
  Open Monumentendag
    Hilversum 2018

Thema: In Europa

Zaterdag 8
en zondag 9 september

Binnen het landelijk thema In Europa heeft het Dudok Architectuur Centrum samen met de 
gemeentelijke afdeling Monumenten en de historische verenigingen Albertus Perk en Hilversum, 
Pas Op! een programma voor de Open Monumentendag in Hilversum samengesteld. Het thema 
In Europa verruimt de blik niet alleen in historische, maar ook in geografische zin. Verbinding 
staat centraal en past bij Hilversum, dat na dorp van Erfgooiers en villadorp voor Amster-
dammers, tuinstad voor arbeiders werd en inmiddels een grote diversiteit aan inwoners uit 
Europa en daarbuiten heeft. Bovendien is Hilversum als mediastad bij uitstek een plek van 
verbindingen in woord, beeld en geluid. De Open Monumentendag 2018 geeft inzicht in 
gemeenschappelijk gedeelde cultuurhistorische waarden van het gebouwde erfgoed. 
We danken iedereen die aan deze Open Monumentendag een bijdrage leverde, met name de 
eigenaren en beheerders van opengestelde monumenten. Vanuit de raadhuistoren zullen de 
klanken van het Europese volkslied over Hilversum worden uitgestrooid, want muziek 
inspireert, net als monumenten.

Jan Kastje
Wethouder Monumenten

Indira van ‘t Klooster
Directeur Dudok Architectuur Centrum 

In Europa 2018

Europa in monumentenSpecials

Colofon
Organisatie: Luuc Jonker, Dudok Architectuur Centrum, Gemeente Hilversum, Hilversumse Historische Kring Albertus Perk en Stichting Hilversum, Pas op! 
Fotografie: Hans Peter Föllmi, Cees van Zijtveld, Joost Beekman, Siebe Swart, Luuc Jonker, clipL2R architecten, Veronique Jansen en Monumentenzorg Hilversum. 
Teksten: Irmgard van Koningsbruggen. Vormgeving: Gé grafische vormgeving. 
Voor informatie: Dudok Architectuur Centrum, Dudokpark 1, Hilversum, 035 6292372, info@dudokarchitectuurcentrum.nl
Openstelling en activiteiten zijn onder voorbehoud. Kijk voor actuele informatie op www.dudokarchitectuurcentrum.nl 

Dudoks architectuur en stedebouw is beroemd in Europa 
en daarbuiten; hij ontwierp - tot ver buiten Nederlands 
grenzen - spraakmakende gebouwen. Ook die van Duiker, 
Berlage en Jan Wils hebben internationale faam. Maar 
meer gebouwen uit de periode 1850-1940, die Hilversum 
als een ‘stad van jonge monumenten’ bekendheid gaven, 
getuigen van Europese relaties, of die nu artistiek, intellec-
tueel, commercieel of emotioneel van aard waren. Contac-
ten met het buitenland, door handel en industrie, maar 
ook door wetenschap en toerisme en bevorderd door 
spoorwegen (en later automobiel en telecom) en geïllus-
treerde pers (en later radio, tv en nieuwe media), brachten 
vanaf ca. 1850 inzicht in de vele bouwstijlen en tradities in 
Europa. Illustraties in tijdschriften en architectuurboeken 
bereikten een groot publiek van architecten en opdracht-
gevers, die aangespoord werden om voor eigentijdse 
ontwerpen een keuze te maken uit de rijkdom aan Euro-
pese historische stijlen. Architectenbureaus, zoals van 
vader en zoons Salm of Van Gent, bedienden de stijlwen-
sen van hun opdrachtgevers. Wie versieringen uit de 
Italiaanse, Franse of Hollandse renaissance wilde, kreeg 
die. Aandacht voor historische architectuur was in de 19e 
eeuw een Europees verschijnsel.

De Gotische vormentaal bleek geschikt voor de 
Rooms-katholieke kerk, want katholieken associeerden die 
middeleeuwse stijl met de hoogtijdagen van hun geloof, 
terwijl vermogende Hilversumse Oudkatholieken liever de 
rijke, Romeinse barok citeerden. Een overheidsgebouw, 
zoals het raadhuis op de Kerkbrink, kreeg ornamenten uit 
de Gouden Eeuw om ‘betrouwbaar burgerlijk bestuur’ uit 
te stralen. Deze associatie met burgerlijke leiding en 
welvaart beviel ook menig opdrachtgever van villa’s en 
woonhuizen. Bij koetshuizen en tuinmanswoningen paste 
een meer ambachtelijk karakter en houten vakwerkele-
menten of Zwitsers houtsnijwerk. Slingerende paden en 
vijvers met gevarieerde groene weelde naar voorbeeld van 
achttiende-eeuws Engelse landgoederen in Engeland 
raakten eind 19e eeuw ook in Hilversum in de mode. Dat 
deze tuinstijl geassocieerd kon worden met de ideale 
schepping, maakte haar ook geschikt voor begraafplaat-
sen en parken waar men kon herstellen van het drukke 
bestaan.

De Engelse Arts & Crafts-beweging leverde inspiratie voor 
wie een eerlijk en huiselijk karakter wenste. Woonhuizen 
kregen een haardzitje, erkers, houten lambrisering, 
glas-in-loodvensters en tuinen met inheemse planten. Het 
idee van een ‘tuinstad’ ontstond rond 1900 eveneens in 
Engeland, dat het meest geïndustrialiseerde land van 
Europa was.

Traditionele bouwwijzen inspireerden begin 20e eeuw 
ontwerpers als Dudok en architecten van de Amsterdamse 
school. Bouwen in ‘Hollandse baksteen’ werd overigens 
vaak gecombineerd met vormen uit de koloniën. 

Moderniteit in Europese architectuur
Wie echter overtuigend modern wilde zijn, koos voor de 
Jugendstil (Art Nouveau). Deze beweging die vooral 
populair was in Europese industrie- en handelssteden, 
benutte de potenties van industrieel vervaardigde bouw-
materialen als glas, ijzer en geglazuurde baksteen. Ook het 
Nieuwe Bouwen en de Nieuwe Zakelijkheid van de 20e 
eeuw beoogden supranationale verbinding door rationeel 
te ontwerpen zonder verwijzingen naar land of historie. 
Het gebouw van de Wereldomroep uit 1961 van Van de 
Broek en Bakema is daarvan een sprekend voorbeeld, 
evenals Zonnestraal en Gooiland van Duiker en Bijvoet, en 
Ellings architectuur uit de late jaren ’20 en ’30.

Betekenis van Europa 
Europa betekent ‘zicht op zonsondergang’, of ‘Avondland’, 
gezien vanuit het Oosten. Dit oost-west perspectief is 
verbonden met de Griekse mythe over de Fenicische 
prinses Europa die door oppergod Zeus in de gedaante 
van een witte stier werd ontvoerd naar diens geboorte-
grond Kreta. Het product van hun affaire was koning 
Minos, grondlegger van de Griekse cultuur, waarop die van 
Europa is gegrondvest. Deze vorst liet door Daedalus een 
labyrint aanleggen, dat in Europa een instrument voor 
bezinning op levenswaarden werd.

In 1991 besloot de Raad van Europa om naar voorbeeld 
van Frankrijk en Nederland, de organisatie van Open 
Monumenten Dagen in zoveel mogelijk landen te bevorde-
ren. Dat waren er toen negen; nu meer dan vijftig! Erfgoed 
verbindt mensen, in Hilversum en in Europa. 

Wolfsdreuvik 
1938, Jan Rebel. 
Smithuyserbos
Za 15.30–20.00. 
Route: website Dudok 
Architectuur Centrum.
Midden in het Smithuyser-
bos, staat op een natuurlijke 
verhoging een raadselach-
tige bakstenen toren, 
gebouwd in 1938 in op- 
dracht van D.P.R.A. Bouvy, 
eigenaar van het bos. 
‘Wolfsdreuvik’ roept de 
sfeer van sprookjes op. Op 
het landgoed zijn ook nog sporen van een Hessenweg te 
ontdekken, een handelsroute met het noorden van Duits-
land uit de 17e eeuw. Glas in lood in toren ontworpen door 
Ben Hofstee. 

Verhaal van Hans en de draak, een spannend sprookje 
voor het hele gezin. Voorstelling zaterdag 16.30 tot 17.00 
uur en 18.30 tot 19.00 uur. 
Sprookjes zijn immaterieel erfgoed. Ze zijn te boek gesteld 
in de 19e eeuw door de gebroeders Grimm in Duitsland, 
maar worden in heel Europa naverteld. Sprookjes inspireren 
jong en oud. Ze spelen vaak in de middeleeuwen en in 
donkere bossen. Sprookjes zijn spannend, maar ze lopen 
meestal goed af. De raadselachtige toren in het Smithuyser-
bos, met de griezelige naam Wolfsdreuvik vormt het decor 
van een verhaal over een prinses die door een draak gevan-
gen wordt genomen. Maar dan verschijnt dappere Hans. 
Leefden zij nog lang en gelukkig? Komt dat zien en horen!

Landgoed Zonnestraal 90 jaar
1928–1931, J. Duiker, B. Bijvoet en J.G. Wiebenga. 
Loosdrechtse Bos 15
Zonnestraal is een internationaal bekend rijksmonument 
van het Nieuwe Bouwen. Het gebouw staat op de lijst voor 
de toekomstige Nederlandse voordrachten voor de 
Werelderfgoedstatus van de UNESCO. Het sanatorium 
werd in de jaren twintig van de vorige eeuw gebouwd als 
nazorgkolonie voor tuberculosepatiënten.
www.zonnestraal.org 

Rondleidingen
Za 14.00 uur: rondleiding over de helende kracht van 
Zonnestraal. Za 15.30 uur: rondleiding met bijzonderheden 
over gebouwen en omgeving.
Zo 11.00, 12.30 en 14.00 uur: rondleidingen met bijzonder-
heden over gebouwen en omgeving.

Op avontuur, speciaal voor de jeugd
Zaterdag en zondag: Superleuke Speurtocht (af te halen 
tijdens openingstijden Brasserie Zonnestraal) 
Zo 12.00–15.00 uur: Fablab - Ontdekken en experimente-
ren in de Fablab bus op Zonnestraal (11+ jaar).
Geocache (alle leeftijden): Vind de schat! Download de 
app via www.geocaching.com
Audiotour Zonnestraal: wandeling met informatie op je 
eigen telefoon. Download via 
https://www.zonnestraalhilversum.nl/audio

Labyrinten ontdekken
Bij Cuypers’ Vituskerk en het Casella van de zusters 
Augustinessen. Ervaar ze lopend of hinkelend, of hoe je 
maar wilt.
Het eerste labyrint werd volgens de Griekse mythologie 
ruim 4000 jaar geleden gebouwd door Daedalus voor 
koning Minos van Kreta om er de Minotaurus, een wild 
stiermens in op te sluiten. Minos was de zoon van de god 
Zeus en de Fenicische prinses Europa. In middeleeuwse 
kathedralen dienden labyrinten als vervanging van een 
pelgrimstocht naar het Heilig Land, maar tegelijkertijd 
waren het ook monumenten voor de bouwmeesters die 
zulke prachtige kerkgebouwen konden maken. 

Fietstochten

Fietstocht ‘De monumentenlijst van 2030’ 
Verzorgd door Hilversumse Historische Kring Albertus 
Perk o.l.v. bouwhistoricus Harry van der Voort langs 
potentiële monumenten. Wat vandaag lelijk lijkt, kan 
morgen een monumentenstatus hebben!
Zondag 14.00 uur. Verzamelen Kerkbrink.

Fietstocht ‘Ontdek Europa in Hilversumse architectuur’
O.l.v. Irmgard van Koningsbruggen, voorzitter Dudok 
Architectuur Centrum. 
Zo 11.00 -13.00. Verzamelen Kerkbrink. 
Aanmelden: omd2018@dudokarchitectuurcentrum.nl. 
Maximaal 20 personen.

Exposities – werk van Hilversumse kunstenaars
 
Algemene Begraafplaats
Aula Bosdrift 12
Za 11.00 – 16.00 / Zo 11.00 -16.00 
De gerenoveerde aula op de Nieuwe Algemene Begraaf-
plaats aan de Bosdrift is zelf al het bezoeken waard, maar 
in deze sfeervolle – nog lege - ruimte komt kunst goed tot 
z’n recht. Hilversumse kunstenaars maken daarvan graag 
gebruik en tonen tijdens de Open Monumentendagen hun 
werk. U treft op deze dagen houtsculpturen van Dick 
Sierksma, keramiek van Ans Steutel, sculpturen van 
Christie Rusche, fotowerk van Hazel Ling en schilderijen 
van Paul Kwisthout en Mark van Praagh. Bij toerbeurt zijn 
deze Hilversumse kunstenaars ook zelf aanwezig.
 
Fabrique Ludique
Mussenstraat 49-55
Za. 12.00 – 18.00 / zo 12.00-18.00
Werk van diverse kunstenaars.

Europa en de Stier, Ek van Zanten 1961, 
Laapersveld Hilversum



1. Raadhuis
1931, W.M. Dudok. Dudokpark 1
Za 11.00–17.00/Zo 11.00–17.00. 
Startpunt diverse rondleidingen 
en torenbeklimming.  
Expo in het DAC.
Het raadhuis is de kroon op het 
werk van architect Willem 
Marinus Dudok (1884-1974). 
Dudok werd in 1915 directeur 
Publieke Werken van Hilversum. 
Het raadhuis functioneert sinds 1931 als bestuursgebouw van 
de gemeente Hilversum. Het Dudok Architectuur Centrum 
bevindt zich in het souterrain aan de achterzijde. 
www.dudokarchitectuurcentrum.nl

2. R.K. St. Vituskerk
1892, Dr. P.J.H. Cuypers. 
Emmastraat 5-7
Za 10.00–17.00. Torenbeklim-
ming, rondleidingen, expositie, 
doorlopend orgelspel.
De Vituskerk is een neogotische 
kruisbasiliek en één van de 
grootste kerken uit het oeuvre 
van Pierre Cuypers. De toren 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 Engelse neogotiek 
verwerkt. Het voorplein heeft een labyrint. www.vitus.nl

3. Costerustuin
1930. Zonnelaan 4-Z, ingang 
naast appartementencomplex 
Schuttersheide
Za 11.00–18.00/Zo 11.00–18.00. 
Ontdek de tuin en ga aan de slag 
met info uit de ladekastjes.
Bioloog Jan Costerus richtte ter 
lering en vermaak in 1930 de 
eerste educatieve botanische 
tuin in Hilversum op. Deze ‘tuin 
met onkruid’ is een oase met inheemse planten, struiken, 
bomen en een vijver op de Boomberg. www.costerustuin.nl

4. Muziekcentrum van de 
Omroep (vm. Vara Studio’s)
1928-1993, A. Eibink en J.A.  
Snellebrand, P.J. Elling en  
B. Merkelbach, de Architecten 
Cie. Heuvellaan 33
Za 10.00–17.00. Bezichtig het 
Pierre Palla Orgel! Open dag 
Globe. Kijk op www. 
dudokarchitectuurcentrum.nl 
voor bezoektijden. 
In het Muziekcentrum van de Omroep is de ontwikkeling van 
Hilversum als mediastad stap voor stap te volgen. Sinds de 
jaren ‘30 zijn in en aan de vm. villa radiostudio’s toegevoegd. 
Een tegeltableau van Bart van der Leck siert het deel uit de 
jaren ’50, dat in de stijl van het Nieuwe Bouwen is opgetrok-
ken. www.mco.nl 

5. Wolfsdreuvik
1938, Jan Rebel. Smithuyserbos
Za 15.30–20.00. Verhalende 
theatervoorstelling bij de toren. 
Zie specials voor info.

6. De Kapel (vm. koetshuis 
landgoed Quatre Bras)
1898, A. Salm. ’s Gravelandse-
weg 144
Za 11.00–17.00. Rondleidingen, 
film, info over de Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap in Hilver-
sum. Kinderspeurtocht.
Het vm. koetshuis met koetsiers-
woning heeft een Grieks kruis als 
plattegrond en is gebouwd als 
Zwitsers chalet met classicisti-
sche details. Sinds 1953 gebruikt 
voor kerkdiensten, concerten en 
lezingen. www.dekapel.nu

7. Museum Hilversum (vm. 
regthuys en raadhuis)
1768/1882/2004, J. Rietbergen,  
H. Ruijssenaars. Kerkbrink 6
Za 11.00–17.00/Zo 11.00–17.00. 
Om 13.00 gratis rondleiding door 
gebouw. Tentoonstelling Mobile 
Movie Days (beste smartphone 
films).
Met behoud van structuur en 
bouwmaterialen transformeerde 
gemeentearchitect Rietbergen het regthuis met politiepost 

tot raadhuis. De façade in neorenaissancestijl verwijst naar de 
Hollandse Gouden Eeuw. Tot 1931 als raadhuis in gebruik. 
Plafondschilderingen van de Hilversumse schilder Antonius 
Brouwer. De uitbreiding van het museum is ontworpen door 
Ruyssenaars. www.museumhilversum.nl 

8. Stadstuin De Hof  
(vm. algemene begraafplaats 
Gedenkt te Sterven)
1792. Ingangen Oude Toren- 
straat, Torenlaan en Burg. 
Andriessenstraat
Za 9.30–18.00/Zo 9.30–18.00.
Een van de eerste buitenbegraaf-
plaatsen in Nederland. Destijds 
gelegen tussen de korenvelden 
buiten de bebouwde kom. Tot 
1943 in gebruik als dodenakker. Als stadstuin De Hof een 
blijvende oase van rust in het hart van Hilversum. 
www.stichtingdehof.nl

9. Sanatorium/Landgoed 
Zonnestraal
1928–1931, J. Duiker, B. Bijvoet 
en J.G. Wiebenga.  
Loosdrechtse Bos 15
Zie specials voor programma. 

10. Begraafplaats Zuiderhof
1958-1964, W.M. Dudok.  
Kolhornseweg 13
Za 11.00–16.00/Zo 11.00–16.00. 
Een van de laatste ontwerpen 
van Dudok. De zuilengalerij 
begeleidt de bezoeker in de 
overgang van de wereld naar de 
ceremonie in de aula. De 
begraafplaats gaat naadloos 
over in de Hoorneboegseheide. 
Dienstgebouw werd cremato-
rium (ontwerp Bierman Henket, 
2015). www.uitvaartstichtinghil-
versum.nl

11. Tribune Sportpark
1919, W.M. Dudok.  
Soestdijkerstraatweg
Za. 11.00–17.00/Zo 11.00–17.00. 
Rondleidingen i.s.m. GAC.
Oudste houten tribune (met 
buffet en orkestruimte) van 
Nederland met feestelijk aanzicht 
in Amsterdamse schoolstijl. In 
1928 gebruikt tijdens de ruiter-
spelen van de Olympische 
Spelen; thans in gebruik door de 
Gooise Atletiek Club. Onderdeel van het Hilversumse Sport-
park. Achter de atletiekbaan ligt het Europese hoofdkantoor 
van Nike (1999). www.gach.nl 

12. Villa Erica Centrale bibliotheek Hilversum
1844/1889, I. Gosschalk. 
’s-Gravelandseweg 55
Za 11.00–17.00. Vanaf 13.00 uur 
ieder heel uur rondleiding. Gratis 
koffie, thee, limonade. Gitaarmu-
ziek door Peter Hendriks, Klari-
net ensemble Con Penta, diverse 
workshops in het Fab Lab.
Villa ca. 1840 als kostschool in 
U-vorm gebouwd. Kreeg huidige 
aanzien in neorenaissancestijl in 
1889 bij verbouwing tot villa 
Erica naar ontwerp van Gosschalk. Het koetshuis aan de Alb. 
Perkstraat, nu Woonzorglocatie Erica, hoorde bij de villa. 
Vanaf 1897 was het Oranjehotel in de villa gevestigd. In 1932 
kwam er de openbare bibliotheek. Na de bevrijding bood het 
gebouw tijdelijk onderdak aan Canadese militairen (Maple 
Leaf Club). De functie als openbare bibliotheek keerde snel 
weer terug. www.bibliotheekhilversum.nl 

13. Pinetum Blijdenstein met 
fruitmuur en beheerders- 
woning
1909, H. Copijn. 
Van der Lindenlaan 125
Za 12.00–16.30/Zo 12.00–16.30. 
Za 14.00 rondleiding.  
Zo 14.00 rondleiding. Concert 
Goois Jeugd Orkest. Zo 16.00. 
Expositie wedstrijd ‘Ontwerpen 
voor een podium’.
In 1898 aangelegd door bankier Blijdenstein als tuin met 
bomen en planten uit de hele wereld op zijn landgoed 
Vogelensang. In 1932 geschonken aan de universiteit van 
Amsterdam en sinds 2000 eigendom van een zelfstandige 
stichting. www.pinetum.nl

14. Oud-katholieke kerk  
St. Vitus
1849-1912, P.A. Weeldenburg. 
Melkpad 12
Za 10.00–17.00/Zo 12.00–16.30. 
Rondleiding zaterdag: 11.00, 
14.00, 15.00 en 16.00 uur.  
Rondleiding zondag om 14.00  
en 15.00 uur.
De Sint Vitus is een van de 
zeldzame neobarokke kerken in 
Nederland en toont met deze naar Rome verwijzende stijl dat 
de Hilversumse Oudkatholieken vermogende lieden waren. 
Kerk en pastorie zijn recent gerestaureerd. Indrukwekkend 
interieur, mede door de gebrandschilderde ramen en kunst-
voorwerpen. www.hilversum.okkn.nl

15. Landgoed de Zwaluwen-
berg
1914-1916, F. Kuypers. 
Utrechtseweg 225
Zo 12.00–17.00. Open inloop  
met rondleidingen en kleine 
versnapering. Expositie van 
veteranenkunst. 
Het landgoed is sinds 1946 de 
verblijfplaats van de Inspecteur 
Generaal der Krijgsmacht. In 1912 
kocht jonkheer De Pesters het landgoed. Hij had Schotse 
wortels en was directeur Nederland van een Beierse brouwe-
rij. Pesters liet een villa in Engelse landhuisstijl bouwen door 
Kuipers en ook een conciërgewoning. De tuin uit de jaren ’20 
is een formeel Engels ontwerp van Van den Steenhoven.

16. Grote Kerk
Toren 1481, Kerk 1891.  
Kerkbrink 4
Za 11.00–16.30. Rondleidingen 
gedurende de openstelling.
Deze kerk maakt al vanaf de 15e 
eeuw deel uit van het centrum 
van Hilversum; de toren is het 
oudste deel. Het theehuis naast 
de kerk is het oudste gebouw 
van Hilversum. Vier keer is de 
kerk door brand verwoest. In 
1977, na de laatste brand, is de kerk gerestaureerd. De façade 

is in navolging van het (vm.) raadhuis in neorenaissancestijl 
opgetrokken. 
www.grotekerkhilversum.nl 

17. Algemene Begraafplaats 
Bosdrift
L.A. Springer/P. Andriessen. 
Bosdrift 12
Za 11.00–16.00/Zo 11.00–16.00. 
Doorlopend film en expositie  
van Art Hilversum in de recent 
gerestaureerde aula.
Tuinarchitect Springer ontwierp 
aan de Bosdrift zijn eerste 
begraafplaats in Engelse land-
schapsstijl met diverse bomen en heesters en gebogen 
paden. De Aula en het hekwerk zijn met motieven uit de 
Italiaanse en Hollandse renaissance ontworpen door gemeen-
tearchitect Andriessen, die ook verantwoordelijk was voor de 
uitbreiding van deze begraafplaats in 1899.

18. Hotel Santbergen
Ca. 1924, Architectenbureau  
van Zanten–Batenburg,  
Noorderweg 2.
Za 10.00–16.00. Geopend voor 
publiek met theatervoorstelling 
Theatergroep Fusion.
Het gebouw op de hoek met de 
Larenseweg dateert uit 1924. Tot 
de jaren zestig was het een 
hotel-restaurant.. Daarna kwam 
het in handen van de omroep. De danszaal werd Studio 
Santbergen. Drie keer per week werd het NTS Journaal er 
uitgezonden.

19. Kerk Tesselschadelaan
1927, Bakker/Bunders.  
Tesselschadelaan 17 
Zo 12.00–16.00. Uniek kijkje in 
het torenatelier met schilderijen  
van Elsa Corolleur.
De protestantse kerk met 
klokkentoren, pastorie, kosters-
woning, catechisatielokaal en 
bestuurskamer van de Neder-
landse Protestantenbond is 

gebouwd in 1927, naar ontwerp van het Hilversumse architec-
tenbureau Bakker en Bunders. Het schip van de kerk heeft 
bijzondere spanten, geleverd door de Doetinchemse firma 
Nemaho. Het kerkgebouw is vormgegeven in een expressio-
nistische bouwstijl. Mooi voorbeeld van transformatie tot 
kantorencomplex!

20. Blaskowitzbunker
Ca. 1943. Rossinilaan 52 
Za 11.00 rondleidingen door Rob 
Loois van het Fietsgilde.
Militaire commandobunker, 
bijgenaamd ‘Blaskowitzbunker’, 
in 1943 gebouwd door de Duitse 
bezetter. De bunker ligt op het 
voormalige sportterrein van de 
Joodse S.A. Rudelsheimstichting, 
waarvan de bewoners in 1942 
naar concentratiekampen waren afgevoerd. De bunker gaf 
plek aan 100 tot 120 militairen. Vanaf 1952 tot in de jaren 
negentig van de twintigste eeuw in gebruik bij de Koninklijke 
Landmacht. 

21. Vm. NCRV Studio/Sonos 
Europe
1938-1941, J.H. van der Veen. 
Bergweg 30
Za 10.00–13.00 uur. Rondleidin-
gen om 10.00, 11.00 en 12.00 uur 
in combinatie met Villa Henriëtte 
(Schuttersweg).
In de jaren ’30 hadden de 
omroepen meer dan 100.000 
leden en ontstond er behoefte 
aan grote (radio)studio- en kantoorruimtes. In het Suzanna-
park verrees een nieuw studiogebouw dat via een onder-
grondse gang met de villa werd verbonden. In het gebouw 
bevinden zich o.m. fraaie glas in loodramen van Max Nauta. 
SONOS Audiosystemen heeft er nu zijn thuisbasis.

22. Villa Henriëtte 
1896, A.L. van Gendt.  
Schuttersweg 8
Za 10.00-13.00 uur. Rondleidin-
gen om 10.00, 11.00 en 12.00 uur 
in combinatie met NCRV studio.
Villa Henriëtte diende tot 1914 als 
zomerverblijf van de fam. Ter 
Meulen; Vader Jan was aandeel-
houder in de maatschappij die 
het Suzannepark ontwikkelde.. 
Het park werd aangelegd door H. Copijn uit Groenekan. De 
villa heeft vakwerkelementen, versieringen uit de Hollandse 
renaissance en Art Nouveau en een middeleeuws aandoende 
toren. Sinds 1936 directie- en bestuursvilla van de NCRV met 
een ondergrondse verbinding met het studio gebouw. Het bij 
de villa behorende koetshuis staat aan de overzijde van de 
Bergweg. Architect Van Gendt ontwierp ook het eerste 
stationsgebouw Van Hilversum (1874). 

23. Servicestation/creatief 
adviesbureau Fresh Forward
Ca. 1950, H. Bunders. 
Larenseweg 279
Za 10.00–16.00 Doorlopend 
rondleidingen onder het genot 
van een kopje koffie. 
Het servicestation op de kruising 
van de Larenseweg en Kamer-
lingh Onnesweg is ontworpen 
door Bunders in opdracht van 
R.U. Schouten. Het verrees in 1950 en was een benzinestation 
met autogarage en showroom. Tussen showroom en garage 
was een doorrit naar het pompeiland. Het is gebouwd in een 
zakelijke wederopbouwstijl.

24. Casella, boerderij op  
vm. landgoed Heidepark/ 
Stiltecentrum Zusters  
Augustinessen
Ca. 1850. Soestdijkerstraatweg 
145
Zo. 14.00–17.00. Gedeeltelijk 
open voor publiek. Labyrint 
ontdekken. 
Boerderij met bijgebouwen, uit 
de tweede helft van de negen-
tiende eeuw met vakwerk en neoclassicistische ornamenten; 
vrijstaand gesitueerd aan een oprijlaan in een bosrijke omge-
ving, met aan de achterzijde het bouwland. Bij de boerderij is 
een labyrint aangelegd.

25. Fabrique Ludique/
Brandsma Metaalveredeling 
Ca. 1947, W.M. Weerkamp. 
Mussenstraat 49-55
Za 12.00–18.00/Zo 12.00–18.00. 
Beide dagen geopend voor 
publiek. Expositie door Art 
Hilversum.
Industrieel erfgoed uit de 
wederopbouw: een fabrieks- 
complex bestaande uit een vm. 
weverij voor meubelbekleding en gordijnstoffen, een metali-
seerbedrijf en plasticspuiterij en een galvaniseerbedrijf uit de 
jaren ’50.

26. Sociëteit de Unie
1906, J.W. Hanrath.  
’s-Gravelandseweg 57
Za 11.00–15.00 uur. Rondleiding 
om 11.00, 11.45, 12.45 en 14.00 uur.
Omstreeks 1882 in neo-classicis-
tische trant gebouwde villa voor 
Christiaan van Lennep, in 1906 
naar ontwerp van de Hilver- 
sumse architect J.W. Hanrath  
verbouwd tot sociëteit ‘De Unie’. 
De erfscheiding langs de ‘s-Gravelandseweg dateert uit 1913 
en is eveneens ontworpen door Hanrath. Aan de oostgevel 
ligt de speel- en biljartzaal; daarnaast kwam in 1908 een 
kegelbaan naar ontwerp van R. van Doorn die ook een 
kegelbaan en biljartzaal aan de achterzijde toevoegde.

27. Muziekpaviljoen/United
1962-1966, Piet Elling.  
Frits Spitsstraat 3
Za 15.00 en 16.00 uur rondlei-
ding. Aanmelden uiterlijk vrijdag 
7 september: omd2018@ 
dudokarchitectuurcentrum.nl
Het Muziekpaviljoen is in de stijl 
van het Nieuwe Bouwen ontwor-
pen door Elling als muziekbiblio-
theek en fonotheek van de 
Nederlandse Radio Unie. Dit was het eerste gebouw van het 
Hilversumse Omroepkwartier (tegenwoordig Mediapark). 

28. Vliegtuigloods/Grote 
Hangar vliegveld Hilversum
Ca. 1939, E. Verschuyl en Zn.
Za/zo 13.30 rondleiding voor 
maximaal 20 deelnemers. 
Aanmelden: omd2018@ 
dudokarchitectuurcentrum.nl
In 1939 verrees op het vliegveld 
Hilversum een vliegtuigloods 
met kantoren, naar ontwerp van 
architectenbureau E. Verschuyl 
en Zn. De loods raakte beschadigd in de oorlog en is in 1947 
herbouwd door Verschuyl, grotendeels in de oorspronkelijke 
vorm. De loods is tegenwoordig in gebruik bij de Vliegschool 
Hilversum.

29. Fabritiusschool en  
Ruysdaelschool
1926-28, W.M. Dudok. Fabritius-
laan 52 en Ruysdaellaan 6
Za 14.00, 15.00 en 16.00 rondlei-
ding onder leiding van Albertus 
Perk.
Het complex van lagere en 
voorheen kleuterschool combi-
neert kenmerken van een boer-
derij en een villa. Na een brand in 
1985 werden de scholen herbouwd. Ze hebben alle kenmer-
ken van Dudoks architectuur en liggen in een plantsoen dat in 
1928 is ontworpen door J.H. Meier.

30. Julianaschool 
1927, W.M. Dudok. Eikbosserweg 
166 (en Catharina van Rennes-
school, Egelantierstraat 115)
Za 14.00, 15.00 en 16.00 rondlei-
ding onder leiding van Albertus 
Perk.
In baksteen uitgevoerd school-
complex voor Uitgebreid Lagere 
Onderwijs (met hoge toren) en 
voor kleuters (met duiventil).
Inmiddels in gebruik als tweede locatie van de Fabritius-
school en door organisatie voor kinderopvang. 
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Meer informatie: 
hilversum.geotalk.nl


