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Buitenplaats
Vreedenhorst
Al in de Middeleeuwen was er bebouwing op de plek
van de historische buitenplaats Vreedenhorst aan de
Vecht in Vreeland. Waarschijnlijk heeft er een steenoven
gestaan, gezien de vele ongebakken kloostermoppen
onder de grond. De huidige voorgevel dateert van 1650.
TEKST EN FOTO’S: LÉONTINE VAN GEFFEN-LAMERS
Vreedenhorst behoort in de Vechtstreek tot de oudere buitenplaatsen. In
1956 kochten de vader en moeder van Kees Beelaerts van Blokland het
goed. Na enkele omzwervingen ging hij er in 1985 weer wonen.

Terug
“Ik wilde terug, omdat ik er geboren
ben. De plek zit niet alleen in mijn
bloed, maar ook onder mijn nagels.
Mijn vader stierf toen ik 13 was.
Mijn moeder vroeg of ik op Vreedenhorst wilde blijven. Dat wilde ik.
Maar dat betekende hard werken.
Zaterdag is voor veel mensen een
vrije dag. Ik ben, uitzonderingen
daargelaten, dan altijd aan de slag”.

Verbouwingen
Hoewel met de beste bedoelingen,
zijn tijdens verbouwingen die
zijn vader uitvoerde veel dingen
verdwenen.

VOORZIJDE VAN DE BUITENPLAATS VREEDENHORST IN VREELAND.

KEES BEELAERTS VAN BLOKLAND OP ZIJN FAVORIETE PLEK,
“Met de kennis van toen was dat
AAN DE KEUKENTAFEL.
logisch, nu is dat jammer. De keuken
was een slaapkamer toen mijn ouders de buitenplaats kochten. Ik heb
er een oud Hollandse keuken van gemaakt. Zo heb ik alle ruimtes onder
handen gehad, behalve de opkamer en de gang. Mijn ambitie is het huis
met gevoel zo aan te pakken, dat het er origineel uit ziet. Ik verzamel veel
materiaal. Elk onderdeel wordt dan een verhaal. Sommige dingen vind ik
misschien niet eens mooi, maar door het verhaal krijgen ze meerwaarde”.

Uitdaging

DE DEUREN VAN DEZE KAST ZIJN RAMEN UIT HET
HUIS WAAR FLIPJE TIEL GETEKEND IS.

DE GANG, EEN VAN DE WEINIGE PLEKKEN IN HET HUIS DIE NOG ZIJN ZOALS TOEN
KEES BEELAERTS VAN BLOKLAND ER IN TROK.

BEELAERTS VAN BLOKLAND BEWATERT EEN DEEL VAN ZIJN
VERZAMELING CITRUSPLANTEN.

Om alles rond de buitenplaats op tijd af te krijgen heerst op Vreedenhorst
een vast jaarritme van onder andere appels plukken, heggen snoeien
en sloten schoonmaken. Volgens Kees Beelaerts van Blokland een grote
uitdaging.
“Ik ben de conciërge die zorgt dat alles goed gaat“.
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