
 

In deze nieuwsbrief onder meer een terugblik op ons Open Huis, de komende rondleidingen en de 

ontwikkelingen rond het nieuwe bestemmingsplan.  Verder introduceren wij een nieuwe vaste rubriek ‘Wist 

u dat …’ met weetjes over Broekbergen. Wij wensen u veel plezier met lezen.  

Terugblik Open Huis 

Op zaterdagmiddag 2 februari was er weer Open Huis op Broekbergen. 

Dit keer hadden we de bel-etage van het Hoofdhuis opengesteld. 

Ondanks het slechte weer mochten we zo’n negentig bezoekers 

verwelkomen. Er waren veel foto’s te zien over de historie van Broek-

bergen, over de kloosterperiode en over de restauraties. Ook toonden we 

onze toekomstplannen. We hadden bezoek van zuster Emmanuel, 

vroeger priorin van Arca Pacis. Zij woont sinds 1996 in een verzorgingshuis 

in Arnhem, maar voelt zich nog altijd betrokken bij Broekbergen. Ze 

deelde met de bezoekers verhalen over haar leven op Broekbergen toen 

het nog een klooster was.  

Er waren ook een paar bezoekers die een zienswijze hebben ingediend op 

het bestemmingsplan dat zal worden gewijzigd. Onze specialisten gingen 

met hen in gesprek over de aanvullende onderzoeken die we afgelopen 

zomer lieten uitvoeren. Ook de gemeente was vertegenwoordigd, onder 

meer om vragen te beantwoorden over de verkeerssituatie aan de 

Engweg.  

Het enthousiasme van veel buurtbewoners bij het zien van onze locatie en onze plannen was hart-

verwarmend. Velen van hen wandelen regelmatig langs Broekbergen en vonden het leuk om eens binnen 

te kunnen kijken. We kijken terug op een geslaagde middag. 

Bouwhuis  

In onze plannen staat, dat we een deel van de bebouwing op Broekbergen zullen afbreken. Het betreft 

bebouwing uit de jaren ‘60, dat in slechte staat van onderhoud verkeert. Daarvoor in de plaats komen drie 

nieuwe gebouwen, die bij elkaar ongeveer hetzelfde aantal m2 ruimte in beslag nemen. Ze worden zo 

ingepast, dat we de historische tuin kunnen herstellen. Qua architectuur sluiten ze bovendien beter aan bij 

een Buitenplaats.  Eén van de gebouwen gaat het Bouwhuis heten: het krijgt hoge dakgoten, hoge plafonds 

en een puntdak, zoals dat passend is op een historische buitenplaats. Er komen 3 wooneenheden in met 

één woonlaag op de begane grond, en één woonlaag onder de schuine kap. Meer plaatjes en meer 

informatie over onze plannen vindt u op onze website: www.broekbergen.nl  
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Rondleidingen 

Dit voorjaar organiseren wij elke laatste zondag van de maand een 

rondleiding. Wij vertellen u aan de hand van foto’s iets over de lange 

geschiedenis van Broekbergen, over de restauraties en over onze 

plannen voor de toekomst. Aansluitend leiden wij u rond door het huis 

of door de tuin.  

Kijk op onze website voor data. Wilt u deelnemen aan een van deze 

rondleidingen, meld u dan aan via onze website www.broekbergen.nl.    

Wist u dat … 

In de periode dat Broekbergen in gebruik was als slotklooster (1875 – 

1996) werden de zusters die overleden waren, in de tuin begraven. 

Aanvankelijk stonden er houten kruisen op de graven met houten 

naambordjes. Later zijn de kruisen vervangen door betonnen kruisen. 

Tijdens de restauratie van de toren in 2017 hebben wij een aantal van 

deze houten naambordjes terug gevonden. De Duitse teksten en 

namen duiden erop dat de eerste zusters die hier op Broekbergen 

woonden uit Duitsland kwamen. Bij het vertrek van de zusters zijn de 

graven geruimd. De stoffelijke overschotten van de zusters zijn 

herbegraven op de katholieke begraafplaats aan de Drieklinken in 

Driebergen. In onze tuin zijn het kleine opbaarhuisje en het centrale 

kruis van de begraafplaats bewaard gebleven.   

Stand van zaken wijziging bestemmingsplan 

Een aantal mensen heeft het afgelopen voorjaar gereageerd op het ontwerp voor het nieuwe bestemmings-

plan waar Broekbergen binnen valt. Zij deden dit door een zienswijze in te dienen bij de gemeente. Naar 

aanleiding van deze zienswijzen deden we aanvullend onderzoek, de gemeente heeft dit naar de indieners 

van zienswijzen toegestuurd. Hierop kon men tot 28 februari reageren. We hebben begrepen dat de 

gemeente de zienswijzen binnenkort zal beantwoorden en hopelijk in het tweede kwartaal van dit jaar een 

besluit zal nemen over het bestemmingsplan. Wij hopen uiteraard dat de gemeente positief beslist zodat 

wij verder kunnen met het opknappen van Broekbergen!  

Contact met bewonerscomité 

Een aantal bewoners van de Engweg heeft zich verenigd in een comité en vorig jaar samen een zienswijze 

ingediend op het bestemmingsplan. Eén van de zorgen van het comité betreft ons plan om te bouwen, 

dichtbij of in de monumentale muur. Het comité vreest dat het geplande gebouw (Bouwhuis) te groot 

wordt, waardoor het uitzicht vanaf de Engweg onacceptabel veel zal veranderen. We zijn met het comité in 

gesprek gegaan en hebben afbeeldingen laten zien die door ons ontwerpbureau zijn gemaakt op basis van 

de maximaal toegestane afmetingen in het bestemmingsplan. Daaruit blijkt dat het uitzicht veel minder 

verandert dan door het comité zelf werd gesuggereerd. Toch hebben we de toezegging gedaan om niet ín, 
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maar áchter de muur te zullen bouwen. Daarnaast hebben we beloofd bomen te zullen plaatsen aan de 

buitenkant van de muur. Alle visualisaties, vanuit verschillende perspectieven vindt u op onze website: 

www.broekbergen.nl..  

Visualisatie van het zicht op de nieuwe bebouwing met bomen vanaf de hoek Engweg / Gooyer Wetering 

Wimpel voor het huis 

Sinds kort hangt aan de vlaggenmast voor ons Hoofdhuis de wimpel 

van de Provincie Utrecht. De vlag is een combinatie van twee andere 

vlaggen: een wit kruis in een rood veld van het Sticht Utrecht en de wit-

rode tweekleur van het Aartsbisdom Utrecht.  

Het Sticht was in de middeleeuwen het territorium waarover de 

bisschoppen van Utrecht als een vorst regeerden. Het Sticht valt ten 

dele samen met het huidige Bisdom Utrecht. Bovendien is onze histo-

rische Buitenplaats onderdeel van de Stichtse Lustwarande, een lange 

reeks van meer dan honderd buitenplaatsen en landgoederen langs de 

zuidwestelijke rand van de Utrechtse Heuvelrug, van De Bilt tot 

Rhenen.  

De provincie Utrecht draagt een deel van de restauratiekosten van de 

tuinmuur van Broekbergen. Deze rood-witte wimpel past dus zeer 

goed bij Broekbergen als voormalig RK-klooster en onderdeel van de 

Stichtse Lustwarande. Wij zijn er trots op dat deze wimpel sinds kort 

onze vlaggenmast siert. 

Vrijwilligers   

Vindt u het leuk om af en toe te helpen op Broekbergen? Wij kunnen 

hulp gebruiken in de tuin en af en toe bij rondleidingen. En misschien 

heeft u ook zelf wel ideeën of een initiatief!  

Interesse? Stuur een e-mail naar info@broekbergen.nl en wij nemen 

z.s.m. contact met u op.  

 

 

 

Wij wensen u een mooi 

voorjaar toe.  

Met vriendelijke voorjaarsgroet 

Familie Den Boon - Kruidenier 

BUITENPLAATS BROEKBERGEN 

Kloosterlaantje 1 

3972 GW Driebergen-Rijsenburg 

M: 06-53916 024 

E:  info@broekbergen.nl 

W: www.broekbergen.nl 

Volg ons op Facebook of Twitter 

Dit voorjaar zullen we voor 

omwonenden onze 

Nieuwsbrief nog 2 maal op 

papier verspreiden. Wilt u 

ook daarna op de hoogte 

blijven, op papier of digitaal, 

dan horen wij dat graag van u 

via info@broekbergen.nl of 

via 06-28321468  
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