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en de Raad van de Gemeente Hilversum 

Postbus 9900 

1201 GM Hilversum 

                                                                                                                  Hilversum, 11 juli 2022        

 

Betreft: Larenseweg 1A, 1B, 1B1 en 1C 

 

Geacht College, geachte Leden van de Raad, 

In de planvorming voor het stationsgebied en de wijk 1221 zijn ook het Oosterspoorplein en de 
omliggende winkel- en woonstraten betrokken. De Raad heeft in commissieverband overleg 
gevoerd over de voorkeursvariant  ‘Bruisend Hart’ dat ‘een groen en levendig plein voor de 
buurt’ moet worden. Het college heeft voorgesteld om het plein meer richting de wijk te 
verplaatsen.  

De metamorfose van met name het Oosterspoorplein wordt concreet in het besluit van B&W 
d.d. 2 juli 2019 waarbij de gronden in kaart worden gebracht waarop ex artikel 6 Wvg  het 
voorkeursrecht van de gemeente van toepassing is. Ook de ‘Schets’ bij de genoemde 
voorkeursvariant geeft dit globaal aan. 

De Hilversumse Historische Kring Albertus Perk spreekt hierbij zijn zorg uit dat de planvorming 
zich ook uitstrekt over de panden aan de Larenseweg 1A (Café Dudok) en winkelwoonhuizen 
1B,  1B1 en 1C en dat deze voor Hilversum beeldbepalende en voor het Oosterspoorplein 
gezichtsbepalende rij ten offer kan vallen aan komende bouwplannen. 

Wij achten deze rij panden, kortweg Café Dudok, behoudenswaardig om de volgende 
cultuurhistorische redenen: 

-Café Dudok werd in 1929 ontworpen door de Hilversumse architect Henk de Groot (*1899), 
opgeleid als tekenaar bij de Hilversumse stadsarchitect W.M. Dudok. Later werd hij opzichter-
tekenaar bij de Hilversumse architect Nic. Andriessen. Hij ontwierp in de jaren 1920 en ’30  
verschillende (winkel-)woningen, middenstandswoningen en vrijstaande (land)huizen. Daarin 
zijn kenmerken uit de ontwerpen van Dudok en Andriessen zichtbaar, maar De Groot bracht 
daarin ook eigen accenten aan; 

-Café Dudok (1930) en belendende winkelwoonhuizen springen niet alleen in het werk van De 
Groot in het oog, maar zijn ook opvallend vanwege de locatie op de hoek van de Larenseweg 
en het Oosterspoorplein. Zij geven daardoor deze locatie een eigen gezicht;  

 



 

 

-Het symmetrische gebouw heeft een fraaie middenpartij met twee originele deuren waarboven glas-
in-lood zichtbaar is. Naast de hoofdingang is in 1930 een gedenksteen ingemetseld die aangeeft dat de 
eerste steen is gelegd door Annie v.d. Kloes, dochter van de opdrachtgever Hermanus Spikker. Helaas is 
de vlaggenmast recent verwijderd;  

-Het gebouw, bestaande uit een café met bovenwoning en twee winkelwoonhuizen, werd in 1929 
ontworpen door H. de Groot, architect te Hilversum, in opdracht van H. Spikker, eigenaar van het 
bestaande café op deze locatie. De nieuwbouw werd in twee fasen uitgevoerd. Het gedeelte met het 
café met bovenwoning werd in 1930 links naast het bestaande café gebouwd. Nadat het bestaande 
café was afgebroken, werd in 1931 het rechter gedeelte met de twee winkelwoonhuizen gebouwd. Het 
café heeft in de loop der tijd verschillende namen gehad: Amsterdams Café (vermelding in 1959) en 
Het Zwarte Paard (vermelding in 1976) en thans Café Dudok; 

 

-Café Dudok is bouwkundig verbonden met het stationsgebouw van de voormalige Gooische 
Stoomtram (nu busremise Connexxion, zie de rechter foto van een maquette). Samen met 
mediagebouw / theater / hotel-restaurant Santbergen vormen deze gebouwen een samenhang die de 
historie van Hilversum (vervoer; ontspanning; media) sinds 1900 vertelt en in beeld brengt; 

                                                                 

-Café Dudok was van oudsher gelegen tegenover de nu verdwenen spoorwegovergang, in de 
volksmond ‘de grote spoorbomen’ genoemd. Het was als het ware het punt van waaruit men 
uit Hilversum vertrok of omgekeerd Hilversum in kwam. Ook was het voor de reiziger met trein 
of tram gunstig gelegen tussen beide stationsgebouwen in. Het café heeft een bijzondere rol 
gespeeld in het leven van de Hilversummers die er rondom woonden. Vele huwelijksfeesten 
zijn er gegeven en talloze jubilea gevierd. Het café stond erom bekend. 

Om bovenstaande redenen doet HHK Albertus Perk u hierbij het verzoek de gebouwen 
Larenseweg 1A, 1B, 1B1 en 1C aan te wijzen als gemeentelijk monument. 

Met vriendelijke groet, 

HHK Albertus Perk inclusief zijn Commissie Cultureel Erfgoed                         

                                                                                                                        

 Ed van Mensch, voorzitter (wnd)                                   Marieke Middelhoff, secretaris                     


