
Dudok Architectuur Centrum
Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum (de ingang van het 
DAC bevindt zich aan de achterzijde van het Raadhuis). 
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Dudok Architectuur Centrum
Het raadhuis in Hilversum (1931) is het hoogtepunt van 
het werk van Willem Marinus Dudok. Door zijn toepassing 
van de horizontale gevellijn en de kubistische volumes is 
het een spraakmakend gebouw. Even indrukwekkend als 
het exterieur is ook het interieur. Een prachtige indeling 
van ruimte, vorm, kleur en materiaal. In dit inmiddels 
wereldberoemde Raadhuis is het Dudok Architectuur 
Centrum (DAC) gevestigd, waar leven en werk van Dudok 
centraal staan. De beeldbepalende expositie in het DAC 
is een eerbetoon aan Dudok, die op 1 juli 1915 in dienst 
trad bij de gemeente Hilversum. Vanuit het DAC verzorgt 
een team aan gidsen regelmatig rondleidingen door het 
Raadhuis en langs bouwwerken van Dudok in Hilversum. 

Rondleiding
Onder leiding van een ervaren en enthousiaste gids kunt u 
het Raadhuis bezichtigen. Zo komt u in de meest bijzondere 
ruimten van dit rijksmonument. Tijdens de rondleiding wordt, 
bij droog weer, ook de toren beklommen. Bij helder weer 
biedt de 47 meter hoge toren een prachtig uitzicht tot wel 30 
km. Op donderdag tot en met zondag zijn er rondleidingen 
om 13.30 uur. Aanmelden hiervoor is niet nodig. 

Rondleiding op maat
Naast de reguliere rondleidingen door het Raadhuis, kunt 
u een rondleiding op maat afspreken voor een specifi eke 
groep. U kunt dan zelf dag en tijdstip bepalen, uiteraard 
afhankelijk van de beschikbaarheid van de gidsen. Ook 
kunt u onder leiding van een gids een excursie maken 
door Hilversum (wandeling, fi etstocht, bustour) langs de 
bouwwerken van Dudok. Afstemmen van uw wensen via 
info@dudok100jaar.nl

Openingstijden Dudok Architectuur Centrum
Donderdag tot en met zondag, van 11.00 – 16.00 uur. 
Op deze dagen is er elke dag om 13.30 uur een 
rondleiding. Aanmelden hiervoor is niet nodig. 

Tarieven 

r Expositie 
€ 2 / Kinderen tot 12 jaar: gratis (begeleid door een 
volwassene)

r Reguliere rondleidingen (zonder aanmelding vooraf)
Volwassenen: € 9,- / Studenten, CJP: € 5,- / Kinderen 
tot 12 jaar: gratis (begeleid door een volwassene)

r Rondleidingen op maat
 Groep tot 20 personen: € 120,- / 

Studenten en scholen € 85,- (ex. 6% BTW)

Meer informatie
info@dudok100jaar.nl of tijdens openingstijden van 
het Centrum 035 6292372
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STADSK ANTOOR

Route naar
 Stadskantoor
 Oude Enghweg 23
 1217 JB, Hilversum

 Raadhuis Dudok
 Dudokpark 1, 
 1217 JE Hilversum

Vanaf  de  A1
Afs lag Hi lversum-Noord.  
Volg  b i j  het  kru ispunt  het  bord  
RING-Noord.  B i j  verkeers l ichten 
rechtdoor.  Over  het  spoorweg-
v iaduct .  B i j  de  tweede verkeers-
l ichten l inksaf  de  's-Gravelandse-
weg op.  De derde weg l inks ,  
Koninginneweg,  le id t  naar  het  
Stadskantoor  achter  het  raadhuis .  

Vanaf  de  A27
Afslag Hilversum. Bij verkeers-
lichten rechtdoor, volg de 
RING-oost. Spoor over, volg de 
RING, rechtsaf de Kamerlingh 
Onnesweg op. Volg bij de 
kruising het bord RING-noord.
Bij verkeerslichten rechtdoor, 
over het spoorwegviaduct. 
B i j  de  tweede verkeers-
l ichten l inksaf  de  's-Gravelandse-
weg op.  De derde weg l inks ,  
Koninginneweg,  le id t  naar  het  
Stadskantoor  achter  het  raadhuis .  

Vanaf  de  A2/N201
Afs lag Hi lversum,  u  komt  over  de  
Vreelandseweg (N201)  H i lversum 
b innen.  Volg  b i j  de  rotonde de 
borden RING-West ,  r icht ing  
Centrum.  Bi j  het  derde 
verkeers l icht  rechtsaf ,  de  
’s-Gravelandseweg op.  
De derde weg l inks ,  
Koninginneweg,  le id t  naar  het  
Stadskantoor  achter  het  raadhuis .  

Vanaf  s tat ion  Hi lversum
Groene route  1300  meter,
c i rca  15  minuten lopen.

Met de bus
L i jn  105  Stat ion  Hi lversum
Uits tappen hal te  Melkpad 
(voormal ige  AVRO-studio)
Via  de  Hoge Naarderweg loopt  U  in  
1  minuut  naar  het  Stadskantoor  
achter  het  raadhuis .

 Sociaal Plein
 Wilhelminastraat 1-19, 
 1211 RH Hilversum

 Centrumring (auto)
 Voor stadskantoor of
 raadhuis rechtsaf Hoge
 Naarderweg (fietsstraat)

Genoemde routes zijn onder 
voorbehoud van wegwerkzaamheden.
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Kortingsbon 
rondleiding Raadhuis 
2e persoon gratis
Wilt u op donderdag tot en met zondag om 13.30 uur 
meedoen aan een rondleiding door het Raadhuis, dan 
mag u, op vertoon van deze bon, een 2e persoon kosteloos 
meenemen. 

Voor deze rondleidingen hoeft u zich niet vooraf aan te 
melden. Uiteraard is een bezoek aan de expositieruimte over 
het leven en het werk van Dudok bij de prijs inbegrepen. 

Deze kortingsbon is geldig van 1 november 2015 
tot en met 31 december 2015


