Aan de politieke partijen
van de gemeente Woerden
Postbus 45
3440 AA Woerden

Datum: 15 november 2017
Betreft: informatiebrief aan de politieke partijen van de gemeente Woerden en
hun achterban met betrekking tot de toekomstvisie van Stichting Landgoed
Bredius

Geachte dames, heren,
Enz.
Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018,
willen wij U graag informeren over waar wij als Landgoed Bredius staan en waar
wij in de komende periode naar toe willen.
Hoogachtend,
Vanaf 1 januari 2015 is Stichting Landgoed Bredius verantwoordelijk voor het
beheer en onderhoud van Landgoed Bredius. Daarnaast komt zij met nieuwe
initiatieven
M.
Lendfers om het landgoed nog aantrekkelijker te maken. Dit alles met als doel:
“De
in standhouding
en versterking
Voorzitter
Stichting Landgoed
Bredius van het specifieke karakter van Landgoed
Bredius te Woerden …,met haar landschappelijke, natuurlijke en
cultuurhistorische waarden, voor huidige en toekomstige generaties; alsmede;
Het behoud en versterking van de functies van het landgoed: een plek van rust,
educatie, recreatie en andere maatschappelijke functies”, zoals dat in onze
statuten in artikel 2 verankerd staat.
Nu hebben wij u op verschillende manieren op de hoogte gehouden van wat er de
afgelopen drie jaar in het Landgoed is gerealiseerd. Het is voor iedereen zichtbaar
dat het achterstallig onderhoud flink is aangepakt. Er is nieuwe veiligere
bestrating, het groen wordt keurig bijgehouden, gesnoeid en gemaaid en er heeft
een flinke nieuwe aanplant plaatsgevonden in de boomgaarden. Het zwerfafval en
graffiti worden regelmatig verwijderd. De hekken en de bebording zijn vernieuwd
en er zijn informatieborden geplaatst. Daarnaast is er een nieuwe parel ontstaan
in de vorm van de historische moestuin, een plek die menig Woerdenaar
inmiddels heeft weten te vinden.
Dit alles hadden we niet kunnen doen zonder de uitstekende bijdragen van
Gemeente Woerden op verschillende niveaus. Verschillende achtereenvolgende
wethouders hebben hart getoond voor Landgoed Bredius en hebben met ons
samengewerkt in het realiseren van onze plannen. Verantwoordelijke ambtenaren
hebben ons steeds ondersteund en stonden ons terzijde in het vormen en
uitvoeren van deze plannen.
Komende zittingsperiode hopen wij weer te kunnen en mogen bouwen op deze
ondersteuning van de kant van Gemeente Woerden.
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Om deze reden willen wij u een aantal aandachtspunten meegeven om over na te
denken voor de toekomst.
- Wij streven ernaar om het landgoed, een cultuur-historisch, landschappelijk
en ecologisch waardevol gebied, te behouden voor de toekomst en
beschikbaar te houden voor educatieve, recreatieve en maatschappelijke
functies
- Wij streven ernaar om het landgoed te behouden als een plek waar men
zich, met overal groen om zich heen, kan onttrekken aan de drukte van alle
dag.
- Wij streven er naar de beheerovereenkomst die afgesloten is tussen
Gemeente Woerden en Stichting Landgoed Bredius en welke eind van dit jaar
afloopt op een zo kort mogelijke termijn te vernieuwen.
- In deze beheerovereenkomst willen wij een duidelijker onderscheid maken
tussen de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van beide partijen.
- Wij streven ernaar dat de Gemeente Woerden een stukje financiële
verantwoordelijkheid neemt in de heropbouw van Hofstede Batestein.
- Wij streven ernaar langs het gehele Landgoed Bredius een groene rand in
stand te houden, te versterken en te vrijwaren van verdere bebouwing.
- Wij streven ernaar het Thijssepad langs de ’s-Gravensloot naar de Veste te
reserveren voor fietsers en wandelaars.
- Wij zoeken blijvende ondersteuning en participatie van de gemeente in de
ontwikkeling van het Centrumplan rondom Hofstede Batestein, dierenweide
Kukeleboe, het NME centrum (de Brediusschuur), en de Educatieve Tuin,
zodat Hofstede Batestein op een commerciële maar verantwoorde manier
kan worden geëxploiteerd en het centrumgebied een aantrekkelijk gebied
wordt met een versterking van alle reeds bestaande functies.
- Wij zoeken ondersteuning voor onze lange termijn investeringsplannen zodat
wij in het Landgoed onder andere het project Spelen en herinrichting van
enkele deelgebieden kunnen realiseren, waardoor het Landgoed een nog
bredere functie krijgt.
Wij hopen in de toekomst op Gemeente Woerden te kunnen rekenen en zien
uit naar een hernieuwde en voortdurende samenwerking.
Het Bestuur
Stichting Landgoed Bredius.
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