Wandelroute rondje Loenen-Nieuwersluis
Lengte: 4,5 km.
Startpunt: Molen de Hoop, Dorpsstraat 106, Loenen
Parkeren: Aan de Molendijk -100 m. richting dorp- zijn twee openbare parkeerplaatsen

1)

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

Loop de Dorpsstraat in. U passeert de buitenplaats Beek en Hoff.
2)

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 bereikt het historische centrum van Loenen.
3)

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.

U vervolgt de Dorpsstraat tot het eind. Sla linksaf en vervolgens rechtsaf het jaagpad op. Aan de
overkant van de Vecht ligt de buitenplaats Vegtlust
4)

Begin 18de eeuw werd dit huis gebouwd, dicht aan de Vecht, wat in die tijd vrij ongewoon
was. Het is blokvormig en drie traveeën breed en diep. Halverwege de 19de eeuw werd
het terrein van Vegtlust vergroot door J.W. van Reenen, die de terreinen van vier
belendende buitenplaatsen kocht, twee ervan afbrak en een park aanlegde op deze
grond. De Van Reenens bezaten tevens de nabijgelegen buitenplaatsen Oud Over, Bosch
en Vecht, Driehoven, Vecht en Lommer, Sluis Nae en Vreedenhoff. Tussen 1956 en 1976
kreeg het huis diverse bestemmingen zoals huis van de directeur van een
schrijfmachinefabriek en jongenskostschool. In 1981 werd het verdeeld in zes
appartementen. Bij het voormalige koetshuis uit 1873 staat een laat 18de eeuwse koepel
die een van de meest geschilderde en gefotografeerde koepels van de Vechtstreek is.

Aan uw rechterhand ligt een weiland. Hier stond ooit kasteel Kronenburg.
5)

Op dit nu lege weiland stond eens het grote kasteel Kronenburgh, gesticht volgens
sommigen in 1122 door de Utrechtse ridder Jan van Kroonenburgh, volgens anderen in
1285 door Gijsbrecht van Amstel. Bekend is het kasteel omdat de neef van Gijsbrecht,
Gerard van Velsen, na de moord op Floris V hier naar toe vluchtte. Hij werd echter
achtervolgd en vermoord. Slot en omgeving werden toen bij Holland ingelijfd; dit gedeelte
van Loenen, het "Gerecht Cronenburgh", is tot 1819 (dus ruim vijf eeuwen) bij Holland
gebleven, en daarna weer met Utrecht herenigd. In het rampjaar 1672 werd het kasteel
door de Fransen verwoest. De restanten werden verbouwd tot buitenplaats. Zoals zovele
buitenplaatsen raakte het huis in de 19de eeuw in verval. Het werd in 1837 gesloopt. In
het weiland zijn nog vaag de contouren van de slotgracht zichtbaar.

Steek de Bloklaan over en vervolg het jaagpad. Rechts ligt de prachtige buitenplaats
Nieuwerhoek.
6)

Rond 1640 kochten leden van de Vlaamse doopsgezinde familie Hoek drie boerderijen die
zij ombouwden tot buitens: Nieuwerhoek, Ouderhoek en Middenhoek. Alleen
Nieuwerhoek bestaat nu nog. Begin 18de eeuw is het huis verfraaid met stuc- en snijwerk
van Van Logteren en een kostbare marmeren gangvloer. Pas ruim een eeuw later werd
het huis weer aangepast: het kreeg empire ramen en werd witgestuct. Begin 20ste eeuw
werd de koepelserre aan de zijkant van het huis gebouwd. Aan weerszijden van het huis
staan twee gebouwen, die vroeger tuinmanswoning en orangerie (later koetshuis) zijn
geweest.

Vervolg het jaagpad. In de tijd van de trekschuit liep hier het paard met zijn begeleider.
7)

Buitenplaatsen werden alleen in de zomer bewoond. ‘s Winters woonde men aan de
Amsterdamse grachtengordel. In mei werden meubels, zilver, linnen, kasten en
schilderijen per trekschuit vervoerd naar de buitenplaats. Het personeel luchtte het huis na
de kille, vochtige winter en richtte het in voor de komst van de familie. Deze kwam ofwel
per eigen jacht ofwel per trekschuit, het meest gebruikte vervoersmiddel in die tijd. Het
paard dat de boot trok werd begeleid door een ‘jager’, vandaar de naam ‘jaagpad’ voor het
smalle pad langs de rivier. Het jaagpad liep tussen Utrecht en Amsterdam en was in 1626
door deze steden aangelegd om de scheepvaart –en dus de handel- te bevorderen. Bij
Nieuwersluis boog een tak van het pad af naar de Angstel, om via Abcoude en de
Holendrecht de Amstel te bereiken. De Straatweg die hier achter de buitenplaatsen loopt,
was een hobbelige kleiweg, totdat deze in 1812 door Napoleon verbreed en verbeterd
werd. Vanaf dat moment namen steeds meer mensen de diligence en verloor het jaagpad
langzaam zijn functie.

Rechts door de bomen ziet u het grote hek van buitenplaats Vreedenhoff
8)

Vreedenhoff is rond 1750 gebouwd door de Amsterdamse koopman Pieter Trip,
waarschijnlijk naar ontwerp van Jean Coulon. De buitenplaats die al sinds de 17de eeuw
op het terrein stond, werd toen afgebroken. Langs de weg staat het mooiste en grootste
smeedijzeren inrijhek van de Vechtstreek, dat ook uit ca 1751 dateert. Het hek, in Louis
XV stijl, is in delen gesmeed en ter plekke in elkaar gezet. Merktekens die onder de verf
gevonden zijn geven dit aan. Het huis ligt in een schitterend landschappelijk aangelegd
park van voor 1806 met zeldzame bomen. De koepel langs de Straatweg werd in 1776
gebouwd. De eerste steen geeft aan dat Carolina Justina Huydecoper, nichtje van de
Trips, deze heeft aangebracht in dat jaar. Onder ‘Meer weten’ leest u de hele
geschiedenis van het huis.

U loopt langs fruitboomgaarden. Het pad leidt u dwars door de bomen naar een fruitwinkeltje, een
aanrader! U komt vervolgens aan in Nieuwersluis.
9)

Nieuwersluis had eeuwenlang een militaire functie. Het plaatsje ontwikkelde zich bij een
15de eeuwse sluis (nije-sluse) tussen de Nieuwe Wetering en de Vecht en was een
belangrijke schakel in zowel de Oude als de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In de Vecht is
een damsluis te zien, onlangs nog gerestaureerd door het waterschap. Deze sluis had
een belangrijke taak in de Waterlinie: de belangrijkste inlaatpunten van de Waterlinie
lagen immers langs de Vecht en bij de Zuiderzee. Om de polders in het Vechtgebied snel
te kunnen inunderen werd de Vecht hier bij Nieuwersluis afgesloten met deze damsluis,
zodat de waterstand op de rivier flink werd verhoogd. Vervolgens liet men het water via
een stelsel van inlaatsluizen, hulpsluizen, duikers en overlaten het binnendijkse gebied in
lopen. Gebouwen als het fort Nieuwersluis (1849-51), het Arsenaal uit 1793 en de koning
Willem III kazerne (nu vrouwengevangenis) herinneren aan het militaire verleden van dit
plaatsje.

U kunt hier doorlopen en een rondje om het fort lopen. Volg dan de borden ‘Waterlinie-pad’. Voor
het vervolg van de route steekt u de brug over en gaat linksaf. U loopt langs de Koning Willem III
kazerne
10)

Toen fort Nieuwersluis (aan de overkant van de Vecht gelegen) halverwege de 19de eeuw
in belang toenam, besloot de Minister van Oorlog tot de bouw van een nieuw
kazernecomplex. Deze locatie was ideaal: op het terrein van het fort, vlakbij de spoorweg
Amsterdam-Utrecht en het station Loenen-Nieuwersluis. Omdat er een tekort was aan
kaderpersoneel zouden hier pupillen worden opgeleid. De bouw duurde van 1878 tot
1881. Niet alleen de naam van het complex –Koning Willem III kazerne- herinnert aan de
koning, ook het Rijkswapen en de diverse inscripties. De naam was een eerbetoon aan
Willem III, die regeerde van 1849 tot 1890. De Pupillenschool werd al in 1896 opgeheven.

Later werd het gebouw onder meer militaire strafgevangenis voor onder andere
dienstweigeraars, nu is het vrouwengevangenis.
Vervolg de Mijndensedijk richting Loenen. In de weilanden rechts van u ziet u diverse bunkers,
herinneringen aan de Hollandse Waterlinie.
U passeert de Mijndensesluis.
11)

’s Zomers krioelt het in de Mijndense sluis van de plezierboten. Het is immers de grootste
van de drie schutsluizen tussen de Vecht en de Loosdrechtse plassen. De sluis is in de
17de eeuw aangelegd tussen de Drecht en de Vecht om zo de gewonnen turf uit het
Loosdrechtse veengebied naar de Vecht te kunnen transporteren. In de jaren ‘90 is de
sluis verdubbeld in grootte. Bijzonder is dat de natuurlijke kromming van de Drecht toen
intact is gehouden. Daarmee is het een van de weinige ‘kromme’ sluizen van Nederland.
Dit is een zgn. schutsluis (scheepvaartsluis), maar hij wordt natuurlijk ook gebruikt door
het waterschap om het waterpeil in de Vecht te regelen.
Het verval tussen de Vecht en de plassen is circa 1 meter. Loop even langs de sluis om
goed te ervaren hoe ingenieus de waterhuishouding door het waterschap in dit gebied
moet zijn om hier droge voeten te houden!

Steek de Bloklaan over en vervolg Oud Over. Op nr.8 ligt buitenplaats Bijdorp.
12)

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.

Sla linksaf de Brugstraat in en over de brug rechtsaf de Dorpsstraat in. U komt weer bij uw punt
van vertrek. 	
  

