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Foto's Vreeland 

Deze foto van het 
"Sluisje Vreeland" rond 

1900 toont de schut
sluis tussen de oude 

Vecht in Vreeland en de 
"Wijde Blik'm 

Kortenhoef. Links staat 
het sluiswachtershuis, 

destijds bewoond door 
de sluiswachter Rijk 

Kooij. Kooij staat bij de 

(Coll.: W. Mooij) 

Hier worden de sluisbrug en sluiskolk getoond, circa 1910. Links staat nog de sluiswoning. 
De sluiswachter staat bij de heßoom van de schuif in de sluisdeur. De sluiskolk was 40 meter lang, 3,8 
meter breed en geschikt voor schepen met een maximale diepgang van 1,1 meter. Officieel was de naam 
van de sluis vroeger "de Kortenhoefse sluis". Tot 1827 was de sluis eigendom van het gerecht Kortenhoef. 
De sluis werd ook wel "Visscherslust"genoemd. (Coll.: W. Mooij) 
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Op de voorgrond van 
deze foto uit circa 1910 
vaart een visser op de 
Oude Vecht. Verkeer 
langs de oude Vecht was 
mogelijk, komend van 
rechts via de zogenaam
de Kneuterdijk naar de 
sluis en over de brug 
via de Zijldijk naar de 
Kleizuwe. Waarde 
visser op de foto vaart is 
sinds 1938 de huidige 
N 201 gelegen, met 
verkeerslichten voor 
aflag naar de gedempte 
sluis en een transport
weg door Vreeland. 
(ColLW. Mooij) 

Ook hier een poserende visser varend op de Vecht langs Duinkerken. In die tijd kon hij nog de oude 

Vecht opvaren, onder de Knollenbrug door en dan tussen de Kneuterdijk en het Boerenlaantje door naar 

de sluis. Op de achtergrond is huis Vredehoek te zien. De foto dateert uit circa 1920. (Coll. : W. Mooij) 
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Deze foto uit het begin van de negentiende eeuw toont een kijkje op de Vecht vanaf de Vechtbrug noordwaarts gezien. 

Links wat roeiboten (die waren bij de brugwachter te huur) en een afgemeerde tjalk. Daar achter het eerste huis aan de Boterweg, 

genaamd "Vechtzicht". Dit pand is afgebroken in de jaren 1930. In de verte is het huis "Brugzicht" te zien, tegenwoordig kantoor 

van Greif. (Coll. tWMooij) 

Op deze foto uit circa 1900 ziet u een boerderij en 10 diakoniehuisjes aan de Achtergracht (nu: Lindengracht). De boerderij werd 

in 1911 gekocht door Marinus Scheepmaker. Hij sloopte het nodige en gaf de boerderij de naam "Sophias Hoeve". 

In 1936 vond vernieuwing plaats en opdeling in vier woonhuizen en een stal. Het naambord van de boerderij werd decennia 

later van de vuilnis gered en hangt thans op de vide van de bibliotheek, in de werkruimte van de HKGL (Coll. : W. Mooij) 


