Bloemenbuurt blijkt ’echt een openbaring’
Welmoed de Lang

Hilversum ■ „Wat is het verhaal
achter waar de mensen wonen. Dat
proberen we met deze wandelingen te laten zien”, vertelt gids
Normen Vervat tijdens de architectuurwandeling in de Hilversumse
Bloemenbuurt.
Het Dudok Architectuur Centrum
organiseert verschillende wandelingen en deze tocht gaat door de
eerste Hilversumse wijk met sociale woningbouw, de door Willem
Dudok ontworpen Bloemenbuurt.
„Je kunt het je nauwelijks meer
voorstellen, maar Hilversum was
een klein arm dorp voordat in 1874
hier het treinstation kwam. Pas
toen ging het leven”, aldus Vervat.

Gezonde woonomgeving
De stroom mensen die veelal vanuit Amsterdam naar het Gooi trok,
moesten in begin vorige eeuw in
grote getale gehuisvest worden.
Het was net de periode dat Dudok
het als directeur Publieke Werken
in Hilversum als gemeentelijk
architect en stedenbouwkundige
voor het zeggen kreeg. „In die
periode vond men, en ook Dudok,
het belangrijk om ook arbeiders
een goede woonruimte en woonomgeving te bieden”, legt de prima
gidsende Vervat uit. Lopend langs
onder andere de Leliestraat en
Anemoonstraat is goed te zien dat
Dudok niet alleen één een lijn
wilde aanhouden, maar toch ook
elke woning eigenheid wilde meegeven (Vervat: ’eenheid in verscheidenheid’). Ook de aanwezigheid
van groen vond Dudok belangrijk.

„Ik vind het zo bijzonder dat Dudok blijkbaar echt rekening hield met wat voor de mensen fijn en belangrijk was.”

„Ik vind het zo bijzonder dat Dudok blijkbaar echt rekening hield
met wat voor de mensen fijn en
belangrijk was”, zegt deelnemer
Margriet Rutten, terwijl ze langs
de Fabritiusschool loopt, waarbij
de ramen zo laag zijn, dat ook de

kinderen er van binnen goed doorheen konden kijken.
De route gaat verder langs de
Bavinckschool, de Geranium
school, de Clemenskerk en het
badhuis tussen de Bosdrift (’waarover vroeger de schapen naar de

hei liepen’) en de Hilvertsweg.
„Dudok vond vaak die lege ruimtes
tussen twee straten lelijk en verbond ze door er weer gebouwen
tussen te zetten”, legt Vervat de
plek van het badhuis uit.
De tocht geeft zelfs veel Hilver-
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summers een andere kijk op hun
dorp. „Ik woon hier al 40 jaar,
maar ik was hier gek genoeg nog
nooit geweest”, vertelt deelnemer
Henk Rutten. „Ik ben verrast hoe
mooi het hier allemaal is. Ik vind
het echt een openbaring.”

