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Voorwoord
Na bemiddeling van Het Utrechts Archief heeft de heer H. den Boon van E-Connection
Holding BV te Bunnik in november 2007 aan drs. J. Luijt de opdracht gegeven de
geschiedenis van landgoed Broekbergen, Engweg 44 te Driebergen (kadastrale gemeente
Driebergen-Rijsenburg, sectie C 4035) te schrijven. Gevraagd is hierbij de nadruk te leggen op
de ontwikkeling van de tuin. Het vermoeden bestaat dat verschillende onderdelen van de tuin
en een deel van de bomen dateren uit het begin van de negentiende eeuw.
Bij het archiefonderzoek werd ondergetekende geassisteerd door J.J.J.M. van Meerwijk, die
een aantal transcripties van notariële akten vervaardigde.

Utrecht, november/december 2007.

drs J. Luijt
Agandau Onderzoek in het Archief

Javastraat 103,
3531 PN Utrecht.
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Langbroekerweteringgebied
Om de vruchtbare gronden aan de oostkant van de stad en ten zuiden van de Utrechtse
heuvelrug rendabel te maken, laten de bisschoppen van Utrecht in de middeleeuwen daar de
moerassen droogleggen. De wetering en zijsloten, die voor de ontwatering zorgen, dragen er
mede toe bij dat er langgerekte kavels ontstaan. De ontginning van het gebied maakte
landbouw en bewoning mogelijk. Er ontstaat veelal kleinschalige landbouw met
boomgaarden, weilanden en griendbossen, die zorgen voor het kenmerkende landschap van
het Langbroekerweteringgebied. Vanaf de achttiende eeuw komen parkbossen rond de
ridderhofsteden en landhuizen in de mode en ontstaat het gevarieerde gebied, zoals dat nog
steeds bestaat. Tegenwoordig is in het gebied nog steeds veel kleinschalige landbouw te
vinden en is een aantal landgoederen met hun parken terug te vinden. In Driebergen en ten

"Nieuwe kaart van den Lande van Utrecht" door Nicolaas Visscher, 1696 (detail)
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oosten daarvan, ligt een aantal fraaie landgoederen, waarvan Sparrendaal, Dennenburg en
Broekbergen de belangrijkste achttiende-eeuwse voorbeelden zijn.

Broekbergen
Over de vroegste geschiedenis van Broekbergen is weinig geschreven. Al in de vijftiende en
zestiende eeuw staat ten zuidoosten van het dorp Driebergen een boerenhofstede met de naam
Broekbergen. Bovendien is uit deze omgeving in de zeventiende eeuw een familie bekend, die
zich Broekbergen noemt. Onderzoek naar de oorspronkelijke boerenhofstede en zijn
landerijen, alsmede naar de familie Broekbergen behoorde niet tot de doelstelling van deze
studie en is derhalve achterwege gelaten.
De gronden waarop het landhuis Broekbergen is gebouwd en die later het landgoed
Broekbergen worden genoemd, koen in 1743 in het bezit van de familie Van der Muelen.
Deze familie maakt in de zeventiende en achttiende eeuw deel uit van de stedelijke elite van
Utrecht, Zutphen en Amsterdam. Van oorsprong komt familie Van der Muelen uit
Antwerpen, waar ze is vertrokken na de val die stad in 1585. Andries van der Muelen
(1554-1600) vestigt zich in de Noordelijke Nederlanden, waar hij zijn handelscontacten
voortzet. Door florerende zaken en een succesvol huwelijksbeleid maken de Van der Muelens
anderhalve eeuw na hun aankomst in de Republiek deel uit van de economische, politieke en
culturele elite. Andries’ kleinzoon Jan Carel (1672-1738) brengt het bijvoorbeeld tot
burgemeester van Utrecht. Hij trouwt in 1701 met Constantia Eliana Huijdecoper. Tussen
1702 en 1720 worden tien kinderen geboren. Een van oudste zonen, Joseph Elias van der
Muelen, heer van Maarssenbroek (1707-1781), studeert rechten aan de Universiteit van
Utrecht en wordt evenals zijn vader burgemeester te Utrecht. Hij is degene die het landgoed
Broekbergen in de familie brengt. In 1738 trouwt Joseph Elias met Maria de Malapert met wie
hij vier kinderen krijgt. In de winter woont hij in de stad, maar ’s zomer verblijft hij met zijn
gezin op het landgoed Dennenburg in Driebergen. Het is een van de vele stukken grond die hij
in Driebergen en omgeving bezit.
In juli 1743 koopt Joseph Elias van der Muelen van Elisabeth Croes, weduwe van Reijnier de
Voornen, de hofstede Broekbergen met de bijbehorende 24 morgen landerijen, een tweede een
hofstede, eveneens met 24 morgen land, nog een derde huis met twaalf morgen land en tot slot
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Leenakte van een gedeelte van Broekbergen, 1743 (HUA, arch. 57, inv. 423)

een schapenhok met 23 morgen land ten noorden van de tegenwoordige Engweg. De hofstede
Broekbergen wordt in het koopcontract omschreven als “een hoffsteede met zijn
heerehuijzinge, koetsen, wagenhuijs, stallinge, tuijnmanswooninge, schuur, duijvenhok en
verder getimmerte met tuijn en moestuijn, genaamt Broekbergen, met alle hetgeene in
voorschreve hofsteede aard en nagelvast is”. Broekbergen is op dat moment dus al een
complex van enig aanzien.
Hoe het eigendom van de buitenplaats vervolgens verloopt, viel in de beperkte onderzoekstijd
in de archieven niet te achterhalen. Zeker is dat Joseph Elias’ jongere broers Adriaan
Balthasar (1713-1789) en Samuel van der Muelen (1715-1775) in 1753 samen de eigenaar
zijn van Broekbergen. In dat jaar verpachten zij aan Jochem van Doorn te Driebergen “seekere
nieuw getimmerde huijsinge, schuer ende twee bergen en verder getimmerte, benevens
omtrent agt en dartig mergen bouw, weij en boomgaard landen staande en gelegen in het goed
genaamt Broekbergen”. Van Doorn bewoont op dat moment het huis al en krijgt de
gelegenheid het opnieuw, samen met de landerijen, voor een periode van zes jaar te pachten
voor ƒ 345 per jaar. Naast de gebruikelijke opbrengsten van het land, komen hem gedurende
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die tijd de inkomsten toe van al het heghout en de duivenmest van het duivenhok.
Verschillende bronnen, waaronder het dossier van het Monumenten Inventarisatie Project
(M IP) en het Register van beschermde monumenten van de Rijksdienst voor Archeologie,
Cultuurlandschap en Monumenten (RACM ), melden dat Samuel en Adriaan Balthasar van der
Muelen op Broekbergen in 1755 een buitenhuis laten bouwen. Waar deze datering op
gebaseerd is, is niet bekend. In de beperkte tijd die beschikbaar was voor het
archiefonderzoek, is voor deze datering geen contemporaine bronvermelding teruggevonden.
In het familiearchief Van der Muelen bevindt zich echter wel een brief die Adriaan Balthasar
volgens de beschrijving in de jaren veertig op Broekbergen schreef aan Samuel. Helaas stond
de materiële staat van het de brief inzage niet toe.
In 1757 wordt het landgoed Broekbergen opnieuw in de archieven vermeld. Voor het
dorpsgerecht van Driebergen wordt vastgelegd dat de bewoners van Denneburg hebben en
genieten “den vrijen uijt- en overweg op de allee van Broekbergen en om desselfs cingels
altoos geduurende, zoo lange de eigenaar van Broekbergen zal hebben het genot van de
vergoste grond, daar de heere huijzinge, gragt en cingels op staat”. Dit is de oudste
vermelding waarin sprake is van een herenhuis met een gracht. Dit is waarschijnlijk de situatie
zoals die op kaarten uit het begin van de negentiende is te zien.
In de notariële archieven wordt het landgoed Broekbergen opnieuw genoemd in 1767. In dat
jaar stellen Adriaan Balthasar en Samuel van der Muelen een codicil op waarin zij legetaren
“hunne wel Ed. buijtenplaats genaamt Broekbergen met de aanhorige landerijen, plantagien en
houtgewassen” aan de langstlevende. In 1775 overlijdt Samuel, zodat Broekbergen, conform
het codicil, in eigendom komt van Adriaan Balthasar. Met het overlijden van zijn broer, is het
voor de ongehuwde en kinderloze Adriaan Balthasar zaak opnieuw een testament op te
stellen. In zijn nieuwe testament uit januari 1789 laat hij al zijn bezittingen na aan zijn broers,
zusters, neven en nichten. Als executeur-testamentair benoemt hij zijn neef Jan Carel van der
Muelen (1740-1811), die er na zijn overlijden voor moet zorgen dat de goederen verkocht
worden en de erfgenamen uitbetaald krijgen.
Na het overlijden van Adriaan Balthasar in het voorjaar van 1789 treedt het testament in
werking en organiseert Jan Carel in zijn hoedanigheid van executeur-testamentair een
publieke verkoping van de buitenplaats Broekbergen met de onderhorige hofstede en
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Transportakte Broekbergen, 1789 (HUA, arch. 57, inv. 424)

daghuurderswoning, alsmede de hofstede Kronenburg. Deze veiling vindt plaats op 15
augustus 1789 in het Malihuis te Utrecht. Het landgoed Broekbergen wordt in het procesverbaal omschreven als “een fraaije en wel gestitueerde buijtenplaats genaamd Broekbergen,
met sijne heerehuijzinge, koetshuijs, stallinge en tuinkamer, trekkast en verder getimmerte,
broeituijn, moestuijnen, boomgaarden, en al het geen op dezelve aard en nagelvast is met vier
en twintig morgen lands”. Na afloop van de veiling doet Jan Carel van der Muelen aanspraak
op het recht van naasting dat hij als eigenaar van de buitenplaats Dennenburg bezit. Daarmee
komt de buitenplaats niet toe aan de hoogstbiedende (ene Hendrik Hagen met een bod van
ƒ 31.500) toekomt, maar wordt het eigendom van Jan Carel van der Muelen en blijft het
landgoed in de familie.
Zijn dochter Maria Henrietta van der Muelen (1785-1855) erft als enig kind Broekbergen na
het overlijden van haar ouders. Zij is gehuwd met haar volle neef Carel Joseph van der
Muelen (1782-1844). Uit het huwelijk worden tien kinderen geboren, waarvan de meesten
ongehuwd blijven. Na Maria Henrietta’s overlijden worden de bezittingen van het echtpaar
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Van der Muelen-van der Muelen verdeeld onder de zes dan nog levende kinderen. Het deel
waar Broekbergen deel van uitmaakt, valt toe aan de jongste zoon Jan Carel van der Muelen
(1826-1871). Bij deze boedelscheiding wordt tevens overeengekomen dat het recht van
naasting dat de eigenaar van de buitenplaats Dennenburg tot dan toe bezit, komt te vervallen.
Als Jan Carel overlijdt, erven zijn vrouw Wilhelmina Georgetta Reinhardina van Veersen
(1835-1895) en hun kinderen Broekbergen. Drie jaar na het overlijden van haar man besluit de
weduwe de buitenplaats te verkopen. In opdracht van haar vindt in 1874 een openbare
verkoop plaats. De indeling van het landgoed zoals die omschreven wordt in de
veilingcatalogus luidt als volgt: “De buitenplaats genaamd “Broekbergen” bestaande in een
heerenhuis, stal, koetshuis, tuinmanswoning, erf, grond, bloem- en moestuin, terrein van
vermaak, lanen, wegen en slooten, te zamen groot zeven bunders acht en veertig vierkante
roeden, vijftig vierkante ellen, liggende te Driebergen ten zuiden van den straatweg van
Utrecht naar Arnhem”. Bij opbod wordt het huis met de omliggende percelen (kadastrale
gemeente Driebergen, Sectie C nrs. 130 tot en met 142) voor ƒ 17.200 toegekend aan de

Buitenplaats Broekbergen door P.J. Lutgers, 1869
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Cothense houthandelaar Johannes Damen. Hij is geenszins van plan zelf op Broekbergen te
gaan wonen. Waarschijnlijk wil hij het huis opknappen en de tuin naar de heersende mode
inrichten, om de ‘vernieuwde’ buitenplaats vervolgens met winst te verkopen.
Een impressie van hoe de buitenplaats Broekbergen er op dat moment uitziet is te zien op een
tekening van P.J. Lutgers uit 1869. In tegenstelling tot de formele indeling, zoals die nog op
de kadastrale minuutplan is te zien, heeft de tuin inmiddels een metamorfose ondergaan.
Conform de rond 1850 heersende mode is de tuin ingericht volgens de principes van de
Engelse landschapstuin. Dat wil zeggen zonder symmetrie, gebaseerd op de voorstelling van
romantische, parkachtige landschappen met verrassende doorkijkjes. In de praktijk uit zich dit
in de aanleg van grasvelden, liefst op heuvelachtig terrein, omgeven door boomgroepen en
met kunstmatige meertjes. Uit deze tijd stamt het restant van de vijver met eiland aan de
zuidzijde van het huis. Bij de nieuwe indeling van de tuin is zeker rekening gehouden met
reeds aanwezige opgaande en volgroeide bomen. Daar waar mogelijk zijn voorname bomen in
de nieuwe aanleg geïntegreerd. Vandaar dat op de tekening van Lutgers bomen te zien zijn die
op dat moment al zeker 30 à 40 jaar oud zijn.

Klooster
Naar aanleiding van een tip van de Amsterdamse koopman Sträter, die in Driebergen een
buitenhuis bezat, komt de moeder-overste van de zusters Benedictinessen van de
Altijddurende Aanbidding van het H. Sacrament van Bonn-Endenich in mei 1875 poolshoogte
nemen of de leegstaande buitenplaats Broekbergen passende huisvesting zou zijn voor haar
congregatie. De zusters zijn afkomstig uit Duitsland, waar Bismarcks antikloosterwetten hen
dwingt het land te verlaten. Moeder-overste vindt Broekbergen geschikt en een
huurovereenkomst met Damen is snel gemaakt. Drie maanden later, op 18 augustus, staakt de
altijddurende aanbidding in Bonn, om de volgende dag te worden hervat in een tot
provisorische kapel omgebouwde kamer van de buitenplaats Broekbergen. Vanaf dat moment
stijgen de gebeden vanaf Driebergen onafgebroken ten hemel op. Met lofprijzing en
aanbidding van de Heer houden op dat moment dertig zusters benedictinessen zich full-time
bezig, de klok rond, al doende het heilig vuur op het altaar des geloofs brandend te houden.
Met toestemming van Mgr. Schaepman stichten de zusters in Driebergen een nieuw klooster
8
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met de naam “Arca Pacis” (Ark van Vrede). In de afzondering van hun klooster vullen zij hun
dagen met bidden, het maken van liturgische kleding en andere bezigheden voor de
Rooms-Katholieke Kerk.
In 1877 koopt de in Amsterdam woonachtige Duitse koopman Paul Franz Theodor Sträter
Broekbergen en stelt de buitenplaats volledig ter beschikking aan de zusters Benedictinessen
die er wonen. In 1881 beginnen bouwactiviteiten op de buitenplaats. Allereerst wordt een
nieuwe vleugel aan de oostzijde van het huis toegevoegd, waarna ten zuidoosten van het huis
in 1883 een kapel met klokkentoren naar een ontwerp van architect A. Tepe in neogotische
stijl verrijst.
In 1895 schenkt Paul Franz Theodor Sträter, dan inmiddels wonende te Houthem in ZuidLimburg, de buitenplaats Broekbergen “bestaande in heerenhuis, stal, koetshuis,
tuinmanswoning erf grond, bloemen- en moestuin, terrein van vermaak, lanen en weg” aan de
zusters Benedictinessen, die zich hiervoor speciaal verenigen in de Stichting “Arca Pacis van
den Heiligen Benedictus”. Hun doel: het bespiegelend Godsdienstig leven en de
ondersteuning van Arme Kerken.

Gezicht op het klooster met kapel Arca Pacis, ca. 1908
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Gezicht op het klooster Arca Pacis, ca. 1898

De zusters onderhouden zo min mogelijk contact met de buitenwereld en om dit te
bewerkstelligen wordt het kloostercomplex geheel ommuurd. Achter het complex is een deel
van de tuinmuur uit 1896 bewaard gebleven, die het contemplatieve en autonome karakter van
de orde onderstreept Naast deze tuinmuur is er nog een ander restant dat het contemplatieve
karakter van de zusterorde benadrukt: het kloosterkerkhof. Overleden zusters worden niet
begraven in het dorp, maar op eigen grond in de kloostertuin. Het kloosterkerkhof is nog
aanwezig, maar wordt niet langer gebruikt.
Begin twintigste eeuw wordt de buitenplaats Broekbergen in neorenaissance stijl verbouwd.
De voorgevel blijft echter gericht op de Langbroekerwetering. Het gebouw zelf ondergaat in
1912 een grondige verbouwing, waarbij de buitenkant het huidige aanzien krijgt. Deze
verbouwing wordt uitgevoerd door de Amersfoortse architect Herman Kroes. Het
blokvormige bakstenen gebouw bestaat uit een souterrain en twee verdiepingen onder een
afgeplat schilddak dat gedekt is met leien. Aan de voorzijde bevindt zich in het midden een
vooruitspringend deel, het risaliet, met trapgevel en een zadeldak dat loodrecht op de rest van
het gebouw staat. Het gebouw heeft een dubbele stoep met hardstenen treden die naar de
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ingang op de bel-etage leidt. De dubbele
deur met bovenlicht is voorzien van een
hardstenen omlijsting met fronton.
Boven de ingang bevindt zich een
venster met een kruiskozijn en op de
zolderverdieping een tweelichtvenster.
Aan beide zijden van de ingang
bevinden zich op de eerste en de tweede
verdieping grote samengestelde
Gezicht op het klooster met kapel Arca Pacis, ca. 1920

vensters. Boven alle vensters is een
hardstenen lateibalk aangebracht en een
boogveld met siermetselwerk. Uiterst
links heeft het gebouw nog een lagere
aanbouw, die ook voorzien is van een
trapgevel. De trapgevel is voorzien van
hardstenen afdekplaten en een
gemetselde makelaar met een
hardstenen kruis als bekroning. Op het

Arca Pacis gezien vanuit de Broekbergersteeg , ca. 1915

dak voorzien van een houten goot op

klossen zijn kleine dakkapellen met schilddakjes geplaatst. Andere karakteristieke elementen
zijn de horizontale hardstenen banden en de sierankers. Uiterst links staat een lagere aanbouw,
eveneens voorzien van een trapgevel.
In 1963 vindt het Tweede Vaticaans
Concilie plaats, waarin wordt besloten
kerkdiensten in de zogenaamde
‘slotkloosters’ open te stellen voor
buitenstaanders. Als gevolg hiervan zijn
ook buitenstaanders welkom de
kerkdiensten in “Arca Pacis” te
bezoeken. Daartoe wordt in 1964 de
Gezicht op het klooster met kapel Arca Pacis, ca. 1970
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Arca Pacis, interieur van de kapel, ca. 1970

Arca Pacis, interieur van de refter, ca. 1970

neogotische kapel uit 1883 afgebroken en vervangen door een nieuwe kapel. In het ontwerp
van J. Dresme blijft de smalle achtkantige neogotische klokkentoren met spitsdak behouden.
Tot 1996 blijft het gebouw in gebruik als klooster. Het teruglopend aantal zusters is er echter
debet aan dat de bewoners een ander onderkomen moeten zoeken. “Arca Pacis” wordt
gesloten en de bejaarde zusters verhuizen naar verzorgingstehuis “Insula Dei” te Arnhem.
In 1997 koopt Stichting Daidalos het voormalige klooster. Deze stichting gebruikt het gebouw
als opvangcentrum en herstellingsoord voor mensen met een burn-out en als
conferentiecentrum voor trainingen en cursussen.
In hetzelfde jaar vindt nog een verandering plaats. Aangezien Driebergenaren al sinds jaar en
dag de weg van de Engweg naar Arca Pacis het Kloosterlaantje noemen, besluit de
gemeenteraad van Driebergen-Rijsenburg op 30 januari 1997 deze weg te veranderen. Wat
eerst bekend stond als ‘de laan van Broekbergen’ heet voortaan officieel Kloosterlaantje; een
naamsverandering die bij het kadaster tot op heden deels is doorgevoerd. De weg naar de
buitenplaats staat bij deze dienst ingetekend als Kloosterlaantje, terwijl de percelen als adres
nog steeds staan ingeschreven als huisnummers aan de Engweg.
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Aderwinkelpad
Uiteraard staan de landschappelijke
ontwikkelingen rond Driebergen niet
stil. Een van de ontwikkelingen waarin
de Buitenplaats Broekbergen een kleine
rol in speelt is de totstandkoming van
een route voor wandelaars door het
kenmerkende open landschap: het
Aderwinkelpad. De route van dit pad
loopt over het Kloosterlaantje naar
Broekbergen en voert de wandelaars

Aderwinkelpad (bron: Landschapsbeheer Utrecht, 2005)

naar de Langbroekerwetering, over het Broekbergerpad. Deze zuidwestelijke gezichtslaan
heeft tegenwoordig geen betekenis meer voor de ontsluiting van de buitenplaats. Wel ontsluit
het pad de aan weerszijden gelegen bouw- en weilanden. Recent heeft de eigenaar van het
pad, met steun van Landschapsbeheer Utrecht, langs het pad bomen en struiken geplant,
waardoor een landschappelijk element in oude glorie is hersteld. Sinds 2005 is de weg
opgenomen in het Aderwinkelpad; een pad, dat op initiatief van de Stuurgroep Krommerijn
Landschap, Landschapsbeheer Utrecht en de Voetstap en in samenwerking met de gemeente
tot stand kwam, is sinds de openstelling een groot succes.
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Broekbergen op kaarten
Kaarten en plattegronden vormen een bron aan informatie over de geschiedenis van een stuk
grond en over de bebouwing daarvan. Verschillende typen kaarten geven verschillende
soorten informatie. Voor dit rapport, dat zich vooral richt op de negentiende en twintigste
eeuw, is hoofdzakelijk gebruik gemaakt van oude topografische kaarten als bron. Afhankelijk
van de schaal en de nauwkeurigheid van dat kaartenmateriaal is Broekbergen wel of niet terug
te vinden. In het navolgende overzicht wordt in chronologische volgorde een aantal oude
kaarten besproken waar de buitenplaats is aangegeven. Na deze opsomming volgt
detailopnames van verschillende topografische kaarten en tot slot volgt een reeks uitsneden
van kadastrale hulpkaarten afkomstig uit het archief van de dienst van het kadaster.

Prekadastrale kaarten
Een van de oudste kaarten waarop de
buitenplaats Broekbergen is ingetekend
dateert uit de jaren twintig van de
negentiende eeuw en bevindt zich in het
archief van de familie Van der Muelen.
De kaart hoort bij de aantekeningen van
Jan Carel van der Muelen over
afmetingen en de pachters van percelen
land behorende bij zijn buitenplaatsen
Broekbergen en Dennenburg te

Kaart van de landgoederen Broekbergen en Dennenburg
(detail) (HUA arch. 57, inv 425-d)

Driebergen. Op de ingekleurde kaart is de landschappelijke stijl van de tuin rondom het huis
Broekbergen duidelijk te zien. De wegen en lanen en de erfscheidingen tussen verschillende
tuinonderdelen zijn beplant met opgaande bomen. De indeling in percelen komt overeen met
de omschrijving van het gebruik, zoals in de kadastrale registers van 1832 is vastgelegd.
Volgens de beschrijving van het Archief van de familie Van der Muelen bevinden zich hierin
nog tekeningen van gedeelten van het landgoed uit circa 1775 en een plattegrond van een niet
gerealiseerd ontwerp van de buitenplaats Broekbergen, uitgevoerd in een landschappelijke
stijl, uit de jaren twintig van de negentiende eeuw. Vanwege een op handen staande
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verhuizing van de archiefdienst, was het niet
mogelijk deze twee kaarten te raadplegen.
Helaas waren ook geen fotoreproducties van
deze kaarten voorhanden.
Een niet al te gedetailleerde kaart waarop
Broekbergen staat aangegeven uit de twee helft
van de negentiende eeuw is de kaart uit de
Gemeenteatlas die in 1866 van de provincie
Utrecht verscheen. Op deze kaart staan
Dennenburg en Broekbergen duidelijk
aangegeven, maar voor het trekken van
conclusies over de indeling van het landgoed is

Gemeente Atlas, Driebergen, 1866 (detail)

deze kaart niet gedetailleerd genoeg.
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Topografische kaarten
Aan het begin van de negentiende eeuw is Nederland in kaart gebracht voor militaire
doeleinden. Omstreeks 1820 krijgt baron C.R.T. van Kraayenhof de opdracht het land
gedetailleerd in kaart te brengen. Het resultaat s enigszins povertjes. De opdrachtgevers zijn
niet tevreden en weldra mogen andere cartografen het werk overdoen.
De kaart van Kraayenhoff is zo grof van
opzet dat er nauwelijks sprake is van
enige infrastructuur, terwijl de
Topografische en Militaire Kaart van
het Koninkrijk der Nederlanden van een
kwart eeuw later buitengewoon
gedetailleerd is. Deze detaillering weten
de cartografen te bereiken door gebruik
te maken van het kaartmateriaal van het
Topografische en Militaire Kaart (gedrukt), 1847

kadaster.
Vanaf de negentiende eeuw verschijnen
regelmatig bijgewerkte topografische
kaarten. Tijdens het onderzoek zijn in
totaal elf verschillende topografische
kaarten aangetroffen. Van elke kaart is
een uitsnede gemaakt waarop
Broekbergen zichtbaar is. Hierop is te
zien hoe de buitenplaats Broekbergen
en zijn omgeving in de loop van de tijd

Topografische en Militaire Kaart (tekening), 1847

een andere bestemming krijgt, maar ook

dat er nieuwe gebouwen verschijnen of oude verdwijnen. Zo zijn de verschillende
verbouwingen en de verkleining van de vijver goed te zien. De verzameling uitsneden wordt
hier zonder nader commentaar getoond.
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Topografische kaart, verkend 1885

Topografische kaart, herzien 1898

Topografische kaart, herzien 1900

Topografische kaart, herzien 1905

Topografische kaart, herzien 1906

Topografische kaart, herzien 1906 (heruitgave)
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Topografische kaart, verkend 1962 (uitgave1963)

Topografische kaart, verkend 1971 (uitgave1973)

Topografische kaart, verkend 1977 (uitgave1981)

Topografische kaart, verkend 2001 (uitgave2002)

Topografische kaart, verkend 2003 (uitgave2004)
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Kadastrale kaarten
Met ingang van 1 oktober 1832 is in Nederland het kadaster ingevoerd. Vanaf die datum
moeten alle kadastrale gegevens bijgehouden worden om als grondslag voor de heffing van de
grondbelasting te fungeren. De kadastrale plans en registers moeten daarom zoveel mogelijk
de werkelijke toestand van het moment weergeven. Het kadaster is een rijksadministratie van
zakelijke genotsrechten op de grond. Het kadaster boekt deze zakelijke rechten in de
kadastrale legger. Deze legger is een belangrijke bron voor de eigendomsgeschiedenis van een
perceel en voor het herleiden van verbouwingen. Naast de registers omvat het kadaster een
collectie kaartmateriaal, die de geschiedenis van één of meer percelen verbeeldt. Aan de hand
van de kadastrale leggers is de eigendomsgeschiedenis sinds 1832 te reconstrueren, valt

Kadastrale minuutplan, Driebergen Sectie C, 1832 (detail)
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informatie te extraheren over bouwactiviteiten en zijn veranderingen in bestemming van de
percelen te volgen. In de bijlagen zijn deze gegevens systematisch op een rij gezet.
Bouwactiviteiten en perceelindeling zijn ook te volgen op het kadastrale kaartmateriaal,
bestaande uit de minuutplan 1832 en de hulpkaarten. Kaarten die betrekking hebben op de
buitenplaats Broekbergen tonen de volgende ontwikkeling.
De oudste kadastrale kaart is de minuutplan van 1832, het jaar waarin het kadaster in
Nederland is ingevoerd. Een detail van deze kadastrale minuutplan van de kadastrale
gemeente Driebergen toont hoe Broekbergen er in die tijd bij ligt.
Het huidige perceel (Driebergen-Rijsenburg C 4035) omvat globaal genomen de percelen
C 130, C 131, C 138, C 139, C 140 en C141. Het gebruik van deze percelen is in de
Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (OAT ) als volgt omschreven:

C 130

water tot vermaak

C 139

water tot vermaak

C 131

huis en plaats

C 140

terrein van vermaak

C 138

laan als boombosch

C 141

bosch van vermaak

Op de kadastrale minuutplan 1832 is duidelijk een strakke, formele structuur van het landgoed
herkenbaar. Net als bij bijvoorbeeld het huis Sparrendaal, staat huis Broekbergen (perceel
C 131) op de as van de Broekbergerlaan en is hetmet de voorzijde georiënteerd op de
Langbroekerwetering. Maar waar bij Sparrendaal de gezichtslanen vrijwel zijn verdwenen,
zijn deze bij Broekbergen over langere afstand behouden. De noordoostelijke gezichtslaan
heet in 1832 Laan van Broekbergen. Deze laan kruist in het noordoosten de Engweg en loopt
vervolgens door naar de Arnhemsebovenweg. Deze weg staat tegenwoordig bekend als het
Kloosterlaantje. De zuidwestelijke gezichtslaan is het Broekbergerpad. Tegenwoordig heeft
het Broekbergerpad geen betekenis meer voor de ontsluiting van de buitenplaats. Wel ontsluit
het pad de aan weerszijden gelegen bouw- en weilanden. Het huis en het terrein van vermaak
(een gangbare naam voor een tuin die niet wordt gebruikt voor het kweken van gewassen) zijn
omsloot door water (perceel C 130) met aan de achterzijde van het huis een verbreding die
parallel loopt aan de contouren van het huis en die dient als vijver.
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Terreinverandering 1874
De eerste grote wijziging in de
perceelindeling van de buitenplaats
Broekbergen vindt plaats in 1874, als de
Cothende koopman Johannes Damen.
Damen eigenaar wordt. Hij richt de tuin
in naar de heersende mode. Dat
betekent een gedeeltelijke demping van
de symmetrische gracht en de aanleg
van een organisch gevormde vijver (C
709) met daarin een eilandje (C 710)
aan de zuidoostzijde van het huis.
Damen heeft bij de nieuwe indeling van
de tuin ongetwijfeld rekening gehouden
met reeds aanwezige opgaande en

Driebergen Sectie C, Hulpkaart 66, 1874 (detail)

volgroeide bomen, zoals die langs de oude laan (voorheen C 138) en op het terrein van
vermaak (voorheen C 140) stonden. Waar mogelijk zal hij dergelijke bomen hebben
geïntegreerd in de nieuwe tuinaanleg.

Bijbouw 1880
In 1880 is Broekbergen inmiddels
eigendom van de Duitser Paul Franz
Theodor Sträter. Hij heeft het complex
ter beschikking gesteld aan de uit
Duitsland ontvluchte zusters
Benedictinessen die hier een klooster
hebben ingericht. Ten behoeve van het
klooster vindt in 1880 de eerste
uitbreiding plaats. Aan de zuidzijde van
het huis wordt een nieuwe vleugel
Driebergen Sectie C, Hulpkaart 80, 1880 (detail).
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gebouwd, waardoor het totale grondvlak van het huis meer dan verdubbelt. In verband met
deze verbouwing krijgen het huis (C 762) en de tuin (C 763) allebei een nieuw
perceelnummer. In de kadastrale leger houden ze dezelfde benaming.

1884 bijbouw en grensverandering
In 1883 wordt het klooster aan de
zuidzijde uitgebreid met een kapel en
een klokkentoren naar een ontwerp van
architect A. Tepe in neogotische stijl.
Het neogotische karakter van de kapel
is op de kadastrale hulpkaart te zien in
de steunberen van de absis. Deze
uitbreiding komt op de kadastrale
kaarten tot uiting in een nieuw perceel
op de westhoek van het complex
(C 836), dat in de kadastrale legger
wordt omschreven als huis, terwijl het

Driebergen Sectie C, Hulpkaart 88, 1884 (detail).

grootste gedeelte van kloostergebouw
(C 837) wordt aangeduid als “R.C. gesticht”. Het perceel C 838 heet in de legger tuin, terwijl
C 839 als vijver staat aangegeven. De vijver krijgt een nieuw perceelnummer, omdat een
gedeelte daarvan gebruikt is voor de uitbreiding van het kloostergebouw. De kadastrale
hulpkaart suggereert dat de oosthoek van het kloostergebouw in het water staat, terwijl uit de
topografische kaarten uit die tijd blijkt dat een deel van de vijver reeds gedempt is.
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grenswijziging 1911
In 1911 wordt een deel van de tuin van
het klooster (tot dan toe perceel C 838)
afgesplitst en samengevoegd met het
aangrenzende perceel waarop een huis
en schuur zijn gebouwd (tot dan toe
perceel C 708). Deze verandering heeft
de vorming van twee nieuwe percelen
tot gevolg. Het nieuwe perceel C 1046
wordt in de kadastrale legger
omschreven als tuin en het perceel
C 1047 als huis en schuur.
Driebergen Sectie C, Hulpkaart 158, 1911 (detail)

nieuwbouw 1913
In 1912 ondergaat de buitenplaats
Broekbergen een grondige verbouwing,
waarbij het gebouw zelf het huidige
uiterlijk krijgt. Het ontwerp van het
nieuwe gebouw in neorenaissance stijl
is van de Amersfoortse architect
Herman Kroes. Op de hulpkaart is het
nieuwe grondplan te zien. Na de
verbouwing worden alle percelen die bij
het klooster worden gerekend
samengevoegd tot een nieuw perceel
C 1059. In de kadastrale legger wordt
het nieuwe perceel omschreven als

Driebergen Sectie C, Hulpkaart 159, 1913 (detail)

klooster, water, tuin en terrein van vermaak.
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samenvoeging en grenswijziging 1971
In 1971 vindt een aantal kadastrale
wijzigingen plaats. Een deel van de weg
wordt aan het kloostercomplex
toegevoegd en het perceel van het
klooster wordt samengevoegd met het
aangrenzende perceel C 1047. Dit is in
wezen het ongedaan maken van de
afsplitsing van het perceel van 1911. De
wijzigingen van 1971 leiden tot een
nieuwe kadastraal perceel met nummer
C 2844. In de kadastrale legger wordt
het nieuwe perceel omschreven als

Driebergen Sectie C, Hulpkaart 400, 1971 (detail)

klooster, kloostertuin, huis, erf en
schuur. Opmerkelijk aan deze kaart is dat de neogotische kapel van Tepe nog op deze kaart is
ingetekend, terwijl die op dat moment al is afgebroken en vervangen door de nieuwe kapel
van J. Dresme . Ook is dan het grootste deel van de vijver gedempt en alleen nog de kleine
vijver met eiland rest.

afsplitsingen 1990
In 1990 wordt de weg behorende bij het
kloostercomplex van Arca Pacis
afgesplitst. Voor een deel wordt
hiermee de samenvoeging van 1971
weer ongedaan gemaakt. De afsplitsing
resulteert in nieuwe percelen weg (C
3806, C 3807 en C 3808) en het nieuwe
perceel C 3809 dat in de kadastrale
legger is omschreven als klooster,
kloostertuin, huis, erf, schuur.
Driebergen Sectie C, Hulpkaart 512, 1990 (detail)
24

Buitenplaats Broekbergen te Driebergen

Dit is de eerste kadastrale kaart waarop het kloostercomplex is ingetekend, zoals dat al sinds
1967 bestond. Opmerkelijk is bovendien dat het huis opnieuw wordt ingetekend en daarbij
enkele meters naar het noorden opschuift. Uiteraard is hier sprake van een cartografische
correctie en niet van een verplaatsing van het gebouw.

Huidige situatie
Na 1990 vindt nog één maal een
splitsing van het kloostercomplex
plaats. Daarbij is het perceel met huis
en erf (C 4034) dat in 1971 aan het
kloostercomplex was toegevoegd hier
weer van afgescheiden.

Zakelijk recht
Tot slot wordt in deze opsomming van
kadastrale gegevens het zakelijk recht

Driebergen Sectie C, situatie december 2007 (detail)

genoemd, dat de Provinciale Utrechtse
Energie Maatschappij in 1971 verwerft,
om “in, op of boven de percelen
Driebergen-Rijsenburg sectie C 2843 en
C 2844 te mogen aanleggen en
instandhouden van werken, stekkende
tot geleiding, transformatie, verdeling
of levering van elektriciteit en de
daarmede in verband staande
beveiligings- en ondersteuningswerken”
In het geval van “Arca Pacis” betreft het
een recht om grondkabels te leggen. De
PUEM betaalt hiervoor een vergoeding
van ƒ 35 aan het klooster.
Bijlage Hypotheekregister 4, nr. 2370, akte 63, 1971 (detail)
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Luchtfoto’s
Hoewel voor dit onderzoek niet uitgebreid is gezocht naar luchtfoto’s, is er toch een aantal
gevonden. De eerste twee zijn afkomstig uit de fotoatlas van de provincie Utrecht, de
volgende twee komen uit de collectie van Het Utrechts Archief en de laatste is afkomstig van
Google Earth.

Loodrecht luchtfoto van Broekbergen, 4 mei 1989

Loodrecht luchtfoto van Broekbergen, 29 mei 2003

De twee luchtfoto’s uit de collectie van Het Utrechts Archief tonen van de oostelijke helft van
Driebergen, waarop de buitenplaats Broekbergen net niet te zien is. Voor de volledigheid zijn
beide opnamen hier afgebeeld.

Luchtfoto van de oostelijke helft van
Driebergen-Rijsenburg, uit het zuiden, 1991

Luchtfoto van de oostelijke helft van
Driebergen-Rijsenburg, uit het zuiden, 1991
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Op Google Earth viel in november 2007
nevenstaande luchtfoto van
Broekbergen te vinden. Waarschijnlijk
bevinden zich in de collectie van de
Topografische Dienst in Emmen en in
de collectie van het Aviodrome in
Lelystad nog meer luchtfoto’s.

Landgoed Broekbergen (bron: Google Earth, 2007)

Bouwtekeningen
In het archief van de gemeente Utrechtse Heuvelrug bevindt zich een aantal bouwdossiers.
Deze dossiers hebben betrekking op bouwaanvragen uit de twintigste eeuw. In het kader van
dit onderzoek bleek het niet mogelijk om op korte termijn deze dossiers te raadplegen. Alle
informatie met betrekking tot veranderingen en bouwactiviteiten op en aan de buitenplaats
Broekbergen / het klooster “Arca Pacis” zijn voor deze rapportage gebaseerd op
literatuurstudie en kadastrale bronnen.

27

Buitenplaats Broekbergen te Driebergen

Conclusies
- De buitenplaats Broekbergen en de bijbehorende tuin heeft een lange geschiedenis die
terug gaat tot het midden van de achttiende eeuw en mogelijk nog eerder.

- De opbouw van de buitenplaats is het resultaat van zijn vorige bewoners. In de achttiende
en eerste helft van de negentiende eeuw waren dit leden van een welgestelde Utrechtse
familie die Broekbergen inrichtten om er in de zomermaanden hun tijd in alle rust door te
brengen en waartoe zij een lusttuin lieten aanleggen. Vanaf 1875 waren dit zusters
Benedictinessen die hier een klooster stichtten en de landschappelijke tuin van de wereld
afzonderden om er in alle rust te kunnen werken en bidden, maar ook om de laatste
rustplaats te vinden.

- De buitenplaats Broekbergen bevindt zich tegenwoordig in een uniek natuur- en
wandelgebied, dat zich kenmerkt door de rust en stilte. Het belang daarvan wordt onder
andere benadrukt door het Aderwinkelpad, dat tot stand kwam op initiatief van de
Stuurgroep Krommerijn Landschap, Landschapsbeheer Utrecht, de Voetstap en de
gemeente Driebergen en waarvan over het voormalige terrein van Broekbergen voert.
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Bijlagen
Object
naam

Landgoed Broekbergen

alternatieve spelling / namen

Benedictinessenklooster Arca Pacis
Daidalos

adres
adressen

(huidig) Kloosterlaantje 1 (sinds 1997)
(historisch) Engweg 44 (ca. 1920 - 1997)
A 237 (ca. 1860 - ca. 1920)
laan van Broekbergen (tot ca. 1920)

plaats

Driebergen-Rijsenburg

gemeente

Utrechtse Heuvelrug

coördinaten

147,4 / 451,5

Kadaster
gemeente
sectie en nr.
sectie en nr.

Driebergen (tot 19..)
Driebergen-Rijsenburg (vanaf 19..)
(huidige) C 3806 en C 4035
(1832) C 124 tot en met 142

Rijksmonument
Monument nr.

509761

Besluit nr.

977764

Datum besluit

1 maart 1999

Objectcode

3972JJ-00044-01

MIP:

DBR91
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Perceelsgewijze kadastrale indeling van Buitenplaats Broekbergen
kavel

gebruik

veranderingen

overgegaan in

C 130

water tot vermaak

dj 1875, terreinverandering

C 706, C 709 en C 711

C 131

huis en plaats

C 707, C 709 en C 711

C 132

tuin

C 711

C 133

boomgaard

C 711 en C 712

C 134

huis en erf

C 708 en C 711

C 135

tuin

C 712

C 136

terrein van vermaak

C 711 en C 712

C 137

huis en erf

C 711 en C 712

C 138

laan als bos

C 711

C 139

water tot vermaak

C 709 en C 711

C 140

terrein van vermaak

C 709, C 710 en C 711

C 141

bos van vermaak

C 709 en C 711

C 142

laan als bos

C 706 en C 709

C 706

laan als bos

dj 1972, splitsing en vereniging

C 2843 en C 2844

C 707

huis

dj 1881 bijbouw

C 762

C 708

huis, erf

dj 1912, vereniging

C 1047

C 709

water tot vermaak

dj 1885, grensverandering

C 837 en C 839

C 710

terrein van vermaak

dj 1914, vereniging

C 1059

C 711

terrein van vermaak

dj 1881, bijbouw

C 762 en C 763

C 712

tuin

dj 1912, sloop en stichting

C 1047

C 762

klooster

dj 1883, bijbouw

C 762

dj 1885, vereniging en bijbouw

C 837

C 763

terrein van vermaak

dj 1885, grensverandering

C 836, C 837 en C 838

C 836

huis

dj 1887, verval vrijdom

C 836

dj 1913, herbouw en vereniging

C 836

gedeelte klooster

dj 1914, sloop

C 1059

R.C. gesticht

dj 1887, verval vrijdom

C 837

dj 1913, herbouw en vereniging

C 837

dj 1914, bijbouw

C 1059

C 837

gedeelte klooster
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C 838

tuin (terrein van vermaak)

dj 1911, bijbouw

C 838

terrein van vermaak

dj 1912, stichting

C 1046 en C 1047

C 839

vijver (water)

dj 1914, vereniging

C 1059

C 1046

tuin

dj 1914, vereniging en stichting

C 1059

C 1047

huis en schuur

dj 1972, vereniging

C 2844

C 1059

klooster, water, tuin, terrein
van vermaak

dj 1967, bijbouw

C 1059

dj 1972, splitsing en vereniging

C 2843 en C 2844

C 2843

weg

dj 1990, splitsing en vereniging

C 3806 en C 3807

C 2844

klooster, kloostertuin, huis,
erf, schuur

dj 1990, splitsing en vereniging

C 3808 en C 3809

C 3806

erf en tuin

C 3807

weg

C 3808

weg

C 3809

klooster, kloostertuin, huis,
erf, schuur

dj 1997, splitsing

C 4034 en C 4035

C 4034

huis, erf, schuur

C 4035

klooster, kloostertuin
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Eigenaren (historisch)
-1743

Elisabeth Croes, weduwe van Reijnier de Voornen

1743-

Joseph Elias van der Muelen (1707-1781)

(1753)-1775

Adriaan Balthasar van der Muelen (1713-1789)
Samuel van der Muelen (1715-1775)

1775-1789

Adriaan Balthasar van der Muelen (1713-1789)

1789-1811

Jan Carel van der Muelen (1740-1811)
Hillegonda Susanna de Maleprade (1746-1814)

1811-1814

Hillegonda Susanna de Maleprade (1746-1814)

1814-1844

Carel Joseph van der Muelen (1782-1844)
Maria Henrietta van der Muelen (1785-1855)

(art. 42)

1844-1856

Maria Henrietta van der Muelen (1785-1855)

(art. 42)

1856-1871

Jan Carel van der Muelen (1826-1871)
Wilhelmina Georgetta Reinhardina van Veersen (1835-1895)

(art. 225)

1871-1874

Wilhelmina Georgetta Reinhardina van Veersen (1835-1895)

(art. 225)

1874-1877

Johannes Damen

(art. 438)

1877-1894

Paul Franz Theodor Sträter

(art. 505)

1894-1955

Arca Pacis van den Heilige Benedictus

(art. 711)

1955-1997

Klooster “Arca Pacis”

1997-heden

Daidalos BV

(art. 4001)

Verbouwingen en aanpassingen
dj. 1875

ingrijpende terreinverandering

dj. 1881

bijbouw aan het huis (klooster)

dj. 1883

bijbouw aan het huis (klooster)

dj. 1885

bijbouw aan het huis (klooster)

dj. 1913

herbouw en bijbouw aan het klooster

dj .1914

sloop en bijbouw aan het klooster

dj. 1967

bijbouw aan het klooster
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Geraadpleegde literatuur
Gids voor Driebergen en Rijsenburg en omstreken (Driebergen, z.j.) 67.
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Web-bronnen (bezocht in de periode 22 november / 2 december 2007)
http://www.dodenakkers.nl/plaatsen/kloosterdriebergen.html
http://www.uitvaartkompas.nl/themes/april2005/main.php?sub=plaats&bp=bp_14
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Geraadpleegde archieven
Het Utrechts Archief
Notariële archieven van de stad Utrecht (toegang 34-4)
Notaris Patricius Hendrik Lindsay
165.
184.
Notaris Hendrik van Dam
247.
Notaris Dirk Wernard van Vloten
Archief van de familie Van der Muelen (toegang 57)
Brieven gericht aan Samuel van der Muelen afkomstig van diverse personen,
167.
1734-1755. Afzenders:
(...)
Muelen, Adriaan Balthasar van der (broer) te Utrecht, Brussel en op het huis
Broekbergen, 1734-1745.
Dit stuk was wegens de fysieke toestand niet raadpleegbaar.

423.
424.

425.

425.a-b

425.c

425.d
425.e-g
425.h
425.i
425.j-k
425.l
426.1-2

Akte van belening door de staten van Utrecht van Jan Carel van der Muelen met
24 morgen land in Driebergerbroek, afkomstig van zijn vader Joseph Elias, 1781.
Akte van toewijzing aan Jan Carel van der Muelen uit de nalatenschap van
Adriaan Balthasar van der Muelen van de buitenplaats Broekbergen c.a. onder
Driebergen, 1789.
Aantekeningen van Jan Carel van der Muelen over afmetingen en pachters van
percelen land behorende bij de buitenplaatsen Broekbergen en Dennenburg te
Driebergen, (eind 18de eeuw).
Kaart door Bernard de Roy van de buitenplaatsen en landerijen tussen de
Arnhemse Bovenweg en de Langbroekerwetering in eigendom bij Christiaen
Uyttenbogaert, ingekleurd, met toelichting over de eigendomsrechten en
specificatie van de oppervlakte van de betreffende percelen, 1684, en kopie door
Justus van Broekhuysen, 1718.
Denneburgh aen de drie beecken. Kaart door Bernard de Roy van het landgoed
Denneburg, ingekleurd, met toelichting over de grenzen tussen voornoemd
landgoed en het landgoed De Hoeven en specificatie van de oppervlakte van de
betreffende percelen, 1684.
Kaart van de landgoederen Broekbergen en Denneburg, uitgevoerd in een
landschappelijke stijl, (ca. 1820). Ingekleurd.
Uittreksels uit de kadastrale kaarten van de gemeente Driebergen met weergave
van de landgoederen Broekbergen en Dennenburg, 1853 en 1877.
Ontwerptekening door Christiaan George Breitenstein van de buitenplaats
Dennenburg, uitgevoerd in een landschappelijke stijl, 1815. Ingekleurd.
Plattegrond van een niet gerealiseerd ontwerp van de buitenplaats Broekbergen,
uitgevoerd in een landschappelijke stijl, (ca. 1820). Ingekleurd.
Tekeningen van gedeelten van de landgoederen Broekbergen en Dennenburg, (ca.
1775).
Ontwerp van een sterrebos aan de Arnhemsebovenweg, (ca. 1775).
Veilingcatalogus van het landgoed Broekbergen, met bijbehorende kaart, 1874.
Gedrukt.
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Dienst van het kadaster en de openbare registers in de provincie Utrecht (toegang 1294)
- Perceelgewijze of kadastrale legger, Gemeente Driebergen
- Perceelgewijze of kadastrale legger, Gemeente Driebergen-Rijsenburg.
- Register no. 71, Gemeente Driebergen.
- Registers van overschrijving Hypotheken no.4, Kantoor Amersfoort.
- Registers van overschrijving Hypotheken no.4, Kantoor Utrecht.
- Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels, Gemeente Driebergen.
Beeldbank van Het Utrechts Archief
Topografische Atlas Provincie Utrecht
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten
- Uittreksels uit de Objecten Data Bank.
Dienst van het Kadaster, vestiging Utrecht
- Hulpkaarten, Gemeente Driebergen, Sectie C.
Universiteitsbibliotheek Utrecht
- Kaartencollectie.
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