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Een "Nieuwe Weg" 
tussen Loenersloot en Vreeland 
De huidige Slotlaan in Loenersloot en de huidige 
Spoorlaan in Vreeland vormden vroeger samen de 
"Vreelandsche Laan". Oorspronkelijk maakte de 
2,3 km lange Laan deel uit van de belangrijkste 
verbindingsweg tussen de Utrechtse gemeenten 
Loenersloot en Vreeland en de Gooise gemeenten 
Nederhorst den Berg, Kortenhoef, 's Graveland en 
Hilversum. 

Tollaan 
Uit de naam "Vreelandsche Tollaan", die nog 
wel te vinden is op oude kaarten, blijkt dat er 
destijds tol werd geheven om de kosten van 
aanleg en onderhoud zoveel mogelijk te dek
ken. Ook de aanwezigheid van tolgaardershui-
zen wijst hierop. 

De "Vreelandsche Laan" werd in het begin van 
de negentiende eeuw aangelegd ter vervanging 
van de voetpaden die via de binnendijken van 
de polders tussen Vecht en Angstel kronkelden 
en die niet toegankelijk waren voor voertuigen. 
Wie met name het initiatief tot de aanleg van 
de nieuwe weg namen, weten we niet. Er mag 
echter worden aangenomen (en uit de acte van 
aanleg kan dat ook worden afgeleid), dat 
Amsterdamse ondernemers en eigenaren van 
buitenplaatsen in Vreeland een korte rijweg van 
Vreeland naar Loenersloot wilden om van daar
uit (eventueel per trekschuit) sneller Amster

dam te kunnen bereiken, maar ook om comfor
tabeler en sneller naar de R.K.Kerk aan de 
Slootdijk te kunnen gaan. Evert van Beusekom, 
logementhouder van herberg "De Roskam", 
gelegen aan de Vecht in Vreeland (nu Hotelres
taurant "De Nederlanden") en Jan Galesloot, 
logementhouder van "Het Rechthuis", gelegen 
tegenover kasteel Loenersloot zagen ook voor
delen in een nieuwe weg. Beiden wilden er 
graag hun tussen de Vecht en Angstel gelegen 
land voor ter beschikking stellen. Ze werden 
financieel gesteund door Cornelis Freijersum, 
koopman in Amsterdam en sinds 1801 eige
naar van "Breeëvecht" in Vreeland, en Dirk Jan 
Voombergh, bankier in Amsterdam en sinds 
1806 eigenaar van "Slotzicht". 

Aanleg 

In de "Acte van aanleg" die dateert uit 1807 
wordt beschreven dat alle kosten van de aanleg 
van de "Nieuwe Weg", zoals het graven van slo
ten, het ophoi^ 
sant", het leggen 
kers voor rekening kwamen van de heren Frei
jersum en Voombergh, maar dat de weg het 
eigendom bleef van de heren Van Beusekom en 
Galesloot en ook dat zij beiden konden 
beschikken over de opbrengsten ervan. In de 
genoemde acte werd ook vastgelegd dat beide 

en van de grond "met gtof Lek 
van bruggen, dammen of dui-
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Tolhuis aan de vroegere 

Stationslaan, circa 1919. 

(ColLWMooij) 

geldschieters en hun familieleden "ten allen tij
de een vrije en onverhinderde passagie zal 
genooten worden zonder daarvoor iets hoege
naamd te geeven of te betalen, waarvoor aan 
hen zal afgegeven worden een ter secretarije 
behoorlijk geregistreerde acte van vrijdom of 
vrije passagie". 

Onderhoud 
De "Nieuwe Weg" of "Vreelandsche Laan" 
werd dus door particulieren aangelegd met de 
bedoeling om het publiek er tegen betaling 
gebruik van te laten maken als loop- en rijweg. 
Er waren twee tollen: één bij "De Roskam" in 
Vreeland en één bij Het Rechthuis in Loener-
sloot( ongeveer op de plaats van het huidige 
woonhuis aan de Slotlaan, nummer 4). De 
eigenaren konden vrij en ongehinderd door 
wettelijk bepalingen hun toltarieven vaststel
len. Over toltarieven uit die tijd is in de archie
ven dan ook nog niets gevonden. Controle of 
de weg goed werd onderhouden was er niet. 
Pas nadat de "Vreelandsche Laan" in 1846 
werd opgenomen in het Provinciale Wegennet 
waren de eigenaren niet alleen van hogerhand 
verplicht om de weg te onderhouden, maar 
werd er door de Gedeputeerde Staten ook 
gecontroleerd of ze die verplichting nakwa
men. Vanaf dat tijdstip was de "Vreelandsche 
Laan" een openbare weg. Toltarieven werden 
aan banden gelegd en voortaan werd er 
gewerkt met concessies, die voor een bepaalde 
termijn werden verleend (op verzoek van de 
eigenaar), of opgelegd (door Gedeputeerde 
Staten). 

Nieuwe eigenaren 
In 1822 verkocht Evert van Beusekom zijn 
bezittingen. Het Vreelandse gedeelte van de 
weg (vanaf de Vecht tot de Indijk) werd voor 
F 1600,- gekocht door Jan Twisk, makelaar in 
Amsterdam en eigenaar van de buitenlaats 
"Geijnsigt" in Loenersloot. In 1826 kreeg hij de 
hele weg in zijn bezit toen de erven van Jan 
Galesloot het gedeelte van het Rechthuis in 
Loenersloot tot de Indijk aan hem verkochten. 
Jan Twisk verbeterde het Loenerslootse tolhuis 
en liet ook het kapitale tolhek bouwen. 
Jan Twisk overleed in 1837. Zijn bezittingen 
werden geveild en de "Vreelandsche Laan" inclu
sief tolgaardershuis en het recht om tol te heffen 
werden voor F 6300,- gekocht door Ferdinand 
Rendorp, eigenaar van "Vrederust" in Vreeland. 
Hij was de zoon van Salomon Rendorp, eigenaar 
van bierbrouwerij De Haan in Amsterdam en 
sinds 1801 bezitter van veel onroerend goed in 
Vreeland. Ferdinand vertrok in 1855 uit Vree
land naar Amsterdam als directeur van de 
Nederlandsche Bank. 
In 1843 werd zijn "Vreelandsche Laan" doorsne
den door de Rijnspoorweg van Amsterdam naar 
Utrecht. Een deel van de Laan werd ook eigen
dom van het Rijnspoot. Het tolhuis in Loener
sloot werd in 1844 gesloopt. Er werd een nieuw 
tolhuis ten noorden van de doorsneden tollaan 
en aan de oostzijde van de spoorweg gebouwd. 
Wie de kosten van dit tolhuis droeg en hoe het 
zat met een eventuele tolvrijstelling voor het deel 
van de Laan vanaf de spoorweg naar Loener
sloot, is nog niet onderzocht. Het Vreelandsche 
gedeelte van de Laan werd omgedoopt tot Sta
tionsweg of Spoorlaan, het Loenerslootse gedeel
te tot Slotlaan. Ten zuiden van de plek waar weg 
en spoor elkaar kruisten werd station "Loenen-
Vreeland" gebouwd, aanvankelijk als eenvoudige 
halte. Later werd die vervangen door een vrij 
groot station tussen het dubbele spoor. 
Toen de "Vreelandsche Laan" in 1846 een open
bare tolweg onder schouw en toezicht van Gede
puteerde Staten van Utrecht werd, moest ook 
eigenaar Rendorp voortaan een concessie aan-
vtagen voor tolheffing. Hij onderhield de weg 
goed. Dat was niet het geval met Hendrik Els-
kamp, melkverkoper in Amstetdam en later in 
Loenersloot, aan wie hij de Laan in 1854, vlak 
voor zijn vertrek naar Amsterdam, verkocht. In 
1860 werd de toestand van de weg als slecht 
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beoordeeld door gemeenre en provincie en 
onder de nodige druk verbererd. Dit herhaalde 
zich in 1866 toen de Laan "in zeer slechte toe
stand" was en de concessiehouder werd aange
spoord om voldoende lekzand en puin in voor
raad te nemen om de Laan behoorlijk te kunnen 
onderhouden. 

Cornelis van de Vecht, werkman in Nieuweram-
stel, die van 1880 tot 1891 eigenaar van de Laan 
was, deed het beter. (Er is tenminste in de 
archieven niets te vinden over slecht onder
houd.) Van de Vechr raakte een stuk van het 
Loenerslootse gedeelte van de Laan kwijt aan 
Verkeer en Waterstaat in verband met de aanleg 
van het Merwedekanaal. De resr van de weg 
werd gekocht door Hermanus E. Bakker, tim
merman in Vreeland, die daarmee eigenaar en 
concessionaris werd van de totale tolweg. Het 
tolhuis werd door Verkeer en Waterstaat afge
broken. Ten behoeve van passanten en reizigers 
die gebruik wilden maken van het station, werd 
een veerdiensr geopend. Daarvoor werd aan de 
oostelijke kanaaldijk een veerhuis gebouwd met 
steigers aan de kanaaloevers. Er was in de jaren 
dertig ook een autobusdienst van Hilversum 
naar station Loenen-Vreeland v.v. (o.a. de Bus 
van Blom) Bij de verbreding van het Merwede
kanaal tot Amsterdam - Rijnkanaal in 1965, 
werd het veer opgeheven. 

Hermanus E. Bakker kreeg in 1892 vergunning 
voor de bouw van een nieuw tolhuis ter grootte 
van 35 m2. Hij bouwde het zelf en wel aan de 
Indijk, de grens tussen Loenen en Vreeland en 
hoewel hij er niet de hele periode zelf in woon
de, bleef het, net als de "Vreelandsche Laan" tot 
1942 zijn eigendom. 

Tolrecht 
Tol betalen was een dure, maar tolheffen een 
lucratieve aangelegenheid. De lijst met toltarie-
ven uit 1890 "op den weg tussen Loenersloot 
en Vreeland, genaamd de "Vreelandsche Laan" 
luidde als volgt: 
Voor een rijtuig op vier wielen, bespannen met 
drie of vier paarden F 0,30 
Voor een rijtuig op vier wielen, bespannen met 
twee paarden F 0,20 
Voor een rijtuig op vier wielen, bespannen met 
een paard F 0, 15 
Voor een rijtuig op twee wielen, bespannen met 

twee paarden F 0,15 

Voor een rijtuig op twee wielen, bespannen met 
een paard F 0,10 
Voor een rijtuig bespannen met een of meer 
honden F 0,03 

Voor paarden en ezels per stuk F 0,05 
Voor varkens, runderen, schapen, lammeren, 
geiten en bokken per stuk F 0,02 
Voor rijtuigen komende van de zijde van Vree
land, doch op minder afstand dan van 740 m 
westwaards van den tolboom omkeerende, is 
eenmaal het tolrechr verschuldigd. Die afstand 
wordt aangewezen door den daar aanwezigen 
witgeschilderden tolpaal voorzien van het 
opschrift "tolrecht". 

"De tolheffing was niet van toepassing op paar
den en rijtuigen van het Koninklijk Huis en 
paarden en rijtuigen die in dienst van de 
Koningin reisden. Ook de paarden der Konink
lijke Marechaussee en de paarden en voerruigen 
van militairen onder een commandant en de 
paarden van officieren in uniform waren vrijge-
sreld van tol. 

Einde tolheffing? 
Naarmate het verkeer op de weg, her spoor en 
in het kanaal toenam, nam ook het verzet tegen 
de tol toe.J.A.F. Backer, die van 1888 tot 1911 
burgemeester van Vreeland en Nigtevecht was 
schreef op 29 september 1903 de Provinciale 
Staten van Utrecht een brief waarin hij verzocht 
om opheffing van de tolheffing op de "Vree
landsche Laan." 

"Her publieke karakter van de weg staat vast, 
het Provinciale daarenregen is zeer vaag," 

Station Loenen- Vreeland, 

circa 1906. 

(ColLW.Mooij) 
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De tolpakn hij het huidige 

pand Spoorlaan 58, het 

vroegere tolhuis te Vreeland. 

Deze palen zijn nagemaakt 

naar het oude model. 

schreef hij. "Het bestaat er tot dusverre alleen 
in dat Gedeputeerde Staten schouw voeren van 
de weg. Ware deze (de "Vreelandsche Laan", 
S.V) een provinciale weg in den gewonen zin, 
dan zou deszelfs onderhoud rusten op de pro
vincie. Dit is niet het geval, de eigenaar is, zoo 
lang hij concessie tot tolheffing heeft en tol 
heft, tot onderhoud verplicht. Mocht hij te 
eeniger tijd die concessie niet meer hebben en 
dus ook den weg niet meer behoeven onder
houden, dan zou het de vraag zijn wie alsdan 
met het onderhoud belast zou worden. Tegen
woordig echter onderhoudt de eigenaar den 
weg, heeft hij dan ook concessie en heft hij tol. 
Het tolrecht is zéér hoog; de weg is zeer kort. 
Kort geleden is het tarief nog aangevuld met 
een tolrecht van 2,5 cent voor een rijwiel. 
Dat de opbrengst van den tol verre te boven 
gaat aan de onderhoudskosten van den weg, 
tot welken dekking de concessie tot tolheffing 
toch eigenlijk verleend is, blijkt zeker wel hier
uit dat de eigenaar onlangs den weg ter overna
me heeft aangeboden voor F 6500,- tot wel
ken weg niets anders behoort dan een zeer 
klein, ongelegen tolhuisje, wat jonge boompjes 
en de bermen van den weg. 
De tol op de Vreelandsche Laan nu is een zeer 
groot ongerief in onze streek voor het reizend 
publiek, mat name ook voor de wielrijders. 
Voor Vreeland en omgeving is die tol een ware 
ramp, te meer nu op de rijkswegen de tollen 

zijn afgeschaft en Vreeland ca . alzoo bij nabu
rige aan den Rijksstraatweg gelegen plaatsen 
hierdoor achter is komen te liggen. 
De Vechtstreek bloeit weer op, komt weer in 
eere. Geen huis staat er leeg. 
Daar, waar de communicatie met den spoor
weg voldoende is, wordt reeds druk gebouwd. 
Zeker zou zulks hier, te Vreeland en omgeving 
ook gebeuren, ware de communicatie met den 
spoorweg hier beter, ware de Vreelandsche 
Laan tol vrij. 

Mocht die tol opgeheven worden, het publiek 
zou er veel voordeel bij hebben, - dit gedeelte 
der provincie Utrecht zou er zeker wel bij varen 
en Vreeland en omstreken zouden er uitermate 
zeer door gebaat worden. Goede communica-
tiegelegenheden zijn toch tegenwoordig hoofd
vereisten voor plaatelandsgemeenten als Vree
land, die als het waren hoe langer zoo meer 
worden de voorsteden der groote steden. 
De Raad der gemeente Vreeland, overtuigd van 
de grote wenschelijkheid van de tolvrij making 
van de Vreelandsche Laan; overtuigd dat zulks 
onmogelijk door de gemeente Vreeland 
(althans alleen door haar) kan geschieden; ver
zekerd dat zulks wel mogelijk is bij de provin
cie Utrecht, eventueel met medewerking van 
een of meer gemeentebesturen als ook van 
zedelijke lichamen, particulieren enz. heeft de 
eer met den meesten verschuldigden eerbied 
aan Uwe vergadering te verzoeken dat gene te 
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doen, 't welk zal leiden tot opheffing -
heffing op de Vreelandsche Laan."l) 

de tol-

Weer een nieuwe weg 
Het verzoek van burgemeester Backer werd niet 
ingewilligd. 

Pas eind jaren dertig, na de aanleg van het Hil-
versums kanaal en een evenwijdig daaraan 
lopende weg naar de oude rijksstraatweg 
Amsterdam - Utrecht, kwam er een einde aan de 
tolheffing op de "Vreelandsche Laan". 
Na de in gebruik neming van de nieuwe provin
ciale weg tussen Vreeland en het Merwedekanaal 
in 1938, liep het verkeer op de "Vreelandsche 
Laan" namelijk zo terug, dat de toenmalige eige
naar, Hermanus E.Bakker, geen verlenging meer 
aanvroeg toen zijn concessie tot heffing van tol 
op 31 december 1939 afliep. 
In 1942 verkocht Bakker de Laan aan Adrianus 
Struik, die in hetzelfde jaar het oostelijke gedeel
te overdeed aan Hendrik van den Bosch, hout
hakker in Vreeland. Van den Bosch verkocht zijn 
wegdeel in 1956 aan de gemeente Vreeland in 
verband met het uitbreidingsplan Spoorlaan. 
Struik verkocht het resterende wegdeel, dat als 
erf bij zijn huis werd gevoegd in 1958 aan Gij-
bertus Hoogweg, veehouder. Hoogweg breidde 
het tolhuis uit met een aanbouw waardoor her 
buitentoilet, dat toen nog op de sloot loosde, bij 
het huis werd getrokken. Pas toen de nieuwe 
wijk werd gebouwd, kon de riolering worden 
doorgetrokken. 

Toen de familie A.Kessler het huis in 1965 
kocht, werd de bestaande woning grondig ver
bouwd. Aan de noordkant werd een nieuw 
gedeelre aangebouwd waarvoor architect 
J.W.Blokhet ontwerp maakte. Zijn voorstel om 
over de achter het tolhuis liggende sloot heen te 
bouwen bleef aanvankelijk in de kast liggen 
omdar de gemeente de daarvoor nodige grond 
niet aan de familie Kessler wilde verkopen. Pas 
toen in het begin van de zeventiger jaren 
gemeenren werden verplicht om weggetjes als de 
Vreelandse Spoorlaan te kopen (en dus te onder
houden) leek het toch te gaan lukken. In 1972 
verkocht de familie Kessler haar gedeelre van de 
Spoorlaan aan de gemeente Loenen voor het 
symbolische bedrag van F 1,- en kreeg in ruil 
daarvoor het recht om een stukje grond bij te 
kopen dat groot genoeg was om hun huis uit te 
breiden. Jaren later kreeg de familie Kessler nog 

eens de gelegenheid om een stukje grond bij te 
kopen voor de tuin. Het huidige tolhek, dat tot 
monument is verklaard, is nier meer origineel, 
maar wel naar oud model gemaakt door de firma 
Verwoerd uit Loenen. Door zijn ligging - in een 
knik van de weg- heeft "de oude tol" altijd veel 
problemen gegeven. Passerende auto's reden er 
tegen op, veewagens kwamen klem re zittten 
tussen de palen en moesten vlotgetrokken wor
den door een dragline. Toen de Spoorlaan ook 
nog in toenemende mate werd gebruikt als slui
proute, besloot de gemeente enige jaren geleden 
tot de plaatsing van een paaltje aan de kant van 
het Amsterdam-Rijnkanaal. Sindsdien is de 
Spoorlaan alleen nog toegankelijk vanuit Vree
land en kan de weg door auto's niet meer wor
den gebruikt als doorgaande route. Sinds de 
plaatsing van dat paaltje behoort het heffen van 
tol, ook niet voor de grap (tijdens een autorally, 
bijvoorbeeld), écht tot het verleden. 

Stanny Verster 
Jan Boerstra 
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NOTEN: 

1) Brief van Burgemeester J.A.F. Backer aan de 

Provinciale Staten van Utrecht, 29-9-1910, g e m e e n t e 

archief Weeland. 

Met dank aan de beer en mevrouw A.Kessler. 

Vreeland. 

Het tolhuis na ie verbouwing 

door architect G. Hoogweg, 

naar het schilderij van Charles 

Aerssens (eigendom van de 

familie A. Kessler te Vreeland, 

eigenur en bewoner van bet 

vroegere tolhuis). 


