
Tussen Rijn en Lek 1980 2. - Dl.14 2 '^? Inrijhekken in de gemeente Houten. Van oudsher is het een gebruik om een terrein af te bakenen d.m.v. eenafrastering, haag, sloot of gracht, en de toegang af te sluiten met een hek ofpoortgebouw. Een gracht en een poortgebouw hadden tevens de functie vanbescherming. Na de middeleeuwen was bescherming niet meer zo nodig enbleven alleen de hagen en afrasteringen om iemand's eigendom aan te geven.De meeste poortgebouwen zijn in de loop der tijd ook verdwenen of werdenvervangen door inrijhekken, waarvan we nog velen bij kastelen en landhui-zen aantreffen. De ijzeren inrijhekken welke in de 17e eeuw tot stand kwamen beston-den gewoonlijk uit onversierde vertikale spijlen met twee horizontale liggers,boven en onder, die het geheel met elkaar verbonden. De palen waren vaneenvoudig metselwerk, soms versierd met een zandstenen bekroning. In de18e eeuw

kwam de invloed van de Franse architektuur; de eenvoudige rechtetraliehekken werden toen veel gecompliceerder. Tussen de zware ge-ornamenteerde natuurstenen palen met vazen bezet, kwamen rijk versierdesmeedijzeren hekwerken, het geheel in de Lodewijk de 14e stijl en daaropvolgende bouwstijlen. Enkele voorbeelden van deze fraaie hekken zijn te vin-den bij kasteel Nijenrode, Vredenhof en Goudestein, allen gelegen aan deVecht. Ook in Houten kennen we enkele, zij het iets minder voorname, inrij-hekken van dit soort. Een staat bij de ingang van de boerderij &quot;Het Ge-rechtshuis van Wulven&quot;, naast het voormalige kasteel Wulven. Dit inrijhekbestaat uit vier zware gemetselde palen, waarvan de middelste twee als door-rijhek dienden en de buitenste twee als loophek. Helaas zijn de ijzerendoorrij- en loophekken verdwenen. De hekpalen van &quot;Het Gerechtshuis van Wulven&quot;.



Tussen Rijn en Lek 1980 2. - Dl.14 2 De hckpalen van kasteel &quot;Heemslede&quot;. Veel fraaier zijn de inrijhekken die behoren bij kasteel Heemstede. Hetbetreft hier twee inrijhekken waarvan een gelegen is aan de Heemsteedsewegen dient als toegang tot het kasteel, en de andere gelegen is aan het einde vande lange laan, aan de Utrechtseweg. De palen bestaan uit zware gemetseldekolommen, afgedekt met een geprofileerde overstekende hardstenen plaat,en bekroond door een vaas met mythologische figuren. Onder deze plaat be-vindt zich een steen met het opschrift Heem-stede. Vergelijkbaar met de inrijhekken van kasteel Heemstede is het inrijhekbehorende bij het landgoed Wickenburg. Dit hek was gelegen aan de Beusi-chemseweg, maar is in 1978 bij verkoop van het perceel land waarop het gele-gen was, afgebroken en opgeslagen, met het doel het bij de tegenwoordige in-gang aan

de Wichenburghseweg te herplaatsen. Het bestaat uit twee gemet-selde palen bekleed met hardstenen plinten en bekroond met eenvoudig ver-sierde tuinvazen. Onder de bekroning bevindt zich het opschrift WICKEN-BURGH. Het hek heeft geen speciale versiering.



Tussen Rijn en Lek 1980 2. - Dl.14 2 -3- l)c hckpalcn van het landgoed &quot;Wickenburgh&quot; De hekpalen van de boerderij &quot;Koningsbergen&quot;. In latere tijden werden hekpalen uitgevoerd in ruw metselwerk end.m.v. een pleisterlaag afgewerkt. Een voorbeeld hiervan vinden wij bij deboerderij Koningsbergen aan de Tuurdijk in 't Goy. Bij deze boerderij be-hoorden twee inrijhekken van gelijke vorm, waarvan een was gelegen aan heteinde van de oprijlaan van Koningsbergen, aan de Beusichemseweg. Dit hekis in 1978 afgebroken. Het tweede hek bevindt zich aan de Tuurdijk bij detoegang naar de boerderij. De gepleisterde hekpalen hebben een piramide-vormig bovenstuk, met een geprofileerde onderkant, waaronder de naamKONINGS-BERGEN, verdiept in de pleisterlaag, is aangebracht. De wit-geschilderde letters zijn aangebracht op een zwart fond, als ware het in na-tuursteen uitgevoerd. Deze vier

inrijhekken zijn de laatsten die herinneren aan vroegere tijdentoen ze nog vaker te zien waren bij landhuizen of voorname boerderijen.We hopen dat men ze goed zal willen bewaren en onderhouden. O. WttewaalL.M.J. de Keijzer


