




Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 29 Wickenburg met de duiventoren in 1886. nr.2, 1991 van dit periodiek). Een jaar later tekent Jan van Diepemen een kaartvan enkele stukken land bij Wickenburg, waarop hij ook de duiventorenweergeeft, exact zoals hij er thans nog staat. Het is mogelijk dat de toren kortdaarvoor gebouwd werd, namelijk nadat Wickenburg in 1630 in het bezit wasgekomen van Lubbertus van Westrenen. Het is evengoed mogelijk dat hij dooreen lid van de familie Van Oostrum gebouwd werd, die Wickenburg in bezithadden van 1409 tot 1630. De eerste vermelding dat de door Jan van Diepenem getekende toren alsduiventoren in gebruik was dateert uit 1672. In dat jaar wordt 'de Huysinghe enflojfstadt Wickenborgh, hergen, schuer, backhuys, duyffhuys enz' door Martinus vanWestrenen verkocht aan Hendrik Quint en Nicolaas Hamel.In de

zeventiende eeuw en waarschijnlijk al eerder werd Wickenburg verpachtals boerderij. Een gedeelte van het huis stond ten dienste van de eigenaars, dieveelal in Utrecht woonden en in de zomermaanden enige tijd buiten vertoefden.



Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 30 Een pachtcontract uit 1763 vermeldt datde duiventoren bij de pacht inbegrepenwas 'maar het sal aan den heer verhuurdervrijstaan soo veel koppel jonge duyven voorhem te nemen mits voor ider koppel beta-lende 3 stuyvers, het sal ook den heer ver-huurder vrij staan die duyven van de vler-ken te mogen korten eenige dagen te vo-ren'. In een kasboek van H.A. Wttewaaluit 1754 en 1755 komen regelmatig reke-ningen voor van door de toenmaligepachter Willem Peek geleverde duiven. In t De smeedijzeren bekroning vande toren en de koperen wind-vaan met het jaartal 1675. \792 sluit J. Wttewaal een pachtcon-tract af met Jan van der Worp waarinomtrent de duiventoren bepaaldwordt:&quot; De huurders zullen het profijtvan de duiven genieten, zo lang detooren enigzins in orden zijn, dan zalhet volkomen aan den verhuurder staande zelve te repareeren, afte breeken, danwel te laaten vervallen, maar niet

temin zal het aan den heer verhuurdervrij staan, zo veel koppels jonge duyvenvoor hem te nemen ah zijn edele goedvinden zal, zonder daarvoor ietwes te Een aantal van de nesthofqes in demuur van de toren.





Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 32 Het interieur naar boven gezien, met de opvallende, ingenieuze balkenconstructie. behalve in enkele 19de en 20ste eeuwse registratieformulieren. Sinds 1814 washet verplicht een duiventoren om de vijf jaar bij de provincie te laten registre-ren. Later werd daarbij tevens bepaald hoeveel duiven maximaal op de torenworden gehouden; voor de toren bij Wickenburg was dat aantal 250 paar duiven.Sinds de jachtwet van 1954 is deze registratieplicht vervallen. Het gebouw De ronde bakstenen toren heeft een doorsnede van 5 meter en is 6,7 meter hoogmet een zinken achthoekige spits van circa 4,5 meter hoogte. Daarbovenop iseen smeedijzeren bekroning met koperen windvaan. De totale hoogte van devoet tot en met de windvaan bedraagt meer dan 12 meter. De ingang ligt 1,2meter boven het maaiveld, met daarvoor een stenen trap van vijf treden. Binnenligt een rode plavuizen vloer. Circa de helft van de

muur is vanaf de vloer totboven aan toe voorzien van nesthokjes, in totaal 317 stuks. De muurdikte van detoren is 30 centimeter en waar de nesthokjes zitten bijna 50 cm. Behalve de J



Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 33 De toren anno 1991 deuropening zitten er in de muur vier gietijzeren roosters van 19 bij 40 cm dievoor frisse lucht zorgen. De enige andere openingen in de toren zijn de vierdakkapelletjes op het zinken dak met ieder vijf vliegopeningen voor de duiven.Opvallend in het interieur is verder de ingewikkelde balkenconstructie dievooral dient om de kap te dragen. Het bouwjaar is dan wel niet bekend maar door de eeuwen heen is er wel eenaantal verbouwingen van de toren genoteerd. In de windwijzer staat het jaartal1675 dat hoogstwaarschijnlijk herinnert aan herstelwerkzaamheden na de orkaandie in 1674 over de provincie Utrecht trok. Ook de kerktoren van Houten lieptoen grote schade op. Uit rekeningen in een kasboek van H.A. Wttewaal uit1755 blijkt dat in dat jaar de toren een grondige opknapbeurt kreeg. TimmermanPieter de Rooij verdiende 22 gulden en 15

stuivers met werk aan de toren en erwerden van F. van Oort 3000 klinkers gekocht &quot;tot den duijven toom op Wikken-burg&quot;. Rondom de toren zijn in de grond stukken lei te vinden wat er op wijstdat de oorspronkelijke dakbedekking uit leien heeft bestaan en de huidige zinken




