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Tussen Rijn en Lek 1982 3. - Dl.16 3 - 7 De donjon kwam in de steigers te staan. Het hele dakwerd vernieuwd, inclusief de schoorsteen met windvaan.Na drie jaar konden in het voorjaar van 1980 de steigersworden verwijderd. Helaas niet voor al te lang, want inde donjon bleek de gevreesde huiszwam (Serula lacrimans)te huizen. Deze zwam tast hout aan met een hoogvochtigheidsgehalte. Door verscheidene oorzaken is devochtigheidsgraad in de donjon te hoog opgelopen, waar-door al het vernieuwde houtwerk door de zwam wordtaangetast. Inmiddels is de steiger weer opgezet enworden maatregelen getroffen om de zwamvorming tegente gaan. Al met al betekent dit een ernstige ver-traging voor de restauratie van de rest van het huis. In ieder geval is het de bedoeling dat na de restau-ratie van het huis dit weer in volle luister bewoondzal worden. Maar voordat dit het geval is,

zullen ernog wel enkele jaren verstrijken. Beschrijving van het hedendaagse Hindersteyn Het centrum van Hindersteyn is de oude donjon(een Franse uitdrukking voor toren van een mottekasteel of hoofdtoren van een kasteel). Het grondplanvan zo'n toren is meestal 8/10 x 10/12 meter met eendikte van de muren van 120 cm tot 150 cm. Hindersteyn heeft een grondplan met een afmetingvan 9,50 x 8,90, dus nagenoeg vierkant. De hoogte totaan de dakgoot bedraagt 12,75 meter. De totale hoogtetot en met het windvaantje is 22,50 meter. De donjon is opgebouwd uit kloostermoppen. Oor-spronkelijk werd tufsteen gebruikt, maar door de groteafstand waarover het vervoerd moest worden was het eenkostbaar materiaal en zocht men naar een methode omaan goedkopere bouwstenen te komen. Monnikken die be-trokken waren bij de bouw van kerken en kloosters inhet noorden en

westen van Nederland vonden een manier Hindersteyn achterzijde, 1891. Gemaakt door mevr.Manger Cats-Evelink, in eigendom van mevr.A.Feith te Heelsum.













Tussen Rijn en Lek 1982 3. - Dl.16 3 -13 De volgende boomsoorten zijn thans nog opHindersteyn te vinden: rode beuk, groene beuk,kastanje, eik, es, els, plantaan, esdoorn, iep,tulpeboom, linde, acacia, wilg, spar, noteboom,hazelaar, perzikboom, abrikozen-, peren-, appel-en pruimenbomen. In 1939 is door de fa.Haalboom uit Driebergenterzijde van het kasteel een klassiek rozentuintjeaangelegd, wat thans geheel overwoekerd en nage-noeg verdwenen is. Door het park voor het huis slingeren zichenkele paden van grind. Op twintig meter achterhet huis bevindt zich een beukenhaag met ervooreen grindpad. Achter deze haag had baron De Wijker-slooth een proeftuin van verschillende soortenfruitbomen. In 1971 zijn deze omgehakt; thans ishet een grasveld. Omdat de huidige bewoners zich in eerste instantiegeconcentreerd hebben op de bebouwing, heeft de tuinweinig

aandacht gekregen. In de loop der jaren iswat nieuwe aanplant aangebracht, o.a. eiken, linden,esdoorns en rhodondenderon. Rond het poortgebouw iseen eenvoudige landelijke tuin met buxus, leilindenen oude rozen aangelegd. Thans is begonnen met debouw van een oranjerie en plannen voor een slange-muur zijn al in een vergevorderd stadium. E.A.Geijtenbeek Noten 1. Opmetingen verricht door Th.Wit in 1978. 2. Kaart van de Ridderhofstad Hindersteyn doorJ.L.Bernhardi, 1856. Centrale Bibliotheek Landbouw-hogeschool Wageningen, speciale collecties, nr.01-401-01, Zie Tussen Rijn en Lek, jrg.14 nr.3,september 1980.



Tussen Rijn en Lek 1982 3. - Dl.16 3 -14 Literatuurlijst (heeft tevens betrekking ophet eerste deel van dit artikel in het juni-nummer van 1982) Ir.J.D.M.Bardet Kastelenboek ProvincieUtrecht (1975). E.J.Demoed In een lieflijk landschap (1974) F.W.van Gulick Nederlandse kastelen enlandhuizen (1960) J.Ho fman Algemeen Nederlandsch FamilieBlad, 1901, jrg.12, blz.133-136 en jrg.14blz. 81-84. M.W.Juriaanse De Nederlandse Ministers vanBuitenlandse Zaken (1974) P.J.Lutgers Gezigten en Omstreken van deprovincie Utrecht (1869) H.Tromp Kastelen langs de Wetering, deel I (1968). Mr.J.H.de Vey Mestdagh Nederlandsche Leeuw,80e jrg. 1963, blz.241-256^ Jhr.Mr.E.B.F.F.Wittert van Hoogland Bijdrage tot degeschiedenis der Utrechtse Ridderhofsteden.


