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Zonnehal te Vierhouten 

In Vierhouten staan nog steeds de 
monumentale gebouwen van de vroegere 
Arbeiders Jeugd Centrale (A.J.C.) op het 
Paasheuvelterrein.  
 
Vanaf de jaren twintig kwamen hier 
arbeiderskinderen uit de grote stad om hier in 
de bossen vakantie te houden. Daarnaast 
kwamen er groepen jongeren om zich in hun 
socialistische idealen te verdiepen en te 
recreëren met gelijkgezinden zoals dat ging in 

onze, destijds nog verzuilde maatschappij.  
 
In de crisisjaren 1937/1938 hebben werkloze jongeren in het kader van de werkgelegenheidsprojecten 
zelf een speel- en schuilgelegenheid gebouwd, die we nu kennen als de Zonnehal. Een gebouw waar 
we als Nunspeetse gemeenschap best trots op mogen zijn.  
 
Dit zeventigjarige gebouw staat volop in de belangstelling en het Streekarchivariaat is druk geweest 
om zoveel mogelijk gegevens over deze Zonnehal boven tafel te krijgen voor een tv uitzending van De 
Restauratie, die in oktober op de buis zal komen.  
 
Het gebouw kan van een Goededoelen-loterij; een groot bedrag winnen voor een noodzakelijke 
facelift. Het gebouw, dat ontworpen is door de Apeldoornse architect Johannes A. van Beek, verdient 
dan ook onze spe-ciale aandacht. Van Beek is beïnvloed door de Amsterdamse school, wat duidelijk 
is te zien aan de uitstraling van de Zonnehal. Allerlei elementen van deze stroming zijn er te vinden.  
 
Kijk maar naar de roedeverdeling in de deuren (smalle raampjes tussen bredere), de speelse 
horizontale en verticale lijnen en vlakverdelingen en natuurlijk de prachtig gestileerde zon boven de 
ingang. Een rijksmo-nument in Nunspeet waarvan er hier geen tweede in zijn soort te vinden is.  
 
Het is dan ook belangrijk dat iedereen op Woensdag 3 oktober, 21.30 uur bij de AVRO op Nederland 
2 de tv-uitzending over de restauratieplannen van de Zonnehal gaat volgen en dit project ondersteunt 
door te stemmen voor dit stukje Vierhouter geschiedenis. Door te stemmen maak je tevens kans op 
een cultureel hotelarrangement!  
 
Voor meer informatie: 
Avro bankgiro loterij 
G.W. Hemstede 
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe 
Vestiging Nunspeet  

  

  

 


