
HET HEK IS VAN DE DAM…

...EN DAT WILLEN WE WEER TERUG! 
...

Doe mee!
Sponsoractie historisch hek

Buitenplaats Hodenpijl

Samen met u kunnen we de verdwenen hekken van
Buitenplaats Hodenpijl weer terugbrengen:

Draag bij om de hekken te financieren
Elk van de nieuwe hekken kost € 5.000,-. Het openstaande  
bedrag is daarmee € 10.000,-.
Voor dit bedrag worden de draaiende hekwerken opnieuw  
gesmeed en teruggehangen aan de gerestaureerde zijstijlen.
Buitenplaats Hodenpijl krijgt daarmee weer de uitstraling die ze 
vroeger had.
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Dit kunnen we samen voor elkaar krijgen!
Door crowdfunding kunt u een spijltje bijdragen aan de nieuwe 
hekken van de Buitenplaats Hodenpijl.
Voor deze crowdfundingsactie werken we samen met ANBI   
Stichting  Promotie Groen Midden-Delfland, rekeningnummer  
NL38 RABO 0107390981. Giften onder vermelding van ‘Hek  
Buitenplaats Hodenpijl’ zijn aftrekbaar van de belasting en  
worden geheel bestemd voor de restauratie van de hekken.
Elke gift is welkom. Namen van gevers van € 250,- of meer  
krijgen een aparte vermelding op een gedenkplaat bij het hek.

Meer weten of de actie volgen?
www.mdmw.nl



De eeuwenoude Buitenplaats Hodenpijl is een belangrijke 
plek in de geschiedenis van Midden-Delfland. De voormalige  
boerderij staat sinds de 17e eeuw op de kaart en was de woning van 

EEN HISTORISCHE PLEK BESTENDIG VOOR DE TOEKOMST

Oud-bewoonster Willie 
van Paassen-Ammerlaan:
‘Ik herinner me nog goed 
dat we altijd door het hek 
naar school in Schipluiden 
fietsten en bij mijn trouw-
dag in 1962 waren de hek-
ken er nog. Zó zonde dat 
dat allemaal is verdwenen. 
Het zou geweldig zijn als 
ze opnieuw kunnen worden 
gemaakt.’

Geen wonder dat de Buitenplaats ook een mooie tuin en een  
statig gesmeed hek had. Daarmee liet je je welstand zien. In 
de jaren zestig van de vorige eeuw was de echte ‘schwung’  
verdwenen. Het hek van de Buiten-
plaats roestte weg en de steeds  
breder wordende vrachtauto’s gaven 
de genadeslag aan het oude hek.
De twee grote gesmede opengaande 
hekken zijn zelfs verdwenen.. Dit tot 
verdriet van de mensen die er zijn 
geboren en getogen.

bekende families, zoals Van Wouw,  
Ammerlaan en Van Adrichem. 
In de negentiende eeuw woon-
de ‘buurmeester’ Dirk Jacobszn.  
Ammerlaan er: in de opkamer verga-
derden de gemeenteraden van zowel 
buurtschap Hodenpijl, Schipluiden 
als St. Maartensrecht.

Buitenplaats Hodenpijl, met originele opkamer en melkkelder, is 
tegenwoordig een rijksmonument. De nieuwe bewoners zijn met 
veel geduld en liefde begonnen aan het opknappen van het huis, 
dat zo zijn oude glorie terug krijgt. Het historische hek is echter 
nog in slechte staat. De ijzeren spijlen zijn aangetast door roest, 
natuurstenen voeten zijn gebarsten en de decoraties die bij een 
historisch hek horen, zijn in de loop der tijd verdwenen.

Gelukkig is er hoop!

Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk heeft het hek in  
eigendom genomen om het te beschermen en restaureren.
Met het nodige speurwerk in archieven en oude fotoalbums zijn 
de verdwenen draaiende hekken gereconstrueerd. Er zijn nieuwe 
tekeningen gemaakt en goedbevonden door zowel monumenten 
experts als oud-bewoners.
De beoogde uitvoerder, Smederij Bitter, is al generaties lang  
bekwaamd in het maken en restaureren van smeedwerk. 
Handmatig smeedwerk is zeer kostbaar. Midden-Delfland is 
Mensenwerk heeft het geld bij elkaar om de vaste hekwerken in 
oude glorie te herstellen. Dankzij financiële steun van fondsen 
en omwonenden kan het werk voorjaar 2021 beginnen.
Wat echter nog mist, is het geld om de verdwenen draaiende 
hekken terug te brengen.

Omgevingsfonds
Midden-Delfland


