STADSWANDELING HILVERSUM
De wandelroute gaat langs de belangrijkste en mooiste
werken van architect Willem Marinus Dudok die leefde
van 1884 tot1974. Onderweg ontdek je het
achterliggende verhaal van Dudok's meesterwerken.
Deze wandelroute is mede ontwikkeld door Stichting
Oneindig Noord Holland.
Maak kennis met Hilversum en de meesterwerken van
Dudok met de Google Maps stadswandeling door deze
historische stad.

OVERZICHT
Afstand wandelroute: 8,5 km
Duur: 2 uur
Startpunt: Museum Hilversum, Hilversum
Eindpunt Museum Hilversum, Hilversum
Bewegwijzering: https://cityroutes.nl

Aan het begin van de 20e eeuw groeide Hilversum
harder dan was verwacht. Het gemeentebestuur
groeide uit z'n jasje. De burgemeester maakte weer
plannen voor een nieuw raadhuis. Die opdracht kreeg
Willem Dudok bij zijn aanstelling als directeur Publieke
Werken. Het nieuwe Raadhuis van Hilversum zou het
meesterwerk van Dudok worden.
Het Oude Raadhuis bood hierna onderkomen aan het
GooisMuseum. Tot 1969 waren er tentoonstellingen
over de lokale historie te zien. Tijdens de oorlogsjaren,
toen het Raadhuis van Dudok was ingenomen door de
bezetter, verhuisde de burgemeester en zijn bestuur
tijdelijk terug naar het Oude Raadhuis.
In 1988 keerde het museum terug in het
gerestaureerde Raadhuis. De naam is nu Museum
Hilversum. Het museum herbergt op de parterre ook
de regionale VVV Gooi & Vechtstreek en een
museumwinkel. De Dudokdependance bij het nieuwe
Raadhuis aan het Dudokpark maakt deel uit van
Museum Hilversum.
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RAADHUIS HILVERSUM
Het huidige Raadhuis wordt gezien als het
belangrijkste gebouw van Dudok. Hilversum was sterk
gegroeid en had behoefte aan een nieuw raadhuis.
Dudok zorgde ervoor dat alles op elkaar werd
afgestemd. Niet alleen het gebouw, maar de hele
inrichting nam hij voor zijn rekening. De meubels, de
tapijten, en de muren.
Het Raadhuis is gebouwd volgens de principes van het
Nieuwe Bouwen. Het moest functioneel zijn. Alles werd
op elkaar afgestemd tot de inktstellen en asbakken
aan toe. De firma W.H. Gispen in Rotterdam krijgt de
opdracht voor het vervaardigen van de asbakken en
inktstellen. Eindelijk is het zover. Op 14 juli 1931 opent
de Commissaris van de Koningin van de provincie
Noord-Holland, het gemeentehuis. Alles is in perfecte
harmonie met elkaar. Het bijzondere horizontale
accent wordt versterkt door de speciaal door hem

ontworpen langwerpige slanke steen, de schaduwvoeg
en het ontbreken van ontsierende regenwaterafvoeren.
Deze zijn keurig weggewerkt achter het metselwerk.
Natuur was belangrijk voor Dudok en speelt in al zijn
ontwerpen een grote rol. Vandaar de grote
verscheidenheid aan bomen in Hilversum, die hij heeft
laten planten. Het Raadhuis is van 1989 tot 1996
ingrijpend gerestaureerd en in originele staat
teruggebracht. Het Dudokcentrum is te bereiken via de
vroegere ambtenareningang aan de oostzijde. Er zijn
rondleidingen, inclusief torenbeklimming op vrijdag- en
zondagmiddag en voor groepen op afspraak.
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MULTATULISCHOOL
De school werd gebouw in 1929 in expressionistische
bouwstijl. Bij de opening van School 7, zoals de school
toen werd genoemd, is iedereen enthousiast over het
gebouw. Vlak na de oorlog was een groot aantal
leerlingen normaal. Het kwam voor dat er in klassen
soms zelfs meer dan 50 leerlingen zaten.
Tijdens de oorlog was het schoolgebouw bezet door
de Duitsers. De leerlingen kregen les in de gebouwen
van deSnelliusschool. Veel Joodse kinderen gingen
naar School 7. In het jaarverslag van 1941 valt te lezen
dat 17 jongens en 19 meisjes werden verwijderd. In
1942 meldden zich maar 17 leerlingen aan. Dat kwam
omdat Joodse kinderen niet meer welkom waren. Het
werd steeds moeilijker om les te geven. Het was
armoe troef. Kinderen hadden geen schoenen of
kleding. Papier was er niet meer. Er werd daarom
gebruikgemaakt van de lang afgeschafte maar
gelukkig bewaarde leien.
Na de oorlog werd de school Multatulischool genoemd.
In 1996 is de school gerestaureerd. Opvallend aan het
gebouw zijn de kleuren. De oranje kleur van de stalen
vensters en deuren. De blauwe tegeltjes tussen de
ramen op de begane grond. Aan de achterkant
bevinden zich de grote ramen. De hoge schoorsteen
van rode baksteen breekt de horizontale lijn. Onder het
platte witte dak is de ingang. Via een gangetje liepen
de kinderen naar binnen. Dit gaf de kinderen een veilig
gevoel vond de bouwmeester Dudok. De
Multatulischool heet nu de Wegwijzer en is een school
gebaseerd op christelijke grondslag.
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HET OUDE RAADHUIS
Vroeger stond op de plek van het Oude Raadhuis het
eerste Regthuys. De Kerkbrink was het bruisende
centrum van Hilversum. Het eerste Regthuys brandde
af tijdens de grote dorpsbrand in 1766.
Hilversum groeide snel en het gemeentebestuur drong
aan op een nieuw raadhuis. Architect J. Rietbergen
kreeg de opdracht en realiseerde in 1882 een
charmant neorenaissance raadhuis. De binnenmuren
van het in 1768 herbouwde gebouw bleven staan en
de materialen van gesloopte gedeelten werden
hergebruikt.

Het Raadhuis is gebouwd in neorenaissancestijl. De
typischGooise combinatie van kerk, raadhuis en brink,
kom je alleen in Hilversum nog tegen. Boven de deur
op de beletage is het wapen van Hilversum te zien,
vier goudkleurige boekweitkorrels op een blauw schild.
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NOORDER BEGRAAFPLAATS
Op de Noorderbegraafplaats ligt de beroemde
bouwmeester Dudok begraven. Hij hield graag de
touwtjes in handen en het is dan ook niet verwonderlijk
dat hij zijn eigen graf heeft ontworpen. De architect
koos voor het voorname carrara marmer en liet zijn
naam en die van zijn vrouw graveren in goud.
Ontroerend is het hartje dat blijk geeft van zijn liefde
voor zijn vrouw Aletta Dudok-Smit.
Ook de bekende conferencier Fons Jansen ligt hier.
Zijn de conferences over de Katholieke Kerk, waarin hij
de terreur van de katholieke moraal op de hak nam zijn
beroemd. Tijdens zijn begrafenis was een geluidsband
te horen, waarop hij zijn gedicht 'Doorstaan' voordroeg.
Het gedicht eindigde met "En zet op het graf maar
'Hier ligt er een die heeft met hangen en wurgen de
angst overleefd'." Op zijn grafsteen kijkt een nar door
de toneelgordijnen.
Ook is er het pronkgraf van Geert van Mesdag. Hij had
veel oog voor de armen en was tijdens de eerste
wereldoorlog gemeenteraadslid.
Op de begraafplaats staat het bronzen
oorlogsmonument 'Twee minuten stilte' uit 1991,
ontworpen door Hetty Noorman-Hogenhout. Ook in
Hilversum is er tijdens de oorlog flink strijd gevoerd. De
dood van dertien Britse militairen na een aanslag van
een Duitse soldaat maakte erg veel indruk. Veel
Hilversummers begeleidden de omgekomen soldaten
op 12 mei 1945 naar hun laatste rustplaats.

Langs de school ligt een grasstrook en er is een
verhoogd perk gerealiseerd, waarin heesters zijn
aangeplant. Hierdoor kunnen voorbijgangers niet
gemakkelijk naar binnen kijken. De school was in
eerste instantie een ULO, daarna kwam er een mavo.
De laatste school die er gevestigd was,was een
conservatorium tot 1999. Het pand is gerestaureerd in
1999 en nu in gebruik als kantoor.
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REMBRANDTSCHOOL
Wie de architectuur van Dudok kent, zal verbaasd
staan over de Rembrandtschool. Zijn de meeste
scholen van Dudok open en uitnodigend, de
Rembrandtschool oogt gesloten. Het lijkt meer op een
burcht. Het was de tijd (1919-1920) dat Dudok net was
aangesteld als directeur Publieke Werken van de
gemeente Hilversum.
Er was in Hilversum grote behoefte aan middelbare
scholen. De gemeenteraad is dan ook blij dat er in de
Rembrandtschool een 'dagschool voor
Handelsonderwijs' komt en een Mulo. In het grote
gebouw zijn twee scholen ondergebracht met ieder
hun eigen ingang. Het gebouw telde 12 leslokalen,
waarvan er 9 voor de Mulo en 3 voor het
Handelsonderwijs waren. Als markering ontwierp
Dudok siermasten en vlaggenstokken op de hoge
delen van de school. Maar pas bij de restauratie
tussen 1999 en 2001 zijn de siermasten geplaatst.
Ook bij deze 'vroege' school van Dudok, zijn de ramen
laag en kunnen de leerlingen vanaf hun tafel op straat
kijken.
Bij de school hoort ook een woning voor een
conciërge. Deze ligt aan de kant van de Frans
Halslaan en is nog steeds bewoond. De school heeft
lange tijd dezelfde functie gehouden. Na 1968 was de
school bekend als Goois Avondlyceum en daarna
alsGoois Dag en Avondcollege. Nu is het de
InternationalPrimary School Violenschool. De

International PrimarySchool Violenschool is niet
toegankelijk voor publiek.
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POMPGEMAAL LAPERSVELD
Aan de kop van het Laapersveld staat het
pompgemaal van Dudok. Het park is een ontwerp van
Dudok in samenwerking met plantsoenmeester J.H.
Meijer. Het afwateringsysteem van Hilversum klopte
niet. De bebouwde kom van Hilversum lag vrij laag.
Wanneer het hard had geregend, had Hilversum
modderige straten. Voor de afvoer van dit water en vuil
afvalwater moest er in de omgeving van de
Utrechtseweg een pompstation komen. Vanaf een
verzamelpunt zou het vuile water doorgepompt kunnen
worden naar de vloeivelden bij Loosdrecht. Het
regenwater kon opgevangen worden in een vijver en
bij ernstige regenval, doorgepompt worden naar de
Oude Haven.
Dudok vroeg raad aan dr. Fr. König, een Duitse
ingenieur en specialist in rioleringen. Hij nam het
advies van König ter harte en ontwierp om het
pompgemaal heen een park met de vijver als
middelpunt.
De vijver met een grootte van 1ha werd tot beneden
het grondwaterniveau uitgegraven. Met het zand dat
daarbij vrijkwam werd een heuvellandschap gecreëerd.
De resterende grond werd gebruikt om het terrein van
het toekomstige Sportpark, aan de overzijde van de
spoorlijn, te egaliseren. In de vijver kwamen twee
eilandjes. Dit grondwerk werd verricht door werklozen
in de vorm van betaalde werkverschaffing.
Aan de kop van het Laapersveld, bij de Utrechtseweg,
is het pompgemaal gebouwd. Symmetrisch
geordende, uit baksteen opgetrokken kubistische
volumes. Het gebouw kreeg tuinmuren en
bloembakken en lantaarns. Kozijnen en deuren kregen
de kleuren zwart, groen en okergeel. In 1996 is het
park geheel gerenoveerd en in 1997 het pompgemaal.
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SNELLIUSSCHOOL
W.M. Dudok werd in 1915 directeur Publieke Werken
van de gemeente Hilversum. Hij kreeg de opdracht om
veel scholen te bouwen. Hilversum was immers een
groeigemeente. De industrie was in een
stroomversnelling terechtgekomen, de radio was in
opkomst en bracht veel werkgelegenheid. De
gemeenteraad was bang dat de Snelliusschool hinder
zou ondervinden van het lawaaiige verkeer. Dudok
stelde voor de voorgevel wat naar achter te
verplaatsen en een terras met beplanting aan te
leggen. Dit zou werken als een buffer tegen de
verkeersdrukte.

De bewoners van de naburige 's-Gravesandelaan
waren niet blij met de nieuwe school. Ze keken tegen
een blinde muur aan. Maar door de klimop met rode
bessen die tegen de muur is geplant werd dit probleem
verholpen. De school is gemetseld in een warmrode
Belgische baksteen.
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SPORTTRIBUNE
Het is 1928, het jaar van de Olympische Spelen in ons
land. Bokser Bep van Klaveren wint goud. Niet alleen
Amsterdam maar ook Hilversum verandert in een
Olympisch dorp. Op 9, 10, 11 en 14 augustus vinden
er dressuurwedstrijden, een springwedstrijd en een
crosscountry met steeplechase in en om Hilversum
plaats. De koninklijke familie bezoekt een aantal
wedstrijden in Hilversum.
Het houden van de ruiterspelen in Hilversum ging niet
zonder slag of stoot. Het merendeel van de
wedstrijden worden gehouden in het Olympisch
Stadion in Amsterdam. Maar voor de ruiterspelen is
veel ruimte nodig. Het royale en ultramoderne
sportpark met de 85 meter lange deels overdekte
tribune in Hilversum bood voldoende ruimte voor de
paardenwedstrijden.
Er was twintig kilometer zandpad nodig voor de
uithoudingsproef en een terrein met natuurlijke
hindernissen voor de cross country en extra renbaan
voor de steeplechase. Bovendien moesten alle ruiters,
paarden en personeel gehuisvest worden.
Omdat Hilversum veel toeristen trekt was het
onderbrengen van de deelnemers en hun crew in de
hotels en pensions geen probleem. Bovendien konden
oppassers en wachtmeesters in de scholen terecht, die
vanwege de zomervakantie toch leegstonden. De
Hilversumse gemeenteraad was uiteindelijk erg blij met
het binnenhalen van de Olympische Spelen. De komst
van de ruiters naar Hilversum heeft bij de bevolking
iets losgemaakt. Jaren later sprak de bevolking er nog
over. Het was voor veel Hilversummers de eerste keer
dat ze mensen uit het buitenland zagen.

Rieten daken zijn brandgevaarlijk. In de vroege avond
van dinsdag 23 april 1985 wordt de grootste angst
bewaarheid, de school vliegt in brand. De oorzaak was
een sigarettenpeuk van een baldadige jongere.
Gelukkig vielen er geen gewonden. Het blussen ging
niet zonder slag of stoot en zorgde voor veel tumult.
Het toegestroomde publiek hinderde de brandweer.
Door het vele bluswater was er kortsluiting in het nabij
gelegen elektriciteitshuisje ontstaan. Met als gevolg
dat delen van Hilversum en Hollandsche Rading
zonder stroom zaten. Er was niet veel meer van de
school over, maar gelukkig werd de school herbouwd.
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OPENBARE LEESZAAL
Het lenen van een boek had vroeger meer om handen
dan nu. 100 jaar geleden moesten vrouwen
toestemming vragen aan hun man om lid te worden
van de bibliotheek. Je moest ouder dan 18 jaar zijn en
als je ziek was werden de boeken ontsmet. In het
eerste gemeentelijke woningbouwcomplex (19161919) aan de Neuweg was een openbare leeszaal. Het
bestuur van de Hilversumse leeszaal wilde graag een
tweede leeszaal en bibliotheek openen in deze wijk.
Dudok, die de plannen voor de Bloemenbuurt maakte,
was daar een groot voorstander van. Hij was van
mening dat iedereen recht had op informatie,
ontwikkeling en ontspanning. Het lukte hem met de
bouw binnen het budget te blijven.
Het is een schilderachtige wijk geworden. In het
voorjaar van 1918 vroeg het bestuur van de Vereniging
Openbare Leeszaal en Bibliotheek toestemming om
twee woningen te mogen gebruiken als leeszaal en
bibliotheek.
Het duurde even maar de openbare leeszaal kwam er
en werd ondergebracht in twee poortwoningen. De
leeszaal bleek zeer populair. In de jaren'70 van de

vorige eeuw is de leeszaal gesloten en omgebouwd tot
twee woningen.
Voor de bouw van de woonwijken heeft Dudok zich
laten inspireren door de visie van Ebenezer Howard.
Dit is een vooraanstaand Brits stedenbouwkundige, die
de tuinstad hoog in het vaandel had. Een tuinstad
bracht de voordelen van stad en platteland samen.
Hilversum leende zich uitstekend voor deze visie. Door
de toenemende werkgelegenheid was het een
groeiende provinciestad met een fantastische ligging
bij bos en hei.
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BEGRAAFPLAATS ZUIDERHOF
Aan de rand van Hilversum Zuid, tegen de heide aan,
ligt begraafplaats Zuiderhof. Dudok ontwierp de
begraafplaats na zijn pensionering, in 1957. De
begraafplaats is precies zoals Dudok had bedoeld. Er
moet een gevoel van stilte over je heen komen.
Vandaar dat het ontwerp sober gehouden is.
Vanaf de Kolhornseweg ga je een brede oprijlaan op,
met aan weerskanten en in het midden een rij bomen.
Op het gazon een treurbeuk en twee treurende
katzurabomen. Aan de oprijlaan zijn twee ingangen.
De ingang aan de noordkant is voor het publiek, die
aan de zuidkant voor personeel en
begrafenisondernemers. Het geheel ademt een sfeer
van rust en eindigheid uit. Tijdens de restauratie zijn er
in de wanden van de galerij doorgangen gemaakt. Zo
is het mogelijk rechtstreeks, vanaf het voorplein, de
begraafplaats op te lopen. De graven liggen links en
rechts achter de bomenrij, in vakken verdeeld. De
nissenmuur is er in 1966 bij gekomen.
Betreed je de begraafplaats via de publieksingang, dan
ligt links het columbarium; een ontwerp van Yvonne
van der Pluijm. In het bosje kunnen urnen begraven of
neergezet worden.
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GERANIUMSCHOOL
Het was de tijd van bokspringen, hinkelen en
touwtjespringen. De Geraniumschool ligt in de
Bloemenbuurt. Een buurt die rond 1920 een oase voor
kinderen is. Er is weinig verkeer en als er sneeuw ligt
worden er lange glijbanen gemaakt. De hoge toren van
de Geraniumschool (1918) zie je al van ver liggen.
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PIETERSKERK
De Fabritiusschool van Dudok blijft een parel voor de
omgeving. De school kreeg de bijnaam de
Rietendakschool. De Frabritiusschool was een school
voor kinderen uit de gegoede milieus. Heel anders dan
de kleuterschool, de Ruysdaelschool, waar vooral
kinderen uit de eenvoudige bloemenbuurt zaten. De
twee scholen lagen bij elkaar. De speelplaats moesten
de scholen met elkaar delen en ze hadden gescheiden
pauze.

Tijdens de bezettingsjaren werden veel scholen
ingenomen door het Duitse leger. De Ruysdaelschool
raakte zo overvol dat de leerlingen wel opgenomen
moesten worden in de Fabritiusschool. Toch bleef de
tweedeling in klasse bestaan. De kinderen uit de
arbeidersbuurt kregen alleen 's ochtends les. De
oorspronkelijke leerlingen van de Fabritiusschool
kregen in de middag bijles.
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Het is de eerste school die Dudok in Hilversum bouwt.
Het prachtige baksteenmetselwerk, een typisch
kenmerk van de Amsterdamse School, is iets wat je in
moderne gebouwen niet meer tegenkomt. Het
siermetselwerk is ook een bron van vermaak voor de
waaghalzen en klauteraars uit de buurt. Het nodigt uit
tot klim- en natuurlijk valpartijen. Via de muur van het
naast gelegen huis kon je op het dak van de
fietsenstalling klimmen. Daar was het leuk tikkertje
spelen. Tot 1938 was de Geraniumschool het een
lagere school. Daarna vond het Nieuw Lyceum er tot
1955 onderdak.
Later zijn er nog wat jaren een MULO en Leao in
gehuisvest geweest, tot het in de jaren '70 van de
vorige eeuw ingrijpend is verbouwd tot wooneenheden
voor jongeren.
In augustus 2005 raakte de toren door blikseminslag
beschadigd. Uniek aan deze toren, is dat hij aan alle
vier de kanten een uurwerk heeft. Lekker praktisch
voor de moeders, want je hoefde maar naar buiten te
kijken om te zien hoe laat het was.
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PAVILJOEN WILDSCHUT
Het lijkt wel een boeg van een schip dat boven het
water zweeft. De ronde gevel, van onder tot boven van
glas met uitzicht over het water, het is een prachtig
paviljoen. Het ronde paviljoen is in 1935 gebouwd naar
ontwerp van Dudok, in de stijl van de Nieuwe
Zakelijkheid. Het zweeft boven het water.

vrouwen rechts. Vanaf 1951 werd het in de sociale
woningbouw verplicht een bad of douche te plaatsen.
In het voormalige badhuis aan de Meidoornlaan is nu
een medisch centrum gevestigd.
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DE BOSDRIFT
U loopt door een van de eerste door Dudok ontworpen
woningcomplexen. De bouwstijl van de school die hier
staat en woningen aan de Bosdrift zijn gebouwd in de
'Amsterdamse school'. Deze bouwstijl is herkenbaar
aan gevarieerd metselwerk, veel aandacht voor
ornamenten en houden bekleding. Deze woningen
horen bij het 1e of het 4e woningbouwcomplex voor
arbeiders. De huizen werden gebouwd met
eenvoudige materialen en weinig faciliteiten. Hierdoor
kon de huur zo laag mogelijk blijven. De huur was
destijds: f 2,25 - f 3,95 per week. Dudok is erin
geslaagd een aantrekkelijke woonwijk te bouwen. Dit
komt onder andere door de variatie in de gevels.
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HET BADHUIS
Nu staan we er niet meer bij stil. Maar nog niet eens
honderd jaar geleden behoorde het douchen niet tot
het dagelijkse ritueel. De huizen hadden geen
stromend water, laat staan warm water. Badarts
inspecteur dokter Francken uit Scheveningen trok aan
de bel. Hij vond dat een grondig gereinigd lichaam een
gunstige invloed op de gezondheid had.
Dudok kreeg de opdracht om twee badhuizen te
realiseren. Geleidelijk werd het nemen van een bad
een wekelijkse aangelegenheid. Was je nog klein, dan
ging je thuis in de teil of de tobbe. Werd je al wat
ouder, dan ging je vaak met je vader, moeder, oudere
broer of zus mee naar het badhuis. Het badhuis aan
de Meidoornlaan heeft donkere en lichte bakstenen en
is symmetrisch van opzet.
Opvallend is de hoge schoorsteen precies in het
midden. Het badhuis van Dudok is omstreeks 1920
gebouwd. Het baden was strikt gescheiden. De
mannen gingen via de linker ingang naar binnen en de
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De exploitatie van het paviljoen was lastig. Pachter
Gerrit Bos klaagde steen en been. Bij de opening van
de haven was het paviljoen nog niet klaar. Door de
slechte verlichting en het nabij gelegen
woonwagenkamp, durfde het publiek niet naar het
paviljoen te komen. Directeur publieke werken vond
dat Bos beter zijn best moest doe en niet zo moest
klagen. De pachter was verplicht om bij het paviljoen te
wonen. Bos vond dat hij er met zijn grote gezin
onmogelijk kon wonen. Dudok loste het probleem
handig op en zorgde er tevens voor dat het gebouw
zijn architectonische waarde bleef houden. Hij ontwierp
in dezelfde stijl een bijgebouw met drie slaapkamers,
een wc en een doucheruimte.

De naam Wildschut heeft het paviljoen te danken aan
de pachter Cees Wildschut. Hij was een telg uit de
bekende Hilversumse horecafamilie. Het paviljoen
werd flink verbouwd. Er kwam een ontvangstkamer
met een toilet. Het vernieuwde paviljoen werd al vlak
na de opening door iedereen werd aangeduid als
Wildschut. Het paviljoen leidde jarenlang een bloeiend
bestaan. Na verschillende eigenaren te hebben gehad
opende in 2007 restaurant Lakes van sterrenkok Erik
de Boer zijn deuren.
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