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Complexnaam
Watersporthaven
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

5

407407, 407425, 407443, 407461,
407479

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Hilversum

Hilversum

Noord-Holland

Hoofdadres van hoofdobject
Vreelandseweg 50, 1216 CH Hilversum
Complexomschrijving
In 1936-'38 naar ontwerp van W.M. Dudok ten behoeve van de watersporthaven gerealiseerd complex, bestaande
uit een restaurantgebouw met aangebouwde dienstwoning en bijbehorende terraspartij, twee vrijstaande
dienstwoningen en een botenhuis van een gevarieerde, doch voor het werk van Dudok kenmerkende architectuur,
van belang uit architectuurhistorisch, stilistisch en typologisch oogpunt. Complex bestaande uit de volgende
onderdelen.
1. Paviljoen Wildschut, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 407407.
2. Terraspartij behorend bij Paviljoen Wildschut, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer: 407425.
3. Noordelijke dienstwoning, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 407443.
4. Zuidelijke dienstwoning, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 407461.
5. Botenhuis, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 407479.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Monumentnummer*: 407407
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

27 november 1991

Kadaster deel/nr:

82687/47

Complexnummer

Complexnaam

407244

Watersporthaven

Woonplaats*
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Noord-Holland

Straat*

Nr*

Vreelandseweg

50

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Hilversum

O

Postcode*

Woonplaats*

1216 CH

Hilversum

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1611

Rijksmonumentomschrijving**
Paviljoen Wildschut, Vreelandseweg 50.
Restaurantgebouw met bijbehorende dienstwoning, thans genaamd paviljoen Wildschut, bestaande uit een vrij, door
twaalf betonnen pijlers gedragen cilindrisch volume en een twee bouwlagen tellend, blokvormig bouwvolume,
samengebracht onder een plat dak met licht overstek.
Met uitzondering van de in schoon metselwerk uitgevoerde zijgevels van de beganegrondlaag zijn alle gevels
witgepleisterd en voorzien van in dunne stalen profielen gevatte vensters. De rondom over de volle gevellengte van
het cilindrisch restaurantgedeelte geplaatste vensters hebben aan de bovenzijde een dubbele horizontale
onderverdeling, terwijl de vijftienledige vensterpartij in de zuidgevel een enkelvoudige onderverdeling heeft. Voorts
aan de zuidzijde een uitwendige trap, leidend naar de twee toegangen. De door twee afgeschuinde dwarsmuren
gemarkeerde oostgevel bevat een - vernieuwde - dubbele ingang, alsmede een zijraam, terwijl in de lange - thans
gewijzigde - noordgevel in oorsprong een zijdeur en een cirkelvormig venster waren aangebracht.
Paviljoengebouw met voor de vijfde fase in de oeuvre-ontwikkeling van Dudok kenmerkende vormgeving wegens de
toepassing van blokvormige en cilindrische bouwvolumes, en het afwisselend materiaal- en kleurgebruik, als zodanig
van belang, alsook onderdeel van het complex met monumentnummer 407244.
NB De naderhand aangebrachte luifel en lichtreclames bij de ingang vallen buiten de bescherming.
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Monumentnummer*: 407425
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rijksmonument

Inschrijving register*:

27 november 1991

Kadaster deel/nr:

82686/27
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Rijksmonumentomschrijving**
Terraspartij behorend bij Paviljoen Wildschut, Vreelandseweg ongd. bij nr. 50.
Aan de noordwestzijde bij het cilindrische gedeelte van het paviljoengebouw aansluitende terraspartij op gebogen
grondslag met gemetselde borstwering aan de waterzijde, recht afgesloten aan de oostzijde en met eenvoudig,
omgaand hekwerk van stalen buisleuningen, waarbij het niveau in twee fasen afneemt in hoogte in de richting van
het Hilversums kanaal.
De door klinkers omlijste grindpaden zijn aan de zuidzijde toegankelijk via een lange gemetselde stoep van drie
treden en een kortere, lagere stoep, eveneens van drie treden, en voorts aan de oostzijde via twee gemetselde
stoepen van elk drie treden. Terraspartij behorend bij het havenpaviljoen, deel uitmakend van het complex met
monumentnummer 407244 en uitsluitend als zodanig van belang.
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Monumentnummer*: 407443
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rijksmonument

Inschrijving register*:

27 november 1991
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82691/8
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Rijksmonumentomschrijving**
Noordelijke dienstwoning bij de watersporthaven, Vreelandseweg 48.
Op rechthoekige plattegrond onder rood pannen zadeldak met overstek zonder verdieping opgetrokken dienstwoning
met gepleisterde muren op ongepleisterde plint en voorzien van zesruitsvensters. In beide kopgevels in het midden
een deur met cirkelvormig venster en twee vensters ter weerszijde, alsmede een smal tweelicht in de punttop. De
noordgevel bevat een tienledige vensterpartij met tuindeur, terwijl de zuidgevel een zevenledige vensterpartij en
twee gekoppelde vensters bevat. Aansluitend aan de linkerzijde een ingezwenkte, met witte tegels beklede tuinmuur
en een in verwante trant opgetrokken tuinschuurtje. Dienstwoning met bijbehorende onderdelen, deel uitmakend
van het complex met monumentnummer 407244 en uitsluitend als zodanig van belang.
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Rijksmonumentomschrijving**
Zuidelijke dienstwoning bij de watersporthaven, Vreelandseweg 60.
Op L-vormige grondslag met onder lessenaarsdak uitgebouwde schuur op de zuidwesthoek zonder verdieping
gebouwde dienstwoning onder overstekend, met rode pannen gedekt schilddak met witgepleisterde van
zesruitsvensters voorziene op een ongepleisterde plint. De ingang met cirkelvormig deurlicht bevindt zich in de
westgevel, met links een vierledige vensterpartij. De oostgevel bevat een zevenledige vensterpartij; in beide korte
gevels enkelvoudige vensters en in het schuurgedeelte smalle schuurvensters.
Dienstwoning, deel uitmakend van het complex met monumentnummer 407244 en uitsluitend als zodanig van
belang.
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Rijksmonumentomschrijving**
Vm. botenhuis bij de watersporthaven, Vreelandseweg 52, thans jachtwerf De Volharding.
Houten, gepotdekselde sporthavengebouw, in oorsprong bestemd als botenloods op bakstenen voet met én
bouwlaag en kapverdieping onder hoog, overstekend zadeldak gedekt met rode pannen, waarbij de zuidgevel van
twee door roeden onderverdeelde vensterreeksen boven elkaar is voorzien en de lange gevel aan de havenzijde van
dubbele schuifdeuren. De overige gevels zijn blind.
Sporthavengebouw deel uitmakend van het complex met monumentnummer 407244 en uitsluitend als zodanig van
belang.
NB. De aangebrachte reclameborden vallen buiten de bescherming.
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