Het Ossenbroek

Het Ossenbroek is een landgoed van 118 hectare met als kern de oude boerderij met
jachthuis. Huize Ossenbroek stond al tijdens de oude heerlijkheid Cuyk als adellijk huis
bekend.
Het gebied tussen Beers en Mill is een aaneenschakeling van landgoederen. Het landgoed
Ossenbroek is in bezit van de barons van Hövell tot Westerflier, dat is nogal een eind. Het
gebouw staat midden in een jachtrijk gebied en volgens de overlevering heeft ook Prins
Bernard hier nog gejaagd. Joachim George Le Sage ten Broek, Nederlands schrijver en
grondlegger van de katholieke pers, woonde er van 1828 tot 1830. Op het landgoed
Ossenbroek zijn in de Tweede Wereldoorlog neergeschoten, geallieerde piloten tijdelijk
verborgen gehouden.
Huize Ossenbroek is gebouwd in de 19e eeuw en in de twintigste eeuw gerestaureerd onder
het toeziend oog van een architect van de Bossche School.
In de directe omgeving van huize Ossenbroek is wel te zien dat de toenmalige eigenaar een
liefhebber was van lindebomen.
Aan de voorzijde van het huis begint tussen de openbare weg en het landgoed een lang pad
omzoomt door oude snoeilindes. Het pad is verder in onbruik geraakt maar de lindes worden
duidelijk goed bijgehouden.
Overigens is dit landgoed niet vrij te betreden!

Mr F.R.J. Baron van Hövell tot Westerflier vertelde mij het volgende over de geschiedenis
van Huize Ossenbroek.
Het Huis Ossenbroek is in de periode van 1750 - 1800 gebouwd en de gronden erom heen vroeger hei en onland - zijn toen ontgonnen en de bossen en het stelsel van eikenlanen zijn
toen aangelegd.
Het is een buitenplaats: het huis en omliggende bossen zijn Rijksmonument.
het bestaat uit een herenhuisdeel en een boerderijdeel.

Het landgoed is via de familie Boreel de Mauregnault in bezit van de familie Van Hövell
gekomen. Daarvoor was het o.a. in bezit van de familie Krieger.
Het huis is in de loop der eeuwen vele malen verbouwd.
De stoeptegel met de vermelding "Huis Ossenbroek 1850" herinnert eraan dat in dat jaar een
grondige verbouwing gereed kwam.
In 1970 is het huis gerestaureerd. Het herenhuis- en boerderijdeel werd samengevoegd tot
een groot huis.
Helaas werden toen de oude elementen van 1850 verwijderd (o.a. een oude bedstee en
gewelfde kelder). Monumentenzorg had toen nog alleen oog voor de buitenzijde.
Aan de binnenzijde van het huis werd inderdaad de Bossche School-stijl doorgevoerd.
Onlangs heeft er weer een grondige verbouwing plaatsgevonden.
De oude vertrekkenindeling alsmede de splitsing
in een herenhuisdeel en een boerderijdeel werden weer teruggebracht, zodat het complex
thans weer bestaat uit twee woningen.
De Bossche School- elementen zijn nagenoeg volledig verwijderd
Het herenhuisdeel is meer teruggebracht in de stijl en allure van 1850
In uw beschrijving stelt u dat de lindelaan voor het huis in onbruik is geraakt.
Dat is niet juist. De lindelaan behoort tot het deel van het landgoed dat
niet is opengesteld; m.a.w. die behoort tot het privé - park.
Correct is dat het huis niet te bezichtigen is.
De omliggende bossen zijn echter wel opengesteld.
Op onderstaande foto kunt u enkele snoeilindes zien die op de binnenplaats staan van het
huis. Dat de eigenaar ook een liefhebber is van de jacht is te zien op de windvaan bovenop
de duiventil.
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