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Tolheffing bij de brug van Vreeland 

Onderaan de pagina is een sfeervolle foto afge

beeld. Over de brug komt groentehandelaar en 

kweker Jacob Cornells Kooij (1903-1972) met 

zijn paard (genaamd Annie) en groentewagen 

op weg naar het dorp Vreeland. Rechts bij de 

tolboom staan brugwachter Wijtze Attema 

(1907-1961) en zijn vrouw Neeltje Clasina van 

Zandwijk (1908-1965). 

De toenmalige gemeente Vreeland bezat het 

recht tot tolheffing op "den overgang en den 

doorvaart van de Vechtbrug". Dit recht ver

pachtte de gemeente aan een brugwachter. In 

de jaren dertig was dat Wijtze Attema. Hij 

pachtte de brug met het recht van bewoning 

van de ernaast gelegen brugwachterswoning. 

Voor het jaar 1938 moest hij daarvoor een 

pachtsom van f. 576,— betalen (in vier gelijke 

termijnen, bij vooruitbetaling te voldoen op de 

eerste dag van elk kwartaal). Daar stonden 

natuurlijk inkomsten tegenover. 

De tolgelden die voor de doorvaart en de over

gang van de brug betaald moesten worden, 

vormden de inkomsten voor de brugwachter. 

Wijtze Attema mocht niet zelf de hoogte van 

de tolgelden bepalen. Hij moest zich houden 

aan de wettelijk vastgestelde tarieven. Voor het 

jaar 1938 waren deze als volgt: 10 cent (voor 

de doorvaart van schepen met een laadvermo

gen van 20 ton en meer, alsmede voor de over

gang van een motorrijtuig op meer dan twee 

wielen), 8 cent (voor de overgang van een 

wagen of ander voertuig, bespannen met twee 

of meer trekdieren, honden uitgezonderd), 

7 / 2 cent (voor de doorvaart van schepen van 

minder dan 20 ton), 4 cent (voor de overgang 

van een wagen of ander voertuig, bespannen 

met één trekdier, honden uitgezonderd) en 1 

cent per balk (voor de doorvaart van houtvlot

ten, ongeacht welke houtsoort of welke leng

te). Dubbel tarief moest betaald worden tussen 

's avonds 10.00 uur en zonsopgang. Wanneer 

de brug niet behoefde te worden opgehaald, 

was men uiteraard geen tolgeld verschuldigd. 

Enkele paarden, wagens en motorvoertuigen 

waren vrijgesteld van het betalen van tolgel

den: onder andere van het Koninklijk Huis, 

van ambtenaren van rijks- en provinciale 

waterstaat, van de ambachtsheren van 

Vreeland en Nederhorst den Berg, van de 

ambtenaren van de gemeente zelf en van de 

ondernemer van de autobusdienst Hilversum-

Vreeland, welke dienst door de gemeente werd 

gesubsidieerd. 

Aan de tolheffing kwam in 1941 een einde bij 

de ingebruikneming van de nieuwe brug in de 

provinciale weg. Het gezin van Wijtze Attema 

verhuisde in dat jaar naar Nieuwersluis, waar 

hij was aangesteld als sluis- en brugwachter, in 

dienst van de provincie Utrecht. 
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Tolboom bij de brug van Vreeland, circa 1939. 

Afkomstig uit de verzameling van mevrouw 

C. Zehenpfenning-Kooij. 


