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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.

1
‘Noch staen wij voor mijn Poort ('t is onbedacht gesproken,
Mijn Poorten most'er staen, of't waer mijn woord gebroken)
Noch staen wij niet daer voor, ons ‘oogen zijnder in;
't zijn Heckens, Vreemdeling, en dat heeft oock sijn sin:
't En is niet door een deur, 't is door twee open deuren:
Den ruymen ingangh thoont wat binnen sal gebeuren.
't Is open - deuren werck.’
Constantijn Huygens
in: Vitaulium/Hofwijck, 1653.
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Detail toegangshek Vreeden Hoff te Nieuwersluis. Foto RDMZ, P. van Galen, 1981.
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Detail toegangshek Doornburg. Foto RDMZ, A.H.C. Schollen, 1984.
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Vredespaleis Den Haag. Gesmede ijzeren poortdeur terzijde van het grote ingangshek. Foto RDMZ,
L.M. Tangel, 1986.
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Voorwoord
Hekken in Nederland is de titel van een verrassend boek, dat voor het eerst een
landelijk overzicht biedt van een bijzonder cultuurhistorisch fenomeen.
De toepassing van rijk gedecoreerde toegangshekken begint in Nederland tijdens de
Gouden Eeuw, in het voetspoor van de Franse adellijke paleizen en lusthoven in de
bouwkunst en tuinarchitectuur van de renaissance, het classicisme en de latere barok.
De opkomst en bloeiperiode van het monumentale toegangshek in ons land bestrijkt
een periode van ruim honderd jaar vanaf het midden van de 17de eeuw. Vooral rijke
stedelingen in Holland en Utrecht legden toen particuliere buitenplaatsen aan in
lommerrijke streken en langs rivieren als de Vecht en de Amstel. Monumentale
toegangshekken dienden om het privé domein af te sluiten maar ook om blijk te
geven van de status en rijkdom van de welgestelde eigenaren van deze landgoederen
en buitenplaatsen.
Stijl, materiaalgebruik en ontwerp vormden één geheel met de verzorgde tuinaanleg
en de architectuur van de gebouwen naar de heersende mode van die tijd. Ook
hereboeren voorzagen in deze periode hun hoven van vergelijkbaar monumentale
toegangshekken.
In de tweede helft van 19de eeuw werd in de kunsten aansluiting gezocht bij de
roemrijke 17de eeuw. Zo werd het rijk gedecoreerde toegangshek nu ook aangebracht
bij grote villa's en bij nieuwe elementen in het beeld van stad en land zoals
begraafplaatsen, openbare parken, militaire kazernes en openbare nutsvoorzieningen
zoals slachthuizen en gasfabrieken.
Door verschillende oorzaken raakte het decoratieve toegangshek in de 20ste-eeuwse
architectuur echter uit beeld.
De auteur Peter Meijer heeft als medewerker van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg vele monumentale hekken bezocht en gedocumenteerd. Een
representatieve selectie van ongeveer honderd hekken is in deze publicatie beschreven.
De beschrijvingen worden voorafgegaan door een algemene inleiding waarin de
ontwikkelingsgeschiedenis, regionale verspreiding, de toegepaste materialen en de
betrokken ambachten worden toegelicht.
Met name de gedetailleerde tekeningen van de hand van de auteur maken het boek
tot iets bijzonders. Om dit te onderstrepen zijn achterin deze uitgave twaalf tekeningen
los bijgevoegd op speciaal papier.
Fons Asselbergs
Directeur Rijksdienst voor de Monumentenzorg
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Detail van het gesmede ijzeren toegangshek van Villa Rams Woerthe te Steenwijck. Foto RDMZ, A.
v.d. Wal, 1984.
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Verantwoording
Het boek Hekken in Nederland vormt het resultaat van het jarenlang verzamelen van
documentatiemateriaal over hekken en poorten in Nederland. Dat gebeurde
aanvankelijk terloops vanuit een groeiende interesse en later gericht vanuit een breed
gedragen enthousiasme. Zo ontstond een uitgebreide collectie van foto's, tekeningen,
opmetingen en prentmateriaal.
Een belangrijke reden om een selectie van het verzamelde documentatiemateriaal
in boekvorm uit te brengen en zo voor een breed publiek toegankelijk te maken, was
het ontbreken van publicaties van enige omvang over het historische toegangshek.
Voor zover bekend vormen de boeken van de Rotterdamse architect J. Verheul Dzn.,
verschenen in respectievelijk 1936 en 1940 onder de titel Merkwaardige oude
inrijhekken, alsmede poort- en hoofdingangen uit de XVIIde, XVIIIde en XIXde eeuw
in en om Rotterdam, de enige uitzondering.
Het doel van dit boek is niet zozeer om het tot de verbeelding sprekende onderwerp
van hekwerken uitputtend te behandelen, maar wel om indringend de reikwijdte
daarvan te beschrijven en illustreren. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling geweest
om een ‘top honderd’ van Nederlandse hekwerken samen te stellen, maar veeleer
om een representatief overzicht met historische annotaties te geven. Het boek
weerspiegelt in de eerste plaats de vrucht en het plezier van het verzamelen en
documenteren vanuit een oprechte belangstelling voor de ambachtelijke en
kunstzinnige aspecten.
De inleiding bestaat uit een korte schets van de geschiedenis van het toegangshek,
die wordt gevolgd door een selectie van honderd hekken. Er is een indeling gemaakt
op grond van typologie, chronologie, vormgeving, materiaalgebruik en
zeldzaamheidswaarde. Behalve aan imposante voorbeelden, werd ook aandacht
geschonken aan het ‘kleinere werk’, zoals hekken bij eenvoudiger landelijke
bebouwing en boerderijen. Juist dit ‘kleinere werk’ is karakteristiek voor Nederland,
dat weinig voorbeelden kent van uiterst prestigieuze hekwerken. Uitzonderingen zijn
verscheidene imposante hekken naar buitenlands model, die veelal de invloed van
de Franse Lodewijk-stijlen ondergingen, terwijl bijvoorbeeld de ontwerpen van de
hekken bij het Vondelpark te Amsterdam en het Vredespaleis te Den Haag van Duitse
origine zijn. Het merendeel van de in dit boek opgenomen hekken bevindt zich in
het westen en midden van het land, waar grote concentraties van buitenplaatsen te
vinden zijn. Te denken valt met name aan het in (inter)nationaal opzicht unieke
Vechtlandschap waar talrijke monumentale toegangshekken bewaard zijn gebleven.
Voordat dit boek kon worden samengesteld moest het nodige veldwerk worden
verricht. Bovendien werd mede omwille van de collectie het aantal
opmetingstekeningen uitgebreid. Daarbij heeft de heer N.G. van der Leck een deel
van dit tijdrovende werk op zich genomen, waarbij soms door beide tekenaars werd
samengewerkt. En om ieder het zijne te geven: zonder het toenmalige afdelingshoofd
de heer drs. P. Nijhof en pleitbezorger en grote stimulator van dit project de heer
O.B. Wiersma, thans plaatsvervangend directeur bij de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, was deze uitgave niet tot stand gekomen.
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Italië. Detail grafhek te Verona (1380).
Afbeelding uit: Das Eisenwerk, Berlin, 1927. Repro RDMZ.
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Ontwikkelingen in Europa
In de bouwkunst van de Middeleeuwen en de daarop volgende periode van de
renaissance, was het monumentale en veelal vrijstaande toegangshek een nog
uitzonderlijk verschijnsel. De vroegste Europese voorbeelden van vrijstaande
smeedijzeren hekwerken in de buitentoepassing dateren uit de 14de eeuw.1 Deze met
zorg onderhouden hekken staan in Noord Italië en dienen nog het doel waarvoor zij
werden opgericht: het beschermen of afschermen van een bijzondere plaats. Het zijn
de hekken bij het Baptisterium te Bergamo (ca. 1350) en bij de graftombe van de
familie Scaligeri; de Tombe Cansignorio della Scala te Verona (1380).
Bij het middeleeuwse kasteel echter waren de eisen van verdediging primair. Het
monumentale toegangshek, dat geen verdedigende functie bezat, was daarbij niet
bruikbaar. Het kasteel, en daarmee het leven van haar bewoners, ging schuil achter
zware muren, poorten en grachten. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de
krijgsvoering waren de oorzaak dat de muren, poorten en grachten het kasteel geen
afdoende bescherming meer

Engeland. Ontwerp voor een toegangshek bij het Koninklijk Slot Hampton Court door Jean Tijou,
1689-1700.
Gravure uit 1909. Repro RDMZ.

konden bieden en hun functie verloren. Ook tijdens de renaissance, toen in Italië de
landhuisbouw weer opkwam, was het gebruikelijk om deze huizen en bijbehorende
tuinen te omsluiten door muren en poorten die enige beveiliging boden. Maar de
‘luchtige’ smeedijzeren hekken, die vaak al een belangrijk onderdeel vormden in het
kerkelijke interieur, werden geleidelijk aan ook toegepast in met name de
tuinarchitectuur. Een Italiaans voorbeeld is het decoratieve 16de eeuwse smeedijzeren
toegangshek bij Villa Barbaro te Maser (Treviso).
Het monumentale toegangshek zou vervolgens grote opgang maken in de bouwkunst
en de tuinarchitectuur van de barok en het classicisme. Voorliefde voor doorzichten
en het streven naar synthese met het omringende landschap, stimuleerden de
toepassing van ‘open deurenwerk’,
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Frankrijk. Hekken aan de Place Stanislas te Nancy door Jean Lamour, voltooid omstreeks 1760.
Afbeelding uit: Das Eisenwerk, Berlin, 1927. Repro RDMZ.

hekken die een doelmatige afsluiting vormden maar die tevens aandacht vroegen
voor een representatief bezit dat vanaf een afstand bekeken mocht worden.
De Italiaanse verworvenheden op het gebied van de tuinkunst vormden de grondslag
voor de Franse ontwikkelingen in de 17de eeuw, die uiteindelijk zouden leiden tot
de meesterlijke ruimtekunst van André Le Nôtre (1613-1700). Voor de aanleg van
Versailles vanaf 1661 en de tuinen van Marly, te Meudon, Chantilly en elders, bestond
ook in Nederland veel belangstelling. Prenten van tuinontwerpen en hun onderdelen
werden verzameld en vaak tot uitgangspunt genomen voor eigen ontwerpen.
Er kwamen ‘Grilles d'Honneur’, grote hekwerken die de ‘Cours d'Honneur’ afsloten.
Ze zijn kenmerkend voor de barok, toen de binnenhof uit de tijd van de renaissance
naar buiten werd verlegd. Van de grote hekwerken zoals in Versailles bleven weinig
authentieke voorbeelden bewaard.
De vooraanstaande positie die Frankrijk vanaf de 17de eeuw op artistiek gebied
innam, was vooral het gevolg van de stichting van staatsbedrijven, waar kunstenaars
en ambachtslieden werkzaam waren in koninklijke dienst. Al in de 14de eeuw gingen
Franse koningen over tot het stichten van zulke bedrijven. Het aantal ‘manufactures
royales’ nam tijdens de 15de en 16de eeuw flink toe en werd in de 17de eeuw sterk
bevorderd door het absolute Franse staatsgezag in die tijd. De opzet van deze bedrijven
stond haaks op de gesloten wereld van de gilden, waarvan de positie dan ook werd
ondermijnd. Buitenlandse werklieden en ontwerpers werden aangenomen als dat
verbetering van resultaat kon opleveren. De grotere schaal en wijze van werken
(ontwerpers naast uitvoerders) gaven de Fransen een voorsprong op artistiek gebied
die zij vanaf de 17de tot halverwege de 19de eeuw hebben behouden. Als gevolg
daarvan wordt ook in Nederland gesproken over de ‘Lodewijk-stijlen’ en werd de
term ‘rococo’ een internationaal begrip.
Door de toenemende vraag naar statusverhogende objecten, waarbij de hoogste klasse
als voorbeeld diende, ontstond een bloeiende handel in ornamentprenten en
voorbeeldboeken. Ontwerpers en graveurs brachten eigen creaties en het werk van
anderen in prent. Doordat men in de 17de en 18de eeuw de stijl en smaak van het
Franse hof in grote delen van Europa navolgde, geraakten vooral de Franse uitgaven
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wijdverspreid. De invloed van deze uitgaven moet groot geweest zijn, ze kunnen
gezien worden als de voorlopers van de moderne vakbladen.
Vanaf 1650 volgde men de ontwerpen van onder meer Jean Marot (1619-1679), Jean
Lepautre (1618-1682) en Jean Bérain (1637-1710), de belangrijkste figuur op
ornamentgebied onder Lodewijk XIV. Grote stimulators van de Lodewijk XIV-stijl
waren Jean Marot (1619-1679) en diens zoon Daniël Marot (1661-1752). Jean Marot
gaf een omvangrijk voorbeeldboek uit van zijn werkstukken uit het begin van de
regeringstijd van Lodewijk XIV. Een bekend voorbeeldboek uit de rococo-periode
is dat van Gabriël Huquier (ca. 1740). Grote invloed in Engeland
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en Spanje had de Fransman Jean Tijou, die in 1693 ‘A New Book of Drawings’, een
omvangrijk voorbeeldboek uitgaf.
In de loop van de 17de eeuw brak voor de ijzersmeedkunst een bloeiperiode aan die
in de 18de eeuw een ongekend hoogtepunt bereikte. Door heel Europa werden talrijke
opdrachten verstrekt voor de vervaardiging van kostbare smeedijzeren hekwerken.
De ontwerpers en uitvoerders van deze werken stonden vaak hoog in aanzien, zoals
Jean Tijou (plaats en datum van geboorte en overlijden onbekend) in Engeland, Jean
Lamour (1698-1771) in Frankrijk en Johann Georg Oegg (1703-1780) in Duitsland.
Jean Tijou was afkomstig uit Frankrijk en omstreeks 1670 werkzaam op het Koninklijk
Slot Hampton Court, waarvoor hij een grote hoeveelheid smeedwerk ontwierp en
vervaardigde. Delen van deze werken worden bewaard in het slot zelf, het Victoria
en Albert Museum te Londen en musea te Edinburgh, Dublin en Nottingham.
Jean Lamour volgde in 1720 zijn vader op als stadssmid van Nancy. Later werkte
hij voor Stanislas Leszcynski, de vroegere koning van Polen, die, nadat hij was
afgezet, zich te Nancy had gevestigd. In Nancy en omgeving zijn werkstukken van
Lamour bewaard gebleven. Veel van wat verdween staat afgebeeld in ‘Recueil des
ouvrages en serrurerie’, een door Lamour in 1767 uitgegeven publicatie van zijn
werken. De befaamdste werken van Lamour zijn de hekken aan de Place Stanislas
te Nancy (1751-1755), uitgevoerd in opdracht van Stanislas Leszcynski.
De Tiroler Johann Georg Oegg werd op aanbeveling van de Weense architect Joh.
Lucas von Hildebrandt aangesteld

Engeland. Tuinhek voor het Koninklijk Slot Hampton Court door Jean Tijou, ca. 1700. South
Kensington Museum, London. Afbeelding uit: Das Eisenwerk, Berlin, 1927. Repro RDMZ.
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Duitsland. Hek bij het Slot te Würzburg door Johan Georg Oegg, 1734-1767. Afbeelding uit: Das
Eisenwerk, Berlin, 1927. Repro RDMZ.

als ‘furstbischöflicher Hofschlosser’ in Würzburg, waar hij tot 1769 werkzaam bleef.
Daar beschikte hij over een werkplaats met drieëntwintig gezellen en twee leerlingen,
die werken uitvoerden voor Würzburg en omgeving. In de periode 1734-1767 werkten
zij aan hun grootste opgave: de hekwerken voor de ‘Ehrenhof’ van de Würzburger
Residenz. Johann Georg Oegg, zijn zoon Georg en overige medewerkers werkten
gedurende 33 jaren aan deze opdracht, die het meest indrukwekkende voorbeeld van
Duitse barokke smeedkunst zou worden. Van dit werk bleven slechts twee
toegangspoorten gespaard die aan weerszijden van de zijvleugels staan opgesteld.
Al het andere is verdwenen doordat kroonprins Ludwig von Bayern in 1821 de hekken
als ‘zu gefängnishaft’ liet afbreken en voor de kiloprijs van oud ijzer verkocht. Alleen
uit oude afbeeldingen is nog op te maken wat verloren ging.

Eindnoten:
1 Margarete Baur-Heinhold, Schmiedeeisen, Gitter, Tore und Geländer, München, 1977.
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Toegangspoortjes aan het jaagpad langs de Vecht bij Oud Goudestein te Maarssen. Gedeelte van
gravure door Ph. Bouttats, 17de eeuw. Repro RDMZ.
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Ontwikkelingen in Nederland
17de eeuw
De poortvorm
De al dan niet vrijstaande en gesloten poortvorm kan ook in ons land worden gezien
als de voorloper van het monumentale toegangshek. Een zeldzaam voorbeeld van
zo'n vrijstaand poortje is de ‘Hammenpoort’ (1608) aan de Rotterdamseweg te Delft,
welke is geplaatst bij een boerenhofstede en uitgevoerd in de stijl van de Hollandse
renaissance. Bij de buitenplaatsen, die naar de mode van de tijd vaak grote
veranderingen ondergingen, bleven weinig oude toegangspoorten bewaard. Rijker
uitgevoerde toegangspoorten bleven vaker bewaard in stedelijke omgevingen, zoals
de Doelenpoort (1645) door A. van 's-Gravesande en de Burchtpoort (1658) door P.
Post te Leiden. Om een indruk te krijgen van oude toegangspoortjes bij buitenplaatsen
en boerenhofsteden, zijn wij vooral aangewezen

Vooraanzicht van de toegangspoort bij de buitenplaats Vredenburg in de Beemster. Ontwerptekening
door Pieter Post uit 1640 in coll. RDMZ.

op oude afbeeldingen. Een voorbeeld is een gravure van Oud Goudestein te Maarssen
die de situatie van omstreeks 1630 weergeeft, waarop enkele poortgebouwtjes zijn
afgebeeld aan het jaagpad langs de Vecht.
Een heel apart deel van Nederland op het gebied van poorten is de provincie Limburg.
Kenmerkend voor Maastricht zijn de poorten die toegang geven tot de voorhof
van rijke woonhuizen. Eenvoudiger, maar niet minder boeiend, zijn de poorten en
poortjes van streekeigen boerderijen als karakteristieke elementen in de architectuur
van de streek.
Soms echter, vooral bij kasteelhoeven en afzonderlijk gelegen grote hofsteden,
kreeg de toegangspoort het karakter dat haar verwant deed zijn aan de kasteelpoort.
Dan immers werd vanuit veiligheidsoverwegingen zo'n hofstede omgracht, wat ook
wel gebeurde in Groningen en Friesland.
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Zijaanzicht van de toegangspoort bij de buitenplaats Vredenburg in de Beemster. Ontwerptekening
door Pieter Post uit 1640 in coll. RDMZ.

Peter Meijer, Hekken in Nederland

16

Het Paleis Noordeinde te Den Haag. Gravure uit 1729 in coll. Kon. Huisarchief. Repro RDMZ.

Met de opkomst van de classicistische architectuur in ons land gingen huizen en
tuinen een nieuwe ontwikkelingsfase tegemoet. De bouw van het Huis ten Bosch
(1627-1629) te Maarssen door Jacob van Campen en grootschalige bouwactiviteiten
aan het Stadhouderlijk Hof, luidden deze periode in. Het was ook in deze periode
dat de monumentale en vrijstaande toegangshekken duidelijk in beeld kwamen. Een
vroeg voorbeeld is het voormalig Huis Honselersdijk bij Naaldwijk, dat tussen
1621-1631 in opdracht van Frederik Hendrik werd gebouwd in de trant van de Franse
kastelen in die tijd. Tussen 1633-1639 werden paleis en tuinen aangepast aan de
nieuwste ontwikkelingen uit Frankrijk. Op een vogelvlucht door Balthasar Florisz.
van Berckenrode van omstreeks 1637, staan aan de voorzijde van het paleis twee
grote en vrijstaande toegangshekken en een toegangspoort afgebeeld. Andere
voorbeelden zijn de voormalige hekken bij Hofwijck (1641-1642) te Voorburg, door
Jacob van Campen en Pieter Post, Vredenburg (1642 en volgende jaren) in de
Beemster en Swanenburg (1645-1648) te Halfweg, eveneens door Post.
Het voorbeeld van de Franse Grilles d'Honneur vond ook navolging in ons land,
zoals bij het Paleis Noordeinde te Den Haag, Het Slot te Zeist en Het Loo te
Apeldoorn.
Het Paleis Noordeinde werd circa 1640 in opdracht van Frederik Hendrik gebouwd
door Jacob van Campen en Pieter Post, in de trant van de toenmalige Franse paleizen,
een voorgebouw (‘corps de logis’) met twee vooruitspringende zijvleugels en een
afsluitend hekwerk voor de ‘cour’.
Op 23 oktober 1640 schreef Pieter Post vanuit Haarlem in een brief aan C. Huygens:...
‘Aen t geteekende heck van Monsr. van Campen hebbe ik een kleen memoriken
gespelt, weeghens swaerten van stijlen en sporten’...2
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Hieruit blijkt dat dit hek, dat later werd verwijderd, door Van Campen werd
ontworpen. Bij de ingrijpende restauratie in de jaren tachtig is gestreefd dit enige
17de-eeuwse stadspaleis zoveel mogelijk zijn vroegere uiterlijk terug te geven.
Daarbij vond ook een nauwkeurige reconstructie plaats van het hek.
Het Slot te Zeist (1677-1686) werd waarschijnlijk ontworpen door de stadhouderlijke
architect Jacob Pietersz. Roman (1640-1719) in opdracht van Willem Adriaan van
Nassau Odijk, met medewerking van Daniël Marot voor de interieurs en de tuinaanleg.
Het hoofdgebouw wordt geflankeerd door zijvleugels, waarbij de voorhof aan de
zijde van de slotgracht werd afgesloten door een smeedijzeren hek dat men later
verwijderde. Bij de grote restauratie in de periode 1962-1969 vond ook de
reconstructie van dit hekwerk plaats.
Paleis Het Loo te Apeldoorn werd gebouwd voor prins Willem III, vermoedelijk aan
de hand van door de Parijse Académie d'Architecture gemaakte plannen en uitgevoerd
onder leiding van Jacob Roman. De uitvoering van de interieurs en tuinen geschiedde
naar ontwerp en onder toezicht van Daniël Marot. De bouw begon in 1685, maar de
afwerking van het paleis nam de gehele regeringsperiode van Willem III in beslag.
Evenals bij Paleis Noordeinde en Het Slot te Zeist werd de voorhof afgesloten door
smeedijzeren hekken tussen natuurstenen pijlers. Later ondergingen het paleis en de
tuinen grote veranderingen, maar bij de jongste restauratie van het paleis en de tuinen,
uitgevoerd in de periode 1982-1984, vond een reconstructie van de 17de-eeuwse
toestand plaats. Daarbij vond ook de fraaie reconstructie plaats van het ‘Gouden
hek’, het vergulde smeedijzeren hek in de achtergevel (de noordelijke gevel) van
Het Loo.

18de eeuw
Van de buitenplaatsen-gebieden die vanaf de 17de eeuw in het westen van het land
ontstonden, verschenen in de 18de eeuw diverse plaatwerken die de toenmalige
huizen en tuinen tonen. Voorbeelden van deze uitgaven, die elk op zich 60 á 100
gravures bevatten met begeleidende teksten, verzen of dichtwerken, zijn: ‘De
Zegepraalende Vecht’ (1719, herdrukken tot 1790), ‘Het Verheerlijkt Watergraefsof Diemermeer’ (1725), ‘Hollands Arcadia Of de vermaarde Rivier Den Amstel’
(1730) en ‘Het Zegepralent Kennemerlant’ (1733). Uit deze plaatwerken blijkt dat
veel hekken van hout waren gemaakt of, zij het in mindere mate, bakstenen pijlers
en ijzeren of houten hekvleugels bezaten. Hekken met natuurstenen pijlers of geheel
van ijzer en uitgevoerd in Lodewijk XIV-vormen
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Paleis Het Loo te Apeldoorn. Het ‘Gouden hek’ in de noordelijke gevel van het paleis. Vervaardigd
door Willem Jonkers III, op basis van een gravure door Daniël Marot. Foto RDMZ, Paul van Galen,
1985.

komen minder voor. Het merendeel van deze hekken ontstond pas in het tweede
kwart van de 18de eeuw.
Terwijl binnen Amsterdam de particuliere bouwactiviteiten na 1700 geleidelijk
afnamen, werd buiten de stad volop werk aangeboden. Veel buitenplaatsen waren
aan vernieuwing toe en de huizen kregen bovendien een andere rol in een grotere
tuinaanleg toebedeeld. Het werk werd door het Amsterdamse bouwvak uitgevoerd,
dat actief was tot bij Arnhem. De nieuwbouw bood veel werk aan vrije ontwerpers,
mensen die geen gildelid waren en geen bouwambacht beoefenden, maar zich door
hun getekende ontwerpen een plaats hadden veroverd. Zij waren zeer actief op het
gebied van de tuinkunst, iets waar de aannemers weinig over wisten. Er moeten veel
van zulke ontwerpers zijn geweest, waardoor in Amsterdam een levendige boek- en
prenthandel ontstond. De prenten en tekeningen vormden een communicatiemiddel
tussen de opdrachtgever, ontwerper en uitvoerder. Enkele Amsterdamse ontwerpers
worden door Andries de Leth genoemd in zijn voorwoord bij ‘De Zegepraalende
Vecht’ uit 1719; ‘synde hier te vinden de cierlijkste, vermaaklijkste concepten of
uitvindingen van Jan en Samuel van Staden,
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Spaer en Hout te Haarlem op een gravure door H. de Leth uit 1729. Afbeelding uit: M. Brouerius
van Nidek, ‘Het Zegepralent Kennemerlant’, 1733. Repro RDMZ.

Steven Venakool, Sim. Schijnvoet en Jac. Marot: alle ervarene en alombefaamde
meesters van plantagien konstigh aan te leggen’. Simon Schijnvoet (1652-1727)
maakte een ontwerp voor de door Christoffel Brant gekochte buitenplaats aan de
Vecht. De Leth vermeldt: ‘Deez Lustplaats, door Heer Schijnvoets geest ontworpen’
en wijdt er 12 van de 98 gravures in dit boek aan.
Schijnvoet, die meer tuinen in de omgeving van Amsterdam ontwierp, was geen
navolger van Daniël Marot, maar putte inspiratie uit het werk van diens vader Jean
Marot en Jean Lepautre. Sommige ontwerpers bezaten buitenlandse ervaring, zoals
Romeijn de Hooghe, Isaäc de Moucheron en Daniël Marot, die de grootste bekendheid
en invloed had. Na de dood van Willem III in 1702 nam Marot zijn oude beroep van
graveur weer op. Anders dan diens vader Jean Marot maakte Daniël weinig ontwerpen
voor smeedwerk. Het meest complete overzicht van de ornamentprenten van Daniël
Marot is het boek van P. Jessen, ‘Das Ornamentwerk des Daniël Marot’, Berlin,
1892.
Voor de decoratieve bewerking van hout en natuursteen werden ateliers ingeschakeld.
Al wat nodig was werd geleverd door vooral de Amsterdamse beeld- en steenhouwers
ateliers, die de stad en een groot deel van het land van decoratief werk voorzagen.
Het relatief grote aantal in Amsterdam werkzame beeldhouwers in de 17de en 18de
eeuw, wijst op de betekenis van de stad als bron van sierwerk voor tuinen en
bouwwerken. Kort voor 1740 maakte in de voornaamste ateliers de Lodewijk XIV-stijl
plaats voor de Lodewijk XV-vormgeving.3
In de tweede helft van de 18de eeuw deed een nieuwe stroming in de tuinarchitectuur
haar intrede; waren aanvankelijk de lage en waterrijke streken in trek, thans verkoos
men hoger gelegen zandgronden zoals de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwezoom
als verblijf- en woonplaats, waar de ‘landschappelijke stijl’ beter tot haar recht kwam.
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In plaats van symmetrisch en formeel aangelegde tuinen verlangde men nu een
tuinaanleg met
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Ontwerp voor een houten toegangshek. Monogrammist B.N.L., z.j. Repro RDMZ.

een ongekunsteld en zo natuurlijk mogelijk aanzien. Men was hier zeker vanaf de
jaren zestig van de 18de eeuw al goed op de hoogte van de nieuwe landschapsstijl.
Allereerst door directe kennismaking met Engelse landschapsparken en vervolgens
door publicaties, zoals de voorbeeldboeken van Le Rouge over Engelse en Chinese
tuinen.4
Verschillende eigenaren van bestaande buitenplaatsen schakelden voortvarend over
op de nieuwe tuinstijl, waarin voor barokke objecten en tuindecors geen plaats meer
was. Een voorbeeld is de Amsterdamse koopman mr. Willem Straalman die als
eigenaar van Over Holland te Nieuwersluis ‘...sedert den Jaare 1755 zeer veel
aangewend heeft, om alles wat stijf en onbevallig voor het oog was, te veranderen
in slingerende wandelingen en heuvelachtige gronden, vergezeld en doorsneden met
verfrissende Beeken, en ruime Waterkommen... als mede zeer lommerrijke
Rustplaatsen en Priëelen, vervallen gebouwen en verdere afwisselingen.’5
Bij elke tuin die gemoderniseerd werd kwamen materialen en objecten vrij voor
slopers en opkopers die deze zaken vervolgens trachtten te slijten. Een der grootste
was een Amsterdammer met de toepasselijke naam Frederik Kaal, die vooral in
sierstukken handelde. Alles werd soort bij soort opgeslagen, zoals hekken, koepels,
beelden, schouwen, deuren en betimmeringen. Ook bezat hij meerdere hekken die
op de plaats van het gesloopte buiten waren blijven staan, zoals het grote hek van
Tulpenburg aan de Amstel, eens de buitenplaats van David de Pinto. Dit hek, dat
staat afgebeeld in ‘Hollands Arcadia Of de vermaarde Rivier Den Amstel’ (1730),
werd vóór 1793 afgebroken. Over het hek van Tulpenburg schreef de dichter G.
Tijssens in 1730 het volgende:
‘Is meer dan koninklijk. O prachtig Voorhek! wie Staat niet
verbaast de kunst in 't ijzer te zien leven,
Daar zo veel lofwerk door elkanderen gedreven, Hoe keurig
kunstpenseel in schoonheid overtreft, Wyl het zijn eigen Naam
in 't voorhoofd opwaarts heft’.
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19de eeuw
De landschappelijke stijl bracht nieuwe stijlvormen voor tuinsieraden met zich mee.
Het exotisme leverde Chinese, Moorse, Turkse en Zwitserse stijlimitaties op en de
romantische tuin het gotische element. Het plaatwerk ‘Magazijn van tuin-sieraden’
door G. van Laar (1802)
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Bekroning van het toegangshek op de herdenkingsbrug bij de Valkhof te Nijmegen. Foto RDMZ, P.
van Galen, 1985.

bevat een groot aantal afbeelden van zulke exotische en romantische elementen. De
daarbij afgebeelde hekwerken zijn doorgaans van hout en van bescheiden afmetingen.
De ijzeren hekken uit het begin van de 19de eeuw werden over het algemeen sober
uitgevoerd. De vormgeving is vaak ontleend aan de empirestijl, die omstreeks 1800
in Frankrijk opkwam. De sierende elementen aan de hekken bestaan meestal uit
symmetrische motieven als ovalen, cirkels, vierkanten en rozetten, decoratieve vormen
die ook worden aangetroffen bij gesneden deuren, snijramen en stoephekken uit die
tijd. Deze ornamentiek bleef tot ver in de 19de eeuw in zwang en werd ook toegepast
bij gietijzeren hekken.
Tussen 1850 en 1900 brachten tuinarchitecten, zoals J.G. Michaël, J.D. Zocher
sr. en jr. en L.P. Zocher de landschappelijke stijl tot grote bloei. Het was ook de tijd
waarin de vestingsteden ‘ontmanteld’ werden en oude vestingwallen werden ingericht
als wandelpark, zoals gebeurde in Utrecht en Groningen. In veel steden werden
wandelparken en plantsoenen aangelegd en bij de hoofdtoegangen werden soms
grote hekken opgericht.
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In het algemeen werden geen grote decoratieve hekwerken geplaatst bij de in
landschappelijke stijl aangelegde buitenplaatsen. Dit gebeurde echter wel bij Vegtlust
te Loenen (ca. 1830), Queekhoven te Breukelen (ca. 1870) en de nieuwe
buitenplaatsen Zwaanwijck te Nigtevecht (eind 19de eeuw) en Terra Nova Oostervecht
te Loenen (ca. 1910). Ook werden bij verschillende nieuw aangelegde parken
monumentale toegangen opgericht, zoals het hek naast de Noorse Zeemanskerk bij
het park aan de Maas te Rotterdam en de hoofdingangen van het Vondelpark en het
Wertheimpark te Amsterdam. Op de toegangsbrug naar het park rond de Valkhof te
Nijmegen staat een groot en kostbaar uitgevoerd smeedijzeren herdenkingshek.

Nieuwe Kunst rond 1900
Na 1890 ontstond de nieuwe internationale kunststijl van het fin-de-siècle, in Frankrijk
‘Art Nouveau’ genoemd, in Duitsland ‘Jugendstil’ en in Nederland wel ‘Nieuwe
Kunst’. Deze kwam voort uit de vernieuwingsdrang van enkele architecten en
kunstnijveraars en had rond 1900 algemeen ingang gevonden, het eerst in de schilderen toegepaste kunst en daarna in de architectuur. Grote opdrachten kwamen vervolgens
vooral van commerciële instellingen en rijke particulieren. Er ontstonden soms
‘sprookjeskastelen’, waarvan vooral de geveldecoraties, de entrees en trappenhuizen
de bewondering en soms ook het vermaak van de burger opwekten.
In Nederland werd het art nouveau-smeedwerk in mindere mate toegepast dan in
omringende landen, waar ook de vormgeving uitbundiger en creatiever was. Hier
beperkte men zich meestal tot symmetrische motieven en het kleinere werk, zoals
raam-, deur-, balkon-, tuin- en stoephekjes. Grotere hekken als bij villa Rams Woerthe
te Steenwijk (1899) en de voormalige Zilverfabriek Van Kempen en Begeer te
Voorschoten (ca. 1910) vormden uitzonderingen.

20ste eeuw
De komst van de Woningwet van 1901 en de stichting van woningbouwverenigingen
vormden het begin van een nieuw hoofdstuk in het bouwen waarin voor het
monumentale toegangshek geen plaats was weggelegd. Nieuwe ontwikkelingen op
het terrein van de bouw- en sierkunst in de moderne stedenbouw en volkshuisvesting
ontstonden tijdens de periode van een beweging welke internationale faam verwierf
en die de benaming ‘Amsterdamse School’ zou krijgen.
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Smeedijzeren hekje in art nouveau-vormen. Foto uit modelboek van F.W. Braat te Delft, omstreeks
1900. Repro RDMZ.

In 1913 begon aan de Prins Hendrikkade de bouw van het Scheepvaarthuis (voltooid
in 1916), ontworpen door J.M. van der Mey (1878-1949), Michiel de Klerk
(1884-1923) en Piet L. Kramer, (1881-1961). Dit gebouw stond mede aan de wieg
van de ‘Amsterdamse School’, genoemd naar de stad waar deze stijl haar oorsprong
vond. De beoefenaren ervan, zowel kunstenaars als architecten beleden het ideaal
van een gemeenschapskunst, waarin het stedenbouwkundig ontwerp en het bouwen,
ambachtelijke materiaalbehandeling, bouwplastiek, beeldende en decoratieve kunsten
en kunstnijverheid, onderling geïntegreerd dienden te worden. De periode
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Toegangshek bij villa ‘Boekhorst Clinge’, Schouwweg 68 te Wassenaar. De terracotta bekroningen
op de bakstenen pijlers zijn van de hand van W.C. Brouwer (1877-1933). Ook het smeedwerk en
metselwerk vertonen kenmerken die naar Brouwers stijl en techniek verwijzen. Co Brandes ontwierp
de villa, waarvan het oudste deel uit 1913 dateert. Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1984.

van de Amsterdamse School vormt een bijzonder hoofdstuk op het gebied van de
smeedkunst, maar grote hekken in deze stijl werden zelden opgericht. Een belangrijk
ontwerper was P.L. Kramer die als esthetisch adviseur bij de afdeling Publieke
Werken, onderafdeling Bruggen, naast bruggen ook smeedwerk ontwierp. Naast de
traditionele technieken werd nu ook gebruik gemaakt van de lastechniek. De bloei
van de Amsterdamse School was kort en eindigde door factoren van diverse aard,
zoals de sociaal-economische crisis van 1930 en de tegenbeweging die als
‘functionalisme’ werd bestempeld.
Intussen raakte in de landhuisbouw het zorgvuldig ontworpen toegangshek vrijwel
buiten beeld. Evenmin werden zulke hekken nog opgericht bij parken en plantsoenen,
die bij avond en nacht meestal niet meer werden afgesloten. De plaats van het
toegangshek als aparte ontwerpopgave bleef nog wel bestaan bij de aanleg van
begraafplaatsen en crematoria.
Dat het decoratieve toegangshek in de moderne architectuur van de 20ste eeuw uit
beeld raakte heeft meerdere oorzaken. Een daarvan is dat het ‘nieuwe’ werd

Amsteldijk te Amsterdam. Pijlerbekroning van het toegangshek bij begraafplaats Zorgvliedt, uitgevoerd
in de stijl van de Amsterdamse School. Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1986.
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Toegangspoort met houten hekvleugels bij boerderij ‘De Schipborg’ nabij Zuidlaren, door H.P.
Berlage, 1914. Foto RDMZ, coll. Steenbergh.

Nijkerkerweg 187 te Voorthuizen. Toegangshek door G. Overeem uit 1995. De hekvleugels van
roestvrij staal werden samengesteld door middel van de lastechniek en bleven ongeschilderd. De
natuurstenen wangstukken komen van het gesloopte monument voor Willem II te Tilburg. Foto B.M.
Overeem, Barneveld, 1996.
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Huis Waalheuvel, Rijksstraatweg 24 te Ubbergen. Detail van het gesmede ijzeren hekwerk langs de
Rijksstraatweg. Foto RDMZ, P. van Galen, 1985.

gezocht in functionaliteit en vereenvoudiging en weglating van ornament en decoratie.
Maar deze opvatting is inmiddels geschiedenis en speelt geen rol meer in de huidige
kunst en architectuur. Thans wordt gevraagd naar individuele vormgeving, waarbij
het gaat om meer dan alleen het vervullen van functies. In het buitenland vinden
interessante ontwikkelingen plaats op dit gebied, waarbij het ornament weer wordt
toegepast en het niveau zeer hoog is. De ontwerpen van deze toegangshekken komen
doorgaans niet van architecten, maar, zoals ook in het verleden, van vrije ontwerpers
en ambachtskunstenaars.6 Internationale faam verwierf onder meer de Amerikaan
Albert Paley, wiens werk inmiddels werd opgenomen in collecties van de meest
vooraanstaande Amerikaanse en Europese musea7 voor moderne kunst. Zijn grillige
en eigenzinnige werk spreekt velen aan en wordt ook in Nederland met wisselend
succes nagevolgd.

Eindnoten:
2 Corr. Huygens, nr. 2558, lit. D.F. Slothouwer, De paleizen van Frederik Hendrik, Leiden, 1945,
p. 144, 349.
3 R. Meischke, Huizen in Nederland, deel Amsterdam, p. 88, Zwolle-Amsterdam, 1995.
4 G.L. le Rouge, Collection des jardins anglois et chinois, Paris, 1776-1778, 9 dln.
5 H. Numan, Vier en twintig printtekeningen met couleuren, verbeeldende Hollandsche
Buitenplaatsen, met dezelver beschrijvingen, Amsterdam, 1797.
6 Klaus Pracht, Gitter, Tübingen-Berlin, ca. 1995.
7 Edward Lucie-Smith, The art of Albert Paley, New York, 1996.

Peter Meijer, Hekken in Nederland

26

Het toegangshek van Zuilenstein te Leersum aan het begin van de 20ste eeuw. Op de achtergrond
kasteel Zuilenstein, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog werd verwoest. Foto C. Steenbergh (collectie
RDMZ/Steenbergh).
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Toegangshekken naar soort
Kastelen
In de 17de eeuw raakte het middeleeuwse kasteel uit de mode en groeide in vorm
toe naar het in die tijd opkomende buitenhuis van de stedeling. Menig kasteel werd
herbouwd tot een rechthoekig landhuis met omgrachting en een voorplein.
Voorbeelden zijn de kastelen Amerongen (1676) te Amerongen en Middachten (1695)
bij De Steeg, waar toegangshekken werden geplaatst die deel uitmaken van een
ommuring. Bij Zuylenstein te Leersum bevinden zich drie smeedijzeren hekken die
zijn geplaatst tussen bakstenen pijlers en tuinmuren, als onderdeel van een zeldzaam
en zeer waardevol overblijfsel van een vroeg 17de-eeuwse tuinaanleg. Bij de meeste
kastelen werden echter vrijstaande toeganghekken opgericht.
Tijdens de 19de eeuw werd met de romantische belangstelling voor de
Middeleeuwen ook het kasteel weer geliefd. Soms werden nieuwe kastelen gebouwd,
zoals het imposante kasteel De Haar te Haarzuilens (H.P. Cuypers, 1892 en volgende
jaren), waar smeedijzeren parkhekken werden geplaatst. Landhuizen met een
kasteelachtige allure werden nog gebouwd tot aan het begin van de 20ste eeuw, zoals
De Hooge Vuursche te Baarn (Ed. Cuypers, 1912), dat een groot toegangshek in
traditionele stijl bezit.

Buitenplaatsen
Toen aan het begin van de 17de eeuw de oorlogshandelingen van de Tachtigjarige
Oorlog zich beperkten tot de randen van de Republiek en het geld via de Oost-Indische
Compagnie binnenstroomde, begonnen rijke stedelingen hun vermogen ook in land
te beleggen. In de hierop gebouwde pachtboerderijen reserveerde de eigenaar voor
zichzelf een ‘heerschapskamer’. Geleidelijk aan werden deze zomerverblijven groter
en comfortabeler en maakten boomgaarden en moestuinen plaats voor siertuinen.
Nederland telde in de 18de eeuw vele honderden buitenplaatsen, vooral rond
Amsterdam waar zich in de 17de en 18de eeuw de rijkdom van Nederland
concentreerde. Omvangrijke buitenplaatsgebieden

Slot Haamstede, Ring 2 te Haamstede, gem. Westerschouwen. Toegangshek met gemetselde pijlers
en gebeeldhouwde zandstenen afdekkingen met gekroonde wapens. Eind 17de of begin 18de eeuw.
Tekening RDMZ, P.G. Meijer, 1998.
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ontstonden langs de Kennemerduinstrook, de Vecht, bij 's-Graveland, de Amstel en
in de Noord-Hollandse droogmakerijen. In de twee laatstgenoemde gebieden bleven
weinig monumentale hekken bewaard.
Aan het einde van de 18de eeuw kwam een einde aan de hoogconjuctuur en raakten
veel buitenplaatsen in verval. Bovendien deed in de tweede helft van de 18de eeuw
een nieuwe stroming in de tuinarchitectuur haar intrede die tijdens de 19de eeuw
grote opgang maakte. Waren aanvankelijk de lage en waterrijke streken in zwang,
thans verkoos men de hoger gelegen zandgronden zoals de Utrechtse Heuvelrug en
de Veluwezoom als woongebied, waar de uit Engeland afkomstige tuinarchitectuur
(de
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Beeckestein te Velsen op een gravure door H. de Leth uit 1729. Afb. uit: M. Brouerius van Nidek,
‘Het Zegepralent Kennemerlant’, 1733. Repro RDMZ.

zogenoemde ‘landschappelijke stijl’) beter tot haar recht kwam. In plaats van
symmetrisch en formeel aangelegde tuinen verlangde men nu een tuinaanleg met
een zo ongekunsteld en natuurlijk mogelijk aanzien.

Tolhekken
Het innen van tolgelden, dat al plaatsvond in de oudheid, nam tijdens de
Middeleeuwen in Europa zo toe dat de prijs van goederen in het land van bestemming
een veelvoud kon bedragen van die in het land van herkomst of verzending. Naast
particulieren werd ook tol geheven door de overheid, die daarmee de aanleg en het
onderhoud van land- en waterwegen bekostigden. Het tolrecht werd door de overheid
vaak verpacht aan een tolgaarder, die woonde in een huis dat vlak aan de weg stond.
Het tolhek of de tolboom sloot de weg af en ging open als de tol betaald was. Soms
diende het tolhuis ook als herberg of boerderij waar men de paarden kon uitspannen
(de ‘uitspanning’) en verversen.
Na afschaffing van het tolsysteem werden de meeste tolhekken gesloopt. Enkele
voorbeelden bleven echter bewaard, zoals het tolhek van de Scheveningseweg te
Den Haag uit 1656 (thans geplaatst aan de Kerkhoflaan), het tolhek en de
tolgaarderswoning aan de Haarlemmertrekvaart te Oegstgeest, eveneens uit 1656 en
de tolhekken te Warmond en Heenvliet.

Hekken bij boerderijen
Monumentale toegangshekken bij boerderijen bevinden zich voornamelijk in het
westen van het land, in de streken waar de boeren over het algemeen welvarend

Peter Meijer, Hekken in Nederland

waren. Soms behoorden deze hekken tot een buitenverblijf of adellijk huis dat eens
op deze plaats gelegen was. Ook werden wel grotere hekken opgericht door elders
wonende eigenaars van pachtboerderijen, die deze
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Hofstede Hoolvoord te Nijkerk. Toegangshek met bakstenen pijlers en houten vleugeldeuren. Gewassen
penseeltekening door C. Pronk uit 1732. Repro RDMZ.

tevens gebruikten als buitenverblijf. Talrijker waren de meer streekeigen
boerderijhekken van hout, maar oudere voorbeelden daarvan zijn nu zeldzaam en
behoren tot de categorie ‘verdwijnende hekken’. Beter bewaard bleven veel gietijzeren
hekken die vooral tijdens de tweede helft van de 19de eeuw werden opgericht. Iets
aparts zijn de hekken in de boerderijdorpen Rouveen en Staphorst, die in het voor
deze plaatsen kenmerkende blauw zijn geschilderd.

Hekken bij buitenbegraafplaatsen
In de christelijke cultuur was het gebruikelijk de doden in of rond de kerk te begraven,
maar aan het einde van de 18de eeuw raakten veel kerken en kerkhoven overvol. De
eerste buitenbegraafplaatsen ontstonden door particulier initiatief en dienden vaak
als familiebegraafplaats. Het duurde nog lang voordat algemeen werd overgegaan
tot de aanleg van buitenbegraafplaatsen, hoewel Napoleon al in 1810 het begraven
binnen de kerk verbood en Willem I in 1827 verordonneerde dat vanaf 1829 niet
meer in kerken begraven mocht worden. De begrafeniswet van 1869 bepaalde dat
plaatsen met meer dan 1000 inwoners buiten de bebouwde kom een algemene
begraafplaats moesten aanleggen. Bij veel grotere plaatsen waren inmiddels al
begraafplaatsen aangelegd. Voor het ontwerp van deze begraafplaatsen werden vaak
architecten aangetrokken. Veel begraafplaatsen kregen speciaal ontworpen
poortgebouwen of toegangshekken, vaak voorzien van symbolen en bijbelteksten en
opschriften als ‘Rust in vrede’ of ‘Gedenk te sterven’. Andere funeraire objecten
zoals lijk- en baarhuisjes, grafdelverswoningen of opslagruimten, vormen bij de
grotere begraafplaatsen een afsluitend ensemble, waarbij de aula soms op een
prominente plaats is gesitueerd.

Overige locaties
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Ook bij 19de-eeuwse stadsparken werden soms grote hekken geplaatst, zoals bij het
Vondelpark te Amsterdam. Ook op andere plaatsen, zoals bij kerken, hofjes, fabrieken,
kazernes en maatschappelijke instellingen werden soms monumentale hekwerken
opgericht, maar dit aantal bleef bescheiden ten opzichte van de vele toegangshekken
bij de buitenplaatsen en landhuizen.
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Gesmede stropbeugel welke was bevestigd aan een ijzeren hekstijl. Eerste helft 18de eeuw. Foto
RDMZ, P. van Galen, 1984.
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Materialen en ambacht
Voor de bouw van hekken en poorten gebruikte men hout, baksteen, natuursteen en
ijzer. Amsterdam was in de 17de en 18de eeuw het belangrijkste centrum voor de
hout-, ijzer- en natuursteenhandel en bezat ook de voornaamste ateliers voor decoratief
werk in deze materialen. In oostelijke delen van het land werd de Bentheimer
zandsteen direkt aangeleverd vanuit de groeve en voerden plaatselijke beeld- en
steenhouwers het werk uit.
De meest gebruikte houtsoorten waren eiken of grenen of een combinatie van beide.
Hout was goedkoper dan ijzer en steen en zeer geschikt voor decoratieve bewerking.
Een houten hek behoefde bovendien geen zware fundering, vaak stond het op een
balk die in het midden of aan het begin van een brug of dam was geplaatst.
De 17de- en 18de-eeuwse houten hekken bij buitenplaatsen bezaten vaak vier stijlen,
waarbij boven de doorgang een geprofileerde balk was aangebracht die de herinnering
in stand hield van een ingangspoort. Soms was het snijwerk aan stijlen en bekroningen
zo rijk dat de indruk ontstond van geschilderd natuursteenwerk. Houten hekken uit
de 17de eeuw bleven niet bewaard, restanten uit de 18de eeuw zijn zeldzaam.
De baksteen kwam doorgaans van de steenbakkerijen in het westen en midden van
het land, waar zich ook de meeste 17de- en 18de-eeuwse hekken met bakstenen
pijlers bevinden en het metselvak op een hoog niveau stond. Veel van deze hekken
staan op gemetselde bruggen of dammen waarmee zij één geheel vormen.
De meest gebruikte natuursteensoorten waren hardsteen en in mindere mate zandsteen.
Ook voor de plinten en afdekplaten van bakstenen pijlers gebruikte men meestal
hardsteen of zandsteen. De afdekplaten worden meestal bekroond door gebeeldhouwde
natuurstenen en soms metalen vaasvormige of afgeplatte bolvormige figuren, dierlijke
figuren en wapenschilden. Soms werden geprofileerde en met lood beklede houten
afdekkingen toegepast. In de 17de eeuw zijn hekken met natuurstenen pijlers nog
uitzonderlijk. In de 18de eeuw komen ze met name bij de meer prestigieuze
toegangshekken veelvuldig voor.
Het smeedijzer kwam in de 17de en 18de eeuw uit Zweden en later ook Engeland
en Duitsland. Het ijzer werd verhandeld in de vorm van vierkante, ronde of platte
staven. Dunnere staven leverde men in bossen. De lengte van de staven bedroeg
meestal 4 à 5 meter. Dikkere staven kregen stempels of initialen van de ijzerproducent.
Door de vele hoogovens die houtskoolijzer produceerden is ook het aantal merktekens
groot. Zulke merken worden nog aangetroffen op onbewerkte staven als hekstijlen,
brugstaven en muurankers. Op uit veel onderdelen bestaande hekken komen
telmerkensystemen voor die verwant zijn aan de tel- en stelmerken bij houtconstructies
en steenhouwwerk. De onderdelen van deze hekken werden eerst gemerkt en later
volgens het telmerkensysteem in elkaar gezet. Bij enkele hekken werd dit
telmerkensysteem gedocumenteerd, zoals bij het grote hek van Vreeden Hoff te
Nieuwersluis.8
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Met de komst van het industrietijdperk werd het mogelijk om gietijzer in grote
hoeveelheden te verwerken. IJzergieterijen bevonden zich al vanaf de 17de eeuw in
het oosten van het land waar zich ijzererts in de bodem bevond. Nadat in de 19de
eeuw deze ijzeroerbanken uitgeput raakten werd ruwijzer geïmporteerd. De productie
van gietijzeren objecten nam vanaf 1830 gestaag toe en kwam na 1850 tot grote
ontwikkeling. Er ontstonden grote gieterijen zoals Wispelwey te Zwolle, Schretlen
te Leiden, Van Enthoven en De Prins van Oranje te Den Haag en Becht en Dyserink
te Amsterdam. Bij hekken die werden samengesteld uit gietijzeren onderdelen werd
ook wel gebruik gemaakt van gietijzer dat smeedbaar was. Zo kon men hekken
vervaardigen die een combinatie vormden van smeeden gietwerk.
Na 1830 brachten grotere ijzergieterijen voorbeeld- of modelboeken uit met
afbeeldingen van hun producten. De decoratie was aanvankelijk in neoclassicistische
trant en vanaf de Wereldtentoonstelling van 1851 te Londen ook in andere neostijlen.
De Deventer IJzergieterij Nering Bögel (1749-1932) bracht in 1834 als een der eerste
gieterijen een voorbeeldboek uit, waarna andere bedrijven volgden.
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Voorbeelden van merktekens op smeedijzeren hekstaven. Tekening RDMZ, H. Karsemeijer.

Door gebrek aan opdrachten ging de kunst van het fijnere en decoratieve
ijzersmeden, tezamen met de daarvoor vereiste vaardigheden en technieken, tijdens
de 19de eeuw voor een belangrijk deel verloren. Het decoratieve smeedwerk werd
verdrongen door de goedkopere gietijzeren serieproducten. De voor die tijd
grootschalige serieproductie wekte aanvankelijk bewondering op, maar de
onvermijdelijke kritiek bleef niet lang uit.
Veelzeggend is de beschouwing van ds. J. Craandijk, die in 1875 een tocht maakte
langs de Vecht en daar onder meer het hek van Doornburg bewonderde:
‘Zulk smidswerk als wij in het ijzeren hek met ajour gewerkte palen zien,
krijgen wij heden ten dage niet veel meer onder de oogen. Mij is althans
geen enkele nieuwe plaats ten onzent bekend, wier ingang ook maar van
verre vergeleken kan worden bij wat de Vecht - en niet de Vecht alleen in de vorige eeuw te bewonderen gaf. Of onze smeden 't nog zouden kunnen
leveren? Misschien wel, als het werk maar naar eisch betaald werd. Daar
wordt veel geklaagd - en niet ten onrechte - over verval van de kunst in
ons land. Daar wordt menig middel voorgeslagen, om haar op te beuren.
Zou niet een der voornaamste middelen zijn, als de rijken en aanzienlijken
de kunst aanmoedigden, door goed geld te geven voor goed werk? 't Is
tegenwoordig alles gietwerk: - gegoten ijzer, gegoten krullen voor 't
stucadoorwerk, gegoten figuren om den gevel te versieren, en wie de kunst
beschermen, zij koopen schilderijen en hangen die in hun kamers. Ziet die
oude buitenplaatsen eens. Daar komt de bekwame smid aan te pas voor
het kunstig ijzerwerk aan hekken, balcons, stoepleuningen; de kundige
steenhouwer aan palen, balustrades, kroonlijsten; de bedreven houtsnijder
aan de sieraden op de buiten en binnendeuren; de volleerde stucadoor
aan de kunstig bewerkte plafonds en gangmuren. Maar ook de talentvolle
tekenaar vindt er zijn werk. Zie eens, om nu bij de hekken te blijven, die
hekken van Roozendaal en Doornburg, die wij gezien hebben, het hek van
Vreeden Hoff bij Loenen dat wij nog zien zullen. Welk een afwisseling. 't
Zijn alle drie kunststukken in hun soort, ook van tekening en opvatting,
maar zij gelijken volstrekt niet op elkander; ieder heeft een gansch
eigenaardig karakter’.9
De moderne ontwikkelingen werden niet alleen door ds. J. Craandijk en de traditionele
architecten gewantrouwd. Ook vooraanstaande Europese kunstenaars als John Ruskin
(1819-1900) en William Morris (1834-1896) bekritiseerden de industriële
massaproductie, die ambachtskunstenaars werkeloos maakte. In het laatste kwart
van de 19de eeuw ontstond echter een herwaardering van de smeedkunst waardoor
de vraag naar decoratief gietwerk afnam. Op het terrein van de architectuur gaf P.J.H.
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Cuypers (1827-1921) in ons land de grote stoot tot herleving van de ambachtskunsten.
Voorbeelden van smeedwerken bij of aan gebouwen door
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De afdeling kunstsmeedwerk van F.W. Braat te Delft, ca. 1900. Anonieme opname in collectie RDMZ.
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Cuypers ontworpen zijn kasteel De Haar te Haarzuilens (1892 en volgende jaren) en
de hekken bij het Rijksmuseum te Amsterdam (1876-1885).
Door de grote vraag naar kunstsmeedwerk ontstonden aan het einde van de 19de
eeuw grote smederijen, zoals de firma's G.J. Vincent & Co. te Schiedam (1879) en
F.W. Braat te Delft (1844). De firma Vincent beschikte over een eigen ontwerp- en
tekenafdeling en voerde ook ontwerpen uit van architecten en particulieren. Door
dit bedrijf vervaardigde hekken staan onder meer bij het Groot Seminarie te Warmond
en de R.K. Begraafplaats te Schiedam. Het bedrijf werd omstreeks 1909 wegens
gebrek aan opdrachten gesloten.
Het loodgietersbedrijf F.W. Braat specialiseerde zich na 1855 in de handel en
productie van zinken bouwornamenten. In 1888 richtte men een afdeling op voor
kunstsmeedwerk die snel groeide. Vervolgens kwamen er een ontwerp- en
tekenafdeling en een opleiding van leerlingen binnen het bedrijf. Inzendingen van
kunstsmeedwerk naar internationale tentoonstellingen werden bekroond, zoals op
de Wereldtentoonstelling van 1900 te Parijs. De smederij werd in 1915 wegens gebrek
aan opdrachten gesloten.

Kleur op smeedwerk
Vanaf de gotiek tot aan het classicisme beschilderde men decoratief smeedwerk vaak
in heldere en contrastrijke kleuren. Maar grote werken schilderde men bij voorkeur
in één kleur omdat een te bonte beschildering afbreuk kon doen aan de plastische
vormenrijkdom en het afwisselende spel van licht en schaduw.
In Nederland is het gebruikelijk dat ijzeren toegangshekken in één kleur of tint worden
geschilderd, meestal in zwart of donkergroen, soms in blauw. Wapenschilden zijn
voorzien van heraldische kleuren en bladgoud, dat ook wordt gebruikt om sierstukken
te accentueren, zoals naambanden, ornament en hekpieken. Soms wordt gebruik
gemaakt van blauw, zoals bij de gereconstrueerde hekken van Paleis Het Loo te
Apeldoorn, het Paleis Noordeinde te Den Haag en Het Slot te Zeist. Hekken in de
stijl van de art nouveau zijn soms in een lichtere tint of wit geschilderd.
In verscheidene oude bestekken staat dat smeedwerk aan gebouwen (zoals
muurankers) zwart geschilderd moest worden, maar over kleurgebruik op smeedijzeren
hekken is minder bekend. Bijzonder is dan ook het gedetailleerde verslag van de
advocaten Van Bolhuis en Beckering over een bezoek aan Het Loo te Apeldoorn in
1705.
Over de kleuren van de hekken vermelden zij het volgende:
‘... bij de ingangh van ijsere tralien, hemelsblauw geverft en boven vergult.’
‘... over een springende fontein met blauwe iseren leuningen...’
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Welke soort blauw werd toegepast is niet bekend. Blauw was duur in die tijd, het
was een kleur voor de rijken. De uitvinding van het Berlijnsblauw in 1704 maakte
in de loop van de 18de eeuw het schilderen in blauw minder kostbaar.
In een verfbestek van 1817 van het stadhuis van Kampen staat: ‘het van Rondsom
uitwendige opverven van het Stadhuis met zijn Tooren en alle verdere te verven en
te vergulden staande of voordeezen geverfde en vergulde Annexe werken hoegenaamt,
alleen het Berlijnsblauw hek agter het Stadhuis uitgezondert...’

Eindnoten:
8 H.N. Karsemeijer, Merk op smeedwerk, Restauratie Vademecum Rijksdienst voor de
Monumentenzorg 1985, blad 01 tm. 01-05.
9 J. Craandijk, Wandelingen door Nederland, deel Utrecht, p. 100, Haarlem, 1888.
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Selectie van hekken

Slotplaat van het toegangshek van Goudestein aan de Diependaalsedijk te Maarssen, midden 18de
eeuw. Foto RDMZ, P. van Galen, 1984.
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Toegangspoorten

Toegangspoort Huis Lemiers. Foto RDMZ, P. van Galen, 1997.
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Aquarel door J. Verheul Dzn., 1928, in bezit Gem. arch. Delft. Repro RDMZ.

Hammenpoort
Rotterdamseweg 155, Delft
Situatie en geschiedenis
De uit 1608 daterende Hammenpoort is een vrijstaand poortgebouw dat is geplaatst
bij een gemetselde dam in de sloot langs de Rotterdamseweg. De poort geeft toegang
tot het erf van de voormalige boerderij, vanouds de ‘Hammenwoning’ genoemd.

Beschrijving van het poortgebouw
De Hammenpoort is een gaaf en zeldzaam voorbeeld van een vrijstaand
poortgebouwtje uit de periode van de Nederlandse renaissance. De poort is uitgevoerd
in een mooie verhouding van bak- en natuursteen in de vorm van basementen,
spekbanden, aanzetblokken, sluitstenen, kapitelen, jaartalsteen en consoles onder de
dakvoet. De toegepaste natuursteen is Bentheimer zandsteen, geschilderd in grijs en
wit; de hammen zijn paarsachtig van kleur en de tekst ANNO 1608 is zwart.
Het hoofdgestel boven het geveltje is om de pilasters verstekt en loopt rondom
het gehele bouwwerkje. Het bezit een zandstenen architraaf en een fries van baksteen
met forse zandstenen consoles. Daarvan zijn er twee met engelenkopjes en één met
een mannenkop met lauwerkrans versierd. Tussen de consoles zijn twee cartouches
aangebracht waarop ‘ANNO-1608’ is aangegeven. Aan de achter- en zijkanten zijn
consoles geplaatst met een wat eenvoudiger versiering. In de zwikken boven de
segmentboog van de ingang zijn de gebeeldhouwde hammen te zien die dit
bouwwerkje algemeen als het ‘Hammenpoortje’ bekend hebben gemaakt. Het bovenste
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deel van het hoofdgestel, de kroonlijst, is in hout uitgevoerd en heeft een ruim
overstek. De door rode pannen gedekte houten kap daarboven heeft op de samenkomst
van de dakvlakken twee makelaars. Inwendig is de constructie van deze kap zichtbaar
gebleven. De twee gemetselde muurtjes ter weerszijden van het poortje zijn later
aangebracht, waarschijnlijk als extra steun en beveiliging tegen over klimmen. Aan
de achterzijde van het poortje is een steunbeer gemetseld. De toegang wordt door
hoge houten vleugeldeuren afgesloten. In een deur is een klein voetgangersdeurtje
met een getralied kijkraampje aangebracht.

Literatuur
J. Verheul Dzn., Merkwaardige oude inrijhekken alsmede poort- en
hoofdingangen in en om Rotterdam, deel 1, p. 90-93, Rotterdam, 1936.
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Hammenpoort. De situatie aan het begin van de 20ste eeuw. Foto C. Steenbergh, coll.
RDMZ/Steenbergh.
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De situatie aan het begin van de 20ste eeuw. Foto C. Steenbergh, coll. RDMZ/Steenbergh.

De Nienoort
Nienoord 1, Leek
Situatie en geschiedenis
Huis Nienoort of Nienort ligt in een bosachtig park aan de oostelijke zijde van Leek
en is als Nationaal Rijtuigmuseum toegankelijk. Het huidige landhuis werd in
1885-1886 gebouwd op de fundamenten van een borg die in 1525 werd gesticht door
Wigbold van Ewsum en in de 19de eeuw afbrandde. Van het oude slot zijn behalve
delen van het interieur nog twee laat 17de-eeuwse poortjes zichtbaar. Het park bezit
een inwendig als schelpengrot behandelde koepel. Vóór de ophaalbrug staat een rijk
gebeeldhouwde natuurstenen poort. Rechts en links daarvan staan fraaie kanonnen
op rolwagens.

Beschrijving van de toegangspoort
De uit Bentheimer zandsteen opgetrokken poort werd in 1708 vervaardigd door H.
Bielefeld in opdracht van Georg Wilhelm, tweede echtgenoot van Anna van Ewsum.
Boven de poortboog is het volgende opschrift aangebracht: DOMINUS / PROVIDEBIT
/ TEMPORE / GEORGU WILHELMU ET ANNA AB EWSSUM / S.R.J. COMITUM AB INN- ET
KNIPHAUSEN / DOMINORUM NIENORTAE ET TERRITORU VREDEWOLD
In de boogzwikken van de poortdoorgang zijn wapenschilden te zien. Schildhoudende
leeuwen op een sokkel, geflankeerd door vazen boven de poortpijlers, vormen de
bekroningen op de poort. De pijlers bezitten verdiept liggende vlakken met florale
motieven. In de vleugelstukken zijn de figuren afgebeeld van de lachende Democritus
en de wenende Heraclitus, aangevuld met zinnebeeldige voorstellingen van de woede
en de zachtmoedigheid. Ook op de lagere buitenste pijlers, die deel uitmaken van de
vleugelstukken, staan gebeeldhouwde vazen. Aan de onderzijde van de vleugelstukken
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is bovendien het bouwjaar van de poort aangegeven. De poortdoorgang kan worden
afgesloten door vrij lage smeedijzeren hekvleugels, bestaande uit eenvoudig
spijlenwerk zonder ornament.

Literatuur
Buiten, jrg. 1911, p. 208-210, ills.
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Foto RDMZ, P. van Galen, 1997.

Lemiers
Oud Lemiers 8, Lemiers
Situatie en geschiedenis
Lemiers is een 17de-eeuws edelmanshuis dat in de 18de eeuw werd gewijzigd. Het
bakstenen huis is gebouwd op de natuurstenen grondslagen van een middeleeuws
kasteel en ligt aan de noordelijke zijde van het dorp Lemiers op een omgracht terrein,
waarop ook de grote slothoeve uit de tweede helft van de 17de eeuw staat. In de
tweede helft van de 18de eeuw werd een nieuwe brug over de gracht gebouwd,
waarbij ook een toegangspoort werd opgericht.

Beschrijving van de toegangspoort
De uit baksteen en mergel opgebouwde poort vormt de afsluiting van een brug met
twee bogen en borstweringen. De poortboog, de geprofileerde afdekplaten met
gebeeldhouwde vazen en de zijstukken met voluten aan weerszijden van de pijlers,
zijn van mergel. In de mergelvlakken zijn groeven aangebracht in de afmetingen van
de toegepaste baksteen. Deze mergelvlakken waren in het verleden in een roodachtige
baksteenkleur gesausd. Boven de poort bevindt zich een klein, door leien gedekt
dakje met houten profileringen en twee kleine loden spitsjes. De houten deuren zijn
groen en wit geschilderd. De poort staat op een keermuur van baksteen en
mergelbanden. Deze muur heeft een gebogen verloop en aan beide zijden een
gemetselde pijler als beëindiging. Ook deze pijlers bezitten een geprofileerde
afdekplaat met een gebeeldhouwde vaas uit mergel. De brug is geplaveid met
natuurstenen keien.
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Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte poort 290 cm,
baksteen 25 à 26 × 5 à 6 × 12 à 13 cm.
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Kastelen, parken en buitenplaatsen

Huis Doorn. Detail hekvleugel.
Foto RDMZ, J.P. de Koning, 1999.
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De situatie aan het begin van de 20ste eeuw.
Foto C. Steenbergh, coll. Steenbergh/RDMZ.

Zwaansvliet
Volgerweg 83, Middenbeemster
Situatie en geschiedenis
Het huis Zwaansvliet (ook Zwaanvliet of Swaenvliet) werd in 1628 gebouwd door
Francois van Os, wiens vader, de koopman Dirck van Os, de grote stoot gaf tot de
drooglegging van de Beemster en wiens nageslacht daar tot in de 19de eeuw woonde.
Volgens een kaart uit 1643 van de Beemster, drooggelegd door Jan Adriaanszn.
Leeghwater tussen 1607-1612, lagen hier 52 ‘Herenhuizen’. Gedurende de zomer
vertoefden hier kooplieden en regenten uit Amsterdam, die ook buitenhuizen bouwden
aan de rivieren de Amstel en de Vecht. Vooral langs de Volgerweg verrezen gedurende
de 17de eeuw veel van deze lustoorden. Deze lustoorden, die namen droegen als
Vredenburgh, Zwaansvliet, Jagerslust en Belvliet, lagen in parkachtig aangelegde
omgevingen met waterpartijen, tuinbeelden en tuinhuisjes of theekoepels,
boomgaarden en moestuinen. Om deze buitens lag veelal een brede singel. Door
oorlogen in de 18de eeuw en de Franse overheersing werden reeds zeer vroeg in de
19de eeuw veel buitens afgebroken.

Beschrijving van het toegangshek
Aan de Volgerweg stonden tot aan het begin van de jaren zeventig de vervallen
hekpijlers van Zwaansvliet. De gemetselde en geblokte pijlers bezaten gezwenkte
vleugelstukken en natuurstenen plinten en afdekkingen. De pijlers werden bekroond
door twee levensgrote gebeeldhouwde vrouwenfiguren van Van Logteren, welke
thans zijn opgenomen in de collectie van het Rijksmuseum te Amsterdam. De
hekpijlers waren geplaatst op een gemetselde boogbrug en behoorden tot de oudste
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voorbeelden in ons land. In verband met de aanleg van Rijksweg 7 werden de brug
en de hekpijlers door Rijkswaterstaat overgenomen
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Hekpijlerbekroning.
Foto Rijksmuseum Amsterdam, z.j., coll. RDMZ.

Hekpijlerbekroning.
Foto Rijksmuseum Amsterdam, z.j., coll. RDMZ.

van de toenmalige eigenaar. In 1972 werd een sloopvergunning verleend voor het
afbreken van de brug en de pijlers, onder voorwaarde dat het geheel bij Volgerweg
66 zou worden herbouwd. In afwachting van de herbouw werden de afgekomen
materialen opgeslagen op een rijkswerf. Voor de herbouw werd een plan gemaakt
door de architect Y. Kok te Amsterdam, met het voornemen de brug en het hek weer
op te bouwen bij het voormalig buiten Vredenburgh, Zuiderweg 66 te Zuidoost
Beemster. Thans wil men dit plan, dat indertijd niet kon worden uitgevoerd, alsnog
realiseren.
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Foto RDMZ, S.J. Bouma, 1959.

Volgerwyck
Volgerweg 36, Middenbeemster
Situatie en geschiedenis
De voormalige buitenplaats Volgerwyck lag aan de zuidelijke zijde van de Volgerweg
en ten oosten van de Middenweg. Volgerwyck maakte deel uit van de vele
‘Herenhuizen’ die na de drooglegging van de Beemster gebouwd werden. Oostelijk
van Volgerwijck lag het buiten Zwaansvliet, waarvan de laatste overblijfselen, de
bouwvallige brug met hekpijlers, in 1972 werden afgebroken. De brug en de helaas
verminkte hekpijlers van Volgerwijck bleven echter bewaard.

Beschrijving van het toegangshek
De geblokte bakstenen pijlers bezitten massieve geprofileerde hardstenen afdekplaten
en basementen. Bijzonder is de bekroning van de pijlers, welke bestaat uit twee
gebeeldhouwde natuurstenen leeuwen in liggende houding, geplaatst op gemetselde
rechthoekige sokkels. In de dekplaten van de pijlers is aan de voorzijde in een klassiek
lettertype de naam van het buiten uitgehakt. In de linkerpijler staat VOLGER en in de
rechterpijler WYCK. De gebeeldhouwde leeuwen en afdekplaten zijn thans
witgeschilderd, de letters zijn zwart. De pijlers zijn van massief, fijn uitgevoerd
metselwerk van precies dezelfde soort als de naar beide zijden enigszins uitwaaierende
boogbrug. Langs de randen van de brug liggen hardstenen afdekbanden waarop aan
de straatzijde een leuning is geplaatst. Herstellingen aan deze afdekbanden geven
aan dat op de brug een oudere leuning heeft gestaan. De huidige balusters zijn
19de-eeuws. De brug en de pijlers dateren uit het tweede kwart van de zeventiende
eeuw.
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In de jaren zestig werden de hekpijlers door de toenmalige eigenaar ernstig verminkt.
Om een bredere doorgang te verkrijgen voor landbouwmachines werd een belangrijk
deel van de onderzijde van de pijlers weggekapt. De doorgangsbreedte die ongeveer
3,15 m bedroeg, werd door weghakken verwijd tot ca. 3,50 m. Bovendien zijn de
gesmede ijzeren hekvleugels na verwijdering verloren gegaan.

Een der verminkte hekpijlers.
Foto RDMZ, P.G. Meijer, 1996.

Enkele afmetingen
Baksteen 4 à 4,5 cm × ca. 10 cm × ca. 21 cm,
de bosseringen tellen 5 lagen,
de ingehouden stukken ertussen 4 lagen.
De bosseringen zijn in het midden van de pijler ca. 73 cm breed, de andere stukken
ca. 71 cm.
Dit effect is bereikt door in de ingehouden stukken de middelste kop van een
koppenlaag, respectievelijk strek van een strekkenlaag, af te slijpen tot ca. 7,5 à 8
cm, respectievelijk 18 à 19 cm.
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Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 1973.

Huis ten Bosch
Zandweg 44, Maarssen
Situatie en geschiedenis
Huis ten Bosch ligt op de oostelijke Vechtoever, bij een bocht van de rivier aan de
zuidelijke zijde van de Langegracht. Aangenomen wordt dat het huidige huis werd
gebouwd tussen 1627 en 1629 naar een ontwerp van Jacob van Campen, in opdracht
van de Amsterdammer Pieter Bolten. De voorgevel van het huis is een voorbeeld
van Hollands classicisme, dat mede door Van Campen werd geïntroduceerd.

Beschrijving van het toegangshek
Dit toegangshek dateert van omstreeks 1670 en vormt één geheel met een naar de
straatzijde toe uitwaaierende gemetselde dam. De hekpijlers zijn opgemetseld uit
een bruine handvormsteen vechtformaat en bezitten inspringende hoeken, rechte
gefrijnde plinten en gebeeldhouwde afdekkingen van Bentheimer zandsteen. Het
metselwerk is niet authentiek. De bovenzijden van de afdekplaten zijn voorzien van
min of meer florale motieven, welke ook aangebracht zijn op de platte vaasvormige
bekroningen. Tegen de afdekkingen zijn gebeeldhouwde en gepolychromeerde
wapenschilden aangebracht. Onder de afdekking bevinden zich gladde en
witgeschilderde natuurstenen vlakken waarop in zwarte letters de naam ‘Het Huys-Ten
Bosch’ is geschilderd. De hekvleugels bestaan uit strak spijlenwerk zonder ornament.
De ronde spijlen eindigen aan de bovenzijden in glad uitgesmede lange punten,
hetgeen nog slechts een enkele maal wordt aangetroffen bij oudere toegangshekken.
De liggers zijn
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Het Huis ten Bosch met aan de linkerzijde het toegangshek. Lithografie door P.J. Lutgers uit: ‘Gezigten
aan de rivier de Vecht’, 1836.
Repro coll. RDMZ.

voorzien van een afdeklijst. Opmerkelijk is dat de stijlen waaraan de hekvleugels
draaien aan de onderhelft vierkant zijn, na de middelste ligger achtzijdig en ter hoogte
van de bovendraaipunten (stropbeugels) geheel rond. De stropbeugels zijn van het
type dat bij 17de- en ook 18de-eeuwse hekken algemeen werd toegepast, zoals bij
het hek van Bolenstein te Maarssen. Het smeedwerk is in een goede staat en
zwartgeschilderd. In de Vechtstreek bevindt zich nog een tweede voorbeeld van dit
type hekvleugels bij het hek van de verdwenen buitenplaats Ouderhoek, eens gelegen
aan de noordelijke zijde van het dorp Nieuwersluis (thans Rijksstraatweg 47 te
Nieuwersluis).

Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte 315 cm,
pijleromtrek ca. 110 × 110 cm,
baksteen 20 × 9 × 4 cm,
diameter spijlen 3 cm,
liggers 5 × 3 cm, excl. 1 cm dikke afdeklijst met overstek van 1 cm,
stijlen onder 4,8 × 4,8 cm, na middelste ligger achtzijdig en boven rond.
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Foto RDMZ, A.H.C. Schollen, 1984.
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Raadhoven
Herengracht 20, Maarssen
Situatie en geschiedenis
Het vrijstaande huis Raadhoven ligt een stuk terug ten opzichte van de aaneengesloten
bebouwing aan de Herengracht. Raadhoven is waarschijnlijk een van de weinige
buitens in de Vechtstreek, dat niet werd verwoest tijdens de Franse inval in 1673.
Voor deze veronderstelling pleiten onder meer de opmerkelijke plafondschilderingen
die van omstreeks 1660 dateren. De tuin voor het huis wordt aan de straatzijde
begrensd door een toegangshek met pijlers van baksteen en gesmede ijzeren
hekvleugels en een tuinhek.

Beschrijving van het toegangshek en het tuinhek
De bakstenen pijlers bezitten inspringende hoeken en hardstenen plinten. Zij werden
omstreeks 1979 gebouwd naar het voorbeeld van de bouwvallige oude exemplaren.
De nieuwe pijlers zijn opgetrokken uit een bruinachtige machinale handvorm steen
vechtformaat. Op deze pijlers werden de oude natuurstenen afdekplaten en
bekroningen geplaatst Op de afdekplaten is in zwarte letters de naam van het huis
geschilderd. Het natuursteenwerk is voor het overige witgeschilderd. De hekvleugels
bestaan uit strak spijlenwerk. De bovenste liggers zijn echter in een gebogen lijn
uitgevoerd en aan de onderzijde van gesmede punten voorzien. Op de rechte middelste
liggers zijn zulke punten op de bovenzijden geplaatst. Op de liggers zijn afdeklijsten
aangebracht. De stevige ronde hekspijlen zijn, evenals die van het tuinhek, van ronde
punten voorzien en steken een flink stuk boven de hoogste ligger uit. De zware
buitenste hekstijlen zijn vierkant en aan de bovenzijde voorzien van een piek.
Het hoge en uit strak spijlenwerk bestaande tuinhek vormt één geheel met het
toegangshek. De hekspijlen zijn aan
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de bovenzijde verbonden door een ligger en aan de onderzijde vastgezet in een
hardstenen band, aangevuld met lood. De hardstenen banden sluiten aan op de
oorspronkelijke plinten van de oude hekpijlers. Deze oude banden en plinten bevinden
zich thans onder het maaiveld doordat het niveau van de straat en de tuin in de loop
der tijden hoger is geworden.
Het smeedwerk van het toegangs- en tuinhek werd aan het begin van de jaren negentig
hersteld. Op veel plaatsen waren sterke uitzettingen ontstaan door roestvorming;
door optredende spanningen werden onderdelen uiteengedrukt en vervormd. De
hekpijlers waren zoals gezegd reeds in 1979 opnieuw opgemetseld. Ook werd een
nieuwe hardstenen band gelegd waarin het oude tuinhek opnieuw werd vastgezet.
Voorts werden de vleugels van het toegangshek, die door verhoging van het maaiveld
in de grond waren vastgeraakt, iets hoger geplaatst, wat mogelijk was doordat de
nieuwe pijlers wat hoger waren opgemetseld dan de oude exemplaren. De
oorspronkelijke bovendraaipunten of stropbeugels werden helaas vervangen door
nieuwe draaipunten van een ander type.

Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte 210 cm,
pijlerhoogte incl. afdekking ca. 320 cm,
pijleromtrek 80 × 80 cm,
hekstijlen 5 × 5 cm,
liggers 4 × 4 cm (bovenste ligger met afdeklijstje), diameter spijlen 2,8 à 3 cm.

Peter Meijer, Hekken in Nederland

48

Wallesteyn
Vreelandseweg 23, Loenen aan de Vecht

Foto RDMZ, IJ. Th. Heins, 1997.

Situatie en geschiedenis
De Vreelandseweg is de oude verbindingsweg tussen Loenen en Vreeland op de
westelijke Vechtoever. In Loenen sluit de weg aan op de Dorpsstraat en de Molendijk.
Op enige afstand van het dorp, noordelijk van het eveneens verdwenen buiten
Kickenstein, bevond zich de buitenplaats Wallesteyn. Van de buitens Wallesteyn,
Kickestein, Westerklip, Steenklip en 't Huis te Loenen, die door aankoop en vererving
binnen enkele families nauw met elkaar samenhingen, is, uitgezonderd de hekpijlers
van Wallesteyn, niets bewaard gebleven.
Het ontstaan en vergaan van Wallesteyn valt vrijwel geheel in de achttiende eeuw.
Op de kaart van het Nedersticht, omstreeks 1685 gegraveerd door Romeyn de Hooghe,
komt Wallesteyn nog niet voor. Op een kaart van omstreeks 1710, gegraveerd door
P. Schenk, ziet men Wallesteyn voor het eerst afgebeeld, ten noorden van Kickestein.
Uit de kaart van Covens en Mortier van Loenen uit 1726 blijkt dat aan Wallesteyn
het buiten Kickestein is toegevoegd. Wallesteyn werd in 1698 gekocht door Hester
Castelijn, weduwe van Jean Balde. Door vererving bleef het in bezit van de familie
Balde tot 1811. In dat jaar werd het goed Wallesteyn verkocht voor f 33.100 exclusief
een bedrag van f 500 voor de tuinbeelden. Niet lang daarna werd het buiten gesloopt.
De aan de Vreelandseweg geplaatste hekpijlers bleven echter gespaard.

Beschrijving van het toegangshek
De bakstenen hekpijlers van Wallesteyn dateren uit het einde van de 17de eeuw
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of van omstreeks 1700. In de ‘Zegepraalende Vecht’ uit 1719 staat Wallesteyn
afgebeeld met hekpijlers van dezelfde vorm als de huidige exemplaren. De pijlers
bezitten gezwenkte zijstukken en zijn gemaakt van bruine handvorm steen. Op de
pijlers zijn natuurstenen afdekplaten geplaatst, bekroond door gebeeldhouwde
vaasachtige figuren. Dicht onder de afdekplaten bevinden zich gebeeldhouwde
cartouches, waarin de oorspronkelijke bewoners de familiewapens lieten aanbrengen.
Latere bewoners van Wallesteyn lieten de voorstellingen van deze wapens weghakken
en vervolgens de eigen familiewapens in kleur overschilderen. De cartouches,
afdekplaten en bekroningen zijn van Bentheimer zandsteen. Deze zandsteen is thans
witgeschilderd, de wapens zijn gepolychromeerd.
De oorspronkelijke hekvleugels ontbraken al aan het begin van de 20ste eeuw. Op
een afbeelding in het Verkade album ‘De Vecht’ uit 1915, is tussen de pijlers een
houten hekwerk te zien. In de pijlers bevinden zich nog de oude stropbeugels waarin
de oorspronkelijke hekvleugels aan de bovenzijden waren vastgezet. Omstreeks 1990
werd een groot deel van de rechterpijler gerestaureerd, waarbij de natuursteen opnieuw
werd geschilderd en de wapens werden gepolychromeerd. Ook werden nieuwe
gesmede ijzeren hekvleugels aangebracht, bestaande uit strak spijlenwerk en van een
vorm die algemeen werd toegepast bij hekken uit de 17de eeuw.

Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte aan pijhrvoet ca. 300 cm,
pijlerhoogte incl. afdekking ca. 315 cm,
pijleromtrek aan voet ca. 90 × 90 cm,
breedte zijstukken ca. 110 cm,
baksteen 21,5 × 10,5 × 4,5 cm.
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Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1965.

Ouderhoek
Rijksstraatweg 47, Nieuwersluis
Situatie en geschiedenis
Het toegangshek van de aan de overzijde van de Rijksstraatweg gelegen gelijknamige
boerderij behoorde tot de voormalige buitenplaats Ouderhoek. Deze was gelegen op
de westelijke Vechtoever op het grondgebied tussen de Vecht en de Rijksstraatweg
ten noorden van Nieuwersluis. Na het verdwijnen van het buiten Ouderhoek werd
het hek in 1914 overgebracht naar Rijksstraatweg 47, waarbij de pijlers opnieuw
werden opgemetseld.

Beschrijving van het toegangshek
Het van omstreeks 1690 daterende toegangshek is geplaatst aan het begin van een
uitwaaierende gemetselde dam. De pijlers zijn doorgemetseld tot aan de voet van de
dam en bezitten inspringende hoeken, rechte plinten en geprofileerde, gebeeldhouwde
afdekplaten met vaasachtige bekroningen van Bentheimer zandsteen. In de afdekplaten
is de naam OUDERHOEK uitgehakt en zwart geschilderd. De gesmede ijzeren
hekvleugels bezitten geen ornament, het zijn stevige spijlenhekken van een type dat
tijdens de 17de eeuw algemeen werd toegepast. Op de randen van de dam ligt een
zandstenen afdekband waarop een leuning met gietijzeren balusters is geplaatst. De
uiteinden van de leuning zijn versierd met een dierenkop. De hekvleugels en de
leuningen zijn thans zwart geschilderd. Het door aanrijdingen zwaar beschadigde
hek werd in de periode 1980-1990 gerestaureerd.

Literatuur
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Jaarboekje Niftarlake 1914.

Bolenstein
Bolensteinseweg 1-3, Maarssen
Situatie en geschiedenis.
Bolenstein ligt op de westelijke Vechtoever aan de noordelijke zijde van het dorp
Maarssen. Derck de Bole gaf omstreeks 1340 zijn naam aan het kasteel, dat
aanvankelijk bestond uit een enkele rechthoekige woontoren. In 1538 werd Bolenstein
verklaard tot ridderhofstad. In de volgende eeuwen werd het kasteel herhaaldelijk
verbouwd. In 1661 werden aan de zuidelijke zijde twee bijgebouwen opgericht
waartussen een toegangshek werd geplaatst. Deze situatie is tot op heden bewaard
gebleven.

Beschrijving toegangshek
Het toegangshek bezit ronde gemetselde pijlers van rode handvormsteen. De voet
van de pijlers bestaat uit een vierkante plaat (acabus) van hardsteen waarboven een
ronde geprofileerde plint van Bentheimer zandsteen is aangebracht. Ook de
geprofileerde afdekplaten zijn van Bentheimer zandsteen. De bekroningen
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in de vorm van schildhoudende leeuwen zijn van Obernkirchner. In de
gepolychromeerde wapenschilden zijn respectievelijk het wapen van de stichter
(Derck de Bole) en dat van de toenmalige eigenaar aangebracht.
De hekvleugels bestaan uit strak spijlenwerk zonder ornament, uitgezonderd de
gebogen naamband aan de bovenzijde van het hek, waarin de naam van het huis is
aangebracht. Het hekwerk is donkergroen geschilderd, de naam van het huis en de
spijlpunten zijn verguld. De ouderdom van het smeedwerk is moeilijk te bepalen aan
de hand van stijlkenmerken. De stropbeugels zijn van het type dat in de 17de en de
18de eeuw algemeen werd toegepast. Het hekwerk kan van jonger datum zijn dan
de uit 1661 daterende bijgebouwen, waarvan de pijlers een onlosmakelijk onderdeel
vormen.

Enkele afmetingen
Afstand tussen pijlers 375 cm,
doorganpbreedte hek 299 cm,
diameter hekspijlen ca. 3,5 cm,
diameter buitenste stijlen waaraan de vleugels draaien 5 cm,
afstand tussen de spijlen 9,5 cm,
liggers 6,5 cm breed, 4,5 cm hoog, excl. afdeklijstje.
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Het hek na herplaatsing bij huis Bingerden. Foto RDMZ, E.A. Canneman, 1961.

Bingerden
Bingerdenseweg 21, Angerlo
Situatie en geschiedenis
De buitenplaats Bingerden ligt tussen Giesbeek en Angerlo aan de zuidelijke zijde
van de rivier de IJssel. Het huidige huis werd ontworpen door E.A. Canneman en is
een kleinere versie van het oorspronkelijke, in hoofdopzet 18de eeuwse huis, dat in
1945 werd verwoest. De bijgebouwen, tuinen en het in landschappelijke stijl
aangelegde park bleven echter gespaard.
Bij de bouw van het nieuwe huis Bingerden in 1958 werd de weg die vanaf het
voorplein met een boog naar de brug leidde, vervangen door een rechte weg, gelegen
in de as van het huis. Deze verandering is een reconstructie naar een opmeting uit
1790-1791. Aan het begin van de nieuwe brug werd in 1958 het hek geplaatst van
het voormalig buiten Leeuwenhof te Overschie (ZH).
Leeuwenhof werd omstreeks 1645 aangelegd in opdracht van mr. Van der Staal,
burgemeester van Rotterdam. In de 19de eeuw werd het park verveend en in 1893
werd het monumentale huis afgebroken. Het toegangshek, geplaatst op een gemetselde
boogbrug waarin een sluitsteen met het jaartal 1645, bleef gespaard.

Beschrijving van het toegangshek
Dit monumentale toegangshek met bakstenen pijlers en gesmede ijzeren hekvleugels,
dateert van oorsprong uit het midden van de 17de eeuw. Oude foto's tonen dat het
hek op de oorspronkelijke plaats één geheel vormde met een gemetselde en naar de
straatzijde uitwaaierende boogbrug. De pijlers waren daarbij in een licht gebogen
lijn doorgemetseld tot aan de voet van het landhoofd. Uit deze foto's blijkt ook hoe
sterk de bouwvallige pijlers achterover waren gezakt.
De hekpijlers zijn opgemetseld uit een roodbruine handvorm steen rijnformaat en
voorzien van inspringende hoeken en geprofileerde zandstenen afdekplaten en plinten.
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De bekroning bestaat uit gebeeldhouwde zandstenen vazen met boven de hals
gestileerde acanthusbladeren. Deze ornamentstukken bezitten schilden, waarop in
1958 nieuwe gepolychromeerde wapens zijn aangebracht. Op deze figuren staat een
driedimensionale gebeeldhouwde kroon. De schilden droegen eertijds mogelijk de
wapens van de eerste bezitter van Leeuwenhof, mr. Van der Staal en zijn echtgenote
H.P. Meerman. De hekvleugels zijn sober uitgevoerd. De vierkante spijlen zijn aan
de bovenzijde recht afgezaagd. De middelste liggers zijn gebogen van lijn. Op de
bovenzijden zijn in een licht golvende lijn uitgevoerde punten geplaatst. Tussen de
spijlen die door de onderste ligger steken, is een verdichting aangebracht met korte
spijlen, die ook aan de bovenzijde in een licht golvende lijn in een punt eindigen. De
pijlers zijn thans met elkaar verbonden door een ijzeren staaf waarop een smeedijzeren
bekroning is geplaatst, bestaande uit symmetrische motieven, met in het centrum een
ovaal veld met het ineen gevlochten monogram van Van Heeckeren-Van Weede,
waarboven een kroontje is aangebracht.

Peter Meijer, Hekken in Nederland

53

Het toegangshek nog op de oorspronkelijke plaats aan de Delftweg te Rotterdam. Foto Openbare
Werken Rotterdam, z.j., coll. RDMZ.

Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte tussen plinten ca. 325 cm,
daarboven 344 cm,
pijleromtrek 100 × 100 cm,
hekstijlen 6 × 6 cm,
liggers 8 × 4 cm,
spijlen 3 × 3 cm.
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Holy
Holyweg, Vlaardingen
Situatie en geschiedenis.
Van de voormalige ridderhofstad Holy te Vlaardingen bleef alleen het imposante
toegangshek bewaard. Holy was gelegen in de Holierhoekschepolder te Vlaardingen
Ambacht. Reeds in 1343 werd Allert Aagte Muyssoon als bezitter genoemd, die de
hofstede Holy van zijn

Het hek op de huidige plek als toegang tot het rosarium aan de Holyweg. Foto RDMZ, G.J. Dukker,
1977

De gepolychromeerde wapens in de herdenkingsbank. Foto RDMZ, G.J. Dukker 1977.

vader erfde. Allert Muys en zijn nazaten hebben de naam Muys van Holy aangenomen
en behouden. Na het overlijden van de laatste eigenares, mevrouw Dreux van Holy
in 1850, werd de toren van de ridderhofstad afgebroken, het huis aan de nabijgelegen
boerenwoning gevoegd en de gronden tot weiland en boomgaard bestemd. Wat
gespaard bleef was het toegangshek met geslachtswapens. In 1964 ging de gemeente
Vlaardingen over tot afbraak van het hek en de brug in verband met de bouw van
het nieuwe streekziekenhuis. De onderdelen werden opgeslagen en in 1971 werden
de brug en het hek weer opgebouwd als toegang tot een tegenover het ziekenhuis
aangelegd parkje. In dit parkje staat een herdenkingsbank van rode handvorm steen
waarin een hardstenen plaat met gebeeldhouwde gepolychromeerde wapens is
geplaatst. Links en rechts daarvan is een zitgelegenheid aangebracht. Boven de bank
links een steen met de tekst: ‘Steen met de wapens van Johan Basius, heer van Holy,
1614-1640 en zijn echtgenote Geertruid van der Dussen’. De tekst in de steen rechts
luidt: ‘Toegangshek tot het landhuis van de heren van Holy, in 1735 gebouwd, in
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1964 afgebroken, weer herbouwd in 1971’. Het hek staat op een gemetselde boogbrug
waarin een sluitsteen met het jaartal 1632 is ingemetseld. Aangenomen wordt dat dr.
Johan Basius, toenmalig eigenaar van Holy, de oorspronkelijke brug liet bouwen.
Van hem is ook bekend dat hij de toren van Holy liet restaureren. Het grote
toegangshek werd mogelijk gebouwd in opdracht van een latere eigenaar van Holy:
mr. Maarten Weveringh.

Beschrijving van het toegangshek
De hekpijlers zijn gemaakt van een rode handvorm steen en bezitten dubbele
inspringende hoeken waardoor aan de vier zijden een pilastermotief ontstaat. De
plinten en geprofileerde afdekplaten zijn van Bentheimer zandsteen. Op de natuursteen
zijn sporen aanwezig van roodachtige verf. Foto's uit het begin van de 20ste eeuw
tonen dat in die tijd alle natuursteenwerk was witgeschilderd. De pijlerbekroningen,
geplaatst op van bladmotieven voorziene lichte verhogingen, zijn vierzijdig van vorm
en vertonen aan elke zijde een wapenschild. Boven deze schilden is een heraldische
kroon geplaatst. De voorstellingen van de wapenschilden zijn afgekapt, mogelijk
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Het hek nog op de oorspronkelijke plaats. Foto RDMZ, G.Th. Delemarre, 1958.
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ten tijde van de Bataafsche Republiek. Uit een reconstructie van nog aanwezige
wapenfragmenten kan afgeleid worden dat de hekpijlers ouder zijn dan het jaartal
1735, dat is aangebracht in de gesmede ijzeren bekroning. De pijlers zijn van een
type dat vooral werd toegepast in de 17de eeuw. Zowel de hekpijlers als de
bekroningen vertonen overeenkomsten met die van het 17de-eeuwse toegangshek
van het voormalig buiten Leeuwenhof te Overschie bij Rotterdam, dat werd verplaatst
naar huis Bingerden te Angerlo (Gld.). De hekvleugels bezitten een driedeling. Het
ruim 1 meter brede middendeel is apart draaibaar als doorgang voor voetgangers.
Dit gedeelte is bevestigd aan de rechter hekvleugel. De hekken zijn samengesteld
uit strak spijlenwerk dat schaars is voorzien van ornament. Aan de onderzijden zijn
vakken aangebracht met een ruitvormig motief. Boven de hekvleugels zijn de pijlers
met elkaar verbonden door een ijzeren staaf, waarop de in Lodewijk XIV-vormen
uitgevoerde bekroning is geplaatst. In de bekroning is in vergulde letters de naam
van het huis aangebracht en het gepolychromeerde wapen van het middeleeuwse
geslacht van Holy, gedekt door een vergulde heraldische kroon. Daaronder staat in
vergulde cijfers het jaartal 1735. Het overige smeedwerk is zwart geschilderd.

Enkele afmetingen
Pijlerhoogte incl. bekroningen ruim 500 cm,
pijleromtrek metselwerk 106 × 106 cm,
doorgangsbreedte 328 cm,
baksteen 18 à 19 × 8,5 à 9,5 × 4 cm,
hekstijlen 3,5 × 3,5 cm,
liggers 3 × 3 cm,
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spijlen 2 × 2 cm.
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Overvoorde
Van Vredenburghweg 174, Rijswijk (ZH)
Situatie en geschiedenis
Het huis Overvoorde ligt aan de zuidwestelijke zijde van Rijswijk en dateert mogelijk
uit de 17de eeuw. Vanaf de Van Vredenburghweg, het oude tracé dat de aangrenzende
buitenplaatsen ‘Steenvoorde’ en ‘De Voorde’ van het derde buiten ‘Overvoorde’
scheidt, zijn de twee bij dit laatste huis behorende hekken niet te zien en daardoor
weinig bekend. In 1931 werden deze drie buitenplaatsen, die eigendom waren van
jhr. mr. Van Vredenburgh en lagen binnen de gemeente Rijswijk, aangekocht door
de gemeente Den Haag. Sindsdien zijn de parken voor het publiek opengesteld.

Beschrijving van de hekken
De twee toegangshekken van het buiten Overvoorde zijn van gelijke vorm en
behandeling. De hekken geven toegang tot het voorplein van van het buiten en vormen
één geheel met de gemetselde boogbrugjes waarop zij geplaatst zijn. De hekken
dateren van omstreeks 1700 of iets vroeger. De pijlers zijn opgemetseld uit een
roodachtige handvorm steen en bezitten dubbele inspringende hoeken. Merkwaardig
zijn de gemetselde zijstukken aan de binnenzijden van de pijlers, waaraan de
hekvleugels zijn bevestigd. De pijlers bezitten zandstenen geprofileerde plinten en
afdekkingen met bekroningen. Tegen de pijlers zijn wapenschilden aangebracht. De
smeedijzeren hekvleugels bestaan uit strak spijlenwerk zonder ornament en zijn van
jonger datum. Langs de randen van de brug liggen zandstenen afdekbanden waarop
ijzeren leuningen met gesmeed ornament in Lodewijk XIV-trant staan. Beide hekken
werden omstreeks 1982 gerestaureerd in opdracht van de gemeente Den Haag.

Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte 295 cm tussen metselwerk en 270 cm tussen hardstenen plinten.
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Foto's RDMZ, A.J. van der Wal, 1986.
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Bydorp
Veurseweg bij 3, Voorschoten
Situatie en geschiedenis
De voormalige buitenplaats Bydorp lag aan de zuidelijk zijde van het dorp
Voorschoten. Onbekend is wanneer het huis, waarvan geen afbeeldingen bekend
zijn, precies werd gebouwd en afgebroken. Het huis verrees omstreeks het midden
van de 17de eeuw op de plaats van een hofstede en verwisselde in de 17de en 18de
eeuw verschillende malen van eigenaar. Bydorp werd in 1697 gezamenlijk gekocht
door Johan de Bije en zijn echtgenote Anna Oorthoorn, die in 1700 overleed. Het
aan de Veurseweg geplaatst toegangshek werd, afgaande op monogrammen in het
smeedwerk, waarschijnlijk in opdracht van dit echtpaar opgericht in de periode tussen
1697 en 1700.

Beschrijving van het toegangshek
Het toegangshek bezit geblokte hardstenen pijlers met dubbele inspringende hoeken.
De steen is deels bewerkt met een frijnslag, welke plaatselijk niet meer waarneembaar
is. De pijlers worden bekroond door gebeeldhouwde zandstenen vazen met
wapenschilden. De

Monogram in rechter-hekvleugel.
Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 1986.
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Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 1986.

vazen staan op een met bladmotieven versierd voetstuk, dat vanaf de randen van de
geprofileerde afdekplaten in een gebogen, opgaande lijn is uitgevoerd. Op de
bekroning zijn sporen zichtbaar van een beschildering in lichte oker. De gesmede
ijzeren hekvleugels kan men op verschillende doorgangsbreedten openen. De buitenste
hekstijlen zijn op de gebruikelijke wijze door middel van bovendraaipunten aan de
hekspijlers bevestigd, maar op ca. 60 cm afstand van deze buitenste stijlen bevindt
zich in beide hekvleugels nog een stijl met scharnierpunten. De hekvleugels zijn aan
de onderzijde voorzien van vakken met een zich herhalend symmetrisch motief.
Daarboven is strak spijlenwerk geplaatst. Deze spijlen zijn aan de bovenzijden
voorzien van forse lanspunten. Aan de onderzijde van de bovenste ligger is een
eenvoudig symmetrisch motief aangebracht. Aan de bovenzijden van de hekvleugels
bevinden zich vakken met monogrammen. Links zijn ineengevlochten de letters J.B.
te herkennen en rechts de letters A.O., die in elk der monogrammen omwille van de
symmetrie aan elkaar gespiegeld zijn. Het hek bezit een opmerkelijke slotplaat met
een robuuste handgreep en een sleutelgat, dat schuilgaat achter een beweegbaar
slotplaatje, in de vorm van een wapentje. Het smeedwerk bevindt zich in een goede
staat en is zwart geschilderd. De monogrammen zijn verguld.

Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte aan voet pijlers ca. 330 cm,
pijleromtrek aan voet 105 × 105 cm,
stijlen naast hekvleugels 5,5 × 5,5 cm,
diameter spijlen ca. 3 cm,
tussenruimten 10,5 à 12 cm.

Literatuur
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De situatie aan het begin van deze eeuw.
Foto C. Steenbergh, coll. RDMZ/Steenbergh.

Schaloen
Oud Valkenburg 3-5-7, Schin op Geul
Situatie en geschiedenis
Kasteel Schaloen, gelegen aan de noordwestelijke zijde van Oud Valkenburg tussen
de kastelen Oost en Genhoes, is een omgracht mergelstenen huis, bestaande uit een
laatgotisch oostelijk deel met twee torentjes op de hoeken en een westelijke helft uit
1656. Bij een ingrijpende restauratie in 1894 werden gotische elementen aan het huis
toegevoegd. De Slothoeve dateert uit 1701 en werd in de 18de eeuw diverse malen
uitgebreid en gewijzigd, onder meer in 1721 en 1738. Deze hoeve omsluit drie zijden
van een zeer breed voorplein, dat toegankelijk is via een poort met fronton en torentje.
De hoeve en het kasteel zijn bereikbaar via een stenen brug met hekpijlers die
waarschijnlijk uit de bouwtijd van de slothoeve dateren.

Beschrijving van de hekpijlers
De 4 pijlers en vleugelstukken zijn opgebouwd uit mergel en baksteen. Alle verdiept
liggende vlakken en het basement zijn uitgevoerd in mergel; het metselwerk bestaat
uit een rode handvorm steen. Deze baksteen was in het verleden rood geschilderd,
sporen daarvan zijn nog aanwezig. De hoofdpijlers bezitten een geprofileerde
mergelstenen afdekking en worden bekroond door gebeeldhouwde mergelstenen
vazen. De lage buitenste pijlers bezitten eveneens een geprofileerde mergelstenen
afdekking, maar de bekroningen die te zien zijn op oude foto's, ontbreken thans. De
doorgangsbreedte tussen de pijlers wordt versmald door twee gebogen schamppalen
van Naamse steen. Deuren of hekvleugels ontbreken.

Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte 365 cm,
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baksteen ca. 23 × 11 à 11,5 × 5 à 5,5 cm.
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Gravure door P. Schenk, ca. 1700.
Coll. Rijksmuseum Amsterdam, repro RDMZ.

De Voorst
Binnenweg 10, Eefde
Situatie en geschiedenis
Huis De Voorst ligt aan de noordoostelijke zijde van Zutphen tussen Eefde en
Warnsveld. Dit landhuis van zeer monumentale aanleg werd in de periode 1695-1697
gebouwd voor Arnold Joost van Keppel, bijzonder gunsteling van de
koning-stadhouder. Bij de bouw van het huis werd samengewerkt tussen Jacobus
Roman en Daniël Marot zonder dat precies is aan te geven wat beider aandeel is
geweest.
Een openbare veiling van het huis in 1846 had noodlottige gevolgen. De koper liet
de voorgebouwen en de gebogen verbindingscolonaden slopen, evenals de
oorspronkelijke kap van het huis met loden afdekking. Ook grote delen van de
interieurs werden verkocht. Een betere tijd brak aan toen De Voorst in 1875 door
H.G.J. Völcker werd verworven. Deze liet een nieuw zuidelijk voorgebouw optrekken.
In 1909 liet zijn zoon een noordelijk voorgebouw oprichten en verrezen weer
verbindingscolonaden. Deze werken vonden plaats onder leiding van de gebroeders
M.A. en J. van Nieukerken, die ook de monumentale tuinhekken ontwierpen tussen
de voorgebouwen en de gracht. Van het oude smeedijzeren hek op de toegangsbrug
naar het voorplein werd een kopie gemaakt. Het oorspronkelijke exemplaar werd
opgesteld in de tuin van het Rijksmuseum te Amsterdam.

Beschrijving van het toegangshek op de brug
De hekvleugels zijn aangebracht tussen zogenoemde ‘open hekstijlen’, bestaande
uit twee op enige afstand van elkaar geplaatst stijlen waarbij de tussenruimte is gevuld
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met symmetrisch ornament in Lodewijk XIV-vormen. Aan weerszijden zijn gesloten
spijlenvakken geplaatst, op dezelfde wijze uitgevoerd als de hekvleugels en aan de
buitenzijden afgesloten door open hekstijlen van dezelfde vorm. De buitenste stijlen
zijn geplaatst tegen de natuurstenen balustrade van de brug. Aan weerszijden van de
stijlen zijn rijk uitgevoerde zijstukken met voluutvormen aangebracht, deels op de
balustrade rustend en aan de buitenzijde daarvan vastgezet. Deze zijstukken bezitten
een overdaad aan florale motieven en grillig gevormde punten langs de buitenranden.
De bovenzijde van het hekwerk is uitgevoerd in een rechte lijn. Het geheel wordt zo
omgeven door een rechthoekige omraming waartegen de grillige lijnen van de
zijstukken zich scherp aftekenen. De afsluitende lijn aan de bovenzijde bestaat uit
een doorlopende geprofileerde ligger. Op deze ligger zijn
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Gravure door D. Marot, ca. 1700.
Coll. Stedelijk Museum Zutphen, repro RDMZ.

lanspunten geplaatst in de lijn van de vierkante hekspijlen. Op de ligger zijn boven
de vier open hekstijlen gesmede ijzeren boompjes met oranjeappeltjes geplaatst. Het
hek wordt gesteund door in totaal acht lage en smalle schoren die tegen de hekstijlen
zijn aangebracht.
Niet bekend is in welk jaar het oorspronkelijke hek werd vervaardigd, dat thans in
de tuin van het Rijksmuseum staat. Op een gravure van P. Schenk van omstreeks
1700 staat een hek dat in grote lijn overeenkomt met het huidige hek, maar de
detaillering is anders. Op een vogelvlucht door Daniël Marot staat echter een hek
afgebeeld dat meer overeenkomt met het huidige hek. Op deze gravure zijn boven
de hekstijlen bekroningen aangegeven die lijken op de smeedijzeren boompjes op
het huidige hek. Boven de doorgang is echter een bekroning getekend die aan het
oorspronkelijke hek bij het Rijksmuseum ontbreekt. Ondanks de verschillen in de
weergave op oude gravures en het bestaande hek, lijkt dit, gelet op zowel de algehele
uitvoering als de detaillering, te dateren uit de bouwtijd van het huis of van kort
daarna.
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De situatie aan het begin van deze eeuw.
Foto C. Steenbergh, coll. RDMZ/Steenbergh.

Rechterdeel van het nieuwe brughek. Aan de voet van het rechterboompje is het jaartal 1899
aangebracht. Anonieme opname z.j. (ca. 1900), coll. RDMZ.
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Foto RDMZ, IJ. Th. Heins, 1998.

Roosendaal
Vechtdijk, Utrecht
Situatie en geschiedenis
De voormalige buitenplaats Roosendaal was gelegen op de oostelijke Vechtoever
aan de noordelijke zijde van de stad Utrecht. Roosendaal was een in classicistische
trant uitgevoerd monumentaal huis dat kort vóór 1680 werd gebouwd. Het huis was
vrij dicht aan de Vecht gesitueerd. De ruimte vóór het huis werd aan de linkerzijde
begrensd door twee tuinhuizen en rechts door een bijgebouw. Een balustrade aan
weerszijden van het in de as van het huis geplaatste toegangshek vormde de afsluiting
aan de Vechtzijde. Recht tegenover het toegangshek bevond zich een boven het water
gebouwd terrasje of ‘waterstoep’, qua uitvoering één geheel vormend met het
toegangshek en genoemde balustrade. Dit alles is te zien op een gravure door Daniël
Stoopendaal.1
Het buiten werd in de loop der eeuwen meermalen verbouwd. De laatste resten van
het in verval geraakte huis werden in de jaren zeventig afgebroken ten behoeve van
de aanleg van het Vechtzoompark. Alleen de voorste koepel - zij het in een latere
vorm - en het vervallen toegangshek bleven gespaard. Plannen voor herstel werden
gekoppeld aan de aanleg van het Vechtzoompark. De koepel werd aan het begin van
de jaren tachtig hersteld en het toegangshek omstreeks 1992.

Beschrijving van het toegangshek
Het in classicistische trant uitgevoerde toegangshek dateert van 1705. De pijlers zijn
deels geblokt en aan de voorzijden van pilasters voorzien. Op de linker pilaster is
het woord ANNO uitgehakt en op de rechter pilaster het jaartal 1705. Deze tekst is
zwart geschilderd. Aan weerszijden van de pijlers zijn gezwenkte hardstenen
zijstukken aangebracht waarvan de bovenranden zijn versierd met guirlandes. De
hekpijlers worden bekroond door witgeschilderde
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De originele pijlerbekroningen.
Foto RDMZ, P.G. Meijer, ca. 1983.

vrouwenbustes die een kopie zijn van de oorspronkelijke exemplaren. Na de sloop
van het laatste restant van het huis Roosendaal stonden de pijlers vele jaren ingekrat,
maar de beelden werden uit veiligheidsoverwegingen bij een gemeentelijke dienst
ondergebracht. Uit vrees voor vandalisme werden de authentieke beelden vervangen
door kopieën die zijn gegoten in een mortel. Ook de gesmede ijzeren hekvleugels
en de brugleuningen zijn een kopie van het oorspronkelijke werk, zoals dat staat
afgebeeld op een tekening van het oude hek. Het smeedwerk bestaat uit strak
spijlenwerk. Tussen de spijlen van de brugleuningen en op en onder de liggers van
de hekvleugels bevindt zich eenvoudig symmetrisch ornament. De hekvleugels zijn
aan de bovenzijden bevestigd in een rechte ijzeren staaf tussen beide pijlers. Op deze
staaf is een bekroning geplaatst in de vorm van symmetrisch ornament.
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Tekening RDMZ, P.G. Meijer, 1976, naar anonieme en ongedateerde tekening.

Eindnoten:
1 Daniël Stoopendaal, De Zegepraalende Vecht, Amsterdam 1719, afb. 6.
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Het uit 1715 daterende toegangshek van de Hortus naar een gravure door Goeree. Titelprent van de
tweede catalogus van de medicinale planten van de Hortus, samengesteld door Caspar Commelin,
1715. Afb. coll. Centrale Facultaire Bibliotheek, Faculteit der Biologie, Universiteit Amsterdam.

Hortus Botanicus
Plantage Middenlaan 2a, Amsterdam.
Situatie en geschiedenis
Een Hortus Botanicus is een plantentuin waarvan de collectie volgens bepaalde
wetenschappelijke criteria is opgebouwd. Botanische tuinen stonden oorspronkelijk
ten dienste van de medische wetenschap en het medisch onderwijs. Daarom heetten
die tuinen vaak Hortus Medicus. In de 16de en 17de eeuw ontstond, gestimuleerd
door de kennisname van vele exotische planten uit verre werelddelen, geleidelijk de
botanische wetenschap. De eerste Nederlandse Hortus werd in 1589 aangelegd te
Franeker, waarna Leiden (1590), Amsterdam (1638), Utrecht (1639), Breda (1639),
Groningen (1642) en Harderwijk (1649) volgden.
De voorloper van de Amsterdamse Hortus Medicus dateert uit 1638. Dat was de tuin
van het in 1532 afgebrande Reguliersklooster nabij het huidige Rembrandtplein. In
1660 verhuisden de planten naar de tuin van het Binnengasthuis en in 1682 verhuisde
de Hortus naar zijn huidige plek. De tuin en het wetenschappelijk werk in Amsterdam
genoten vanaf het einde van de 17de eeuw internationaal aanzien. In de 18de eeuw
beleefde de Amsterdams Hortus haar Gouden Eeuw, het was het tijdvak waarin zij
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uitgroeide tot misschien wel de beroemdste tuin ter wereld. Tot de bekendste
bezoekers behoorden de Russische tsaar Peter de Grote en de Zweedse botanicus
Carolus Linnaeus.

Beschrijving van het toegangshek
In 1714 werden werd het plan ontwikkeld voor de bouw van een stenen tuinmuur
die zich zou uitstrekken van de brug over de Nieuwe Herengracht tot aan de
toenmalige houten toegangspoort. Deze poort van stadstimmerman Petersom staat
afgebeeld op de plantencatalogus uit 1689. De nieuwe muur diende bovendien als
achterwand voor een tweetal nieuwe kassen en sloot aan op de nieuwe toegangspoort
met
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gemetselde pijlers. Deze toegangspoort werd geheel volgens de ontwerptekening
uitgevoerd en staat afgebeeld als titelprent in de tweede catalogus van de medicinale
planten (van de Hortus) uit 1715, in welk jaar ook de poort werd gebouwd. In de
‘Tegenwoordige staat der Verenigde Nederlanden’ uit 1744 wordt deze als volgt
beschreven: ‘een fraaie poort, voor welke deur de naam Hortus Medicus, dat is
Artzenij-Tuin, te lezen staat. Ter wederzijde van de deur der poorte staan twee
vierkante zuilen van gebakken steen, aan welken het oud en nieuw wapen der stad
hangen. Twee steenen vaazen staan er boven op. Op de deur zijn drie kopstukken
van oude kruidkenners gehouwen’. Van de twee genoemde wapens is het ene een
schild met een koggeschip en het andere de bekende balk met de drie Sint
Andrieskruisjes. Jan Wagenaar vertelt in zijn stadsgeschiedenis uit 1765 wie de drie
kruidkenners zijn: ‘Op de deuren der poorte plagten twee kopstukken van
Theophrastus en Dioscorides en een van Hygieia, de godinne der gezondheid,
afgebeeld te zijn, die, met het vernieuwen der deuren zijn weggeraakt’. Deze figuren
hebben de Hortuspoort dus niet lang gesierd. Over de vazen die de pijlers bekronen
vertelt Wagenaar dat in ieder ‘s-zomers een grote Aloëplant (Agave) staat te groeien’.
Deze vazen bleven bewaard, maar de gesloten houten deuren werden in het midden
van de 19de eeuw vervangen door het huidige ijzeren hek.
Aan de andere zijde van de pijlers bevinden zich ook twee wapenschilden die uit de
bouwtijd zullen dateren, maar die noch in de ‘Tegenwoordige staat, noch door
Wagenaar genoemd worden. De linkerpijler (van binnen rechts) bezit een wapen met
een hoofd versierd met een krans en een lint, de andere pijler heeft een wapen met
een recht kruis en vier sterren. Beide wapens zijn getooid met de ‘fasces et secures’,
de roedebundel met de bijl, als teken van de magistratuur. Dit zijn respectievelijk de
wapens van de familie Hooft en Pancras. Tijdens de bouwactiviteiten in de jaren
1710-1715 waren Gerrit Hooft en Gerbrand Pancras

Vooraanzicht van het toegangshek. Anonieme opname z.j., coll. Hortus Botanicus Amsterdam.
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commissaris van de Hortus. Mogelijk lieten zij de wapens aanbrengen na voltooiing
van de bouwactiviteiten die zij georganiseerd hadden.

Beschrijving huidige toestand toegangshek
Geblokte gemetselde pijlers met inspringende hoeken, natuurstenen plinten en zware
geprofileerde afdekplaten bekroond door grote vazen. Tegen de pijlers wapenschilden
met guirlandes, alles van zandsteen en roomkleurig geschilderd. Op de rechterpijler
is het wapen van de stad Amsterdam aangebracht en op verzoek van de VOC op de
linkerpijler het VOC-wapen. De grote vazen op de pijlers waren bestemd voor Agaves,
zoals te zien is op een gravure door Goeree. Op deze afbeelding zien wij bovendien
dat tussen de pijlers houten deuren waren aangebracht. Het huidige hekwerk dateert
uit de 19de eeuw en bestaat uit een eenvoudig spijlenhek met latere toevoegingen in
de vorm van ornament.

Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte ca. 226 cm,
pijleromtrek ca. 102 × 102 cm,
baksteen ca. 20 × 7,5 à 9,5 × 3,5 à 4 cm.
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Tekening RDMZ, P.G. Meijer, 1996.

Schaap en Doorn
Dammerweg 5, Weesp
Situatie en geschiedenis
Op de oostelijke Vechtoever, noordelijk van Nederhorst den Berg tussen de
buurtschappen Hinderdam en Uitermeer, staat een uit 1937 daterende boerderij. Deze
boerderij is bereikbaar via een gemetselde dam en een toegangshek, die beiden van
oorsprong uit de 18de eeuw dateren en volgens overlevering toebehoorden aan het
buiten ‘Schapendoorn’ of ‘Schaap en Doorn’. Deze naam staat aangegeven op oude
kaarten, maar over het ontstaan en

Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1984.

vergaan van deze plaats zijn geen gegevens bekend. Baron Van Lynden, bewoner
van kasteel Nederhorst te Nederhorst den Berg, kocht in de jaren dertig de oude
boerderij en het grondgebied waar eens Schaap en Doorn lag. In 1937 liet de baron
de huidige boerderij bouwen en tegelijk de dam en het toegangshek herstellen. Het
metselwerk daarvan was zo slecht dat het moest worden vervangen. Baron Van
Lynden verkocht het bezit in 1974.

Beschrijving van het toegangshek
Het toegangshek staat in het midden van een naar twee zijden uitwaaierende
gemetselde dam, waarop langs de randen zandstenen afdekbanden zijn gelegd. De
forse, niet zo hoge pijlers zijn voorzien van inspringende hoeken en een blokmotief.
De baksteen is een roodbruine handvorm steen vechtformaat. De geprofileerde plinten
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en afdekkingen zijn van Bentheimer zandsteen. Deze afdekkingen zijn aan de
bovenzijden voorzien van een vlakke gebeeldhouwde vorm. De hekvleugels dateren
uit de 18de eeuw en bestaan uit strak spijlenwerk zonder ornament. Zowel de gebogen
bovenste liggers als de onderste liggers zijn voorzien van afdeklijsten. Aan de
benedenzijde is een verdichting aangebracht door korte spijlen tussen de lange spijlen
te plaatsen. De bovendraaipunten van de hekvleugels zijn authentiek en van een vorm
die in de 17de en 18de eeuw algemeen werd toegepast.

Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte aan pijlervoet 318,5 cm,
pijlerhoogte ca. 200 cm, incl. afdekking ca. 240 cm,
pijleromtrek aan voet ca. 102 × 102 cm,
liggers ca. 5 cm, excl. dun afdeklijstje, diameter hekstijlen 5 cm,
diameter spijlen ca. 3 cm,
baksteen ca. 21 × 4 á 4,5 × 10 cm.
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Hardenbroek
Langbroekerdijk 24, Driebergen-Rijssenburg
Situatie en geschiedenis
Hardenbroek ligt dichter bij de Kromme Rijn dan bij de Langbroeker Wetering en
dankt zijn naam aan een vaste plek waar men beter bouwen kon, in het moerassige
gebied van het Lange Broek. Hardenbroek heeft een 18de eeuws

Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 1974.

uiterlijk en ontwikkelde zich vanuit een eenvoudige vierkante woontoren, die
omstreeks 1300 door een lid van het geslacht Van Wulven gesticht werd. Vanaf de
Provinciale weg van Bunnik naar Wijk bij Duurstede ziet men het huis aan het einde
van een oprijlaan, die wordt afgesloten door een toegangshek met twee bakstenen
pijlers, waarop natuurstenen schildhoudende vogelfiguren staan. Dit toegangshek is
afkomstig van de voormalige boerderij 't-Slot 's-Heer Aertsberg, eens gelegen aan
de huidige Dijklaan te Bergambacht (ZH).
Bergambacht dat nabij de Lekdijk in de Krimpenerwaard ligt en een oude
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Tekening RDMZ, P.G. Meijer, 1997.

heerlijkheid is, bezat vroeger een slot dat 's-Heer Aertsberg' genoemd werd en vrij
dicht bij het dorp lag. Dit slot werd volgens overlevering omstreeks 1325 door Aert
of Arnout van Arkel gesticht en in 1910 tezamen met de bijbehorende boerderij
afgebroken. Het bij de boerderij behorende toegangshek bleef echter gespaard. Het
hek vormde één geheel met een gemetseld brugje met hardstenen afdekbanden op
de uitwaaierende zijwanden. Beide pijlers waren doorgemetseld tot aan de voet van
de brug en op weghoogte voorzien van hardstenen plinten. In opdracht van de
toenmalige eigenaar, mr. G.C.D.R. baron van Hardenbroek van Bergambacht, werd
het toegangshek afgebroken en herplaatst als afsluiting van de oprijlaan van huis
Hardenbroek. De combinatie van het brugje en het hek ging door demping van het
water al eerder verloren.

Beschrijving van het toegangshek
De geblokte pijlers bezitten inspringende hoeken en hardstenen plinten en
geprofileerde afdekkingen, bekroond door witgeschilderde zandstenen vogelfiguren
met gepolychromeerde wapenschilden, waarop in rood, wit en bladgoud het wapen
van het geslacht Van Hardenbroek van Bergambacht. Deze heraldische figuren missen
echter een behoorlijk voetstuk, wat de verhouding tussen de pijlers en de bekroning
niet ten goede komt. Door de herbouw en het ontbreken van typische stijlkenmerken
is een datering moeilijk aan te geven. Ook de doorgangsbreedte van het hek kan
aanmerkelijk vergroot zijn. Het hek kan van oorsprong uit het einde van de 17de
eeuw dateren, maar ook van jonger datum zijn. De smeedijzeren hekvleugels bestaan
uit strak spijlenwerk. De bovenste liggers zijn voorzien van een afdeklijst en
uitgevoerd in golvende lijnen en beëindigingen in voluutvorm.

Enkele afmetingen
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Doorgangsbreedte tussen de plinten 343 cm, tussen metselwerk 352 cm,
pijleromtrek 98 × 98 cm, met inspringende hoeken van 14 × 14 cm,
baksteen 22 à 23 × 11 à 12 × 4 à 4,5 cm,
diameter spijlen 3 cm,
liggers 2,8 × 5,8 cm,
bovenste ligger 4,5 × 5,8 cm (incl. lijst),
vogelfiguren 85 cm hoog,
voetstuk 10 cm hoog.

Literatuur
J. Verheul Dzn., Merkwaardige oude inrijhekken alsmede poort- en
hoofdingangen uit de XVIIe, XVIIIe en XIXe eeuw in en om Rotterdam, deel 2,
p. 45-46, ill., Rotterdam, 1940.
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Het hek na restauratie en verbreding van de doorgang. Foto RDMZ, G.Th. Delemarre, 1959.

Linschoten
Noord Linschoterdijk 15, Linschoten
Situatie en geschiedenis
Westelijk van het dorp Linschoten ligt aan het riviertje de Lange Linschoten de
buitenplaats Linschoten. Het huidige huis dateert van 1637 en werd in opdracht van
Johan Strick gebouwd als een buitenhuis met kasteelachtige elementen. Linschoten
werd een voornaam edelmanshuis. Het rijst op uit het water en ligt temidden van
beboste percelen door weiden omgeven. Het huis werd in het begin van de 18de
eeuw enigszins gemoderniseerd en aan het begin van de 20ste eeuw gerestaureerd.

Beschrijving van het toegangshek
Het grote toegangshek van Huis Linschoten staat in de as van het huis als afsluiting
van de oprijlaan die uitkomt bij de Lange Linschoten. Het is een bijzonder voorbeeld
van een vroeg 18de- eeuws toegangshek met vier bakstenen

Het hek vóór restauratie. Foto RDMZ, E.A. Canneman, ca. 1937.
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Tekening RDMZ, N.G. van der Leck, 1997.

pijlers. Halverwege de 20ste eeuw werd het hek, waarvan vooral de smeedijzeren
hekvleugels zeer waren aangetast door corrosie, gerestaureerd en de pijlers opnieuw
opgebouwd. Daarbij heeft men bovendien de doorgangsbreedte van het hek vergroot
en de hekvleugels verbreed. Een vergelijking van oude foto's met de huidige toestand
toont dit aan. De hekpijlers zijn opgemetseld uit een bruine handvorm steen
vechtformaat en bezitten inspringende hoeken en geprofileerde hardstenen
afdekkingen en plinten. Beide buitenste pijlers zijn iets lager dan de binnenste
exemplaren. Op de pijlers staan gebeeldhouwde en in Lodewijk XIV-vormen
uitgevoerde zandstenen vazen, met resten van een lichte okerkleurige verf. De
hekvleugels zijn sober uitgevoerd. De gebogen bovenste ligger is zeer fors, de overige
liggers en stijlen en het ornament in Lodewijk XI-trant in de benedenvakken zijn
minder zwaar. Tussen de pijlers van het toegangshek en de buitenste pijlers zijn vaste
spijlenhekken aangebracht. Ook aan weerszijden van de buitenste pijlers zijn
spijlenhekken geplaatst. Een aantal van deze spijlen is vastgezet in hardstenen banden
die tussen en aan weerszijden van de pijlers zijn geplaatst. Het smeedwerk is geheel
zwart geschilderd.

Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte thans ca. 335 cm (voorheen ca. 270 cm),
pijleromtrek ca. 75 × 75 cm,
inspringende hoeken ca. 10,5 × 10,5 cm,
diameter spijlen in hekvleugels ca. 3,3 cm, in de vaste vakken ca. 3 cm.
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Huis te Manpad
Herenweg 9, Heemstede
Situatie en geschiedenis
Huis te Manpad ligt halverwege Heemstede en Bennebroek en maakt deel uit van
een groep bescheiden Kennemer-buitens. De eerste vermelding dateert van 1558.
Het huidige hoofdgebouw werd omstreeks 1630-1640 gebouwd in opdracht van
Pieter Cornelisz. Heuts. In 1721 werd het verbouwd en in 1954 gerestaureerd. De
buitenplaats was ruim twee eeuwen in het bezit van de familie Van Lennep. Als
afsluiting van de in de as van het huis gelegen oprijlaan, is een hek geplaatst dat van
omstreeks 1721 of kort daarna kan dateren.

Beschrijving van het toegangshek
Dit toegangshek, dat van omstreeks 1721 of kort daarna dateert, bezit vier hardstenen
pijlers en staat op een brede dam met naar buiten en binnen zwenkende,

Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1984.

gemetselde keermuren met waterdoorlaat. De hoofdpijlers zijn geblokt en aan de
voor- en achterzijden voorzien van pilasters met smalle, verdiept liggende velden.
De geprofileerde afdekkingen en de voet zijn gefrijnd. In de vlakken onder de
afdekkingen is in verdiept liggende, vergulde letters de naam van het huis aangebracht.
Beide pijlers worden bekroond door gebeeldhouwde en wit geschilderde vazen, die
elk zijn voorzien van vier koppen. De kleinere buitenste pijlers bezitten inspringende
hoeken, geprofileerde afdekkingen en plinten en een bekroning van gebeeldhouwde
vazen. Deze pijlers zijn doorgemetseld tot aan de voet van de dam. Langs de randen
liggen hardstenen afdekbanden waarop een gietijzeren leuning staat, die is verbonden
met de buitenste pijlers. Aan de buitenzijde van het hek staan twee natuurstenen
schamppalen in de vorm van door palmen bekroonde kanonlopen. Het robuuste
smeedwerk is vrijwel zonder ornament; alleen tussen de twee middelste liggers van
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zowel de hekvleugels als de zijstukken is een eenvoudig siermotief aangebracht. De
hekvleugels en de vakken tussen de binnenste en buitenste pijlers bestaan uit strak
spijlenwerk. De forse bovenste liggers zijn uitgevoerd in golvende lijnen. Aan de
onderzijde van het hekwerk is een verdichting aangebracht door gesmede punten aan
de boven- en onderzijden van de onderste liggers. Het smeedwerk is in goede staat
en zwart geschilderd.

Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte ca. 300 cm,
hoogte grote pijlers excl. bekroning ca. 320 cm,
diameter spijlen ca. 3 cm,
tussenruimten ca. 9 cm,
diameter. stijlen ca. 5 cm.
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Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 1967.

Otterspoor
Zandpad 25, Maarssen
Situatie en geschiedenis
Het toegangshek van het in 1866 verdwenen buiten Otterspoor, eens gelegen op de
oostelijke Vechtoever ten noorden van Maarssen, behoort tot het kleine aantal hekken
dat op de oorspronkelijke plaats bleef nadat de buitenplaats gesloopt werd (zoals ook
Roosendaal te Utrecht en Wallesteyn te Loenen). Als zodanig vormt dit hek een
tastbare herinnering aan het fraaie buiten dat hier eens was gelegen, wat onder meer
blijkt uit de gravures van Daniël Stoopendaal in de ‘Zegepraalende Vecht’ uit 1719.
Op een van deze gravures, waar Otterspoor vanaf de Vechtzijde is uitgebeeld, komt
het huidige toegangshek nog niet voor. Op deze gravure staat een houten hek met
vier door vazen bekroonde hekstijlen.

Beschrijving van het toegangshek
Het huidige hek dateert van omstreeks 1725 of iets later. De geblokte hekpijlers
bezitten inspringende hoeken en zijn gemaakt van Oberkirchner zandsteen dat op de
vlakke delen is gefrijnd. Ook de geprofileerde afdekplaten en gebeeldhouwde
vaasachtige bekroningen zijn van Obernkirchner zandsteen. De rondgaande plinten
zijn in hardsteen uitgevoerd. De vazen zijn van maskers voorzien die in cartouches
zijn geplaatst. Voor- en achterzijden tonen cartouches waarop men aan de voorzijde
links een afbeelding van Hercules ziet en rechts een vrouw met loshangend gewaad.
De hekpijlers zijn in goede staat, maar de linkerpijler staat iets uit het lood en enkele
geprofileerde delen van het natuursteenwerk zijn gescheurd. Op de pijlers bevindt
zich een oude okerkleurige verflaag, de plinten, afdekplaten en bekroningen vertonen
echter geen verfsporen. Aan de rechterpijler was eertijds een luidbel aangebracht,
wat te zien is aan een ijzeren dookje, een dichtgezet dookgat, het deels met mortel
gevulde slijtspoor van de handgreep en de nog aanwezige gebogen ijzeren loopbaan.
De gesmede ijzeren hekvleugels bestaan uit strak spijlenwerk. Op de middelste liggers
is tussen de spijlen eenvoudig ornament aangebracht en de bovenste liggers bezitten
aan de zijden van de pijlers een beëindiging in voluutvorm. De hekspijlen zijn evenals
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de stijlen door pen-en-gatverbindingen met de liggers verbonden. Opmerkelijk is dat
elke hekvleugel is voorzien van drie draaipunten. Deze authentieke draaipunten of
stropbeugels zijn ter hoogte van de drie liggers geplaatst. Doorgaans werd slechts
één stropbeugel aangebracht aan de bovenzijde van elke hekvleugel. Het draaipunt
aan de onderzijde van de hekstijl werd dan op maaiveldhoogte aangebracht en diende
tevens als steunpunt. De hekvleugels sluiten niet goed op elkaar aan doordat de linker
pijler iets is verzakt. Het hek staat op een uitwaaierende dam zonder waterdoorlaat.
Op de dam is een leuning geplaatst met gegoten ijzeren balusters met Marot-motieven.

Enkele afmetingen
Diameter hekstijlen 3,5 à 3,8 cm,
diameter spijlen ruim 2,5 cm,
tussenruimte spijlen 10,3 tot 11 cm,
liggers 5 cm breed en 3 cm hoog, incl. dun afdeklijstje.
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Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1965.

Oostermeer
Amsteldijk Noord 36-37-38, Amstelveen
Situatie en geschiedenis
Het huis Oostermeer ontleent zijn naam aan zijn ligging ten oosten van het voormalige
‘Backermeer’ of ‘Pancrasmeer’, eens gelegen tussen de Amstel en de Wetering. Het
huis werd in opdracht van Willem Bus gebouwd in de periode 1728-1729. Als
architect wordt wel Adriaan Dortsman genoemd. Oostermeer had in de loop der
tijden vele eigenaars en het huis dreigde meerdere malen te worden gesloopt.

Beschrijving van het toegangshek
Het grote en in Lodewijk XIV-vormen uitgevoerde toegangshek aan de Amsteldijk
dateert evenals het huis van omstreeks 1728. De forse en ver uit elkaar geplaatste
hardstenen pijlers zijn rijk gebeeldhouwd en door vazen bekroond. Op ruime afstand
van de pijlers zijn ijzeren stijlen geplaatst waartussen de hekvleugels draaien. De
ruimte tussen de pijlers en deze stijlen is afgesloten door vaste spijlenhekken die
evenals de hekvleugels schaars zijn voorzien van ornament. Boven de hekvleugels
bevindt zich een band met in vergulde letters de naam van het huis, die onderdeel
vormt van de rijk uitgevoerde bekroning. Het hek staat op een gemetselde brug die
overgaat in een uitwaaierende dam. Langs de randen liggen hardstenen afdekbanden
waarop een zwartgeschilderde gietijzeren leuning staat.

Enkele afmetingen
Hekstijlen 4,5 × 4,5 cm,
stijlen naast pijlers diameter 4,5 cm,
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liggers 5 × 4 cm,
spijlen 2,8 cm diameter,
tussenruimten ca. 13 cm.

De situatie aan het begin van de 20ste eeuw.
Foto C. Steenbergh, coll. RDMZ/Steenbergh.
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Nederhorst
Slotlaan 3, Nederhorst den Berg
Situatie en geschiedenis
Het slot Nederhorst vindt haar oorsprong in de 13de eeuw. Liggend tussen Holland
en het Sticht had Nederhorst een militaire functie. Het huidige huis dateert van
omstreeks 1633 en bestaat uit een omgracht rechthoekig bakstenen gebouw. In 1971
werd Nederhorst door brand gedeeltelijk verwoest, maar daarna weer spoedig
gerestaureerd. Aan de achterzijde van het kasteel werd enige jaren geleden het lage
gesmede ijzeren hekwerk geplaatst dat daarvoor aan de nu gedempte Reedervaart
stond. Een monumentaal toegangshek staat in de as van het kasteel, aan het begin
van de oprijlaan die uitkomt op de Slotlaan.

Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1997.

Beschrijving van het toegangshek
Dit van omstreeks 1730 daterende toegangshek vormt een der gaafste voorbeelden
uit de periode van de Lodewijk XIV-stijl. De hardstenen pijlers bezitten aan de
zijkanten een blokmotief en aan de voor- en achterzijden pilasters. De pilasters hebben
een geprofileerde lijst met florale motieven aan de boven- en onderzijden. De pijlers
bezitten voorts een brede geprofileerde voet en forse geprofileerde afdekkingen,
bekroond door in Lodewijk XIV-vormen uitgevoerde hardstenen vazen. Aan
weerszijden van de pijlers zijn gesmede zijstukken met voluutvormen bevestigd.
Bijzonder is een tweede stel zijstukken tegen de onderzijde. Deze zijn bevestigd aan
de gemetselde wanden van de dam waarop het hek staat.
De hekvleugels zijn vrij sober uitgevoerd. Mooi ornament is aangebracht rond
beide liggers in het middengedeelte. Daarboven bevindt zich spijlenwerk zonder
ornament, waardoor men goed zicht heeft op het achterliggende huis. Door de sobere
uitvoering van de hekvleugels ligt het accent op de bekroning. De ornamentiek van
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de bekroning is doorgezet in het bovendeel van de hekvleugels, waardoor dit in
visueel opzicht één geheel vormt. De bovenzijde van de hekvleugels valt in een
sponning die is aangebracht in de onderste liggers van de bekroning. Bijzonder is
ook dat het bovendraaipunt van de hekvleugels niet is vastgezet in de pijlers, maar
in het voluutvormige deel van de bekroning dat is bevestigd aan de hekpijlers. Het
donkergroen geschilderde smeedwerk werd omstreeks het midden van de jaren
negentig hersteld, waarbij een belangrijk deel van het ornament van bladgoud werd
voorzien. Op de dam is geen leuning geplaatst, maar een laag gemetseld muurtje.
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Tekening RDMZ, N.G. van der Leck en P.G. Meijer, 1998.

Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte 320 cm,
pijleromtrek 110 × 110 cm,
diameter stijlen 5 cm,
diameter spijlen 4 cm,
liggers 4,5 × 6 cm met afdeklijstje van 7,5 × 0,8 cm.

Ornament in middendeel hekvleugels.
Foto RDMZ, A.H.C. Schollen, 1984.
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Foto RDMZ, G.Th. Delemarre, 1962.
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Leeuwenburgh
Langbroekerdijk 39, Driebergen
Situatie en geschiedenis
Tussen de historische huizen van middeleeuwse oorsprong aan de Langbroeker
Wetering, neemt Leeuwenburgh een aparte plaats in. In 1657 bouwde Christiaan van
Vianen voor de Utrechtse patriciër Gerard Zoudenbalch, een eenvoudig blokvormig
huis. In tegenstelling tot de andere huizen langs de Langbroeker Wetering werden
bij Leeuwenburgh rond 1700 uitgestrekte formele tuinen aangelegd. In de 19de en
20ste eeuw werd het huis aan beide zijden uitgebreid. De parkaanleg werd in de 19de
eeuw deels veranderd in de landschappelijke stijl. In de tuin achter het huis staat een
klein toegangshek voor voetgangers met één hekvleugel.

Beschrijving van het toegangshek
Dit smeedijzeren toegangshek zou volgens mondelinge overlevering vanuit Friesland
naar Leeuwenburgh zijn overgebracht, maar niet bekend is wanneer dit plaatsvond.
De uitvoering van het hek wijst op een ontstaan in de eerste helft van de 18de eeuw.
De hekvleugel is geplaatst tussen ‘open hekstijlen’, bestaande uit op enige afstand
van elkaar geplaatste stijlen, waarbij de tussenruimten zijn gevuld met symmetrisch
ornament. De hekstijlen zijn aan de bovenzijden met elkaar verbonden door een
geprofileerde ligger, waarop de bekronende delen van de hekstijlen rusten. De
bekroning boven de hekvleugel bestaat uit een motief dat een afgeleide lijkt van de
Franse lelie, aan weerszijden geflankeerd door een gevleugelde draak. Door de platte
en gesloten vorm gelijkt deze bekroning op een gietstuk, maar zij kan ook zijn
samengesteld uit gesmede onderdelen. Vergelijkbaar zijn de platte bladmotieven

Tekening RDMZ, N.G. van der Leck, 1998.

in het bekronende deel van de hekstijlen. De hekvleugel bezit ronde spijlen, aan de
boven- en onderzijden van de liggers zijn symmetrische motieven geplaatst. De
zijstukken met voluten aan weerszijden van de hekstijlen, zijn aan de buitenzijden
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afgezet met scherpe gesmede punten. Door zeer langdurige verwaarlozing gingen
belangrijke delen van het smeedwerk verloren of raakten onherstelbaar beschadigd.

Enkele afmetingen
Hoogte ca. 280 cm,
breedte ca. 325 cm,
doorgangsbreedte ca. 120 cm,
doorgangshoogte ca. 220 cm.
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Foto C.J. Nicolaï, z.j., Zeist, coll. RDMZ.

Doornburg
Diependaalsedijk 17, Maarssen
Situatie en geschiedenis
Doornburg ligt op de oostelijke Vechtoever aan de noordelijke zijde van Maarssen.
Het huidige huis werd in 1721 gebouwd in opdracht van Absalom van Romswinkel.
Twee jaar later werd Jacob de Chaves eigenaar, die opdracht gaf tot de vervaardiging
van het ijzeren toegangshek aan het jaagpad langs de Vecht. Aan de Diependaalsedijk
staat ook een ijzeren hek, dat eenvoudiger is uitgevoerd en uit het einde van de 18de
eeuw dateert.

Beschrijving van het toegangshek aan de Vecht
Het toegangshek aan het jaagpad is een bijzonder kunstwerk waarvan in ons land
geen vergelijkbaar voorbeeld bekend is. Aan weerszijden van de hekvleugels bevinden
zich vier stijlen binnen een rechthoekig grondvlak van ca. 36 × ca. 52 cm, die fungeren
als open ijzeren pijlers. De ruimte tussen de vier stijlen is van onder tot boven gevuld
met ornament en vazen in Lodewijk XIV-vormen. Op de stijlen zijn bekroningen
aangebracht in de vorm van ijzeren burchten waaruit een doorntak omhoog steekt,
de naam van het buiten symboliserend. Burchten kwamen in de 17de eeuw al voor
op hekpijlers, onder meer in natuursteen op de hekpijlers voor het huis Den Burgh
te Rijswijk (Z.H.), die in 1942 werden opgegraven, voor de Burcht te Leiden en huis
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Swanenburg te Halfweg (N.H.). De hekstijlen zijn aan de bovenzijden met elkaar
verbonden door twee liggers waarop ornament, een vergulde zon (het Louis XIV
motief) en de naam van het buiten zijn aangebracht. Boven dit geheel is een kroon
gezet waaruit eveneens een doorntak oprijst. Aan weerszijden van de hekstijlen zijn
rijk uitgevoerde zijstukken met voluutvormen aangebracht. Het smeedwerk is
donkergroen geschilderd; de zon, de naam van het huis en gedeelten van de kroon
zijn verguld. Het hek is vastgezet in een hardstenen band en staat op een uitwaaierende
gemetselde dam. Langs de randen van de dam liggen hardstenen afdekbanden, een
leuning ontbreekt.

Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte 212,8 cm,
grote stijlen hekvleugels 5,2 × 5,2 cm,
diameter spijlen 3,1 cm,
tussenruimte spijlen 11,8 à 12,3 cm,
liggers 3,3 cm h., 3,5 cm br., excl. dun afdeklijstje.
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Vegt en Steyn
Straatweg 31, Maarssen

Foto RDMZ, A.H.C. Schollen, 1984.

Situatie en geschiedenis
De in dit toegangshekje aangebrachte naam ‘Vegt en Stijn’ verwijst naar de
buitenplaats Vegt en Steyn, eens gelegen op de oostelijke Vechtoever, zuidelijk van
het dorp Maarssen en ter hoogte van de Laan van Vechtestein. Vegt en Steyn vormde,
tezamen met de thans verdwenen buitens Luxemburgh en 't Goed den Bosch een
aaneengesloten reeks van buitenplaatsen. Het hekje is afkomstig van deze buitenplaats,
maar staat thans opgesteld nabij het vroegere koetshuis van de plaats Vreeden Hoev,
gelegen op de westelijke Vechtoever aan de noordelijke zijde van het dorp. Het eerste
huis Vegt en Steyn, zoals dat staat afgebeeld in de ‘Zegepraalende Vecht’ van 1719,
dateerde vermoedelijk uit het derde kwart van de 17de eeuw en werd in 1870 gesloopt,
om plaats te maken voor een villa, welke in 1936 werd afgebroken. Voor het huidige
Vegt en Steyn, dat kort daarna werd gebouwd, stond een huis in het Amerikaanse
South Carolina model. In een verkoopakte van 1819 wordt vermeld dat het stukje
bouwland aan de overzijde van de Vecht een ijzeren hek heeft, maar een nadere
beschrijving ontbreekt echter. Bij de sloop van het oude Vegt en Steyn in 1870 werd
dit hek tegelijk met o.m. de tuinbeelden verkocht. Deze tuinbeelden staan nu opgesteld
bij Beeckesteyn te Velsen. De vraag is of het hier het hekje betreft dat thans staat
opgesteld nabij het voormalig koetshuis van Vreeden Hoev.

Beschrijving van het toegangshek
Dit van omstreeks 1730 daterende hekje heeft waarschijnlijk gediend als secundaire
toegang tot het buiten of als entree tot een overtuin. Een vergelijkbaar voorbeeld is
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het kleine hek van huis Vreeden Hoff te Nieuwersluis, dat eens fungeerde als
‘overtuinhek’, maar nu dient als tweede toegang tot de buitenplaats. Het hek is
gemaakt als doorgang voor voetgangers en was, gelet op de aan weerszijden van
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Ornament in hekvleugel.
Foto RDMZ, A.H.C. Schollen, 1984.
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Tekening RDMZ, P.G. Meijer, 1978.

de hekstijlen aangebrachte zijstukken, op een dam of brug geplaatst. Vanwege de
geringe doorgangsbreedte werd slechts één hekvleugel aangebracht. In het midden
van deze hekvleugel bevindt zich een symmetrisch motief met bladvormen. Aan
weerszijden van deze hekvleugel zijn op enige afstand van elkaar twee stijlen
geplaatst, waarvan de tussenruimten zijn gevuld met symmetrisch ornament. Aan de
bovenzijden zijn vakken gemaakt waarin de naam van het buiten is aangebracht.
Links het woord ‘Vegt’, op het middendeel van de hekvleugel het woord ‘en’ en
rechts het woord ‘Stijn’. De hekstijlen worden elk gesteund door twee licht gebogen
schoren. De dragende delen, de zijstukken en de naam in het hekje, bezitten het
karakter van smeedwerk. Ook het ornament is gesmeed, maar kan door de gladde en
strakke uitvoering voor gietwerk aangezien worden. Het hekje is een goed voorbeeld
van smeedkunst uit de Lodewijk XIV-periode, maar zeer langdurige verwaarlozing
heeft veel schade aangericht. Bovendien is de plaatsing van het hekje ongelukkig.
Het staat dicht aan de Straatweg naast een gemetselde tuinmuur en wordt deels
overwoekerd door begroeiing.

Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte 120 cm,
stijlen 4,8 × 4,8 cm,
diameter spijlen 2 à 2,2 cm,
liggers 5,2 × 3 cm,
afdeklijst bovenste ligger 1 × 6,3 cm.
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Amstelrust
Amsteldijk 319, Amsterdam
Situatie en geschiedenis
De buitenplaats Amstelrust ligt aan de oostelijke zijde van de Amstel nabij het
Amstelpark, dat is gesitueerd tussen de Amstel en de wijk Buitenveldert. Op de plaats
van het oude huis Amstelrust werd, mogelijk aan het begin van de 19de eeuw, een
nieuw huis gebouwd. Het toegangshek aan de Amsteldijk bleef echter gespaard.

Beschrijving van het toegangshek
Onder de 18de-eeuwse hekken bij de buitens aan de Vecht en de Amstel is het hek
van Amstelrust het grootste exemplaar dat geheel gesmeed is. Het in Lodewijk
XIV-vormen uitgevoerde hek dateert uit de periode 1730-1740. De hekvleugels zijn
geplaatst binnen een haast vierkante omraming van stijlen en liggers. De ruimte
tussen stijlen en liggers

Fotojan Wils, 1942, coll. RDMZ.

is gevuld met symmetrisch ornament en in het bovendeel is in vergulde letters de
naam van het buiten aangebracht. Op de omraming is een bekroning geplaatst. Het
middengedeelte daarvan bestaat uit een ovaal, gevuld met een symmetrisch motief
van fijn uitgevoerd smeedwerk. De vormen van dit motief passen bij het karakter
van het lettertype in de naamband en lijken ontleend aan de kalligrafie. Kenmerken
van de Lodewijk XIV-stijl ontbreken hier. Het ornament aan weerszijden van het
ovaal is, evenals de vullingen van de hekstijlen, weer uitgevoerd in Lodewijk
XIV-vormen. De hekvleugels bestaan uit strak spijlenwerk. Aan de boven- en
onderzijden van de onderste en middelste liggers en de onderzijde van de bovenste
ligger is eenvoudig symmetrisch ornament aangebracht. Aan weerszijden van de
omraming zijn grote zijstukken met voluutvormen geplaatst. Ook de vier schoren
die het hek steunen bezitten voluutvormen. Het ijzerwerk is met uitzondering van
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de vergulde letters geheel zwart geschilderd. Het hek staat aan het begin van een
naar de straatzijde uitwaaierende, gemetselde dam, waarop een leuning met gietijzeren
balusters staat die is verbonden met het hek. Op de hoeken van de dam bevinden
zich gedeeltelijk ingegraven kanonslopen.

Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte ca. 290 cm,
staven omraming hekvleugels ca. 5 × 5 cm,
schoren ca. 5 × 5 cm,
zijstukken ca. 4,3 × 4,3 cm,
stijlen hekvleugels waaraan draai- en ophangpunten, diameter ca. 5 cm,
diameter spijlen ca. 2,5 cm,
tussenruimte spijlen 12,5 à 13 cm,
liggers ca. 4 × 5 cm.

Peter Meijer, Hekken in Nederland

85

Tekening RDMZ, P.G. Meijer, 1983, naar tekening door C.J. Henke uit 1954.
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Foto RDMZ, G.Th. Delemarre, 1962.

Lambalgen
Lambalgseweg ongd., Woudenberg
Situatie en geschiedenis
Wat verborgen in een klein loofbos, zuidelijk van Scherpenzeel, staan aan de
Lambalgseweg twee oude toegangshekken. Deze hekwerken en dit bosperceel
behoorden eens tot het uit de 18de eeuw daterende en in 1953 door brand verwoeste
huis Lambalgen.

Beschrijving van de toegangshekken
De twee hekken zijn verschillend van afmetingen en uitvoering. Het grootste hek
dateert uit het midden van de 18de eeuw en bezit pijlers van hardsteen en gesmede
hekvleugels. Het kleine en lagere hek is geheel gesmeed en lijkt van jonger datum.
Dit hek bezit symmetrische motieven in empire vormen en een enkel element in
Lodewijk XV-trant. Op de hekstijlen zijn platte smeedijzeren vaasachtige figuren
geplaatst. In het bovengedeelte is tussen de stijlen de naam LAMBALGEN aangebracht.
Dit kleinere hek dateert uit het einde van de 18de eeuw of iets later.
De pijlers van het grote hek bezitten een bakstenen kern en zijn met hardsteen bekleed.
Zij hebben geprofileerde plinten, aan de voor- en achterzijden smalle, verdiept
liggende velden met rocailleversieringen en zware geprofileerde afdekplaten, bekroond
door gebeeldhouwde vazen in Lodewijk XV-stijl. Direct onder de geprofileerde
afdekking is de naam van het huis uitgehakt. De verhoogd liggende letters zijn zwart
geschilderd. De hekvleugels lijken ouder dan de pijlers. Het middengedeelte van de
hekvleugels is op een bijzondere wijze uitgevoerd: hier werden twee op elkaar
aansluitende gelijke vakken aangebracht. Het linkervak is een kleine deur voor
voetgangers. Beide vakken zijn gevuld met forse, fraai uitgevoerde symmetrische
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motieven in Lodewijk XIV-vormen. De stropbeugels of bovendraaipunten zijn van
een type dat in de 17de en 18de eeuw algemeen werd toegepast. Het hek staat voor
een gemetselde dam. Langs de randen liggen hardstenen afdekbanden waarop
hardstenen palen staan. Deze dam dateert, voor wat haar huidige vorm betreft, uit
de tweede helft van de 19de eeuw.
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Over Holland
Rijksstraatweg 14, Nieuwersluis
Situatie en geschiedenis
De buitenplaats Over Holland ligt op de oostelijke Vechtoever tussen Nieuwersluis
en Breukelen. Het huis werd gebouwd kort na de Franse inval in 1672, waarschijnlijk
in opdracht van Jacob Poppen. Aanvankelijk werd het huis ‘De Plaetse te Aa’
genoemd, maar al vóór 1719 was het bekend onder de naam ‘Over Holland’. Aan
de Vechtzijde staat een 18de eeuwse koepel met een fraai gesmeed ijzeren hek in
Lodewijk XIV-stijl. In dit hek bevindt zich een spiegelmonogram waarin de letters
J.M.R. lijken aangebracht. Mogelijk duiden deze letters op de namen van Jan van
Mekeren en Margaretha Rutgers, die omstreeks 1732 eigenaar werden van

Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 1967.

het buiten. Ook langs het terrasje aan de rivier is een gesmeed ijzeren hekje in deze
trant geplaatst, zij het zonder monogram. Aan de Rijksstraatweg staan op ruime
afstand van elkaar twee identieke toegangshekken van omstreeks 1750.

Beschrijving van de toegangshekken
De hekken bezitten geprofileerde houten stijlen en gesmede ijzeren hekvleugels. De
witgeschilderde stijlen zijn tamelijk breed in voor- en achteraanzicht en smal aan de
zijkanten. In de brede voor- en achterzijden zijn verdiepte velden aangebracht. De
geprofileerde afdekkingen bezitten een ruim overstek. De smeedijzeren hekvleugels
bestaan uit strak spijlenwerk zonder ornament. Aan de onderste liggers van de
hekvleugels zijn tussen de lange hekspijlen nog korte spijltjes aangebracht, die zijn
uitgevoerd in een golvende lijn. Het draaipunt aan de bovenzijde van de hekvleugels
is van een type dat in de 17de en 18de eeuw algemeen werd toegepast. Boven de
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hekvleugels is tussen de stijlen een boog aangebracht met de naam OVER HOLLAND.
Op deze boog is een gesmede ijzeren kuif in Lodewijk XV-trant geplaatst. Het
smeedwerk is zwart geschilderd, de letters zijn verguld.

Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte 315 cm,
stijlen hekvleugels 4,7 × 4,7 cm,
diameter spijlen 2,5 cm,
tussenruimten ca. 8,5 cm.
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Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 1984.

De Gelder
Onder de Gelder 1, Wijhe
Situatie en geschiedenis
De Gelder was een havezate aan de oostelijke zijde van het dorp Wijhe, waarvan het
herenhuis in of omstreeks 1913 werd afgebroken om op die plaats een nieuw huis te
bouwen. Dat nieuwe huis werd echter nooit gebouwd. Aan het begin van de
gemetselde boogbrug staat een fraai toegangshek. Daarbij staan twee bronzen
vuurmonden die respectievelijk in 1787 en 1788 in Den Haag werden gegoten door
Johan Maritz. Aan de zuidwestelijke toegang tot het terrein staat een tweede
toegangshek, dat echter eenvoudiger is uitgevoerd dan het eerstgenoemde hek. De
hekken zijn uitgevoerd in Lodewijk XV-vormen en dateren uit het midden van de
18de eeuw.

Beschrijving van het toegangshek
Het hek bij de brug bezit hardstenen pijlers met inspringende hoeken en geprofileerde
plinten en afdekkingen, bekroond door gebeeldhouwde vazen. De voor- en
achterzijden van de pijlers bezitten smalle verdiept liggende velden met
rocaillemotieven aan de boven- en onderzijden. Aan de voorzijde van de pijlers
bevindt zich direct onder de afdekkingen een verdiept rechthoekig vlak. Op de
rechterpijler is een luidbel geplaatst. Aan weerszijden van de pijlers zijn
gebeeldhouwde hardstenen zijstukken geplaatst. Het ornament daarvan lijkt verwant
aan de gebeeldhouwde pijlers van het hek bij huis Vreeden Hoff te Nieuwersluis
(U), dat uit 1750 dateert. Op de buitenranden van deze zijstukken zijn smeedijzeren
punten aangebracht. Bijzonder zijn de gesmede ijzeren bolvormige figuren die aan
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beide pijlers zijn opgehangen. Deze bolvormen en de kettingen waaraan zij hangen,
zijn bezet met scherpe punten, waarschijnlijk bedoeld als afschrikking voor mogelijke
indringers. Een tweede voorbeeld van zulke ‘prikbollen’ is niet bekend. De
smeedijzeren hekvleugels zijn op terughoudende wijze van ornament voorzien. Aan
de boven- en onderzijden van de liggers en in de bekroning zijn decoratieve elementen
aangebracht. Ook deze detaillering lijkt verwant aan het ornament van het hek bij
huis Vreeden Hoff. De stropbeugels of bovendraaipunten lijken oorspronkelijk, maar
zijn eenvoudiger van vorm dan de typen die meestal bij 18de-eeuwse hekken werden
toegepast.
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Detail bovenzijde rechter hekvleugel.
Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 1984.

Detail verbrede hekvleugel. De geklonken liplas laat zien hoe de hekvleugels werden verbreed. Foto
RDMZ, A.J. van der Wal, 1995.

Voet linker hekpijler met ‘prikbol’.
Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 1984.
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Ornament in middendeel hekvleugels.
Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 1984.

Peter Meijer, Hekken in Nederland

90

Weergave van het hek vóór de verbreding van de hekvleugels. Tekening RDMZ, P.G. Meijer, 1997.

Tijdens restauratie van het hek in 1995 bleek na schoonstralen van het ijzer dat
beide hekvleugels met 15 cm waren verbreed tot een totale breedte van 297 cm. Alle
liggers werden aan de zijde van de middenstijl of aanslag met ca. 15 cm verlengd
door middel van geklonken liplassen. Bovendien werd aan beide hekvleugels een
extra spijl en ornament toegevoegd van gietijzer. Ook in het middendeel van de
bekroning werd gegoten ijzeren ornament bijgeplaatst. De vormgeving van het
gegoten ornament is van mindere kwaliteit dan het oudere gesmede ornament, naar
welk voorbeeld het werd gemaakt. Ook bleek de kern van de hardstenen pijlers gevuld
te zijn met beton. De stropbeugels waren verbonden met kruisvormige ankers die de
vier pijlerzijden koppelden. Verondersteld kan worden dat dit hek in de 19de eeuw
werd herplaatst en, gelet op de vormgeving, van elders afkomstig is. Het hek staat
thans bij een brug die mogelijk uit het midden van de vorige eeuw dateert, toen het
huis in neogotische trant werd verbouwd. Daarbij kan ook het hek zijn aangepast.
De verdiepte rechthoekige vlakken onder de pijlerafdekkingen doen vermoeden dat
op die plaats, waar vaak de naam van een huis was aangebracht, een tekst werd
verwijderd.
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Drakestein
Slotlaan 9, Lage Vuursche
Situatie en geschiedenis
Bij beide hoofdtoegangen van het kasteeltje Drakestein staan twee aan elkaar gelijke
hekken die afkomstig zijn van de voormalige buitenplaats Hunthum te Nieuwersluis.
Hunthum, eens gelegen op de oostelijke Vechtoever ten zuiden van Nieuwersluis,
was in de zeventiende eeuw een zeer groot buiten, toen Sluys-Nae geheten. Eigenaar
was de heer P. Hunthum, naar wie de plaats werd genoemd. Het grote huis en de
tuinkoepel werden omstreeks 1850 afgebroken, maar de twee toegangshekken aan
het Zandpad bleven gespaard. In 1844 maakte de Loenense schilder P.J. Lutgers een
aquarel van de buitenplaats waarop de tuinkoepel en een der hekken staan afgebeeld.
Later gingen de natuurstenen pijlers toch verloren, maar het gesmede ijzeren hekwerk
bleef bewaard, werd gerestaureerd en gebruikt voor de bouw van twee hekken bij
het kasteeltje Drakestein te Lage Vuursche.

De buitenplaats Hunthum vanaf de Vecht gezien. Vóór het huis een van beide toegangshekken die
omstreeks 1960 naar Drakestein werden overgebracht. Aquarel door P.J. Lutgers uit 1844, repro
RDMZ.

Een van de hekken van Hunthum nog op de oorspronkelijke plaats. Anonieme opname uit 1948, coll.
RDMZ.
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Een van de hekken na herplaatsing bij Drakestein. Foto RDMZ, A.H.C. Schollen, 1983.

Beschrijving van de hekken
Beide hekken waren oorspronkelijk op een dam geplaatst en dateren van omstreeks
1750. De tot aan de voet van de dam doorgemetselde pijlers, bezaten inspringende
hoeken en waren vanaf het maaiveld geblokt en bekleed met platen Bentheimer
zandsteen. Ook de geprofileerde afdekplaten en de gebeeldhouwde bekroningen
waren van Bentheimer zandsteen gemaakt. Het gedeelte tussen de pijlers en de stijlen
waaraan de hekvleugels draaien is afgesloten door vaste spijlenhekken. De ruimten
tussen beide stijlen aan weerszijden van de hekvleugels is gevuld met ornament in
Lodewijk XV-trant. Ook de bekroning boven de hekvleugels bestaat uit ornament
in Lodewijk XV-vormen. Het ijzeren hekwerk wordt gesteund door twee schoren en
onder de hekvleugels zijn wieltjes aangebracht. Het ijzerwerk is goed onderhouden,
het oppervlak vertoont een sterk verweringsbeeld door verwaarlozing in het verleden.
Stempels of merken zijn niet waarneembaar. De draaipunten van de hekvleugels zijn
van een bijzondere vorm.
Bij de restauratie van het kasteeltje Drakestein te Lage Vuursche werden beide
hekken, die inmiddels in het bezit waren van een antiquair, naar Drakestein
overgebracht. De platen Bentheimer zandsteen en de zandstenen bekroningen van
de pijlers waren echter te slecht om nog te gebruiken. Bij kasteel Drakestein werden
hekpijlers gemetseld waarvan de vormen en afmetingen gelijk waren aan de
oorspronkelijke pijlers. Zij werden uitgevoerd in schoon metselwerk met een rode
baksteen vechtformaat. De vazen en afdekplaten werden weer in Bentheimer zandsteen
uitgevoerd. Het smeedwerk werd in Lage Vuursche gerestaureerd, waarbij ook enkele
nieuwe stukken werden ingezet. Deze werkzaamheden werden begin 1961 uitgevoerd.

Enkele afmetingen
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Totale breedte ca. 850 cm,
doorgangsbreedte ca. 335 cm,
breedte vaste hekken tussen pijlers en hekstijlen 140 cm,
grote stijlen 5 × 5 cm,
middelste ligger 5,5 × 3 cm,
diameter spijlen 2,5 cm,
tussenruimten spijlen ca. 11,5 cm.

Peter Meijer, Hekken in Nederland

93

Tekening RDMZ, P.G. Meijer, 1977, naar anonieme opmeting.
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Het toegangshek aan het begin van de 20ste eeuw, vóór de verplaatsing naar de zuidelijke toegang
tot het kasteelterrein. Foto C. Steenbergh, coll. RDMZ/Steenbergh.
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Tekening RDMZ, P.G. Meijer en N.G. van der Leck, 1998.

Nijenrode
Rijksstraatweg 25, Breukelen
Situatie en geschiedenis
Kasteel Nijenrode ligt zuidelijk van Breukelen op de westelijke Vechtoever. Nijenrode
werd gesticht in het laatste kwart van de 13de eeuw. Door vererving bleef het kasteel
tot 1675 steeds in handen van adellijke families. Tijdens de Franse inval in 1672
werd het kasteel door huurtroepen in brand gestoken. In 1675 werd het slot verkocht
aan Johan Ortt, die de wederopbouw van het complex ter hand nam. Het zou tot in
1851 in het bezit van de familie blijven. Daarna was het kasteel in verschillende
handen tot in 1950 de Stichting Nijenrode eigenaar werd. In 1860 liet W.H. de Heus
het kasteel door S.A. van Lunteren restaureren in Tudorstijl. De toenmalige eigenaar,
de zeer gefortuneerde koffiehandelaar Michiel Onnes, liet Nijenrode tussen 1907 en
1918 in grootse stijl reconstrueren naar een gravure van Theodorus Matham van ca.
1650. Daarbij werd op de plaats van het oude toegangshek een poortgebouw in
renaissance stijl opgericht. Het toegangshek werd verplaatst naar de zuidelijke toegang
tot het kasteelterrein. Een gewassen tekening door P.J. Lutgers uit 1869 in het Centraal
Museum te Utrecht geeft de oude toestand weer.

Beschrijving van het toegangshek
Het toegangshek zou omstreeks 1750 zijn opgericht in opdracht van Johan Ortt III.
De vormgeving van het hek is verwant aan de hekken uit de 17de eeuw, die in de
regel echter bakstenen pijlers bezitten. Bijzonder aan dit hek zijn de gesmede ijzeren
zijstukken in de vorm van de dooreen gestrengelde initialen O en E. Johan Ortt III
liet deze zijstukken aanbrengen na zijn tweede huwelijk met Dorothea Wijnanda
Eyck. De pijlers van dit monumentale en bijna 4,5 m hoge hek zijn gemaakt van
Bentheimer zandsteen en bezitten inspringende hoeken, geprofileerde plinten en
geprofileerde afdekplaten met een ruim overstek. Op beide afdekplaten is een kroon
geplaatst waaronder vier gepolychromeerde wapenschilden zijn aangebracht in de
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kleuren goud, rood, blauw en zwart. Ook deze bekroningen zijn uit zandsteen gemaakt.
De gesmede ijzeren hekvleugels bestaan uit sober spijlenwerk zonder ornament. De
hekspijlen zijn van punten voorzien en de bovenste liggers van een gebogen lijn. Bij
de onderste liggers van de hekvleugels heeft men een verdichting aangebracht door
korte spijltjes te plaatsen tussen de lange spijlen. Deze spijltjes zijn uitgevoerd in
een golvende lijn, wat een gebruikelijk versieringsmotief was.

Enkele afmetingen
Afstand tussen pijlers ca. 390 cm,
doorgangsbreedte ca. 370 cm,
pijleromtrek aan voet 110 × 110 cm,
stijlen waaraan hekvleugels draaien ca. 6 × 6 cm,
liggers 6 × 6 cm, incl. afdeklijstje van 1,5 cm dikte,
diameter spijlen ca. 3,5 cm.
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Vegtvliet
Rijksstraatweg 244, Breukelen
Situatie en geschiedenis
Vegtvliet ligt op de westelijke Vechtoever aan de noordelijke zijde van Breukelen.
Het huis werd omstreeks 1670 gebouwd in opdracht van de Amsterdamse koopman
Willem van den Broeck naar een ontwerp door Philips Vingboons. Een ingrijpende
verbouwing van omstreeks 1750 gaf het huis zijn tegenwoordige uiterlijk. De entree
van het huis is, evenals het toegangshek aan de Rijksstraatweg, in een late Lodewijk
XIV-stijl uitgevoerd. Voor de hoeklisenen van de gevel staan twee beelden van de
Amsterdamse beeldhouwer Ignatius van Logteren. Vegtvliet werd aan het begin van
de jaren zeventig gerestaureerd.

Foto RDMZ, A.H.C. Schollen, 1981.

Beschrijving van het toegangshek
Het van omstreeks 1750 daterende hek bezit gebeeldhouwde hardstenen pijlers met
inspringende hoeken, aan de vooren achterzijden smalle verdiepte velden met
rocaillemotieven en aan de zijkanten een blokvormig motief. Onder de geprofileerde
afdekkingen is de naam van het huis gehakt en zwart geschilderd. Op de pijlers
bevinden zich gebeeldhouwde voetstukjes waarop lantaarns waren geplaatst. In plaats
daarvan zijn nu kleine bolvormige hardstenen bekroningen aangebracht. Het hek
bezit twee doorgangen: een brede hoofddoorgang en rechts daarvan een deurtje voor
voetgangers. De hekvleugels van de hoofddoorgang zijn geplaatst tussen ‘open
hekstijlen’: aan elke zijde twee op enige afstand van elkaar geplaatste stijlen
waartussen en waarop symmetrisch ornament in Lodewijk XV-vormen is aangebracht.
De hekvleugels bestaan uit strak spijlenwerk. De bovenste liggers zijn uitgevoerd in
gebogen lijnen, in het middendeel bekroond door een eenvoudig symmetrisch motief,
waarbij ook de tamelijk hoog geplaatste slotplaat fungeert als decoratief element.
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Het hek staat op een uitwaaierende gemetselde dam. Langs de randen liggen
hardstenen afdekbanden, overgaand in een laag muurtje waarop een eenvoudige
ijzeren leuning met beëindigingen in de vorm van dierenkoppen staat.

Enkele afmetingen
Totale breedte ruim 700 cm,
doorgangsbreedte 286 cm,
voetgangersdoorgang 114,5 cm,
stijlen 5 × 5 cm,
liggers 5 × 3 cm,
diameter spijlen 2,8 cm,
ornament 2,4 × 2,4 cm en 2,4 × 1,2 cm.
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Lithografie door P.J. Lutgers uit ‘Gezigten aan de rivier de Vecht’, 1836, repro RDMZ.

Tekening RDMZ, N.G. van der Leck, 1997.
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De situatie aan het begin van de 20ste eeuw.
Foto C. Steenbergh, coll. RDMZ/Steenbergh.

Vreeden Hoff
Rijksstraatweg 53, Nieuwersluis
Situatie en geschiedenis
Voordat het landhuis Vreeden Hoff gebouwd werd, stond er dichter aan de weg en
ter rechterzijde van het huidige grote toegangshek een bescheiden 17de-eeuws
buitenhuis. Een houten toegangshek van een type dat indertijd algemeen werd
toegepast gaf toegang tot het buiten. Eigenaar was Andries Pels, die de belangrijkste
koopman, reder, bankier en assurandeur van zijn tijd genoemd wordt. Na diens
overlijden in 1731 werd het bezit vererfd aan zijn weduwe Angenita Bouwens, die
achttien jaar later overleed. Haar erfgenamen verkochten de buitenplaats in 1749 aan
Pieter Trip (1724-1786), een telg uit het bekende Amsterdamse koopmansgeslacht
van die naam. Hij liet het huidige huis Vreeden Hoff bouwen, het oude huis van
Andries Pels werd deels afgebroken en deels verbouwd tot stal en wagenhuis. Ook
gaf Pieter Trip opdracht tot het ontwerpen en vervaardigen van het grote toegangshek.
Omstreeks 1905 dreigde het buiten verloren te gaan. In dat jaar kwam de toenmalige
eigenaar, jhr. Jacob Backer, op 84 jarige leeftijd te overlijden, waarna het buiten
geveild werd. Toen op de veiling geen koper voor het geheel bleek te zijn, bracht
Jacobs dochter, jkvr. Louise Backer, een bod uit op het buiten en werd eigenaresse
voor f 55.000. Kort daarop vond zij een koper die haar f 5000 minder behoefde te
betalen. Zij voorkwam hiermee dat het huis werd gesloopt, het landgoed in weiland
werd veranderd en het toegangshek naar elders werd overgebracht.

Beschrijving van het toegangshek
Het grote hek van Vreeden Hoff is het meest befaamde en rijkst uitgevoerde voorbeeld
uit de periode van de Lodewijk-stijlen dat ons land bezit. Het hek vertoont grote
overeenkomst met het niet meer bestaande hek van de verdwenen buitenplaats
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Tulpenburg aan de Amstel, zoals dat staat afgebeeld op een door Stoopendaal
vervaardigde gravure. Dit hek werd na 1717 in opdracht van David de Pinto opgericht,
maar al vóór 1793 afgebroken. Het hek van Tulpenburg bestond nog toen omstreeks
1750 het hek van Vreeden Hoff werd vervaardigd. Beide hekken werden uitgevoerd
met natuurstenen pijlers in een ‘flesachtige’ vorm, bekroond door gebeeldhouwde
vaasachtige figuren. Ook de opbouw van de gesmede ijzeren hekwerken komt met
elkaar overeen. De grote verschillen zijn gelegen in de ornamentiek, met name in de
bekroningen. De hoge bekroning van het hek van Tulpenburg is uitgevoerd in
symmetrische Lodewijk XIV-vormen. De bekroning van het hek van Vreeden Hoff,
die is geplaatst op de gebogen lijnen van de bovenste liggers, is opgebouwd uit
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Slotplaat in de grote hekvleugels.
Foto RDMZ, P. van Galen, 1981.
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Vooraanzicht hek. Tekening RDMZ, P.G. Meijer, 1978, naar tekening door Th.H.A. Benschop uit
1951.

Het hek van Tulpenburg. Detail van een gravure uit: ‘Hollands Arcadia Of de vermaarde Rivier Den
Amstel’, door Abraham Rademaker, Amsterdam 1730.

het zwierige en asymmetrische ornament uit de Lodewijk XV-periode. In het hek
zijn twee doorgangen gemaakt. Rechts van de brede middendoorgang bevindt zich
een veel smallere doorgang voor voetgangers. Aan de linkerzijde lijkt ook zo'n
doorgang aanwezig, maar dit is een ‘schijndeur’, welke men evenals de
middendoorgang en de rechterdoorgang heeft voorzien van een fraai gesmede
slotplaat. Het goed onderhouden hek dat donkergroen is geschilderd, wordt gesteund
door zes zware schoren met voluutvormen en staat op een gemetselde dam met
waterdoorlaat. Op de natuurstenen afdekbanden is een leuning geplaatst met
gietijzeren balusters.
In de op het landgoed Twickel bij Delden teruggevonden boekhouding van Pieter
Trip zijn zeer belangrijke gegevens over Vreeden Hoff bekend geworden. Uit o.a.
het grootboek van Pieter Trip blijkt dat Gijsbert van Dijk (1723-?), zoon van de smid
Hendrik van Dijk, onder meer het kleine hek en het grote hek van Vreeden Hoff
vervaardigde. Deze smid vervaardigde ook een grafhek in de St. Janskerk te Gouda,
waarvan hij de slotplaat voorzag van de volgende tekst: Gt. Van Dijk - Amst. - Fecit
1759. Gijsbert woonde het grootste deel van zijn leven in de Laurierstraat bij de
Prinsengracht te Amsterdam. Ook Hendrik, de zoon van Gijsbert van Dijk, beoefende
het smidsvak. Gijsbert van Dijk ontving tussen 2 februari 1752 en 5 oktober 1753
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in totaal f 12.309 voor de vervaardiging van het smeedwerk van het grote hek. Al
enkele jaren eerder
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Zijaanzicht en doorsnede. Tekening RDMZ, P.G. Meijer, 1978, naar tekening door Th.H.A. Benschop
uit 1951.

presenteerde Van Dijk een rekening van f 627 ‘Voor Pijlaeren en Leuning etc’ (de
gietijzeren balusters en leuningen op de dam bij het grote hek). Op 10 februari 1753
schreef Pieter Trip dat aan de Amsterdamse steenhouwer François Absiel (1696-1754)
f 2086 was betaald ‘Voor 2 blaauwe Steene pilasters’ (de hardstenen pijlers van het
grote hek).
Een uitvoerige beschrijving van de teruggevonden administratie van Pieter Trip, met
veel informatie over Vreeden Hoff, is te lezen in het artikel ‘Vreeden Hoff Eureka!’,
dat werd gepubliceerd in het jaarboekje Niftarlake 1995 en geschreven door de heer
A.J.A.M. Lisman, de huidige bewoner van het huis.

Enkele afmetingen
Totale breedte hekwerk incl. pijlers ca. 11,50 m,
breedte gesmeed hekwerk ca. 860 cm,
totale hoogte hekwerk bijna 700 cm,
pijleromtrek aan de voet ca. 135 × 135 cm,
doorgangsbreedte 355 cm,
breedte voetgangersdeur 130 cm,
hekstijlen 7,5 à 8 × 7,5 à 8 cm,
diameter spijlen 3,7 cm,
ruimte tussen spijlen ca. 15,5 cm.
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Baluster van de brugleuning. Tekening Th.H.A. Benschop, 1951, repro RDMZ.

Literatuur
H.J. Jesse, Gesmeed ijzer, Bouwkundig weekblad, jrg. 1, 1881, p. 167-168, ills.
‘Het ijzeren hek van Vreedenhoff’, Oud Holland, 7de jrg., 1889, p. 39-41, ills.
A.J.A.M. Lisman, Het inrijhek van Vreedenhoff, Jaarboekje Oudheidkundig
Genootschap Niftarlake 1977.
A.J.A.M. Lisman, Toegangshekken in de Vechtstreek, Jaarboekje Niftarlake
1994.
A.J.A.M. Lisman, Vreeden Hoff Eureka!, Jaarboekje Niftarlake 1995, p. 25-31.
A.J.A.M. Lisman, De buitenplaats Vreeden Hoff aan de Vecht, Hilversum, 1999.
H.N. Karsemeijer, Merken op ijzer, Restauratievademecum RDMZ 1985/1-47,
RV-bladen 01-1 tm. 01-5.

Peter Meijer, Hekken in Nederland

102

Foto RDMZ, P. van Galen, 1981.

Vreeden Hoff
Rijksstraatweg 53, Nieuwersluis
Situatie en geschiedenis
Pieter Trip (1724-1786), de opdrachtgever tot de bouw van het huidige huis Vreeden
Hoff en het grote toegangshek, liet ook een kleiner hek vervaardigen dat zuidelijk
van het grote hek en de tuinkoepel staat. In het huisarchief van Vreeden Hoff bevindt
zich een oude foto waarop te zien is dat dit hekje tegenover het grote hek heeft
gestaan, als toegang tot de overtuin tussen de Vecht en de Rijksstraatweg. Op een
lithografie van Lutgers uit 1836 staat tegenover het grote hek eveneens een hekje
van dit type afgebeeld.

Beschrijving van het toegangshek
Dit hek ontstond kort na 1750 en werd evenals het grote hek vervaardigd door de
Amsterdamse smid Gijsbert van Dijk. Voor dit kleine hek betaalde Pieter Trip in
1754 aan Gijsbert van Dijk een bedrag van f 439, -. De ruimten tussen de hekstijlen
waaraan de hekvleugels draaien, zijn gevuld met asymmetrisch ornament en aan
elkaar gespiegeld. Ook de kleine asymmetrische bekroningen op de hekstijlen en de
zijstukken met voluutvormen zijn aan elkaar gespiegeld. De hekvleugels bezitten
ronde spijlen, met een verdichting van ornament en punten aan de boven- en
onderzijde van de onderste ligger. De bovenste liggers zijn uitgevoerd in gebogen
lijnen met een beëindiging in voluutvormen bij de hekstijlen. Bijzonder aan dit hek
is dat het middengedeelte apart draaibaar is als smalle doorgang voor voetgangers.
Het hek bevindt zich in een uitstekende staat en is donkergroen geschilderd.
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Goudestein
Diependaalsedijk 19, Maarssen
Situatie en geschiedenis
De buitenplaats Goudestein ligt op de oostelijke Vechtoever, aan de noordelijke zijde
van Maarssen en het aangrenzende buiten Doornburg. Het eerste huis Goudestein
dateert van 1618 en is bekend van oude schilderijen en een gravure door Daniël
Stoopendaal. Het oude huis Goudestein werd omstreeks het midden van de 18de
eeuw afgebroken. De weduwe van de in 1752 overleden Jan Huydecoper gaf in 1754
opdracht tot de bouw van een nieuw Goudestein, dat tot 1911 in bezit bleef van de
familie Huydecoper. Na 1938 stond het huis enige tijd leeg, maar in 1955 werd het
buiten verkocht aan de gemeente Maarssen, die het huis zes jaar later na een
hoognodige restauratie in gebruik nam als gemeentehuis. Aan de Diependaalsedijk
staat een groot toegangshek dat uit de bouwtijd van het nieuwe huis Goudestein
dateert. Dit hek is in de as van het huis geplaatst.

Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 1966.

Beschrijving van het toegangshek aan de Diependaalsedijk
De uitvoering van het hek aan de Diependaalsedijk is opmerkelijk. De doorgang is
gemaakt in de vorm van een poort, bestaande uit twee op enige afstand van elkaar
geplaatste stijlen die aan de bovenzijden met elkaar zijn verbonden door een boog.
De ruimte tussen de stijlen is gevuld met asymmetrisch ornament in Lodewijk
XV-vormen. De asymmetrische partijen tussen deze hekstijlen zijn echter gespiegeld,
zodat ze tezamen toch een symmetrie vormen. De vier hekstijlen worden gesteund
door zware schoren met voluten. In de boog boven de hekstijlen, is in vergulde letters
de naam van het buiten aangebracht en ornament in Lodewijk XV-vormen. De
hekvleugels bestaan uit strak spijlenwerk zonder ornament. Opmerkelijk zijn de
bewerkte koppen van de bevestigingsbouten. Het smeedwerk is donkergroen
geschilderd.
Aan weerszijden van de poortvorm zijn spijlenhekken geplaatst die aansluiten op
de hardstenen pijlers. Deze worden bekroond door gebeeldhouwde vazen met
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wapenschilden. Het toegangshek, dat zich in een goede staat bevindt, werd omstreeks
de jaren zeventig gerestaureerd. Daarbij werd de oude slotplaat vervangen door een
kopie. Het hek staat op een uitwaaierende gemetselde dam, langs de randen daarvan
zijn hardstenen afdekbanden gelegd. Op een aquarel door H.P. Schouten uit de tweede
helft van de 18de eeuw, is te zien dat op deze afdekbanden ooit een leuning was
geplaatst.

Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte 285 cm,
grote stijlen ca. 5,8 × 5,9 cm,
diameter spijlen 3,2 cm,
tussenruimten 8,8 à 10,8 cm,
liggers 5,5 × 4,2 cm, met halfrond profiel aan voorzijde.
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Goudestein
Diependaalsedijk 19, Maarssen

Foto RDMZ, P.G. Meijer, 1975.

Situatie en geschiedenis
Ook aan het jaagpad langs de Vecht staat een smeedijzeren hek dat uit de bouwtijd
van het nieuwe huis Goudestein dateert. Dit hek staat eveneens in de as van het huis,
dat met de voorzijde naar de rivier is gericht.

Beschrijving van het toegangshek aan de Vecht
Het hek staat in het midden van een gemetselde en uitwaaierende dam met
waterdoorlaat, welke is gebouwd in de sloot langs het jaagpad. De buiten de dam
uitstekende zijstukken van het hek rusten op gemetselde muurtjes met een hardstenen
band, waarin het hek is vastgezet. Aan weerszijden van de hekvleugels zijn twee
hekstijlen geplaatst, waarvan de tussenruimten zijn gevuld met asymmetrisch
ornament. Het ornament tussen de linker- en de rechter hekstijlen is echter gespiegeld
en vormt tezamen een symmetrie. Het ornament is aan de voorzijde van een fraai
reliëf voorzien en aan de achterzijde vlak gehouden. De
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Tekening RDMZ, P.G. Meijer, 1999, naar opmetingstekening door N.G. van der Leck.

hekstijlen worden gesteund door rechte ijzeren schoren en zijn aan de bovenzijden
met elkaar verbonden door een boog waarin de naam van het huis in vergulde letters
is aangebracht. Op deze boog is een symmetrisch gevormde bekroning geplaatst. De
hekvleugels bestaan uit eenvoudig spijlenwerk zonder ornament. Aan weerszijden
van de hekstijlen zijn zijstukken aangebracht, bestaande uit spijlenvakken die worden
omlijst door in sierlijke lijnen uitgevoerd en van ornament voorzien smeedwerk.

Enkele afmetingen
Breedte tussen hekstijlen 189,5 cm,
breedte tussen hardstenen banden waarop het hek staat 180 cm,
hekstijlen 5 × 5 cm,
diameter spijlen 2,5 cm,
liggers 5 × 3,2 cm,
halfrond afdeklijstje aan voorzijde liggers 1 cm.
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Foto RDMZ, P.G. Meijer, 1984.

Goudestein
Diependaalsedijk 19, Maarssen
Situatie en geschiedenis
Aan het jaagpad langs de Vecht staat een hek dat toegang geeft tot de voormalige
hofstede Silversteyn. Deze plaats werd in 1732 toegevoegd aan de buitenplaats
Goudestein.

Tekening RDMZ, P.G. Meijer, 1998.

Beschrijving van het toegangshek
Dit van oorsprong 18de-eeuwse hek is van een type dat vanaf de 17de tot in de 19de
eeuw algemeen werd toegepast bij boerderijen en buitenplaatsen. Voor wat de
Vechtstreek betreft is dit onder meer te zien op de gravures van Stoopendaal in de
‘Zegepraalende Vecht’ uit 1719. Het hek bezit vier lichtgrijs geschilderde houten
stijlen met een eenvoudige geprofileerde afdekking. De hoofdstijlen zijn met de
buitenste stijlen aan de onder- en bovenzijden door regels met elkaar verbonden. De
ruimte tussen deze stijlen is afgesloten door ronde ijzeren hekspijlen. De grote
hekstijlen zijn aan de bovenzijde met elkaar verbonden door een ronde en licht
gebogen ijzeren staaf. De gesmede ijzeren hekvleugels bestaan uit spijlenwerk dat

Peter Meijer, Hekken in Nederland

in het middendeel is voorzien van ornament in Lodewijk XIV-trant. Dat ornament
lijkt van jonger datum dan het overige smeedwerk, dat uit de 18de eeuw dateert. Het
hek staat op een houten balk aan het begin van een houten voetbrug over de sloot bij
het jaagpad langs de Vecht.
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Wester-Amstel
Amsteldijk Noord 55, Amstelveen
Situatie en geschiedenis
Wester-Amstel bestond waarschijnlijk al in 1730 en werd welhaast zeker gebouwd
in opdracht van de Amsterdamse Schepen Nicolas Pancras. Wester-Amstel
verwisselde vaak van eigenaar, maar over de geschiedenis van het huis is weinig
bekend. In 1776 kocht Frederik Kaal het buiten voor fl. 7750. Hij is verantwoordelijk
voor de sloop van een groot aantal buitens aan de Amstel en ook op andere plaatsen,
maar Wester-Amstel bleef gespaard. Rond 1897 was er een herberg gevestigd; in
1900 kwam het in bezit van de familie Lissonne en werd het weer woonhuis, wat het
tot voor kort is gebleven.

Beschrijving van het toegangshek
Het van omstreeks 1750 daterende hek staat op een gemetselde brug en heeft
hardstenen pijlers. De pijlers bezitten aan de voor- en achterzijden pilasters met
smalle, getoogde en verdiepte velden met een rocaille motief en aan de zijkanten een
blokmotief. Op de geprofileerde afdekplaten staan gebeeldhouwde hardstenen vazen
met rocaillemotieven. De hekvleugels worden omsloten door een omraming waarvan
het verticale deel is voorzien van een symmetrisch hol-bol motief. In het deel boven
de hekvleugels is in vergulde letters de naam WESTER-AMSTEL aangebracht. Op de
omraming, die is bevestigd aan de pijlers, is een bekroning in Lodewijk XV-vormen
geplaatst. De omraming is voorzien van een sponning voor de hekvleugels. De
hekvleugels bestaan uit strakke spijlenhekken. Tussen de twee middelste liggers en
op en onder de onderste ligger is een eenvoudig motief aangebracht. Bijzonder is dat
de spijlen achtzijdig zijn. Ten opzichte van vergelijkbare hekken is de
doorgangsbreedte van dit hek gering. De gemetselde brug bezit een boog van
Bentheimer zandsteen. Langs de randen liggen hardstenen afdekbanden, waarop een
ijzeren leuning staat die is verbonden met de hekpijlers. De brug waaiert uit naar de
straatzijde en gaat aan de andere
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zijde boogsgewijs over in een keermuur. De zijkanten van de brug zijn in de lijn van
de hardstenen pijlers bekleed met hardstenen platen, waardoor de verticale lijnen
van de pijlers vanaf de zijkante worden versterkt.

Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte binnen ijzeren omraming ca. 240 cm,
stijlen hekvleugels 4 × 4 cm,
doorsnede achthoekige spijlen 2,5 cm,
onderlinge afstanden 12,5 à 13 cm,
liggers zonder afdeklijst 4,5 × 3 cm.

Foto's RDMZ, G.J. Dukker, 1983.
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Het hek aan de achterzijde. Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1982.
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Vooraanzicht van het hek. Tekening RDMZ, P.G. Meijer, 1998.

Frankendaal
Middenweg 72, Amsterdam
Situatie en geschiedenis
In 1719 vervaardigde de Amsterdamse stadsarchitect Pieter van de Berghe een
vogelvluchttekening van de Watergraafsmeer waarop een veertigtal ‘hofsteden’ of
buitenplaatsen staan afgebeeld. Van deze plaatsen bleef alleen Frankendaal bewaard,
het ‘laatste huis’ van De Meer, gelegen aan de drukke Middenweg in het stadsdeel
dat nu Amsterdam Oost heet. Nicolaas van Liebergen was de eerste bewoner van de
uit 1660 daterende hofstede, die tot 1695 naamloos bleef. Na Van Liebergen werd
het bezit eigendom van Izaak Balde, zoon van Jacob Balde, die in 1576 werd geboren
te Sandwich en later om godsdienstige redenen vanuit Nieuwkerken in Vlaanderen
uitweek naar Frankenthall, een plaatsje bij Worms in de Paltz. Toen zoon Izaak de
hofstede verwierf, gaf hij deze de naam van de plaats waar zijn ouders hun toevlucht
hadden gevonden. Ook liet hij het huis verbouwen, de tuinen verfraaien en een
marmeren fontein oprichten, welke is gesigneerd: I. van Logteren 1714. Ignatius van
Logteren vervaardigde ook beelden voor Vegtvliet te Breukelen. Een latere bewoner,
Jan Gildemeester Jansz., liet in 1783 het huidige houten toegangshek oprichten.

Beschrijving van het toegangshek
Frankendaal bezit het grootste en rijkst uitgevoerde houten toegangshek in ons land.
Deze in Lodewijk XVI-vormen uitgevoerde toegang dateert van 1783 en heeft het
aanzien een natuurstenen poort. De vier hekstijlen zijn geblokt en de lagere buitenste
stijlen worden bekroond door granaatappels. De hoofdstijlen zijn aan de voor- en
achterzijden voorzien van Ionische kapitelen en cannelures en worden bekroond door
vazen. De hekstijlen staan op een hardstenen basement of voet, welke rust op een
fundering van beton. In de gebeeldhouwde bekroning boven de doorgang zijn in
vergulde letters de naam van het buiten en een medaillon met Mercurius-kop
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aangebracht. Aan de achterzijde staat boven het jaartal MDCCLXXXIII (1783) een
medallion met het wapen van de familie Gildemeester: een geharnaste arm met
gehandschoende hand die een doodsbeen vasthoudt. De hekvleugels zijn aan de
bovenzijden voorzien van ornament en guirlandes. De hekstijlen en de bekroning
zijn roomkleurig geschilderd, het overige houtwerk is donkergroen en de letters en
cijfers zijn verguld.

Enkele afmetingen
Totale breedte ca. 730 cm,
doorgangsbreedte 285 cm,
omtrek grote stijlen ca. 83 × 83 cm,
diameter houten spijlen 3 cm, met tussenruimten van 8 cm.

Literatuur
Kruizinga, J.H., Frankendael, een hofstede in de hoofdstad, in: Noord Holland,
nov. 1981, p. 6-10, ills.
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Foto RDMZ, A.H.C. Schollen, 1976.

Doornburg
Diependaalsedijk 19, Maarssen
Situatie en geschiedenis
Het in 1721 gebouwde huis Doornburg bezit behalve het toegangshek aan het jaagpad
langs de Vecht, ook een hek aan de Diependaalsedijk. De Diependaalsedijk is de
oude weg op de oostelijke Vechtoever, waar zich ook de toegangen van de
aangrenzende buitens Goudestein en Vechtoever bevinden.

Beschrijving van het toegangshek aan de Diependaalsedijk
Het toegangshek aan de Diependaalsedijk dateert uit het einde van de 18de eeuw of
van omstreeks 1800. Dit brede en naar verhouding lage toegangshek is geheel gesmeed
en schaars voorzien van ornament in Lodewijk XVI-vormen. Het hek bezit vier ‘open
hekstijlen’, samengesteld uit twee op enige afstand van elkaar geplaatste stijlen. De
ruimten tussen de stijlen waaraan de hekvleugels draaien, zijn gevuld met een
symmetrisch motief. Op de stijlen is eveneens een symmetrisch motief geplaatst. In
de buitenste hekstijlen, die de beëindiging van het hek vormen, is de naam van het
buiten aangebracht. Aan de linkerzijde staat ‘DOORN’ en aan de rechterzijde ‘BURGH’.
De decoratie van deze stijlen is eenvoudiger dan bij de binnenste hekstijlen. De
hekstijlen worden gesteund door vier rechte ijzeren schoren en zijn met elkaar
verbonden door vaste spijlenhekken zonder ornament. Ook de hekvleugels zijn
uitgevoerd als spijlenhekken zonder ornament. De hekspijlen zijn rond en aan de
bovenzijde uitgesmeed in een lange, rechte punt. De zijstukken met voluutvormen
aan weerszijden van het hek, zijn van plat ijzer en bezitten gesmede punten. Deze
zijstukken lijken van jonger datum dan het hek. Op het donkergroen geschilderde
smeedwerk zijn geen merktekens of initialen waarneembaar.
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Het hek staat op een gemetselde uitwaaierende dam. Langs de randen liggen
hardstenen afdekbanden, een leuning ontbreekt echter. De dam bezit een kleine
waterdoorlaat die kan worden afgesloten door een houten schuifje.

Enkele afmetingen
Totale breedte ca. 690 cm,
hoogte excl. bekroningen op hekstijlen ca. 200 cm,
doorgangsbreedte 283,5 cm,
stijlen 5,2 × 5,2 cm,
liggers 6,3 à 6,5 × 3,6 cm,
diameter hekspijlen 2,6 cm.
In beide hekvleugels aan zijde hekstijlen een spijl met diameter 3,7 cm,
ruimte tussen spijlen 11 à 12 cm.
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Tekening RDMZ, P.G. Meijer, 1978.

Bekroning middelste hekstijlen.
Foto RDMZ, A.H.C. Schollen, 1976.
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Foto's RDMZ, L.M. Tangel, 1977.
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Blumenthal
Bloemendalstraat 26, Vaals
Situatie en geschiedenis
De geschiedenis van de buitenplaats Blumenthal gaat terug tot het laatste kwart van
de 18de eeuw. In 1776 liet de Akense lakenfabrikant Johan Arnold Clermont
(1728-1795), eigenaar van het huis Clermont te Vaals, noordelijk van de plaats waar
Blumenthal zou verrijzen een nieuwe ververij bouwen. Vanwege de gunstige ligging
van het aangrenzende terrein liet hij hier een zeer groot huis bouwen en een park
aanleggen. De ontwerper van het huis en mogelijk ook deels van het park was de
vermoedelijk uit Luik afkomstige architect Joseph Moretti, die ook het huis Clermont
ontwierp. De bouw van Blumenthal ving aan in 1791 en kwam enkele maanden voor
de dood van Clermont in 1795 gereed. Aan de voorzijde van het huis staat een
toegangshek met 6 hardstenen pijlers. Aan de achterzijde van het huis staat een kleiner
hek met natuurstenen pijlers en bijzonder decoratief smeedwerk. Dit hek maakt deel
uit van een monumentale compositie van bordestrappen op de hoofdas van de formele
tuinaanleg aan de achterzijde van het huis.

Beschrijving van het kleine toegangshek
De pijlers van het kleine hek zijn van Naamse steen en aan de bovenzijden voorzien
van bloemguirlandes en een geprofileerde afdekking met zeer ruim overstek. Op de
pijlers staan kleine, metalen vazen op natuurstenen sokkeltjes. Oorspronkelijk hebben
de pijlers waarschijnlijk gebeeldhouwde natuurstenen bekroningen bezeten. De
fragiele hekvleugels, die tezamen met de daarboven geplaatste bekroning een grote
ornamentele waarde bezitten, zijn in vakken met spijlen en culotten ingedeeld en aan
de onderzijden en zijkanten voorzien van vakken met symmetrisch gerangschikt
bandwerk. Heel bijzonder is de boven de hekvleugels geplaatste bekroning, waarvan
in ons land geen vergelijkbaar voorbeeld bekend is. Het decoratieve smeedwerk aan
Nederlandse hekken uit de 17de en 18de eeuw werd in navolging van Frankrijk
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overwegend vlak uitgevoerd. De vormgeving van deze hekbekroning is meer verwant
aan de barokke smeedkunst uit Midden Europa. De bekroning is opgebouwd uit
elementen als hoornen van overvloed, druiventrossen en bladmotieven. Centraal in
de bekroning staat een ovaal schild met een monogram van twee gespiegelde letters
C: het monogram van Clermont. Het schild wordt bekroond door een mascerone en
vaas met bloemranken.

Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte 220 cm,
zwaardere stijlen 2,6 × 2,6 cm,
spijlen 2 × 2 cm,
tussenruimten ca. 9 cm,
veel ornament gemaakt uit plat ijzer van 2 cm × ca. 0,25 cm.
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Crackstate
Oude Koemarkt 14, Heerenveen

Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 1963.

Situatie en geschiedenis
Deze state werd waarschijnlijk in 1606 gesticht door Hypolitus Crack en ligt op een
terrein met omgrachting. In 1648-1649 werd het huis in de huidige vorm verbouwd.
Daarbij bleven oude delen behouden. Het huis werd uitgebreid met een brede
classicistische voorbouw, met verhoogde middenpartij waarboven een klokkenkoepel.
De familie Crack bewoonde het huis tot aan het begin van de 19de eeuw. Daarna
diende het als onderkomen voor verscheidene overheidsinstellingen. In de as van het
huis bevindt zich een brug uit 1775 waarop een uit 1816 daterend toegangshek staat
dat afkomstig is uit Hoorn.

Beschrijving van het toegangshek
De hardstenen hekpijlers bezitten aan de zijkanten een blokvormig motief en aan de
voor- en achterzijden pilasters met smalle en verdiept liggende velden met
symmetrische motieven. Aan weerszijden van de pijlers zijn gezwenkte hardstenen
zijstukken geplaatst die uit één stuk bestaan. De hardsteen is nog in een zeer goede
staat en mooi regelmatig gefrijnd. De op de pijlers geplaatste schildhoudende leeuwen
van Bentheimer zandsteen lijken ouder dan het hek. Zij dateren mogelijk uit de 17de
eeuw en passen meer bij het huis dan bij het toegangshek.
De hekvleugels zijn geplaatst binnen een omraming die aan de zijkanten is voorzien
van een zeer eenvoudig symmetrisch motief, dat ook in verticale lijn is aangebracht
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in de middenpartij van het hekwerk en in horizontale lijn tussen de middelste liggers.
In het bovendeel van de omraming is het jaartal 1816 aangebracht en in vergulde
letters de naam van het huis. Daarboven is een bekroning geplaatst in empirestijl,
bestaande uit een lauwerkrans en gestileerde palmbladeren. Het goed onderhouden
smeedwerk is zwart geschilderd.
Het hek staat op een gemetselde keermuur als afsluiting van een gemetselde
boogbrug. Langs de randen van de brug liggen hardstenen afdekbanden waarop
leuningen staan. De leuningen zijn in 18de eeuwse trant, bezitten gietijzeren balusters
en zijn verbonden met de hekpijlers. In de boog van de brug is een sluitsteen met het
jaartal 1775 aangebracht.

Enkele afmetingen
Breedte tussen pijlers aan de voet 310 cm,
doorgangsbreedte tussen omraming hekvleugels 252 cm,
buitenste stijlen 5 × 5 cm,
liggers 4 × 4 cm,
diameter spijlen 2 cm,
tussenruimten 8 cm.

Peter Meijer, Hekken in Nederland

115

De situatie aan het begin van de 20ste eeuw. Foto C. Steenbergh, coll. RDMZ/Steenbergh.

Toorenvliedt
Koudekerkseweg 129, Middelburg
Situatie en geschiedenis
De buitenplaats Toorenvliedt ligt aan de zuidwestelijke zijde van Middelburg aan
de weg naar Koudekerke. Het huis dateert uit 1754 en onderging later verschillende
wijzigingen. Opmerkelijk is de op het dak geplaatste toren. Meerdere Walcherense
huizen bezaten een dergelijke uitkijkpost, naar men zegt om de schepen op de rede
van Vlissingen te zien aankomen. Aan de Koudekerkseweg is in de as van het huis
een toegangshek geplaatst.

Beschrijving van het toegangshek
Het toegangshek bezit slanke hardstenen pijlers met geblokte zijkanten, de groeven
en de bovenzijden van de geprofileerde plinten zijn zwart geschilderd. De pijlers
bezitten aan de voorzijden smalle togen, voorzien van een zwart geschilderd halfrond
profiel en een gebeeldhouwd,

Tekening door anonymus, eerste helft 19de eeuw. Coll. Zeeuws Genootschap Middelburg, repro in
coll. RDMZ.
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deels zwart geschilderd bloemmotief. De afdekkingen zijn sterk geprofileerd en aan
de straatzijde in een gebogen lijn uitgevoerd. Onder de afdekking is de naam
TOOREN-VLIEDT uitgehakt. De nog flauw zichtbare letters waren eertijds zwart
geschilderd. Sporen van frijnwerk ontbreken, veel beschadigingen werden gerepareerd
met aanvulmortel. De pijlers worden bekroond door gebeeldhouwde zandstenen
figuren. Links de voorstelling van Venus in de vorm van een vrouw met kind, dat
staat op de kop van een dolfijn. Rechts een Apollo-figuur met kleine harp en een
hond terzijde. De gesmede ijzeren hekvleugels bestaan uit eenvoudig spijlenwerk.
Het oude werk werd echter verminkt door ingrijpende vernieuwingen. Circa 50 cm
boven de stropbeugel in de rechter pijler is een vierkant blokje hardsteen ingezet,
wat kan duiden op de plaats van een vroegere stropbeugel. De ruimte tussen de pijlers
en de aan weerszijden van het voorterrein gesitueerde stalgebouwen wordt afgesloten
door vaste spijlenhekken. Deze hekken bezaten aan beide zijden van de hekpijlers
een voetgangersdoorgang, hetgeen valt op te maken uit nog aanwezige draaipunten.

Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte aan voet hekpijlers ca. 298 cm.
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Agthoven
Achthovenerweg 49, Leiderdorp
Situatie en geschiedenis
Boerderij Agthoven ligt aan de noordelijke zijde van de Oude Rijn, tussen Leiderdorp
en Koudekerk aan de Rijn, iets ten oosten van de buurtschap Achthoven. Het aan de
Achthovenerweg geplaatste hek dat toegang geeft tot de boerderij, vormt een
herinnering aan de voormalige buitenplaats Agthoven en de vele andere
buitenverblijven die in het verleden aan de Oude Rijn waren gelegen, maar waarvan
weinig bewaard bleef.

Beschrijving van het toegangshek
De hekvleugels bestaan uit strak spijlenwerk met een zich herhalend siermotief aan
de bovenzijden. De ruimte tussen de stijlen is gevuld met spijlenwerk gelijk aan de
hekvleugels. Aan de bovenzijde is de naam ‘AGT-HOVEN’ aangebracht met een
eenvoudige decoratieve bekroning. Opmerkelijk aan het hek zijn de zijstukken die
werden aangebracht om over klimmen te bemoeilijken, maar deze functie ging
verloren omdat het hek niet meer op een dam staat. Deze zijstukken, uitgevoerd in
empire-trant, doen veronderstellen dat het hek uit het begin van de 19de eeuw dateert.
Op

Tekening RDMZ, P.G. Meijer, 1998.

Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1997.
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de zijstukken zijn puntige en grillige decoratieve elementen geplaatst, waarvan de
vormen ontleend lijken aan florale motieven.

Enkele afmetingen
Totale breedte ca. 475 cm,
doorgangsbreedte ca. 3 m,
stijlen 4,5 × 4,5 cm,
liggers 5 × 2 cm,
spijlen 2 × 2 cm.
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De situatie aan het begin van de 20ste eeuw.
Foto C. Steenbergh, coll. RDMZ/Steenbergh.

Vaeshartelt
Weert 9, Maastricht
Situatie en geschiedenis
De buitenplaats Vaeshartelt, gelegen aan de noordoostelijke zijde van Maastricht en
thans onmiddellijk ten westen van de spoorlijn Maastricht-Sittard, maakt deel uit
van een landgoederenzone tussen Meerssen en Maastricht, waarvan het ontstaan voor
een groot deel werd gerealiseerd door Petrus Regout, oprichter van de keramische
industrie ‘De Sphinx’ te Maastricht. De 14de-eeuwse eigenaar Servaas van Mulcken
bezat een deel van het bos van Hartelt. Vanaf het einde van de 14de eeuw is er sprake
van de naam Vaeshartelt: Hartelt van (Ser)Vaes. In de loop der eeuwen was het bezit
in handen van verschillende families. Veel later, van 1841 tot 1851, was Vaeshartelt
het bezit van koning Willem II (1792-1849). Na diens overlijden werd het gekocht
door P. Regout, die vele werken aan het huis en park liet uitvoeren. In 1954 werd
Vaeshartelt eigendom van de gemeente Maastricht, die de buitenplaats in 1956 weer
doorverkocht. Vaeshartelt is in cultuurhistorisch opzicht van belang vanwege zowel
de bijzondere tuin- en parkaanleg in 19de-eeuwse landschappelijke stijl als de
bouwwerken: een hoofdgebouw, dat dateert uit 1739 en de eerste helft van de 19de
eeuw; een 18de-eeuwse boerderij met jongere poortwoning en een toegangshek uit
de tweede helft van de 19de eeuw.

Beschrijving van het toegangshek
Het toegangshek is van bijzondere typologische waarde. De twee hoge, zeer forse
classicistische pijlers of pylonen, waartussen lagere pijlers met ijzeren hekvleugels
zijn geplaatst, vormen een opvallende markering aan het begin van de oprijlaan. De
grote mergelstenen pijlers bezitten een rechthoekig grondvlak met brede
zwartgeschilderde plint en geprofileerde afdekking. De pijlervlakken aan de straatzijde
zijn in het midden voorzien van een ovaalvormig lijstmotief. De pijlers worden
bekroond door uit hardsteen gebeeldhouwde leeuwen, welke zijn geplaatst op een
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hardstenen voetplaat. Tussen deze hardstenen plaat en de mergelstenen afdekking
bevindt zich nog een in baksteen uitgevoerd vlak dat is gepleisterd.
De geblokte lagere binnenste pijlers zijn opgemetseld uit rode baksteen en
vervolgens bepleisterd. Ze worden bekroond door in rococo-vormen gebeeldhouwde
hardstenen vazen op een hardstenen afdekking. De ruimte tussen de grote en kleine
pijlers was in het verleden afgesloten door spijlenhekken. Het hek bezat oorspronkelijk
ook smeedijzeren hekvleugels die goed aansloten bij het geheel. De huidige
hekvleugels zijn onbeduidend van vorm en constructie. De pylonen bij Vaeshartelt
zijn sterk verwant aan de pylonen bij de poort van kasteel Meerssenhoven te Itteren,
die uit het begin van de 20ste eeuw dateren.

Enkele afmetingen
Omtrek grote pijlers aan de voet 238 × 150 cm,
omtrek middendeel 180 × 95 cm,
omtrek kleine pijler 76 × 76 cm.
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Foto RDMZ, IJ. T. Heins, 1998.

Tekening RDMZ, N.G. van der Leck, 1998.

Beverweerd
Beverweertseweg 60, Werkhoven
Situatie en geschiedenis
Het van oorsprong 13de-eeuwse kasteel Beverweerd ligt aan de rechteroever van de
Kromme Rijn, temidden van een landschappelijk aangelegd park en ongeveer 1 km
ten noordoosten van Werkhoven. Vanaf 1835 tot 1862 werd het kasteel in opdracht
van het echtpaar Van Heeckeren-Hope, naar ontwerp van C. Kramm verbouwd tot
een in neogotische stijl uitgevoerd landhuis met kasteelachtig uiterlijk. Over de tot
serpentinevijver vergraven gracht werden twee ijzeren bruggen gebouwd en bij een
secundaire toegang aan de noordelijke
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zijde van het park, werd een laag smeedijzeren hek geplaatst. Bij de nieuwe
hoofdingang aan de oostelijke zijde van het park, werd aan de Beverweertseweg een
monumentaal ijzeren toegangshek opgericht.

Beschrijving van het toegangshek
Het grote toegangshek van Beverweerd vormt een goed voorbeeld van een 19de-eeuws
hek dat is samengesteld uit giet- en smeedwerk. De hekvleugels zijn aangebracht
tussen ‘open’ hekstijlen, waarbinnen gegoten ijzeren ornamenten en gepolychromeerde
wapenschilden van Van Heeckeren en Van Zuilen zijn geplaatst. De hekstijlen staan
op een gietijzeren voet, op de gietijzeren afdekking van de stijlen is een smeedijzeren
bekroning geplaatst. De hekvleugels bestaan uit strakke spijlenhekken met aan de
bovenzijde een gebogen naamband waarin de naam BEVERWEERT staat. De aan
weerszijden van de hekstijlen aangebrachte vaste spijlenhekken zijn identiek aan de
hekvleugels. Aan de buitenzijden van deze vaste hekken zijn zijstukken met
voluutvormen geplaatst. In het verleden stond het hek op een dam, maar door
verlanding van de sloot is het benedendeel van de voluten onder het maaiveld geraakt.
De stijlen waaraan deze zijstukken zijn bevestigd bezitten oude
pen-en-gat-verbindingen, hetgeen wijst op hergebruik van deze smeedijzeren staven.
Het hek wordt gesteund door zes schoren, die zijn uitgesmeed op de knooppunten
en vastgezet in hardstenen blokken. Het thans verwaarloosde hek is zwart geschilderd,
de letters zijn bronskleurig.

Enkele afmetingen
Tussenruimte aan voet hekstijlen ca. 330 cm,
grote stijlen 6,5 × 6,5 cm,
diameter spijlen 2,9 cm,
liggers 5,3 × 3,5,
afdeklijstje liggers 0,5 cm,
schoren 5 × 5 cm.
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Foto RDMZ, A.H.C. Schollen, 1985.

De Schaffelaar
Stationsweg 6, Barneveld
Situatie en geschiedenis
Het landhuis De Schaffelaar ligt in een landschappelijk park en is uitgevoerd in een
voor Nederland vrijwel unieke Engelse neogotische vormgeving. Met de bouw werd
in 1852 begonnen naar ontwerp van de Waterstaatsbouwmeester A. van Veggen, ter
plaatse van het waarschijnlijk uit de 16de eeuw daterende huis Hackfort, dat in 1767
werd herbouwd en de naam Schaffelaar kreeg. De gevels van het rechthoekige en in
baksteen opgetrokken gebouw zijn voorzien van kantelen, hoektorentjes, arkeltorens,
balustraden, vensteromlijstingen en traceringen in Tudor-vormen. Aan de Van Zuylen
van Nieveltlaan staat een gietijzeren toegangshek dat eveneens is uitgevoerd in
Engelse neogotische stijl.

Beschrijving van het toegangshek
Dit uitzonderlijk grote gietijzeren hek bezit drie doorgangen tussen vier balusters.
De bredere middelste doorgang bezit twee hekvleugels; de smallere doorgangen aan
weerszijden elk een hekvleugel. Zowel de kleinere buitenste als de grotere
hoofdbalusters zijn achtzijdig. De hoofdbalusters zijn opengewerkt, de kleinere
exemplaren geheel gesloten. Het hek staat op een uitwaaierende gemetselde dam.
Langs de randen is een leuning geplaatst die één geheel vormt met het hek. De vorm
van de balusters van de leuningen is gelijk aan de kleinere balusters van het hek. Het
hekwerk bevindt zich in een goede staat en is zwart geschilderd.

Enkele afmetingen
Breedte middelste doorgang ca. 365 cm,
breedte buitenste doorgangen 109 cm,
grote balusters ca. 420 cm hoog,
buitenste balusters ca. 320 cm hoog,
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doorsnede voet grote balusters 70 cm.
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De Wiersse
Wiersser Allee 9, Vorden

Foto RDMZ, A.H.C. Schollen, 1985.

Situatie en geschiedenis
Het landgoed De Wiersse ligt tussen Ruurlo en Vorden, aan de zuidelijke zijde van
de Baakse beek. Het huidige huis dateert uit de 18de eeuw en bezit een in 1925
gebouwde ingangsvleugel in oude trant. De eerst bekende vermelding van De Wiersse
dateert uit 1288. Kaarten uit de eerste helft van de 17de eeuw tonen het huis aan de
noordelijke zijde van de Baakse Beek, maar na 1651 blijkt het huis naar de zuidelijke
zijde van deze beek te zijn verplaatst. In 1678 kwam De Wiersse in het bezit van
Enno Matthias ten Broeck, waarna het huis steeds in eigendom van nauw verwante
families is gebleven. In 1893 trouwde jhr. Victor de Stuers (1843-1916) met een
dochter van het huis, Aurelia van Limburg Stirum. Victor de Stuers was degene die
in 1873 met het schrijven van het artikel ‘Holland op zijn smalst’, de doorbraak
forceerde naar de oprichting van de Monumentenzorg in Nederland in 1875. De
Stuers liet ook het huis restaureren waarbij de gevels hun huidige aanzicht verkregen.
In de aanleg van de thans 16 ha. grote tuin en het 33 ha. grote park is nooit de hand
van een ontwerper buiten de familie te pas gekomen.

Beschrijving van de toegangshekken
In de tuin aan de westelijke zijde van het huis staan drie houten toegangshekken die
uit verschillende perioden dateren. Het dichtst bij het huis staat een hek uit 1921.
Het verst van het huis staat een
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Tekening RDMZ, P.G. Meijer, 1998.

hek als afsluiting van een fraaie laan met klinkerbestrating en een beplanting van
Ierse taxus. Dit hek dateert van omstreeks 1916 en bezit vier hekstijlen met bolvormige
bekroningen. De hekvleugels bestaan uit eenvoudig spijlenwerk. De bovenste regels
zijn uitgevoerd in een golvende lijn. De ruimte tussen de hogere binnenste hekstijlen
en buitenste stijlen wordt afgesloten door spijlenwerk dat gelijk is aan de hekvleugels.
Het hek is donkerblauw geschilderd.
Het derde hek, dat van vóór 1878 dateert, staat op een dam nabij de Baakse beek en
vormt de verbinding tussen de lage tuin en de aangrenzende bostuin. In dit hek staan
de initialen van Aurelia van Limburg en Victor de Steurs en het jaartal 1878 gekerfd.
De inkervingen zijn aangebracht op een ingezet blokje in een der hekstijlen. Te zien
is dat het hek in de loop der tijd plaatselijk werd hersteld en dat onderdelen zijn
vervangen. Het hek bezit vier stijlen met geprofileerde afdekkingen en bolvormige
bekroningen. De hekvleugels bestaan uit eenvoudig spijlenwerk met vierkante,
puntige spijlen, overeenkomend met de vaste spijlenvakken tussen de grotere
binnenste stijlen en de buitenste stijlen. Aan weerszijden van de buitenste stijlen zijn
kwartronde zijstukken geplaatst. Het hek is in een blauwachtige kleur geschilderd.

Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte oudste hek 188 cm,
hoogte grote balusters ca. 200 cm.
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Amaliapark
Stationsplein, Baarn
Situatie en geschiedenis
Toen in Baarn het treinstation werd gebouwd en veel grond voor bebouwing was
vrijgegeven door Prins Hendrik ‘de Zeevaarder’, besloot deze om tegenover dat
station een plantsoen te laten aanleggen. Het plantsoen moest voor Baarn het
visitekaartje worden en burgers overhalen zich in deze plaats te vestigen. Als afsluiting
van dat plantsoen werd een groot en rijk uitgevoerd hek opgericht. In de ‘Gids voor
't Gooi en Baarn’ van omstreeks 1896 staat op p. 49 te lezen: ‘Zelden zal men in
enige plaats komen, waar men onmiddellijk bij de intrede zulk een indruk van
grootsheid krijgt, als in Baarn (...) Onmiddellijk vóór het station strekt zich het
Amaliapark uit, met een grootsen weelderigen aanleg en een fraai ijzeren hek’.

Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 1997.

Beschrijving van het toegangshek
Het neobarokke hek werd ontworpen door de architect N. Redeker Bisdom. Het hek
draagt het opschrift ‘AMALIA-PARK’, het stichtingsjaar 1873 en de initialen van Prins
Hendrik en zijn eerste, in 1872 overleden vrouw Amalia van Saksen-Weimar, naar
wie het park genoemd is. Het hek is uitgevoerd in gietijzer en bestaat uit een
monumentale middenpartij en een lager hekwerk aan weerszijden, dat zich over een
grote lengte uitstrekt. Het hekwerk staat op een laag bakstenen muurtje met hardstenen
afdekbanden. De opengewerkte kolommen zijn gevuld en bekroond met ornament.
Tussen de kolommen bevindt zich een verbindingsboog met een naamband, waarin
in vergulde letters de naam ‘AMALIA-PARK’ staat. Boven deze naamband is een uit
ornament samengestelde bekroning geplaatst met een vergulde kroon en een wapen.
In de hekvleugel is het stichtingsjaar aangebracht. De lagere hekken zijn samengesteld
uit delen van vijf vakken tussen op enige afstand van elkaar geplaatste stijlen. De
vakken zijn gevuld en bekroond met ornament. Het hek bevindt zich in een goede
staat en is donkergroen geschilderd.

Peter Meijer, Hekken in Nederland
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De situatie aan het begin van de 20ste eeuw.
Foto C. Steenbergh z.j., coll. RDMZ/Steenbergh.

Vondelpark
Vondelpark 1, Amsterdam
Situatie en geschiedenis
Het Vondelpark werd naar ontwerp van de Haarlemse tuinarchitect Jan David Zocher
jr. aangelegd als rij- en wandelpark op een stuk grond buiten de stad en op 15 juni
1865 geopend. Initiatiefnemers waren een groep welgestelde Amsterdamse burgers,
onder wie de bankier C.P. van Eeghen. Al kort na de opening werd het park uitgebreid
naar het ontwerp van J.D. Zocher, met assistentie van zijn zoon L.P. Zocher. Een
grootschalige derde uitbreiding in landgoedachtige trant is geheel van de hand van
L.P. Zocher en wijkt in opzet af van het meer naar de stad gelegen romantische
parkdeel. Het huidige park bestaat uit drie gedeelten: het smalle parkgedeelte of ‘de
slurf’ aan de zijde van de oude stad; het ‘romantische’ middendeel met slingerende
paden en waterpartijen en het landgoedachtige parkdeel met lange lanen, grasland
en veel inheemse boomsoorten. In het park bevinden zich verschillende bouwwerken,
waaronder de portierswoning, de tuinmanswoning, het ‘Blauwe Theehuis’, de
muziektent en het parkpaviljoen (thans filmmuseum), een drietal bruggen en het
Vondelmonument. Bij de oude secundaire toegangen tot het Vondelpark staan
gietijzeren hekken. Bij de hoofdtoegang aan de Stadhouderskade, nabij het
Rijksmuseum en de brug naar het Leidseplein, werd een monumentaal hekwerk
opgericht.

Beschrijving van de hekken aan de Stadhouderskade
Deze imposante entree werd in 1883 ontworpen door de Duitse architect A. Linneman
ten behoeve van de Wereldtentoonstelling te Amsterdam. Het smeedwerk werd
uitgevoerd door de kunstsmederij van V. Hammeran te

Peter Meijer, Hekken in Nederland

124

Anonieme en ongedateerde tekening van een van de zij-ingangen. De afgebeelde lantaarns ontbreken
thans.

Frankfurt am Main. Het toegangshek bezit vier doorgangen tussen een vijftal pijlers
van hardsteen van de Ourthe. Het is een mooie kwaliteit steen met een
oppervlaktebewerking in de vorm van frijnwerk, met als contrastwerk de zware rol
rondom het basement van de pijlers met zogenoemd ‘bruutwerk’. De middelste pijler
is het grootst en aan de voorzijde voorzien van een gebeeldhouwd reliëf, voorstellende
het wapen van Amsterdam. Deze pijler wordt bekroond door de Amsterdamse
stedenmaagd, een beeldhouwwerk door L. Royer dat is uitgevoerd in zandsteen,
vermoedelijk Luxemburgse.
Aan beide zijden van de grote middelste pijler zijn brede toegangen met dubbele
hekvleugels aangebracht. De aan weerszijden van de dubbele hoofdingang gelegen
zij-ingangen bezitten elk één hekvleugel. De vier pijlers die aan weerszijden van de
hoofdpijler zijn geplaatst, werden bekroond door gesmede ijzeren lantaarns. Deze
lantaarns werden echter vervangen door natuurstenen bollen. De hekvleugels zijn
een goed voorbeeld van 19de-eeuws decoratief smeedwerk. Het smeedwerk vormt
een ‘staalkaart’ van verscheidene toepassingen en technieken, zoals stanswerk,
drijfwerk, het torderen en verschillende verbindingsmethoden, zoals het doorsteken,
omsluiten, schroeven en klinken. De decoratieve composities in de hekvleugels zijn
symmetrisch en in grote lijn identiek aan elkaar. Veel ornament bestaat uit gesmede
florale motieven. In de hekvleugels aan weerszijden van de brede doorgangen is in
plaatijzer de naam van het park uitgesneden of gestanst. Boven deze smallere
doorgangen is bovendien een rijk uitgevoerde verbindingsboog geplaatst, waarvan
de meer kwetsbare decoratieve onderdelen echter verloren gingen. Aansluitend op
deze toegangen heeft men aan weerszijden daarvan een tuinhek geplaatst. Deze
tuinhekken vormen de begrenzing van het park aan de zijde van de Stadhouderskade
en maken deel uit van het ontwerp. De hekken staan op een lage hardstenen keermuur
en zijn geplaatst tussen hardstenen pijlers. De hekken werden in de jaren tachtig
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gerestaureerd. Jammer is dat veel oorspronkelijk werk door verwaarlozing verloren
ging of werd vervangen door nieuw werk.

Enkele afmetingen
Afmetingen voet hoofdpijler 187 cm aan voor- en achterzijde en 137 cm aan zijkanten,
doorgangsbreedten aan weerszijden hoofdpijler 408 cm,
omtrek voet overige vier pijlers 78 × 78 cm,
doorgangsbreedten tussen kleinere pijlers 207 cm.
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Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 1997.

Het toegangshek van Hydepark
Sophialaan 37, Baarn
Situatie en geschiedenis
Dit toegangshek behoorde eens tot de 900 hectare grote buitenplaats Hydepark in
Doorn, die werd aangelegd voor de vermogende bankier jhr. H.M.J. van Loon,
gehuwd met de eveneens zeer rijke Louise C.A. Borski. Huis Hydepark werd tijdens
de Tweede Wereldoorlog verwoest door een bombardement. Na de oorlog werd veel
bouwmateriaal afgevoerd en bij de verbreding van de provinciale weg aan het begin
van de jaren zestig werd ook het hekwerk grotendeels verwijderd. Jhr. Steengracht
van Oostcapelle kocht het grote toegangshek om het bij zijn kasteel Sterkenburg aan
de Langbroekerwetering te laten plaatsen, maar dit plan werd niet uitgevoerd. In
1967 werd het hek gekocht door de huidige eigenaar, de heer H. Harten uit Baarn,
die het bij zijn woonhuis liet plaatsen.

Beschrijving van het toegangshek
Het in neorenaissancestijl uitgevoerde hek werd in 1887 gemaakt naar een ontwerp
van architect J.N. Landré en de bouwkundigen/aannemers Staal en Haalmeijer uit
Amsterdam. Het hek bezit twee grote en twee kleine pijlers van een rode Noorse
granietsoort. De pijlers zijn voorzien van een blokmotief, plinten en geprofileerde
afdekkingen. De hoofdpijlers bezitten aan de voor- en achterzijden een halfronde
zuilvorm en worden bekroond door een gesmede ijzeren lantaarn. De kleinere pijlers
bezitten een gebeeldhouwde bekroning. Het hek bezit drie doorgangen: een voor
rijtuigen tussen de grote hekpijlers en twee voor voetgangers aan weerszijden daarvan.
In de hekvleugels zijn met ornament gevulde vakken aangebracht en op de vleugels
zijn geornamenteerde bekroningen geplaatst. De nieuwe eigenaar heeft in het hek
de naam ‘Hartestein’ en in de klinkerbestrating vóór het hekwerk de initialen van de
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oude eigenaren laten aanbrengen. In een der stijlen bevindt zich een Zweeds ijzermerk
in de vorm van de letters WR waarboven een kroontje is geplaatst.

Literatuur
Baarn, geschiedenis en architectuur (red. R. Blijdestein), p. 447-448, MIP-reeks
Utrecht, Zeist 1994.
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De Voorst
Binnenweg 10, Eefde
Situatie en geschiedenis
Het aan de noordoostelijke zijde van Zutphen gelegen monumentale huis ‘De Voorst’
werd gebouwd in de periode 1695-1697. Omstreeks het midden van de 19de eeuw
werd aan het huis onherstelbare schade toegebracht, doordat de nieuwe eigenaar
delen ervan liet slopen en interieurs verkocht. In 1875 brak een betere tijd aan voor
het huis nadat het was verworven door H.G.J. Völcker, die een nieuw zuidelijk
voorgebouw liet optrekken. Diens zoon zette vanaf 1909 de herstel- en
reconstructiewerkzaamheden voort en liet een noordelijk voorgebouw oprichten.

Beschrijving van de toegangshekken
Als begrenzing van de zijden van het voorplein tussen de nieuwe voorgebouwen

Foto C. Steenbergh z.j., coll. RDMZ/Steenbergh.

en de gracht werden aan elkaar gespiegelde tuinhekken met monumentale toegangen
geplaatst. Deze hekken werden ontworpen door de gebroeders M.A. en J. van
Nieukerken, de bouwmeesters die leiding gaven aan de door H.G.J. Völcker in gang
gezette werkzaamheden. De hekken zijn uitgevoerd in de stijl Lodewijk XIV en
bezitten pijlers en basementen die zijn opgetrokken uit imitatie zandsteen (gietwerk).
De pijlers van de toegangshekken worden bekroond door gebeeldhouwde vazen. De
hekvleugels bestaan uit spijlenhekken zonder ornament. Boven deze hekvleugels is
een bekroning geplaatst, voorzien van gesmede bladmotieven en een medaillon met
gepolychromeerd wapen. De vaste hekken aan weerszijden van de toegangshekken
zijn geplaatst op de imitatienatuurstenen basementen. De hekspijlen zijn, evenals de
spijlen van het toegangshek op de brug, voorzien van lanspunten.
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Foto RDMZ, A.H.C. Schollen, 1980.

Weeresteyn
Zandpad 29, Nieuwersluis, gemeente Loenen
Situatie en geschiedenis
Weeresteyn ligt op de oostelijke Vechtoever tussen Loenen en Nieuwersluis. Het
huis dateert uit het begin van de 18de eeuw en staat op de plaats waar eens het Huys
te Weeresteyn stond. Waarschijnlijk werd dit huis in 1672-1673 door de Fransen
verwoest, dat op de plek van een ander versterkt huis of kasteel stond. De naam
Weeresteyn heeft betrekking op de plaats waar het buiten ligt: grenzend aan de Weere;
het water dat een verbinding vormt tussen de Vecht en het oostelijk daarvan gelegen
plassengebied. Het huis staat in een bocht van de Vecht en het Zandpad, vanwaar de
rivier over grote afstand te overzien is. Het omringende park is aangelegd in
landschappelijke stijl en bevat twee fraaie houten bruggen van omstreeks 1900. Op
de brug die aan de achterzijde van het park ligt en toegang geeft tot het aangrenzende
weidegebied is een houten toegangshek geplaatst.

Beschrijving van het toegangshek
Het hek is in het midden van de brug geplaatst en vormt één geheel met de forse en
bewerkelijk uitgevoerde brugleuningen. In de open vakken van deze leuningen,
tussen de geprofileerde regels aan de onder- en bovenzijden, zijn geornamenteerde
gietijzeren panelen geplaatst. De leuningen worden op de hoeken van de brug
beëindigd door balusters met bolvormige bekroningen en zijstukken met
voluutvormen. De geprofileerde hekbalusters, die eveneens bolvormige bekroningen
bezitten, zijn aan de buitenzijden voorzien van kwartronde spijlenhekken. De
hekvleugel is samengesteld uit geprofileerde regels en stijlen en ronde spijlen. De
vormgeving van de houten balusters is verwant aan de balusters die werden geleverd
door de gietijzerindustrie. Het houtwerk is witgeschilderd en vormt een opvallend
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element op de grens van park en weiland. Het gietijzer is in een donkere tint
geschilderd.
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Foto RDMZ, P.G. Meijer, ca. 1970.

Hekbekroning. Tekening RDMZ, P.G. Meijer, 1977.
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Velserbeek
Velserbeek 1, Velsen-Zuid
Situatie en geschiedenis
Het statige landhuis Velserbeek is eigendom van de gemeente Velsen en ligt aan de
rand van een uitgestrekt en thans opengesteld park. Het 17de-eeuwse huis bezat
oorspronkelijk het karakteristieke Hollandse aanzien van bakstenen gevels met
kruisvensters. In later tijd kreeg het huis nieuwe vensters en werd het witgepleisterd.
De formele 18de-eeuwse tuinaanleg werd in de 19de eeuw vervangen door een park
in landschappelijke stijl met een gotisch bouwwerkje, een Chinees theehuis en een
hermitage. Op het landgoed werd een witgeschilderd houten hek geplaatst dat lange
tijd diende als toegang tot een tennisbaan. Thans is het hek opgeslagen, in afwachting
van restauratie en een goede herbestemming op het landgoed.

Tekening RDMZ, P.G. Meijer, 1998.

Beschrijving van het hek
Dit hekwerk bezit een tweetal hoge stijlen waartussen een deur is geplaatst. Aan
weerszijden van deze stijlen zijn vleugelstukken aangebracht. De stijlen zijn vierkant
en deels gecanneleerd. Een geprofileerde balk verbindt de stijlen met elkaar. Deze
verbindingsbalk wordt bekroond door een geprofileerd sierstuk in halve cirkelvorm
met uitgezaagde, vlakke siermotieven. De geprofileerde afdekkingen van de stijlen,
die onderdeel uitmaken van de balk, worden bekroond door gedraaide houten
bolvormen op voet. De deur is samengesteld uit stijlen en regels met aan de onderzijde
een liggend rechthoekig paneel. In het open bovendeel zijn spijlen geplaatst. De
bovenste regel is uitgevoerd in een halve cirkelvorm en vormt het spiegelbeeld van
de halfronde bekroning boven de hekstijlen. De langgerekte zij- of vleugelstukken
worden naar de buitenzijde toe lager door het gebogen verloop van de bovenste regel.
De lagere buitenste stijlen worden bekroond door gedraaide bolvormige figuren,
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zoals ook aangebracht op de hoge hekstijlen. In de open vakken van de zijstukken
is hetzelfde type spijlen geplaatst als in de deur. De bouwtijd van het hek is niet
bekend. De grote lijn in de opbouw van het totale werk lijkt te verwijzen naar een
ontstaan in het laatste kwart van de 19de eeuw of omstreeks 1900.
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Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 1976.
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Jachtslot Sint Hubertus
Nationaal Park De Hoge Veluwe, Hoenderloo
Situatie en geschiedenis
Dicht bij de hoofdingang van het Nationale Park De Hoge Veluwe staat het jachtslot
Sint Hubertus, dat in de jaren 1914-1920 in opdracht van het echtpaar Kröller-Müller
werd gebouwd naar het ontwerp van dr. H.P. Berlage (1856-1934). In 1913 nam de
heer Kröller het besluit om Berlage voor tien jaar in dienst te nemen. Berlage heeft
van 1914 tot 1920 aan het jachtslot gewerkt. In dit jachtslot, dat is ontworpen in de
vorm van een hertengewei, heeft Berlage de levensweg van Sint Hubertus willen
uitbeelden. De toren is het symbool voor het kruis dat volgens de legende aan de
jager Hubertus verscheen en hem tot inkeer bracht. Ook het interieur van het slot is
geïnspireerd op het leven van Sint Hubertus. Het veelhoekige ‘slotplein’, waaraan
de hoofdingang van het jachtslot is gelegen, is vanuit het park toegankelijk via een
tweetal brede toegangshekken die een geïntegreerd onderdeel zijn van de bebouwing
die het plein omsluit.

Beschrijving van de toegangshekken
De bakstenen hekpijlers bezitten een vierkant grondvlak, maar vanaf circa 1 m hoogte
zijn zij achtzijdig. Op de pijlers staan veelhoekige lantaarns die zijn gemaakt van
een metaallegering waarop een groen patina is ontstaan. De smeedijzeren hekvleugels
zijn uitgevoerd in strakke vormen, zonder gebogen of vervloeiende lijnen. De meeste
onderdelen zijn met elkaar verbonden door klinknagels en bouten. De hekvleugels
zijn bevestigd aan ‘stijlen’ waarbij plaatijzer is toegepast. De stijlen zijn vastgezet
aan de pijlers. Het goed onderhouden hekwerk is donkergroen geschilderd. Berlage
ontwierp voor het Nationaal Park ook nog andere hekken. Een voorbeeld is het
toegangshek van een nabijgelegen voormalig dienstgebouw, tevens koetshuis en
vanouds bewoond door personeel. Dit hek is eenvoudiger van uitvoering, een mooi
detail is de lantaarn die de holle hekstijlen aan de bovenzijde afsluit.
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Foto RDMZ, J.P. de Koning, 1999.

Huis Doorn
Langbroekerweg 10, Doorn
Situatie en geschiedenis
Huis Doorn is van oorsprong een middeleeuws rechthoekig kasteel, waarvan door
verbouwingen in de 17de eeuw en later slechts een ronde hoektoren overbleef. Het
temidden van een groot park gelegen huis heeft thans het voorkomen van een landhuis
uit de overgang van de 18de naar de 19de eeuw. Het huis werd in de periode
1918-1941, toen het werd bewoond door Wilhelm II, de voormalig keizer van
Duitsland, aanmerkelijk verbouwd en verfraaid. Op het landgoed staan meerdere
hekken. Het bakstenen poortgebouw aan de Langbroekerweg vormt de hoofdingang
tot het park. Vóór deze poort staat een smeedijzeren toegangshek. In de hekvleugels
zijn gegoten ijzeren medaillons aangebracht met portretten uit de mythologie. Aan
de zijde van het dorp, achter de N.H. kerk, staat een toegangshek met bakstenen
pijlers als onderdeel van een gemetselde tuinmuur. De ijzeren hekvleugels zijn op
barokke wijze uitgevoerd en aan de onderzijde voorzien van gesloten panelen. De
vormgeving van dit smeedwerk doet Duits aan. Bij de brug voor het huis staat een
vrij laag smeedijzeren toegangshek.

Beschrijving van het toegangshek bij het huis
Ook dit toegangshek is bijzonder vanwege de vormgeving van het smeedwerk,
waarvan geen vergelijkbaar voorbeeld bekend is in ons land. Het hek dateert van ná
1918 en werd, volgens mondelinge mededeling van een vroegere beheerder van huis
Doorn, vervaardigd bij S. Reichner & Sohn, Königl. Hofschlösser te Potsdam. De
hekvleugels zijn geplaatst tussen kolommen, samengesteld uit vier stijlen, met
daartussen symmetrische motieven, waaronder bladmotieven en rozetten. Op deze
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kolommen zijn lantaarns geplaatst. Bij de samenstelling van onderdelen werd ook
gebruik gemaakt van klinknagels. De uitvoering van de hekvleugels is opmerkelijk.
De stijlen en liggers van het rechthoekig raamwerk, zijn aan de zijkanten voorzien
van opleglijsten, waarin een doorlopend sierpatroon van bladmotieven is ingekerfd.
De ruimte binnen dit raamwerk is gevuld met zich herhalende symmetrische motieven
en een groot aantal gesmede bloemkelken. Op de bovenste liggers zijn punten
aangebracht. Merktekens of de naam van een smid of bedrijf ontbreken. Het hek is
donkergroen geschilderd waardoor de vormen niet zo heel duidelijk uitkomen.
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Tekening RDMZ, N.G. van der Leck, 1998.

Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte 350 cm,
hoogte hekvleugels ca. 150 cm,
kolomstijlen 4 × 4 cm,
raamwerk hekvleugels incl. lijsten 6 × 4 cm.

Ornament in hekvleugel.
Foto RDMZ, J.P. de Koning, 1999.
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Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 1983.

De Hooge Boekel
Hoge Boekelerweg 255, Enschede
Situatie en geschiedenis
Het grote landhuis ‘De Hooge Boekel’, gelegen aan de noordoostelijke zijde van
Enschede, werd tussen 1922 en 1924 gebouwd in opdracht van de fabrikant Herman
van Heek en ontworpen door de gebroeders Van Nieukerken. Deze bouwmeesters
ontwierpen in die tijd de grootste landhuizen in ons land, zoals ‘Duin en Kruidberg’
te Velsen en kasteel ‘De Wittenburg’ te Wassenaar. De meeste huizen van de Van
Nieukerkens kenmerken zich door de stijl van de renaissance of Lodewijk XIV. Over
het bouwproces van De Hooge Boekel is veel bekend gebleven dankzij de memoires
van M.A. van Nieukerken. Aanvankelijk wenste Van Heek zich een huis ‘in de geest
van een havezate’, maar na economische teruggang besloot men tot de bouw van
een streng architectonisch huis, in overeenstemming met de strenge terreinaanleg.
Daarbij werd ook aan de uitvoering van de interieurs grote zorg besteed. Voor de
oprijlaan zou een groot en rijk uitgevoerd toegangshek worden geplaatst. Over dat
plan schreef M.A. van Nieukerken het volgende: ‘We zouden nu eerst de bewuste
ingangshekken ontwerpen, aan de achterzijde een van hout (...) aan de hoofdingang
een zwaar gesmeed ijzeren hek, tussen steenen palen in de geest als bij het ontworpen
huis behoorden. (...) Het smeedwerk werd gemaakt door den Heer Dingemans te
A'dam, het beeldhouwwerk door Louis J. Vreugde te Haarlem (...) door het werken
aan De Hooge Boekel kreeg Vreugde ook in later jaren in Enschede veel werk.(...)’1

Beschrijving van het toegangshek
Het in neobarokke trant uitgevoerde toegangshek bezit bakstenen pijlers met een
natuurstenen basement en geprofileerde afdekplaten bekroond door gebeeldhouwde
vazen. De pijlers zijn op de hoeken geblokt en aan de voorzijden voorzien van pilasters
met gebeeldhouwde cartouches waarin de naam van het huis is uitgehakt. Aan
1

H.W.M. van der Wijck, J. Enklaar-Lagendijk, Overijsselse Buitenplaatsen, p. 94-95, Alphen
a.d. Rijn, 1983.
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weerszijden van de pijlers zijn rechte bakstenen zijstukken aangebracht met
natuurstenen basementen en geprofileerde afdekplaten met gebeeldhouwde
vleugelstukken. De toegepaste natuursteen is Bentheimer zandsteen, de baksteen is
een machinale steen waalformaat. De smeedijzeren hekvleugels draaien tussen ‘open
hekstijlen’ die aan de binnenzijden van de pijlers zijn geplaatst. De ruimte tussen
deze stijlen is gevuld met symmetrisch ornament. Op de stijlen is een bekroning
aangebracht in de vorm van voluutachtige vleugelstukken die met de pijlers zijn
verbonden De hekvleugels zijn minder bewerkelijk uitgevoerd. De bovenzijden en
met name de middenpartij zijn van ornament voorzien, maar de ruimte tussen de
hekspijlen is vrij gelaten zodat men goed zicht heeft op het achterliggende terrein.
Opvallend is de ruime afstand tussen beide pijlers en dat het hekwerk tamelijk laag
is ten opzichte van de hoge pijlers.

Enkele afmetingen
Totale breedte ca. 10 m,
doorgangsbreedte ca. 412 cm,
pijleromtrek aan voet 125 × 125 cm,
grote stijlen 5 × 5 cm,
middenstijlen 4 × 5 cm,
liggers 5 × 3,5 cm,
spijlen 2,8 × 2,8 cm.
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Boerderijen

Vlooswijk. Bekroning van een der hekpijlers. Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 1972.
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Cruys-Brouck
Kruisweg 23, Naaldwijk
Situatie en geschiedenis
De boerenhofstede Cruys-Brouck ligt op de hoek van de Kruisweg en de
Middelbroekweg te Naaldwijk. De naam Cruys-Brouck zou zijn ontstaan door de
ligging van de boerderij bij de kruising van twee wegen, die lagen langs een ‘broek’;
een oude naam voor moerassig land. De boerderij ligt nu temidden van woonwijken
aan een drukke verkeersweg. Bij de boerderij staat een toegangshek dat op 2 maart
1933 wegens een wegverbreding van de hoek van de Middel- en Langbroekerweg
werd verplaatst naar de Kruisweg. Daarbij werd het geheel, inclusief de waaiervormige
gemetselde borstweringen en de in de grond als schamppalen aangebrachte
vuurmonden en verder toebehoren, zorgvuldig en ongewijzigd overgebracht naar de
huidige plaats.

De situatie vóór 1933.
Anonieme opname z.j., coll. RDMZ.

Beschrijving van het toegangshek
De pijlers van kleine bruine handvorm steen, bezitten inspringende hoeken met
pilasters aan de voor- en achterzijden. De lage rondgaande plint is van zandsteen en
heeft een verticale frijnslag. Op de geprofileerde zandstenen afdekking is een aan
vier zijden met zwaar bladornament getooide zandstenen bekroning geplaatst.
Daarboven zijn in een vierkant tegen elkaar geplaatste cartouches aangebracht,
voorzien van schilden met wapens van de toenmalige eigenaars. Het linker wapen
toont een vergulde leeuw op zwart veld en het wapen rechts een zwart schaap op
blauw veld. Een gebeeldhouwde pijnappel beëindigt het geheel. Aan de voorzijde
van de hekpijlers zijn even onder de bekroningen blauwgeschilderde zandstenen
linten aangebracht, waarop in zwart de naam ‘Cruys-Brouck’ prijkt. De hekvleugels
bestaan uit eenvoudig spijlenwerk zonder ornament en lijken van jonger datum dan
de pijlers, die uit de tweede helft van de 17de eeuw dateren. Bij nadere beschouwing
blijkt het smeedwerk toch ouder dan een eerste oppervlakkige indruk doet vermoeden.
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Met name de vorm van de draaipunten aan de onder- en bovenzijden en profileringen
aan de liggers lijken te wijzen op een vrij hoge ouderdom, maar onzeker blijft of dit
smeedwerk uit de bouwtijd van het hek dateert. De doorgangsbreedte van het hek
kan zijn vergroot, want beide hekvleugels lijken circa 18 cm breder gemaakt.

Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte 320 cm,
pijleromtrek ca. 99 × 97 cm,
baksteen 18 × 8 × 3,5 cm.

Literatuur
J. Verheul Dzn., ‘Merkwaardige oude inrijhekken alsmede poort- en
hoofdingangen in en om Rotterdam’, deel 2, p. 7-10, Rotterdam 1940.
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Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1998.

Vlooswijk
Kromwijkerdijk 15, Woerden
Situatie en geschiedenis
Boerderij Vlooswijk dateert uit de 17de eeuw en ligt aan de westelijke zijde van het
riviertje de Lange Linschoten aan de noordelijke zijde van Rijksweg A12. De boerderij
ligt op ruime afstand van de smalle Kromwijkerdijk, waar als een opvallende
markering twee gemetselde hekpijlers met opmerkelijke bekroningen zijn geplaatst.
De hekpijlers werden gebouwd in opdracht van Cornelis van Vlooswijck (1601-1687),
toenmalig eigenaar van het bezit en verscheidene malen burgemeester van Amsterdam.

Beschrijving van de hekpijlers
De bakstenen pijlers bezitten dubbele inspringende hoeken en een geschilderde
natuurstenen afdekking met in zwart de naam OUDERS-VRUCHT.
Opmerkelijk is de bekroning van roomkleurig geschilderde natuurstenen figuren
in de vorm van geknotte boomstammen. Hierover hangen draperieën, waaraan
wapenschilden zijn bevestigd. De gepolychromeerde wapens zijn van de Heer van
Vlooswijk en van zijn vrouw Anna van Hoorn. De hekpijlers van de nabijgelegen
boerderij ‘Leeuwenstein’ voeren dezelfde wapens. Aan weerszijden van de pijlers
zijn gemetselde zijstukken geplaatst. De hekpijlers werden in de periode 1977-1978
afgebroken, waarna de baksteen door vrijwilligers werd schoon gebikt. Daarna heeft
men de pijlers op wat ruimere afstand van de Kromwijkerdijk weer opgebouwd,
waarbij de doorgangsbreedte aanzienlijk werd vergroot. Hekvleugels ontbreken.

Enkele afmetingen
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Doorgangsbreedte ca. 420 cm,
pijleromtrek ca. 82 × 82 cm,
hoogte pijler tot aan afdekking ca. 325 cm,
plinthoogte ca. 45 cm,
baksteen 17 à 17,5 cm × 3,5 cm × 8 cm.

Literatuur
Plomp, N., De hekpijlers van Vlooswijk, Heemtijdinghen, Stichts-Hollandse
Historische Vereniging, 13e jrg. no. 3, okt. 1977, p. 25-29, ill.

Bekroning van een der pijlers.
Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 1972.
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Leeuwenstein
Kromwijkerdijk 18, Woerden.
Situatie en geschiedenis
Boerderij Leeuwenstein dateert evenals boerderij Vlooswijk uit de 17de eeuw.
Leeuwenstein ligt aan de noordelijke zijde van Vlooswijk.

Beschrijving van de hekpijlers
De naar verhouding lage en forse bakstenen pijlers met dubbele inspringende hoeken
bezitten geprofileerde zandstenen plinten en afdekkingen. Op de afdekkingen staan
gebeeldhouwde schildhoudende leeuwen. De afdekkingen en de leeuwen zijn thans
roomkleurig geschilderd en de wapens gepolychromeerd. De hekpijlers van Vlooswijk
en Leeuwenstein voeren dezelfde wapens. De pijlers van Leeuwenstein zijn op
dezelfde wijze gemetseld (koppen- en strekkenlagen) en uit dezelfde steensoort (een
donkerroodbruine

De situatie in 1998.
Foto RDMZ, G.J. Dukker.

De situatie in 1952.
Anonieme opname, coll. RDMZ.

handvormsteen) als die bij Vlooswijk. Ook hier werd de afstand tussen de pijlers
aanzienlijk verbreed en ontbreken de oorspronkelijke hekvleugels. De nieuw
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aangebrachte hekvleugels, zijstukken en overige elementen doen afbreuk aan het
historische beeld.

Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte thans 415 cm,
pijleromtrek ca. 90 × 90 cm,
pijlerhoogte incl. afdekking 200 à 210 cm,
plinthoogte ca. 45 cm,
hoogte metselwerk tussen plinten en afdekking 138 cm (29 lagen),
baksteen 17 à 17,5 × 8,5 × 3,5 cm.
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Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1998.

Wiltenburg
Oukoopseweg 8, Oukoop
Situatie en geschiedenis
Aan de oostelijke zijde van de Reeuwijkse en Sluipwijkse Plassen bevindt zich de
afgelegen buurtschap Oukoop. Op enige afstand van de voormalige heerlijkheid
Oukoop ligt aan een smalle en aan weerszijden met wilgen beplante weg de oude
hofstad ‘Wiltenburg’. Over Wiltenburg is veel geschreven, maar de oorsprong van
het huis bleef duister. Het bezit zou afkomstig zijn van het adellijk huis Van
Montfoort. Wiltenburg bezat uitgebreide heerlijke rechten en prerogatieven. Zo had
het een eigen gevangenis en galg in huis en vrijstelling van alle lasten en accijnzen,
zowel beschreven als onbeschreven. De hofstede heeft vele invloedrijke eigenaars
gehad. In 1818 liet de toenmalige eigenaar het oude huis Wiltenburg afbreken en de
boerderij vergroten en verbouwen. Het curieuze toegangshek bleef echter gespaard.

Beschrijving van het toegangshek
Het toegangshek van Wiltenburg trekt al vanaf afstand de aandacht door zijn
opvallende gepolychromeerde houten bekroning. De bakstenen pijlers bezitten dubbele
inspringende hoeken, hardstenen plinten en eenvoudige hardstenen afdekkingen. De
zwartgeschilderde ijzeren hekvleugels zijn eenvoudig van vorm en dateren uit de
19de eeuw. De uit hout gesneden en gepolychromeerde bekroning wordt
bijeengehouden en gesteund door aan de achterzijde aangebracht ijzerwerk. De
bekroning bestaat uit het wapen van Wiltenburg, zijnde een zilveren lelie met twee
uitlopende linten op een rood veld. Een smal lint onder het schild vermeldt de spreuk:
QUAM PARVA-NULLI CEDO (al ben ik klein, ik wijk voor niets). Het wapen wordt
gesteund door twee leeuwen die aan weerszijden van het schild zijn geplaatst. Onder
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wapen en leeuwen bevindt zich een band waarin de naam ‘WILTENBURG’ is
aangebracht. Aan weerszijden van het schild zijn in barokke vorm gesneden
vaasachtige figuren geplaatst. Deze vazen zijn van jonger datum dan het wapenschild.
Waarschijnlijk heeft deze bekroning niet altijd boven deze hekpijlers gestaan.
Mogelijk behoorde zij eens tot een omlijsting van een wandof wapenbord uit het in
1818 gesloopte herenhuis.

Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte ca. 310 cm,
omtrek hekpijlers ca. 100 × 100 cm.

Literatuur
J. Verheul Dzn., Merkwaardige oude inrijhekken alsmede poort- en
hoofdingangen uit de XVIIe, XVIIIe en XIXe eeuw in en om Rotterdam, deel 2,
p. 57-60, ill. Rotterdam 1940.

Peter Meijer, Hekken in Nederland

140

Foto RDMZ, G.Th. Delemarre, 1959.

Knodsenburg
Weyland 26, Bodegraven
Situatie en geschiedenis
Een hek uit het midden van de 18de eeuw geeft toegang tot een hofstede welke enige
kilometers oostelijk van Bodegraven is gelegen, op de rechteroever van de Oude
Rijn. Volgens overlevering zou de naam Knodsenburg dateren uit de 17de eeuw. Op
deze plaats, waar toen een buiten was gelegen, zouden plaatselijke boeren zich in
1672 tegenover Franse troepen hebben verdedigd met knotsen en dorsvlegels.

Beschrijving van het toegangshek
Het damhek, uitgevoerd als een ijzeren poort, bezit opmerkelijke details en eenvoudige
ornament in Lodewijk XIV-trant. De ruimten tussen de stijlen zijn gevuld met
symmetrisch ornament, boven de hekvleugels is een verbindingsboog geplaatst met
de naam KNODSENBURG. Op deze boog staat een hoge bekroning van symmetrisch
ornament. De hekvleugels bestaan uit eenvoudige spijlenhekken zonder ornament
en bezitten drie draaipunten ter hoogte van de liggers. Aan weerszijden van de
hekstijlen zijn grote en hoge zijstukken met voluutvormen geplaatst. Het hek wordt
gesteund door twee rechte schoren. Het smeedwerk is vrijwel authentiek en
heldergroen geschilderd; pen-en-gat-en zwaluwstaartverbindingen zijn goed zichtbaar.
Het hek stond aanvankelijk op een dam, maar heeft zijn functie als afsluiting en
toegang thans verloren. Vanwege de bescheiden doorgangsbreedte werd het hek van
de oorspronkelijke plaats verwijderd en iets terzijde daarvan weer opgesteld en
vastgezet in beton.
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Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte 290 cm,
stijlen 5,5 × 5,5 cm,
liggers 5,5 × 4 cm met afdeklijstje 1 cm dik,
diameter spijlen 2,5 cm,
ruimte tussen spijlen ca. 9 cm,
ornament tussen stijlen 1,5 × 3 cm,
zijstukken aan weerszijden hek 2 × 4 cm.
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Boerderij van Ham
Dorpsstraat 59, Schellinkhout
Situatie en geschiedenis
Boerderij Van Ham is een stolphoeve met gevelsteen uit 1890. Op een gemetselde
dam met waterdoorlaat stond een bijzonder houten toegangshek dat tussen 1951 en
1957 werd afgebroken.

Beschrijving van het toegangshek
Dit houten toegangshek bezat vier hekstijlen met geprofileerde afdekkingen. De wat
forser uitgevoerde hoofdstijlen werden bekroond door gepolychromeerde vazen en
de buitenste stijlen door

Anonieme opname uit 1943, coll. SHBO Arnhem, repro RDMZ.

gepolychromeerde koeien. Zowel de koeien als de vazen vertonen onderlinge
verschillen. Het zijn geen figuren die als serie artikel werden geleverd door de
gietijzerindustrie. De hoofdstijlen waren aan de bovenzijde met elkaar verbonden
door een ijzeren boog waarop een gesmeed ijzeren tulpenbosje was geplaatst. De
stijlen en liggers van het hekwerk waren lichtgroen geschilderd en de spijlen
donkergroen. Bijzonder is dat de vier hekstijlen in een marmer imitatie waren
geschilderd. Op deze stijlen waren de volgende teksten aangebracht: ‘NOOIT
GEDACHT’, ‘WACHT U VOOR DEN HOND’ en ‘ANNO-1839’.
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Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1973.

De Eenhoorn
Middenweg 196, Middenbeemster
Situatie en geschiedenis
Boerderij De Eenhoorn is een uit 1682 daterende stolphoeve. De voorgevel is een
aan de landelijke situatie aangepaste variant van de Amsterdamse Vingboonsstijl.
Door de combinatie van agrarische functie en stedelijke architectuur, vormt deze
boerderij een bijzonder monument in de architectuurgeschiedenis. Tijdens de
restauratie van De Eenhoorn werd op de gemetselde brug over de sloot langs de
Middenweg een houten toegangshek geplaatst.

Beschrijving van het toegangshek
Voor het hek van De Eenhoorn stond waarschijnlijk het uit 1839 daterende hek bij
boerderij Van Ham te Schellinkhout model, dat tussen 1951 en 1957 werd afgebroken.
Op een ongedateerde tekening van architect C.W. Royaards, onder wiens leiding de
restauratie van De Eenhoorn plaatsvond, staat een toegangshek afgebeeld dat vrijwel
identiek is aan het hek bij boerderij Van Ham. De
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Ontwerp van het toegangshek voor De Eenhoorn. Tekening door C.W. Royaards, z.j., coll. RDMZ.

opmerkelijkste verschillen zijn gelegen in de bekroningen van de hekstijlen. De vorm
van de vazen op de grote stijlen is op de tekening wat eenvoudiger. Bovendien is op
de rechter hekstijl een eenhoorn getekend en op de linker hekstijl een koe. Bij het
hek te Schellinkhout werden beide buitenste stijlen bekroond door een koe. Evenals
bij het hek te Schellinkhout, is op de tekening van Royaards een ijzeren
verbindingsboog te zien waarop een smeedijzeren tulpenbosje is geplaatst. Ook het
toegangshek bij boerderij De Eenhoorn komt overeen met de tekening van Royaards,
zij het dat de decoratieve bekroningen van de hekstijlen en de verbindingsboog
ontbreken. Het donkergroen en wit geschilderde hek staat op een zware houten balk
met geprofileerde koppen die is geplaatst op een gemetselde dam met waterdoorlaat.
De vier hekstijlen zijn aan de bovenzijde sterk geprofileerd. De binnenste stijlen
waaraan de hekvleugels draaien zijn hoger en dikker dan de buitenste stijlen. De
ruimte tussen de binnenste en buitenste stijlen is afgesloten met ronde houten spijlen.
Ook in de hekvleugels zijn ronde houten spijlen geplaatst. De bovenste liggers zijn
uitgevoerd in gebogen lijnen. Beide grote hekstijlen worden gesteund door rechte
houten schoren. Later werden op de vier hekstijlen bolvormige houten bekroningen
geplaatst. Het hek bij boerderij De Eenhoorn lijkt vervolgens model te hebben gestaan
voor een hek dat in 1980 werd geplaatst bij boerderij ‘Meerzicht’, Voorweg 119 te
Zoetermeer (ZH).
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Terra Nova Oostervecht
Oud Over, Loenen aan de Vecht

Foto RDMZ, P.G. Meijer, 1984.

Situatie en geschiedenis
Waar eens het buiten Oostervecht was gelegen, werd aan het begin van de 20ste
eeuw een nieuwe buitenplaats gesticht die de naam Terra Nova Oostervecht kreeg.
Terra Nova Oostervecht ligt op de oostelijke Vechtoever, zuidelijk van Vreeland en
het buiten Slotzicht. Om de buitenplaats te vergroten werd een deel van de
Loenderveense plas gedempt met Amsterdams huisvuil en werden grote delen van
het terrein beplant met volwassen bomen. In het thans verwilderde park stonden veel
tuinsieraden die vrijwel alle in 1961 op een veiling werden verkocht. Daarbij bevond
zich ook een Amsterdams tuinhuis dat nu in de tuin van Slotzicht staat. Tot omstreeks
1975 stond aan Oud Over (de weg tussen Loenen en Vreeland) een houten hek dat
toegang gaf tot Terra Nova. Dit hek werd daar omstreeks 1900 geplaatst en zou
volgens mondelinge overlevering afkomstig zijn van een boerderij in de Dorssewaard,
een weidegebied ten oosten van Vreeland.

Beschrijving van het toegangshek
Het hek bezat twee forse hekstijlen, aan de bovenzijde met elkaar verbonden door
een geprofileerde balk. De zijstukken aan weerszijden van de hekstijlen waren evenals
de hekvleugels voorzien van ronde houten spijlen. Het hek heeft oorspronkelijk
gefungeerd als damhek, waarbij de buiten de dam uitstekende zijstukken dienden
om overklimmen tegen te gaan. Topografische afbeeldingen uit de 17de en 18de
eeuw laten zien dat dit type hek bij Hollandse en Stichtse buitenplaatsen algemeen
voorkwam. Ook in de ‘Zegepraalende Vecht’ staan zulke hekken dikwijls afgebeeld,
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zoals onder meer bij de buitens Vreeden Hoff en Otterspoor. Het hek bij Terra Nova
was het laatst bekende authentieke voorbeeld en ging door verwaarlozing verloren.
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Tekening RDMZ, P.G. Meijer, 1976.
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Twee Duivenslagpoorten
- Hemerterweg 2, Lellens - Dijkstilserweg 4, Leens (Gr.)

De duivenslagpoort te Leens. Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 1983.

Situatie en geschiedenis
Een heel apart type toegangspoort is de duivenslagpoort, zo genoemd omdat boven
de poortdoorgang duivenverblijven zijn aangebracht. Voor zover bekend zijn in ons
land slechts drie duivenslagpoorten bewaard gebleven, alle in de provincie Groningen.
In Leens en Lellens staan twee houten duivenslagpoorten en in Schildwolde staat
een gemetselde poort met houten duivenverblijven, in de geboorte van de poortboog
is het jaartal 1659 aangebracht. De vorm van de nog bestaande duivenslagpoorten
werd eeuwenlang toegepast. Niet bekend is hoe oud de nog bestaande houten
duivenslagpoorten van oorsprong zijn. Boerenheerden bezaten dikwijls het feodale
recht van duivenslag.

Beschrijving van de houten duivenslagpoorten
De beide poorten zijn in grote lijnen identiek. De twee vierkante hekstijlen zijn aan
de bovenzijde verbonden door een dwarsbalk waarop een bouwwerkje is geplaatst
dat is voorzien van een met pannen gedekt zadeldakje. Dit bouwwerkje fungeert als
het duivenverblijf. De hoge hekstijlen worden gesteund door rechte houten schoren.
In het verleden waren de poorten van houten deuren voorzien, die echter werden
verwijderd. In de deuren van de poort te Leens was een kleine doorgang voor
voetgangers gemaakt. De poort te Leens is afkomstig van de Hemerterweg 3 te
Lellens.
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Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1977.

Boerderij Buitenkerk
Buitenkerk 61, Bodegraven
Situatie en geschiedenis
De voormalige boerderij Buitenkerk ligt ten westen van Bodegraven op de noordzijde
van de Oude Rijn, nabij de Kerkweg naar de Meije. Het woongedeelte bezit een
gepleisterde puntgevel uit het derde kwart van de 19de eeuw met stucornamenten,
een rijk bewerkte daklijst en een deuromlijsting met pilasters en hoofdgestel. Aan
de weg staan twee houten toegangshekken die mooi aansluiten bij de architectuur
van het woonhuis.

Beschrijving van de toegangshekken
Het hek dat toegang geeft tot de boerderij is wat breder en forser dan het op enige
afstand daarvan geplaatste hek op een dam bij het weiland. De hekken zijn op gelijke
wijze uitgevoerd en bezitten ronde en gecanneleerde kolommen. Deze kolommen
staan op een vierkant voetstukje en bezitten een geprofileerde afdekking met een
bekroning in de vorm van een gedraaide houten bol. In de kolommen is de naam van
de boerderij verhoogd aangebracht en zwart geschilderd. Het grotere hek bezit twee
hekvleugels, het kleinere hek één hekvleugel. De oorspronkelijke houten hekvleugels
en de aan weerszijden van de kolommen aangebrachte zijstukken werden vrij recent
vervangen door hekwerk van ijzer. Dit ijzeren hekwerk is gemaakt in de trant van
het oorspronkelijke werk. De hekken waren, evenals de woonhuisgevel, roomkleurig
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Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1977.

en bruin geschilderd. De nieuwe ijzeren hekvleugels zijn thans groen. De oudste
delen van het hek kunnen van gelijke ouderdom zijn als de woonhuisgevel.

Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte grootste hek 290 cm,
hoogte kolommen ca. 180 cm en diameter ca. 27 cm.
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Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1964.

Boerderij Buitenlust
Molendijk 61, Klaaswaal
Situatie en geschiedenis
Boerderij Buitenlust is een goed bewaarde vroeg 19de-eeuwse hoeve die is afgeleid
van het ‘Vlaamse Schuur’ type. De grote schuur en het woonhuis zijn onder één kap
gebracht. Het woonhuis bezit een brede, nog gave 19de-eeuwse gevel met empire
vensters en een dubbele inrijdeur naar de stal met een getoogd bovenlicht.

Beschrijving van het toegangshek
Als toegang tot het erf werd in de sloot langs de dijk een uitwaaierende dam met
waterdoorlaat gemetseld, waarop een groot gietijzeren hek was geplaatst dat goed
aansloot bij de architectuur van de woonhuisgevel. De helft van deze dam, die was
opgemetseld uit IJsselklinkers, werd echter gesloopt en vervolgens verbreed om een
grotere doorgang te verkrijgen. Daarbij werd de linkerhelft van het toegangshek
afgebroken en werden restanten aan de achterzijde van de boerderij gedeponeerd.
Omstreeks 1994 werd een restauratieplan gemaakt voor de dam en het toegangshek,
dat echter niet werd uitgevoerd.
De afmetingen van dit hek zijn groot; 19de-eeuwse gietijzeren damhekken bij
boerderijen zijn meestal aanzienlijk kleiner van afmeting. De hekbalusters zijn
voorzien van een geprofileerde voet,
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Tekening RDMZ, N.G. van der Leck, 1998, naar opmetingstekening door architectenbureau Mazzola
Partners Geldermalsen.

canneluren, de naam van de boerderij en een beëindiging in de vorm van bladmotieven
en een bekroning in de vorm van een pijnappel. De hekvleugels bestaan uit strak
spijlenwerk met in het middendeel en aan de bovenzijde een zich herhalend
symmetrisch motief. Op de hekspijlen zijn gietijzeren pieken geplaatst. De aan
weerszijden van de balusters geplaatste zijstukken zijn van gelijke uitvoering als de
hekvleugels.

Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte ruim 400 cm,
hoogte balusters ruim 300 cm.
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Foto RDMZ, P.G. Meijer, 1975.

Rustenhoven
(omgeving van) Dorpsweg, Maartensdijk (U)
Situatie en geschiedenis
Als toegang tot het weiland tegenover de 18de-eeuwse buitenplaats Rustenhoven,
was op een dam naast de Dorpsweg een houten landhek geplaatst. Dit hek dateerde
mogelijk van omstreeks 1920, de periode waarin Rustenhoven werd gerestaureerd.
Het hek vormde een fraai en decoratief element in het landschap en verkeerde nog
in goede staat, maar in 1977 werd het als ‘hinderlijk obstakel’ afgebroken.

Beschrijving van het toegangshek
Het hek was uit eikenhout gemaakt en bezat de aanzienlijke doorgangsbreedte van
3,5 m. De vierkante hekstijlen bezaten een afgeplatte bolvormige bekroning en waren
wit geschilderd. De hekvleugels en halfronde zijstukken waren donkergroen en de
ronde beëindigingen van de spijlen witgeschilderd. In het boek ‘Bouwkunst in de
stad en op het land’ door Herman van der Kloot Meyburg, dat werd uitgegeven in
1917, staat op pagina 142 een afbeelding van een houten damhek te Delfgauw (ZH)
dat lijkt op het hek dat nabij Rustenhoven stond.

Damhek te Delfgauw. Afbeelding uit boek.
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Tekening RDMZ, P.G. Meijer, 1976.
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Foto RDMZ, P. van Galen, 1981.

Boerderij
Rijksstraatweg 95, Baambrugge
Situatie en geschiedenis
Als toegang tot een boerderij tussen Loenersloot en Baambrugge is een houten
damhek geplaatst. De boerderij en het hek dateren van omstreeks 1920.

Beschrijving van het toegangshek
Houten toegangshekken bij boerderijen kwamen in het verleden zeer algemeen voor,
maar fraaie voorbeelden daarvan zijn thans zeldzaam geworden. Dit hek bezit
zijstukken die het talud van de dam geheel afsluiten. De zijstukken en de hekvleugels
zijn donkergroen met roomkleurige biezen. De vierkante hekstijlen zijn eveneens
roomkleurig geschilderd en de ronde koppen donkergroen.
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Tolhekken

Bekroning middelste pijler voormalig tolhek Scheveningseweg.
Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1986.
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Tolhek Scheveningseweg
Kerkhoflaan, Den Haag
Situatie en geschiedenis
Op de hoek van de Scheveningseweg en de Burgemeester Patijnlaan, dicht bij het
Vredespaleis, staat aan de trambaan een wit huis. Dit huis is een voormalige
tolgaarderswoning waarbij ook een tolhek behoorde. Dat hek werd na afschaffing
van de tolheffing afgebroken en weer opgebouwd aan de Kerkhoflaan als toegang
tot de Scheveningse Bosjes. De Scheveningseweg werd in de periode 1654-1656
aangelegd naar een plan van Constantijn Huygens. De toen drieënhalve kilometer
lange weg vormde de eerste bestrate route tussen het vissersdorp Scheveningen en
Den Haag en was een zeer uitzonderlijk en kostbaar werk voor die tijd. Voor het
gebruik van de weg moest dan ook tol worden betaald. Daartoe werden een
tolgaarderswoning en een monumentaal tolhek opgericht. De tolheffing vormde voor
Den Haag een aantrekkelijke inkomstenbron, maar in de loop van de 19de eeuw werd
het

Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 1963.

ook mogelijk Scheveningen langs andere wegen te bereiken. Daarom werd in 1888
de tol opgeheven.

Beschrijving van het tolhek
Dit hek bezit drie grote gemetselde pijlers met twee doorgangen waartussen gesmede
ijzeren hekvleugels zijn geplaatst. De plinten, hoekvullingen, afdekkingen en
bekroningen zijn gemaakt uit Bentheimer zandsteen. De pijlers zijn opgemetseld uit
een roodbruine handvorm steen, waaronder zich ook veel nieuw materiaal bevindt.
De pijlers bezitten geprofileerde afdekkingen met een ruim overstek. De twee buitenste
pijlers worden bekroond door afgeplatte gebeeldhouwde, vaasachtige figuren op een
vierkant grondvlak. De bekroning van de middelste pijler is aanzienlijk hoger. Deze
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bestaat uit vier gepolychromeerde wapenschilden met gepolijste kroontjes op een
achtzijdig grondvlak: twee schilden met de Nederlandse leeuw in rood op verguld
fond en twee schilden met de Haagse ooievaar, in wit en zwart, rode poten en snavel
op verguld fond. Binnen de vier sterk inspringende hoeken van de pijlers zijn
zandstenen vullingen met een kwartrond profiel geplaatst, aan de bovenzijden
bekroond door gebeeldhouwde koppen. De natuurstenen plinten bevinden zich thans
voor een deel onder het maaiveld. De smeedijzeren hekvleugels bestaan uit strakke
spijlenhekken zonder ornament. De bovenste liggers zijn uitgevoerd in een gebogen
lijn en een beëindiging in voluutvorm.

Enkele afmetingen
Breedte beide doorgangen 305 cm,
omtrek pijlers 135 × 135 cm,
grote hekstijlen 7,5 × 7,5 cm,
diameter spijlen 3 cm,
liggers: 7,5 × 2,5 cm.
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Foto RDMZ, G.Th. Delemarre, 1956.

Leids Tolhek
Haarlemmertrekvaart 37, Oegstgeest
Situatie en geschiedenis
Aan de Haarlemmertrekvaart staan een uit ca. 1656 daterende voormalige
tolgaarderswoning en een tolhek. Het tolhek werd gebouwd als gemeenschappelijk
eigendom van de gemeenten Haarlem en Leiden. Het deel van de oude weg waaraan
het huis en het tolhek zijn gesitueerd, verloor zijn functie doordat aan de andere zijde
van het huis een nieuwe weg werd aangelegd.

Beschrijving van het tolhek
Naast het huis staat het uit 1656 daterende tolhek met bakstenen hekpijlers die zijn
voorzien van gebeeldhouwde natuurstenen wapens van Haarlem en Leiden. De pijlers
bezitten geprofileerde zandstenen afdekplaten, bekroond door gebeeldhouwde
afgeplatte bolvormige figuren met florale motieven. De oorspronkelijke hekvleugels
ontbreken, de huidige exemplaren zijn onbeduidend van vorm.
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Het tolhek gezien vanaf de zijde van het Marktplein. Foto RDMZ, G.Th. Delemarre, 1960.

Het Tolhek van Heenvliet
Stationsweg 1, Heenvliet
Situatie en geschiedenis
Het oude tolhek van Heenvliet staat nabij het kleine, met bomen beplante marktpleintje
van Heenvliet en vormt de afsluiting van de weg naar Geervliet. In 1602 werd over
de Bornisse, toen een breed water tussen Putten en Voorne, maar thans dichtgeslibd,
een brug gebouwd op kosten van de heerlijkheden Heenvliet en Geervliet, destijds
eigendom van de Staten van Holland en West-Friesland. De heerlijkheid Heenvliet
behoorde tot 1627 toe aan het geslacht Van Voorne en is daarna meermalen van
eigenaar gewisseld. Bij overdracht van de heerlijkheid Geervliet aan de familie
Gevaerts werd ook de voortzetting van tolheffing geregeld. Naast vernieuwing en
verbetering van genoemde brug bouwde men in 1757 de tolgaarderswoning en het
tolhek. Met de aanleg van nieuwe wegen op Voorne Putten werd de tolheffing door
de provincie afgekocht, waarbij zij tevens het beheer en onderhoud van het tolhek
op zich nam.

Beschrijving van het tolhek
Dit uit 1757 daterende tolhek bezit vier pijlers van baksteen. De tussen de hoofdpijlers
geplaatste hekvleugels bestaan uit eenvoudig spijlenwerk zonder ornament. De
ruimten tussen de forsere hoofdpijlers en de pijlers aan de buitenzijden zijn afgesloten
door eenvoudige spijlenhekken. Aan de zijde waar een der buitenste pijlers is
verbonden met de voormalige tolgaarderswoning bevindt zich een doorgang voor
voetgangers. De pijlers zijn afgedekt door dunne hardstenen platen. Hardstenen
bolvormen bekronen de middelste pijlers, die voorzien zijn van hardstenen
wapenschilden. Aan de zijde van het pleintje zijn de wapens aangebracht van
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Heenvliet en van het geslacht Van Alderwerelt, dat omstreeks 1757 eigenaar was
van deze heerlijkheid met het recht van tolheffing; aan de zijde van Geervliet bevinden
zich de wapens van het geslacht Van Lijnden en van de plaats Geervliet.

Literatuur
J. Verheul Dzn., Merkwaardige oude inrijhekken alsmede poort- en
hoofdingangen uit de XVIIe, XVIIIe en XIXe eeuw in en om Rotterdam, deel 1,
p. 37-39, ills., Rotterdam, 1936.
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Begraafplaatsen

Gietijzeren engel bij toegangshek van begraafplaats Kranenburg. Foto RDMZ, P. van Galen, 1996.
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Foto RDMZ, A.H.C. Schollen, 1984.

Openbare Begraafplaats Zuilen
Groeneweg, Oud Zuilen
Situatie en geschiedenis
In het landelijk gebied aan noordelijke zijde van het dorpje Oud Zuilen ligt een van
de eerste openbare begraafplaatsen in ons land. Vanaf de weg op de oostelijke
Vechtoever is de plaats van afstand te herkennen door de groenblijvende beplanting
temidden van het open land. Deze begraafplaats, waarvoor de grond beschikbaar
werd gesteld door W.R. baron van Tuyll van Serooskerken, werd in 1781 in gebruik
genomen. Op de begraafplaats werd in 1782 een ommuurd familiegraf voor Van
Tuyll van Serooskerken ingericht.

Beschrijving van het toegangshek
Het toegangshek bezit gemetselde pijlers met inspringende hoeken en geprofileerde
hardstenen afdekplaten met de volgende tekst: ‘WIJ LEVEN OM TE STERVEN’. Op de
afdekplaten staan gebeeldhouwde hardstenen vazen, met symbolen als gevleugelde
zandlopers en schedels met gekruiste beenderen. Onder de afdekkingen zijn hardstenen
platen met inscriptie aangebracht. De tekst op de linkerplaat niet meer te ontcijferen,
uitgezonderd: ‘Gelegt den Sept. a 1781’. De rechterplaat is van recenter datum en
heeft als opschrift:
Scheepenen N. van Ruyten
W. Berreveld
I. van Ogten
I. van Oostveen
D. Koninghs
W. Versteeg Secret.
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De hekpijlers zijn aan de bovenzijden met elkaar verbonden door een gesmede ijzeren
staaf. De niet zo oude hekvleugels bestaan uit vrij dunne spijlenhekken zonder
ornament. De begraafplaats is aan de wegzijde afgesloten door een gemetseld muurtje
waarop een eenvoudig spijlenhek staat.
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Soestbergen
Gansstraat 167, Utrecht
Situatie en geschiedenis
Soestbergen is de Eerste Algemene Begraafplaats van Utrecht. Voor de aanleg van
deze begraafplaats werd aan de zuidoostelijke zijde van de stad voor veel geld land
aangekocht. Wat later kwam daar ook het aan de Gansstraat gelegen buiten
Soestbergen bij, waarnaar de begraafplaats genoemd werd. Aan de architect J.D.
Zocher jr. (1791-1870) werd een plan voor de aanleg van de begraafplaats en een
grafheuvel in het bijzonder opgedragen. Aan de Gansstraat staat een toegangshek
dat deel uitmaakt van de eerste aanleg uit 1830 door J.D. Zocher jr.

Beschrijving van het toegangshek
Het naar verhouding lage toegangshek bezit twee forse, hardstenen pijlers met een
vierkant grondvlak, rechte plinten en zware afdekkingen. De pijlers zijn aan de

Foto RDMZ, P. van Galen, 1991.

straatzijde voorzien van uitgehakte, in een donkere tint geschilderde teksten. Op de
afdekking van de linker pijler staat: 1e ALGEMENE BEGRAAFPLAATS. Daaronder: DE
DAGEN DES MENSCHEN ZIJN ALS HET GRAS, GELIJK EEN BLOEM DES VELDS ZO BLOEIT
HIJ. Op de afdekking van de rechter pijler: SOESTBERGEN. Daaronder: GOD ZAL
DEGENEN DIE ONTSLAPEN ZIJN IN JEZUS, WEDER BRENGEN MET HEM. De teksten op
de afdekkingen zijn verdiept aangebracht, de teksten in de pijlers liggen verhoogd.
Doordat breuken en scheuren in de hardsteen niet werden gerepareerd is aanzienlijke
schade ontstaan. Bijzonder aan dit hek zijn de hekvleugels, waarin omgekeerde
toortsen fungeren als hekspijlen en symbool tegelijk. Ter plaatse is het moeilijk te
beoordelen of deze toortsen gesmeed zijn of gegoten. Kleine verschillen in de vorm
van de vlammen doen vermoeden dat het om smeedwerk gaat. Anderzijds is het
smeden van een zo groot aantal van deze vrijwel identieke, driedimensionale vormen
een lastig en arbeidsintensief karwei. Kleine onderlinge verschillen kunnen ook het
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gevolg zijn van een ruwe nabewerking van het gietwerk. De horizontale delen
waarmee de toortsen onderling verbonden zijn bestaan uit smeedwerk.

Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte tussen de plinten 400 cm,
pijlerhoogte 210 cm,
pijleromtrek boven de plinten 90 × 90 cm,
hoogte hekvleugels 180 cm vanaf de grond.
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Begraafplaats Crooswijk
Crooswijksebocht 31, Rotterdam
Situatie en geschiedenis
In 1828 werd de stad Rotterdam eigenaar van de buitenplaats ‘Het huis te Crooswijk’
dat in die dagen enige hectaren groot was. In de gevel van het huis was de volgende
tekst aangebracht: ‘Ik ben, dat is in 't kort geseyt, stads cieraad ende vroolijkheyd’.
Deze buitenplaats, men noemde haar toen ook wel ‘Duifhuis’, werd gebruikt voor
de aanleg van de begraafplaats Crooswijk. Het ontwerp voor de eerste aanleg werd
gemaakt door de stadsarchitect P. Adams. Aan de Crooswijksebocht werd een grote
toegangspoort gebouwd. De begravingen vonden aanvankelijk meestal plaats per

Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1984.

schuit via de Rotte. In 1913 werd besloten tot een grote uitbreiding van ongeveer
vijf hectare en in 1915 werd nog eens een kleinere uitbreiding voltooid. De
oppervlakte van de begraafplaats besloeg toen ongeveer 14 hectare. De aula op de
begraafplaats werd ontworpen door de stadsarchitect Friedhof en de tuinaanleg door
Zocher, later opgevolgd door Springer. Vanwege de uitbreidingen werd in 1915 een
door Friedhoff ontworpen ontvangstgebouw opgericht. Ook werd besloten de
hoofdingang te verplaatsen naar de toen nieuw aangelegde Kerkhoflaan. In de jaren
dertig vond onder leiding van prof. dr. ir. J.T.P. Bijhouwer de laatste grote uitbreiding
plaats. De totale oppervlakte van de begraafplaats bedroeg toen 21 hectare.

Beschrijving van het poortgebouw
Het in neoclassicistische stijl uitgevoerde poortgebouw aan de Crooswijksebocht
werd ontworpen door P. Adams en dateert uit 1832. Het bouwwerk is opgetrokken
uit baksteen met een natuurstenen basement en daarna gepleisterd en witgeschilderd.
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Het fronton wordt aan de voorzijde gedragen door twee natuurstenen dorische zuilen
en aan de achterzijde door twee vlakke vierkante kolommen. Op het dak is een groot,
rechthoekig opzetstuk geplaatst met aan de vier zijden een nis. In de nis aan de
voorgevel bevindt zich een beeld van een dode man in lijkkleed, liggend op een baar.
Het platte dakvlak van het opzetstuk is aan de voor- en achterzijde in het
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Gevleugelde zandloper in een der hekvleugels. Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1984.

midden boogvormig gewelfd met daarop twee stenen vazen. Bijzonder is dat de poort
wordt afgesloten door grote hekvleugels die uit hout zijn gemaakt en voorzien van
gesneden funeraire symbolen. In de boogvorm aan de bovenzijde is in het midden
een uil geplaatst met aan weerszijden takkenbossen en vleermuizen. In het grote
middenvak zijn gekruiste zeisen aangebracht met in het centrum voorstellingen van
zandlopers, elk getooid met een vleugel van de uil en vleermuis. De nog gave
hekvleugels zijn donkergroen geschilderd.

Literatuur
Huizen, H., 150 jaar begraafplaatsen Rotterdam (1832-1982), Gemeentewerken
Rotterdam, Rotterdam, 1982.
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Foto RDMZ, P. van Galen, 1996.

Begraafplaats Kranenburg
Ruurloseweg, Kranenburg
Situatie en geschiedenis
Oostelijk van Vorden ligt aan de weg naar Ruurlo de buurtschap Kranenburg. De
plaats is van afstand herkenbaar aan de grote R.K. kerk, een neogotische kruisbasiliek
uit 1856 van P.J.H. Cuypers. Schuin tegenover de kerk ligt de kleine begraafplaats
Kranenburg. Deze begraafplaats werd gesticht door R.E. baron van Dorth van 't
Medler en zijn echtgenote, barones van Hövell tot Westerflier. Na hun overlijden in
1838 en 1847 werd het echtpaar op hun begraafplaats bijgezet. Op de begraafplaats
bevinden zich een kapel en een groot aantal graven van leden van de orde van de
Minderbroeders Franciscanen. De toegang tot deze begraafplaats bezit een heel
bijzondere markering in de vorm van twee witgeschilderde gietijzeren engelen met
bazuinen op natuurstenen sokkels. Niet bekend is wanneer deze engelen werden
geplaatst en vanwaar zij afkomstig zijn. Als zij dateren uit de tijd waarin de
begraafplaats werd aangelegd, behoren zij tot de vroegste voorbeelden van zulk
gietwerk in ons land.

Beschrijving van de ingangspartij
De begraafplaats wordt omsloten door een thans drooggevallen sloot en is toegankelijk
via een gemetselde dam, waarop een ijzeren toegangshek staat. Achter het hek wordt
de toegang gemarkeerd door de gietijzeren engelen die op natuurstenen sokkels staan.
De engelen staan op een laag voetstuk van Bentheimer zandsteen dat op de sokkels
is geplaatst. Ook de sokkels met geprofileerde plinten en afdekkingen zijn van
Bentheimer zandsteen. De beelden werden na het gieten slecht afgewerkt, waardoor
gietnaden en onvolkomenheden duidelijk zichtbaar bleven. Het niet zo grote
toegangshek is samengesteld uit gietijzer en gesmeed ijzer. De gegoten achthoekige
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hekbalusters bevinden zich in een slechte staat. De hekvleugels bestaan uit eenvoudig
spijlenwerk zonder ornament en platte hekpieken op de spijlen. De zijstukken aan
weerszijden van de kolommen zijn op dezelfde wijze uitgevoerd. Op de kolommen
is een gesmede ijzeren verbindingsboog geplaatst, bekroond door een kruis. Het
hekwerk is donkergroen geschilderd.

Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte hek 195 cm,
hoogte engelen ca. 160 cm,
hoogte sokkels ca. 135 cm.

Literatuur
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Algemene Begraafplaats
Langestraat 200, Delden

Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 1985.

Situatie en geschiedenis
De Algemene Begraafplaats aan de Langestraat ligt aan de westelijke zijde van
Delden en dateert uit 1829. Aanvankelijk wilde men de begraafplaats in Stad Delden
aanleggen, maar op 21 juli 1828 werd het aanbod van jkvr. M.C. gravin van Wassenaer
geaccepteerd om gratis een begraafplaats op haar terrein buiten de stad aan te leggen.
Op de begraafplaats bevinden zich onder meer de graven van de familie Van
Heeckeren van het landgoed Twickel uit 1883 en de familie Gewin, dat is voorzien
van een 20ste-eeuws smeedijzeren hekwerk in geometrische vormgeving. Het ontwerp
voor de in landschappelijke stijl aangelegde begraafplaats wordt toegeschreven aan
Wattez. De begraafplaats bezit een nog gaaf gietijzeren toegangshek uit de tweede
helft van de 19de eeuw.

Beschrijving van het toegangshek
Het toegangshek werd waarschijnlijk vervaardigd bij de IJzergieterij van L.J. van
Enthoven & Co. te 's-Gravenhage. In een voorbeeldboek van dit bedrijf staat dit hek
afgebeeld, waarbij de vermelde afmetingen overeenkomen met de maten van het hek
bij de begraafplaats. In de ruimten tussen de hekstijlen zijn verscheidene symbolische
voorstellingen aangebracht: aan de onderzijde een stel gekruiste, naar beneden gerichte
toortsen; in het middendeel een stel gekruiste zeisen met in het midden een
staartbijtende slang en aan de bovenzijde een gevleugelde zandloper. Op de stijlen
is een bekroning geplaatst in de vorm van een olielampje. Op de afbeelding in het
voorbeeldboek is een bekroning te zien in de vorm van een uil, een verschil dat kan
voortkomen uit de keuze van de opdrachtgever. De uitvoering van de hekstijlen en
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de kwartronde zijstukken aan weerszijden van de hekstijlen komen overeen met de
afbeelding in het voorbeeldboek. Het hekwerk is geheel zwart geschilderd.
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Tussen hekstijlen geplaatste staartbijtende slang. Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 1985.
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Afbeelding uit modelboek van de IJzergieterij van L.J. Enthoven te 's-Gravenhage, 19de eeuw. Repro
in coll. RDMZ.

Peter Meijer, Hekken in Nederland

166

Peter Meijer, Hekken in Nederland

167

Foto's RMDZ, P. van Galen, 1993.

R.K. Begraafplaats
Bredaseweg 45, Tilburg
Situatie en geschiedenis
In het centrum van Tilburg, op de hoek van de Noordhoekring en het begin van de
Bredaseweg, ligt een R.K. begraafplaats. In 1887 werd begonnen met de bouw van
een monumentaal hekwerk aan de Bredaseweg. Het plan was over een periode van
10 jaar een groot aantal gietijzeren beelden te kunnen plaatsen door middel van
particuliere schenkingen. In 1892 schonken de erven J.C. Brouwer het eerste beeld,
dat Johannes de Doper voorstelde en in 1902 werd het laatste beeld geschonken door
J. Castelijn.

Beschrijving van het hekwerk
De opbouw van het hekwerk was aanvankelijk symmetrisch. Centraal stond het
toegangshek dat werd geflankeerd door twee apocalyptische engelen: één met bazuin,
de ander met lauwerkrans en palmtak. Aan weerszijden daarvan stonden negen
beelden, maar later werd het hek aan één zijde ingekort en kwamen vijf beelden aan
de Noordhoekring te staan, waarvan er nu nog vier over zijn. Eén beeld, de engel
Michael, verhuisde aan het begin van de jaren zeventig naar Hilvarenbeek. De engelen
komen van de Franse ijzergieterij ‘Capitain & Salin’, wat staat aangegeven op de
voetstukken van enkele beelden. De witgeschilderde beelden staan op gemetselde
sokkels. Deze sokkels bezitten hardstenen basementen, hardstenen afdekkingen en
witgeschilderde gietijzeren hoekkolommen. Bijzonder is het in neogotische stijl
uitgevoerde hekwerk, dat is geplaatst op een lage keermuur met hardstenen afdekking.
De gietijzeren hekbalusters, waarvan er telkens drie tussen de bakstenen sokkels zijn
opgenomen, bezitten de vorm van pinakels en zijn uit verschillende onderdelen
opgebouwd. Het wat terug staande, vrij onopvallende toegangshek bezit hetzelfde
type baluster en vormt één geheel met het grote hekwerk.
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Foto RDMZ, P. van Galen, 1981.

Algemene Begraafplaats
Rijksstraatweg, Baambrugge
Situatie en geschiedenis
Aan de weg langs de Angstel, aan de zuidelijke zijde van Baambrugge, ligt een kleine
begraafplaats. De begraafplaats is bereikbaar via een gemetselde dam waarop een
houten toegangshek staat.

Beschrijving van het toegangshek
Het hek is uitgevoerd in de trant van de houten hekken die hier in het verleden
algemeen voorkwamen bij buitens en boerderijen. De details van het goed
onderhouden hek doen vermoeden dat dit uit het einde van de 19de of het begin van
de 20ste eeuw dateert. De lichtgrijs geschilderde hekstijlen bezitten donkergroen
geschilderde canneluren en een zwartgeschilderde hardstenen voet of plint. Op de
sterk geprofileerde afdekkingen van deze stijlen zijn eenvoudige blokvormige
elementen geplaatst. De donkergroen geschilderde hekvleugels en zijstukken bestaan
uit geprofileerd stijl- en regelwerk en vierkante spijlen. De hekstijlen zijn aan de
bovenzijden met elkaar verbonden door een ijzeren boog met een smeedijzeren
gestileerd, bloemmotief.

Enkele afmetingen
Totale breedte ca. 570 cm,
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doorgangsbreedte aan voet stijlen 280 cm,
hoogte hoofdstijlen 320 cm,
omtrek hoofdstijlen 35 × 30 cm,
spijlen ca. 5 × 5 cm,
zijstukken 110 cm breed.
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Tekening RDMZ, G.N. van der Leck, 1998.
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Overige locaties

Swanenburg. Bekroning van een der hekpijlers. Foto RDMZ, A.J. v.d. Wal, 1986.
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Gezicht op Swanenburg. Schilderij door Joh. Janson (1729-1784), coll. Stedelijk Museum Amsterdam,
repro RDMZ.

Swanenburg
Haarlemmerstraatweg 7, Halfweg
Situatie en geschiedenis
Bij de uitwateringssluizen van het Haarlemmermeer naar het IJ bij Halfweg, bezat
het Hoogheemraadschap van Rijnland sinds in de 16de en 17de eeuw een klein stenen
huis voor toezicht op de drie sluizen, de opslag van noodmaterialen en een herberg
voor functionarissen van Rijnland op inspectie. In 1644 besloot men tot de bouw van
een nieuw, monumentaal Gemeenlandshuis te Halfweg volgens de ontwerpen van
Pieter Post, dat de naam ‘Swanenburg’ zou krijgen. De bouw van het huis voltrok
zich tussen 1645 en 1648 onder leiding van Simon en Cornelis van Assendelft met
merendeels Haarlemse ambachtslieden en kunstenaars.
Swanenburg werd direct achter de dijk naast de sluizen van Halfweg gebouwd en
was vanaf de weg op de dijk via twee bruggen toegankelijk. Op deze bruggen waren
toegangshekken met geblokte natuurstenen pijlers geplaatst die in de as stonden van
de daar achter geplaatste poorten. Deze verschaften toegang tot de zij- en
achterliggende terreinen. De pijlers waren voorzien van gepolychromeerde
wapenschilden en bekroond door stenen burchten waarop een zwaan was geplaatst.
De pijlers bezaten gesmede ijzeren hekvleugels, zoals te zien is op een schilderij
door Joh. Janson (1729-1784) in de collectie van het Stedelijk Museum te Amsterdam.
De bruggen en hekken maakten deel uit van het ontwerp door Pieter Post.

De huidige situatie
Van de oude situatie bleef weinig bewaard. Van Swanenburg resten slechts het
centrale deel van de voorgevel, een stel van de genoemde hekpijlers en een enkel
vertrek van de begane grond. De rest ging na de verkoop in 1863 op in een groot
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fabriekscomplex, waarna van de rijke interieurdecoraties slechts een geschilderd
schoorsteenstuk bewaard bleef (thans grote zaal Rijnlandhuis te Leiden).
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Foto Lichtbeelden Instituut Amsterdam, z.j., coll. RDMZ.

Schermerhek
Schermerweg, Alkmaar
Situatie en geschiedenis
De Schermerpoort is de enige van de zeven poorten van Alkmaar waarvan meer
bewaard bleef dan de ervoor liggende brug. De Schermerpoort bevond zich aan de
noordoostelijke zijde van Alkmaar, in het deel dat door het graven van het
Noord-Hollands Kanaal werd afgescheiden van de oude stad en daardoor op de
buitenstaander kan overkomen als een ‘vergeten hoek’ van Alkmaar. De
Schermerpoort werd gebouwd in 1658 op de plaats van een uit 1639 daterende houten
poort. Op een tekening door C. Pronk uit het begin van de 18de eeuw is te zien dat
het geheel toen bestond uit een stenen poort aan de stadszijde, waarvoor een brug
lag met langgerekte stenen landhoofden en in het midden een ophaalbrug. Aan de
buitenzijde werd de brug afgesloten door het thans nog aanwezige toegangshek dat
in 1712 werd opgericht. In de loop van de 18de eeuw werd deze brug vervangen
door een vaste stenen brug. De Schermerpoort werd in 1854 afgebroken, maar de
brug en het toegangshek bleven gespaard.

Beschrijving van het toegangshek
Het hek bezit geblokte natuurstenen pijlers met inspringende hoeken en smalle
gezwenkte zijstukken. De pijlerafdekkingen bestaan uit geprofileerde gebogen
frontons, elk bekroond door een aan Jacob Vennekool toegeschreven gebeeldhouwde
natuurstenen voorstelling van twee bacchanten met respectievelijk een schaap en
een bok. Op beide pijlers zijn in totaal vier gebeeldhouwde schilden aangebracht met
gepolychromeerde wapens van de burgemeesters van Alkmaar. In de gebeeldhouwde
linten
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Tekening door C. Pronk, ca. 1730. Repro, coll. RDMZ.

Bekroningen van de hekpijlers. Foto's Lichtbeelden Instituut Amsterdam, z.j., coll. RDMZ.
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onder de wapens zijn de volgende namen te lezen: jonkhr. Gerrit van Egmond van
den Nieuwenburgh (linksboven), mr. Jacob van Oudenstein (linksonder), Pieter Sijns
(rechtsboven) en Nicolaas Vrijburg (rechtsonder). Zowel de beelden als de pijlers
waren in het verleden witgeschilderd. Aan het begin van deze eeuw werden kopieën
gemaakt van de beeldengroepen, die daartoe eerst van hun witsellaag werden ontdaan.
De pijlers en beelden, die uit zandsteen lijken te bestaan, werden vrij recent in een
zeer lichte okerkleur geschilderd. Ook werd over gedeelten van het oude frijnwerk
aan de pijlers een nieuwe, maar wel erg ruwe frijnslag aangebracht. De hekvleugels
lijken vrijwel geheel vernieuwd, waarbij de oude vorm gehandhaafd bleef. De vleugels
bestaan uit eenvoudige spijlenhekken zonder ornament en zijn zwart geschilderd.
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Tekening Openbare Werken Alkmaar, 1959.

Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte aan pijlervoet ca. 335 cm,
pijleromtrek aan voet ca. 100 × 110 cm,
stijlen hekvleugels diameter 5 cm,
hekspijlen diameter 4 cm,
liggers 5 × 5,5 cm.

Literatuur
‘De Schermerpoort te Alkmaar’ in: Buiten, aug. 1918, p. 364-365, ills.
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Foto Lichtbeelden Instituut Amsterdam, z.j., coll. RDMZ.

Westfries Museum (voormalig Statencollege)
Rode Steen 1, Hoorn
Situatie en geschiedenis
Het huidige Westfries Museum werd in 1631-1632 gebouwd als zetel van
Gecommiteerde Raden van het Noorderkwartier, op de plaats van het 14de-eeuwse
‘Grote Stijnhuus’ van Gijsbert van Nijenrode. De rijke voorgevel, oorspronkelijk uit
blauwe Naamse steen opgetrokken, werd bij een restauratie in 1908-1911 vervangen
door een kopie in grauwe hardsteen. In de gevel zijn gepolychromeerde
gebeeldhouwde wapens van de zeven steden van het Noorderkwartier aangebracht.
Aan de rechterzijde geeft een gesmeed ijzeren hek uit 1729 toegang tot het museum.
Voor het hek ligt een brede hardstenen stoep die aan de voorzijde in één lijn is
geplaatst met het stoephek dat voor het Statencollege staat. Het stoephek voor het
Statencollege is van dezelfde stijl en ouderdom als het toegangshek.

Beschrijving van het toegangshek
Het toegangshek vormt een der fraaiste voorbeelden onder de gesmede ijzeren
hekwerken uit de 18de eeuw. Bijzonder zijn de datering en de naam van de maker
(en mogelijk ook ontwerper) in het smeedwerk. Op de linker hekstijl is de naam
F.ULJE aangebracht en in de rechter stijl het woord FECIT. Het jaartal 1729 staat boven
de hekvleugels. Het hekwerk is rijk voorzien van ornament in Lodewijk XlV-stijl,
met name aangebracht in de hekvleugels en de aan weerszijden daarvan geplaatste
hekstijlen. De ruimte tussen de hekstijlen en de gevels is afgesloten door vast
spijlenwerk dat slechts aan de onder- en bovenzijden
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Tekening RDMZ, P.G. Meijer, 1998.

eenvoudige symmetrische motieven bezit. Bijzonder is dat de stijlen aan weerszijden
van de hekvleugels van smalle togen zijn voorzien. Boven de hekvleugels is een
hoge bekroning geplaatst, opgebouwd uit symmetrisch ornament met een gekruiste
lans en geweer in het midden. Het hek wordt aan beide zijden gesteund door schoren
met voluten. Het ijzerwerk is zwart geschilderd, kwastjes en hekpieken zijn blauw.
De lans en het geweer zijn verguld, evenals een deel van het ornament in de
hekvleugels.

Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte ca. 303 cm,
vierkante hekstijlen 5,5 à 6 cm,
onderste liggers 5,5 × 4 cm,
spijlen hekvleugels diameter 2,8 à 3 cm,
vierkante schoren 3,5 à 4 cm.
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Huize van de Kasteele
's-Gravenhof 6, Zutphen
Situatie en geschiedenis
Huize van de Kasteele is een groot patriciërshuis van laatmiddeleeuwse oorsprong,
dat in 1658 tot weeshuis werd ingericht en in 1733 aan de linkerzijde vergroot en
verbouwd werd door Ludolf van Heeckeren. Na 1930 was het huis lange tijd ingericht
als bejaardentehuis en thans als hotel-restaurant.

Beschrijving van het hekwerk
Het hekwerk is geplaatst in de rooilijn van de aangrenzende bebouwing en dateert
van omstreeks 1733, de periode waarin het huis werd verbouwd. De tuin aan de
voorzijde van het huis wordt van de 's-Gravenhof gescheiden door een monumentaal
hekwerk met twee toegangen. Het centrale deel bestaat uit vaste hekken tussen
natuurstenen pijlers met gebeeldhouwde vazen, dat is geplaatst op

Het toegangshek aan de rechterzijde. Foto RDMZ, G.Th. Delemarre, 1949.

een bakstenen muurtje met natuurstenen afdekbanden waarin het ijzerwerk is
vastgezet. De aan weerszijden geplaatste toegangshekken bezitten pijlers met
inspringende hoeken en verdiepte velden aan de voor- en achterzijden, met een
symmetrisch motief aan de getoogde bovenzijden. Op de afdekkingen, waaronder
een schelpvormig motief is aangebracht, staan rijk gebeeldhouwde vazen met schilden
en guirlandes. Boven de hekvleugels zijn de pijlers met elkaar verbonden door een
ijzeren staaf met een gesmede ijzeren bekroning in Lodewijk XIV-vormen. In deze
bekroning is een ovaal met monogram geplaatst, waarin de letters H B verwerkt
lijken. De hekvleugels zijn sober uitgevoerd. Tussen en op de liggers zijn
symmetrische motieven aangebracht. De bovendraaipunten van de hekvleugels zijn
aangebracht in de verbindingsstaaf erboven. Het hekwerk werd in 1997 op
ongelukkige wijze hersteld.
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Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte beide hekken aan pijlervoet ca. 270 cm,
pijleromtrek aan de voet 105 × 105 cm,
hekstijlen 4,5 × 4,5 cm,
spijlen 3 × 3 cm,
liggers 4,5 × 3,5 cm.
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Het hek van het Armamentarium
Aghataplein / Phoenixstraat, Delft
Situatie en geschiedenis
Het hek dat thans aan de zijde van de Phoenixstraat toegang geeft tot het Aghataplein
en de Prinsenhof, is afkomstig van het Armamentarium. De geschiedenis van het
Armamentarium vangt aan in 1602, toen op de zuidpunt van het ‘schiereiland’ tussen
Geer en Oude Delft het ‘Wapenmagazijn van de Staten van Holland en West
Friesland’ verrees. Naast een goede bereikbaarheid over water ten behoeve van zwaar

Het hek nog op de oorspronkelijke plaats bij het Armamentarium. Aquarel door D.J. Verheul Dzn.
uit 1932, coll. Gemeentelijke Archiefdienst Delft, foto coll. RDMZ.

transport, bezat het gebouw een ontsluiting over land via de westelijke kade van de
Geer. De toegang over land werd afgesloten door een houten hek, dat wegens
uitbreidingen verschillende keren van plaats veranderde. In 1754 werd besloten tot
plaatsing van een ijzeren hek, dat in 1941 door de bezetter werd verwijderd. Om te
voorkomen dat het hek als schroot naar Duitsland zou worden afgevoerd, werd het
naar de gemeentelijke vuilnisbelt gebracht en aldaar begraven. Vanwege de bescheiden
doorgangsbreedte werd het oude hek na de oorlog opgeslagen en vervangen door
een nieuw hek. Later werd het oude hek door Defensie overgedragen aan de gemeente
Delft, nadat het reeds op kosten van deze gemeente was hersteld en omstreeks 1950
geplaatst bij de ingang van de Prinsenhof aan de Phoenixstraat.

Beschrijving van het toegangshek
Het hek staat thans opgesteld tussen quasi-historische bakstenen pijlers. De ruimte
tussen deze pijlers en de stijlen waaraan de hekvleugels draaien, wordt afgesloten
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door vaste spijlenhekken zonder ornament. Deze zijstukken waren ook aanwezig op
de oorspronkelijke plaats van het hek bij het Armamentarium. Aan beide zijden van
de hekvleugels zijn twee stijlen geplaatst, waarvan de geringe tussenruimte is gevuld
met een zich herhalend ovaalvormig motief. Ook de hekvleugels zijn uitgevoerd als
strakke spijlenhekken. In het middengedeelte van de hekvleugels zijn twee liggers
aangebracht. De ruimte tussen deze liggers is gevuld met eenzelfde motief als de
ruimte tussen de hekstijlen. De buitenste stijlen van de hekvleugels zijn aan de
bovenzijde in een licht gebogen lijn doorgezet tot aan de middenstijlen. Ook de stijlen
waaraan de hekvleugels draaien zijn aan de bovenzijde met elkaar verbonden door
een ligger met een licht golvende lijn. Deze afsluiting vormt de basis voor de
opvallende bekroning daarboven, waarvan de robuuste uitvoering en krachtige lijnen
goed passen bij het overige werk, dat strak en sober is uitgevoerd. In de bekroning
van het hek zelf is onder het wapen van Holland het devies van het gewest
opgenomen: ‘Vigilate Deo Confidentes’ (Waakt, vertrouwende op God’), welke
combinatie ook is afgebeeld op de beide reliëfs in de oosten westgevel van het ‘nieuwe
gedeelte’ van het Armamentarium. Het hek is geheel zwart geschilderd, in de
bekroning is verguldwerk aangebracht.
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De huidige plaats van het hek aan de Phoenixstraat, als toegang tot het Aghataplein en de Prinsenhof.
Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1998.

De bekroning van het hek met het wapen van Holland en het devies van het gewest: ‘Vigilate Deo
Confidentes’ (Waakt, vertrouwende op God).
Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1998.

Enkele afmetingen
Breedte tussen vaste hekstijlen 280 cm,
tussen stijlen hekvleugels 255 cm,
grote vierkante hekstijlen 7 à 7,5 cm,
onderste ligger 7,5 × 2 cm,
dikte overige liggers 2,5 à 4 cm en 2 cm in de zijstukken,
middelste ligger bezit aan zijkanten geprofileerde opleglijsten,
spijlen 3,5 × 3,5 cm,
tussenruimten spijlen ca. 10 cm.
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Hillegondakerk
Kerkstraat 43, Rotterdam

Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1985.

Situatie en geschiedenis
De huidige N.H. Hillegondakerk is een der oudste stichtingen van Holland en bestond
al voor 1028. Het is een laatgotische pseudo-basiliek met oudere toren van omstreeks
1300, die in een latere periode verhoogd is. De kerk is gelegen op een vrij hoge, als
kerkhof gebruikte heuvel, een zogenoemde ‘donk’, welke de kern vormt van de
voormalige gemeente Hillegersberg. Aan de zuidelijke zijde van de kerk staat op het
kerkhof de ruïne van het Huis of Slot te Hillegersberg. Dit wordt al vermeld in 1269
en behoorde toe aan het adellijke geslacht Van Mathenesse. Het huis werd in 1426
verwoest door troepen van Jacoba van Beieren. Doordat de bebouwing op deze heuvel
sterk boven de omgeving uitsteekt, bood dit vroeger, toen het omringende land nog
onbebouwd was, een zeer aantrekkelijk beeld. Aan de Kerkstraat is een groot
toegangshek geplaatst. Aan de achterzijde van de kerk staat een kleiner en eenvoudiger
uitgevoerd hek.

Beschrijving van het toegangshek aan de Kerkstraat
Het hek bezit een brede toegang voor rijtuigen en twee smallere doorgangen voor
voetgangers. Het is samengesteld uit twee hardstenen hoofdpijlers waartussen de
grote hekvleugels draaien en aan weerszijden kleinere pijlers voor de kleine
hekvleugels. De hoofdpijlers zijn aan de voor- en achterzijden behandeld als pilasters
met basement en smalle, verdiepte velden en aansluitende zijkanten in blokverdeling.
Op de geprofileerde afdekplaten zijn barokke gebeeldhouwde vazen geplaatst die
zijn vervaardigd door de beeldhouwer Barent Prins. In de voet zijn namen uitgehakt
van schout, secretaris en kerkmeester. De kleinere buitenste pijlers zijn vlak aan de
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voor- en achterzijden, geblokt aan de zijkanten en bekroond door bolvormige figuren.
De hekvleugels bestaan uit strakke spijlenhekken. De hekspijlen zijn vierkant en van
pieken voorzien. Onder in de grote
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Tekening RDMZ, P.G. Meijer, 1998.

hekvleugels zijn vakken aangebracht met ornament in Lodewijk XIV-trant. In het
linkervak staat het woord ANNO en in het rechtervak het stichtingsjaar 1761. De
bovenste liggers van de vier hekvleugels zijn voorzien van voluutvormen. De pijlers
zijn aan de bovenzijden met elkaar verbonden door gebogen ijzeren staven. Bijzonder
is dat in het kerkelijk archief een rekening bewaard bleef waaruit blijkt dat het
smeedwerk werd ontworpen door Joh. de Legenne en uitgevoerd door Corn.
Nieuwenhuyzen te Den Haag voor het bedrag van f 290,60.

Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte grote pijlers aan de voet ca. 215 cm,
hekstijlen 5 × 5 cm,
spijlen 2 × 2 cm,
liggers 1,5 × 5,5 cm,
ornament in benedenvakken 1,5 × 1,5 cm,
verbindingsboog boven hekvleugels 4 × 4 cm,
verbindingsboog boven kleine hekvleugels 2 × 2 cm.
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Rotterdam 1936, p. 47-48.
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De toegangspoort aan de linkerzijde. Anonieme opname, ca. 1940, coll. RDMZ.
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Gemeenlandshuis der uitwaterende sluizen
Schepenmakersdijk 16, Edam
Situatie en geschiedenis
Het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en
West-Friesland werd gesticht door keizer Karel V in 1544. Het huidige
Gemeenlandshuis aan de Schepenmakersdijk dateert uit de 18de eeuw. Het complex
bestaat uit twee bakstenen gebouwen en een houten schuur, die drie zijden van een
erf omsluiten. De ruimte tussen de bebouwing en de straat is als tuin ingericht en
afgesloten door een houten hek met twee toegangen.

Gepolychromeerde bekroning boven de toegang aan de rechterzijde.
Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1979.

Beschrijving toegangshek
Het houten hekwerk aan de Schepenmakersdijk vormt de afsluiting van een formele
tuin in 18de-eeuwse trant en heeft twee toegangen. De toegang in het midden is
breder dan de toegang geheel rechts. De onderzijde van het tuinhek bestaat uit gesloten
vakken van horizontale houten delen. Daarboven zijn spijlenhekken geplaatst. De
vierkante spijlen zijn aan de bovenzijde met elkaar verbonden en vastgezet door een
houten regel. Het hekwerk wordt gesteund door op regelmatige afstand van elkaar
geplaatste rechte stijlen. De stijlen van de toegangshekken zijn vlak, aan de
bovenzijden geprofileerd en daar met elkaar verbonden door een geprofileerde balk,
waardoor een poortvorm is ontstaan. Bij beide toegangen is op deze balk een
gesneden, gepolychromeerde bekroning geplaatst. De bekroningen bezitten wapens
met de afbeeldingen van een dubbele adelaar en gesloten sluisdeuren. De aan
weerszijden van dit wapen geplaatste dolfijnen zijn het symbool voor zuinigheid en
behoud. De boven de voorstellingen geplaatste keizerskronen verwijzen naar Karel
V, de stichter van de ‘Uitwaterende Sluizen’. De kroon boven de middelste doorgang
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is gepolychromeerd; de kroon op de rechter doorgang is een gesloten, glad uitgevoerde
vorm die geheel is verguld. De gesloten benedenvakken van het tuinhek en de
vleugeldeuren van de toegangshekken zijn donkergroen geschilderd. De hekspijlen,
de stijlen van de toegangshekken en de daarboven geplaatste geprofileerde balk zijn
wit.

Enkele afmetingen
Lengte hekwerk ca. 18 m,
hoogte ca. 250 cm,
doorgangsbreedte middelste toegang 205 cm,
doorgangsbreedte rechtertoegang 181 cm,
hoogte gesloten ondervakken in tuinhek ca. 80 cm.
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Anonieme opname uit 1949, coll. RDMZ.

Houten tuinpoortje
Hoogstraat 16, Koog aan de Zaan
Beschrijving van het poortje
Aan de Hoogstraat te Koog aan de Zaan bevindt zich een zeldzaam voorbeeld van
een houten tuinpoortje uit het eerste kwart van de 19de eeuw. De hekstijlen bezitten
gesneden composietkapitelen en vleugelstukken die bestaan uit smalle, hoge panelen
met opgelegde kussens en hoekvullingen. Het poortdeurtje heeft aan de onderzijde
een paneel. Het vak tussen regels en stijlen aan de bovenzijde is open gehouden en
gevuld met een metalen rasterwerk. Boven het deurkalf is een vak aangebracht met
een symmetrisch motief, uitgevoerd in de trant van een bovenlicht. Dit geheel wordt
bekroond door een fraai gesneden en gepolychromeerd beeldje, voorstellende de
Faam. Dit beeldje dateert uit het vierde kwart van de 18de eeuw en komt ook voor
op de speeltoren van Monnikendam. Het poortje is roomkleurig en groen geschilderd.
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Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 1984.

De Poarte
N.H. Kerk, Kerkstraat 4, Grouw
Situatie en geschiedenis
De N.H. Kerk in het centrum van Grouw heeft een 13de-eeuws bakstenen schip en
een vroeg 12de-eeuws koor van tufsteen. De kerktoren dateert uit de 15de eeuw. Het
omheinde kerkelijk erf is toegankelijk via een houten hek tussen twee woningen dat
de afsluiting vormt van een smal straatje. Dit hek wordt vanouds ‘De poarte’ genoemd.

Beschrijving van de poort
De vier hekstijlen bezitten geprofileerde afdekkingen met een ruim overstek. Op
hoofdstijlen is een halfronde boog geplaatst die aan de bovenzijde is voorzien van
een makelaar. Tussen de hoofdstijlen en de kleinere buitenste stijlen zijn vaste
spijlenhekken geplaatst. De dikke ronde houten spijlen zijn vastgezet in een rechte
regel aan de onderzijde en een gebogen regel aan de bovenzijde. Hekvleugels
ontbreken. Door het ontbreken van sporen, mogelijk als gevolg van herstellingen, is
niet duidelijk is of dit poortje ooit hekvleugels heeft bezeten. De donkergroen en
witgeschilderde poort dateert van oorsprong uit de 19de eeuw en is van een type dat
vanaf de 17de tot ver in de 19de eeuw algemeen werd toegepast.
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Hekbaluster aan de rechterzijde. Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1989.
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Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1989.

Swaaneburg
Burgemeester van de Minnelaan 12, Geervliet
Situatie en geschiedenis
Deze woning met koetshuis werd in 1857 gebouwd in opdracht van de heer A.C.
Swaaneveld, een welgestelde boer die in het dorp kwam wonen en daarvoor dit huis
liet bouwen. Het huis bezit één woonlaag en een symmetrische gevelindeling: een
deur met omlijsting en aan elke zijde twee empire schuiframen. Boven de ingangspartij
een gedenksteen met de volgende tekst: DE EERSTE STEEN GELEGD DOOR A.C.
SWAANEVELD DEN EERSTE MEI 1857

Beschrijving van het toegangshek
Het gietijzeren toegangshek bezit een brede middendoorgang en aan weerszijden
een voetgangershekje. Het hek bezit vier ‘opengewerkte’ platte balusters, waarbij in
de open vakken een zich herhalend symmetrisch ornament is aangebracht. De
hekbalusters bezitten een massieve voet en massieve beëindiging in de vorm van een
puntdakje. In de voet van de balusters staat de naam van de gieterij. Aan de
linkerzijde: F.J. PENN & COMP. Aan de rechterzijde: DORDRECHT In het bovendeel
van de vier balusters staat, geplaatst binnen een ovaalvormige omraming:
ANNO-SWAANE-BURG-1857. Op de spijlen van de grote hekvleugels zijn hekpieken
geplaatst. Bij de voetgangershekjes zijn de pieken afgezaagd. Aan weerszijden van
het hek zijn zijstukken met voluutvormen aangebracht. Het hek stond aanvankelijk
op een dam, maar aan één zijde werd de sloot echter gedempt.

Enkele afmetingen
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Totale breedte ca. 760 cm,
doorgangsbreedte 320 cm,
doorgangsbreedte voetgangershekjes 90 cm,
balusters 190 cm hoog,
breedte hekstijlen 28 cm.
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Foto RDMZ, J.P. de Koning, 1999.

Juliana van Stolbergkazerne
Leusderweg, Amersfoort
Situatie en geschiedenis
Op 18 maart 1889 verleende de toenmalige Minister van Oorlog een machtiging tot
het aanbesteden van het bouwen van een kazerne voor een regiment Infanterie te
Amersfoort. In 1892 was het door ir. P. Klynkens ontworpen complex, met vier rond
een groot exercitieterrein gelegen bataljonsgebouwen, voltooid. De kazerne bleef
als zodanig tot 1978 in gebruik. Na de door velen betreurde afbraak van de Prins
Willem III kazerne aan het einde van de jaren zeventig, besloot het gemeentebestuur
in 1980 alles op alles te zetten om dit complex voor Amersfoort te behouden. Tussen
1982 en 1984 werden in vier kazernegebouwen woningen ondergebracht, waarbij
de rijk gedetailleerde voorgevel en de interne structuur zo veel mogelijk gespaard
bleef. Een smeedijzeren hekwerk van 450 m lengte en een toegangshek met twee
stenen wachthuisjes bepalen het gezicht vanaf de Leusderweg.

Beschrijving van het hekwerk
Het hekwerk bestaat uit degelijk uitgevoerd spijlenwerk met hekpieken en is donker
blauwgrijs geschilderd. Op de hekstijlen zijn beurtelings de gepolychromeerde wapens
aangebracht van de stad Amersfoort en het Koninkrijk der Nederlanden. Het wapen
van Amersfoort bestaat uit een rood kruis op wit veld en het wapen van het koninkrijk
uit een vergulde leeuw op blauw veld. De vleugels van het toegangshek zijn geplaatst
tussen twee forse wachthuisjes, opgetrokken uit baksteen en een natuurstenen front,
in enigszins barokke trant uitgevoerd met een gebogen dak en fronton.
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Snouck van Loosenpark
bij nr. 4, Enkhuizen
Situatie en geschiedenis
Het tuindorp ‘Snouck van Loosenpark’, genoemd naar de erflaatster M.M. Snouck
van Loosen, werd in 1895-97 aangelegd naar ontwerp van C.B. Posthumus Meyes
en H. Copijn. Het tuindorp is gesitueerd op een langgerekt rechthoekig terrein dat
wordt omsloten door de Kuipersdijk, de Parklaan en de Stationsweg. Het geheel
bestaat uit vijftig eengezinswoningen en een opzichterwoning. Dit complex is als
vroege realisatie van de tuindorpgedachte van algemeen belang vanuit zowel het
oogpunt van architectuur en stedenbouw, als de sociaal historische ontwikkeling van
de volkshuisvesting.

Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1984.

Beschrijving van de toegangspoort
Als toegang tot dit woningcomplex is een poort met vier hardstenen pijlers opgericht.
De hoofdpijlers zijn met elkaar verbonden door een halfronde metalen boog waarin
de tekst ‘Snouck van Loosepark’ is uitgespaard. Op deze boog is een gesmede ijzeren
bekroning geplaatst. Beide pijlers zijn voorzien van een gebeeldhouwd,
gepolychromeerd wapenschild en een lantaarn. In de linker hekpijler is de volgende
tekst uitgehakt en verguld:
DEN 18 JUNI
MDCCCXCV
werd van de
gebouwen
in dit park de
EERSTE STEEN
gelegd door

Peter Meijer, Hekken in Nederland

THEODORA
LAKENMAN
geboren 29 april 1882
De kleinere buitenste pijlers zijn met de grote pijlers verbonden door een halfronde
gesmede boog die is gevuld en bekroond met symmetrisch ornament. De bekroning
van de buitenste pijlers bestaat uit kleine gebeeldhouwde vaasachtige figuren. Het
geheel is uitgevoerd als een open poort; voor de drie doorgangen zijn geen hekvleugels
aangebracht.
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Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 1984.

Rams Woerthe
Gasthuislaan 2, Steenwijk
Situatie en geschiedenis
De op een ruim terrein gelegen kapitale villa ‘Rams Woerthe’ werd in de periode
1898-1899 gebouwd in opdracht van Jan Hendrik Tromp Meesters, graanhandelaar
te Steenwijk. De villa is een ontwerp van de bekende Amsterdamse architect A.L.
van Gendt. Na het overlijden van de opdrachtgever in 1908 stond de villa leeg tot
de gemeente Steenwijk het pand in 1919 in gebruik nam als gemeentehuis. In het
midden van de jaren negentig werd het bezit verkocht aan het Waterschap Wold en
Wieden, waarna werd aangevangen met een zorgvuldige restauratie van het huis.
Het huis bezit rijk gedecoreerde interieurs in art nouveau-vormen. De beschilderde
wandvlakken in hal en trappenhuis zijn van de hand van Co Breman en hebben
grotendeels betrekking op verbouw, oogst en verwerking van graan. De
gebrandschilderde ramen met stadsgezichtjes, figuren en florale motieven zijn gemaakt
in Delft door A. le Comte en J. Sühl. Tuinarchitect Copijn uit Utrecht ontwierp
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de parkaanleg in landschappelijke stijl. In het park stond een theekoepel in rustieke
trant (stijlen en schoren met stucwerk in boomschorsstructuur), die in 1974 afbrandde.
Ook stond in het park een muziektent die wegens bouwvalligheid werd gesloopt.
Aan de linkerzijde van de villa staat een houten broeikas met gietijzeren
draagconstructie en art nouveau details.

Beschrijving van het toegangshek
Villa Rams Woerthe bezit het meest imposante voorbeeld van een smeedijzeren tuinen toegangshek uit de periode van de Nederlandse art nouveau. Onder de weinige
toegangshekken uit deze stijlperiode die ons land rijk is, bevindt zich geen
vergelijkbaar voorbeeld. Het hekwerk werd vervaardigd in de smederij van de
‘Koninklijke Stoomfabriek van Werken in Zink en andere Metalen F.W. Braat te
Delft’. Deze onderneming legde zich vanaf 1888 toe op de vervaardiging van
kunstsmeedwerk op aanraden van de Amsterdamse architect Van Gendt.1
Waarschijnlijk was hij de bouwmeester van Rams Woerthe.2 Niet bekend is wie het
hekwerk ontwierp. Het ontwerpen en vervaardigen van een zo groot en voor die tijd
modern toegangshek was iets uitzonderlijks. A.L. van Gendt kan, als bouwmeester
van Rams Woerthe, eveneens de hekken hebben ontworpen. Maar er bestaan ook
treffende overeenkomsten in de lijnvoering van het grote toegangshek met ander art
nouveau smeedwerk van de firma Braat, waaronder gesmede ijzeren lampen. Voor
de vormgeving van dat smeedwerk was de heer K. Cramer (1866-1929)
verantwoordelijk, die in 1888 bij de firma Braat in dienst kwam als artistiek ontwerper
en constructeur.
Het hekwerk staat aan de Gasthuislaan en heeft een lengte van meer dan 30 meter.
Het grote toegangshek staat in de as van het huis, maar vanwege het verloop van de
perceelgrens vormen de aan weerszijden daarvan geplaatste tuinhekken ten opzichte
van elkaar geen symmetrie. Het tuinhek ter linkerzijde van het toegangshek is
aanmerkelijk langer dan het tuinhek aan de rechterzijde. Het rechter tuinhek bezit
bovendien een aparte toegang voor voetgangers. In de slotplaat van het voetgangershek
is de tekst ‘F.W. Braat - Delft’ aangebracht. Het grote toegangshek is op
gecompliceerde wijze uitgevoerd. De twee ‘hekpijlers’ zijn elk samengesteld uit een
achttal in een vierkant geplaatste stijlen, die plaatselijk in gebogen lijnen zijn
uitgevoerd en met elkaar verbonden door gesmeed bandwerk. Aan de bovenzijde
van de pijlers zetten de stijlen zich door in een verbindingsboog waarin de naam van
de villa is aangebracht. Deze letters waren aanvankelijk verguld. Op de boog is een
decoratieve bekroning geplaatst als omraming van een lantaarn, welke thans ontbreekt.
De hekpijlers worden elk gesteund door een gebogen ijzeren schoor. De ruimte tussen
de schoren en de pijlers is gevuld met in golvende lijnen uitgevoerd smeedwerk. De
1
2

Honderd jaren F.W. Braat, 1844-1944, Delft 1945, p. 38.
F.W. Braat leverde voordien al vele zinken bouwornamenten voor gebouwen ontworpen
door A.L. van Gendt, zoals voor het Concertgebouw te Amsterdam. Opmerkelijk is ook dat
de door A.L. van Gendt ontworpen ‘nieuwbouw’ in de Raadhuisstraat te Amsterdam (1898),
aan de zijde van de Keizersgracht (nr. 201) is voorzien van een gesmeed ijzeren art
nouveau-raamhek, dat blijkens de bedrijfsnaam op de slotplaat werd vervaardigd bij F.W.
Braat.
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hekvleugels zijn opgebouwd uit strak spijlenwerk dat doorsneden wordt door
smeedwerk dat eveneens is uitgevoerd in gebogen of golvende lijnen. De stijlen van
het grote hek en van het voetgangershek zijn vastgezet in een hardstenen basement.
De tuinhekken staan op een bakstenen keermuurtje met hardstenen afdekbanden en
bestaan uit strak spijlenwerk met symmetrisch ornament aan de boven- en onderzijden.
Dit ornament is vastgezet met klinknagels.
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Villa Johanna aan het begin van de 20ste eeuw. Anonieme opname z.j., coll. Gem. Archiefdienst
Amsterdam.

Villa Johanna tijdens de sloop in 1968.
Foto C.P. Schaap, Monumentenzorg Amsterdam.
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Tekening RDMZ, P.G. Meijer, naar tekening door Storm van Leeuwen uit 1968, Bureau
Monumentenzorg Amsterdam.

Villa Johanna
Amsteldijk, Amsterdam
Situatie en geschiedenis
‘Villa Johanna’ werd in 1904 gebouwd in opdracht van de gefortuneerde
paardenhandelaar W.C. van der Kuylen. De oorspronkelijke naam van de villa was
‘Overdrecht’. Kort na 1945 werd de villa in gebruik genomen door de stichting
Medisch Kleuterdagverblijf 't Kabouterhuis en uitgebreid in 1951 en 1961 met twee
nieuwe paviljoens. Al in 1962 bestonden er plannen om op de plaats van de villa een
aan de eisen van de tijd voldoend nieuw Kabouterhuis te realiseren. Met steun van
de gemeente kon het ontwerp van de Amsterdamse architect H. Knijtijzer
verwezenlijkt worden. In 1968 werd aangevangen met de sloop van de villa en verrees
op de funderingen daarvan het nieuwe Kabouterhuis dat in 1970 gereed kwam.
De gevels van de villa waren uitgevoerd in een lichtgetinte baksteen. De voorgevel
bezat twee halfronde erkers met balkon, waarvan de balustrades waren voorzien van
smeedwerk in art nouveau-vormen. De villa bezat kostbare interieurs met bijzondere
betimmeringen, plafondschilderingen door Huib Luns en tegeltableaus. Door
particulier initiatief kwamen uit de keuken afkomstige tegels in het bezit van het
Rijksmuseum te Amsterdam. Het perceel was aan de straatzijde afgesloten door een
tuin- en toegangshek in art nouveau-vormen.

Beschrijving van het toegangshek
Het toegangshek bezat vierkante pijlers van lichtgetinte geglazuurde baksteen. Deze
pijlers werden bekroond door gebeeldhouwde natuurstenen afdekkingen waarop een
lantaarn was geplaatst. Het smeedwerk was uitgevoerd in symmetrische art
nouveau-motieven en in de hekvleugels was de naam ‘JOHANNA’ aangebracht. Aan
weerszijden van het toegangshek bevond zich een tuinhek dat daarmee één geheel
vormde, zowel in het ontwerp als de constructie. De verschillende onderdelen van
het smeedwerk waren door klinknagels met elkaar verbonden. Zowel de vormgeving
als de constructie van het hekwerk doen vermoeden dat het werd vervaardigd in de
werkplaatsen van F.W. Braat te Delft.
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Enkele afmetingen
Afstand tussen pijlers ca. 338 cm,
pijlerhoogte ca. 330 cm,
pijleromtrek ca. 53 × 53 cm.
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Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1977.

Van Kempen en Begeer
Leidseweg 219, Voorschoten
Situatie en geschiedenis
Het uit 1858 daterende voormalig fabrieksgebouw van de ‘Koninklijke Nederlandsche
Fabriek van Gouden en Zilveren Waren’, beter bekend als de firma Van Kempen en
Begeer, is gelegen aan de noordelijke zijde van het dorp Voorschoten. Van het
fabrieksgebouw resteert alleen de gevel in eclectischclassicistische trant. Deze gevel
is meer verwant aan paleis- of landhuisbouw dan aan fabrieksarchitectuur en
afgestemd op de sfeer van het omringende landschap, dat een afgescheiden gedeelte
vormt van de aangrenzende buitenplaats Berbice. Aan de Leidseweg staat een ijzeren
toegangshek in art nouveau-vormen.

Beschrijving van het toegangshek
Dit toegangshek vormt een der fraaiste voorbeelden uit de periode van de Nederlandse
art nouveau. Het hek werd vervaardigd bij de firma F.W. Braat te Delft en ontworpen
door J.J. Warnaar, die tot 1928 bij de zilverfabriek werkzaam was als ontwerper van
onder meer sieraden en zilveren gebruiksvoorwerpen. Het hek bezit treffende
overeenkomsten met het hek van de omstreeks 1904 daterende villa Johanna te
Amsterdam, dat evenals het huis in 1968 werd gesloopt. Tijdens de tentoonstelling
‘De Nederlandse toegepaste kunst en architectuur van 1885 tot 1910’ (24 dec. 1960-24
febr. 1961), die werd gehouden in het Haags Gemeentemuseum, fungeerde het hek
van Van Kempen en Begeer als entree tot de expositie.
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Bij de uitvoering van het hek werd gestreefd naar een samengaan van moderne
machinale technieken en artistieke vormgeving. Daarbij werd gebruik gemaakt van
zowel profiel- en
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plaat- als band- en staafijzer. De verschillende onderdelen zijn door klinknagels en
schroefbouten met elkaar verbonden. De vlakke ornamenten zijn uit plaatijzer gemaakt
of plat uitgesmeed. Het toegangshek bezit twee ‘opengewerkte pijlers’, elk bestaande
uit vier stijlen die in een vierkant zijn geplaatst. Tussen en op deze stijlen is
symmetrisch ornament aangebracht waarin gebogen lijnen en florale motieven zijn
verwerkt. De hekvleugels en de zijstukken aan weerszijden van de hekstijlen zijn
eveneens voorzien van symmetrisch ornament waarin vele gebogen lijnen en florale
motieven zijn opgenomen. De vierkante stijlen van de hekvleugels zijn massief. Het
hek is geplaatst op een gemetselde uitwaaierende brug met hardstenen banden. Onder
de hekvleugels zijn wieltjes aangebracht en in de straat een metalen rolbaan. Het
hekwerk is thans wit geschilderd.

Enkele afmetingen
Doorgangsbreedte 325 cm,
hoekprofielen 4 hekstijlen 5 × 5 cm,
geplaatst in vierkant van 45 × 45 cm,
stijlen hekvleugels 5 × 5 cm.

Details hekvleugels. Foto's RDMZ, G.J. Dukker, 1977.
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Foto RDMZ, L.M. Tangel, 1986.

Vredespaleis
Carnegieplein 2, Den Haag
Situatie en geschiedenis
Het aan de rand van de villawijk Zorgvliet gelegen Vredespaleis werd gebouwd naar
aanleiding van de Eerste Vredesconferentie die in 1899 werd gehouden in paleis
Huis ten Bosch. Daar werd besloten een Permanent Hof van Arbitrage op te richten,
met als doel te bemiddelen bij internationale geschillen. Besloten werd dit Hof te
vestigen in Den Haag. De Amerikaanse industrieel Andrew Carnegie stelde in 1903
een bedrag van anderhalf miljoen dollar beschikbaar voor een nieuw gebouw. In
1904 werd de Carnegiestichting opgericht, die een internationale prijsvraag uitschreef
voor het ontwerp van het nieuwe bouwwerk, dat al spoedig het Vredespaleis genoemd
werd. De prijsvraag werd gewonnen door de Fransman L.M. Cordonnier. Zijn ontwerp
van een paleisachtig gebouw op een vierkant grondvlak met hoge monumentale
torens op de vier hoeken en een grote binnenhof, vertoonde volgens de jury ‘eene
fraaie algemeene ordonnantie’. Omdat uitvoering van dit ontwerp te kostbaar bleek,
werd het vereenvoudigd. In plaats van vier torens op de hoeken werd één hoge toren
gebouwd. Het gebouw kwam in 1913 gereed, een jaar voor het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog. Veel landen leverden een bijdrage aan zowel het gebouw als
de inrichting van het omringende park. De tuin van het Vredespaleis wordt aan de
zijde van de Carnegielaan afgesloten door monumentale hekken die werden
geschonken door de toenmalige Duitse regering.

Beschrijving van de hekken
Dit imposante en kostbare hekwerk werd ontworpen door prof. Bruno Möhring uit
Berlijn. Het smeedwerk werd uitgevoerd door de firma Schultz &
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Bronzen reliëf in een van de hekvleugels.
Foto RDMZ, L.M. Tangel, 1986.
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Een der grote toegangen, rechts een voetgangers poortje. Foto RDMZ, L.M. Tangel, 1986.

De hekvleugels van een der grote toegangen.
Foto RDMZ, L.M. Tangel, 1986.
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Holdefleiss te Berlijn en de bronzen reliëfs in de hekvleugels zijn van de hand van
W. Widemann, eveneens uit Berlijn. Het natuursteenwerk, bestaande uit zes pijlers
met gebeeldhouwde bekroningen en muurwerk aan weerszijden van de twee
toegangshekken, bestaat uit Oberkirchner zandsteen en een over de gehele lengte
doorgezet basement van Beiers graniet. De voetgangersdoorgangen in het muurwerk
terzijde van de toegangshekken, worden afgesloten door smeedijzeren deurtjes waarop
plaatjes met de naam van de smederij zijn aangebracht. De hekvleugels van de ruim
4 m brede doorgangen zijn uitgevoerd in neoclassicistische trant. Centraal binnen
de grote cirkelvormige motieven staan de bronzen reliëfs, met symbolische
voorstellingen aangaande de rechtspraak, voorzien van de signatuur van de maker
en het jaartal 1912. De ruimte tussen de toegangshekken wordt afgesloten door strak
spijlenwerk, bestaande uit een drietal panelen met een omraming van ornament welke
identiek is aan de omramingen van de hekvleugels.
Het overige deel van de tuin van het Vredespaleis wordt begrensd door hekken die
aansluiten op het grote hekwerk aan de Carnegielaan. Deze spijlenhekken bezitten
aan de bovenzijde een strook met ornament dat ook is toegepast bij de grote
toegangshekken. De tuinhekken zijn geplaatst tussen gemetselde pijlers en staan,
evenals de tuinhekken, op een gemetseld basement met afdekbanden van Beiers
graniet. De geprofileerde pijlervoet bestaat eveneens uit Beiers graniet en de
afdekplaten uit Oberkirchner zandsteen. Dicht onder de afdekplaten is in de baksteen
een keramisch siermotief aangebracht. Dit siermotief is van de hand van de keramist
W.C. Brouwer, die meerdere opdrachten uitvoerde voor het Vredespaleis.

Detail van bovenzijde van een van de hekvleugels.
Foto RDMZ, L.M. Tangel, 1986.
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Foto coll. NAI, Rotterdam, repro RDMZ.

Reconstructietekening RDMZ, P.G. Meijer, 1988.

Villa Tamelone
Meerweg 1, Park Meerwijk, Bergen
Situatie en geschiedenis
Het villapark Meerwijk kwam in de jaren 1915-1918 tot stand als totaalproject van
vijf architecten van de Amsterdamse School. Opdrachtgever was de fabrikant A.
Heystee, die een park met villa's van bescheiden afmetingen voor ogen had. De vijf
architecten waren: J.F. Staal, C.J. Blauw, M. Kropholler, G.F. la Croix en P.L.
Kramer. De 17 zeer expressionistische huizen hebben een landelijk karakter, met
name vanwege de rieten kappen en deels houten gevelbekledingen. De door P.L.
Kramer ontworpen villa ‘Tamelone’ ging in 1922 door brand verloren. Alleen de
twee bijbehorende voetgangersbruggen over de beek langs de Meerweg bleven
bewaard. Op beide bruggen was een houten toegangshekje geplaatst.

Beschrijving van de brug en het toegangshek
De brug bezit gemetselde, licht inwaarts geknikte zijmuren of borstweringen die aan
de uiteinden een afgerond en neergaand verloop vertonen. De muren hebben in het
midden een wigvormige spaarnis met rechtop gemetselde vullingen waarin de
hekstijlen waren vastgezet. De symmetrisch gevormde hekvleugel was vrijwel geheel
gesloten; aan de onderzijde waren vakken aangebracht met kleine openingen en aan
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de bovenzijde een hoge en spits toelopende beëindiging. Aan de buitenzijden van de
borstweringen waren houten zijstukken geplaatst, uitgevoerd in een gebogen en licht
oplopende lijn. Na de brand van 1922, die villa Tamelone geheel verwoestte, gingen
ook de hekjes op de bruggen verloren. Van een der hekjes werd op basis van een
oude foto een reconstructietekening gemaakt.
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Foto RDMZ, L.M. Tangel, 1998.

‘De Nieuwe Koepoort’
Koestraat, Geertruidenberg
Situatie en geschiedenis
Op 13 september 1997 werd, op de plaats waar eens een oude stadspoort stond, ‘De
Nieuwe Koepoort’ onthuld. Dit door Ton Buijnsters ontworpen hek werd opgericht
ter herinnering aan de opheffing van de zelfstandigheid van Geertruidenberg, Hollands
oudste stad, in december 1996 in het kader van de gemeentelijke herindeling van
Noord-Brabant.

Beschrijving van het toegangshek
De hekpijlers zijn bekleed met gepolijste platen van zwart graniet. Op de pijlers zijn
opengewerkte bronzen bolvormige figuren geplaatst, die de
ontwikkelingsmogelijkheden van Geertruidenberg symboliseren. In de pijlers is het
jaartal 1213 aangebracht, het jaar waarin Geertruidenberg het stadsrecht verwierf.
De groengeschilderde stalen hekvleugels bestaan uit spijlenwerk, dat in het
middendeel is uitgesmeed en voorzien van bronzen ‘handgrepen’ in de vorm van
halve bollen. De vormgeving van het centrale deel van de hekvleugels, is geïnspireerd
op het neerkomen van een grote bolvormige kogel in de stadsgracht, waardoor een
reliëfvormig lijnenspel in het water ontstaat. Dit effect is op gestileerde wijze in de
hekvleugels uitgebeeld. De ‘handgrepen’ in de vorm van twee halve bronzen bollen,
symboliseren de samengevoegde gemeenten Geertruidenberg en Raamsdonk. Zij
vormen één geheel, maar met behoud van de eigen historische identiteit. De
hekvleugels blijven enigszins open staan, als een uitnodigend gebaar tot een bezoek
aan Geertruidenberg én een zich openstellen voor het nieuwe, voor de toekomst.
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Doornburg, bekroning van de hekstijlen. Foto RDMZ, A.H.C. Schollen, 1984.
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Doorkijkje door het hek voor Vreeden Hoff te Nieuwersluis. Foto RDMZ, P. van Galen, 1981.
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