Activiteitenverslag 2012 van de Stichting tot Behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen
In het Activiteitenverslag over 2011 konden we melden dat de fiscale afwikkeling van de
erfenis van mejuffrouw Begeer op de valreep van het jaar 2011 was afgerond.
Het jaar 2012 kon volledig worden gewijd aan de opbouw van de werkzaamheden voor het
herstel van de buitenplaats. In 2011 hadden we toezeggingen ontvangen van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voor de vervanging van de brug en het (gedeeltelijk) herstel
van de tuinmuren. Beide werkzaamheden zijn in 2012 aangevangen. De brug is vervangen
en de subsidie van de RCE is ontvangen. Het herstel van de tuinmuren is grotendeels
afgerond; evenwel bleek de stuuklaag op de tuinmuur van de oranjerie naar het Nicolaaspad
kort na het aanbrengen door een onverwachts invallende nachtvorst danig te zijn aangetast.
De aannemer zal dat in mei 2013 herstellen. De oude schuur, die tegen de tuinmuur
aanhing, hebben we moeten laten verwijderen. Het ligt in het voornemen dit jaar of komend
jaar een nieuwe werkschuur in oude stijl te herbouwen. In 2012 heeft de stichting een
toezegging ontvangen van de RCE voor een zesjarige subsidie voor het onderhoud van het
groen (2013 t/m 2017).
In 2012 heeft de gemeente het bestemmingsplan 'sportvelden en landgoederen'
geactualiseerd. Het overleg met de gemeente over de door ons gewenste aanpassingen is
goed verlopen. De gemeente heeft toegezegd om voor door ons gewenste bouwactiviteiten
een ontheffingsmogelijkheid in het bestemmingsplan op te nemen. In maart 2012 hebben
we het College van B&W van Voorschoten op de buitenplaats ontvangen hetgeen er mede
toe heeft bijgedragen dat de gemeente een beter begrip heeft gekregen voor de plannen
van de stichting.
Onze stichting neemt deel in het bewonersgroepenoverleg tegen het besluit van de
Provincie omtrent het 'Zoeken naar balans' tracé voor de Rijnlandroute. Op 3 juni vond een
grote demonstratie plaats tegen dit tracé, die deels over de buitenplaats liep. Inmiddels
hebben de gemeente en de provincie gekozen voor een geboorde tunnel onder
Voorschoten, hetgeen de bedreiging voor Berbice aanzienlijk verminderd. Wij oriënteren ons
thans op de consequenties van een geboorde tunnel onder onze buitenplaats.
De diverse groepen vrijwilligers zijn het hele jaar actief geweest:
De tuinvrijwilligers komen iedere eerste zaterdag van de maand in het park werken. Er zijn
de nodige bomen omgezet in hakhout en op diverse plaatsen is een eerste stap gezet
overeenkomstig het door de RCE goedgekeurde beheersplan. Ook zijn de werkzaamheden
aan het rosarium voortgezet; in 2012 bloeiden de eerste acht nieuw beplante vakken. Op 30
juni werd een Rozentea gehouden voor alle vrijwilligers en de 'adoptief ouders' van de
rozenstruiken. Er zijn ruim 500 rozenstruiken geadopteerd.
De vrijwilligers voor het onderhoud van de gebouwen zijn wekelijks actief en in 2012 kon de
voorkant van de oranjerie in oude luister worden opgeleverd. Het hele aanzicht van de
oranjerie staat weer strak in de verf en is verder gewerkt aan de rest van de buitenkant.

De Werkgroep Historisch Berbice (WHB) werkt aan een boek over Berbice, dat in 2013 zal
worden uitgebracht.
Het jaar 2012 was het 'Landelijk Jaar van de Buitenplaats'. In Voorschoten is daar veel
aandacht aan gegeven en Berbice heeft daar actief in geparticipeerd met twee rondleidingen
op Berbice en Beresteyn, twee high tea's voor ouderen en openstelling tijdens lokale
fietspuzzeltocht langs alle buitenplaatsen in Voorschoten. Ook heeft Berbice meegewerkt
aan de tentoonstelling over buitenplaatsen in het Museum Voorschoten. De opening van de
Open Monumenten Dag in Voorschoten door wethouder Adema vond plaats op Berbice en
werd gesymboliseerd door de opening van het herstelde aanzicht van de oranjerie.
In 2012 is het bestuur in overleg getreden met de Provincie Zuid Holland voor het herstel
van de buitenplaats. De Provincie is bezig om het erfgoedbeleid vorm te geven en daarin
wordt een erfgoedlijn Landgoederen opgenomen. Diverse malen zijn ambtenaren van de
Provincie op bezoek geweest en wij gaan meedingen voor de financiële middelen bestemd
voor deze erfgoedlijn. Ook is in 2012 gestart met het werven van fondsen bij particuliere
instellingen. De ANBI status van de buitenplaats is daarbij zeer belangrijk. Met het Prins
Bernhard Cultuurfonds hebben diverse overleggen plaats gevonden, hetgeen er in
geresulteerd heeft dat het PBC ons een bijdrage heeft toegezegd voor een drietal studies te
weten: een haalbaarheidsonderzoek naar het toekomstig beheer van de buitenplaats, een
inventarisatie en waardestelling van het interieur en een verfijning van het beheerplan voor
het park. Ook is de eerste aanvraag uitgegaan naar een fonds voor een bijdragen in de
restauratie. In 2013 hopen we duidelijkheid te krijgen of we met steun van de Provincie en
diverse fondsen de eerste fase van de restauratie kunnen aanvangen.
Het bestuur heeft zijn visie op de toekomst van Berbice opgesteld mede ten behoeve van de
subsidieaanvragen bij de diverse fondsen
In 2012 is de heer Michel van den Boer formeel toegetreden tot het bestuur en heeft de
heer Willem Poerink het bestuur na tien jaar lidmaatschap verlaten. Wij zijn hem erkentelijk
voor zijn bijdrage met name in de afwikkeling van de erfenis van mejuffrouw Begeer.
De uitgaven van de stichting werden goeddeels gedekt door inkomsten uit vermogen. Door
waarde stijging van het belegd vermogen heeft de stichting haar vermogen met 5 % zien
toenemen. Voor het volgend jaar wordt rekening gehouden met een hogere begroting,
mede ten gevolge van een aantal noodzakelijke vervangingsreparaties.
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