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12. Wolfsdreuvik

1844/1889, I. Gosschalk
‘s Gravelandscheweg 55
Za 11:00-16:00/Zo 11:00-16:00.
Rondleidingen en Schaakevenement Queens Gambit Hilversum
met schaakpartijen.
Voor actueel programma zie
bibliotheekhilversum.nl
Speciaal programma met optredens,
zie ‘Specials: Optredens in monumenten’.
Actueel programma, informatie
over de optredens en aanmelden:
dudokarchitectuurcentrum.nl/
omd2021.
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24. Oud-Katholieke Kerk
St. Vitus

25

20

21

25. Beeld en Geluid

2006, Willem Jan Neutelings,
Michiel Riedijk / Vormgeving
glasgevels door Jaap Drupsteen,
Saint Gobain, en TNO
Mediapark 1
Za en zo: rondleidingen om 11:00,
12:00, 13:00, 14:00 uur.
Tickets voor rondleidingen zijn
€ 2,50 p.p., aanmelden via:
https://beeldengeluid.nl/bezoek/
agenda/open-monumentendag.

26

22

23

27

28

29

1927, B.H. Bakker en H. Bunders
Tesselschadelaan 15-F
Za 11:00-16:00.

29. Bethlehemkerk

1963, D. Zuiderhoek
Loosdrechtseweg 263
Za 10:00-14:00.
Orgelconcert op Leeflang-orgel,
rondleidingen, en MacBeth voedselbank drive-in: van houdbare producten voor de voedselbank.

Ca. 1927-1930, J. Duiker
Loosdrechtse Bos 19, Landgoed
Zonnestraal
Rondleidingen beide dagen om
11:00, 13:00 en 15:00 uur.
Tentoonstelling ‘Expo Zonnestraal
5 x 2,5’ (The Healing Machine),
met installaties van Hilversumse
kunstenaars, gemaakt ter plekke.
De tentoonstelling is beide dagen
de gehele dag te bezoeken.

33

30

1906, J.W. Hanrath
‘s-Gravelandseweg 57
Za 09:00-17:00.
Rondleidingen om 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, en 14:00 uur.
Aanmelden via manager@
societeitdeunie.nl. Kegelen op kegelbaan uit 1903 en mogelijkheid om de
noenzaal, ontworpen in 17e-eeuwse
stijl door architect J.W. Hanrath, te
bekijken.

11 & 12 september 2021

Open Monumentendag 2021.
Thema: Mijn monument is jouw
monument
Het Dudok Architectuur Centrum heeft in samenwerking met de gemeente, de historische verenigingen Albertus
Perk en Hilversum, Pas Op!, in verband met de nog steeds geldende Corona-maatregelen, een aangepast programma rondom het thema “Mijn monument is jouw monument” samengesteld. Daarmee spelen we in op inclusiviteit en gastvrijheid om iedereen een warm onthaal te bieden in en rond monumenten. Wij zijn heel blij dat meer
dan dertig monumenteigenaren de deuren voor het publiek willen openen rond het thema met speciale aandacht
voor monumenten van de toekomst (Post65), gerestaureerde of getransformeerde monumenten, hotels en
pensions en in enkele gevallen bijzondere interieurs.
Niet alle gebouwen zullen zoals in andere jaren van binnen te bekijken zijn – waarvoor Open Monumentendag nu
juist is bedoeld. Daarentegen is er, naast de monumenten die direct met het thema te maken hebben, extra
aandacht voor de buitenkant van monumenten die via georganiseerde maar ook individuele rondleidingen,
wandelingen en fietstochten zijn te bezoeken.

33. Sociëteit De Unie

28. Vm. Tesselschadekerk

24

32

32.Boshutjes Zonnestraal

27. Vm. Catharina van Rennesschool / Nu locatie Fabritiusschool

1925-1926, W.M. Dudok
Egelantierstraat 115
Rondleidingen op zondag om 14:00,
15:00 en 16.00 uur, met gecombineerd bezoek aan De Fabritiusschool
en de vm. Catharina van. Aanmelden
niet nodig.

1994, Ir. P.J. de Clerq Zubli
Schapenkamp 2
Rondleidingen beide dagen om
12:00, 13:00, 14:00 en 15:00 uur.

Dudok
Architectuur
Centrum

31

31 Vm. Hotel Jans /
Silverpoint / Tante Jans

26. De Fabritiusschool

1925-1926, W.M. Dudok
Fabritiuslaan 52
Rondleidingen op zondag om 14:00,
15:00 en 16.00 uur, met gecombineerd bezoek aan De Fabritiusschool
en de vm. Catharina van Rennesschool. Aanmelden niet nodig.

30. Tribune Sportpark

1919, W.M. Dudok
Arenapark 103
Za 11:00-17:00/Zo 11.00-17.00.

1849-1912, P.A. Weeldenburg
Melkpad 14
Za 13:00-16:00/Zo 13:00-16:00.
Rondleidingen en mogelijkheid
buiten labyrinth te lopen, voor meer
informatie zie www.stvitus.nl.

1910, W. Te Riele
Naarderstraat 106
Za 11:00-16:00.
Doorlopende rondleidingen.

23. Villa Erica / Bibliotheek
Hilversum
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22. Onze Lieve Vrouwekerk
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1906, E. Hogervorst
Geuzenweg 82-84
Za 10:00-15:00.

31

Albertus Perkstraat

21. Vm. Geuzenschool /
Wijkcentrum De Geus
10

Melkpad 24

Groest

1792.
Ingangen: Oude Torenstraat (t.o.
toren van de Grote Kerk); Burg
Andriessenstraat en Torenlaan
(naast nr. 20)
Za 09:00-20:00/Zo 09:00-20:00.
Rondleidingen op zaterdag:
10.00 uur: Rondleiding over de
monumenten
16.30 uur: Rondleiding over de
geschiedenis en graven
Aanmelden via
dehof@stichtingdehof.nl.
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20. Vm. begraafplaats
Gedenkt te Sterven / Stadstuin De Hof

17
33
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C. 1960, C. Trappenberg
Van Genthlaan 47
Za 10.00-12.00.

1938, Jan Rebel
Smithuyserbos
Za 11.00 -17.00/Zo 11:00 – 17:00.
Speciaal programma op zaterdag,
zie ‘Specials’.
Rondleidingen beide dagen om
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
uur. Aanmelden via dudokarchitectuurcentrum.nl/omd2021.

eg

1768/1882/2004, J. Rietbergen,
H. Ruijssenaars
Kerkbrink 6
Za 11:00-17:00/ Zo 11:00-17:00.

2000, Jonkman en Klinkhamer
Seinstraat 2
Za 10:00-15:00.
Muziek en toelichting. Seinconcerten
om 13.00, 14.00 en 15.00 uur.

4

21

28

w

8. Museum Hilversum
(vm. regthuys en raadhuis)

11. De Morgenster

19. Vm. AVRO-Studio

1

se

8

1892, P.J.H. Cuypers
Emmastraat 5-7
Za 10:00-16:00.
Orgelspel.
I.v.m. corona is er dit jaar geen
torenbeklimming mogelijk.

18

1936, B. Merkelbach en
CH. F. Karsten.
’s-Gravelandseweg 50-52
Rondleidingen zaterdag om 10.30,
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 uur.
Aanmelden via dudokarchitectuurcentrum.nl/omd2021.

Leeuwenlaan 34
In de ommuurde tuin van landgoed
Hilverbeek (1735)
Za 12:00-17:00.
Wijnproeven.

10. R.K. St. Vituskerk

nd

7

1909, H. Copijn
Van der Lindelaan 125
Za 12:00-16:30/Zo 12:00-16:30.
Zaterdag rondleiding om 14:00 uur,
zondag rondleiding om 13.30 uur.
Meer informatie en aanmelden:
dudokarchitectuurcentrum.nl/
omd2021.
Zondag optreden Goois Jeugd
Orkest 15:00.
Voor meer informatie en aanmelden
zie gooisjeugdorkest.nl.

22
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7. Wijngaard Land en Boschzicht

9. Vm. Pniëlkerk / CGKV de
Verbinding Hilversum, locatie
het Kompas

15

18. Botanische tuin Pinetum
Blijdenstein

6. Vm. Politiepost
1916, W.M. Dudok
Larenseweg 277
Zo 12:00-17:00.
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17. Gebouw de Vereeniging /
Vrijmetselaars loge

1905, A. Salm.
Oude Enghweg 19
Za 10:00-18:00/Zo 13:00-18:00.
Rondleidingen en presentaties
over kunst en cultuur.
Voor actueel programma en aanmelden zie: dudokarchitectuurcentrum.
nl/omd2021.
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16. Noorderbegraafplaats
1930, W.M. Dudok
Laan 1940-1945 2
Rondleiding zaterdag 14:30.
Aanmelden via aanmelden@
uitvaartstichtinghilversum.nl.

OPEN MONUMENTENDAG

str
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1890, L.A. Springer
Bosdrift 12
Rondleiding zondag 11:00 uur.
Aanmelden via aanmelden@
uitvaartstichtinghilversum.nl.

5. Muziekcentrum van de
Omroep en Globe Centrum
voor kunst en cultuur
(vm. Vara Studio)

1928-1993, A. Eibink en J.A. Snellebrand, P.J. Elling en B. Merkelbach,
de Architecten Cie. Heuvellaan 33
Za 11.00–17.00.
Speciaal programma met optredens
op zaterdag, zie ‘Specials: Optredens
in monumenten’. Actueel programma, informatie over de optredens en
aanmelden: dudokarchitectuurcentrum.nl/omd2021.

15. Begraafplaats Bosdrift

iers

‘s

3

4. Costerustuin

1930. Zonnelaan 4-Z
Ingang naast appartementencomplex Schuttersheide
Za 10:00-16:00/Zo 10.00-16:00.

Mediapark

1958-1964, W.M. Dudok
Kolhornseweg 13
Rondleiding zaterdag 11:00 uur.
Aanmelden via aanmelden@
uitvaartstichtinghilversum.nl.

3. Landgoed De Zwaluwenberg

1914-1916, E. Newton en F. Kuipers.
Utrechtseweg 225
Zo 12:00-17:00.
Rondleidingen, voor actuele informatie over tijden en aanmelden zie
dudokarchitectuurcentrum.nl/
omd2021.

7

14. Begraafplaats en Crematorium Zuiderhof

2. De Kapel

1898, A. Salm
’s-Gravelandseweg 144
Za 11:00-17:00.
Doorlopend uitleg en rondleidingen,
kinderspeurtocht en film over het
gebouw
Aanmelden via info@dekapel.nu.
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Toren 1481, Kerk 1891
Kerkbrink 4
Za 11:00 – 17:00.
Speciaal programma met optredens
op zaterdag, zie ‘Specials: Optredens
in monumenten’. Actueel programma, informatie over de optredens en
aanmelden: dudokarchitectuurcentrum.nl/omd2021.
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13. Grote Kerk

s Bo
Mie

1931, W.M. Dudok
Dudokpark 1
Za 10:00-17:00/Zo 10.00-17.00.
Verkorte rondleiding Raadhuis en
torenbeklimming beide dagen: 10.30,
11.30, 12,30, 13.30, 14.30, 15.30 uur.
Speciaal programma met optredens
op zaterdag, zie ‘Specials: Optredens
in monumenten’.
Actueel programma, informatie over
de optredens en aanmelden:
dudokarchitectuurcentrum.nl/
omd2021.

13
Bussemergrintweg

1

1. Raadhuis

34

34. Vm. C&A –gebouw /
Nu Boekhandel Voorhoeve
1962, W.M. Dudok
Kerkstraat 47
Za 09:00-17:00/Zo 12:00-17:00.

Colofon
Organisatie: Dudok Architectuurcentrum, Nina Svenson Art Projects, Gemeente Hilversum,
Hilversumse Historische Kring Albertus Perk, Het Smithuyserbos, Stichting Hilversum Pas
Op! Afbeeldingen (fotografie en illustraties): Goois Natuurreservaat, Hans Peter Föllmi,
Cees van Zijtveld, Kees van Aggelen, Hans Hoes, MLR, Martin Hollander, Sander Koopman,
Sjoerd Nelson, Inkoop is teamwerk, Reinier Bouvy, Iwan Baan, Jorrit Lousberg en
Monumentenzorg Hilversum. Teksten: Irmgard van Koningsbruggen.
Vormgeving folder: Gé grafische vormgeving. Vormgeving cover: Studio Meta Pols.
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/omd2021.

Wegens het succes van vorig jaar zullen ook dit jaar op zaterdag 11 september artiesten het podium krijgen in een
viertal monumenten om bezoekers een bijzondere beleving van het monument te bezorgen. En vinden er Specials
plaats in de Wandelmeent, Wolfsdreuvik en rijdt de Gooise Moordenaar langs het virtuele erfgoed van Hilversum
en het Gooi!
Wij danken iedereen die aan deze Open Monumentendagen een bijdrage levert, met name de eigenaren en
beheerders van opengestelde monumenten, de gidsen en de vrijwilligers die met hand-en-spandiensten deze
dagen mogelijk maken! Wij wensen u een gastvrij en monumentaal weekend toe!
Bart Heller, wethouder klimaat, energie, wonen en monumenten
Patricia Alkhoven, directeur Dudok Architectuur Centrum

Open Monumentendag 2021:
voor iedereen, want mijn monument
is jouw monument!
Sinds 1985 wordt het evenement ‘Open Monumentendag’ Europees breed elk jaar in het tweede weekend van september
georganiseerd. De Raad van Europa stelt het thema vast. 2021
staat in het teken van inclusiviteit, een actueel, maatschappelijk thema, onder het motto een Spaans gezegde: ‘mi casa es
su casa’. Dus of je nu jong bent of oud, goed ter been bent of
hulpmiddelen nodig hebt, alles hoort, ziet en ruikt, of minder,
in Nederland geboren bent of van elders komt, vrouw bent,
man of lhbtqia+, iedereen is welkom op de 35ste Open Monumentendag 11 en 12 september. Dus ‘doe alsof je thuis bent’.
Gebouwen, objecten en gebieden zijn als monument beschermd als hun behoud een algemeen belang vertegenwoordigt. Ze zorgen voor verbinding tussen heden en verleden,
dragen bij aan het eigen karakter van een plek, getuigen van
zijn identiteit. Hilversum heeft nu ruim 850 gemeentelijke en
250 rijksmonumenten. Het merendeel stamt uit de vroege
twintigste eeuw, toen Hilversum van erfgooiers- en weversdorp een tuinstad werd, een woon- en werkoord voor mensen
van allerlei herkomst. Uit diezelfde periode dateert ook de
bescherming van de omringende natuur. Er zullen nieuwe monumenten aangewezen worden en toekomstige monumenten
worden gebouwd, want Hilversum heeft een status als ‘jonge
monumentenstad’ op te houden!
Aspecten van het thema ‘mi casa es tu casa’ worden hieronder toegelicht.

Gastvrijheid
De Griekse taal maakt geen onderscheid tussen vreemdeling
en gast (‘xenos’), want vreemdelingen sluit je in je armen en
behandel je zoals je dat voor jezelf zou wensen. De Vereniging
voor Vreemdelingen Verkeer bouwde op het stationsplein
een kleurrijk ontvangstgebouwtje, ontworpen in 1921 door de
Hilversumse directeur Publieke Werken W.M. Dudok. Hilversum had toen al veel hotels en horecavoorzieningen voor
reizigers en toeristen. Het aantal vreemdelingen en nieuwkomers in het dorp was sinds de opening van de spoorlijn in
1874 en de stoomtramverbinding in 1882 groeiende. Aangetrokken door de mooie omgeving, de gezonde lucht en een
goed ondernemersklimaat, werden ‘opgezetenen’ (gasten)
vaak ‘ingezetenen’. Van de Hilversumse gastvrijheid getuigen
opengestelde monumenten zoals Villa Erica (1884), nu bibliotheek, ooit kostschool en hotel, de boshutjes van Zonnestraal
(1927) voor herstellende tbc-patiënten, sociëteit De Unie met
kegelbaan en biljartkamer(1909), maar ook foodhall Mout, in
1912 gebouwd als ‘autopalace’, later feestzaal en bioscooptheater. In de tentoonstellingsruimte in Silverpoint (1994), Tante
Jans, genoemd naar hotel-restaurant ‘Hotel Jans’ ter plekke, is
te zien hoe Hilversum ruimtelijk ontkiemde en vindt u beelden
van Dudoks Vreemdelingen Verkeershuisje. Ook sport is gastvrij, kan culturen verbinden. De Sportparktribune (1916) werd
gebruikt in 1928 tijdens de Olympische Spelen, die in 1886 in
het teken van inclusie naar voorbeeld van het oude Griekenland heropgericht waren!

Vrijplaatsen
Van oudsher zijn kerken vrijplaatsen voor wie bescherming
zoekt. Door hun bijzondere vormgeving zijn ze in de openbare ruimte snel te herkennen. Bij uitstek zijn het gebouwen om
geloofsovertuigingen te ervaren: de dienst van het woord, zoals in De Morgenster (2000), Pniëlkerk (1960) en Bethlehemkerk (1963) heeft baat bij een overzichtelijke, heldere ruimte
gericht met zitplaatsen gericht op de preekstoel en een goede akoestiek. In een Rooms Katholiek kerkgebouw zijn allerlei
kunstuitingen en materialen ingezet om een niet-alledaagse
sfeer op te roepen, als van het Hemelse Jeruzalem. Het labyrint op het voorplein van de St. Vituskerk (1892) verbeeldt de
lange weg daarnaar toe, de hoge toren wijst op het einddoel.
De zeshoekige verbreding in het middenschip van de Onze-Lieve-Vrouwekerk (1910) geeft de kerk een centrale vorm,
bekroond met een koepelvormig gewelf. Zo’n vorm zonder
begin en eind, verbeeldt de harmonie tussen hemel en aarde,
waarbij Maria voor verbinding zorgde. Een architectuurhistoricus omschreef een koepel eens als Maria’s rok waaronder
iedereen kan schuilen.

Tuinstad en huis van de gemeente
Met wijken met een dorps karakter, waar woningen in warme
tinten, met nadrukkelijke daken en roederamen bescherming
uitstralen en straten verspringen zodat er speelpleintjes en
plekken voor een praatje zijn en waar centraal een karakteristiek badhuis, bibliotheek of markant schoolgebouw het
herkenningspunt vormt, werd Hilversum een tuinstad voor
arbeiders en middenstanders. Het vele groen, bloemen,
vijvers en de beschermde opzet – woonverkeer gescheiden
van doorgaand verkeer en de overgang tussen stad en land
gemarkeerd - completeren de ruimtelijke kwaliteit van Hilversum. In aanleg en architectuur sluiten de wijken naadloos aan
bij de cultuurhistorie van de gemeente, immers van oorsprong
een ‘engdorp’ door natuur omgeven. Omringd door natuur
zijn ook de villaparken voor meer vermogenden met hun
woonhuizen en tuinen in onderscheidende stijlen, geheel in de
traditie van buitenplaatsen uit 17e en 18e eeuw in ’s-Graveland
en landgoederen op de Utrechtse heuvelrug, zoals De Zwaluwenberg (1916) aan de Utrechtseweg.
Ook Dudoks gemeentehuis (1931) symboliseert de tuinstad.
Gebouwd op de overgang van het villakwartier en oude dorp,
toont het door zijn omvang, zeker vergeleken met zijn voorganger op de Kerkbrink (1882) niet alleen de stedelijke groei
in 50 jaar, maar is het van plattegrond tot inrichting, ook een
echt huis van de gemeenschap. Het complex is omgeven door
groen, bloemen en water, en van vele kanten toegankelijk, zoals de gemeente zelf. Een bezoek, ook aan het interieur, biedt
een zintuigelijke ervaring, zoals een fietstocht door Hilversumse tuinwijken dat doet.

De Meent
Het begrip ‘meent’ duidt op gemeenschap. Het was een
gemeenschappelijk, agrarisch belang om moeras, heide, bos
en weilanden (meenten) gemeenschappelijk te bezitten en
volgens vaste afspraken te gebruiken. Dat geschiedde in de
middeleeuwen; het gebruiksrecht was overerfbaar. Daarom
hadden erfgooiers het alleenrecht om koeien en paarden op
de weilanden te laten grazen, ‘scharen’ geheten. Het ‘Melkpad’ en de ‘Melkfabriek’ (1954) aan de Larenseweg herinneren aan dit boeren verleden. Weiland vind je echter niet op
zandgrond, wel op veen. De Hilversumse meent lag nabij het
Naardermeer. Daar ontstond in de jaren ‘70 een woonwijk
met een gevarieerd stratenplan met woonerven, pleintjes en
waterlopen, die de gemeenschapszin zouden bevorderen. In
1977 kwam er bovendien het eerste Nederlandse Centraal Wonen-project tot stand. Binnenkort krijgt deze Wandelmeent
waarschijnlijk de rijksmonumentenstatus. Bewoners van het
eerste uur delen ter plekke hun kennis en unieke verhalen
tijdens de Open Monumentendagen!

Specials
Fietstocht Tuinstad Hilversum - georganiseerd
door Historische Kring Albertus Perk
Zondag 12 september, vertrek om 14.00 uur vanaf Kerkbrink.
Aanmelden via: dudokarchitectuurcentrum.nl/omd2021.
Rond 1900 was de ongebreidelde groei van industriesteden
en slechte woonomstandigheden van arbeiders internationaal
een urgent vraagstuk. De idee van de tuinstad leek een
oplossing. In Nederland legde de Woningwet (1902) daarvoor
de politieke basis. Vanaf zijn aanstelling in Hilversum als
directeur Publieke Werken (1915) realiseerde W.M. Dudok
woonwijken als kleine tuinsteden, met veel groen en weloverwogen ontmoetingsplekken. Ze kregen internationale lof!
Irmgard van Koningsbruggen, architectuurhistoricus, voorzitter van het Dudok Architectuurcentrum en lid van de Hilversumse commissie voor welstand en monumenten, leidt u
langs aansprekende voorbeelden van deze Hilversumse
tuinstadplanning zoals de Bloemenbuurt en Hilversum-Zuid.

Muziekcentrum van de
Omroep, MCO, 1928-1993
E. Eibink en J.A. Snellebrand
(1932), P.J. Elling en B.
Merkelbach, de Architecten
Cie.
Heuvellaan 33

Villa Erica / Bibliotheek
Hilversum, 1844/1889
I. Gosschalk | ‘s Gravelandscheweg 55

Wolfsdreuvik: Bosexcursie en voorlezen
verhalen door Fred Becht

Fietstocht Herbestemd Hilversum
De fietstocht voert langs 20 monumenten die aan de slopershamer zijn ontkomen. Aan de hand van deze fietstocht is te
zien dat monumenten een tweede, of soms zelfs derde leven
kunnen krijgen, zonder dat dat ten koste hoeft te gaan van de
monumentaliteit. Bijvoorbeeld een kerk als trampolinepark,
een badhuis als woning, een pompgemaal als schoonheidskliniek en een kapperszaak in een politiepost. De fietstocht
duurt ongeveer twee uur. In het Dudok Architectuur Centrum
is een folder met de route beschikbaar en op de website van
het Dudok Architectuur Centrum kunt u de route met uitgebreide beschrijvingen downloaden.

Wandelexcursies Wester- en Bussumerheide
door Goois Natuurreservaat
Zaterdag 11 september organiseert het Goois Natuurreservaat
i.s.m. AWN Naerdincklant vier wandelexcursies op de Westeren Bussumerheide.
De wandelexcursies starten om 10:00, 11:00, 13:00 en 14:00
uur. Duur wandeling: 1 uur. Voor meer informatie en aanmelden zie: www.gnr.nl.

Nouveau-interieur. Het aangebouwde atelier heeft een
zadeldak. Achter de atelierwoning bevinden zich een tuinmanswoning en een garage. De ommuurde tuin herbergt een
vijver, een theehuis, een waterput en een schildersatelier.

11 september optredens om
12.45 uur en 15.00 uur.
Het MCO omvat de oudste
radio- studio van Nederland,
die de VARA in 1930 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).

het Stadsfonds Hilversum.

Zaterdag en zondag 11-17 uur
Midden in het Smithuyserbos staat op een natuurlijke verhoging een raadselachtige bakstenen toren, gebouwd in 1938 in
opdracht van D.P.R.A. Bouvy, eigenaar van het bos. ‘Wolfsdreuvik’ roept de sfeer van sprookjes op. Op het landgoed
zijn nog sporen van een Hessenweg te ontdekken, een
handelsroute met het noorden van Duitsland uit de 17e
eeuw. Het glas-in-lood in de
toren is ontworpen door Ben
Hofstee. Er zijn individuele en
georganiseerde rondwandelingen en excursies; zondag
12 -17 uur: kinderen laat je
schminken! Actueel programma, route en aanmelden:
dudokarchitectuurcentrum.nl/
omd2021. Meer informatie
over het Smithuyserbos:
smithuyserbos.nl.

Optredens in monumenten
Op 11 september vindt overdag een aantal optredens in monumenten plaats om het gebouw een bijzondere beleving te
geven. Het programma is tot stand gekomen in samenwerking
met het Dudok Festival. Aanmelden voor de optredens:
dudokarchitectuurcentrum.nl/omd2021.

11 september optredens om
14.00 uur en 15.00 uur.
De villa, in ca. 1840 als
kostschool in U-vorm
gebouwd, kreeg het huidige
aanzien in neorenaissan- cestijl in 1889 bij de verbouwing
tot villa Erica naar ontwerp
van I. Gosschalk. Het koetshuis aan de Albertus 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.

Wandelmeent rondleidingen, Wandelmeent 61
De Wandelmeent is een opzienbarend experiment uit de jaren
’70: het eerste experimentele woningbouwcomplex waar de
bewoners grotendeels zelf bepalen hoe ze met elkaar en met
gedeelde faciliteiten willen wonen. De Wandelmeent staat
daardoor aangemerkt als “aanstaand monument”. Dit jaar
bestaat de Wandelmeent 44 jaar waarvan de geschiedenis is
vastgelegd in het zojuist verschenen boek “Cluster Cohousing
Revisited”.
Op 11 en 12 september zijn er tussen 12 en 17 uur rondleidingen
door de bewoners. Er is ter plekke gelegenheid iets te
drinken.

Grote Kerk
Toren 1481, Kerk 1891
Kerkbrink 4

Sprookjes en verhalen
Verhalen en sprookjes verbinden mensen met elkaar en
houden herinneringen levend. Dat gebeurt in woord en beeld,
muziek, dans, en ook virtueel, met ‘augmented reality’, zoals
in de wagon van de Gooise Stoomtram, die destijds de bijnaam ‘Gooise moordenaar’ kreeg en op het grasveld bij het
Dudok Architectuur Centrum voor iedereen klaar staat. Grafheuvels, nederzettingen van heel lang geleden, doodwegen,
een tankgracht - gidsen van Vrienden van het Gooi en het
Goois Natuurreservaat/AWN onthullen hun verhalen tijdens
excursies op de hei. Dat ouderdom niet essentieel is voor een
monumentenstatus, bewijst de toren (1938) met de geheimzinnige naam Wolfsdreuvik in een bos waar ook een oud
karrenspoor loopt. Er zullen verhalen over worden verteld, of
zijn het sprookjes? Je kunt ernaar toe wandelen of met een
Trekkertram. Wat dat is? Ontdek het op de Open Monumentendagen!

tie en de ontsluiting met openbaar vervoer bereikbaar werd
voor bezoekers uit Amsterdam. De Gooise Moordenaar is
open op 4, 5 en 11, 12 september van 12-16 uur. Met dank aan

Wandeling Landgoed Zonnestraal en Hoorneboegse Heide door Vrienden van ‘t Gooi
(let op: monument Zonnestraal wordt niet bezocht tijdens
deze wandeling)
Zondag 12 september organiseert Vrienden van ‘t Gooi een
wandeling rond Landgoed Zonnestraal en de Hoorneboegse
Heide, de longen van Hilversum. Deze worden gevormd door
het voormalig sanatorium en huidig rijksmonument Zonnestraal, gelegen op 120 hectare bos- en heidegebied. Uitleg
over de gebouwen uit 1920 en sporen in de natuur van
miljoenen jaren oud.
Vertrekpunt: Zonnestraal, Loosdrechtse Bos 21, 1213RH,
Hilversum. Vertrektijd: 13.30 uur; duur: ongeveer 2 uur; lengte
ca. 8 km. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig.
Voor meer informatie zie: www.vriendenvanhetgooi.nl.

De Gooise Moordenaar AR attractie
Op het veldje bij het Dudok Architectuurcentrum achter het
Raadhuis staat van 4 t/m 12 september De Gooische Moordenaar: een augmented reality (AR) installatie, die gericht is op
het verbinden van publiek met de lokale geschiedenis. Tijdens
de rit raakt de bezoeker bekend met het verhaal hoe het Gooi,
en Hilversum in het bijzonder, door toenemende industrialisa-

11 september optredens om
11.00 uur en 12.00 uur.
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.

Raadhuis / DAC, 1931
W.M. Dudok
Dudokpark 1, Burgerzaal
11 september optredens om
13.00 uur en 14.30 uur.
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. Hier is een permanente expositie over het leven
en werk van Dudok. Het DAC organiseert rondleidingen in het
Raadhuis, lezingen en excursies op het gebied van architectuur en stedenbouw in Hilversum.

Monumentale interieurs
Bij onderstaande twee monumenten kunnen bezoekers niet
naar binnen, maar via een kleine foto-expositie op het terrein,
toch een inkijkje krijgen in de speciale interieurs.

Huis Middlesex, 1921-1928, J. London
Soestdijkerstraatweg 110-112
Beide villa’s hebben een kubusvorm met een plat dak en
steunbeerachtige gelede hoekoplossingen. In de bakstenen
gevels zijn stalen ramen toegepast. London ontwierp het
complex als laatste huis voor zichzelf en zijn vrouw. Hij
ontwierp een comfortabel huis, dat gemakkelijk te onderhouden was. London heeft in uiteenlopende stijlen ontworpen,
van neobarok tot dit voorbeeld van zakelijkheid met Art

Vm. Melkfabriek / Nu o.a.
Dudok Wonen 1954-1956,
Breebaart, Martens & Kramer
Larenseweg 32
De monumentale Melkfabriek,
gebouwd tussen 1954 en 1956
in opdracht van de Verenigde
Gooise Melkbedrijven, is
verbouwd tot een uniek
complex voor wonen, werken
en leren. Daarbij zijn de
karakteristieke elementen van
de industriële wederopbouwarchitectuur behouden. De
overdekte melkstraat is in ere hersteld en vormt nu de
ruggengraat van het complex met daaraan de entrees van de
kantoren, woningen en brede school.

Monumentale horecagelegenheden
Geniet tijdens Open Monumentendag van een lunch of een
lekker kopje koffie. Verschillende Hilversumse horecagelegenheden zijn gevestigd in monumentale panden!
In Lunchcafé Van Drimmelen
kunt u genieten van een een
gratis portie bitterballen bij
aanschaf van een fles wijn.
Lunchcafé Van Drimmelen is
recent gerenoveerd. Architect J.H. Slot ontwierp het
winkelwoonhuis aan de
Kerkstraat 88. Een rijke
Jugendstil architectuur met
opgetrokken gevelhoeken
waartussen de gevel wordt
afgesloten door een geprofileerde lijst.
Ook bij MOUT, aan het Marktplein, kunt u terecht voor wat
lekkers. Dit pand met een
gevel van Parijse allure, dat
oorspronkelijk gebouwd werd
als autopalace De Wit, heeft
door de jaren dienst gedaan
als feest- en concertzaal
Trianon, werkplaats van de
NSF en bioscooptheater
Casino. Sinds 2017 is foodhall
en ontmoetingsplek MOUT
hier gevestigd, na een renovatie door Zecc architecten.
Bij Hotel De Witte Bergen ontvangt u op vertoon van deze
folder een gratis kopje thee of koffie bij bestelling van een
gebakje. In 1930 werd de uitspanning De Witte Bergen,
genoemd naar de tegenover gelegen witte zandheuvels,
geopend. Het theehuis was al snel een geliefde herberg voor
fietsers en wandelaars. Door de populariteit floreerde het
theehuis en daarna als café-restaurant met kegelbanen. Deze
kegelbanen hebben in de jaren zestig plaatsgemaakt voor
hotelkamers.

