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Garage Brouwer 

Het eerste bedrijf van Gerrit 

Brouwer aan de Rijks

straatweg, op de locatie waar 

zich nu nummer 110 

bevindt. Brouwer is de 

persoon rechts op de foto. 

Uit:]. Lamme, 

"Oudeprentkaarten vertellen 

over Loenen/Vreelandl 

Nieuwersluis", 1972, 

Standard servicestation, de 

plaatijzeren garage uit 1932. 

Coll. gemeente archief 

Loenen 

Een sfeervolle foto, gemaakt in de jaren dertig in 
Loenen. Op de plaats waar zich nu de kerk van 
de vrijgemaakte gereformeerden bevindt, ziet u 
op de foto hieronder het spiksplinternieuwe 
gebouw van garage Brouwer & Zn. Prachtige 
old-timers, een benzinepomp die aangeeft dat de 
benzine toen 12 cent per liter kostte en een 
telefoonnummer dat uit twee cijfers bestond! 

De eigenaar, Gerrit Brouwer (geboren 18 janu
ari 1891 in Alphen aan de Rijn) kwam in maart 
1913 met zijn vrouw Elizabeth Bijvank vanuit 
Hazerswoude naar Loenen, als opvolger van de 
smid Frans Louisse. De smederij was gevestigd 
op de plek waar zich nu Rijksstraatweg 110 
bevindt, naast makelaardij De Compagnie. Na 
anderhalfjaar werd zoon Adrianus geboren. In 
de loop der jaren liet Brouwer het smidswerk 
steeds meer voor wat het was, en legde hij zich 
toe op de verkoop en reparatie van fietsen, 
motoren en auto's. Daarnaast begon hij een 
taxibedrijf en gaf hij autorijlessen. Na verbou
wingen en uitbreidingen van de werkplaats in 
1922 en 1931 besloot Brouwer op een andere 
locatie een grotere garage te bouwen. O p 17 
augustus 1932 vroeg hij toestemming aan bur
gemeester en wethouders om op het kadastraal 
perceel sectie B no 994 (nu: Rijksstraatweg 
139) een gegolfd plaatijzeren garage van 1 1 x 8 
meter te bouwen. 

Drie weken later ontving B & W het advies van 
de Provinciale Utrechtse Welstandscommisssie. 
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Door het nog ontbreken van 

bebouwing aan ie rechter

kant van ie Rijksstraatweg, is 

er goed zicht op ie in 1936 

gebouwde garage. Duiielijk is 

te zien dat ie plaatijzeren 

garage achter het nieuwe 

pani is herplaatst. 

Coll. W.Mooij 

Deze adviseerde de gemeente "nimmer vergun
ning te verleenen voor een garage van gegolfd 
plaatijzer". Later voegde de commissie hier in 
een specificatie aan toe dat de vormgeving "niet 
voldoet aan de norm van welstand, welke men 
voor deze omgeving mag stellen". Ondanks dit 
advies ontving de heer Brouwer op 4 oktober 
1932 vergunning tot de bouw ovet te gaan. 
Zoon Adriaan is dan 22 jaar en treedt toe tot de 
zaak. Binnen vier jaar al besloot Brouwer een 
nieuwe, stenen garage te bouwen, met een daar
boven gelegen woning. De Loenense architect 
H. Boers ontwierp de nieuwbouw voor een 
geraamd bedrag van zesduizend gulden. Ook 
bij dit ontwerp deed de Utrechtse welstands
commissie zeel moeilijk. Zij verzochten zelfs de 
architect naar hun bureau te komen om een en 
ander te bespreken, zeer tegen de zin van Brou
wer, die dit niet nodig achtte en mededeelde, 
dat de Welstandscommissie de oplossing maar 
in rood op de tekening moest zetten. Toch werd 
een aanwijzing van de welstandscommissie over 
het dak boven de garage verwerkt in het eindre
sultaat. Uit bestek en voorwaarden van begin 
1936 blijkt dat de golfijzeren garage achtet de 
nieuwbouw verplaatst werd, omdat de beton
nen fundering daarvan gebruikt moest worden 
bij de bouw van de nieuwe garage. 
A.Brouwer verhuisde in 1947 naar Loosdrecht. 
C.M. Wooning nam de zaak voor een halfjaar 
over. Na hem waren de opeenvolgende eigena
ren J.M. Flesseman, j .W.H. Bink, A. van Es en 
K. van Wirdum. Deze laatste liet in 1963 naast 

de garage een nieuwe garage-werkplaats bou
wen met een woning ernaast. Deze is nu nog 
steeds in gebruik door Oto-Lion. De oude 
garage wordt dan verbouwd en ingericht als 
kerkgebouw voor de vrijgemaakte gerefor
meerde kerk. 

Juliette Jonker-Duynstee 
Willem Mooij 

Vooraanzicht op ie garage uit 

1936, op een foto uit 1952. 

Uit: H. Uien Masman, 

V.V.V.B.N. "De Vechtstreek" 

1952 

BRON: 

Archief gemeente Loenen 

Venen. 

Streekarchief Vecht en 


