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VOORWOORD
Door de familie den Boon is het initiatief ontwikkeld om de buitenplaats Broekbergen, het
voormalige Klooster Arca Pacis (Ark van Vrede) voor een groot deel te herontwikkelen als historische buitenplaats. Na de aankoop van het voormalige klooster heeft de familie den Boon de
geschiedenis van de buitenplaats eerst uitgebreid laten onderzoeken voordat er bouwplannen
werden uitgewerkt. Aan tuinarchitecte Patricia Debie is de opdracht gegeven om zowel het zeer
unieke 18e eeuwse tuinontwerp in ROCOCO-stijl als het 19e eeuwse tuinontwerp in Engelse
Landschapsstijl van buitenplaats Broekbergen, zoals die nog aanwezig zijn, te bestuderen en een
tuinrestauratieplan te ontwikkelen dat gebaseerd is op deze historische tuinontwerpen. Om dit
aspect van de voormalige buitenplaats te kunnen herontwikkelen is het nodig de in de jaren zestig
van de vorige eeuw gerealiseerde bebouwing te slopen.
Voor de restauratie van het hoofdgebouw van het voormalige klooster „Arca Pacis‟ waarin de
bebouwing van de buitenplaats Broekbergen is opgenomen, is aan het Architektenburo Verlaan
& Bouwstra de opdracht gegeven een restauratieplan te maken. De niet passende bebouwing
wordt deels verbouwd en deels vervangen door bij een buitenplaats passende typologie van gebouwen. Deze opgave is voor het Architectenburo de Vries uit Loosdrecht. Van de Kloosterperiode blijven het Hoofdgebouw, de Kloostermuur, de Toren, het Lijkenhuisje, de 20e eeuwse
Kapel, een vermoedelijk Lourdesgrotje en de heiligen-tuinbeelden van Jozef en Maria-met-Jezus
behouden. Deze worden opgenomen in de planvorming.
De subsidietechnische zaken worden begeleid door Hylkema Consultants.
Om de verschillende onderdelen van het plan voor de revitalisering van de buitenplaats Broekbergen goed op elkaar af te stemmen is besloten een totaal visie te schrijven zodat met de betrokken overheden en andere belanghebbenden overleg kan worden gevoerd over de uitgangspunten
van het voorgenomen herstel. De visie is samengesteld door Architektenburo Verlaan & Bouwstra met medewerking van de opdrachtgever en de andere leden van het planteam. Tevens is
dankbaar gebruik gemaakt van veel historische documenten en het commentaar van de heer
H. de Lanoy Meijer.
Het is de bedoeling dat aan de hand van het voorliggende Masterplan de reactie wordt ingewonnen van alle bij de realisatie betrokken partijen zodat na instemming van deze partijen de plannen
verder uitgewerkt en gerealiseerd kunnen worden. Wij zijn ervan overtuigd dat met de revitalisering van Broekbergen een unieke parel (met een unieke kloosterlijk-religieuze glans), toegevoegd
wordt aan de ketting van de buitenplaatsen die de Stichtse Lustwaranda vormen.
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1. - INLEIDING
Het voormalige Kloostercomplex Arca Pacis aan Kloosterlaantje 1 in Driebergen is in januari
2008 als particulier bezit in eigendom gekomen van de familie Den Boon. Deze voormalige
buitenplaats Broekbergen is erkend als Landgoed in het kader van Natuurschoonwet (NSW)
in de categorie Historische Buitenplaatsen. De familie Den Boon wil het verwaarloosde
complex weer in oude glorie herstellen, de historische tuin en het Rijksmonumentale Hoofdhuis restaureren als buitenplaats en de lelijke bebouwing (carrés) uit 1964 verbouwen en vervangen door passende nieuwbouw.
De kapelzaal blijft beschikbaar voor maatschappelijke sociaal-culturele en religieuze activiteiten zoals concerten, exposities, kerkdiensten, uitvaarten, enz.
Van de kloosterperiode (vanaf 1875 tot 1996) is vrij veel documentatie beschikbaar, maar van
de voorgaande buitenplaatsperiode was nog niet veel bekend. Daarom is als eerste stap uitgebreid historisch onderzoek uitgevoerd door het Utrechts Archief (Agandau) en een aanvullend onderzoek door de historicus van de Stichting Particuliere Historische Buitenplaatsen
(PHB).
Daarbij is veel informatie uit de Buitenplaatsperiode gevonden en is o.a. aangetoond dat
Broekbergen al in de 17e eeuw een Lusthof was en dat er een Orangerie aanwezig was. Ook
is archiefonderzoek gedaan bij de gemeente en in diverse fotoarchieven van (leden van) de
Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu.
Tevens is een leeftijdsonderzoek van monumentale bomen uitgevoerd.
Daarbij is o.a. aangetoond dat het laatste tuinontwerp dat gerealiseerd is hoogstwaarschijnlijk
één van de eerste ontwerpen is van de legendarische tuinarchitect Henri Copijn (1842 1923).
Bij de restauratie en nieuwbouw van Broekbergen wordt getracht zowel recht te doen aan de
ca. 120 jaar dat het een klooster is geweest, als aan de ca. 175 jaar dat het een lusthof/buitenplaats is geweest.
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Voor u ligt de ontwikkelingsvisie voor buitenplaats „Broekbergen‟ waarin een uitwerking
wordt beschreven voor restauratie en renovatie van zowel de tuin als de bebouwing. Daarbij
dient zowel recht gedaan te worden aan de Lusthof-Buitenplaatsperiode van ca.1690 tot 1875
als aan de Kloosterperiode van 1875 tot 1996. Het Masterplan is tot stand gekomen door
een nauwe samenwerking tussen de familie Den Boon met tuin- & landschapsarchitect
Patricia Debie, restauratiearchitect Cor Bouwstra, architect René de Vries en adviseur Jan
van Zelst van Hylkema Consultants.
Dit boekje heeft betrekking op alle van belang zijnde factoren die bepalend kunnen zijn voor
de formulering van de ontwerpuitgangspunten voor de restauratie van de Rococotuin uit
1789 van J.C. van der Muelen en het tuinontwerp uit 1860 van Henri Copijn (1842 -1923).
Hierbij wordt de passende nieuwbouw in het park geïntegreerd. Tevens zijn de resultaten van
onze terreininventarisatie en de wensen van de eigenaar hierin betrokken. Er is een waardering voor het plangebied geformuleerd waarbij de belangrijkste aandachtspunten zijn geïntegreerd. Met deze gegevens is een ontwikkelingsvisie met streefbeelden opgesteld. Deze ontwerpuitgangspunten zullen uiteindelijk vertaald worden in verschillende inrichtingsplannen
die noodzakelijk zijn voor alle planonderdelen.
1.1 - Doel van dit document
Dit document dient in de eerste plaats om met de betrokken overheden te communiceren
over de ideeën en planvorming die samenhangen met de herontwikkeling van Broekbergen.
Het gaat daarbij zowel om de herbestemming van de gebouwen als om het herstel van het
park waarin de bebouwing is en wordt geplaatst.
1.2 - Leeswijzer
Het masterplan is opgezet van groot naar klein. Als uitgangspunt van de herontwikkeling
wordt de tuin met de historische bebouwing als uitgangspunt genomen. Het tuinhistorische
onderzoek is dan ook in dit plan opgenomen. Voor de in de tuin te bouwen elementen wordt
gewerkt met referentiebeelden om eerst de totale sfeer van de buitenplaats goed aan te duiden voordat er ontworpen wordt. Voor de monumenten wordt ervan uitgegaan dat deze
integraal behouden blijven. Bij de restauratieplannen hoort een bouwhistorische verkenning
om tot een verantwoorde planvorming te kunnen komen. Op deze plannen wordt gepreludeerd door referentiebeelden van een serre aan de zuidzijde van het hoofdhuis in het plan op
te nemen.
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2. - PROJECTGEGEVENS
In hoofdstuk 2 komen diverse projectgegevens aan de orde. Objectgegevens, kadastrale gegevens en de ligging van het object worden hier omschreven.
2.1 - Objectomschrijving
Het object omvat de particuliere buitenplaats „Broekbergen‟, gelegen aan Kloosterlaantje 1 te
Driebergen en betreft een ommuurd kloostercomplex waarvan het hoofdhuis, toren en muur
zijn aangewezen als Rijksmonumenten (nr.509761).
De buitenplaats bestaat al sinds 1743. Een eerdere vermelding van een boerenhofstede met
de naam Broekbergen stamt al uit vijftiende en zestiende eeuw (Bron Agandau rapport) dat
eind zeventiende eeuw een lusthof geworden was. Van 1743 tot 1874 is het landgoed in het
bezit van de familie van der Muelen. Daarna wordt het via een openbare veiling verkocht aan
Johannes Damen. Deze bewoont het landgoed niet zelf en besluit om vanaf 1875 het landgoed aan de zusters benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding van het H. Sacrament
van Bonn-Endenich te verhuren. In 1877 wordt de buitenplaats verkocht aan de Duitse
koopman Paul Franz Theodor Sträter die de buitenplaats volledig aan de zusters ter beschikking stelt. Vanaf 1879 starten de eerste verbouwactiviteiten tot kloostercomplex en wordt er
in dat jaar een nieuwe vleugel aan het huis toegevoegd. In 1883 worden een kapel met klokkentoren in neogotische stijl gebouwd.
Het huidige aanzien van het hoofdhuis is bij de verbouwing in 1912 bepaald. In de zestiger
jaren vinden er nogmaals grote verbouwingen plaats aan de kapel. Door het teruglopende
aantal zusters wordt vanaf 1996 het complex niet meer gebruikt als klooster. Vanaf 1997
wordt het gebouw eigendom van Daidalos bestaande uit de familie Becht en mw. Moll van
Charante die er zowel woonden als werkten als opvangcentrum en therapeutisch herstellingsoord. Door organisatorische en financiële problemen raakte het kloostercomplex in verval en dwong de bank tot verkoop. Na een opbiedprocedure tegen zorginstellingen is het
complex in januari 2008 eigendom geworden van de Familie den Boon

2.2 - Eigendom
Familie den Boon
Buitenplaats Broekbergen
p.a. Eco-kantoor
Regulierenring 12-F
3981 LB BUNNIK
T.: 0306598000
F.: 0306598001
E.: den.boon@e-connection.nl
W.: http://www.e-connection.nl

Broekbergen valt als landgoed onder de Natuurschoonwet in de categorie historische buitenplaatsen.
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2.3 - Kadastrale gegevens
Buitenplaats Broekbergen
Kloosterlaantje 1
Driebergen

Kadastraal: Driebergen - Rijsenburg
Sectie C 3806 en C 4035
groot 21.960 m²

Publiekrechtelijke beperkingen:
Besluit op basis van monumentenwet 1 maart 1999 Rijksmonument, Monument Nr. 509761
Besluit Nr 977764, NSW landgoed in de categorie Historische Buitenplaatsen

uittreksel kadastrale kaart

omgevingskaart
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2.4 - Ligging
Buitenplaats Broekbergen maakt onderdeel uit van het lint van buitenplaatsen die gelegen
zijn langs de Stichtse Lustwarande.. Broekbergen is gelegen aan het Kloosterlaantje, vroeger
genaamd de Engweg, aan de zuidrand van Driebergen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Net als de andere buitenplaatsen was Broekbergen ook georiënteerd op de Hoofdstraat. Het
bijzondere van Broekbergen was dat deze buitenplaats ook ontsloten is op de Langbroekerwetering door het zogenaamde Broekbergerpad.
De betere grondslag was hier gunstiger om weer een buitenplaats te stichten.
De buitenplaats bevindt zich in een uniek natuur- en wandelgebied, dat zich kenmerkt door
rust en stilte. Aan de noordwest zijde wordt Broekbergen begrensd door de historische buitenplaats „Dennenburg‟. Bouw- en weilanden vormen samen met het Broekbergerpad de
zuidzijde. Aan de noordoost zijde wordt het sinds een aantal jaren door een particuliere
boomkwekerij begrensd. Doordat de gehele achtertuin ommuurd is ligt het terrein als een
groene enclave in haar omgeving. Alleen aan de voorzijde wordt de landelijke omgeving ervaren, en uiteraard in het hoofdhuis op de hoger gelegen verdiepingen.

ligging in omgeving

luchtfoto plangebied

- 12 -

3. - ONTSTAANSGESCHIEDENIS
In hoofdstuk 3 wordt de ontstaansgeschiedenis van buitenplaats Broekbergen beschreven.
Als eerste wordt aan de hand van de geomorfologie, de bodemopbouw en de waterhuishouding een beschrijving van de ondergrond gegeven. Daarna wordt de van belang zijnde geschiedkundige gebeurtenissen van de omgeving en de ontwikkeling van de buitenplaats beschreven. Hierbij zijn de ontwikkeling van de landerijen, de bouwkundige ontwikkeling en de
gelaagdheid van de tuin apart uitgediept.
3.1 - Ondergrond
3.1.1 - Geomorfologie
In de voorlaatste IJstijd (200.000-130.000 v. Chr.) stuwde landijs de bodem op. Hierdoor
ontstonden verhogingen zoals de Utrechtse Heuvelrug. De Rijn en Maas stroomden vóór die
tijd verder naar het noorden dan tegenwoordig. Zij hadden daar dikke lagen zand en grind
afgezet. In deze periode was het noordelijk deel van Nederland bedekt met gletsjers, die het
afgezette zand en grind opstuwden en daardoor stuwwallen vormden, zoals de Utrechtse
Heuvelrug. Toen de ijstijd ten einde liep, smolt de gletsjer. Smeltwater zocht zijn weg naar de
randen van de stuwwal waarbij smeltwaterdalen ontstonden. Bij Leersum is zo'n dal (Darthuizerpoort) te herkennen als lage onderbreking van de stuwwal, waardoor de weg van Leersum naar Maarsbergen is aangelegd (thans N226).
In de laatste ijstijd kwamen de gletsjers minder ver, maar was de bodem wel permanent bevroren. Door wind werd in de laatste IJstijd (90.000-10.000 v. Chr.), toen het ijs onze streken
niet meer bereikte, veel dekzand afgezet, afkomstig van de droog liggende Noordzee. Door
de toen heersende harde winden werden zandlagen afgezet. (zie afbeelding hiernaast aanduiding 2M9 vlakte van ten dele verspoelde dekzanden) Deze afzettingen vormden de noordzuid lopende hogere ruggen in het landschap die een duidelijke overgang vormden met het
vlakkere rivierlandschap. Deze zandruggen bleken, door hun relatief hogere ligging zeer geschikt voor de vestiging van boerderijen en buitenplaatsen. Broekbergen is gelegen op een
van deze noordzuid lopende hogere ruggen in het landschap. (Zie afbeelding hiernaast aanduiding 3L6 Gordeldekzandwelvingen (oud bouwlanddek) De oostelijke begrenzing van de
heuvelrug, de zogenaamde Gelderse Vallei, is hierbij een stuk opgeschoven.

geomorfologische kaart, blad 32, Stiboca 1975
2M9 Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden
2M14 Dekzandvlakte vervlakt door veen of verstromingsmateriaal
3L6 Gordeldekzandwelvingen (+/- oud bouwlanddek)
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3.1.2 - Bodem
Volgens de bodemkaart (zie afbeelding hiernaast) valt het terrein onder pZg21: Kalkloze
zandgrond, een beekeerdgrond met leemarm en zwak lemig fijn zand. Een beekeerdgrond
ontstaat rond een beek of beekdal waarin zwak lemig fijn zand door de beek is afgezet. De
humushoudende bovengrond is 30 tot 50 cm dik en bruin/zwart van kleur. Vaak zijn ze te
nat voor bewoning en landbouw, echter wel geschikt als grasland en weide.
Een ideaalprofiel van een beekeerdgrond bestaat uit een A-laag van ca. 30-50 cm, een AC
overgangslaag van bovengrond en moedermateriaal. En een C1 ontkalkt moedermateriaal.
Over het algemeen is deze bovengrens gelijk aan de grondwaterstand. Zo ook op het terrein
van Broekbergen. De ommuurde tuin van bevindt zich op een hoge zwarte enkeerdgrond
met leemarm en zwak lemig fijnzand (zEZ21). Deze grond, relatief hoger gelegen, is geschikter voor bouwland dan de omgeving. Deze meer geschikte grond is dan ook vermoedelijk de
reden geweest om de buitenplaats zo ver van de Langbroekerwetering af te leggen. Op de
topografische kaart is het verschil met de omliggende buitenplaatsen en de afstand tot de
Langbroekerwetering duidelijk te zien.

bodemkaart Nederland, blad 32 West, 1:50.000

3.1.3 - Waterhuishouding
Het terrein ligt op de overgang van de hogere zandruggen van de Utrechtse Heuvelrug naar
de natte en voedselrijke gebieden van de Kromme Rijn. Op deze hogere zandruggen infiltreert water waarna dit water als kwel op lage plekken in het landschap naar boven komt,
vanwaar het in beide gevallen wegstroomt via sloten in de richting van de Langbroekerwetering of de Kromme Rijn. Hierdoor wordt het water in westelijke richting afgevoerd.
Het gebied valt onder het waterschap „Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden‟. Op de
Bodemkaart Nederland, blad 32 West is aangegeven dat het terrein (binnen de ommuring) is
gesitueerd in het gebied met een waarde VI en een klein deel aan de voorzijde (oostzijde) valt
in de waarde III. Voor de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand betekend dit dat
onderstaande waarden zijn gemeten:
 Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand: <40cm –maaiveld (oostzijde) tot 40-80cm –
maaiveld (grotendeels binnen het ommuurde terrein op de hogere delen).
 Gemiddeld Laagste Grondwaterstand: 80-120cm –maaiveld (oostzijde) tot >120cm –
maaiveld (grotendeels binnen het ommuurde terrein op de hogere delen).
De infiltratie van kwelwater in het plangebied bedraagt ½ tot 2 mm per dag. (Bron: de Watergebiedplankaart Langbroekerwetering 2007, Stichtse Rijnlanden)
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Waterpartijen
Het restant van de slingervijver bestaat uit een ondiepe gracht langs de noordelijke Kloostermuur en een vijver met eiland. Op de locatie is in het verleden een waterbodemverontreiniging in een gedeelte van de gracht aangetoond (zink en lood > interventiewaarde). Het
betreft een verontreiniging van de waterbodem met zink en lood. De dikte van het slib bedraagt circa 0,5 meter. In de zandlaag onder het slib zijn geen overschrijdingen geconstateerd
voor de geanalyseerde parameters. In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties zink,
cadmium en nikkel geconstateerd. (Bron: Verkennend onderzoek NVN 5740, Haskoning,
6762.D0326.A0/R001/LR/ILA, 26-06-1995 en Nader onderzoek, Haskoning,
6762.D0326.B0/R002/BJ/SEP, 01-06-1996 en Beschikking ernstig niet urgent, 99/930416,
28-05-1999)
Door de overmatige begroeiing van bomen nabij de waterpartijen, liggen deze vrijwel geheel
in de schaduw. Daarnaast ligt er veel blad en bagger in de gracht waardoor de kwaliteit van
het water slecht is. Er is weinig plantengroei in de gracht waarneembaar en er is nagenoeg
geen waterfauna aangetroffen.
De westelijke watergang op Broekbergen staat in open verbinding met watergangen in de
directe omgeving die naar de Langbroekerwetering lopen.
3.2 - Omgeving
Broekbergen ligt op de grens van het Langbroekerweteringgebied gelegen tussen de hogere
gronden van de Utrechtse Heuvelrug en de lager gelegen Kromme Rijn. Eens vormde het
aangrenzende lagere gebied een uitgestrekt moeraslandschap. De ontginning en verkaveling
van dit natte gebied werd in de 12e eeuw systematisch aangepakt met de aanleg van de Langbroekerwetering en de aanleg van de langgerekte strokenverkaveling haaks op de wetering.
Deze verkaveling kende een vaste maatvoering in de vorm van een „hoeve‟ met een basismaat van 55 bij 1250 meter.
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Het landschap van de Langbroekerwetering heeft haar oorspronkelijke opzet opmerkelijk
goed bewaard. Werd het gebied in eerste instantie gebruikt voor akkerbouw, na de landbouwcrisis van 1880 vond een omvorming plaats naar veeteelt en bosbouw en ontstond het
huidige coulisselandschap (bron: Beeldkwaliteitplan Langbroekerwetering, 2004).
Het contrast tussen de uiterst regelmatige verkavelingstructuur en de verrassende afwisseling
van besloten stukken met opgaande beplantingen en open ruimten met lange vergezichten
vormen een bijzondere kwaliteit van het huidige landschap. Met name aan de noordzijde is
Broekbergen ingebed in de eeuwenoude boscomplexen van het parkbos van buitenplaats
Dennenburg. Op de oude kadastrale kaarten is goed zichtbaar dat Dennenburg en Broekbergen in deze langgerekte verkavelingstructuur zijn opgenomen. Bijzonder voor beide buitenplaatsen is hun oriëntatie op de Langbroekerwetering. Broekbergen was oorspronkelijk zowel
via de Hoofdstraat als via het Broekbergerpad ontsloten.
Het gebied van de Langbroekerwetering is rijk aan kastelen en buitenplaatsen, die veelal terugvoeren op de ridderhofsteden die vanaf het begin van de dertiende eeuw werden gesticht.
Vanaf de zeventiende eeuw worden veel van deze kastelen omgevormd tot buitenplaatsen en
werden uitgestrekte tuinen en parkbossen aangelegd. In eerste instantie gebeurde dat in geometrische stijl, waarbij lange lanen en rechthoekige vormen werden gecombineerd met een
huis in classicistische stijl. Deze aanleg in geometrische stijl paste veelal naadloos in de langgerekte verkavelingstructuur van het gebied. Vanaf de late achttiende eeuw werden ook parken in de Landschapsstijl aangelegd en werden de buitenhuizen verbouwd in deze nieuwe
romantische stijl. De buitenplaatsen in het gebied vormen vaak het centrum van een groot
landgoed met boerderijen en landerijen. Ook Broekbergen is een zeventiende eeuwse herbouwde hoeve welke oorspronkelijk onderdeel was van de grotere buitenplaats Dennenburg
gesticht in 1642.
Vanaf begin negentiende eeuw worden er ook langs de randen van de Heuvelrug een aantal
landgoederen en buitenplaatsen gesticht. Dat proces raakt in een stroomversnelling in de
negentiende eeuw. Dan begint men ook de heide op de hoger gronden te ontginnen en bebossen. Door het verharden van de weg van De Bilt naar Rhenen in 1815 nam het aantal
buitenplaatsen sterk toe. In het zuidelijke deel zijn thans nog ca. 80 buitenplaatsen te herkennen in het gebied van "De Stichtse Lustwarande".

Bonneblad 1894, Buitenplaatsen in omgeving Driebergen

Atlas van Blaeu 1657, Eerste vestiging van kastelen en
buitenplaatsen aan de Langbroekerwetering
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3.3 - Buitenplaats Broekbergen
3.3.1 - Bouwhistorische ontwikkeling
Lusthof Broekbergen (<1701 - 1755)
In het rapport van Agandau, d.d. december 2007, wordt van de hofstede - lusthof het volgende genoemd: 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 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.
Herenhuis Broekbergen (1755 - 1875)
Vanaf 1753 worden de Jongere broers van Joseph Elias, Adriaan Balthasar en Samuel van
der Muelen samen de eigenaar van Broekbergen. In 1755 bouwen zij ter plaatse van de hofstede een herenhuis. Nadat de beide broers zijn overleden (1775 en 1789) organiseert Jan
Carel in zijn hoedanigheid van executeur - testamentair een publieke verkoping van de buitenplaats Broekbergen met de onderhorige hofstede en daghuurderswoning. 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 tot 1874 in de familie. In dat jaar wordt het per openbare verkoop toegekend aan de Cothense houthandelaar Johannes Damen die het uiteindelijk in 1875
verhuurd aan de zusters Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding van het
H. Sacrament van Bonn-Endenich (bron Agandau rapport). De zusters stichten in dit een
nieuw klooster met de naam „Arca Pacis‟(Ark van Vrede)

Kadastrale minuutplan (1811 - 1832) Bron:
http://www.watwaswaar.nl
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Tekening P.J. Lutgers (1868 - 1869) Bron: het Utrechts Archief

Woonhuis op landgoed broekbergen (rond 1875) bron: 100 jaar Arca
Pacis, Driebergen, d.d. augustus 1975
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Arca Pacis (1875-1996)
In 1875 vestigden de zusters Benedictinessen zich in het hoofdhuis van de buitenplaats.
Deze zusters kwamen uit Duitsland, alwaar de politiek van Bismarck hen dwong het land te
verlaten. Het landhuis werd tot contemplatief klooster ingericht en de zusters onderhielden
zo min mogelijk contact met de buitenwereld.
In 1879 werd het klooster uitgebreid met kloostergang, aan één kant begrensd door een aangebouw gedeelte waarin de refter en de keuken een plaats kregen (Bron: 100 jaar Arca Pacis,
1975, Driebergen). In de afzondering van hun klooster wijdden de zusters hun dagen aan
bidden, het maken van liturgische kleding en andere activiteiten voor de Rooms-Katholieke
Kerk.
In 1883 verrees bij het klooster naar een ontwerp van architect A. Tepe een kapel met klokkentoren in neogotische stijl. Het kloostergebouw kreeg na de verbouwing van 1912 door de Amersfoortse architect Herman Kroes het huidige aanzien.
Om het kloostercomplex ligt een tuinmuur. Het oostelijke gedeelte van de muur dateert van
na 1896. De muur is vast gebouwd aan het hoofdhuis en begint direct westelijk daarvan. De
karakteristieken en de positie van de muur is terug te vinden in bijlage 7.3
De kapel van Tepe is omstreeks 1964 gesloopt.. De smalle achtkantige klokkentoren met
hoog spitsdak bleef behouden. In 1966 werd de huidige kapel naar ontwerp van J.A.A.
Dresmé gebouwd. De bouw van deze kapel was een direct gevolg van het Tweede Vaticaans
Concilie in 1963. Tijdens dit Concilie werden de bepalingen in het kerkelijk wetboek betreffende de geslotenheid van zogenaamde 'slotkloosters' herzien. Bij de zusters in Driebergen
vertaalde zich dat in de loop der jaren in een meer open en bloeiende oecumenische gemeenschap met een gewijzigde dienst, die ook door buitenstaanders te bezoeken was.
(Bron: Driebergen-Rijsenburg - geschiedenis en architectuur, Fred Gaasbeek en Saskia van
Ginkel-Meester. Monumenten-inventarisatie provincie Utrecht (Zeist 1996) blz.154-156
Frauen mit Geschichte, Marcel Albert, Die deutsche Kloster der benediktenerinnen vom
Heiligsten Sakrament blz 107)

Noordwestzijde klooster Arca Pacis in ca. 1881 gezien vanaf de Engweg
met tijdelijke „muur/schutting‟ die later vervangen is door huidige
kloostermuur op huidige locatie (bron:Fotocollectie VanBerckel &
St.Driebergen-RijsenburgVroeger&Nu)

In 1996 besloten de zusters door toenemende vergrijzing en een teruglopend aantal zusters
om te zien naar een ander onderkomen.
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Verandering woonfunctie tot klooster (1875) Bron: Gemeente Utrechtse Heuvelrug
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Aanzicht westzijde klooster ca. 1900 Bron:
Foto T.T.Hoekstra/Coll.D.L.Steenwijk
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Gezicht op de voorgevels van het klooster met kapel Arca Pacis (Engweg 44) te Driebergen (1905 - 1910)
Bron: http://www.hetutrechtsarchief.nl
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Verbouwing hoofdhuis (ca 1912) Bron: Gemeente Utrechtse Heuvelrug
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Verbouwing hoofdhuis (ca 1912)
Bron: Gemeente Utrechtse Heuvelrug
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Klooster Arca Pacis te Driebergen (1914) Bron:
http://images4.fotopic.net

Klooster Arca Pacis te Driebergen (1930) Bron: http://renkknol9172.fotopic.net

Klooster Arca Pacis te Driebergen (1923) Bron: http://renkknol9172.fotopic.net

Kapel A. Tepe (1940) Bron: http://renkknol9172.fotopic.net
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Plan tot verbouwing van het klooster Arca Pacis (1962) Bron: Gemeente Utrechtse Heuvelrug
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Kloostercomplex gezien vanaf de binnentuin (1970) Bron: http://images4.fotopic.net
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Kloostercomplex gezien vanaf zuidzijde (1975)Bron: http://images1.fotopic.net
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Verbouwing hoofdhuis (1980) Bron: Gemeente Utrechtse Heuvelrug
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Luchtfoto Kloostercomplex (1981) Bron: http://images2.fotopic.net
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Daidalos (1997 - 2007)
Het kloostercomplex was per 1 januari 1997 eigendom geworden van Daidalos van de familie Becht en mw. Moll van Charante die er zowel woonden als werkten. Daidalos heeft het
complex een aantal jaren gebruikt als therapiecentrum voor 'opgebrande' mensen, die door
middel van rust, kunst en psychotherapie weer energie moeten krijgen. Door organisatorische en financiële problemen raakte het complex in verval en dwong de bank de eigenaren
tot verkoop. In januari 2008 jongstleden is de Familie den Boon na een opbiedprocedure
eigenaar geworden van het complex.

Luchtfoto (2007) Bron: http://maps.google.nl/

Complex in gebruik door Daidalos (1997)
Bron: Gemeente Utrechtse Heuvelrug
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Overzicht

Verblijfplaatsen:
Ontstaan:
1964-1965
Verbouwd:
1996-1997
Kloostergang:
Ontstaan:
Verbouwd:

Hoofdhuis:
Ontstaan:
Verbouwd:

1879
1962-1964
1996-1997

1755
1875
1912
1980
1996-1997

Kapel (origineel):
Ontstaan:
1883
Gesloopt:
1964
Kapel (huidig):
Ontstaan:
1966
Toren:
Ontstaan:

1883

Tuinmuur:
Ontstaan:

1896
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3.3.2 - Tuinhistorische ontwikkeling
De geschiedenis van „Broekbergen‟ heeft enkele markante periodes gekend waarbij de tuin
volgens de toen gangbare mode werd ingericht.
Van de oorspronkelijke tuinaanleg zijn de bijzonder sterke zichtassen vanuit het hart van het
hoofdhuis nog aanwezig zowel over het Kloosterlaantje naar de Engweg. Deze zichtas liep
vroeger door tot aan de Hoofdstraat, over de Buntlaan naar de „zandverstuivingen‟ bij de
„Bergse Bossen‟.
Aan de andere zijde van het hoofdhuis is de sterke zichtas over het Broekbergenpad naar de
Langbroekerdijk nog vrijwel intact aanwezig.

J.C. van der Muelen, 1789 Rococo (noordzijde tuin)
Bron: de heer De Lanoy Meijer

C.G. Breitensteyn, 1815 - 1820 Vroege Landschapstijl
Bron: de heer De Lanoy Meijer

Henri Copijn, 1860 Late Landschapsstijl
Bron: inventarisarchief Van der Muelen, 425-i
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De Rococo tuin is vermoedelijk door de eigenaar Johan Carel van der Muelen (1746-1811),
burgemeester van Utrecht, in 1789-1811 zelf aangelegd. Deze kenmerkt zich door de verfijnde slingerende padenstructuur (sjabloonmatig opgezet met zogenaamde C- en S-stukken)
met aangebrachte kleine hoogteverschillen en een karakteristieke hagenstructuur die de achterliggende bosquetten (hakhoutbos) omsloot. Deze nieuwe elementen werden binnen de al
aanwezige barokke aanleg van zichtassen, lanen en bosquetten gerealiseerd.
De Vroege Landschapsstijl wordt in 1815-1820 door Christiaan George Breitensteyn (1788 1869) uit Zeist (leerling van J.D. Zocher sr.) veranderd, waarbij de bestaande structuur voorzichtig omgevormd wordt naar de heersende „Romantiek‟. Hierbij werd de tuin ingericht als
zogenaamde „afspiegeling van het leven‟. De slingerende paden worden langzaam omgevormd naar een natuurlijker en meer vloeiend patroon. Ook in deze perioden blijven de oude lanen en bosquetstructuren uit de barokke periode gehandhaafd.

Buitenplaats Broekbergen gezien langs zichtlijn slingervijver
Tekening P.J. Lutgers (1868 - 1869) Bron: Utrechts Archief

Rond 1860 is het aannemelijk dat tuinarchitect Henri Copijn (1842-1923) de tuin heeft omgevormd naar de Late Landschapsstijl. Hierbij diende een grote slingervijver als verbeelding
van een ideaal landschap „Arcadia‟. De oude barokke structuren worden hierbij onherkenbaar in de tuinaanleg opgenomen.
Bij de ingebruikname van Broekbergen als kloostercomplex in 1875 is de tuin qua padenstructuur redelijk ongewijzigd gebleven. De situering van de begraafplaats met het lijkenhuisje zijn typische kloosterelementen die in deze periode zijn toegevoegd. Het kabinet „allee
d’Enfilade’ (aaneengeschakelde open ruimtes in het bos) uit de barokke periode behoud hiermee haar cruciale rol als centrale open plek in het bos! Andere belangrijke ingrepen die hebben plaatsgevonden zijn de plaatsing van de omringende kloostermuur en de bebouwingsuitbreidingen. Wel is hiermee de karakteristieke slingervijver van Copijn verloren gegaan.
Enkel het eiland met een klein omringend deel van de vijver is bewaard gebleven.

Noordwestzijde klooster Arca Pacis in ca. 1881 gezien
vanaf de Engweg (bron:Fotocollectie VanBerckel &
St.Driebergen-RijsenburgVroeger&Nu)

Het gebruik van Daidolos in 1997 - 2007 heeft in de tuin geen noemenswaardige
sporen achter gelaten. De onderhoudsachterstand is echter wel verder opgelopen in de tuin
en dan met name het boscomplex.

- 34 Daidalos, 1997 - 2007

4. - INVENTARISATIE HUIDIGE SITUATIE
In dit hoofdstuk wordt door middel van een visuele rondwandeling een beschrijving gegeven van de huidige terreinsituatie. In hoofdstuk 4.2 wordt de historische tuinaanleg gereconstrueerd aan de hand van een analyse van het ontwerp van Henri Copijn en de eerder geconcludeerde bevindingen. Hoofdstuk 4.3 geeft een beschrijving van de bijzondere elementen
die op het terrein aanwezig zijn. Dit resulteert in een waardering die beschreven wordt in
hoofdstuk 4.4.
4. 1 - Huidige terreinsituatie
4.1.1 - Inventarisatie
Op het inventarisatiekaart van de huidige situatie zijn alle ingemeten bomen, beplantingsvakken en nog herkenbaar padenstructuren weergegeven. De huidige structuur wordt sterk bepaald door de omringende kloostermuur, de dominant aanwezige bouwmassa van het kloostercomplex en het sterk uitgegroeide bos. De nog resterende open ruimte staat hierdoor onder druk. De belangrijke zichtas die door het hoofdhuis loopt en een verbinding vormt met
de noordelijk gelegen Engweg en het zuidelijk gelegen „Broekbergerpad‟ richting de Langbroekerwetering wordt door de sterk uitgegroeide bomen belemmerd. De omringende kloostermuur belemmerd contact met het omliggende landschap.

Inventarisatiekaart

Analysekaart
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4.1.2 - Bomendatering
De bomendateringskaartjes geven een overzicht van de geschatte leeftijden van de aanwezige
bomen. De onderzoeksresultaten van Bomert Beheer bv. van 19 november 2007 zijn hiervoor bepalend geweest. Door de tijdsindeling te relateren aan de belangrijke tuinperiodes
wordt inzichtelijk gemaakt dat het aanwezige bomenbestand uit verschillende eerdere periodes nog aanwezig zijn. Hiermee worden de bijzondere nog aanwezige tijdslagen herkenbaar.
Op het totaal overzicht is duidelijk zichtbaar dat het bos behoorlijk verdicht is.

tot 1860

1860 - 1896

1896 - 1945

1945 - heden

Tijdslagen
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Bomendateringskaart
totaaloverzicht
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4.1.3 - Karakteristiek plangebied
Entree
Broekbergen heeft haar huidige entree via het Kloosterlaantje, vroeger genaamd Engweg.
Via deze toegangsweg rijdt men eerst langs de kloostermuur voordat men aan de westzijde
een eerste blik op het huis kan werpen. De toegangsweg wordt geflankeerd door beuken- en
eikenbomen die in 1880 geplant zijn. Zoals te zien op de foto van ca. 1881 waren in 1879 de
oorspronkelijke bomen langs de toegangsweg gekapt ten behoeve van de houtopbrengst zodat de zusters de bouwkosten voor de uitbreiding konden betalen . Door de sterk verdichte
beuken- en eikenlaan, is het Hoofdhuis in de zomer bijna onzichtbaar. Hierdoor is het verrassingseffect van het opdoemende huis en het open landschap van de Langbroekerwetering
aan de voorzijde groot.

Zicht op Broekbergerpad vanaf hoofdhuis

Zicht op Arca Pacis vanaf Broekbergerpad,
circa 1915

Noordwestzijde klooster Arca Pacis in ca. 1881 gezien
vanaf de Engweg (bron:Fotocollectie VanBerckel &
St.Driebergen-RijsenburgVroeger&Nu)

Zicht vanaf voorterrein richting de Engweg

Aan de voorzijde is de oorspronkelijke toegangslaan genaamd Broekbergerpad zichtbaar. Dit
pad is sinds 2005 ingesteld als recreatief wandelpad en onderdeel van het Aderwinkelpad; een
klompenpad dat op initiatief van de Stuurgroep Kromme Rijn Landschap, Landschapsbeheer
Utrecht en de Voetstap en in samenwerking met de gemeente tot stand kwam (bron: Historisch onderzoek Agandau dec. 2007). Het eerste deel van dit pad valt onder het grondgebied
van Broekbergen en wordt met een landbouwhek begrensd. Langs het pad staan nog enkele
restanten van de oorspronkelijke barokke bomenlaan. Echter door de aanplant van de houtwal is het zicht op het open weidegebied verstoord.
Zicht richting de Engweg
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Voorplein
Het voorplein is sober en functioneel ingericht en wordt met een sierhek afgescheiden van
de toegangsweg. Het restant van de gracht aan de voorzijde is via een kleine opening in de
muur verbonden met de waterpartij in de binnentuin. Langs de gracht staan nog enkele
beeldbepalende monumentale bomen. Er is geen karakteristieke heesterbeplanting meer
aanwezig.
De Kapel is betekenisloos afgeplant wat de uitstraling niet ten goede komt. Naast de Kapel is
een parkeerplaats ingericht, met een toegangspad naar de voormalige dienstwoning. Door de
uigegroeide meidoornhaag op de perceelscheiding is er aan deze zijde geen zicht op het omliggende landschap.

Zicht op voorzijde Hoofdhuis

Zicht op restant gracht aan voorzijde

Zicht op entree Kapel

Zicht op zijkant Kapel

Zicht op toegangspad voormalige
dienstwoning

Zicht op landschap richting Langbroekerdijk
zicht op landschap
zicht op landschap
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Binnentuin
Omsloten door de kloostermuur ligt de binnentuin. Het noordoostelijk deel van deze binnentuin wordt gedomineerd door het restant van de oorspronkelijke bosquetten, zogenaamde hakhoutbossen met wandelpaden uit de 18e en 19e eeuw. Dit bos is in het eindstadium
gekomen van beukenbos. Door het dichte bladerdak van de volgroeide beuken bereikt maar
zeer weinig zonlicht de bodem waardoor er weinig onderbegroeiing aanwezig is. Binnen dit
bos zijn nog steeds de subtiele hoogteverschillen herkenbaar die kenmerkend zijn voor de
Rococo en Vroege Landschapsstijl. Dit aanwezige reliëf en de aanwezigheid van sterremos
langs de randen maken de contouren zichtbaar van de verwaarloosde padenstructuur die tot
de Rococoperiode van 1789 terug te herleiden is. Binnen dit bos staan op markante plekken
enkele afwijkende bomen zoals geknotte tamme kastanjes, solitaire beuken, paardenkastanjes
en eiken.
Alleen langs de rand van het bos is een heesterlaag aanwezig, die waarschijnlijk uit de kloosterperiode van Arca Pacis stamt. Wel is er nog een markante groep rododendrons aanwezig
nabij de slingervijver met eiland. Deze zal in 1860 door Copijn aangeplant zijn. Kleine restanten van Stinzeplanten zijn nog herkenbaar als onderdeel van de Landschapsstijl van Copijn.

Zicht op bosrand

Zicht op bos

Zicht op bestaande kloostercomplex

Zicht op open plek
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Restanten oude tuinaanleg
Solitaire Beukengroep
Subtiel reliëf
Groep Moerascipressen ca 1860

Monumentaal eikenlaantje ca 1789
Monumentale Plataan ca 1836
Kloostermuur uit 1896
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Restant Slingervijver met eiland
Door de verschillende uitbreidingen van het kloostercomplex is de slingervijver van Henri
Copijn uit 1860 gereduceerd tot de huidige kleine vijver met eiland. De waterpartijen zijn
evenwel volledig overgroeid met de omringende bomen, waardoor er weinig licht in het water valt. Hierdoor is het beoogde spiegeleffect in de vijvers niet meer aanwezig.
Op dit eiland staat een zeer oude karakteristieke tamme kastanje die nog uit de barokke periode stamt. Het restant van de barokke halvemaan vijver (exedra) aan de achterzijde van het
Hoofdhuis stamt vermoedelijk uit 1757 (bron: onderzoek en analyse Debie) en is nog in zijn
oorspronkelijke vorm herkenbaar. Verder zijn in de tuin nog enkele markante bomen uit de
Landschapsstijl van Copijn herkenbaar die voor de tuin beeldbepalend zijn.

Zicht op eiland in slingervijver uit 1860

Zicht op restant halvemaanvijver uit 1757

Zicht op gracht uit 1820

Restant halvemaanvijver uit 1757
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4.2 - Gereconstrueerde aanleg
4.2.1 - Analyse Copijn ontwerp
Uit nader onderzoek naar het ontwerp van Henri Copijn blijkt dat deze samen met het ontwerp van Blookerpark, in Huis ter Heide afgeleid zijn uit een voorbeeldboek van de Parijse
tuinarchitect Victor Petit, die in 1855 „Habitations champêtres – Maison et parc Anglais‟ heeft geschreven.
Als we het ontwerp van Henri Copijn voor Broekbergen analyseren kunnen we concluderen
dat de slingervijver met het eiland als strategisch ontwerpmiddel is ingezet om vanuit, de
toen nog aanwezige serre aan de zuidzijde van het hoofdhuis, twee belangrijke zichtlijnen te
ondersteunen. Deze zichtlijnen richten zich op het omliggende landschap wat op deze manier bij de beleving van de tuin betrokken werd. Markant is de gerespecteerde vorm van de
exedra (halvemaanvormige vijver) die achter het huis ligt en nog uit de barokke periode stamt
en in het ontwerp van Copijn nog herkenbaar is.
Ook de barokke zichtassen aan de noord en zuidzijde van het huis zijn nog zeer duidelijk
aanwezig. Als laatste belangrijke element is de zichtlijn over het water in noordelijke richting
naar de centrale open ruimte in het bos, die in alle voorgaande perioden ook een cruciale rol
heeft gespeeld.

Victor Petit, 1855 Habitations champêtres - Maison et parc Anglais
Bron: Speciale Collecties Universiteit Wageningen

kloosterlaantje

broekbergenpad

Blookerpark, Huis ter Heide Ontwerp Henri
Copijn 1860 Bron: Tuinhistorisch onderzoek,
Eline Bos Waaldijk-Jörg

Broekbergen, Driebergen
Ontwerp Henri Copijn 1860

Analyse ontwerp Copijn
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4.2.2 - Vermoedelijke tuinaanleg
Met de ingemeten situatie, de aanwezige ontwerptekeningen, boomdateringen en de grondboringen om de padenaanleg te verifiëren is een gereconstrueerde aanlegtekening gemaakt.
Het was in de 19e eeuw niet ongebruikelijk om de ontwerptekening geïdealiseerd voor te
stellen en de uiteindelijke aanleg enigszins afwijkend uit te voeren als aangegeven stond in de
ontwerptekening. Het aanwezige terrein laat enkele markante plekken, reliëf en vormen zien,
waardoor nader onderzoek heeft plaatsgevonden. Ook de aanwezige oudere bomen maken
duidelijk dat in het terrein oudere tijdslagen aanwezig zijn.
Door de eerder getoonde ontwerptekeningen van de Rococo, de Vroege Landschapsstijl en
de Late Landschapsstijl met elkaar te combineren en deze gegevens te relateren met de aanwezige en gedateerde bomen blijkt dat het ontwerp van Henri Copijn terug te herleiden
is naar het oorspronkelijke Rococo ontwerp uit 1789! Grondboringen hebben aangetoond dat een groot deel van deze padenstructuur nog aanwezig is.

J.C. van der Muelen, Rococo 1789

C.G. Breitenstein, Vroege Landschapsstijl,
1815 - 1820

Henri Copijn, Late Landschapsstijl 1860
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4.3 - Bijzondere elementen
4.3.1 - Hoofdhuis
Het hoofdhuis is een blokvormig bakstenen gebouw in neorenaissancestijl, bestaande uit een
souterrain, beletage en twee verdiepingen onder een afgeplat schilddak, gedekt met leien. Aan
de voorzijde bevindt zich een risalerende middenpartij met trapgevel en een zadeldak haaks
op de hoofdkap. Een dubbele stoep met hardstenen treden leidt naar de ingang op de beletage. De dubbele deur met bovenlicht is voorzien van een hardstenen omlijsting met fronton. Boven de ingang is een venster met kruiskozijn geplaatst en op de zolderverdieping een
tweelichtvenster. Aan weerszijden van het middenrisaliet zien we op de beide etages een
groot samengesteld venster. Boven alle vensters is een hardstenen lateibalk aangebracht en
een boogveld met siermetselwerk. De trapgevel is voorzien van hardstenen afdekplaten en
een gemetselde makelaar met een hardstenen kruis als bekroning. Op het 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. Achter het complex staat een
hoge gemetselde tuinmuur uit 1896, die het contemplatieve en autonome karakter van de
zusterorde moest onderstrepen.
Arch: BV-doos ongeïnventariseerde; Lit: Harzing, 1976, p. 79-80.
besluit: 01031999 categorie R dbr 91
bron: Monumenten Inventarisatie Provincie Utrecht, 1996; Driebergen-Rijsenburg, Geschiedenis en Architectuur
4.3.2 - Kerktoren
De huidige kerktoren is naar ontwerp van A. Tepe in 1883 gebouwd met een bijbehorende
kapel, beiden in neogotische stijl. Deze kapel is in 1966 vervangen door de huidige kapel naar
ontwerp van J. Dresmé; de toren bleef behouden. De toren is op een achthoekige plattegrond opgetrokken, staat los van de kapel en bestaat uit 3 geledingen. De eerste geleding is
opgetrokken uit baksteen. De tweede geleding, boven de natuurstenen band, bevat in elke
zijde smalle vensters. De derde geleding wordt gekenmerkt door galmgaten met spitsboogbeëindigingen. De toren wordt bekroond met een hoog opgaand naaldspitsdak, gedekt met
leien.
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4.3.3 - Kapel
De huidige kapel, naar ontwerp van J. Dresmé, is gevestigd op de positie van de in 1964
gesloopte neogotische kapel van A. Tepe. De bouw van de nieuwe kapel in 1966 was een
direct gevolg van het Tweede Vaticaans Concilie in 1963. Tijdens dit Concilie werden de
bepalingen in het kerkelijk wetboek betreffende de geslotenheid van zogenaamde 'slotkloosters' herzien.
Het gebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en staat los van de originele
toren. Het gebouw kenmerkt zich door een, met koper bekleedde, hellend dak dat middels
een glazen lijst losgetrokken is van de buitenmuren

Voormalig begraafplaats Arca Pacis Bron:
http://www.dodenakkers.nl

4.3.4 - Kloostermuur
De in 1896 gebouwde tuinmuur is een bewaard voorbeeld van een omheinde aanleg die uitdrukking geeft aan de beslotenheid van het Rooms-Katholieke kloostercomplex Arca Pacis.
De bakstenen muur is ongeveer twee meter hoog en is geheel opgetrokken in kruisverband.
Helaas is de kloostermuur in slechte staat. Het hoofdprobleem is het feit dat de asfaltverharding pal tegen de muur is aangelegd. Het zware (landbouw)verkeer op deze asfaltweg heeft
de monumentale muur over de volle lengte tientallen centimeters naar de tuin gedrukt. Door
de korte afstand van de weg tot de muur vinden er regelmatig botsingen plaats waardoor de
monumentale muur beschadigd raakt.
4.3.5 - Lijkenhuisje en begraafplaats
Op de buitenplaats bevindt zich in het bos nog een lijkenhuisje, vermoedelijk gebouwd in
1897 en behorende bij de begraafplaats. Op 14 juli 1897 is de begraafplaats door de zusters
in gebruik genomen en ingewijd.
Deze bijzondere begraafplaats is gesitueerd op een markante open plek, die al in de 18e en
19e eeuw in de tuin van de buitenplaats een centrale rol vervulde als open plek in de aangelegde bosquetten.
Het nog aanwezige lijkenhuisje is een gebouwtje waar, in afwachting van de begrafenis, de
lijken werden gelegd van mensen die mogelijk aan een besmettelijke ziekte waren overleden.
Door deze gescheiden te houden van de levenden werd de kans op besmetting geminimaliseerd. Pesthuizen of gasthuizen hadden bij hun kerkhof al vaak zo'n huisje totdat in de Wet
op de Besmettelijke Ziekten van 1872 werd vastgelegd dat elke begraafplaats zo'n ruimte of
huisje moest hebben. Dit voorschrift was een gevolg van een andere kijk op hygiëne en ge-

Aanzicht lijkenhuis Bron: Patricia Debie

Aanzicht lijkenhuis
Bron: Debie en Verkuijl Tuinarchitecten BNT
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zondheidszorg, die dankzij nog veel meer maatregelen aan het eind van de 19e eeuw sterk
verbeterde. Lijkenhuisjes werden vaak gecombineerd met een opbaarruimte (bron:
www.dodenakkers.nl).
Het lijkenhuisje op Broekbergen is eenvoudig en sober vormgegeven. Hierdoor heeft het
geen grote architectonische waarde. Echter dat het lijkenhuisje in originele staat nog aanwezig is, is opmerkelijk te noemen aangezien er maar weinig lijkenhuisjes in Nederland overgebleven zijn.
Een begraafplaats als laatste rustplaats voor de bewoners van een buitenplaats is een historisch element dat veel toegepast werd en hoeft niet alleen tot de kloosterperiode toegeschreven te worden. Ook huisdieren werden op markante plekken in de tuin herdacht, waarbij dit
op een bijzondere manier in het tuinontwerp werd opgenomen.
De nog aanwezige religieuze tuinbeelden die verspreid in de tuin staan, zijn nog enkele gaaf
bewaard gebleven relicten uit deze kloosterperiode.
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4.3.6 - Bijzondere groenelementen
De waarderingskaart geeft een overzicht van de aanwezige assortiment bomen. Als we in
ogenschouw nemen dat een van de belangrijkste kenmerken van de Late Landschapsstijl het
gebruik van veel karakteristieke bomen is, waarbij kleur, textuur en vorm van blad belangrijke
ontwerpmiddelen waren die werden toegepast om de tuinen vorm te geven, dan kunnen we
concluderen dat Broekbergen een erg verschraald assortiment heeft. In Bijlage 7.4 is een
overzicht gegeven van de geïnventariseerde beplanting die aangetroffen is op het terrein.

Overzichtskaart bijzondere
groenelementen
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4.4 - Waarderingen
Waardering buitenplaats
De waarderingskaart geeft de elementen weer die van essentieel belang zijn voor de beleving
en historie van Broekbergen. Tevens zijn de sterke zichtassen vanuit het hoofdhuis over het
Kloosterlaantje naar de bebouwing van Driebergen en over het Broekbergenpad naar de
Langbroekerwetering duidelijk zichtbaar
De aangegeven bomen waren beeldbepalende bomen uit de Rococo en de Landschapsstijl
periode.
Het water is van belang als restant van de karakteristieke slingervijver uit de Late Landschapsstijl.
Het historische bos met haar verborgen slinger padenstructuur is van cultuurhistorisch belang als relict van het voormalige bosquet (hakhoutbos omzoomd met hagen en/of geschoren
bomen) uit de Rococoperiode.
De ommuring is vanwege het besloten karakter van de kloosterperiode van belang.
De open plek, herkenbaar aan de begraafplaats, is vooral van belang als centrale open plek
van alle stijlperiodes. In de Rococo als allée d’enfilade (aaneen geschakelde kabinetten c.q. open
ruimten in het bos). In de Vroege Landschapsstijl als twee afzonderlijke kabinetten. En in de
Late Landschapsstijl als zichtruimte in noordzuid richting.
De bebouwing (Hoofdhuis, Kapel en Toren) maken de verschillende tijdlagen zichtbaar
waarmee de huidige buitenplaats haar identiteit heeft gekregen.

Waarderingskaart Buitenplaats Broekbergen
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Waardering bebouwing
Het ontstaan van het huidige hoofdhuis gaat terug tot 1755. In dit jaartal hebben Samuel en
Adriaan Balthasar van der Muelen een herenhuis gebouwd op de locatie van de Lusthof (zie
paragraaf 3.3.1 - Bouwhistorische ontwikkeling). Bepalend voor de uitstraling van het huidige
gebouw zijn de, duidelijk af te lezen, verbouwingen die door de eeuwen heen zijn gedaan.
Mede door de cultuurhistorische waarde en de kenmerkende ontwikkelingen van dit gebouw,
heeft het een hoge monumentenwaarde waardoor behoud noodzakelijk is.
Een hoge monumentenwaarde heeft ook de klokkentoren, behorende bij de in 1964 gesloopte kapel van architect A. Tepe. Deze toren is van cultuurhistorische waarde vanwege de uitdrukking van het Rooms- Katholieke kloostercomplex Arca Pacis. Daarnaast bepaalt deze
toren sterk het silhouet van het totale complex in de landelijke omgeving. Behoud is dus
noodzakelijk.
De in 1896 gebouwde tuinmuur is van cultuurhistorische waarde als compleet bewaard
voorbeeld van een omheinde aanleg die uitdrukking geeft aan de beslotenheid van het
Rooms-Katholieke kloostercomplex Arca Pacis. De muur is van ensemblewaarde als onderdeel van het complex en in relatie tot de landelijke omgeving (bron: beschrijving monumentenregister; bijlage 7.3).
De in 1966 gebouwde kapel door architect J.A.A. (Johannes) Dresmé heeft een cultuurhistorische waarde. De kapel is namelijk een direct gevolg van de in 1963 gehouden Tweede Vaticaans Concilie waarin werd besloten, dat de zogenaamde 'slotkloosters' een meer open gemeenschap moesten worden, met kerkdiensten die ook door buitenstaanders te bezoeken
zijn. Daarnaast geeft de aanwezigheid van de kapel op de buitenplaats een fraai beeld van de
historische ontwikkelingen van het gebied.
Beide kloostergangen (carrés) hebben helaas grote inbreuk gemaakt op het tuinontwerp van
Henri Copijn. (Late Landschapsstijl, 1860) Met name de karakteristieke waterloop van dit
ontwerp is hierdoor komen te vervallen. Mede hierdoor hebben deze twee carrés een negatieve monumentenwaarde, waardoor vervanging wenselijk is.

Waarderingskaart bebouwing
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5. - UITGANGSPUNTEN HERONTWIKKELING
Zoals uit de voorgaande beschrijvingen blijkt heeft Broekbergen een rijke historie gekend.
Een belangrijk uitgangspunt voor de herontwikkeling van de buitenplaats is dan ook om de
aanwezige tijdslagen weer inzichtelijk te maken waarmee Broekbergen weer in haar historische context geplaatst wordt. Hiervoor worden in dit hoofdstuk de uitgangspunten beschreven die bepalend zijn voor de restauratie van de tuin welke vertaald zijn naar het stimuleren
en vergroten van de natuurwaarden. Vervolgens wordt een beschrijving van de wensen van
de eigenaarsfamilie weergegeven. De hieruit volgende knelpunten worden geformuleerd
waarna in een conclusie de startpositie van de uitgangspunten voor herontwikkeling zijn samengevat.
5.1 - Natuurwaarden
Het plangebied is relatief klein van omvang. Echter doordat het ingesloten ligt tussen de
boscomplexen van Dennenburg en het landschap van de Langbroekerwetering is de potentie
aanwezig de aanwezige natuurwaarden te vergroten. Uitgangspunt bij de tuinrestauratie is het
toepassen van een soortenrijk assortiment passend bij de Rococo en Landschapsstijl . Hiermee wordt niet alleen de flora uitgebreid maar zullen ook de natuurwaarden van de bijbehorende fauna weer vergroot worden.
Voorop staat dat het oude bomenbestand gekoesterd wordt. Deze zijn de sfeermakers in het
gebied. Hiervoor dienen de monumentale bomen in het plangebied zoveel mogelijk behouden/gerevitaliseerd te worden. Om de kwaliteit van deze bomen te verbeteren dient de achterstallige onderhoudsnoei plaats te vinden waarbij geselecteerde kap noodzakelijk kan zijn.
Door lichttoetreding in het bos te creëren kan de oorspronkelijk bloeiende onderbegroeiing
het zogenaamde „Engelse Hout’ terug gebracht worden. Hiermee ontstaat er niet alleen een
historische beeld maar wordt ook het faunaleven gestimuleerd.
Natuurontwikkeling wordt verder gestimuleerd door de gedempte slingervijver weer te herstellen. Meer lichttoetreding in het water (door snoei en geselecteerde kap van de omringende bomen) is noodzakelijk. Hiermee zal de waterkwaliteit en de daarmee samenhangende
fauna aanzienlijk verbeteren. Een goede doorstroming kan zorgen voor een verbetering van
de waterkwaliteit. Hierbij is het belangrijk dat er geen vervuild rioolwater meer toegelaten
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wordt in de natuurlijke watergangen.
De inrichting van de gazons langs de slingervijver kan ook een rol spelen voor de natuurontwikkeling. Door een extensiever maaibeheer van enkele graszones ontstaat er niet alleen
een historisch beeld, maar kan ook een bloemenweide ontwikkeld worden en volgen faunasoorten die hier in thuis horen. Ook de toepassing van Stinzeplanten past in dit beeld.
5.2 - Wensen eigenaar
Masterplan
Het hoofduitgangspunt van de eigenaarsfamilie bij de restauratie en herontwikkeling van de
tuin en bebouwing van landgoed Broekbergen is dat zowel recht gedaan wordt aan de Kloosterperiode van ca.120 jaar als aan de Lusthof&Buitenplaatsperiode van ca.175 jaar.
Daartoe is als eerste stap uitgebreid historisch onderzoek uitgevoerd zowel naar de bouwhistorie van de rijksmonumenten, als naar de tuinontwerpen die in de loop van de eeuwen zijn
gerealiseerd. Deze historische onderzoeken dienen als „onderlegger‟ te worden gebruikt voor
het uit te werken integrale Masterplan.
Cultuur-historische uitgangspunten
Op grond van de resultaten van het historisch onderzoek kiest de eigenaarsfamilie voor de
volgende uitgangspunten:
 restauratie en herontwikkeling van Broekbergen als familiebuitenplaats;
 restauratie van het noordelijk deel van de binnentuin op basis van het Rococotuinontwerp uit 1789;
 restauratie van het zuidelijke deel van de binnentuin op basis van het ontwerp in Late
Landschapsstijl van Henri Copijn; de niet passende carré-bebouwingen uit 1964 dienen
dus gesloopt te worden om plaats te maken voor de tuinrestauratie;
 restauratie van het monumentale hoofdhuis met als uitgangspunt de situatie in 1912,
maar zodanig dat het gebouw weer het Hoofdhuis wordt van de Buitenplaats passend bij
de tuinrestauratie van aangrenzende zuidelijke tuin (Copijn-ontwerp);
 herstel van de bijzonder waardevolle barokke lange zichtassen vanuit het Hoofdhuis over
het Kloosterlaantje naar de bebouwing van Driebergen en over het Broekbergenpad naar
de Langbroekerwetering;
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renovatie van het voorterrein en voorplein van het Hoofdhuis en de monumentale Klokkentoren passend bij de monumentale uitstraling van Broekbergen;
renovatie van de Kapel zodat deze zelfstandig kan worden gebruikt voor sociaalmaatschappelijke, culturele- en religieuze doeleinden;

De herontwikkeling dient zoveel mogelijk te passen bij de kernkwaliteiten van Broekbergen.
Uitgangspunten milieu en duurzame energie
Het uitgangspunt bij de restauratie van het Hoofdhuis, renovatie van de Kapelzaal en de
passende vervangende nieuwbouw is zoveel mogelijk energieneutraal duurzaam bouwen
zonder aantasting van de monumentale kwaliteit.
De muren en daken van het Hoofdhuis worden aan de binnenzijde geïsoleerd waarbij de nog
aanwezige oude glasruiten worden gehandhaafd en voorzien van achterzetramen aan de binnenzijde.
In de zomer wordt de zonnewarmte die ingevangen is door de Serres van het Hoofdhuis,
Kapelzaal en de Oranjerie, opgeslagen in de grondbodem. Vervolgens wordt in de winterperiode de warmte die in de grondbodem is opgeslagen gebruikt om via een warmtepomp de
gebouwen te verwarmen via vloer- en wandverwarming.
Zonnecollectoren en zonnecellen worden uitsluitend toegepast mits deze niet zichtbaar zijn
vanaf het maaiveld; bijvoorbeeld op het platte dak van het Hoofdhuis.
Het dak en de muren van Kapelzaal worden geïsoleerd. Het dak wordt voorzien van een
groen sedumdak.
Uitgangspunten natuurontwikkeling
Het vergroten van de biodiversiteit is ook één van de subdoelen van de restauratie en herontwikkeling van Broekbergen.
In principe zullen geen karakteristieke monumentale bomen worden gekapt.
De Stinzeplanten behorend bij de historische buitenplaatsen zullen zonodig opnieuw geïntroduceerd worden.
De monumentale klokkentoren zal in samenwerking met de uilenwerkgroep geschikt worden
gemaakt als broedplaats voor uilen.
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Veel monumentale bomen langs de kloostermuur hebben door de direct aangrenzende gesloten asfaltverharding van het Kloosterlaantje helaas een slechte vitaliteit. In eerste instantie zal
getracht worden de vitaliteit van deze monumentale bomenrij te herstellen door aan te dringen bij de gemeente op vervanging van een asfaltstrook langs de straatzijde van de muur
door halfopen verharding of groen.
Uitgangspunten financiering en exploitatie
Het financiële uitgangspunt van het Masterplan is dat de hoge restauratie en onderhoudskosten van de monumentale buitenplaats Broekbergen blijvend gegarandeerd kunnen worden.
De restauratie van de monumentale gebouwen en historische binnentuin van de buitenplaats
gaat enkele miljoenen euro‟s kosten.
Daarom is het noodzakelijk dat de te slopen lelijke carrés uit ca. 1964 worden vervangen
door te verhuren of te verkopen nieuwe bebouwing. Deze passende vervangende nieuwbouw dient zowel wat betreft de locatie als de vormgeving te passen bij de restauratie van
deze historische buitenplaats.
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6. - ONTWIKKELINGSVISIE & REFERENTIES
Zoals blijkt uit de voorgaande beschrijving heeft Broekbergen een uitgebreide geschiedenis.
Bij de uitwerking van de Ontwikkelingsvisie Broekbergen worden deze historische tijdlagen
weer inzichtelijk gemaakt. Bij het Masterplan staan zowel de buitenplaatsperiode uit de 17e
en 18e eeuw als de centraal, waarbij ook de kloosterperiode uit de 19e gerespecteerd wordt.
Deze historische context wordt aangevuld met een nieuwe toevoeging in de vorm van passende nieuwbouw waarmee Broekbergen ook voor de toekomst weer haar vitaliteit terug
krijgt.
In hoofdstuk zes worden de uitgangspunten voor de tuin, de restauratieplannen voor het
hoofdhuis en de passende nieuwbouw verder toegelicht aan de hand van referentiebeelden.
6.1 - Ontwikkelingsvisie en Masterplan
De aanwezigheid van de zeer bijzondere Rococo elementen zoals de paden en beeldbepalende bomen in het noordelijk deel van de tuin en de restanten van de slingervijver in het zuidelijk deel van de tuin, bieden voor deze locatie een unieke ontwerpopgave bij de tuinrestauratie. Door de aanwezigheid van markante beeldbepalende elementen uit de verschillende
stijlperiodes ontstaat er een bijzonder ontwerpuitgangspunt; een combinatietuin waarbij alle
stijlperiodes inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Hiermee kan ook de storende aanbouw
vervangen worden in passende nieuwbouw waarmee Broekbergen ook in een eigentijds
tijdsbeeld mee genomen worden naar de 21e eeuw.
Voor het zuidelijk deel wordt de inrichting volgens de Late Landschapsstijl hersteld waarbij
de zichtlijnen vanaf het hoofdhuis weer hersteld worden over de slingervijver. Doordat de
ommuring contact met het achterliggende landschap blokkeert dienen hier blikvangers of
passende muuropeningen te worden gemaakt.
Voor het noordelijk deel van de tuin wordt voor Nederland een unieke Rococotuin hersteld!
Binnen het geldende bestemmingsplan wordt een nieuwe oranjerie en theekoepel ingepast
waarbij de oorspronkelijke slingervijver van Henri Copijn weer hersteld kan worden.
Aan de zuidzijde is naast de Kapel ruimte om een bijgebouw te integreren dat de zichtlijn in
noordzuid richting verbind.

Concept Masterplan Buitenplaats Broekbergen
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De centrale zichtas door het huis dient weer in noord- en zuidrichting naar de omgeving
versterkt en hersteld te worden. De sfeer in de tuin zal niet alleen bepaald worden door de
herstelde padenstructuur, slingervijver en het bebouwingsensemble. Met de nieuw toe te
voegen beplanting zal een hedendaagse interpretatie gegeven worden aan de hierboven beschreven stijltuinen waarbij de historische context gerespecteerd maar ook vooral herinterpreteert wordt. De toegepaste beplanting kan hiermee een nieuwe benadering van deze historische tuin geven.

Masterplan Buitenplaats Broekbergen
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6.2 - Restauratie tuin
6.2.1 - Uitgangspunten
Om de verschillende tijdsperioden weer herkenbaar te maken dienen de karakteristieke onderdelen hiervan hersteld te worden. Dat betekent dat het noordoostelijk deel met de Rococotuin op een andere manier benaderd wordt als de Landschapstuin van Copijn in het zuidelijk deel. Voor de Rococotuin is het herstel van de padenstructuur uit 1789 van groot belang.
Ook de centraal gelegen „allee d’Enfilade‟ (aaneengeschakelde kabinetten) kan weer herkenbaar
worden teruggebracht. Tevens is de beplantingsopbouw in de zogenaamde bosquetten bepalend voor de sfeer van dit tuingedeelte.
Voor de Landschapsstijltuin vormt de slingervijver het hart van dit tuinonderdeel. Door het
verwijderen van de beide carrés bestaat er weer een mogelijkheid om de gedempte vijverpartij te herstellen naar de situatie uit 1860. Hiermee kan de centrale positie van het Hoofdhuis
in de tuin weer in ere hersteld worden. Ook worden hiermee de belangrijke zichtlijnen die
vanuit het Hoofdhuis de tuin in lopen weer hersteld, en ontstaat er weer een samenhang tussen gebouw en omgeving. Voor dit tuingedeelte is het romantische beeld van een ideaal landschap wat werd uitgebeeld, van belang. Accenten in beplanting met solitaire boomgroepen,
bijzonder blad en bloemkleuren spelen hierbij een rol. Ook de verbeelding van leven en
dood draagt bij aan het romantische beeld. Het herintegreren van de begraafplaats kan hier
dan ook een cruciale rol in spelen.

Eigentijdse hagenstructuur Rococo tuin
Tuinarchitect Jacques Wirtz

6.2.2 - Referentiebeelden Rococo tuin
Kenmerkend voor de Rococostijl is het nastreven van extreme decoraties. Hierbij gaat de
zware symboliek van het Classicisme verloren. Er wordt meer aandacht aan de verrassende
beleving van de wandeling besteed, waarbij kronkelende paden in de hakhout- of wildbossen
ontstaan. Deze structuur is herkenbaar door de kleinschaligheid en beslotenheid en ligt apart
van het huis. Kleine bouwkundige elementen zoals Griekse tempels, zuilen, koepels, Chinese
tempels of ruïnes, hermitage, rosea, arboreta/pineta maken het dwalen tijdens een wandeling
in de tuin nog aantrekkelijker. Andere elementen die steeds voorkwamen in de tuin waren:
weiden en akkers, hakhoutbossen, bloemdragende heesters en niveauverschillen door opgeworpen heuvels.
Kenmerkend zijn deze slingerende paden die met hagen, gesnoeide bomen of berceaus
(loofgang) omzoomd werden. De vormgeving van deze paden was verfijnd en vaak kunstmatig kronkelend gemaakt. De wandeling was vaak zonder duidelijk einddoel. We herkennen

Omhaagde Rococopaden Wilaard estate
Tuinarchitect Jacques Wirtz
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hier dan ook de zogenaamde C- en S-stukken in deze sjabloonmatige manier van vormgeving. Doordat de tuin hierdoor niet direct te overzien was werd de suggestie gewekt dat de
wandeling oneindig was en de tuin groter was dan in werkelijkheid. Binnen deze omzoomde
structuur werd soms ook beplanting zodanig langs de paden verwerkt dat er een gelaagde
opbouw in hoogte ontstond. Hierbij stonden de lagere planten dichtbij de paden en liep deze
in hoogte op. Hierbij was de intentie dat andere paden niet zichtbaar voor de wandelaar waren. De paden waren uitgevoerd in halfverharding als schelpen, grind of aangestampt zand.
De toegepaste hagen zorgden ook voor verrassende nissen waar beelden of bankjes in geplaatst werden. Voor de beleving van de tuin was het verrassingseffect van groot belang. De tuin was bedoeld om te imponeren en te vermaken.

Zicht op allee d‟Enfilade
Tuinarchitect Jacques Wirtz

Toegangspad naar allee d‟Enfilade d.m.v.
Berceau Baarnse Bos, Baarn

Omkadering bosquet door gesnoeide
bomenSchlosspark Benrath, Düsseldorf

Gesnoeide bomen
Annevoie, Wallonië

Waterkom in allee d‟Enfilade Knightshayes Court, Devon

Tuinbeelden in nissen park Nijenrode

Parkeerplaatsen geïntegreerd tussen hagen.
Tuinarchitect Jacques Wirtz
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6.2.3 - Referentiebeelden Late Landschapsstijl
De Late Landschapsstijl wordt gekenmerkt door de verbeelding van een ideaal landschap.
Hierin speelde de beleving van het park een grote rol.
De waterelementen werden opgenomen in een grootschalige parkcompositie waarbij het huis
onderdeel uitmaakte van het geheel. Denkbeeldige zichtlijnen over vijvers en open weiden
werden gecreëerd naar punten buiten de tuin zelf. De tuin werd ontworpen als wandeling
rondom deze grote vloeiend verlopende waterpartijen, zogenaamde slingervijvers waarbij de
elementen die men tegenkwam de wisselende stemmingen ondersteunden. Het park was een
imitatie van buitenlandse berglandschappen die een dramatische sfeer moesten oproepen.
Hierdoor werd de wandeling ervaren als bespiegeling van het leven zelf. Het water had daardoor een grote invloed op de beleving van het park en vormden het centrale element van het
Landschapspark! De sjabloonmatige vormgeving veranderde in een meer natuurlijke belijning. De positie van het water was voor het plan van groot belang, omdat zichtlijnen over
het water naar de ruïnes en tuingebouwtjes liepen die in het park stonden. De waterpartijen
hadden ook een duidelijke spiegelende functie voor de bruggen en tuingebouwtjes.
De beplanting had een rijkdom aan kleur, groentinten, bladranden en groeivormen en moest
een levendig, kleurrijk en zo natuurlijk mogelijk beeld geven. Hiermee werden rondom de
vijvers en in het park accenten gelegd en kon het perspectief beïnvloed worden. Er werd een
afwisseling gecreëerd in open/gesloten en lichte/donkere ruimtes. Tevens plantte men solitaire exotische bomen of boomgroepen. Tuinhuizen, oranjerieën en dierenverblijven in Zwitserse stijl werden de nieuwe sierelementen.

Stinzenplanten Oversingel, Assen
Bron: Jasper Helmantel

Stinzenplanten Mentheda, Middelstun
Bron: Jasper Helmantel

Slingervijver Huis te Werve, Rijswijk

Slingerpaden van halfverharding

Stinzenplanten Mentheda, Middelstun
Bron: Jasper Helmantel
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6.2.4 - Referentiebeelden tuinelementen
De begraafplaats kan een cruciale rol spelen in het Landschapspark. In de Landschapsstijl
werd „de overpeinzing van het leven’ benadrukt waarbij de rondwandeling door het park als metafoor van het leven zelf werd gebruikt. Hierbij kwam de dood als thema veel voor. Het grafeiland met de tombe van Jean-Jacques Rousseau is hier een mooi voorbeeld van. Door het
eiland in de slingervijver her in te richten kan een prachtig karakteristiek romantisch element
toegevoegd worden.
Ook de inpassing van tuinhuizen, een oranjerie, dierenverblijven, tuinbeelden en banken,
zoals voorgaand beschreven geven de tuin een extra dimensie waarbij de historische sfeer benadrukt wordt.

Theekoepel, park Roosendael, Velp

Lourdesgrotje België
Foto Laura Fokkema

Tuinprieel en bruggetje, park Mentheda,
Middelstun Foto: Jasper Helmantel

Lourdesgrotje Kloostertuin Dyck Jüchen Duitsland

Menagerie, Chateau de Seneffe, België

Menagerie Schlossgarten Schwetzingen

Populiereneiland met het graf van Jean-Jacques
Rousseau op Ermenonville, schilderij van Hibert
Robert
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Tuinbank park Frankendael, Amsterdam

Brug Hortus, Amsterdam

Verlichting Huis te Werve, Rijswijk

Tuinbank

Brug Hortus, Amsterdam

Verlichting Hortus, Amsterdam

Brug Hortus, Amsterdam

Verlichting Nordkirchen, Westfalen
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6.2.5 - Referentiebeelden kloostermuur
De kloostermuur vormt een belangrijk cultuurhistorisch relict uit de periode dat Broekbergen
in gebruik was als kloostercomplex. Voor de Landschapsstijl zijn zichtlijnen naar het omliggend landschap van essentieel belang. Hiervoor kunnen incidenteel openingen in de muur
gemaakt worden waarbij het landschap bij de tuin betrokken wordt.

Doorkijk naar landschap met openingen in kloostermuur, Huis te Werve Rijswijk

Openingen in muur Bron: Debie en Verkuijl Tuinarchitecten BNT
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6.3 - Restauratie / herbestemming woonhuis en kapel
6.3.1 - Uitgangspunten
Visie op de planontwikkeling
Het aanwezige complex bestaat voornamelijk uit het hoofdhuis, twee carrés met binnenhoven en een kerkgebouw met vrijstaande toren, alles binnen een ommuurde, historisch belangwekkende, tuin.
Wij gaan in deze toelichting voorbij aan het onderdeel achterstallig onderhoud, dat aan alle
opstallen gepleegd moet worden.
Het Hoofdhuis zal worden bewoond als eigen woning van de eigenaarfamilie van de buitenplaats. De beletage wordt gebruikt als hoofdverblijfsruimtes en de slaap- en badkamers van
de kinderen bevinden zich op de eerste verdieping. De zolderverdieping wordt gebruikt als
logeerkamers voor gasten en verzorgenden.
Om de functies goed te kunnen ontwikkelen zal er een passende manier gevonden moeten
worden om buitenruimtes te realiseren. Te denken valt aan een serreachtige aanbouw aan de
zuidzijde waarop balkons gesitueerd kunnen worden. Speciale aandacht is nodig voor de
ontsluiting van de functies over de verdiepingen heen. Deze ontsluiting van het hoofdhuis
zal op een eenduidige manier moeten plaatsvinden op een wijze die een goede ontsluiting
van alle verdiepingen mogelijk maakt.
Een van de uitgangspunten voor de restauratie van het Hoofdhuis is dat (verpleeg)zorg in de
eigen woning zonder verbouwingen mogelijk is.
Door middel van ingrepen in het platte dak is het mogelijk zonder de gevelaanzichten te veranderen meer lichttoetreding te maken t.b.v. de zolder en door op of in de nieuwe kapvorm
ook zonnepanelen aan te brengen (onzichtbaar vanaf maaiveld) kan men de energiehuishouding dienen.
Er is een spanning tussen de bestaande carrés met binnenhoven en het park. De binnenhoven met de omliggende bebouwing vormen een inbreuk op het monumentale park. Wij willen de recente bebouwing rond de binnenhoven slopen met uitzondering van het kerkge-
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bouw. Het hoofdhuis komt daardoor aan het park te liggen en het park kan hersteld worden.
In dit park kunnen vervangende nieuwe gebouwen gerealiseerd worden.
Een apart onderdeel waar de eigenaar zich sterk voor zal maken is het zo energiezuinig mogelijk maken van het complex. Dit zal met name voor het monumentale hoofdhuis zorgvuldig uitgewerkt moeten worden ten aanzien van de bouwfysische consequenties.
Visie op de restauratie/herbestemming van het klooster „Arca Pacis‟.
In onze visie is het belangrijk er voor te zorgen dat de te restaureren onderdelen, de nieuwe
ingrepen, de nieuwe gebouwen en de nieuwe inrichtingselementen samen met het park een
kwalitatief sterk geheel vormen. Hierbij laten wij ons inspireren door de culturele rijkdom die
te ontdekken valt bij de door de eeuwen heen uitgedijde kloosters, burchten en paleizen. De
geschiedenis van het complex is hierin vaak afleesbaar.
Bij een karakteristiek gebied dat een bouwblok omvat en dat uit een geheel van monumentale
gebouwen en uit functionele overwegingen later toegevoegde bouwsels bestaat, is het belangrijk strategische keuzen te maken bij het herbestemmen.
De uit (architectonisch) historisch oogpunt waardevolle bebouwing wordt in principe behouden. Daarbij moet ook gelet worden op de samenhang van de te behouden onderdelen.
De herkenbaarheid van de historische structuur na de herbestemming geeft een geheel eigen
identiteit aan het complex. Een tweede criterium wordt bepaald door de geschiktheid van de
gebouwen om er functionele en praktische functies in onder te brengen.
De kapelzaal werd de laatste jaren gebruikt voor exposities, klassieke concerten, uitvaarten en
lezingen. Bezien moet worden of het gebruik ervan geïntensiveerd kan worden met het oog
op een sluitende exploitatie. Met haar nieuwe functie moet het gebouw uitnodigend zijn, de
nieuwsgierigheid wekken en mensen uitnodigen om er eens naar toe te gaan. De identiteit
moet ook tot uitdrukking komen in de manier waarop het geheel (her)vormgegeven wordt.
Daarnaast moet het gebouw drempelloos zijn. Een ieder die op landgoed Broekbergen komt
moet zich uitgenodigd voelen het gebouw te bezoeken.
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6.3.2 - Referentiebeelden serre aan hoofdhuis

The Orangery, Belton Bron: The Glass House, John Hix

The Orangery, Belton Bron: The Glass House, John Hix

The Orangery, Belton Bron: The Glass House, John Hix
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6.3.3 - Referentiebeelden kapelzaal

Bestaande situatie

Klooster te Vught Bron: Marx en Steketee architecten

Porto San Giorgio Bron: Seminarie
Redemptoris Mater

Shanghai house Bron: Architecture now volume 4

Grote Kerk te Veere Bron: Marx en Steketee architecten
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6.4 - Passende vervangende nieuwbouw
6.4.1 - Uitgangspunten
Het uitgangspunt voor de herontwikkeling van Broekbergen wordt gevormd door de oorspronkelijke Buitenplaats. Deze transformatie wordt mede uitgedragen door de plaatsing en
vormgeving van nieuwe opstallen, behorende bij de traditionele opzet van een buitenplaats.
Daardoor moeten de tegen het hoofdhuis aangebouwde carrés verwijderd worden. De nieuwe bijgebouwen die morfologisch duidelijk ondergeschikt zijn aan het hoofdhuis, zullen
vormgegeven worden op basis van typologieën die te herkennen zijn in de bij buitenplaatsen
en landgoederen bekende bijgebouwen.
6.4.2 - Referentiebeelden koetshuis
Het Koetshuis is een bijgebouw dat bestemd was voor het onderbrengen van de koetsen en
de paarden. Het bouwwerk is vaak relatief eenvoudig in verhouding met het hoofdhuis en
bestond uit een hoge begane grond etage met grote openslaande deuren voor de paarden en
de koetsen. De kap werd gebruikt voor de opslag van hooi en ander voer, maar ook werden
hier dikwijls de personeelsverblijven ondergebracht zodat ook deze tweede laag van ruime
omvang is en is voorzien van hijsluiken, dan wel vensters.

Koetshuis Kasteel de Haar Bron:
Architektenburo Verlaan en Bouwstra

Koetshuis Bron: http://www.weerschild.nl

Voorgevel Hoofdhuis Broekbergen

Moderne interpretatie koetshuis Bron: Beeldregieplan
van den Oever, Zaaijer & Partners architecten
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Koetshuis Kasteel Zwijnsbergen
- 68 Bron: Architektenburo Verlaan en Bouwstra

6.4.3 - Referentiebeelden oranjerie
De oranjerie is een gebouw dat in de 18e en 19e eeuw in de tuin stond en gebruikt werd voor
de opslag van sinaasappelbomen en andere voor vorst kwetsbare planten en gewassen. Het
gebouw bestaat uit een enkele, maar zeer hoge, bouwlaag waarbij de gevels zo veel mogelijk
zijn opengewerkt met grote glazen vensters, om zonlicht en daarmee ook warmte naar binnen te halen. De oranjerie is de voorloper van de kas, die geheel uit glas is opgebouwd.
Zowel de oranjerie als het theehuis zijn vertrekken behorende tot de verblijfsruimten van de
bewoners van het hoofdhuis. De vormgeving is daarom veel verfijnder dan die van bijvoorbeeld het koetshuis of bouwhuis, die in de hoofdzaak alleen door personeel bezocht werden.

Oranjerie Ruurlo Bron: http://www.gemeenteberkelland.nl

Oranjerie Kasteel Geldrop
Bron: Architektenburo Verlaan en Bouwstra

Oranjerie in Dublin, Bron Architektenburo Verlaan en Bouwstra

Oranjerie/sungalow Chateau de Seneffe, België
Koetshuis Kasteel Zwijnsbergen
- 69 Bron: Architektenburo Verlaan en Bouwstra

6.4.4 - Referentiebeelden theehuis
Het theehuis, is een tuinhuis waar men thee en andere dranken nuttigt. Het is een klein
bouwwerkje met opengewerkte gevels zodat van binnenuit de tuin in alle richtingen goed
zichtbaar is. De vormgeving is verfijnd gezien het bouwwerk in de landschapsarchitectuur
vaak een sculpturale rol heeft.

Theekoepel / tuinhuis Over-Holland
Bron: Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek en „s-Graveland

Theekoepel / tuinhuis Over-Holland
Bron: Theekoepels en tuinhuizen in de
Vechtstreek en „s-Graveland

Theekoepel Bron: Architectenburo De Vries

Theekoepel Bron: Architectenburo De Vries
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7. - BIJLAGEN
7.1 - Chronologisch overzicht ontwikkeling buitenplaats Broekbergen
?<1701

Lusthof met duyfhuis (Bron: PHB)

1755

Bouw herenhuis Broekbergen (bron Monumenten Inventarisatie Project en
Register van beschermde monumenten van de Rijskdienst van Archeologie)

1789 - 1811

Aanleg Rococo tuin,vermoedelijk door de eigenaar Johan Carel van der Muelen (1746 - 1811), burgemeester van Utrecht

1815 - 1820

Verandering van de tuin in Vroege Landschapsstijl door Christiaan George
Breitensteyn (1788 - 1869) uit Zeist (leerling van J.D. Zocher sr.).

1860

Omvorming van de tuin naar de Late Landschapstijl door tuinarchitect Henri
Copijn (1842-1923).

1875

Verandering woonfunctie naar klooster.

1879

Uitbreiding klooster met kloostergang, aan één kant begrensd door een aangebouw gedeelte waarin de refter en de keuken een plaats kregen.

1883

Bouw kapel met klokkentoren (A. Tepe). Deze kapel sloot aan op de in 1879
gebouwde kloostergang.

1896

Bouw huidige kloostermuur (beslotenheid kloosterorde)

1912

Verbouwing kloostergebouw (Herman Kroes)

1964 - 1965

Uitbreiding klooster (carrés) - demping gracht
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1966

Sloop kapel; bouw huidige kapel (J.A.A. (Johannes) Dresmé)

1980

Inpandige verbouwing hoofdhuis

1996

Inpandige verbouwing hoofdhuis

7.2 - Chronologisch overzicht bewoners Broekbergen
1701

Diederink Vinck erft van zijn vader de Lusthof en landerijen van Broekbergen (Bron: PHB)

1714 - 1720
1716

Wilhelmina de Veer (bron: PHB)
Lofzang (zie par. 7.6) op Lusthof Broekbergen

1728?-1743

Reijnier de Voornen en Elisabeth Croes eigenaren (bron Agandau rapport)

1743

Hofstede Broekbergen wordt eigendom van Joseph Elias van der Muelen,
heer van Maarssenbroek (1707-1781) ook burgemeester van Utrecht (bron:
Leenakte HUA, arch. 57, inv. 423)

1753

Broekbergen is eigendom van Adriaan Balthasar (1713 - 1789) en Samuel van
der Muelen (1715 - 1775) (bron Agandau rapport)

1753

Verpachten van „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‟
aan Jochem van Doorn. (bron Agandau rapport)

1755

Bouw herenhuis Broekbergen door Samuel en Adriaan Balthasar van der Muelen ( bron Monumenten Inventarisatie Project en Register van beschermde
monumenten van de Rijskdienst van Archeologie)
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1775
1789

Broekbergen komt in eigendom van Adriaan Balthasar, omdat in dit jaar zijn
broer Samuel overlijd. (bron Agandau rapport)
Veiling buitenplaats eigendom Jan (Johan?) Carel van der Muelen (Bron
Transportakte 1789 HUA, arch. 57, inv. 424)

1874

Verkoop buitenplaats door Wilhelmina Georgetta Reinhardina van Veersen
(weduwe van Jan Carel van der Muelen) middels een openbare verkoop aan
de Cothense houthandelaar Johannes Damen die echter geenszins van plan is
zelf op Broekbergen te gaan wonen. (Bron Agandau rapport)

1875

Huur van de Buitenplaats Broekbergen door de zusters Benedictinessen van
de Altijddurende Aanbidding van het H. Sacrament van Bonn-Endenich.
(bron Agandau rapport) De zusters stichten in dit een nieuw klooster met de
naam „Arca Pacis‟(Ark van Vrede).
De in Amsterdam woonachtige Duitse koopman Paul Franz Theodor Sträter
koop in dit jaar Broekbergen en stelt de buitenplaats volledig ter beschikking
aan de zusters Benedictinessen die er wonen. (bron Agandau rapport)
De buitenplaats Broekbergen wordt officieel eigendom van de zusters Benedictinessen door een schenking van het landgoed van Paul Franz (Agandau).

1877
1895
1996

1996
1997

2008

De zusters Benedictinessen verkopen Broekbergen bestaande uit het Kloostercomplex inclusief perceel voormalig Koetshuis (Kloosterlaantje 2) aan hr.
J. Becht, mw. I. Becht en mw.Moll van Charante van Stichting Daidalos
(bron: Kadaster).
Splitsing van Broekbergen door St. Daidalos met doorverkoop van het koetshuis/dienstwoningperceel Kloosterlaantje 2 aan J. Becht en mw. D. Becht vh
Nederend (bron: Kadaster).
St. Daidalos verkoopt de kloostergebouwen (Kloosterlaantje 1) aan Daidalos
BV (50% eigendom J. Becht en 50% Mw.Moll van Charante); bron: Kadaster.
Kloosterlaantje 1 wordt bewoond door familie Becht-vhNederend en mw.
Moll van Charante;
Familie Den Boon koopt kloostercomplex van Daidalos BV (bron: Kadaster).
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7.3 - Beschrijving Monumentenregister

Complexnummer 509761
velrug)

Engweg 44 te Driebergen-Rijsenburg (Utrechtse Heu-

Inleiding
Het kloostercomplex Arca Pacis is gelegen op het terrein van de voormalige buitenplaats
Broekbergen. Het landhuis, dat werd gebouwd in 1755, werd bewoond door de vrijgezellen
Samuel en Balthasar van der Muelen, broers van Joseph Elias van der Muelen van het ernaast
gelegen Dennenburg. In 1875 vestigden zich hier de uit Duitsland verdreven zusters Benedictinessen. Zij lieten in 1879 het landhuis tot contemplatief slotklooster inrichten, waarna in
1883 door architect A. Tepe een kapel met klokkentoren in neogotische stijl is bijgebouwd.
Hiervan resteert thans alleen nog de klokkentoren. De kapel is in de jaren 1964-65 vervangen
door de huidige kapel van architect J. Dresmé en valt evenals de toen gebouwde verbinding
met het hoofdhuis buiten de rijksbescherming. In 1896 werd een hoge gemetselde tuinmuur
gebouwd rond het complex. Hierdoor kreeg het klooster een grotere beslotenheid. Het erbinnen gelegen parkbos bevat diverse soorten bomen en een heiligenbeeld op een sokkel. De
sloten vormen een restant van de 18de eeuwse aanleg. Het kloostergebouw kreeg na de verbouwing van 1910, door architect H. Kroes, het huidige aanzien. Na het Tweede Vaticaans
Concilie in 1963 is het klooster opengesteld voor de buitenwereld. Sinds 1997 fungeert het
gebouw niet meer als klooster.
Omschrijving
Het aan het eind van de Engweg, tussen de Buitenplaats Dennenburg en het landelijke gebied gelegen KLOOSTERCOMPLEX heeft als kadastraal nummer C 4035. Het wordt aan
de westzijde omsloten door de Engweg, aan de zuidzijde deels door de Engweg en deels
door weilanden. De oostzijde grenst eveneens aan weilanden. De volgende complexonderdelen vallen onder de bescherming:




Het hoofdhuis (complexonderdeel 1)
De toren (complexonderdeel 2)
De tuinmuur (complexonderdeel 3)
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Waardering
Het complex is van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een geloofsuitdrukking en in
relatie met de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied. Voorts is het van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een redelijk gaaf bewaard kloostercomplex en van ensemblewaarde vanwege de bijzondere ligging aan de zuidzijde van de bebouwde kom van Driebergen, grenzend aan het open weidegebied en de buitenplaats De Dennenburg.

Object 509762

Categorie Kerkelijke gebouwen

Omschrijving complexonderdeel 1
Hoofdhuis van het kloostercomplex Arca Pacis, gelegen aan de Engweg te Driebergen, in
1910 gebouwd naar ontwerp van architect H. Kroes. In de bouwstijl van het pand zijn invloeden van de neorenaissancestijl aan te treffen.
Het aan de zuidzijde van het terrein gelegen KLOOSTER is op een plattegrond met een
rechthoekige hoofdvorm opgetrokken onder een afgeplat schilddak, gedekt met leien en telt
boven een sousterrain twee bouwlagen. Een houten dakgoot op geprofileerde klossen sluit
de gevels af. Aan de linkerzijde is een aanbouw gezet van twee bouwlagen, eveneens onder
een schilddak met leien. Rechts bevindt zich nog een aanbouw onder plat, dat van ondergeschikt belang is. De voor- of zuidgevel is symmetrisch van opzet en bevat in het midden een
risalerende trapgevel onder een steekkap met gelijke nokhoogte en een hogere voet. Ter
weerszijden van het risaliet bevindt zich in beide bouwlagen een drielichtsvenster met bovenlichten, het dakschild wordt doorbroken door een dakkapel onder een steekkapje met zinken
bekroning. Het muurwerk van de voorgevel is boven een met een hardstenen afzaat afgewerkte plint voorzien van natuurstenen speklagen. In de voorgevel zijn de natuurstenen lateien boven de vensters voorzien van getoogde ontlastingsbogen. De boogtrommels bevatten
siermetselwerk. In het midden bevindt zich de hoofdentree die te bereiken is via een bordes
met een dubbele trap met hardstenen treden en met een smeedijzeren leuning. De entree
bevat een dubbele houten deur met bovenlicht, omvat door een sobere natuurstenen aedicula voorzien van uitstekende accenten in blokvorm. De frontonbekroning bevat de naam van
het klooster "Arca Pacis". In de tweede bouwlaag bevindt zich een kruisvenster. Ter weerszijden bevindt zich in beide bouwlagen een klein venster. In de top is een stolpend venster
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gezet. De trapgevel is afgedekt met hardstenen afdekplaten en wordt bekroond door een
uitkragend tuitstuk waarop een hardstenen Latijns kruis is geplaatst. De voorgevel is voorzien van sierankers. De achtergevel bevat een driezijdige uitbouw onder dito dak.
Aan de rechterzijgevel is aan de noordoostzijde een aanbouw van twee bouwlagen gezet onder een plat dak.
De linkerzijgevel is voorzien van op regelmatige afstand van elkaar geplaatste vensters met
bovenlichten. Deze gevel bevat grote schuifvensters met roedenverdeling en luiken.
Links van het hoofdvolume is een aanbouw geplaatst van twee bouwlagen onder een afgeplat
schilddak. De voorgevel bevat een deur en op de verdieping twee schuifvensters, terwijl deze
gevel is voorzien van een kleine trapgevel. De overige gevels zijn eveneens voorzien van
schuifvensters.
Waardering complexonderdeel 1
Het klooster is van architectuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van een bouwtype en
van cultuurhistorische waarde vanwege de functie. Voorts is het gebouw van ensemblewaarde vanwege de ligging aan de Engweg in een landelijke omgeving, naast de buitenplaats De
Dennenburg, en vanwege de context met de overige objecten binnen het complex.

Objectnr. 509764

Categorie Kerkelijke gebouwen

Omschrijving complexonderdeel 2
De door A. Tepe ontworpen TOREN maakte oorspronkelijk deel uit van de in 1883 in neogotische stijl opgetrokken kapel. Deze werd in 1964-1965 -behoudens de toren- gesloopt om
plaats te maken voor een nieuwe kapel, die buiten de bescherming valt. De ten zuidoosten
van het hoofdhuis gelegen toren is op achthoekige plattegrond opgetrokken uit baksteen en
telt drie geledingen. De eerste geleding is vastgebouwd aan de niet beschermde kapel. De
tweede geleding, boven de natuurstenen band, bevat in elke zijde onder de afzaat smalle vensters. De derde geleding heeft boven een afzaat in elke gevelzijde een galmgat met spitsboogbeëindiging. De toren wordt afgedekt door een hoog opgaand naaldspitsdak met leien
gedekt in maasdekking. De spits wordt bekroond door een torenhaan.
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Waardering
De kerktoren van de voormalige kapel uit 1883 is van cultuurhistorische waarde vanwege de
uitdrukking van het Rooms-Katholieke kloostercomplex Arca Pacis. Voorts is het van ensemblewaarde als onderdeel van het totale complex en als silhouet in de landelijke omgeving.

Objectnr. 509763

Losse objecten

Omschrijving complexonderdeel 3
Om het complex aan de Engweg gelegen TUINMUUR van het kloostercomplex Arca Pacis.
De muur is opgetrokken in kruisverband en heeft een hoogte van ongeveer twee meter. De
muur wordt bekroond door een uitkragende rollaag waarop een ezelsrug is aangebracht.
Hierop bevindt zich een strekkenlaag voorzien van ijzeren pinnen. Deze zijn op veel plaatsen
verdwenen. De muur is vastgebouwd aan het hoofdhuis en begint direct westelijk daarvan. In
dit deel bevinden zich twee getoogde houten poorten. Meer naar het westen overspant de
muur een sloot en buigt vervolgens in noordelijke richting af. In een gebogen krommende
lijn buigt de muur vervolgens in oostelijke richting af om eerder genoemde sloot wederom te
overspannen. Het oostelijke deel van de muur dateert van na 1896, evenals het vervolg van
de muur, dat weer in zuidelijke richting afbuigt. Dit deel is opgetrokken in halfsteensverband
met steunberen voorzien van afzaten. Aan de zuidzijde tenslotte loopt de muur in een
krommende lijn langs een zeventiende eeuwse stal (Engweg 50) en de kloosterkerk om vervolgens weer bij het hoofdhuis uit te komen. Direct aan de oostzijde van het hoofdhuis bevindt zich in de muur nog een deur.
Waardering
De muur is van cultuurhistorische waarde als compleet bewaard voorbeeld van een omheinde aanleg die uitdrukking geeft aan de beslotenheid van het Rooms-Katholieke kloostercomplex Arca Pacis. De muur is van ensemblewaarde als onderdeel van het complex en in relatie
tot de landelijke omgeving.
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7.4 - Inventarisatielijst beplanting
Wetenschappelijke naam
Bomen
Abies koreana
Acer pseudoplatanus
Aesculus hippocastanum
Alnus glutinosa
Betula pendula
Betula pendula ‘Tristis’
Castanea sativa
Cedrus atlantica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica ‘Pendula’
Juniperus communis ‘Hornibrookii’
Magnolia soulangiana
Malus domestica
Picea omorika
Picea spec.
Platanus acerifolia
Prunus padus
Prunus serrulata ‘Kwanzan’
Pyrus domestica
Quercus robur
Quercus rubra
Venijnboom
Taxodium distichum
Tilia tomentosa

Nederlandse naam
Den
Gewone esdoorn
Gewone paardenkastanje
Gewone els
Scherpe berk
Treurberk
Tamme kastanje
Ceder
Gewone beuk
Treurbeuk
Gewone jeneverbes
Beverboom
Handappel
Servische spar
Spar
Gewone plataan
Vogelkers
Sierkers
Handpeer
Zomereik
Amerikaanse eik
Taxus bacata
Moerascipres
Zilverlinde
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Wetenschappelijke naam
Heesters
Azalea mollis
Buddleja davidii
Cornus alba 'Elegantissima'
Cornus sanguinea
Crateagus monogyna
Euonumus alatus
Forsythia intermedia cv.
Hamamelis intermedia
Hypericum
Hibiscus syriacus
Kerria japonica
Kolkwitsia amabilis
Laburnum anagyroides
Prunus avium
Prunus subhirtella ‘Autumnalis’
Ribes sanguineum
Rosa cult.
Sambucus nigra
Salix aurita
Symphoricarpos albus laevigatus
Syringa vulgaris
Sorbus alternifolia
Spirea arguta
Spirea vanhoutei

Wetenschappelijke naam
Stinzeplanten
Convallaria majalis

Nederlandse naam
Azalea
Vlinderstruik
Bonte kornoelje
Kornoelje
Gewone meidoorn
Kardinaalsmuts
Chinees klokje
Toverhazelaar
Hertshooi
Altheastruik
Ranonkelstruik
Blazenstruik
Gewone gouden regen
Zoete kers
Sierkers
Rode bes
Roos
Gewone vlier
Geoorde wilg
Sneeuwbes
Gewone sering
Lijsterbes
Spierstruik
Spierstruik

Nederlandse naam
Lelietje der dalen
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Wetenschappelijke naam
Wintergroene Heesters
Aucuba japonica 'Variegata
Berberis thunberii
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’
Buxus sempervirens
Buxus sempervirens ‘Rotundifolia’
Cotoneaster
Cotoneaster dammerii
Euonymus x fortunei 'Variegatus'
Iles aquifolium
Mahonia (diverse soorten)
Prunus laurocerasus (diverse cultivars)
Prunus laurocerasus ‘Reynvaii’
Prunus laurocerasus ‘Otto luyken’
Prunus laurocerasus 'Rothundifolia'
Rhododendron (diverse cultivars)
Skimmia japonica
Wetenschappelijke naam
Klimplanten
Hedera helix
Rosa spec.
Vitis vinifera

Nederlandse naam
Broodboom
Zuurbes
Rode Zuurbes
Palmboompje
Palmboompje
Dwergmispel
Dwergmispel
Kardinaalsmuts
Hulst
Mahoniesturik
Laurierstruik
Laurierstruik
Laurierstruik
Laurierstruik
Rododendron
Skimmia
Nederlandse naam
Klimop
Klimroos
Druif
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Wetenschappelijke naam
Vaste Planten
Alchemilla mollis
Crocosmea
Hosta (diverse cultivars)
Iris germanica cv.
Lavendula angustifolia
Matteucia struthiopteris
Nepeta spec.
Oenothera fruticosa
Pachysandra terminalis
Rosmarinus officinalis
Rudbeckia
Salvia officinalis
Tradescantia
Vinca minor

Nederlandse naam
Vrouwemantel
Hartlelie
Baardiris
Lavendel
Bekervaren
Kattenkruid
Teunisbloem
Rozemarijn
Zonnehoed
Salie
Eendagsbloem
Maagdenpalm
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7.5 - Tekeningen bestaande situatie
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7.6 - Lofdicht “Gezang op Broekbergen, den lusthof van mejoffrou Wilhelmina de
Veer” omstreeks 1716 door Hubert Kornelisz. Poot (1689-1733)
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