












Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1935 45 Te Nieuwersluis vallen dadelijk enkele dissonanten op, dieslecht in de omgeving passen. Een aangename verrassing is de nieuwe brug te Loenen.Dit is een voorbeeld van moderne bruggenbouw, die wonder-wel aansluit bij de landelijke omgeving. Wanneer men de brugis doorgevaren krijgt men een prachtgezicht op Loenen metz'n kerk en toren. Een pakhuis aldaar is een monster van lelijkheid. De woonhuizen hebben hier veelal prachtig aangelegde ach-tertuinen. In een van deze tuinen merkten wij blauwe spar-ren op. Hoe mooi deze boomsoort ook moge zijn aan de oeversvan de Vecht is deze boomsoort niet op zijn plaats. Dich bij de molen is een huis gebouwd in Noorse trant. Hetis een goed specimen van Noorse stijl. Storend is echter hetdak van dakleer, hetwelk mettertijd nog wel een minder aan-genamen blik zal opleveren. Een bedenkelijk staaltje van archi-tectuur is hier een school. De harmonie

tussen de kleur van desteen en van de pannen is wel zeer slecht. In de omgeving van deze school valt ook al niet veel te be-wonderen. Langs een bocht tussen Loenen en Vreeland, staat nog eenaardig rijtje landelijke woningen, genaamd ,,De Hut&quot;. Datmen aan zulke woningen, die gespeend ,zijn van alle protse-righeid eens meer een voorbeeld nam. Ze zijn bescheiden ennemen een niet opdringerige plaats in de omgeving in. Zo is ook een landhuis even voor Vreeland te opdringerigvan architectuur. Men wil buiten wonen en denkelijk ook vande rust van het buitenzijn genieten. Hier is niets tegen, maarlaat men dan ook de aanwezige rust niet verstoren met zijnnederzetting. Tegenover de natuur past ons bescheidenheid. Een goedvoorbeeld hiervan is het oude, naast het landhuis staandetuinhuis. Zo zijn wij aan het eind van onze tocht gekomen en on-dervonden, dat in Vreeland een uitstekende gelegenheid is tothet gebruiken van de koffietafel. Wij willen dit opstel besluiten

met enkele algemene op-merkingen, gewijd aan het voorkomen en bestrijden van degevaren, welke aan de Vecht dreigen.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1935 46 Laten wij met een klein gevaar mogen beginnen: de oever-verdediging. Op verschillende plaatsen zagen wij betonnenoverbescherming. De kleurwerking van zulke oeverbescher-ming is slecht. Daarentegen zijn de voorzieningen met pannenaangenaam van kleur en bezitten in tegenstelling met hetdoodse oppervlak van de beton een prettige levendige en tochniet storende werking door het profiel der pannen. Het komtons als winst voor zoveel mogelijk deze laatste oeververde-diging toe te passen. Na de opsomming van al het lelijks, hetwelk wij tegen kwa-men, rijst de vraag: hoe dit te verhelpen? Die bouwwerken slopen zou de radikaalste oplossing zijn,maar dit is onbereikbaar. Enkele der gevallen mogen voor af-braak in aanmerking komen, het meerendeel echter niet. Tochkan in die gevallen nog veel gedaan worden om 't k^waadte verkleinen. Allereerst kan de kleur van het gebouw meerin harmonie met de omgeving gebracht

worden, terwijl doorbeplanting zoveel mogelijk van het gebouw aan het oog ont-trokken kan worden, opdat de ergernis, die het verwekt zogering mogelijk worde. Veel zou op deze wijze zijn te redden, reden waarom wijdeze middelen ter verhelping van het aangerichte onheil, warmaanbevelen in de belangstelling van de belanghebbende ge-meentebesturen en verenigingen, zoals ,,Niftarlake&quot; en de ver-schillende V.V.V.'s in de Vechtstreek. Ter voorkoming van verdere ontsiering van de boorden vande Vecht helpen geen schone woorden, maar zijn daden no-dig. Er is gezegd ,,regeren is vooruitzien&quot;. Hiervan moeten deBesturen der verschillende Vechtgemeenten doordrongen zijn.Wanneer dit zo nodige inzicht doordringt zal men niet lan-ger volharden in de houding van thans en afwachten totdatbouwaanvragen worden ingediend. Ieder gemeentebestuurheeft echter de taak regelend op te treden. De wijze waaropuitbreiding der bebouwing plaats zal hebben is geen aangele-genheid voor de

particulier, maar voor de gemeentebesturen. Bij het ontwerpen van plannen door de particulier zit altijdhe eigenbelang voor, terwijl plannen ontworpen door het ge-meentebestuur geleid kunnen worden door de gedachte vanhet algemeen belang te moeten dienen. Bij de verkaveling vanlandgoederen moeten de gemeentebesturen een leidende po-








