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Beste belangstellende,
U heeft uw mailadres achtergelaten op de Open Monumentendag of op een andere manier te kennen
gegeven dat u graag op de hoogte wilt blijven van wat er op Buitenplaats Berbice speelt. Sommigen
hebben zelfs laten weten ons financieel te willen steunen. Daar zijn we allemaal erg blij mee.
De bouwvakkers genieten van hun kerststop, de natuur is tot rust gekomen: tijd voor een brief!
Wat is er intussen gebeurd? Er komt een genootschap “Vrienden van Berbice”, zodat al het
enthousiasme in goede banen geleid kan worden.
Op de buitenplaats zelf gebeurt ook van alles. Geen grote
zichtbare veranderingen meer zoals eerder dit jaar toen het
hoofdhuis aan de buitenzijde gerestaureerd werd en de
portierswoning van “onbewoonbaar verklaard” in zeer
bewoonbaar veranderde. De tuin rond de portierswoning is
intussen aangelegd, passend bij de woning maar ook in de
Zocher traditie met gebogen lijnen. Het staat “Te Huur” en
hopelijk trekken er gauw huurders in, die oog hebben voor
de bijzondere plek, en komt er geld in
het laadje voor onderhoud van de
buitenplaats en de opstallen. Want we
willen niet dat alles na de grote
opknapbeurt weer langzaam gaat
vervallen uit geldgebrek.
In het hoofdhuis zijn nieuwe leidingen getrokken voor gas en elektra. Ook is de verwarmingsinstallatie vernieuwd, zodat langzaam het vocht dat jarenlang naar binnen lekte gaat verdwijnen. De
volgende stap is het plannen maken, vergunningen aanvragen en fondsenwerven voor de grote
restauratie binnen. Het zal nog lang duren voordat het veilig is en we selectief mensen binnen
durven laten om al het moois te bewonderen. Als u enig idee wilt hebben hoe het was en hopelijk
weer gaat worden, raden we u aan het prachtige boek “Begeerlijk Berbice” te kopen via
vriendenvanberbice@gmail.com. Boekhandel De Kler in Voorschoten heeft het ook op voorraad.
In de rozentuin zijn dit najaar in een aantal bedden
nieuwe rozen aangeplant, die het hopelijk beter doen
dan hun voorgangers. De ziektes zouden door de
ingezaaide afrikanen (die heel uitbundig hebben
gebloeid, zie foto) verdreven moeten zijn. Gelukkig
blijven mensen rozen adopteren, zodat er geld is voor
bodemonderzoek en voor de vervanging.

Helaas zijn enkele paardenkastanjes gesloopt door de gevreesde kastanje ziekte; ze moeten weg
voor ze gevaarlijk worden want ze staan langs de wandelpaden. We gaan bekijken of we dat zelf
kunnen en durven, of dat er experts moeten worden ingehuurd.

De grote linde die vlak naast de brug is omgewaaid en over de vijver ligt, wordt steeds kleiner als u
goed oplet. Op de foto wordt een omgewaaide els uit het water gehaald.
Het zal u niet verbazen dat we genoeg haardhout hebben voor slechts €
50 per kuub. Elke eerste zaterdag van de maand kunt u terecht om uw
achterbak of aanhanger vol te laden. Het zal vast wel een keer koud
worden!
In het volgende nummer van deze Nieuwsbrief kunt u meer lezen over
de plannen rond de “Vrienden van Berbice”. Intussen loont het af en toe
te kijken op www.buitenplaatsberbice.nl.

