NIEUWSBRIEF VRIENDEN VAN BERBICE – nummer 2 – maart/april 2016
Beste belangstellende,
De lente is duidelijk aangebroken met alle prachtig bloeiende
krokussen op Berbice! Sinds de vorige brief is er van alles gebeurd op
de buitenplaats.
Degene die regelmatig langsfietsen zullen ook gezien hebben dat bij de
portierswoning “Te huur” is vervangen door “Verhuurd”. Per 1 april
begroeten we de nieuwe bewoners. We zijn heel blij met de
huurinkomsten van de portierswoning, omdat we die zo goed kunnen
gebruiken voor de verdere restauratie van de buitenplaats.

Hoofdhuis
De gerestaureerde buitenkant van het hoofdhuis staat prachtig in de verf
met de opvallende maar historisch verantwoorde kleuren. Binnen is de
afgelopen maanden veel werk verzet op het gebied van leidingen.
Daarnaast worden er druk plannen gemaakt en fondsen geworven om de
eerste verdieping te onderzoeken en vervolgens “terughoudend” te
restaureren. Een kwestie van lange adem, dromen over hoe mooi het gaat
worden en uiteindelijk aan de slag!
Nieuwe aarde en verse rozen
In de rozentuin zijn de veranderingen goed zichtbaar. Een paar
vakken bleken “rozenaaltjes” te bevatten die ongevoelig zijn voor de
ingezaaide afrikaantjes en deze vakken zijn leeggehaald en tot 50 cm
diep leeggeschept. Richting het graf van mejuffrouw Begeer zijn ook
twee nieuwe kwartronde bedden aangelegd. Twee buxus boompjes
houden de wacht. Nieuwe aarde gemengd met compost is
aangevoerd en tenslotte werden halverwege maart meer dan 350
nieuwe rozen door het rozenteam geplant in vier verschillende
kleuren. Het gaat om Frohsinn (oranje), Superstar (rood), Just Joey
(zalm) en Peaudouce (roomwit/lichtgeel). Hopelijk staan de oude en
nieuwe rozen er fraai bij met de Rozentea
op
25
juni
a.s.
Dankzij
de
rozenadoptieouders kon ook deze fase van
de restauratie van het rosarium worden
gerealiseerd. Rozen kunnen nog altijd geadopteerd worden. Zie de link
onderaan deze brief voor details.
Vogels op de buitenplaats
Afgelopen maanden zijn door een groep vogelaar-vrijwilligers onder
deskundige leiding 15 nestkasten in allerlei soorten en maten getimmerd

en verspreid over onze buitenplaats opgehangen. Nu is het wachten op de bosuil, de torenvalk,
specht, boomkruiper, mezen en andere vogels om hun intrek te nemen. Grootte van opening, de
hoogte en windrichting van de nestkasten luisteren erg nauw. Maar naast nestelgelegenheid hebben
vogels ook voedsel, rust en veiligheid nodig. Hoe groter de kwaliteit van en variëteit aan
biodiversiteit, des te gevarieerder het voedselaanbod, des te gevarieerder de soorten vogels. Voor
Berbice betekent dit bijv. dat dode bomen, rottende bladeren en takkenwallen maar ook allerlei
heesters met bessen een heel nuttige functie spelen in de cirkel van biodiversiteit. Een bijzondere en
zeldzame vogel die regelmatig te zien is op Berbice, maar daar nog niet broedt, is de ijsvogel.
Daarvoor heeft hij een steile wal van zand nodig en voldoende voedselaanbod. Daarvoor is een
schone en uitgediepte, en dus zuurstofrijkere vijver nodig.
Bekeken wordt hoe dit allemaal te realiseren valt op Berbice, waar sprake is van een combinatie van
een Zocher park en een formele tuin.
Op de foto zit de ijsvogel triomfantelijk op de afgezaagde
paardenkastanje. Deze was dood gegaan en stond gevaarlijk dicht bij het
wandelpad rond de vijver. Net voor het officiële begin van het
broedseizoen is die klus geklaard. Kijk voor meer foto’s van de
waargenomen vogels op onze website.
Advies wilde bijen
De afgelopen tijd is advies ingewonnen van een wilde bijenexpert van de Universiteit Wageningen,
met financiële steun van onder andere de provincie en Fonds 1818. Hij heeft samen met “onze
eigen” Berbice imkers rondgelopen en verteld wat we kunnen doen om de buitenplaats bijvriendelijker te maken. Dat is namelijk hard nodig, omdat de 350 soorten wilde bijen die Nederland
nog kent op diverse manieren bedreigd worden. We moeten ervoor zorgen dat er het hele jaar door
bloeiers zijn waar de bijen kunnen foerageren. Verder hebben we geleerd waar de bijen het liefst
nestelen: zonnige plekken met weinig wind en dicht bij beplanting met stuifmeel, De bijen zijn ook
belangrijk voor de bestuiving van ons eigen leifruit dat de afgelopen tijd is aangeplant en straks wie
weet ook van de planten in onze eigen moestuin. U merkt het wel, plannen genoeg!
Cultuur & Berbice
Nu we inmiddels ruim zes jaar als vrijwilligers bezig zijn de buitenplaats te onderhouden en mooier
te maken, nu de Stichting voortvarend bezig is met de restauratie van het hoofdhuis, willen we dit
jaar ook starten met de eerste culturele activiteiten op, rond en over Berbice.
Als eerste activiteit wordt op 18 mei a.s. om 20 uur een avond georganiseerd in het
Museum Voorschoten aanhakend bij de huidige tentoonstelling ‘Iconen van de
Zilverfabriek’. Het onderwerp is Ondernemerschap en Kunst. Door twee sprekers
wordt ingegaan op de relatie die ondernemer en directeur van de Zilverfabriek
Carel Begeer legde tussen kunst en nijverheid en de rol van Berbice en haar
bewoners in de zilveren historie van het dorp. Er zal een aparte mailing komen met
de mogelijkheid u in te schrijven voor deze avond. Het aantal plaatsen is beperkt,
dus houd u de mail in de gaten als u er ook graag bij wilt zijn. http://www.museumvoorschoten.nl/
Op zondag 3 juli a.s. organiseren we samen met Musicultura uit Voorschoten een
klassiek openlucht concert. We hopen op een mooie zomerse middag met plaats
voor twee maal 50 mensen. Ook als u hier graag bij wilt zijn geldt: let u op de extra
mail waarin de details van de kaartverkoop staan. De voorverkoop speciaal voor
Vrienden van zowel Berbice als MusiCultura start medio april.

Als slot van dit eerste culturele seizoen op Berbice zijn we bezig met de organisatie van een
´huiskamer´ toneelvoorstelling op zondag 28 augustus in de oranjerie in samenwerking met het
Plantsoentheater in Leiden. Ook dit belooft een bijzondere beleving van Berbice te worden.. We
houden u op de hoogte via deze Nieuwsbrief, onze website en aparte mailings voor de activiteiten.
Vrienden gezocht
De vriendenclub van Berbice is nu echt opgericht en het bestuur wordt gevormd door Jan Willem
van Borselen, Wilbert van Erp, Gosse Offringa en Mirjam Ros. Wilt u niet alleen genieten van de
prachtige buitenplaats met krokussen, rozen en steeds meer soorten fruit, vogels en insecten, maar
ook uw steentje bijdragen? Wilt u ons helpen bij het realiseren van onze plannen om Berbice in
oude luister te herstellen maar ook van onze tijd te laten zijn? Dan nodigen we u uit om Vriend te
worden!
Dat kan heel eenvoudig door een mail te sturen naar het adres waar
deze brief vandaan komt. Graag uw naam en adres vermelden en welk
bedrag u wilt overmaken. De bijdrage als vriend is € 50 per jaar. Bij
een bedrag van € 250 of meer wordt u zelfs een Zilveren Vriend, op
deze locatie naast de Zilverfabriek het hoogst haalbare. Een Vriend
heeft toegang tot de buitenplaats, krijgt een uitnodiging voor de
exclusieve rozentea eind juni en voorrang bij de kaartverkoop voor
kleinschalige culturele evenementen. We zoeken mensen die Berbice
net als wij een warm hart toedragen, de historische, culturele en
natuurwaarde koesteren en door willen geven aan de generaties na ons.
Uw fiscaal aftrekbare gift (momenteel voor maar liefst 125% omdat we een culturele ANBI zijn)
kunt u overmaken naar bankrekening NL46 INGB 0008 6756 48 t.n.v. Vrienden van Berbice.
Voor verdere informatie over de aftrekbaarheid van een (periodieke) gift kunt u terecht op
www.buitenplaatsberbice.nl.
Daar is ook info over het rozenadoptieplan te vinden, naast allerlei info over wat zich op de
buitenplaats afspeelt. www.buitenplaatsberbice.nl/over-berbice/beschrijving/rozentuin/rozenadoptie
Jaarkalender Berbice
16 mei:
Dag van het Kasteel 10 – 16 uur
18 mei:
Lezing Ondernemerschap en Kunst (Museum Voorschoten)
25 juni:
Rozentea
3 juli:
Concerten
28 augustus:
Toneelvoorstellingen
10 september: Open Monumenten Dag

