OPEN MONUMENTENDAGEN 2022
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10 EN 11 SEPTEMBER 2022
DRIEBERGEN-RIJSENBURG
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Grote Kerk
Hoofdstraat 115 - open op
zaterdag 10 en zondag 11 september
De huidige kerk met toren is van 1928 en is het
resultaat van veel verbouwingen van een oudere
kerk uit 1830. Oorspronkelijk stond hier vanaf
waarschijnlijk 1381 een achthoekig kapelletje. In
de kerk huist de wijkgemeente Catharijne (PKN).
In de jaren 2000 is het interieur veranderd en is
de markante toren gerestaureerd. De toren is te
beklimmen. In de kerk is een kleine tentoon‐
stelling met allerlei suggesties voor een duur‐
zamer Driebergen. Op zondagmiddag 14.30 uur
zal Marjolein Tiemens, lid van de netwerkgroep
Schepping en Duurzaamheid van de landelijke
Raad van Kerken, een korte lezing verzorgen
over duurzaamheid.
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Officiële opening Open Monumenten‐
dagen 2022 Driebergen-Rijsenburg
door Burgemeester Naafs met muzikale
medewerking van het koor ‘DieJazzPast’.
Zaterdag 10 september 13.00 uur
bij museum Vroeger en Nu voor het
Heemstra-bankje, Traaij 104-106.
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Museum Militaire Traditie
Van Rijckevorselstraat 2 - open za‐
terdag 10 en zondag 11 september
Het gebouw waarin het museum is
gehuisvest werd in 1920 gebouwd. Het is
als bioscoop en tentoonstellingsgebouw
onder de naam Utile Dulci een trefpunt
geweest voor het verenigingsleven van
Rijsenburg, de zelfstandige gemeente van
voor de herindeling met Driebergen. In
het museum is onder meer onverwoest‐
bare, dus duurzame, militaire kleding uit
de 19e en 20e eeuw te zien.
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CultuurHoek
Engweg 14 - open op zaterdag 10
en zondag 11 september
De CultuurHoek is van oorsprong een
wagenschuur voor koetsen en paarden van
de firma Hoek. Sinds 2018 hebben 20
kunstenaars en creatieve ambachtslieden
hier hun atelier en vinden er allerlei
kunstzinnige activiteiten en exposities
plaats. Er zijn rondleidingen. In het pand zijn
veel hergebruikte deuren, ramen, traptreden
etc. uit Hotel de Donderberg, het oude
gemeentekantoor en de oude
stationsrestauratie.
Buitenplaats Sparrendaal
Hoofdstraat 87 - alleen open
op zondag 11 september
Buitenplaats Sparrendaal is in 1754 ge‐
bouwd in opdracht van Mr. Jacob van
Berck, oud-burgemeester van Utrecht.
Het huis met aan weerszijden twee
bouwhuizen is opgetrokken in
classicistische Lodewijk XV-stijl. Het
publiek kan op zondagmiddag vrij in
en uit lopen. Tevens worden er rond‐
leidingen gegeven. U kunt ook om de
buitenplaats heen wandelen en dan de
slangenmuur en op afstand de berceau
(loofgang) bekijken.

Parklaankerk
Parklaan 7 - open op zaterdag 10
en zondag 11 september
De Parklaankerk is in 1929 gebouwd in de
stijl van de Amsterdamse School, met
rode bakstenen, een pannen zadeldak en
een houten dakruiter (torentje) met
luidklok. De kerk biedt aan jong en oud
een podium voor samenkomsten op het
gebied van religie, muziek, kunst en
cultuur. Nu wordt gewerkt aan isolatie van
het gebouw en vrij maken van fossiele
brandstoffen. De tuin is duurzaam inge‐
richt: open toegankelijk, een regenzuil
voor bewatering, zitbanken voor rust en
bezinning, een bijenhotel. De flora ver‐
wijst naar Bijbelse of volks-Bijbelse en/of
mythologische verhalen.
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Museum ’Vroeger en Nu’ en
Funerair Centrum: Centrum
voor Cultureel Erfgoed
Traaij 104-106 - open op zaterdag 10
en zondag 11 september
Zaterdag 10 september om 13.00 uur is bij
het museum voor het Heemstra-bankje de
officiële opening met muzikale mede‐
werking van het koor ‘DieJazzPast’. Na de
opening volgen nog andere optredens ver‐
zorgd door het Muziekfestival Utrechtse
Heuvelrug. In het Museum 'Vroeger en Nu'
kunt u een tentoonstelling bekijken over
Historische Buitenplaatsen in en om
Driebergen. Tevens zijn er doorlopend
rondleidingen over de oude begraafplaats.
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St. Petrus' Bandenkerk
Kerkplein 5 - open zaterdag
10 en zondag 11 september
In 1809 zijn deze Rooms-katholieke
kerk en de omringende huisjes op
het kerkplein naar een ontwerp van
A. Tollus gesticht door P.J. van Oost‐
huyse, Heer van Rijsenburg. Het is
de enige kerk in Nederland in
empire-stijl. De kerk en de huisjes
eromheen zijn een beschermd
dorpsgezicht. Het Wapen van
Rijsenburg bevindt zich aan de
overzijde. Een vrijwilliger is
aanwezig om uw vragen te
beantwoorden en om u eventueel
rond te leiden.
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Schaepmanmonument
Hoofdstraat tegenover
Buzziburglaan - altijd te
bekijken
Het Schaepmanmonument is
een gedenkteken ter herinnering
aan prof. dr. Herman Schaepman
(1844-1903). Schaepman was als
student en later als katholiek
theoloog verbonden aan het
Grootseminarie dat hier heeft
gestaan. Tevens was hij politicus
en dichter. Deze functies zijn
afgebeeld op het monument, dat
in 1908 is opgericht. Bovenop
staat St. Joris met de draak als
strijdbaar christen.
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Mariagrot
(Lourdes)
Einde Diederichslaan/
in Seminariebos altijd te bezoeken
Deze grot, naar model van
de grot in Lourdes met
daarin een Mariabeeld, is
ruim een eeuw geleden
gebouwd, in de periode dat
het Grootseminarie zich hier
bevond. Menig priester-inopleiding stopte hier even
tijdens een wandelingetje
binnen de muren van het
seminarieterrein.
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Tuinen van Kraaybeekerhof
Diederichslaan 25 - theetuin en landgoedwinkel
open zaterdag 10 september
De buitenplaats Kraaijbeek is destijds gebouwd op de
gronden van de middeleeuwse hofstede ‘Onder de
Craeyen’. De huidige Kraaybeekerhof werd omstreeks
1975 gesticht en is een kerngebied van het oorspronke‐
lijke Kraaijbeek. Al meer dan 70 jaar vindt hier biologischdynamische land- en tuinbouw plaats. Het voormalige
koetshuis, de ijskelder en de orangerie met de
gerestaureerde kas zijn de oudste onderdelen van het
vroegere Kraaijbeek en huidige Kraaybeekerhof.
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Turkse en Marokkaanse
moskeeën
Akkerweg 1 en 3
- open op zaterdag 10 en
zondag 11 september
In de jaren tachtig van de vorige eeuw
werd de roep om eigen gebedsplaatsen
voor de moslimgemeenschappen in onze
gemeente steeds groter. Aanvankelijk
werden die gecreëerd in een paar
noodgebouwen aan de Akkerweg. Begin
deze eeuw zijn daar stenen moskeeën
voor in de plaats gekomen. De Turkse
Moskee aan Akkerweg 1 is vernoemd naar
Haci Bayram, een Ottomaanse dichter en
soefi-heilige. De Marokkaanse moskee
aan Akkerweg 3 gaat uit van de Stichting
Annasr.
De moskeeën hebben een regionale
functie. Ze zijn niet alleen gebedshuizen
maar ook een ontmoetingsplek. Vanuit de
moskeeorganisaties vindt veel
welzijnswerk plaats. Eenieder is er altijd
welkom voor een goed gesprek.
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Koepeltje Beerschoten-Willinkshof
Hoofdstraat tussen A12 en station
Driebergen-Zeist - altijd te bezoeken
Op deze plek stond vroeger de buitenplaats
van de bankier J.A. Willink. Hij had laten vast‐
leggen dat na zijn dood het huis zou worden
afgebroken, hetgeen ook gebeurd is. Daarvoor in
de plaats is ter nagedachtenis aan hem dit
koepeltje in neo-classisistische stijl gebouwd. Het
doet uitstekend dienst als romantische plek om
bruidsfoto’s te laten maken.
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BOEKJE DUURZAME TRAAIJ
Voor kinderen van de basisschool en natuurlijk
ook voor ieder ander is een boekje gemaakt met
foto’s van de Traaij vroeger en nu, met opdrachten
en een prijsvraag. Het boekje is begin september
op te halen bij Planet Happy op de Hoofdstraat en
bij Vroeger&Nu op de Traaij.

Sponsors
Sponsors van de activiteiten van de Open Monumen‐
tendagen Driebergen zijn de Vriendenloterij en de
Gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Daarnaast zijn er (tegen betaling)
concerten in de Grote Kerk
(zaterdag 17-18 uur) en in
Sparrendaal (zondag 11-12 uur).
Programma’s van de optredens en
concerten liggen tijdens de Open
Monumentendagen op de locaties
en zijn te vinden op de site www.muziekfestival-uh.nl

Namens het Comité
Open Monumentendag
Driebergen-Rijsenburg,
Tim Verhoef, voorzitter

Iedereen welkom en mooie dagen toegewenst!

Op veel plaatsen zullen in de monumenten en bij buiten‐
activiteiten door het Muziekfestival Utrechtse Heuvelrug
weer muziekoptredens worden verzorgd. Bij de opening
van de Open Monumentendagen Driebergen-Rijsenburg
op zaterdag 10 september 13:00 uur bij het poortgebouw
van Vroeger en Nu voor het Heemstra-bankje zingt het
close-harmony koor ’DieJazzPast’ op het thema duurzaam‐
heid geïnspireerde liederen.

Speciale attractie dit jaar is de Traaij, waarover we een
boekje met oude en nieuwe foto’s hebben gemaakt. Voor
de jongste generatie is er een puzzeltocht. We zien vaak de
etalages, maar vergeten te kijken naar de gevels erboven.
Hoe zagen die gevels er vroeger uit?

Ook dit jaar zijn weer gemeentelijke en rijksmonumenten
in Driebergen-Rijsenburg te bezoeken en te bewonderen.
Dan zien we dat er vroeger al aandacht was voor duur‐
zaamheid, bijvoorbeeld door lokaal gezond voedsel te ver‐
bouwen in de onlangs gerestaureerde kas van Kraay‐
beekerhof of in de Historische Moestuin van Bartiméus.
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DUURZAAM DUURT HET LANGST

DRIEBERGEN-RIJSENBURG
ZATERDAG 10 EN
ZONDAG 11 SEPTEMBER
13.00 - 16.30 UUR

OPEN
MONUMENTEN
DAGEN 2022

OPEN
MONUMENTEN
DAGEN
2022

Het Muziekfestival Utrechtse Heuvelrug
verzorgt in de monumenten en bij de
buitenactiviteiten muziekoptredens.
Locaties waar muziek klinkt zijn in deze
folder aangegeven met een muzieknoot.

Het thema van de VriendenLoterij Open Monumentendag
2022 staat in het teken van duurzaamheid. Wat betekent
’duurzaam’ eigenlijk? Een huis dat van het gas af is? Een
buitenplaats die al 200 jaar bestaat? Dat het een
monument is, zegt dat al iets over de duurzaamheid? Of is
vooral belangrijk hoe we in en met monumenten nu
omgaan met het oog op onze aarde, de natuur, ons
voedsel? Kortom, bij het begrip ’duurzaam’ zijn vele
voorbeelden te bedenken. Een ding is zeker: ’Duurzaam
duurt het langst.’

Historische Theetuin Bartiméus
Driebergsestraatweg 44 Doorn
- open op zaterdag 10 en
zondag 11 september
De theetuin ligt op het terrein van
Bartiméus richting Doorn. Het grenst aan
Landgoed Hydepark, een bijzonder
groot landgoed dat vroeger in handen
was van de rijke bankiersfamilie Van
Loon. In de moestuin kan men zelf
gekweekte kruiden, groenten en
bloemen plukken tegen een klein prijsje.
Het is heerlijk toeven op het terras met
een geurige kop thee.

Alle locaties zijn te bezoeken
van 13.00 tot 16.30 uur
De meest recente en meer informa‐
tie over de monumenten en over
eventuele extra activiteiten is te
vinden op
www.openmonumentendag.nl/
comite/driebergen-rijsenburg
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Klokkentoren van de kapel bij
Buitenplaats Broekbergen
Kloosterlaantje 1 - alleen open op zaterdag
10 september; het hoofdhuis, de tuin en de
kapel zijn niet opengesteld
Broekbergen ligt precies op de grens tussen de
broeklanden van de Langbroekerwetering in het
Kromme Rijn-gebied en de zandbergen van de
Heuvelrug. Vandaar de naam Broekbergen. In de
vorige eeuw fungeerde Broekbergen als klooster
‘Arca Pacis’ (Ark van Vrede) voor de Benedictinessen
van het ‘altijddurend gebed’. De klokkentoren kan
onder begeleiding beklommen worden door
kinderen. De klokken zijn dan goed te zien en er is
een mooi uitzicht.
Indien mogelijk graag per fiets komen.

MEER INFORMATIE
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