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Stadsgesprek, lezing, film, viering 100 jaar Bloemenbuurt, 
architectuur-wandelingen en rondleiding

Kosteloos
Alle activiteiten op de Dag van de  
Architectuur zijn kosteloos. Een  
vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld. 

Meer informatie
Informatie over alle programma- 
onderdelen van de Dag van de 
Architectuur 2017: 
www.dudokarchitectuurcentrum.nl
info@dudokarchitectuurcentrum.nl, 
Dudok Architectuur Centrum,  
Dudokpark 1, 1217 JE  Hilversum,  
035-6292372

Dudok Architectuur Centrum
Het Dudok Architectuur  Centrum 
(DAC) is het centrum voor 
 architectuur, stedenbouw en
ruimtelijk erfgoed in Hilversum.  
Het DAC is een onafhankelijke 
stichting die het denken over
ruimtelijke kwaliteit wil inspireren. 
Het Centrum organiseert  
rondleidingen door het Raadhuis,
excursies in de stad, debatten, 
lezingen en symposia. Het DAC is 
gevestigd in het Raadhuis in
Hilversum, het hoogtepunt van het 
oeuvre van architect W.M. Dudok.

 Goed wonen in de 100-jarige Bloemenbuurt
 in samenwerking met buurtbewoners 

De Bloemenbuurt komt weer tot bloei! Dudok ontwierp de Bloemenbuurt 100 
jaar geleden als een reeks dorpse wijkjes, waar mensen zich verbonden en ‘thuis’ 
konden voelen; een nieuwe kijk op volkshuisvesting en een vernieuwende steden-
bouwkundige aanpak. Het Dudok Architectuur Centrum viert met bewoners en 
belangstellenden het goede wonen in deze bijzondere buurt.

10:00 uur Vertrek bij de voormalige leeszaal aan de Neuweg onder 
 muzikale begeleiding van het Beatrix Korps naar de 
 Clemenskerk.

10:30 - 13.00 uur Diverse activiteiten in en om de Clemenskerk .
•	 gezamenlijke koffietafel in de kerk, bij goed weer in de tuin
•	 lezing over Dudoks ontwerp van de Bloemenbuurt 
•	 expositie ‘100 jaar Bloemenbuurt’, met nadruk op de  

scholen.
•	 in de buurt: foto-expositie van interieurs en bewoners anno 

2017; bij de voormalige leeszaal: kinderen maken een kunst-
werk

•	 rondleiding (start 11.30 uur)

 Dudok Festival

’s Avonds (vanaf 19.30 uur) vindt de 4e editie van het Dudok Festival plaats. 
Tijdens dit verrassende theaterfestival zien bezoekers drie voorstellingen van 
ieder 30 minuten op drie verschillende locaties in Hilversum. Het publiek loopt 
tussen de voorstellingen, onder begeleiding van gidsen van het Dudok Architec-
tuur Centrum, van locatie naar locatie en krijgt onderweg meer te weten over het 
werk van Dudok.

Meer informatie over programma, aanmelden en tarieven op
www.dudokfestival.nl



 Stadsgesprek Goed wonen in een goede stad
 in samenwerking met PechaKucha Hilversum

Het stadsgesprek, onderdeel van een serie stadsgesprekken die het DAC in 2017 
organiseert, gaat over de vraag wat een stad goed maakt en wat goed wonen nu 
betekent. In de vorm van PechaKucha (Japans voor geroezemoes) presenteren 
vijf sprekers met verschillende achtergronden hun visie en ideeën. Zij vertellen 
hun verhaal aan de hand van 20 beelden die per stuk slechts 20 seconden zicht-
baar zijn. Elke presentatie duurt dus net geen zeven minuten, waardoor in hoog 
tempo verschillende perspectieven op elkaar volgen. Aan het woord komen o.a. 
wethouder Ruimtelijke Ordening Floris Voorink, architect Dana Ponec en beel-
dend kunstenaar Lucas Lenglet. Na een muzikaal intermezzo begint het stadsge-
sprek, onder leiding van Inke Logtenberg, oud-raadslid van Hilversum. 
Zie ook: www.pechakucha-hilversum.nl

•	 15:00 uur  ontvangst in de Clemenskerk
•	 15:30 uur  toelichting Stadsgesprek en PechaKucha
•	 15:45 uur  vijf presentaties
•	 17:00 uur  muziek
•	 17:15 uur  start stadsgesprek
•	 17:45 uur  borrel

 Filmfragmenten met stadsbeelden uit de jaren ’50 – ’80: 
 nostalgie of inspiratie?
 in samenwerking met Beeld en Geluid

Irmgard van Koningsbruggen, architectuurhistoricus en voorzitter van het Dudok 
Architectuur Centrum, spreekt over naoorlogse stedenbouwkundige idealen en 
stelt aan de hand van een selectie van opnames uit Polygoon Journaals en Van 
Gewest tot Gewest, de vraag of de ideeën van destijds voltooid verleden tijd zijn 
of nog inspiratie bieden voor de stad van de toekomst. Hoogtepunt vormt een 
amateurfilm Hilversum 1958, die het karakter heeft van een roadmovie en zeker 
niet amateuristisch is opgenomen: Hilversum is een stad van moderne automo-
bielen, fleurig geklede voetgangers, bonte bloemperken en mondaine winkels, 
waaraan buitenlandse toeristen zich vergapen.

•	 13:30 – 14.30 uur 
•	 Locatie: Filmzaal Beeld en Geluid, Media Parkboulevard 1 
•	 Aanmelden vooraf via www.beeldengeluid.nl
•	 Aan bezitters van een museumjaarkaart het verzoek deze mee te nemen!

 Architectuur-wandeling 
 Omroep historie en Gooise 
 villa’s

•	 11.30 uur
•	 Start: Dudok Architectuur  

Centrum (achterzijde raadhuis)

Een bijzondere wandeling door 
een wijk die zowel omroephisto-
rie herbergt als onder architectuur 
gebouwde villa’s. Onder leiding van 
een ervaren gids ziet en hoort u over 
de geboortegrond van Hilversum 
Mediastad en het ontstaan van mo-
numentale en soms spraakmakende 
omroepgebouwen in een van de 
mooiste villaparken van Nederland.

 Architectuur-wandeling 
 Bloemenbuurt

•	 11.30 uur
•	 Locatie: Clemenskerk, Bosdrift 55

De Bloemenbuurt heeft bijzondere 
stedenbouwkundige en architecto-
nische kwaliteiten. Het is de eerste 
wijk die door het gemeentebestuur 
als opdrachtgever in Hilversum is 
ontwikkeld. Tijdens de rondleiding 
leert u met andere ogen kijken naar 
de inrichting en opbouw van de wijk 
en zijn openbare gebouwen als de 
leeszaal en diverse schoolgebouwen. 

 
 Rondleiding Raadhuis

•	 13.30 uur 
•	 Start: Dudok Architectuur  

Centrum (achterzijde raadhuis)

Een enthousiaste gids neemt u mee 
naar de bijzondere en grotendeels 
authentiek ingerichte ruimtes van dit 
rijksmonument. 

 Torenbeklimming Raadhuis

•	 12.00, 13.00 en 14.00 uur 
•	 Start: Dudok Architectuur  

Centrum (achterzijde raadhuis)

De 47 meter hoge raadhuistoren 
biedt bij goed weer een prachtig uit-
zicht tot wel 30 km. Onder begelei-
ding kunt u op bovenstaande tijden 
de toren beklimmen, maximaal 20 
personen per groep (vol is vol). Kin-
deren tot 12 jaar onder begeleiding 
van een volwassene. 

De Dag van de Architectuur is voor iedereen met interesse in 
architectuur en stedenbouw. Deze dag, waarbij iedere stad 
of regio een eigen programma aanbiedt, trekt sinds 1986 

landelijk een groot aantal bezoekers. 

In Hilversum organiseert het Dudok Architectuur Centrum de Dag van de Archi-
tectuur 2017 rond het thema ‘goed wonen in een goede stad’ met rondleidingen 
en lezingen op diverse locaties. Ook vieren we de 100ste verjaardag van de door 
Dudok ontworpen Bloemenbuurt. In een stadsgesprek gaan we in op de  
tegenwoordige betekenis van goed wonen en een goede stad. Het Dudok Festi-
val sluit de dag af.

Thema: Goed wonen in een goede stad
100 jaar geleden kwam de eerste fase van de Bloemenbuurt tot stand, naar 
stedenbouwkundig plan en met architectuur van directeur Publieke Werken 
W.M. Dudok. Het was het eerste volkshuisvestingsinitiatief van de gemeentelijke 
overheid. Goede architectuur (betaalbaar, hygiënisch, mooi en veilig) en sociale 
stedenbouw (met scholen, een leeszaal en aangename openbare ruimte) waren 
de inzet. Maar behalve terugkijken, willen we elkaar tijdens de Dag van de Archi-
tectuur horen en bevragen over de stad van de toekomst: hoe willen we wonen in 
het Hilversum van morgen?

Aquarel W. Hamdorff (1916) naar ontwerp van Dudok


