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Even voorstellen

Wij zijn woningcorporatie Dudok Wonen. 

Met diverse diensten en woonproducten bieden wij 

(financieel) kwetsbare mensen kansen op de woningmarkt 

die dat niet voor elkaar krijgen op de vrije markt. 

In de traditie van architect W.M. Dudok bouwen we aan 

mooie, veilige en duurzame wijken; plekken waar mensen 

graag willen wonen en die een verrijking zijn voor de 

samenleving. 

Ons kantoor zit in de Melkfabriek aan de Larenseweg 32 in 

Hilversum.



Locatie nieuwe gebouwen

Dudok Wonen gaat 2 gebouwen realiseren naast Anna’s 

berg, Dolf van der Lindenstraat, Rita Reyshof en het Anton 

Philipswijkje.   



Locatie 



Wat komt er?

Binnen het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan 

van de gemeente Hilversum hebben we samen met 

architectenbureau Theo Verburg een mooi plan gemaakt. 

Het plan bestaat uit;

• Twee appartementengebouwen met 65 appartementen

• De gebouwen zijn met elkaar verbonden

• 66 parkeerplaatsen

• Sociale verhuur 

• Woonoppervlakten van de appartementen tussen de 

59m2 en 83m2



Impressies



Impressies



Plattegronden

Op de volgende sheets ziet u de plattegrond van iedere 

verdieping van de gebouwen.



Situatie



Begane grond



Eerste en tweede verdieping



Derde verdieping



Geveltekeningen

Op de volgende sheets ziet u hoe de gevels van de 

gebouwen er van iedere zijde uit komen te zien.



Geveltekeningen



Geveltekeningen



Schaduwwerking in maart

Hieronder en op de volgende sheet ziet u de 

schaduwwerking in grijs afgebeeld van de nieuwe 

gebouwen op de omgeving. 



Schaduwwerking in september



De naamgever Gerardus Vrolik

We hebben de gebouwen vernoemd naar 

hoogleraar Gerardus Vrolik (1775-1859). Hij 

liet in 1844 een boerderij in dit gebied 

bouwen die vernoemd werd naar zijn vrouw 

Anna. Het omliggende gebied kreeg later 

dan ook de naam Anna’s Hoeve.

Nadat gronden en boerderij een aantal keer 

van eigenaar waren gewisseld en het na de 

aanleg van de Oosterspoorweg in 1874 nogal geïsoleerd was 
komen te liggen, werd het gebied in 1910 gekocht door 
jonkheer Van Kretschmar van Veen. 

In 1931 kocht de gemeente Hilversum het flink verwilderde 
terrein dat we nu als de nieuwe wijk Anna's Hoeve kennen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerardus_Vrolik


Planning 

• Oktober 2020 indienen omgevingsvergunning

• Winter, voorjaar 2020/2021voorbereiding bouw

• Start bouw voorjaar 2021



Heeft u vragen?

• Wij kunnen ons voorstellen dat u na het bekijken van de 

presentatie nog vragen heeft. Wij ontvangen deze graag. U 

kunt deze tot 7 september mailen naar: 

vrolik@dudokwonen.nl. 

• U ontvangt dan eind september, begin oktober antwoord, 

samen met de andere vragen & antwoorden van anderen 

omwonenden.

• Hierna is het uiteraard ook nog mogelijk vragen te stellen via 

dit mailadres, maar dan nemen we het niet mee in een 

gezamenlijke beantwoording.

mailto:vrolik@dudokwonen.nl


Dank u wel voor uw 

interesse!


