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Foto’s van de aquarellen en 
pentekeningen uit het  

Verkade-album "De Vecht",  
waarvan wij, anno 2016,  

de gebouwen en/of landschappen  
niet meer konden traceren. 

Wij stellen het op prijs om 
aanwijzingen te krijgen waarmee wij 

het product kunnen completeren. 



                                              Haarzuilens, ruïne Kasteel de Haar 

aquarel 45 

De ruïne is afgebroken 



                                                   Haarzuilens, oud huis  

aquarel 47 

Het huis is afgebroken 



                                                       Breukelen, kreekje  

aquarel 50 

De locatie van deze aquarel  
is niet gevonden 



Breukelen, Matthes’  Bijenpark 

aquarel 93 

Het bijenpark bestaat niet meer 



Breukelen, Ruwiel  

aquarel 36 

De locatie van deze aquarel  
is niet gevonden 



Nieuwer Ter Aa, gezicht op Nieuwer Ter Aa 

aquarel 81 

De locatie van deze aquarel  
is niet gevonden 



                                        Nieuwer Ter Aa, boerderij 

aquarel 57 

De locatie van deze aquarel  
is niet gevonden 



Nieuwer Ter Aa, winter aan de Angstel  

aquarel 79 

De	loca(e	van	deze	aquarel		
is	niet	gevonden	



Breukelen, Vechtzicht 

aquarel 34 

De locatie van deze aquarel  
is niet gevonden 



Loosdrecht, boerderij bij de Loosdrechtse Plas 

aquarel 74  

De locatie van deze aquarel  
is niet gevonden 



Loosdrecht, 17e eeuwse boerderij aan de Plas 

aquarel 73  

De locatie is niet gevonden; vermoedelijk afgebroken 



Loosdrecht, huisjes 

aquarel 85  

De locatie van deze aquarel  
is niet gevonden 



Kortenhoef, oude boerderij 

aquarel 116  

Deze boerderij is afgebroken 



Ankeveen, jagershuisje 

aquarel 128  

De locatie van deze aquarel  
is niet gevonden 



Ankeveen, polderhuis 

aquarel 132 

Het polderhuis is afgebroken 



Vreeland, tolhuis aan de Zuwe 

aquarel 89  

Tolhuis en brug zijn afgebroken.  
Ter plekke ligt nu een parallelweg aan de Vreelandseweg. 



Vreeland, kwekerij aan de Kleizuwe 

aquarel 90  

De locatie van deze aquarel  
is niet gevonden 



                                  Nederhorst den Berg, molen aan de Rheedervaart 

aquarel 99 

De	molen	is	afgebroken	



Indien	u	een	aanwijzing	of	(p	hee=,	dan	
kunt	u	die	mailen	naar:	

Giel	Gulpers	-		fam.gulpers@hetnet.nl	
Gerhard	Hof	-		gtahof@gmail.com	


