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Beschrijving
Zeer monumentaal Inrijhek, bestaande uit hardstenen hekpijlers van hardsteen met dito zijwangen op
een gemetseld basement. Iedere pijler is door middel van een smeedijzeren hekwerk verbonden aan
een gemetselde sokkel met hardstenen dekplaat, waarop een zandstenen tuinvaas.
De monumentale pijlers zijn fraai geprofileerd en voorzien van een uiterst gedetailleerd uitgewerkte
dekplaat. Aan de voorzijde is iedere pijler voorzien van een uitgehakte cartouch met opschrift: DE
SONNEBURCH. Hieronder hangt een gestileerde guirlande neer. Aan de achterzijde is het hek gedateerd
1799.
Historie
Het inrijhek is oorspronkelijk afkomstig uit Schipluiden waar het de oprijlaan van kasteel “De
Kenenburg” flankeerde. Dit kasteel werd (waarschijnlijk) in de 19de eeuw afgebroken. Het hek is op de
oorspronkelijke locatie getekend door de architect Jan Verheul Dzn (in de jaren twintig?; repro
aanwezig in gemeentearchief Wassenaar). Nadien is het hek aangekocht door de eigenaar van villa
Sonnenburgh, Van der Oudermeulenlaan 1, die het bij zijn ingang plaatste.
Het huis De Sonnenburgh werd rond 1909 gebouwd door de architecten Zacharias Hoek en Johannes
Thomas Wouters voor T.H. van Hattum. Sinds 1949 diende het huis als internaat. Omstreeks 1987
werd het verbouwd tot bordeel. De gemeente stak een stokje voor de exploitatie, waarna het pand in
januari 1989 werd gesloopt. De oostelijke hekpijler werd daarbij tijdelijk verwijderd om doorgang te

kunnen verlenen aan vrachtwagens. Hierbij is de pijler onderaan doormidden gebroken.
Op de plaats van de villa is, in een vorm die het oude huis enigszins benadert, een kantoorpand
opgetrokken. Het inrijhek is gerestaureerd en van een nieuw metalen hek voorzien.
Toestand
De toestand van het huidige hek is goed, zij het dat de randen hier en daar wat beschadigingen
vertonen. De zandstenen vazen zijn op meerdere plaatsen gebroken geweest, maar zijn gerestaureerd.
De beide bekroningen van het hek zijn helaas verdwenen. Dit waren zandstenen leeuwen die een
wapenschild vasthielden (het oostelijke wapenschild toonde drie Franse lelies, zo blijkt uit een foto van
1973). De bekroningen zijn tengevolge van vandalisme verloren gegaan.
Motivatie
Er zijn zwaarwegende motieven om het hek op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Het hek
is zeer monumentaal en vormt dan ook een belangrijke “blikvanger” aan de Van der Oudermeulenlaan
nabij de Rijksstraatweg. Hekwerken uit deze periode (tweede helft 18e eeuw) zijn in Wassenaar
zeldzaam en dienen dan ook beschermd te worden. Bovendien vormt de historische achtergrond
(afkomstig van een in oorsprong middeleeuws kasteel) reden tot behoud.

Robert van Lit, 14 mei 1993

