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EEN EEUW GEMEENTEHUIS VREELAND 

Onderwijs en overheid onder één dak 

Op de hoek van van de Vreelandse Vossenlaan 
en de Raadhuislaan staat een statig, vierkant 
pand. Het werd ruim een eeuw geleden, in 
1862, gebouwd. Tot aan de samenvoeging van 
Vreeland met de gemeente Loenen (in 1964) 
deed het als gemeentehuis dienst. Gedurende 
deze ruim honderd jaar huisvestte het tevens de 
openbare lagere school (tot 1956) en een 
onderwijzerswoning. 

De school bevond zich op de begane grond en 
voor de gemeentelijke dienstverlening moesten 
de burgers via een steile trap naar de eerste ver
dieping. 

De bouw van het pand op deze locatie leverde 
aanvankelijk de nodige bezwaren op. Om hier 
wat dieper op in te gaan moeten we terug naar 
de aanvang van het 'gemeentelijke' tijdperk in 
1811. 

Radt van Avontuuren 
Na 1811 zetelde het gemeentebestuur in het 
vroegere rechthuis van Vreeland op de hoek van 
de Noordervoorstraat en de Breestraat, 
genaamd 'Het radt van Avontuuren'. 
In 1855 werd dit ruim honderd jaar oude 
rechthuis afgebroken en verhuisde het bestuur 
naar de zogenaamde 'Rechrkamer' in het Loge
ment Floor (nu 'Hotel de Nederlanden"). De 
kamer was kleiner dan de beschikbare ruimte in 
het oude techthuis en bovendien was de huur 
35 gulden hoger. Pogingen om een ander 
onderkomen te vinden mislukten echter. 

architect M.J. Kamperdijk (in dezelfde tijd 
belast met ontwerp en opzicht van de nieuwe 
brug over de Vecht). 

Na drie weken kwam de commissie met het 
advies een geheel nieuw schoolgebouw met 
onderwijzerswoning te bouwen en een gedeelte 
van dit gebouw voor het gemeentebestuur in te 
richten. Aangezien het bestaande schoolterrrein 
te klein was, stelden zij voor het pand te bou
wen op een deel van boomgaard het Horken
nest, of op een deel van de 'Kleine boomgaard' 
van Barend Schreurs, gelegen op de hoeken van 
de Vliersteeg (thans Vossenlaan) en de rijweg 
naar Kortenhoef (thans Raadhuislaan). 

Op grond van een voorlopige bouwschets 
raamde architect Kamperdijk de bouwkosten 
op ongeveer 7500 gulden. Het bestuur besloot 
het advies op te volgen en zo mogelijk een deel 
van boomgaard het Horkennest te kopen. 

Bezwaren 
Het Horkennest grensde aan de rijweg naar 
Kortenhoef en boerderij het Vossenhol, beide 
eigendom van Jacob Hooft, heer van Vreeland. 
Deze had in 1817 de vroegere ambachtsheer-
lijkheid Vreeland met de daarbij behorende lan
derijen geërfd. Hij liet vervolgens een plantage 
aanleggen met wandelpaden en lanen (onder 
meer het Jubileumkantje en het Boerenlaan-
tje). Tevens was hij voor de helft eigenaar van 
de in 1861 gebouwde Vechtbrug. 

De gemeenteschool stond aan de Achtergracht 
(thans de huizen Lindengracht 33 en 35) en 
vormde al jaren een bron van klachten. Loka
len, sanitaire voorzieningen en onderwijzerswo
ning waren in slechte staat. Om hiervoor een 
oplossing te vinden, werd op 31 juli 1860 een 
commissie van onderzoek ingesteld, bestaande 
uit de plaatselijke notaris C.P.H. Suijck en smid 
G.J. Van Wennikendonk, geassisteerd door 

Hooft was zeer bezorgd over de plannen om 
een school annex gemeentehuis pal aan zijn ter
rein te bouwen. Hij ttachtte via een aantal brie
ven aan burgemeester D J .A.A. van Lawick van 
Pabst tot Nyeveld het gemeentebestuur te over
reden het gebouw neer te zetten op een ander 
perceel, „namelijk de Oude Pastory, welke is 
ruim en goed gelegen, in de nabijheid der Kerk 
en van het Kerkhof, zijnde een geschikte loop-
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en speelplaats voor de schooljeugd, die ik 
ongaarne zou zien in de nabijheid der Wande
lingen, welke hoofdzakelijk zijn aangelegd en 
worden onderhouden tot nut en vermaak der 
inwoners van Vreeland en deszelfs bezoekers." 
(De pastorie waarover Hooft spreekt, bestaat 
hedentendage niet meer; het stond aan het 
Kerkplein, waar thans de Bergseweg begint.) 
In een post scriptum stelde Hooft voor, bij 
afwijzing of onmogelijkheden van zijn voorstel 
de zogenaamde pastorietuin te kopen. 

Het gemeentebestuur keurde de oude pastorie 
af, omdat deze niet te koop was en bovendien 
ondeugdelijk en bouwvallig. Vervolgens kwam 
Hooft in een tweede brief (d.d. 3 september 
1860) nogmaals terug op zijn voorstel de pasto
rietuin naast de pastorie te kopen. 
Weer hield hij een hartstochtelijk pleidooi voor 
deze locatie, want „waar toch zal men eene 
meer en ruime en onschadelijke loop- en speel
plaats aan de kinderen geven als rondom de 

kerk en het kerkhof; van alle kanten beveiligd 
tegen gevaar om ongehinderd in al hun doen en 
laten en naar verkiezing beschut tegen de hitte 
door het geboomte aldaar aanwezig?" 
In een derde brief (d.d. 5 september 1860) 
stuurde Hooft zelfs een schets mee van de plat
tegrond van het gebouw, zoals hij dacht dat het 
zou moeten worden. Over alles had hij nage
dacht, van de ventilatie tot de stookplaats en de 
berging van de winterprovisie! Het mocht ech
ter allemaal niet baten, want ook dit terrein was 
niet te koop. 

Grondaankoop 
In april 1861 kocht de gemeente voor 1230 
gulden circa 900 vierkante meter van boom
gaard het Horkennest, bestemd voor gebouw, 
woonerf en schoolplein. 

Het gebouwontwerp en de begroting (ad 
10.661 gulden en 44 cent) van architect Kam
per dijk kregen de instemming van schoolin-

Gemeentehuis Vreeland rond 

1905. 

Foto: collectie W. Mooij. 
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Gemeentehuis Vreeland, circa 

1930. 

Foto: collectie W. Mooij. 

spectie en gemeenteraad. Gedeputeerde Staten 
van Utrecht verleenden 4000 gulden subsidie 
voor de bouw. 
Bij openbare aanbesteding werd het werk op 13 
oktobet 1861 gegund aan aannemer J. van As 
uit Vreeswijk voor 10.950 gulden. De bouw 
duurde iets meer dan een jaar: op 8 november 
1862 werd het gebouw met gepaste festiviteiten 
overgedragen en geopend. De gedenksteen aan 
de voorzijde herinnert aan deze gelegenheid: 
'De eerste steen gelegd door burgemeester van 
Lawick van Pabst tot Nyeveld, 1862'. 

Kamperdijk was bij zijn ontwerp geïnspireerd 
door de neo-classicistische bouwkunst, een stijl 
die tegen het einde van de 18e eeuw in Frankijk 
was ontstaan en naar Nederland was overge
waaid. 

Deze stijl kenmerkt zich door het teruggrijpen 
naar de architectuur van de klassieke oudheid. 
Enkele neo-classicistische elementen in dit 

pand zijn de strenge geveldindeling, de geblok
te hoeklisenen, de combinatie van baksteen en 
pleisterwerk, en de geprofileerde gootlijst. 
Het gebouw meet veertien bij zestien meter en 
had oorspronkelijk twee gescheiden trappen
huizen naar de eerste verdieping en de zolder. 
De toegang naar de school op de begane grond 
en het gemeentehuis op de eerste verdieping 
was via een gezamenlijke vestibule, gebouwd 
tegen de voorgevel (afbeelding op pagina 13). 
In de zijgevel was de toegang tot de onderwij
zerswoning. Deze omvatte woonvertrekken op 
de linkerhelft van de benedenverdieping, drie 
slaapvertrekken aan de achterzijde van de eerste 
verdieping en de helft van de zolder. De rech
terhelft van de benedenverdieping diende als 
school. 

Het raadhuis op de eerste verdieping omvatte 
secretarie, raadszaal, spreekkamer, kamer voor 
het polderbestuur en „verdere aanhorigheden". 
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Vreeland, ßemeentehm 
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Pas na geruime tijd vonden enkele verbouwin
gen aan het pand plaats; in 1909 werd de 
schoolindeling gewijzigd en in 1919 de ingang 
naar het gemeentehuis. De schoolingang werd 
toen verplaatst naar de oostgevel, waar een 
nieuwe vestibule werd gebouwd . Deze aan
bouw is later weer afgebroken. 

Geboortengolf 

In de jaren vijftig nam het aantal leerlingen toe 
door de naoorlogse geboortengolf en de dorps
uitbreiding; de school werd te klein. Na veel 
bestuurlijke inspanning werd een nieuwe 
school gebouwd aan de Niftarlakelaan, welke 
op 16 juni 1956 geopend werd. 

De bestaande school werd opengesteld voor het 
Vreelandse verenigingsleven. De oude onder
wijzerswoning werd aangepast en wegens 
woningschaarste tijdelijk bewoond door drie 
gezinnen. Later werd er een tandartspraktijk 
gevestigd en werden enkele ruimten voor het 
Kruiswerk ingericht. 

zover mogelijk in de oorspronkelijke staat 
teruggebracht. De oorspronkelijke vestibule 
kwam echter niet terug en de in 1919 gebouw
de vestibule werd afgebroken. 

In het huis werden elf woonruimten gebouwd 
(zogenaamde HAT-eenheden), toegankelijk via 
een centraal trappenhuis. In maart 1987 wer
den deze woningen betrokken. Het pand resor-
teert thans onder Monumentenzorg en is nog 
steeds als appartementengebouw in gebruik. 
Het is echter duidelijk te zien, dat dit niet de 
oorspronkelijke functie was. Boven de huidige 
ingang staat nog vermeld: gemeente-school. En 
boven de vroegere ingang van het gemeentehuis 
bevindt zich het Vreelandse gemeenrewapen 
(Sint Maarten), dat tot voor kort voortleefde in 
het briefhoofd van de gemeente Loenen. 

J. Boerstra en Juliette Jonker-Duynstee 

In 1959 werden de vroegere slaapvertrekken als 
kantoorruimte bij het gemeentehuis getrokken. 
In deze toestand functioneerde het gebouw 
naar volle tevredenheid totdat de gemeente 
Vreeland in het kader van schaalvergroting op 1 
april 1964 werd opgeheven en werd samenge
voegd met de gemeente Loenen. 

De beschikbaar gekomen ruimte werd toever
trouwd aan de beheerders van het reeds te klein 
gebleken 'gemeenschapshuis'. De ruimte werd 
steeds intensiever gebruikt; zo diende het onder 
meer als oefenlokaal voor plaatselijke zang- en 
muziekverenigingen, werden er kerkdiensten 
gehouden tijdens de restauratie van het her
vormde kerkgebouw en was er de jeugdsociéteit 
'De parachute' gevestigd. 

Al gauw was dan ook deze grotere ruimte voor 
het Vreelandse verenigingsleven te klein. Een 
nieuwe behuizing werd gebouwd: het 'Dorps
huis' aan de Fetha, dat op 14 december 1985 
feestelijk werd geopend. 

Monument 
Het ontruimde gebouw werd daarna grondig 
gerestauteerd. De geveldindeling werd voor 
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