
HOLLANDS Glorie p. 83

Vreeland heeft historische allure. Gooische 
chic en toch ook dorpse gezelligheid. De 
bevolking barst van de initiatieven en voor 
de dagjesmens is er een gevarieerd horeca-
aanbod, van een sterrenrestaurant tot een 
bijzondere ijswinkel. En intussen glijden de 
bootjes, fietsers en oldtimers voorbij. 

Aanpakkers aan de Vecht

•

Vreeland

� ONS DORP

Tekst Fabian Takx Foto’s Maarten albrecht

 >



HOLLANDS Glorie p. 85

anaf Nigtevecht 

rijgen de bouwsels 

langs de rivier zich 

aaneen: van opgetuigde 

caravans tot woonboot-

achtige doorzonconstruc-

ties ‘onder architectuur’, en 

natuurlijk de jaloersmakende 

buitenhuizen van de gegoede burgerij,  

de historische landhuizen en hun 

hedendaagse kopieën. Hier wonen, met 

uitzicht op de Vecht, polders, bootjes en 

eendjes, dat zou toch niet gek zijn.

Voortpeddelend op mijn toerfiets zie ik 

bijna de groene, bescheiden aankon di-

 ging van Veldlof over het hoofd. Deze 

biologische pluktuin en ecologische 

kwekerij is me aangeraden door Caroline 

Berends van sterrenrestaurant De 

Nederlanden. Haar man, chef-kok  

Wilco, schijnt lyrisch te worden van de 

groenten en kruiden van Veldlof.  

Marjolein Lausberg is een jonge vrouw 

met een even energieke als gevoelige 

uitstraling. Ze is net wat groente aan het 

wegen en afrekenen voor twee klanten. 

Op een bord staat de oogst van de dag: 

chioggiabiet, gele biet, peultjes, eiken-

bladsla… de rabarber is helaas op.

Tussen de weilanden verbouwt de 

39-jarige Utrechtse een halve hectare 

groente, fruit en wilde bloemen. Bijen en 

vlinders vinden het er net zo paradijselijk 

als zijzelf. Enthousiast legt ze alles uit over 

wisselteelt en de groei en bloei van allerlei 

gewassen. Met interessante tips als: 

“Wortel en ui moet je om en om planten, 

want de wortelvlieg en de uienvlieg 

kunnen elkaar niet uitstaan, dus die 

houden elkaar weg.” Als ik informeer naar 

de tattoo op haar bovenarm, vertelt ze: 

“De schildpad staat voor het diepzeedui-

ken, wat mijn partner en ik altijd graag 

deden. Helaas is hij drieënhalf jaar 

geleden overleden. De bloem staat voor 

alles wat me er weer bovenop heeft 

geholpen.” Een tijdlang viel het leven 

haar erg zwaar, tot ze in een stadstuin haar 

passie voor rustgevend groen ontdekte. 
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En iedereen mag komen meegenieten, want zelfplukkers zijn zeer 

welkom in haar tuin. En wie een groenteabonnement wil nemen, 

graag, maar gewoon langskomen kan natuurlijk ook. 

STADSRECHTEN

Korenmolen De Ruiter wordt op zaterdag draaiende gehouden 

door vrijwilligers en de wind. Het schijnt dat de vroegere 

ABNAmro-bankier Rijkman Groenink hem als laatste heeft laten 

opknappen. Als ik die ben gepasseerd, ben ik al bijna in het oude 

Vreeland. Vanaf het water is het dorp het mooist, vertelde 

Marjolein, maar ook op de fiets is het hier al bijzonder idyllisch. 

de Vecht wordt druk bevaren.

Marjolein van 
zelfpluktuin Veldlof.

een bootje hoort erbij in Vreeland.

� ONS DORP

Vreeland heeft stadsrechten en bestaat al 

meer dan 750 jaar, en de kleine histori-

sche kern ademt dan ook voornaamheid 

en historie. Rechts van de brug ligt  

De Nederlanden, restaurant met een 

Michelinster en ‘boutique hotel’. Een 

bord geeft aan dat hier al 350 jaar geleden 

een herberg stond waar paarden werden 

uitgespannen die de trekschuiten over het 

jaagpad trokken. Een transportmethode 

die tot ver in de 19de eeuw nog volop 

werd gebruikt. Nu liggen er jachtjes en 

huurboten voor een ophaalbrug die 

Vincent van Gogh zou hebben doen 

watertanden. Ook wielrenners komen 

hier bij de vleet langs. Een tolhuisje is er 

ook, maar dat is al sinds 1940 niet meer 

in gebruik. Achter het dorp loopt nu een 

drukke provinciale weg. 

Bij de Dagwinkel (en VVV) in de 

 Vanaf het water moet het 
dorp het mooist zijn, maar 
ook op de fiets is het hier al 
bijzonder idyllisch
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uitgebreide collectie kruidenierswaren 

even mijn verantwoordelijkheid zijn. 

Via de knusse Breedstraat kom ik op de 

Lindengracht, die vroeger de 

Achtergracht heette. Daar is eetcafé 

Mevrouw Daalder helemaal op corona 

ingesteld, met perspexschermen tussen de 

tafeltjes. Ik bestel een lekker broodje 

hummus met, verrassend, drie plakken 

oude kaas als garnering. Mevrouw 

Daalder blijkt een opgewekte blondine 

die Gaby van haar voornaam heet. 

Vroeger bestierde ze samen met haar man 

Remco een bekend Amsterdams café, 

Daalder. En waar lag dat? Ook op de 

Lindengracht. 

DORPSKROEG

Mevrouw Daalder was pas net open toen 

de pandemie uitbrak. Gaby verheugt zich 

er al op dat alle borrelgezelschappen en 

toeristen weer zullen komen binnenval-

len, net als vroeger, toen hier nog een 

dorpskroeg zat. Zoete inval wil ze 

combineren met smakelijk, niet te 

ingewikkeld eten. Gebrek aan aanloop 

vreest ze niet. “Dit is een heel actief 

dorp”, zegt ze, en ze kan het weten, want 

ze woont er al twintig jaar. “Koningsdag 

wordt hier heel groot gevierd en je hebt 

het dorpsfeest. En met Pasen verstoppen 

de leden van de Ondernemersvereniging 

paaseieren in de boomgaard voor de 

kinderen.” Ze wijst naar drie gesoigneerde 

vrouwen aan een andere tafel. “Die dames 

ook zijn heel actief, in de organisatie van 

de kerstmarkt en als redacteur van ‘De 

Vreelandbode’.” Gaby reikt me het gratis 

huis-aan-huisblad meteen aan. Het 

hoofdartikel stelt de prangende vraag: 

‘Wat te doen tegen te hard rijdende 

racefietsers?’ Een probleem dat ook hier 

volop speelt, want langs de Vecht wordt 

wat afgejakkerd. De dames zwaaien 

bijzonder vriendelijk, gehuld in modieuze 

pasteltinten en met een schoothondje aan 

hun voeten. Onwillekeurig denk ik aan 

de serie ‘Gooische Vrouwen.’ 

Aan de andere kant van de rivier, op de Bergseweg, stuit ik op 

een nieuwbouwwijk in aanleg, Vecht en Veld. ‘Wonen in de sfeer 

van een klassieke buitenplaats’ staat er op een billboard met een 

foto van huizen die er inderdaad ruim bemeten uitzien. Een deel 

daarvan is al ‘gerealiseerd’. Sommige bewoners krijgen er zelfs een 

aanlegplaats bij in een jachthaventje waarvoor een royale 

vierkante hap uit de rivieroever is genomen. 

HET ENIGE HEALEYMUSEUM TER WERELD

Verderop ligt Landgoed Groot Kantwijk. Daar zit onder meer 

een heuse poloclub, opgezet door vastgoedtycoon Cor van 

Zadelhoff. Ik zie een een eenzame ruiter met een polostick  

over zijn schouder voorbijkomen en naast de stallen zadelt een 

vrouw een paard af. Maar op het landgoed zit nog een bijzondere 

attractie, het enige Healeymuseum ter wereld. Donald Mitchell 

Healey (1898-1988) was een Engelse autoproducent die hield 

van mooie auto’s. En van mooie vrouwen, vertelt initiatiefnemer 

Hans van de Kerkhof (71) glunderend. Hij heeft in zijn 

showroomachtige museum een stuk of 25 glimmend opgepoetste 

klassieke Healeys opgesteld, waarover hij moeiteloos uren zou 

kunnen praten, heb ik de indruk. De oud-ondernemer in 

Voorstraat, die langs de Vecht ligt, kun je een ‘stadswandeling’ 

halen van drieënhalve kilometer. Hij voert langs landhuizen, 

rietgedekte boerderijen, de katholieke kerk en andere beziens-

waardigheden en is uitgezet onder de vlag van Zicht op de 

Vechtstreek (.nl), een ‘museum zonder muren’. Achter de kassa 

van de Dagwinkel staat sinds mensenheugenis Aloys Hageman, 

die in 1988 de zaak overnam waar hij al acht jaar werkte. Omdat 

de folder op is, biedt hij aan de wandeling te printen, en voor ik 

kan protesteren spurt hij al de trap op naar zijn woning boven de 

winkel, zodat de zelf gegrilde kippen, de drogisterij en de 

 “Met Pasen verstoppen de 
leden van de ondernemers-
vereniging eieren voor de 
kinderen in de boomgaard”

Gezicht op de nederlanden.

Bloemen op de brug.

Hans van de Kerkhof in zijn Healey-museum. Onder: een deel van de collectie.
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Sterrenrestaurant en 
hotel de nederlanden.

Gaby daalder van 
Mevrouw daalder.

Gezicht op de Vecht, met 
de ophaalbrug in de 

verte.

De stadswandeling voert 
langs landhuizen, 
rietgedekte boerderijen, de 
katholieke kerk en andere 
bezienswaardigheden
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passementen vertelt dat hij al op zijn vijftiende zijn eerste Healey 

kocht, van de portier van een nachtclub, die hem als betaling had 

gekregen van een schuldenaar. “Die kostte 2250 gulden, terwijl 

ik toen 65 gulden per week verdiende. Maar ik móest en zou 

hem hebben, zo mooi vond ik ’m.” 

Zelf heeft Van de Kerkhof ook races met zijn Healeys gereden, 

tot de 24 uur van Le Mans aan toe, waarvan een hele rij bekers 

getuigt. Wie zich wil verdiepen in de Austin Healey, de Jensen 

Healey en tal van andere bijzondere bolides en wie erin hebben 

gereden (zoals Prins Bernhard, en Roger Moore in de serie ‘The 

Saint’) moet hier absoluut langsgaan. 

Terug in het dorp vind ik Ewald van den Hout bij Mevrouw 

Daalder. Ewald (43) is behalve consultant en coach ook 

voorzitter van de Dorpsraad, die met enige regelmaat vergadert 

over klemmende dorpskwesties, van wielrenneroverlast en 

overvliegende vliegtuigen tot het behoud van de middenstand en 
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de basisschool. Hij woont met vrouw en 

drie kinderen in een nieuwbouwwijk bij 

de molen en voelt zich buitengewoon 

senang in Vreeland, waar een kleine 1700 

mensen wonen. “We komen uit 

Amsterdam. Hier kunnen de kinderen 

nog naar hartenlust op straat spelen.” 

EEN LEUKE COMMUNITY

Volgens Ewald is Vreeland ‘echt een leuke 

community’. “Je hebt hier heel veel 

vrijdenkers, bijzondere ondernemers en 

leuke feestjes. Iedereen is heel betrokken, 

iedereen wil wat doen, het is een dorp van 

aanpakkers. Je komt er niet mee weg als je 

hier geen positie inneemt.” Een jong dorp 

ook, want er zijn veel gezinnen komen 

wonen. Die import wordt door de 

oer-Vreelanders weleens ‘kakkerds’ 

genoemd. Maar toch leeft iedereen in 

prima harmonie samen, want iedereen 

dient hetzelfde belang, zegt Ewald, een 

levendig dorp waar je je thuis voelt. 

Het is wel een ‘onpraktisch dorp’, geeft de 

voorzitter toe, want behalve de Dagwinkel 

van Aloys (‘een begrip, die kunnen we 

echt niet missen!’) is er geen levensmidde-

lenzaak meer te vinden in het Vechtdorp. 

“Ieder gezin heeft twee auto’s”, zegt 

Ewald. “Een om boodschappen te doen 

en de kinderen naar het hockey brengen 

en een om naar je werk in Amsterdam, 

Hilversum of Utrecht te gaan.” Ook hij 

roemt de vele dorpsfestiviteiten en haalt 

ook het ‘beroemde’ sinterklaasfeest aan, 

waarbij de stoomboot aanlegt bij De 

Nederlanden. 

Voor mijn vertrek haal ik nog even een 

ijsje bij Ko, een ambachtelijke ijssalon van 

Remco Daalder en Wilco Berends van De 

Nederlanden. Smikkelend van een 

hoorntje met basilicumijs en yoghurt-

limoen zie ik een vrouw langskomen die 

vraagt: “Moet ik er ook een nemen?” “Ja, 

dat moet u zeker”, zeg ik beslist. 
de Voorstraat.

Korenmolen de ruiter.

relaxen aan de rivier.

 “Je hebt hier veel vrijdenkers, 
bijzondere ondernemers en 
leuke feestjes. En iedereen 
is heel betrokken”


