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Inleiding

Inleiding
Het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHC ZOU) beheert een aantal
verzamelingen documentatie. Per plaats c.q. (voormalige) gemeente is zo'n verzameling
gevormd. Daarnaast is er een verzameling documentatie algemeen (167) die het gehele
werkgebied van het RHC of delen ervan, bijvoorbeeld het Langbroekerweteringgebied,
bestrijkt.
Het gaat in beginsel om veelal schriftelijk materiaal (ook in fotokopievorm) zoals
krantenknipsels, aantekeningen, folders en dergelijke. Het gaat in beginsel niet om andersoortig
materiaal als afbeeldingen (kaarten/foto's/affiches in Topografisch Historische Atlassen),
boeken/series tijdschriften/atlassen (bibliotheek) en brochures (bibliotheek/Collectie Losse
Aanwinsten). In zeker opzicht vormen verzamelingen documentatie een 'restcategorie'.
De onderhavige documentatie betreft Langbroek en is voor het overgrote deel afkomstig van
de voormalige gemeente Langbroek. Gelet op de verwantschap tussen documentaties en de
Collectie Losse Aanwinsten (22) wordt geadviseerd tevens de sectie 'Langbroek' uit die collectie
te bezien. Verder komt het geregeld voor dat van bepaalde dossiers ook een afzonderlijk archief
aanwezig is.
De verzameling is dynamisch van aard. Nieuwe losse aanwinsten worden aan de inventaris toeen tussengevoegd en krijgen dan een nummer volgend op het laatst toegekende nummer. Het
komt voor dat al bestaande nummers nadien zijn (en worden) aangevuld. De verzameling kende
op het moment van sanering en inventarisatie in september 2016 de inventarisnummers 1-13 en
een omvang van 0,5 m<sup>1</sup>.
1. Aanwijzingen voor de gebruiker
Stukken uit dit archief kunnen worden aangevraagd door vermelding van de naam van het
archief en het archiefbeheersnummer tussen ronde haken:
- Documentatie Langbroek (183);
- het of (de) inventarisnummer(s) van de stukken.
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Inventaris

Inventaris

1-7

Krantenknipsels (deels fotokopieën) betreffende Langbroek voor het
overgrote deel uit regionale bladen,1966-2016 (met hiaten).

6 pakken, 1
omslag

1

Knipsels 1966-1981

2

Knipsels 1982-1987

3

Knipsels 1987-1991

4

Knipsels 1992-1993

5

Knipsels 1994

6

Knipsels 1995

7

Knipsels 1981-april 2016 (met hiaten)

1 omslag

8

Krantenknipsels merendeels aangaande de historie van (kastelen in)
Langbroek, 1948-2015 (met hiaten).

1 pak

9

Aantekeningen over de historie van Langbroek, 1851-1982.

1 omslag

N.B. Onder meer over de kerktoren van Overlangbroek en Langbroekerdijk B11 (met
bouwtekening), De Lindeboom (Langbroekerdijk A137-139). Inclusief een fotokopie
van het werkstuk 'Streekbeschrijving over Neerlangbroek' dd. 8 april 1955 van Jacobus
van Hazendonk.

10

Documentatie over de (brand en herbouw van) herberg De Stenen Brug 1 pak
aan de Wijkerweg 2 in Langbroek, 1974-2013.

11

Documentatie over boerderij Het Wolvengat aan de
Langbroekerwetering B8 in Langbroek, 1967-1998.

1 pak

12

Brochure met verkoopinformatie van bouwkavels in de woonwijk
Oranjehof in Langbroek, 2010.

1 omslag

13

Documentatie over de gesloopte boerderij (rijksmonument) aan de
Langbroekerdijk A42 in Langbroek, 1998-2003.

1 pak
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