Langs deze weg wensen wij buurtgenoten en andere betrokkenen een heel goed 2020! Een jaarwisseling is
voor velen aanleiding om terug te kijken op het jaar dat voorbij is en vooruit te kijken naar het jaar dat
komen gaat. Dat geldt ook voor ons. Wij zien terug op een mooi jaar, waarin we goede stappen konden
zetten om de buitenplaats in ere te herstellen. In deze nieuwbrief leest u er alles over.
Genieten van Broekbergen
De rondleidingen op Broekbergen zijn een groot succes! In 2019
hebben we acht rondleidingen georganiseerd, waarvan twee
rondleidingen door de tuin. In totaal kwamen daar zo´n
driehonderd gasten op af. Bezoekers vinden het vooral heel leuk
om het hoofdhuis van binnen te zien, maar ook van de tuin wordt
volop genoten. Zeer bijzonder was het om de slagersfamilie Marlet
te mogen rondleiden. Zij waren in de kloosterperiode ‘leverancier‘
van misdienaren. Ook de bakkersfamilie Jacobs, die brood
leverden aan Arca Pacis, mochten wij rondleiden.
Tijdens Monumentendag beklommen tientallen kinderen de toren
om in de torenkamer van het uitzicht te genieten en om de klokken
te luiden. In de kapelzaal en 1e carré zijn een kinderconcert,
kooractiviteiten, kerkdiensten en yogasessies gehouden. We
vinden het mooi om Broekbergen zo met anderen te kunnen delen
en vinden het geweldig dat er zoveel interesse is!

Rondleiding door de tuin

Terugblik op de restauraties
Onze ambitie is om Broekbergen zo energieneutraal mogelijk te
maken, wat een grote uitdaging is bij monumenten. In het
hoofdhuis hadden wij het dak al geïsoleerd en zijn in 2018 de
glasroeden van alle kozijnen gerestaureerd én alle ramen voorzien
van isolerend monumentenglas. In 2019 is gestart met het
aanbrengen van isolatie aan de binnenzijde van de buitenmuren.
In de kapel hebben we alle kapotte glas-in-loodramen laten restaureren. Dankzij het contact met de ontwerper Carel Bruens konden
we de restauratie volgens zijn ontwerp laten uitvoeren. Ook is
gestart met het renoveren van het slechte voegwerk van de
zuidgevel van de kapel zodat er geen regenwater meer naar binnen
kan komen.
De ruim 500 meter lange rijksmonumentale tuinmuren zijn
afgelopen jaar verder onder handen genomen. Het deel aan de
zuidkant dat was omgewaaid, is volledig hersteld met kalkmortel
en met ca. 10.000 met de hand afgebikte oude stenen. De restauratie van de muur langs het kloosterlaantje is al een heel eind
gevorderd: de voegen in dat gedeelte van de muur waren
beschadigd en door verzakkingen zijn er scheuren ontstaan. Waar
nodig worden de oude voegen op traditionele wijze opnieuw
aangebracht met kalkmortel.

Rondleiding door het hoofdhuis

Restauratie glas-in-lood in de kapel

Restauratie tuinmuur langs het
Kloosterlaantje

Tuingroep
Onder leiding van Els is deze zomer een tuingroep gestart. Elke
maandagmiddag komen vrijwilligers naar Broekbergen om te
helpen bij het onderhoud van de historische tuin.
Els: “Ik ben hartstikke blij met de inzet van de vrijwilligers. Het
enthousiasme is groot en dat geeft ook mij veel energie. De groep
is wisselend van omvang, maar gemiddeld zijn we met ongeveer
zes tot acht mensen. Deelnemers kunnen per keer bepalen of ze
wel of niet mee doen en hoe lang ze komen. Samen verzetten we Een aantal vrijwilligers aan het werk in de tuin
een hoop werk. Ik merk echt het verschil, de tuin stond er prachtig
bij deze zomer.”
Klompenpad
Bent u bekend met het Aderwinkelpad? Het is één van de klompenpaden en is populair bij veel wandelaars. De rondwandeling van 12
km leidt u over oude paden en langs landgoederen door het Langbroekerweteringgebied. Omdat het pad over ons terrein heen
loopt, hebben we deze zomer daar een bankje neergezet voor de Het klompenpad dat over ons terrein loopt
wandelaars.
Verkeer
Net als velen van onze buurtgenoten maken wij ons zorgen over de
snelheid waarmee soms wordt gereden over het Kloosterlaantje.
We hebben de gemeente daarom gevraagd om van het Kloosterlaantje een ‘30-km’-zone te maken. De gemeente heeft ons aangegeven hier positief tegenover te staan.
Vooruitblik restauraties 2020

Het bankje voor wandelaars wordt geregeld
gebruikt. Hieronder het Kloosterlaantje.

Dit jaar gaan we door met het isoleren van de buitenmuren van het
hoofdhuis. Ook de kapel wordt geïsoleerd. Hopelijk kunnen we de
restauratie van de tuinmuren langs het kloosterlaantje dit jaar
afronden en een begin maken van het herstellen van de
omgewaaide tuinmuur die uitkijkt op de Gooyer Wetering.
Bestemmingsplan
Om de kosten te dekken voor de restauratie en het duurzaam onderhoud van Broekbergen, hebben we een
aantal jaar geleden een plan gemaakt. De carrés uit de zestiger jaren die niet monumentaal zijn, gaan we
afbreken. Daarvoor in de plaats komen er drie huizen in de stijl van de buitenplaats, met daarin tien
appartementen waarvoor veel interesse is bij inwoners van Driebergen. In het hoofdhuis gaan wij zelf
wonen (2 appartementen) en werken, het duurzame kantoor van Henk dat nu in Bunnik is gevestigd verhuist
naar Broekbergen. Voor onze plannen is een bestemmingsplanwijziging nodig. Dat is door de gemeente in
voorbereiding. Het afgelopen jaar spraken we in dat kader een paar keer met enkele buren, die graag een
paar aanpassingen zien in onze plannen. Zij maken zich in het bijzonder zorgen over het uitzicht op één van
de nieuw te bouwen huizen. Zelf wilden we dit huis in eerste instantie ín de historische muur bouwen, maar
naar aanleiding van de gesprekken met de buurtbewoners hebben we hier vanaf gezien. Het huis komt nu
àchter de muur waardoor het grotendeels aan het zicht wordt onttrokken. Ook gaan we naar aanleiding van
de gesprekken buiten de muur een aantal bomen planten. Overigens was dit een lastig proces, omdat
andere buurtbewoners juist aangeven het aanzicht van het nieuwe huis, dat qua architectuur een historisch

karakter krijgt, een prachtige toevoeging te vinden aan de
entree van Driebergen. We verwachten dat de gemeenteraad
dit voorjaar een besluit zal nemen over het bestemmingsplan.
Over Broekbergen
Buitenplaats Broekbergen maakt deel uit van het lint van
historische buitenplaatsen die gelegen zijn langs de Stichtse
Lustwarande. Wij kochten Broekbergen in 2008, de buitenplaats
was toen behoorlijk vervallen. We willen deze bijzondere historische buitenplaats restaureren en met respect voor de
kloosterperiode duurzaam behouden voor de toekomst zodat
het, ook ná ons, nog eeuwenlang behouden kan blijven voor
Driebergen.

Er valt veel te vertellen over de lange geschiedenis van
Broekbergen. Bent u nieuwsgierig geworden?
De eerstvolgende
rondleiding door het
hoofdhuis is op
zondag 26 januari om
14 uur.
De toegang is gratis.
I.v.m. koffie en thee is
het fijn als u zich vooraf aanmeldt via 06-53916 024 of via
info@broekbergen.nl
U bent van harte welkom.

Betrokken blijven?

Het hoofdhuis met slingervijver in 1869

Het hoofdhuis nadat het in gebruik
genomen was als klooster en in 1883 de
kapel en de toren erbij zijn gebouwd.

Het hoofdhuis na het vergroten van het
hoofdhuis in 1912.

Op onze facebookpagina delen we actuele informatie over de
ontwikkelingen op Broekbergen.
Aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief doet u via
info@broekbergen.nl
Achtergrondinformatie vindt u op www.broekbergen.nl
Vrijwilliger worden?
In de tuingroep is nog plaats voor nieuwe vrijwilligers. Vindt u
het leuk om samen met buurtgenoten af en toe te tuinieren of
wilt u zich op een andere manier inzetten voor Broekbergen?
Meld u dan aan via info@broekbergen.nl Bellen kan ook: 0653-205 693.

Het hoofdhuis met de in 1965 in opdracht
van de zusters gebouwde nieuwe kapel.

Wij wensen u allen een goed en gezond 2020 toe.
Familie Den Boon
BUITENPLAATS BROEKBERGEN
Kloosterlaantje 1, 3972 GW Driebergen-Rijsenburg
E: info@broekbergen.nl W: www.broekbergen.nl

Het hoofdhuis nadat in 2018 de raamkozijnen zijn gerestaureerd in hun
oorspronkelijke vormgeving .

