Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Geachte raadsleden,

Het is met overtuiging en genoegen dat ik als bewoner van de Engweg in deze korte notitie u het
masterplan Broekbergen aanbeveel en hoop op goedkeuring van dit plan door de raad. Vanuit mijn
achtergrond als emeritus hoogleraar theologie aan de VU en mijn huidige werkzaamheid op het
grensvlak van theologie en economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam zie ik hier een
schoolvoorbeeld van maatschappelijk ondernemerschap waarin verschillende belangen voor onze
samenleving op de Heuvelrug samenkomen. Ik noem enkele elementen.
Cultureel en religieus erfgoed
Allereerst voorkomt het plan verwaarlozing, verkrotting en teloorgang van belangrijk cultureel en
religieus erfgoed. Realisatie van het plan zal de verschillende lagen van de geschiedenis van deze
buitenplaats zichtbaar maken en herstellen in een nieuwe constellatie: de geschiedenis van
Broekbergen als buitenplaats met een historisch tuinontwerp en vervolgens ook de functie van
klooster in de benedictijnse traditie, ze hebben in dit plan hun plek. De ontwikkeling van het klooster
zelf van slotklooster naar een meer open houding naar de wereld komt uit in de hoogheid en
lichtheid van de kapel: Het weerspiegelt de invloed van het Tweede Vaticaans Concilie op cultuur en
mensen.
Woonbehoefte
Een tweede winstpunt is dat de buitenplaats binnen onze burgerlijke gemeente wordt geïntegreerd
als plaats om te wonen en zo de gebruiksfunctie wordt hersteld en verbreed. Het plan Broekbergen is
een bijdrage in de aan meer woningen en appartementen op een manier die past in het beeld van
de buitenplaats en die de ruimte van de buitenplaats voor bewoners van Driebergen opent. Dat past
in de huidige tijd waarin buitenplaatsen niet meer gesloten kunnen blijven als voorrecht van een
kleine elite, maar naar nieuwe functionaliteit wordt gezocht die past bij een niet-elitaire en open
samenleving. Ik juich de plannen tot appartementen dan ook zeer toe, ook als bewoner van een huis
aan de Engweg met het verkeer voor de deur. Daarover het volgende.
Verkeer
Wij wonen precies op de hoek van de Meenkselaan waar de Engweg een kromming maakt en een
menhir ter markering is opgericht. Tot op vandaag prijzen wij het moment waarop de Engweg van
racebaan tot fietsstraat werd gepromoveerd. De straat is veel veiliger geworden, automobilisten zijn
gedwongen om, willen ze niet een spiegel verliezen, met omzichtigheid elkaar te passeren en de
fietser heeft er de eerste plek. Het verkeer naar en van Broekbergen kan zich daar prima in voegen.
De omzetting naar fietsstraat heeft enorm bijgedragen aan leefbaarheid en verkeersveiligheid. Ik zou
wensen dat die bepaling ook voor het Kloosterlaantje gaat gelden. Wanneer ik rond Dennenburg
wandel met kleinkinderen blijkt Kloosterlaantje nog geregeld een gevaarlijke stuk. Er wordt te snel
gereden en je moet je kleinkinderen in de berm trekken voor aanstormende auto’s.
Simultane belangenbehartiging
Eerder noemde ik plan Broekbergen een schoolvoorbeeld van maatschappelijk ondernemerschap.
Waarom? Omdat verschillende partijen en belanghebbenden hiermee gediend zijn. De bewaring van

cultureel-religieus erfgoed is grote winst, de woonfunctie wordt vergroot, ecologisch is het plan bij
de tijd, en duurzame omgang met grond, lucht, water, planten en dieren is uitgangspunt. Het is het
soort ondernemerschap waar niet persoonlijk gewin de boventoon voert, maar waar eigen vermogen
wordt ingezet ten gunste van veelsoortige partijen of belanghebbenden. De familie Den Boon heeft
in dit plan haar visie, creativiteit, uithoudingsvermogen en eigen financiële mogelijkheden ingezet
ten gunste van de burgerlijke gemeenschap. Dat verdient grote lof. Mijn hoop is dat het plan uw
hartelijke steun heeft.
Mede namens mijn vrouw,

C. (Kees) van der Kooi
Engweg 28
3972 JH Driebergen

