
 

Wandelroute rondje Vreeland-Loenen 
 
Start: Van Leerbrug Vreeland, midden in het dorp 
 
Lengte: 4,5 km.  
 
Parkeren: Aan de westkant van de Vecht is gratis parkeergelegenheid in de straten. 
 

                                   
 
 
1)  Vreeland is ontstaan bij het kasteel Vredeland, strategisch gelegen op de grens van 

Holland en Utrecht,  in een scherpe bocht van de Vecht. Deze bocht is in de 15de eeuw 
afgesneden waardoor de Vecht die nu door het dorp stroomt ontstond. Het dorpje kreeg in 
1265 stadsrechten. Alhoewel deze in de 16de eeuw zijn afgenomen, wordt in 2015 toch 
het 750-jarig bestaan van de ‘stad’ Vreeland gevierd. De Grote- of Sint Nicolaaskerk die 
boven het dorpje uittorent was oorspronkelijk de slotkapel. De huidige kerk dateert 
grotendeels uit de 16de eeuw. Door de vrij geïsoleerde ligging bleef het dorp klein en hield 
het zijn oorspronkelijke sfeer. De bevolking bestond hoofdzakelijk uit boeren, vissers, 
turfstekers, wat middenstanders en enkele grootgrondbezitters. Pas met de aanleg van de 
Provinciale weg in 1939 en de A2 in 1954 verbeterde de bereikbaarheid. Vreeland telt 
momenteel 1540 inwoners. 

 
Loop de Breedstraat in en sla op de kruising rechtsaf. Vervolg de Lindengracht onder het 
fietstunneltje door. Links ligt een mooie buitenplaats: Slotzicht 
 



 

2)  Het vooraanzicht van Slotzigt wordt bepaald door een 18 meter brede Empire aanbouw uit 
1808. Hierachter gaat een ouder huis uit het begin van de 18de eeuw schuil, dat in 
verschillende fases uitgebouwd is en dat tientallen jaren door Portugees-joodse families is 
bewoond. De verschillende eigenaren hebben in de loop der tijd de bezittingen uitgebreid 
tot 43,5 ha in 1829 (inclusief water van de Wijde Blik), dat later weer teruggebracht werd 
tot de huidige 1 ha. In de glorietijd was de tuin ingericht tot een prachtig Engels 
landschapspark met menagerie, ijskelder, hertenkamp en oranjerie en stonden 10 huizen 
op het grondgebied. In de tuin is in 1961 een tuinhuis geplaatst, dat afkomstig was van het 
nabijgelegen Terra Nova. Het dateert uit de 18de eeuw en stond oorspronkelijk aan de 
Keizersgracht te Amsterdam.  

 
Vervolg de Boslaan. Voor een ommetje: sla bij nr. 20 linksaf en loop een stuk van de 
Alambertskade, een prachtig pad dat dwars door de plassen loopt. Na ca. 1,5 km. is hier een 
vogelkijkhut.  
Na de Alambertskade heet de weg Oud Over. U loopt langs landgoed Terra Nova.  
 
3)  Dit landgoed is ontstaan in de jaren 1910-1920 toen de Amsterdamse koopman Erdmann 

een deel van de door hem gekochte plassen dempte met Amsterdams stadsvuil. Dit 
‘toedekken’ met huisvuil uit Amsterdam gebeurde al in de 17de en 18de eeuw. Schepen 
vanuit de Vecht brachten turf, groente, fruit, zuivel of schone was naar de stad. Op de 
terugweg namen de vrachtschepen vaak het Amsterdamse stadsvuil mee dat als 
grondbemesting werd gebruikt. Vandaar dat er  hier nog steeds veel pijpenkoppen worden 
gevonden. Hier bij Terra Nova is de afstand tussen de Vecht en de Loosdrechtse plassen 
op zijn smalst. Deze plassen waren moerassige veenweidegebieden die door turfwinning 
zijn omgevormd tot open watervlaktes, zoals ook het geval is bij de Vinkeveense of 
Ankeveense plassen. Door de aanwezigheid van turf (gedroogd veen) was Nederland 
zelfvoorzienend op brandstofgebied. Het werd gebruikt voor verwarming van de huizen, in 
de keuken en voor industrieel gebruik zoals het stoken van ketels van de bierbrouwers.  

 
Vlak voor de bocht ligt rechts een bijzonder oeverlandje. 
 
4) Tussen Vreeland en Loenen zijn enkele bijzondere oeverlandjes zichtbaar. Dit zijn 

buitendijkse gebieden die vaak erg moerassig zijn en daardoor een bijzondere flora en 
fauna hebben. Het meest noordelijk gelegen, het zogenaamde ‘landje van Orlando’ ligt 
opmerkelijk laag. Dit komt omdat hier vroeger klei werd afgeticheld ten behoeve van de 
dakpanfabriek aan de Nigtevechtseweg in Vreeland. De oeverlandjes zijn in het kader van 
het Restauratieplan Vecht door de Provincie Utrecht aangekocht om woonschepen te 
kunnen verwijderen. Nu dat is gerealiseerd, kunnen zij een nieuwe bestemming krijgen en 
worden ingericht. Zij lenen zich bij uitstek voor het verbeteren van natuurwaarden en 
kunnen worden teruggebracht in de oorspronkelijke staat, namelijk een streekeigen 
natuurterrein langs de Vecht met riet en water en daar van nature voorkomende bomen. 
Zij worden als recreatief rustpunt (picknickplaats) voor wandelaars en fietsers ingericht.  

 
Vlak na de bocht ligt links een rij arbeidershuizen: de Glashut 
 
5)  De rij huizen in de bocht van de Vecht tussen Loenen en Vreeland heet de Glashut. De 

naam herinnert aan de glasfabriek die hier eind 19de eeuw stond, bij buitenplaats 
Oostervecht. Hier werden flessen gemaakt voor brouwerijen en stokerijen in Amsterdam 
en omgeving. Er stonden twee smeltovens, zodat 24 uur per dag geproduceerd kon 
worden. In 1897 stopte de fabriek en werd hij afgebroken. De Glashut bestaat uit 
arbeidershuisjes voor de werknemers in de fabriek. Omdat deze vaak uit Duitsland 
kwamen, werd de naam ‘Glashutte’ gebruikt, wat glasoven betekent. Begin jaren '70 zijn 
de huisjes deels samengevoegd en gerestaureerd door bewoner architect J.Leicher. De 
oprit draagt zijn naambord. 

 



 

Links in de weilanden ligt de Loenderveense molen 
 
6)  De Loenderveense molen staat aan de rand van de Loenderveense polder. Dit 

veengebied ten oosten van de Vecht was al rond 1200 ontgonnen. Door inklink was het 
echter in de 17de eeuw weer drassig geworden. Het polderwater kon niet langer via 
natuurlijke weg op de Vecht geloosd worden. Droge grond was in deze tijd hard nodig 
voor de landbouw, om voedsel te produceren voor de bevolking in de snel groeiende 
steden. Uit winstbejag kochten in 1652 Amsterdamse kooplieden deze moerassige, 
waardeloze grond en bouwden deze molen hier om het land droog te malen. De grond 
werd zo weer geschikt als landbouwgrond en werd met winst verkocht. De molen was 
eigendom van het Waterschap. Dit gold voor vrijwel alle poldermolens, omdat zij immers 
onmisbaar waren voor het waterbeheer, waarvoor het Waterschap verantwoordelijk was. 
In 1930 kwam het beheer in handen van Gemeente waterleidingen Amsterdam, tegelijk 
met de achterliggende ‘Drinkwaterleidingplas’. Deze levert 1/3 van het Amsterdamse 
drinkwater. 

 
Loop Oud Over af. Iets voorbij de Brugstraat naar rechts ligt aan de linkerhand buitenplaats 
Bijdorp 
 
7)  Bijdorp dateert van omstreeks 1700 en stond op een terrein van 16 ha waarop zich onder 

meer een boerderij, koetshuis, stallen en enkele dienstwoningen bevonden. 
Tegenwoordig beslaat de grootte van de buitenplaats ruim 1 ha, bestaande uit een deel 
rond het huis en een overtuin aan de Vecht. Het symmetrische, kubusvormige huis is 
eenvoudig geornamenteerd. Aan het uiterlijk is nauwelijks iets veranderd doordat het huis 
vanaf 1835 meer dan 100 jaar verhuurd werd. Rond 1935 zijn in het interieur diverse 17de 
en 18de eeuwse stijlkamers aangebracht en is de overtuin met sokkels en bustes 
aangelegd. 

 
Ga de Brugstraat in en steek de klapbrug over. U bent nu in Loenen. 
 
8)  Het beschermde dorpsgezicht van Loenen met honderden monumenten leverde het dorp 

de bijnaam op 'Parel van de Vechtstreek'. In de 10de eeuw is er al sprake van 'Lona’, wat 
duidt op een bosrijhke omgeving (de uitgang  -Lo (Venlo, Hengelo etc.) betekent ‘bos). De 
gotische kerk dateert uit het begin van de 16de eeuw. De toren is geïnspireerd op de 
Utrechtse Domtoren staat wel 80 cm. uit het lood. Het dorp telt een aantal buitenplaatsen 
en maar liefst zeven restaurants, waarvan twee met Michelinster.  

 
Ga over de brug rechtsaf de Dorpsstraat in. U loopt langs de kerk en passeert prachtige 
monumenten en overtuinen. Vlak voor de molen ligt buitenplaats Beek en Hoff. 
 
9)  Rond 1650 is er al sprake van een huis op deze plek. In 1752 liet IJsbrand Kieft Balde, 

ambachtsheer van Loenen, hier een nieuw huis bouwen. Van 1821 tot 1918 was Klein 
Beek en Hoff, op de zuidzijde van het terrein, ingericht als verffabriek waar onder andere 
beenderafval uit abattoirs werd verbrand om de kleurstof beenderzwart te verkrijgen. De 
buren klaagden over de enorme stankoverlast! Eind jaren dertig werd het huis door de 
toenmalige eigenaresse vermaakt aan de Congregatie van de Franciscanesser nonnen 
van Heythuyzen waartoe zij behoorde. Deze verbouwde het huis om het als klooster in 
gebruik te nemen. Een L-vormige aanbouw kwam tegen de buitenplaats waarmee de 
voorgevel verdubbeld werd. In 1995 kocht de gemeente Loenen het pand en verbouwde 
het tot gemeentehuis. Toen is de ronde koepelzaal aan het huis gebouwd als raadszaal. 
In 2014 heeft de gemeente het pand verkocht. In de Vechttuin staat een speelhuisje, 
vroeger tevens botenhuisje, en een 18de eeuwse koepel. In de parktuin staat een koepel 
die oorspronkelijk afkomstig is van kasteel Bolesteijn te Maarssen en hier begin 20ste 
eeuw naar toe is verplaatst.  



 

 
U passeert vervolgens korenmolen De Hoop, open op zaterdag. Met winkeltje en theeschenkerij.  
 
10) Korenmolen de Hoop torent hoog boven Loenen uit. Vanaf de bovenste verdieping is een 

schitterend uitzicht tot ver over de Loosdrechtse Plassen. De molen dateert uit 1901, een 
voorganger brandde af. Al in de 17de eeuw stond hier een molen, een dwangmolen 
genoemd. Hier moesten alle boeren uit de omgeving hun meel laten malen op straffe van 
een dwangsom. In het v.m. ketel- en machinehuis is een ontvangstruimte met 
theeschenkerij. Elke zaterdag draait de molen en geeft de vrijwillige molenaar uitleg en 
rondleidingen. De molen is eigendom van het Utrechts Landschap. www.molenloenen.nl 

 
Vervolg de Vreelandseweg. Ter hoogte van nr 23 ziet u links twee hekpilaren van de verdwenen 
buitenplaats Wallesteyn.  
 
11)  De hekpilaren van Wallesteyn zijn het enige restant van deze ooit grote en schitterende 

buitenplaats. Naast Wallesteyn stonden in de 18de eeuw nog de buitenplaatsen 
Kickestein, Westerklip/Steenklip en het Huis te Loenen. Alle zijn verdwenen. Wallesteyn 
dateerde uit ca. 1700. De familiewapens van de stichters waren gehakt in de hekpilaren. 
Deze zijn later afgehakt en overgeschilderd met de huidige wapens van de latere 
eigenaren, ambachtsheer en vrouwe van Loenen Kieft Balde en Smissaert. Hun 
erfgenamen verkochten het huis in 1811, waarna het gesloopt werd. Er zijn nog enkele 
andere gesloopte buitenplaatsen aan de Vecht, waarvan alleen maar de hekpalen over 
zijn gebleven. Ouderhoek in Nieuwersluis, Otterspoor in Maarssen of Roosendaal tussen 
Oud Zuylen en Utrecht zijn hier voorbeelden van. 

 
Vervolg de weg tot de Provinciale weg. Ga hier rechts omhoog en wandel via het fietspad de 
brug over. Voorbij de brug rechts naar beneden aanhouden, rechtsafslaan en na 100 meter 
rechtsaf slaan onder het fietstunneltje door. Op de eerste kruising linksaf de Ruiterstraat in. Via 
de Voorstraat komt u weer bij de van Leerbrug, uw punt van vertrek. 	  


