vierkant gazon. In de symmetrische as loopt
een zichtlijn vanaf de Edisonstraat door een poortje naar de Ampèrestraat. Boven de poort zijn de woningen hoger en zorgen de topgevels
voor een speciaal accent. Bij de woningen in de straten rondom het
Edisonplein zijn verschillende kapvormen toegepast. Zo zijn sommige
hoekwoningen voorzien van topgevels met bijna tot aan de grond
afhangende mansardekappen.

34. Politiepost

1916 | W.M. Dudok | Larenseweg 277a
Dit kleine houten gebouwtje stond eerst op de Kerkbrink waar het
dienst deed als politiepost. Het gebouwtje met een portaal, wachtlokaal, strafcel en toilet is nu in gebruik als kapperszaak. Het is waarschijnlijk het eerste door Dudok ontworpen gebouw dat in Hilversum
werd gerealiseerd. Het met rode dakpannen gedekte gebouwtje is in
Amsterdamse Schoolstijl gedetailleerd. Na de verplaatsing van het
pand naar de huidige locatie is het gerestaureerd en in de oorspronkelijke kleurstelling teruggebracht.

35. Zand- en zoutbunker

1941 | W.M. Dudok | Oude Haven 1
In dit kenmerkende gebouw aan de Oude Haven combineerde Dudok
de functie van zand- en zoutopslag met die van uitzichtpunt compleet
met bankjes en balkons. Door gebruik te maken van het hoogteverschil werd het zand en zout bovenin aangevoerd en onderaan weer
afgenomen. De gevel aan de Oude Haven heeft een gebogen vorm en
is in siermetselwerk uitgevoerd. De gevelopeningen voor de afname
bevinden zich onder een betonnen latei gedragen door kolommen.
Achter het venster met balkon bevond zich het schaftlokaal. Vanaf
2002 is het in slechte staat verkerende gebouw gerestaureerd en
geschikt gemaakt voor een aquarium speciaalzaak. Op het uitzichtplateau is in een contrasterende vormgeving een nieuw, transparant
restaurant toegevoegd.

Tip: Dudokroute voor de zaterdag
Startpunt Raadhuis (DAC) - naar de Elckerlyc (Vondelschool) aan de
Schuttersweg - via de trap naar de Oude Haven naar de Bosdrift langs het Badhuis - naar de Bavinckschool - langs de Clemenskerk en
bezoek Anemonebuurt in de Bloemenbuurt - naar de Zuiderhof - langs
de Kastanjevijver - via de Eikbosserweg naar de Egelantiersschool
en de Rembrandtschool – via de Frans Halslaan naar het pompgemaal Laapersveld en een uitstapje naar de woning van Dudok aan de
Utrechtseweg 69 - terug via het Arenapark met de Tribune - via de
Emmastraat bezoek Vituskerk en Gooiland -naar het station en onder
het spoor door via de Beatrixtunnel - langs de Politiepost - via de
Minckelersschool richting de Lorentzschool - via de Politiepost aan
de Larenseweg - richting de Noorderbegraafplaats - via de Wegwijzer
terug richting Raadhuis.

Hilversumse Historische Kring Albertus Perk

Excursie Arts and Crafts in de
Hilversumse architectuur
Tijdens de industriële revolutie raakten veel arbeiders vervreemd van de producten die zij maakten. In Engeland ontstond
als reactie daarop in de negentiende eeuw The Arts and Crafts
Movement. Daarin werd getracht kunst en ambacht met elkaar
te verbinden. Deze beweging heeft grote invloed gehad op de
architectuur. Ook in de Hilversumse architectuur heeft deze
stroming rond 1900 zijn sporen achtergelaten. Henk Dirkx en
Kees Haafkens leiden je in twee uur op de fiets langs uitingen
van Arts en Crafts in Hilversum.
Zondag om 14.00 uur verzamelen (met fiets) op de Kerkbrink
voor Museum Hilversum.

GSA
In 1949 werd de kunstenaarsvereniging GSA opgericht.
De vereniging heette toen nog Goois Scheppend Ambacht.
De burgemeester stelde destijds het raadhuis beschikbaar voor
de eerste tentoonstelling van de vereniging. Nu, bijna 65 jaar
later, toont een aantal leden van GSA wederom hun werk bij het
raadhuis. Is ambacht kunst? Is kunst ambacht? Is het ambachtskunst? Kom kijken en beoordeel het zelf!”
Zaterdag 13 september van 11.00 tot 17.00 in het Raadhuis.

Colofon
Tekst en organisatie: Museum Hilversum, Gemeente Hilversum,
Hilversumse Historische Kring Albertus Perk, stichting Hilversum, Pas Op!
Fotografie: Hans Peter Föllmi, Cees van Zijtveld, Joost Beekman
Vormgeving: Gé grafische vormgeving

Voor informatie: Museum Hilversum/VVV, Kerkbrink 6, Hilversum, tel 035 – 533 9601,
info@museumhilversum.nl, www.openmonumentendaghilversum.nl
In het museum kun je een gratis plattegrond van Hilversum ophalen.
Genoemde openstellingen en activiteiten zijn kosteloos, tenzij anders vermeld.
Openstellingen en activiteiten zijn onder voorbehoud. Kijk voor actuele informatie en
reserveringen op www.openmonumentendaghilversum.nl.
Deze Open Monumentendagen worden mede mogelijk gemaakt door:

