
Monument: duiventil 

een open opgemetselde vierkante onderbouw. 

Deze onderbouw heeft aan drie zijden twee 

spitsboogvormige openingen. De noordzijde 

heeft een grote rondboogopening. Tussen de 

openingen zijn trekstangen met muurankers 

aangebracht. In vijf zijden van het op de 

onderbouw rustende achthoekige duifhuis 

zijn kleine boogvormige vliegopeningen 

aangebracht. Aan de noordzijde bevindt zich 

een houten luik. Een van de vliegopeningen is 

dichtgezet met een ,stichtingssteen' met daarop 

het bouwjaar en de naam van de opdrachtgever, 

jonkheer D.W.J. Strick van Linschoten. Deze 

steen is ooit verdwenen, maar werd in 1983 

opgebaggerd uit een nabijgelegen sloot. De 

bakstenen achtkantige romp wordt afgesloten 

met een tentdak dat met leien in maas dekking 

gedekt is. De overgang van de bakstenen romp 

naar het tentdak wordt geaccentueerd door een 

houten daklijst met gegolfde onderzijde. Hierop 

is een houten achthoekige lantaarn aangebracht, 

die bekroond wordt met een hoge, ingezwenkte 

spits met een windwijzer in de vorm van een 

zittende duif. De lantaarn is aan vijf zijden 

opengewerkt met boogvormige openingen. 

De Biltse duiventil bevindt zich op een perceel 

grond dat deel uitmaakte van de inmiddels 

verdwenen buitenplaats Arenberg. Deze werd 

in 1823 gekocht door jonkheer D.W.J. Strick 

van Linschoten. Na zijn dood in 1854 werd 

de buitenplaats in 1855 geveild. Het deel 

ten oosten van de huidige Kerklaan kwam in 

handen van mevrouw E.C.P. baronesse Van 

Boetzelaer, geboren Both Hendriksen. De 

duiventil, die thans in bezit is van de gemeente 

De Bilt, is één van de zeer weinige in Nederland 

nog bestaande stenen duiventillen. 

De til is in 1975 gerestaureerd en wordt door 

ongeveer veertig duiven gebruikt. 
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Ingestuurd door Ad de Goede 

Provincialer Groninger Courant oktober 1850 

U T R E C H T den 11 October 

Heden nacht om elf uur is, niet ver van deze 

stad, aan de Bildt, de conducteur der tusschen 

Zwolle en Utrecht rijdende diligence, Evert 

ter Horst, te Deventer woonachtig, door het 

breken van de vooras onder den wagen gevallen 

en verpletterd. Hij werd dadelijk naar het 

wachthuis gebragt, maar had reeds den geest 

gegeven. Ook heeft daarbij een passagier eene 

ligte wonde bekomen. 
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