
 

In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor ontwikkelingen rond onze aanvraag voor een bestemmings-
wijziging, onze voortgaande restauraties en de komende rondleiding.  
Wij wensen u veel plezier met lezen.  

Stand van zaken bestemmingswijziging 

In onze vorige Nieuwsbrief meldden wij u dat we hoopten 
dat de gemeente nog voor de zomer een besluit zou nemen 
over de door ons aangevraagde bestemmingswijziging. De 
gemeente heeft ons helaas laten weten dat zij wat meer 
onderzoek nodig heeft om tot een weloverwogen besluit te 
komen. Door omwonenden is namelijk een zienswijze 
ingediend dat het onderzoek naar de aanwezigheid van 
vleermuizen op ons terrein opnieuw uitgevoerd moet 
worden omdat de geldigheid van het veldonderzoek van 3 jaar geleden formeel verlopen is. Ook moet een 
‘laddertoets’ voor de woningbouw worden uitgevoerd. Deze aanvullende onderzoeken zijn de oorzaak van 
het feit dat de besluitvorming is vertraagd. Inmiddels heeft de gemeente laten weten dat zij voonemens is 
in het derde kwartaal van 2019 een besluit te nemen over de door ons aangevraagde bestemmingswijziging.  

Restauratie opbaarhuisje 

Ondertussen gaan wij wel verder met de restauratie van Broekbergen. In de tijd dat Broekbergen in gebruik 
was als slotklooster is - vermoedelijk in 1897 - in de tuin een opbaarhuisje gebouwd. Een overleden zuster 
werd daarin opgebaard totdat zij begraven werd in de aangrenzende begraafplaats. De zusters zijn in 2003  
herbegraven op de katholieke begraafplaats aan de Drieklinken. Maar mede door dit gerestaureerde 
opbaarhuisje zullen we ons blijven herinneren dat Broekbergen in het verleden voor langere tijd een 
slotklooster is geweest.    

Wist u dat … 

wij onlangs in de tuin een granieten kruis 
hebben gevonden? Navraag bij zuster 
Emmanuel, priorin van het klooster, leerde 
ons dat dit kruis in de kloosterperiode 
bovenop de voorgevel stond.  
Wij bezinnen ons nu er op waar wij dit 
teruggevonden kruis een nieuwe plek gaan 
geven.  



Stand van zaken restauratie tuinmuren 

Onlangs hebben we het glas geheven omdat de eerste fase van de 
restauratie van de in 2015 omgewaaide tuinmuur is afgerond. Naast 
een aantal vrienden waren ook de mensen van aannemersbedrijf Van 
Dijk uit Woudenberg, die met zoveel toewijding en vakmanschap aan 
de muur gewerkt hebben, erbij aanwezig. Dit deel van de muur, een 
Rijksmonument, staat er mede dankzij hen weer prachtig bij. 

Vervolgens is doorgewerkt aan het restaureren van de muur langs het 
Kloosterlaantje. Dit stuk is geruime tijd geleden beschadigd door een 
omgevallen boom van Dennenburg en heeft erg te lijden van het 
zware landbouwverkeer dat er langs rijdt. Het voegwerk en de 
‘ezelsrug’ (bovenzijde muur) worden hersteld om de muur voor de 
toekomst te behouden. 

Als dit af is beginnen we aan het herstel van het omgewaaide stuk 
muur dat zichtbaar is vanaf de Engweg en Gooyer Wetering. We 
houden u op de hoogte  

Rondleiding door de tuin en info over onze toekomstplannen 

Op zondag 30 juni om 14.00 uur is er weer gelegenheid een kijkje te 
komen nemen achter onze hoge tuinmuren. U bent dan welkom voor 
een rondleiding door onze tuin. U proeft de eeuwenoude geschie-
denis ervan, zowel uit de periode toen Broekbergen een ‘lusthof’ was 
als uit de periode toen het is gebruik was als slotklooster. Voor 
belangstellenden zullen wij na afloop een toelichting geven over onze 
toekomstplannen en kunt u een blik werpen in de kapel.  
De toegang is gratis maar we stellen het wel zeer op prijs als u zich 
vooraf aanmeldt via info@broekbergen.nl zodat wij kunnen zorgen 
dat de koffie en thee ook voor ú klaar staan.   

 

Onze dochter op Broekbergen getrouwd  

Tot slot nog een mooie familie-ervaring. Op 15 juni liet onze oudste dochter haar 
wettelijk verbintenis met haar man op onze mooie buitenplaats inzegenen. Onze 
historische plek vormde een prachtige entourage voor deze bijzondere en feestelijke 
dag waar we met voldoening en gepaste trots op terugkijken. 

Wij wensen u een mooie zomer toe. 
Met vriendelijke groet, Familie Den Boon - Kruidenier 
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Kloosterlaantje 1 
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Wilt u op de hoogte blijven, dan 
vernemen wij dat graag via een mail 
naar info@broekbergen.nl  

Volg ons op Facebook of Twitter 
 


