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Voorwoord
In 2014 is de oprichting van de Stichting Landgoed Bredius een feit geworden. Wij bieden u dan ook
met enige trots ons eerste jaarverslag aan.
Het jaar 2014 stond in het teken van de voorbereidingen op de overdracht van het beheer van het
Brediuspark aan Stichting Landgoed Bredius per 1 januari 2015. Met de gemeente is tweewekelijks
overleg gevoerd. Vooruitlopend op de overdracht is de stichting tevens door de gemeente betrokken
bij de diverse lopende zaken m.b.t. het Brediuspark. Enkele zaken zijn door de stichting al concreet
opgepakt en uitgevoerd.
Om het beheer over te kunnen nemen is een goede organisatie nodig. Vanuit de aangesloten
organisaties en door aanmelding van nieuwe vrijwilligers, zijn inhoudelijk deskundigen,
organisatoren, handige en helpende handen naar voren getreden en aan de slag gegaan.
Grote financiële steun is verkregen van onze zakelijke en particuliere sponsors. Ook dit is een
voorwaarde om onze plannen te kunnen realiseren.
Er is in 2014 enorm veel voorbereidend werk verzet. In 2015 kan daardoor al veel van onze plannen
worden gerealiseerd. Wij hopen dat wij de samenwerking met allen, die hieraan hebben bijgedragen,
in 2015 kunnen voortzetten, zodat we dit jaar ook samen kunnen genieten van het resultaat!
Namens het Dagelijks Bestuur,
Mieke Lendfers
Voorzitter
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Missie en kerntaken
De stichting heeft tot doel:
-in standhouding en versterking van het specifieke karakter van Landgoed Bredius te Woerden, met
haar landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden, voor huidige en toekomstige
generaties.
-behoud en versterking van de functies van het landgoed: een plek van rust, educatie, recreatie en
andere maatschappelijke functies.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
-duurzaam beheren en ontwikkelen van het landgoed, in overeenstemming met haar waarden en
functies, sfeer en eigenheid, volgens een met de gemeente Woerden afgesloten
beheerovereenkomst.
-samenbrengen en bundelen van krachten van de verschillende groepen die belang hebben en
betrokken zijn bij het landgoed.
-al hetgeen met de doelstelling rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, in de ruimste zin van het woord.

Organisatie
Op 31 maart 2014 is de Stichting Landgoed Bredius officieel opgericht. In 2014 was het bestuur als
volgt samengesteld:
Mieke (M.H.T.) Lendfers

: voorzitter/ coördinator werkgroep paden v.a. 1 april 2014/
coördinator werkgroep groen- en technisch beheer v.a. 1 mei
2014/werkgroep communicatie v.a. 1 september 2014

Jan (J.A). Smallenbroek

: penningmeester/coördinator werkgroep communicatie van 1 mei
tot 1 september 2014

Hanny (H.) van der Heide

: secretaris / werkgroep groenbeheer tot 1 mei 2014/ coördinator
werkgroep moestuin v.a. 1 april 2014

Klaske (K.A.) van Hoeij-de Boer : bestuurslid/ donateursadministratie/ correspondentie met
burgers/monitoring aangrenzende projecten gemeente Woerden/
werkgroep paden v.a. 1 april 2014
Bernt (B.F.) Feis

: bestuurslid / coördinator werkgroep fundraising/marketing

Ed ( G.J.) van Keimpema

: bestuurslid tot 1 mei 2014/coördinator werkgroep groenbeheer tot
1 mei 2014/coördinator werkgroep communicatie tot 1 mei 2014
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In 2014 heeft het bestuur 16 keer vergaderd over allerlei zaken met betrekking tot onderhoud,
beheer en ontwikkeling van het landgoed. Met de gemeente is tweewekelijks overleg gevoerd over
zaken betreffende de overdracht van het beheer en de lopende zaken in het landgoed.
De stichting bestond in 2014 uit een (onbezoldigd) bestuur en werkgroepen van verschillende
grootte en samenstelling. Het bestuur stelt het beleid vast. In elke werkgroep treedt een bestuurslid
als voorzitter op om de richting en samenhang te waarborgen. De werkgroepen werken onderdelen
van de opgestelde visie uit tot concrete plannen, leggen deze ter goedkeuring voor aan het bestuur
en voeren het uit.
Bij de uitvoering van de werkzaamheden in het landgoed zijn veel vrijwilligers betrokken. Hierbij
wordt nauw samengewerkt met vrijwilligers van de aangesloten organisaties, m.n. de werkgroep
Landschapsbeheer van IVN. Het deskundig snoeien van de fruitbomen is in 2012 gestart door een
speciaal daarvoor opgerichte groep van vrijwilligers, die hiervoor een opleiding ‘snoeien van
hoogstamfruitbomen’ hebben gevolgd.
De vrijwilligersgroepen worden aangestuurd door ervaren coördinatoren. In samenwerking met
Abrona en Zorg-Los worden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt betrokken bij de
werkzaamheden in het landgoed. In 2014 zijn de eerste stappen hierin gezet en zijn de
voorbereidingen getroffen voor verdere uitbouw in 2015.
Het aantal nieuwe vrijwilligers dat werkzaamheden verricht voor Landgoed Bredius is groeiende.
Behalve individuele aanmeldingen zijn er ook aanmeldingen van groepen, zoals de Ronde Tafel en
een groep vrijwilligers die ook werkzaamheden verricht voor Natuurmonumenten.
De educatieve tuin wordt beheerd door IVN en onderhouden door een vaste groep vrijwilligers. NME
en Dierenweide Kukeleboe hebben eveneens eigen vrijwilligers

Financieel Jaarverslag
Inleiding
De Stichting Landgoed Bredius is per 31 maart 2014, met het tekenen van de oprichtingsakte van de
stichting, officieel van start gegaan. Op dat moment is de Stichting ook zelfstandig de financiële
administratie gaan voeren.
Daarvoor werden de inkomsten en uitgaven van de stichting in oprichting bij gehouden door het IVN.
Met de start van de stichting is het saldo ad € 464,31 gestort op de nieuwe rekening van de stichting.

Opstart van de Stichting
De stichting heeft bij de oprichting te maken gehad met verschillende uitgaven. Om deze te
bekostigen heeft de stichting een beroep gedaan op het VSB Fonds Woerden, en die heeft aan de
stichting een bedrag toegekend van € 1.500,-. De stichting is het VSB Fonds zeer erkentelijk voor de
toegekende bijdrage. Hierdoor konden onder meer de kosten van de notaris, de inschrijving bij de
kamer van koophandel, de eerste bankkosten e.d. betaald worden.
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Onderhoud en beheer
Ondanks dat de beheerovereenkomst met de gemeente pas op 1 januari 2015 officieel in werking is
getreden, is in de loop van 2014 reeds een aantal zaken onder verantwoordelijkheid van de Stichting
uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel hierbij betrof de opdracht voor het maaien van een groot deel
van het park. Andere onderhoudswerkzaamheden zijn door vrijwilligers gedaan, m.n. het snoeien van
(fruit)bomen, heesters en hagen. Hiervoor zijn enkele gereedschappen aangeschaft.

Ontwikkelingsplannen
Recreatieve toevoegingen en aantrekkelijke en herkenbare inrichting rond entrees
In 2014 is een start gemaakt met een aantal toevoegingen aan het park. Zo is er een picknick bank
geplaatst in de boomgaard bij de ingang van de Kievitstraat, en zijn er voorbereidingen getroffen
voor het plaatsen van informatieborden bij een drietal ingangen van het park. Voor beide onderdelen
zijn sponsoren gevonden. Deze bedragen zijn als inkomsten verantwoord. Ook is er een uitgave
gedaan voor de picknickbank, terwijl de kosten voor het plaatsen van de informatieborden in 2015
zullen worden verantwoord.

Moes- en pluktuin
In 2014 zijn voorbereidende werkzaamheden gestart voor de aanleg en inrichting van de moestuin.
Tevens zijn donateurs geworven en bijdragen aangevraagd bij diverse fondsen. De nodige middelen
zijn hierbij binnen gehaald.

Inkomsten Stichting in 2014
Naast de eerder genoemde inkomsten, vormen de donaties van particulieren en bedrijven die het
Landgoed een warm hart toedragen een belangrijke bron van inkomsten. Sommige donaties worden
met een bepaald doel gegeven, zoals bijvoorbeeld de moestuin, of de informatieborden. In
onderstaand overzicht zijn de inkomsten en uitgaven in onderscheiden categorieën beknopt
weergegeven.
inkomsten

uitgaven
Algemene Organisatie Kosten
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-

VSB Fonds Woerden

-

Overboeking IVN

-

1.500,-

-

notaris en KvK

464,31

-

bankkosten

Donaties

426,-

-

huisstijl en promotie

Overige inkomsten

568,17

-

Overige kosten

515,85
37,05
894,45
1.507,76

Beheer en Onderhoud
-

Beheervergoeding t.b.v.
het maaien

19.614,10

-

uitgaven maaien

-

Aankoop gereedschap

17.151,75

235,26

Project Moestuin
-

Donatie (zakelijk)

-

Donatie (particulier)

11.013,70

-

voorbereidingskosten

7.187,36

5.000,-

Recreatieve toevoegingen en aantrekkelijke entrees
-

Donatie (zakelijk)

-

Donatie (particulier)

Totale inkomsten 2014

4.000,-

-

Nieuwe picknickbank

872,41

250,42.836,28

Totale uitgaven 2014

28.401,89

De stichting had op 31 december derhalve nog € 14.434,39 in kas. Een deel van dit bedrag is reeds
bestemd voor verschillende doeleinden, zoals voor informatieborden, waarvoor reeds donaties zijn
ontvangen, maar waarvan de kosten in 2015 gemaakt gaan worden. Daarnaast zijn er voor de
moestuin reeds donaties ontvangen die ook in 2015 tot uitgaven gaan leiden.

KASCONTROLE
Op 16 februari 2015 heeft de kascontrole plaatsgevonden door Patrick van Leeuwen en Peter
Mouthaan als zijnde de leden van de kascontrolecommissie van de Stichting Landgoed Bredius.
De controle heeft plaatsgevonden over de periode van 31 maart 2014 t/m 31 december 2014 waarbij
is vastgesteld dat de banksaldi (betaal- en spaarrekening) overeenkwamen met de gevoerde
administratie. Het bestuur is derhalve decharge verleend voor het gevoerde financieel beleid 2014.

Werkgroep Groen- en Technisch beheer
De werkgroep Groen- en technisch beheer bestond in 2014 uit:
Andre van Kleinwee, Cor van de Maat, Luc van Dam, Henk Veldhuyzen, Jaap Mulder, Marijke van
Damme, Kars Wilms en Mieke Lendfers (voorzitter)
De werkgroep is in 2014 12x bijeen geweest. Daarnaast zijn de leden van de werkgroep een aantal
malen gezamenlijk bijeen geweest in het landgoed om de diverse percelen te onderzoeken en te
aanschouwen.
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De werkgroep heeft als taak het ontwikkelen van het beleid, het (doen) uitvoeren en het controleren
van het onderhoud van groen, hekken, meubilair en ‘Bredius Schoon’. Tevens monitoring van het
water.
In het najaar van 2013 en begin 2014 heeft de werkgroep een kostenraming voor het regulier
onderhoud opgesteld, alsmede een inventarisatie van het achterstallig onderhoud. De kostenraming
is getoetst door een calculator van Arcadis. De inventarisatie van het achterstallig onderhoud is
getoetst met een schouw van de gemeente en van te ondernemen acties voorzien. Deze
inventarisaties vormden de grondslag voor de beheerovereenkomst.
In de zomer en het vroege najaar van 2014 is een groenbeheerplan opgesteld. Hierin staat voor de
diverse onderdelen van het landgoed het beleid voor het groenbeheer beschreven, compleet met
foto’s en kaarten. Het beleid is gericht op behoud en versterking van de landschappelijke, cultuur
historische en natuurwaarden van het landgoed en verbetering van de beeld- en gebruikskwaliteit.
Er zijn in 2014 diverse onderhoudstaken verricht.
In overleg met de gemeente heeft de stichting in 2014 het maaien verzorgd, met uitzondering van
het speelveld. Hiervoor is een professioneel bedrijf ingeschakeld. Voor het hooien is samengewerkt
met Dierenweide Kukele-boe en de biologische boer Boer Bert.
Vrijwilligers hebben zwerfvuil geruimd, fruitbomen geplant en gesnoeid, fruit geplukt en enkele
bosplantsoenen en de hagen van het arboretum gesnoeid. Ook is er in één van de boomgaarden een
nieuwe picknickbank geplaatst .
Daarnaast heeft de werkgroep zich gebogen over werkzaamheden van de gemeente in het landgoed:
de ontmanteling van het baggerdepot, het vervangen en uitbreiden van duikers en het aanleggen
van natuurvriendelijke oevers.

Werkgroep Communicatie
De samenstelling van de werkgroep communicatie was in de eerste helft van 2014 als volgt:
Rinie Blauw, Barbara Visser, Thomas Kleijn (website), Ed van Keimpema/Jan Smallenbroek
(voorzitter). Incidentele ondersteuning door Esther Overgaag en Jolanda van der Spiegel.
De werkgroep is in deze periode 4x bijeen geweest.
Helaas heeft de werkgroep met nogal wat verloop te maken gehad. Vanaf september 2014 bestond
de werkgroep uit Rinie Blauw, ondersteund door Mieke Lendfers (namens het bestuur) en Klaske van
Hoeij .
De werkgroep heeft als taak het ontwikkelen en onderhouden van communicatiemiddelen, het
opstellen van een communicatieplan en het regelmatig informeren van vrienden van landgoed
Bredius en belangstellenden over de ontwikkelingen en activiteiten in landgoed Bredius.
In de eerste helft van het jaar heeft de werkgroep gewerkt aan een logo en huisstijl voor Stichting
Landgoed Bredius. Hierbij is een professionele vormgeefster ingeschakeld.
Tevens heeft de werkgroep een begin gemaakt voor een nieuwe website. Ook is een facebookpagina
aangemaakt. In de tweede helft van het jaar kreeg de werkgroep ondersteuning van professionals
voor de nieuwe website: Dion de Groot (DiemzOnline en lid van de Ronde Tafel ) en Jeroen de Graaf
(Stuwkracht-coaching, via de beursvloer).
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Gedurende het gehele jaar is regelmatig informatie verstrekt over de ontwikkelingen rond landgoed
Bredius en de stichting via de oude website, facebook, twitter, in de pers en via het verzenden van
nieuwsbrieven. In 2014 zijn 4 nieuwsbrieven verschenen.

Werkgroep Paden
De werkgroep paden bestond uit Klaske van Hoeij, Gerold Borsboom, Wijbrand Verwer, Geruliene
Ginte, Roald van Gulik en Mieke Lendfers (voorzitter).
Opdracht voor de werkgroep was om de wensen voor beter onderscheid tussen de wandel- en
fietspaden en halfverharding voor de (wandel)paden nader te onderzoeken en uit te werken.
De werkgroep is tweemaal bijeen geweest en heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden van halfverharding. Tevens is gekeken naar de breedtes van de paden (meer
uniformiteit). Het rapport hierover en de wensen en aanbevelingen zijn, na goedkeuring door het
bestuur, besproken met de gemeente.
Halfverharding is niet overgenomen door de gemeente, omdat het benodigde jaarlijks onderhoud
niet kan worden gegarandeerd. De werkgroep en het bestuur kunnen zich goed vinden in het
geboden alternatief van een natuurlijk ogende gekleurde toplaag voor de wandelpaden. Helaas heeft
de gemeente ook het smaller maken van het wandelpad van de ingang bij de Kievitstraat tot aan de
boerderij niet overgenomen. De gemeente hecht aan een breder pad ter plekke, vanwege de
bereikbaarheid/bevoorrading van boerderij en schuur.

Werkgroep Marketing/ fundraising
De werkgroep marketing bestond in 2014 uit de volgende personen: Bernt Feis, Peter Kok, Hilbert
van Krieken, Bastiaan Machielse, Inge Nederpelt en Cees Veerman.
De werkgroep is zeven keer bij elkaar geweest. Van alle bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt.
Voorzitter is Bernt Feis.
Aanvankelijk werd de werkgroep aangeduid als werkgroep fundraising. In het begin is ook een keer
samen met Martijn Plomp van Praktijk in Platteland vergaderd; daarbij heeft de werkgroep een
aantal subsidiemogelijkheden op een rijtje gezet.
Al snel werd de conclusie getrokken dat fundraising pas mogelijk is op basis van een gedegen
marketing-communicatieplan. Daarmee heeft de werkgroep zich dan ook bezig gehouden.
Allereerst is er een marketing-communicatieplan opgesteld; op basis hiervan ook een korte versie:
actieplan marketing. Beide documenten zijn in het bestuur behandeld en op hoofdlijnen
goedgekeurd.
In het kader van deze twee plannen zijn de volgende marketingproducten opgeleverd:
- productie brochures en promotiemateriaal (gereed zomer 2014)
- productie banner (gereed oktober 2014)
- deelname aan de Beursvloer (oktober 2014)
- publicatie Paradijs in de stad (gereed november 2014)
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- werving donateurs (december 2014)
- ontwerp informatiepanelen (gereed februari 2015)
Na de zomer van 2014 bleek dat de meeste leden van de werkgroep – om uiteenlopende redenen
(werkdruk, ziekte enz.) – weinig tijd hadden om verder te gaan met de activiteiten. In 2015 zal
worden getracht de werkgroep weer te activeren.
Een speciale vermelding verdient de positieve inbreng van Bastiaan Machielse. Met Bastiaan is
afgelopen jaar diverse keren gesproken, mede gelet op zijn betrokkenheid bij Babylon. Vanuit zijn
standplaatsen in het buitenland heeft Bastiaan een reeks notities aangeleverd, o.a. over fundraising
projecten (kick start), prijsvergelijking mogelijke producten, een projectenboek enz.

Werkgroep Moestuin
De samenstelling van de werkgroep moestuin was in 2014 als volgt:
Marijke van Damme, Wilma de Roo, Luc van Dam, Geert Gerritse, Peter Mouthaan, Evelien
Roos/Abrona (tot november 2014) Esther vd Woestijne/Abrona (v.a. november 2014) (Abrona), Niels
Bitter (Zorg-Los), John Blauw (tot november) en Hanny van der Heide (voorzitter)
De werkgroep is in 2014 4 keer bijeen geweest .
Op 9 mei heeft de Werkgroep een bezoek gebracht aan de historische moestuin De Lage Oorsprong
te Renkum.
De werkgroep heeft zich bezig gehouden met de voorbereiding van de aanleg van een moes- en
pluktuin op het gravelveld. Daartoe zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:
Uitgangspunten
Educatieve, recreatieve, landschappelijke en maatschappelijke functie:
Educatief : kennisuitwisseling, excursies, workshops
Recreatief: ontmoetingsfunctie in het park, ook van belang voor bewoners naastgelegen
verzorgingshuis
Maatschappelijk: sociale rol doordat het een plek kan worden voor ontmoeting en uitwisseling,
dagbesteding voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, leer- en ervaringsprojecten voor
scholen
Landschappelijk: eenheid met omgeving (voormalig landgoed met agrarische functie)
Duurzaam:
-zoveel mogelijk biologische planten en zaden
-geen chemische bestrijdingsmiddelen, geen kunstmest
-streven naar natuurlijk evenwicht tussen plant en dier
-zoveel gebruik duurzame materialen
Onderhoud door vrijwilligers, buurtbewoners, medewerkers van NuDoen!Groen van Abrona en ZorgLos (dagbesteding voor mensen met verstandelijke of lichamelijke beperking) en maatschappelijke
stages
Exploitatie o.m. door werving donateurs en verkoop betaalkaarten voor afname groente, fruit,
bloemen indien voorradig
Luc van Dam (van Limes Landschapsadvies) heeft het ontwerp voor de moestuin gemaakt. Tevens is
er o.m. een draaiboek opgesteld, een teeltplan gemaakt en een lijst van benodigde gereedschappen.
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Voor de voorbereidingen voor de aanleg van de moestuin zijn diverse sponsorbijdragen en donaties
ontvangen (zie financieel jaarverslag).

Donateurs, vrienden en vrijwilligers
Op 31-12-2014 had Stichting Landgoed Bredius 123 particuliere donateurs/vrienden, 6 donaties van
aangesloten verenigingen en stichtingen en 10 ambassadeurs. In totaal waren er rond de 100
vrijwilligers op enigerlei wijze actief op het landgoed! Daarnaast hebben enkele honderden
belangstellenden hun betrokkenheid bij de activiteiten van de stichting getoond.

Informatiebijeenkomsten
Op 11 februari heeft er een informatieavond plaatsgevonden voor de deelnemende organisaties
over het besluit van de gemeente om met stichting Landgoed Bredius i.o. te gaan werken aan de
overdracht van het beheer en wat er tot die tijd al aan voorbereidingen was gedaan.
Op 3 juni was er opnieuw een informatieavond voor de deelnemende organisaties en
werkgroepleden, waarbij 65 deelnemers aanwezig waren. Er werd uitleg gegeven over de ruimtelijke
visie en de prioriteitstelling met betrekking tot de verschillende onderdelen van de ruimtelijke visie.
Voorts werd er informatie gegeven over het ontwerp van de moestuin en de uitgangspunten voor de
aanleg en onderhoud van de moestuin en uitleg over welke onderdelen nog meer opgepakt zouden
worden in het eerste jaar van de Stichting, met name communicatie, fondsenwerving en nieuwe
borden met informatie en gedragsregels. Ook werd op deze avond afscheid genomen van de
Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij, die de Initiatiefgroep Brediuspark tweeëneenhalf jaar
lang heeft begeleid op weg naar de oprichting van een stichting en overname van het beheer van het
landgoed. Ter gelegenheid van het afscheid ontving de stichting van de KNHM een donatie van €
10.000, te besteden aan een picknickbank, twee informatieborden en het hek voor de ingang van de
nieuw aan te leggen moestuin.
Er zijn voorts twee informatieavonden georganiseerd voor omwonenden, vrienden en donateurs, op
18 maart en op 4 november 2014. Op 18 maart was de eerste openbare informatieavond, waarop 56
omwonenden, vrienden en donateurs aanwezig waren. Er werd eerst uitleg gegeven over de
ruimtelijke visie voor het landgoed, waarna in kleine groepen ideeën zijn verzameld over de invulling
van de verschillende onderdelen van de visie, met name de moestuin, spelen, groenbeheer,
communicatie en fondsenwerving.
Op 4 november werd de tweede openbare informatieavond georganiseerd, waar 71 omwonenden,
vrienden, donateurs en vrijwilligers aanwezig waren. Er werd eerst verteld wat er in het afgelopen
jaar al allemaal veranderd was in het landgoed en wat er nog te gebeuren stond, met name het
opruimen van het baggerdepot en het opknappen van de paden. Daarna gaf Luc van Dam een
presentatie over de restauratie van de tuin van villa Rijnoord. Tenslotte gaf Hanny van der Heide nog
uitleg over de voortgang met betrekking tot de plannen voor de aanleg van de nieuwe moes- en
pluktuin.

11

Overige activiteiten
-

-

22 maart 2014: samen met 25 enthousiaste vrijwilligers zijn er 10 perenbomen geplant in het kader
van NLDoet. Voor het Burgerinitiatief Brediuspark was dit de aftrap om het park mooier te maken.
25 mei 2014: deelname aan de Dag van het Park
22 juni 2014: op deze dag kwam Holle Bolle Gijs, uit de Efteling, op bezoek in het park. Hij kwam met
Supporter van Schoon, die het Brediuspark had uitgeroepen tot Lekker Park.
28 september 2014: deelname aan de viering van het Oogstfeest
16 oktober: presentatie t.b.v. de leden van de Ronde Tafel te Woerden. Dit heeft geresulteerd in
afspraken met de Ronde Tafel om op reguliere basis hand- en spandiensten te komen verrichten op
het landgoed.
20 december 2014: deelname Kerstmarkt

Tot slot
Danken wij de gemeente Woerden en alle vrijwilligers, donateurs,
ambassadeurs, sponsors en vrienden voor hun bijdrage en ondersteuning in
2014.
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