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Al meer dan 20 jaar woon ik aan de rand van het buitengebied van Driebergen waar ik graag 
een ommetje loop rond Dennenburg en Broekbergen. Soms loop ik rond Broekbergen en 
neem dan het Klompenpad naar de Langbroeker Wetering. Jarenlang heb ik me afgevraagd 
wat er achter de muren en de gevel van Broekbergen/Arca Pacis gebeurde. Vaak kon ik niet 
eens zien of er iemand woonde en bleef het voormalige klooster voor mij een mysterie. Het 
voelde als een gesloten, donkere plek in mijn directe omgeving. 
 
Een jaar of 8 geleden kon ik mijn nieuwsgierigheid niet langer bedwingen en ben ik gaan 
opzoeken wie de eigenaar was en of er iemand woonde. Zo vond ik de familie den Boon en 
raakt met hen in gesprek. Ik heb Broekbergen bezocht toen ik kennis met hen maakte en 
later tijdens de open dagen die ze organiseerden. Ik raakte onder de indruk van hun drive 
om Broekbergen te restaureren en er een buitenplaats van te maken, waar ook anderen 
zouden kunnen wonen en werken.  
 
Toen ik de plannen zag werd ik enthousiast, want ik kon me helemaal voorstellen dat wij 
daar ooit zouden wonen, zoals in de plannen geschetst is komen er enkele appartementen. 
En ik weet zeker dat er veel meer mensen uit deze omgeving zo over denken. Dit zou een 
hele mooie manier zijn om Broekbergen te ontsluiten en te redden van een toestand waarbij 
het in verval zou raken. 
 
Omdat ik actief ben in de wijk Tuinwijk Sterrebosch kwam mij ter ore dat er een groep 
mensen is die tegen de plannen is. Ik ben vooral verbaasd over de felheid waarmee zij zich 
presenteerden. Op het vijandige af, waarbij bovendien de argumenten over het algemeen 
niet in realistische proportie zijn met de plannen van dit moment. Wat ik wel zie is dat de 
familie Den Boon aanvankelijk zelf ook niet erg open is geweest over de plannen en veel 
meer opties in het plan had opgenomen dan op dit moment het geval is. Mogelijk heeft dat 
het vertrouwen geschaad in die periode. Ik hoop dat het lukt om weer met elkaar in gesprek 
te komen en zo te werken aan een goede relatie met ook deze buurtgenoten die 
protesteren. Vanuit de wijk weet ik wel dat er heel veel mensen positief staan tegenover 
deze plannen, ook al laten zij zich niet zo duidelijk horen als de tegenstander.  
 
Ik wil dit graag als inspreker naar voren brengen omdat het mij aan het hart gaat dat 
Broekbergen ‘open’ gaat en op die manier een onderdeel van Driebergen kan worden. Het is 
al een mooi landgoed, dat nog veel mooier kan worden als het verder gerestaureerd en 
verbouwd mag worden. Zeker als dat kan op een manier waarin het ook meer toegankelijk 
wordt voor mensen die dat kunnen waarderen en er ook willen wonen of werken.  
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