




Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 Behuizing De meest voorkomende tamme duif, zoals iedereen die kent van de Dam inAmsterdam, is een afstammeling van de wilde rotsduif, de Columba Livia. Derotsduif nestelt van nature in nissen en holtes in rotsen waar zij beschermd istegen weer en wind en tegen roofdieren. Sinds mensen duiven zijn gaan houdenmaken zij broedplaatsen naar het voorbeeld van de natuur.Ongeacht de vorm van huisvesting zijn de voorwaarden voor een goede nestgele-genheid dezelfde. Diverse schrijvers uit verschillende tijden hebben hun ervarin-gen op dit punt op schrift gesteld. Hoewel deze op onderdelen uiteen kimnenlopen, zijn hun aanbevelingen over het algemeen eensluidend. Er moet zich altijdwater in de buurt bevinden. Het is belangrijk dat de vogels ongestoord kunnenbroeden, dat wil zeggen: niet afgeleid door geluiden van menselijke bedrijvig-heid. De nestruimte mag

niet bereikbaar zijn voor vijandige dieren zoals ratten,wezels, marters, bunzingen, katten en slangen. Een schuingeplaatste plank(&quot;keerbord&quot;) of een rand van uitstekend metselwerk zijn de meest voorkomendemiddelen om deze indringers te weren. De openingen die toegang geven tot denestruimte moeten juist groot genoeg zijn om een duif door te laten en zijnvoorzien van een uitstekende steen of plankje om het in- en uitvliegen tevergemakkelijken. Zij moeten bij voorkeur op het zuiden (ook wel oosten ofwesten) zijn aangebracht, beschut tegen regen en wind. Duiven houden ernamelijk van in de zon te zitten. Het zijn ook propere dieren. Hun nestenmoeten daarom regelmatig worden verschoond om ongedierte geen kans tegeven en hun voeder- en drinkbakken moeten regelmatig worden ververst.Tenslotte: er moet voor een goede ventilatie worden gezorgd zonder dat hettocht. Broedplaatsen

kunnen op verschillende manieren in een bestaand gebouw of ineen speciale behuizing voor duiven worden aangebracht. Vaak treft men zo'ndui venslag aan in de gevel top of het dak van een huis, schuur of poortgebouw ofin een kasteel- of kerktoren. In Groningen hebben veel grote, omgrachte boer-derijen een toegangshek gehad waarop een langgerekte &quot;doefkast&quot; was geconstru-eerd. Er zijn nog enkele van dergelijke duifhuizen op hun oorspronkelijke plaatsaanwezig. Ook van de vele poortgebouwen met een duivenzolder die toeganggaven tot de Friese stinzen zijn er nog enkele bewaard gebleven. Dergelijkegebouwtjes zijn ook in het Kromme Rijngebied te vinden: De Stenen Poon inHouten (zie het anikel p. 35) en de huizen Walenburg, Weerdesteyn en Groe-nestein aan de Langbroeker Wetering. Ook het poortgebouw van Rijnesteyn inCothen kan tot deze groep van duifhuizen worden

gerekend. Een voorbeeld vaneen kasteeltoren met een duivenzolder is in dit gebied niet gemakkelijk tevinden. De toren van kasteel Moersbergen bij Doom is een tussenvorm tussen



Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 een kasteeltoren en een (losse) duiventoren. In dei^elijke stenen gebouwen zijn in het muurwerk openingen uitgespaard. Erkonden ook na de bouw kasten met gaten aan een gebouw worden opgehangen,iets dat veelvuldig op historische afbeeldingen is te zien. Dergelijke broedplaat-sen zijn over het algemeen minder spectaculair dan de vrijstaande gebouwen engebouwtjes, de duiventillen en -torens. Duiventorens- en tillen Vrijstaande, speciaal voor duiven geconstrueerde bouwwerken hebben veleverschijningsvormen. Deze kunnen worden bepaald door factoren als klimaat enplaatselijk aanwezig bouwmateriaal (leem, natuursteen, baksteen, hout) inverschillende geografische gebieden. In Nederland is vrijwel uitsluitend vanbaksteen en/of hout gebruik gemaakt. De duifhuizen zijn hier tamelijk beschei-den van omvang, vergeleken bij wat er in landen als Frankrijk en Engeland isgebouwd.

In die landen was een toren met 3000 broedplaatsen geen uitzonde-ring, terwijl in Nederland een toren met 250 broedplaatsen al tot de grootstegerekend moet worden. De vrijstaande duifhuizen zijn ruwweg te verdelen in duiventorens en duiventil-len, waarbij de volgende criteria zijn aangehouden: een toren is een gebouw datmet rondom doorlopend muurwerk van de grond af is opgetrokken en een til iseen hok op een of meer poten waarmee het van de grond is opgetild. De hoogtevan het onderstel van een til is vaak bepaald door het praktische gegeven dat ereen kar onderdoor moest kunnen rijden: door een luik in de bodem van het hokkon de mest in een gereed staande kar worden geveegd. Duiventillen komen in het Kromme Rijngebied weinig voor. Zij zijn vooral inhet midden, oosten en noorden van ons land te vinden. Deze duifhuizen zijnmeestal vierkant of rechthoekig van vorm. Er zijn vele variaties op dit

prototypemogelijk. Soms zijn het eenvoudige, puur functionele bouwsels, bestaande uiteen houten kast met een pannen dak, bekroond door een houten lantaarn waarinde vliegopeningen zijn uitgezaagd, in andere gevallen zijn het door houtsnijwerk-versiering en kleurgebruik ware kunstwerken. Een duiventil kan ook geheel uitbaksteen zijn opgetrokken, zoals die in het Van Boetzelaerspark in De Bilt uit1832. De duiventil van Huize Doorn vormt ook landelijk gezien een uilzonde-ring op het kast-op-poten-type. Dit gebouwtje, daterend uit het eind van de 18deeeuw, is rond van vorm en bestaat uit grof gepleisterde baksteen op een onder-stel van een aantal kromme, eikenhouten staanders. Deze zijn bij een latererestaiuatie in de plaats gekomen van de walvisribben die de til oorspronkelijkhebben gedragen.Evenals de tillen bestaat er in ons land een grote verscheidenheid aan duivento-



Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 De voormalige dutventoren annex stal of xhuur in het weiland voor het huisWulperhorst bij Bunnik in 1869. Litho door P.J. Lutgers in: Gezichten in de omstreken van Utrecht. rens. Maar meer dan bij de tillen is er bij de torens in enige mate een stijlont-wikkeling aan te wijzen. De oudste nog bestaande torens, daterend uit de 17deeeuw, zijn uit baksteen opgetrokken en komen zowel in ronde als in vierkantevorm voor. Hiertoe behoren de ronde duiventoren van Huize Wickenburg in 'tGoy (zie het artikel op p. 27), die in 1640 voor het eerst wordt genoemd, en devierkante van Huize Schevickhoven bij Leersum (zie ook p. 18). Beide torensvenonen sppren van een witte pleisterlaag en een zwarte plint. In de 18de eeuwwerden, geheel overeenkomstig de &quot;grote&quot; architectuur sobere bakstenen dui-ventorens gebouwd. De toren van Rhijnauwen (Bunnik), direct naast hetpoortgebouw, is daar

een voorbeeld van. De vele bouwstijlen uit de 19de eeuw zijn ook in de duiventillenarchitectuurterug te vinden. Uit deze eeuw dateren in het Kromme Rijngebied zowel het



Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 ronde witgepleisterde torentje met het vierkante pannengedekte tentdak vankasteel Maarsbergen als het neogotische bakstenen exemplaar van kasteelSterkenbui^ en de zeshoekige houten toren bij het huis Leeuwenburg, beide aande Langbroeker Wetering. Een fraaie houten toren, geheel gebouwd uit gesnedenplanken en consoles, is te vinden bij het huis Pavia in Zeist. In die gemeentestaat ook het jongste exemplaar, het bizarre witte vierkante torentje van het huisMa Retraite aan de Utrechtseweg. Een duiventoren is vaak als multifunctioneel gebouw ontworpen. De beganegrond kon dienst doen als stal, schuur, kippenren of fasanterie, terwijl debovenverdieping voor de duiven was gereserveerd. Sommige duiventorenskimnen ook in combinatie met een ander bouwwerk voorkomen, zoals die vanMolenstein aan de Langbroeker Wetering (zie p. 17 en 18 en de afbeeldingen opp. 15 en 16). Hier zijn

in de 19de eeuw restanten van het oudere huis Meulen-steyn getransformeerd tot een kerkgebouwtje waarvan de toren tot duivenverblijfwerd ingericht. Dit kerkgebouwtje moest als stoffage in het landschap fungerenwaarop men vanuit het tegenovergelegen huis Leeuwenburg zicht had. Een andervoorbeeld van een bouwwerk met meerdere functies was de zeshoekige duivento-ren van het huis Wulperhorst bij Bunnik die op een litho van P.J. Lutgers uit1869 uitsteekt boven een lage, brede stal of veldschuur. Als laatste kan hetkapelletje in het park van het huis Sandwijck in De Bilt worden genoemd. Ookdit gebouwtje is als stoffage in een landschapspark bedoeld. Het was beneden alstheehuisje ingericht en boven als duivenverblijf. Er bestaan plannen voor de restauratie van het kapelletje van Sandwijck. Deduiventil van Huize Doorn is momenteel in restauratie. Het is verheugend dateigenaren van dergelijke bescheiden, vaak onopvallend

gelegen gebouwtjes diebovendien geen direct nut meer hebben, een restauratie willen bekostigenwaarmee zij voor de toekomst behouden kunnen blijven. Utrecht,CCS. Wilmer Literatuur: Er bestaat weinig literatuur over historische duifhuizen in ons land. Het enigeboek over dit onderwerp is: Nederlandse duiventillen; Historische duifhuizengeschilderd en beschreven, door H.W.M. Giezen-Nieuwenhuis en CCS. Wilmer,Zutphen (Terra) 1987.


