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1.

Voorwoord

Op 31 maart 2019 bestond de Stichting landgoed Bredius vijf jaar. In die vijf jaar hebben we
al veel van onze oorspronkelijke plannen en ambities weten te realiseren en anno 2019 staat
het Landgoed Bredius er dan ook goed voor.
Ook in 2019 hebben onze vrijwilligers weer met veel enthousiasme gewerkt aan het
onderhoud, beheer, verbeteringen en uitbreidingen van het Landgoed en langs deze weg
willen wij hen daar hartelijk voor danken. Zonder hun inzet was dit alles niet mogelijk.
Op bestuurlijk niveau werd dit jaar o.a. het vrijwilligersbeleid vastgesteld, een definitief
ontwerp vastgesteld voor de realisatie, in 2020, van de natuurspeelweide en kwam er aan
het eind van het jaar in goed overleg met de gemeente een akkoord over een nieuwe 12jarige beheerovereenkomst voor het Landgoed Bredius.
Ondanks de grote vorderingen die we in de afgelopen jaren hebben gemaakt hebben we ook
nog genoeg wensen en ideeën voor de komende jaren. Met onze organisatie zoals die er nu
staat en de grote inzet van onze vrijwilligers zien we die komende jaren met vertrouwen
tegemoet.

2.

Missie en kerntaken

De stichting heeft tot doel:
-

instandhouding 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.

3.

Organisatie

Het (onbezoldigde) bestuur was in 2019 als volgt samengesteld:
Mieke Lendfers: voorzitter
Martien Sikking: (secretaris)
Klaske van Hoeij: penningmeester tot 30-4-2019
Peter Mouthaan: penningmeester vanaf 1-5-2019
Hester Veldhuijzen
Peter Paul van der Lugt: bestuurslid namens KNNV
Bernt Feis: bestuurslid
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Bij de uitvoering van de werkzaamheden in het landgoed wordt het bestuur ondersteund
door vrijwilligers. Hierbij wordt nauw samengewerkt met vrijwilligers van andere bij het
landgoed betrokken organisaties, zoals IVN en KNNV.
Ook zijn er, in samenwerking met Abrona (NuDoen!Groen), mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt betrokken bij de werkzaamheden in het landgoed.
De vrijwilligers zijn georganiseerd in een aantal werkgroepen met specifieke
aandachtsgebieden. In elke werkgroep treedt een bestuurslid als voorzitter op om de richting
en samenhang te waarborgen. Het bestuur stelt het beleid vast. De werkgroepen werken
onderdelen van de opgestelde visie uit tot concrete plannen, leggen deze ter goedkeuring
voor aan het bestuur en voeren ze uit.
In de loop van 2019 is, in nauw overleg met alle betrokkenen, de educatieve tuin onder de
verantwoordelijkheid van de Stichting Landgoed Bredius gekomen.
De verschillende werkgroepen en de groep NuDoen!Groen worden aangestuurd door
ervaren coördinatoren.
Eind april hebben wij afscheid genomen van Klaske van Hoei. Zij is vele jaren betrokken
geweest bij het landgoed, eerst alleen als lid van de Kerngroep Bredius, later ook als
bestuurslid en penningmeester van de Stichting Landgoed Bredius. Wij danken haar voor
haar jarenlange inzet voor het behoud en de bescherming van het Landgoed Bredius.
In 2019 heeft het bestuur 11 keer vergaderd over een breed scala van onderwerpen met
betrekking tot onderhoud, beheer en de ontwikkeling, in brede zin van het woord, van het
landgoed.
In de bestuursvergadering van 11 juni is er een dagelijks bestuur ingesteld bestaande uit de
voorzitter, secretaris en penningmeester. Dit dagelijks bestuur heeft in 2019 zeven keer
vergaderd. Het bereidt de bestuursvergadering voor en neemt waar nodig besluiten over de
meer dagelijkse en operationele activiteiten.
Tweemaal per jaar is er een overleg van alle coördinatoren van de werkgroepen en het
bestuur waar o.a. het toekomstig beleid en de lopende zaken worden besproken.

4.

Groen en Technisch beheer

Onder de noemer van deze overkoepelende werkgroep valt een groot en divers aantal
activiteiten die van groot belang zijn voor de uitstraling en kwaliteit van het Landgoed
Bredius.
Naast de reguliere activiteiten heeft een deel van de werkgroep dit jaar veel aandacht
besteed aan het actualiseren van het Groenbeheerplan. In dit plan wordt beschreven welk
onderhoud er met welke frequentie gepleegd moet worden, welke (beeld)kwaliteit wij
nastreven en hoe wij het groen op het landgoed naar de toekomst toe willen beschermen of
verder verbeteren.
De afgelopen jaren is de ervaring bij het groenbeheer flink toegenomen. De fruitbomengroep
heeft voor het 2e jaar gewerkt met een zelfstandig jaarplan en begroting. Voor het overig
groenbeheer en voor het technisch beheer is een start gemaakt met eenzelfde manier van
werken.
Fruitbomen
Het snoeiseizoen loopt van november (2018) – maart (2019); in die periode is er op 18
middagen, met een gemiddelde bezetting van 10 personen gesnoeid.
Alle jonge bomen zijn in een gewenste vorm gesnoeid. Bij een aantal oude perenbomen is
de kop teruggenomen en zijn breed uitgegroeide of potentieel gevaarlijke gesteltakken
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ingenomen. Voor het overige is gesnoeid op licht en lucht in de bomen en op overtollig
reactiehout. Zes oudere bomen zijn gerooid.
In de zomerperiode is er gedurende één middag zomersnoei uitgevoerd.
In november 2018 zijn er in de noordelijke boomgaard 36 nieuwe perenbomen aangeplant;
gedurende een droge periode is regelmatig water gegeven aan de nieuwe aanplant. Daarbij
zijn ook de boomspiegels onkruidvrij gemaakt.
Vastgesteld is dat in ieder geval 3 van deze bomen niet zijn aangeslagen; deze zijn/worden
verwijderd.
In het najaar is een aantal zwakke en dode bomen verwijderd. De grond blijft een jaar rusten,
voordat er weer nieuwe bomen op worden geplant.
In de oogstmaand september wordt traditioneel het fruit
op het landgoed geplukt. Er is dit jaar door de leden van
de fruitbomengroep gedurende 7 dagen/middagen op
het Landgoed Bredius en 4 dagdelen elders in totaal
circa 3.700 kg fruit geplukt.
Daarvan was 2.700 kg afkomstig van het Landgoed
Bredius en 1.000 kg van elders in Woerden.
Van dit fruit is 1.400 kilo vers verkocht o.a. op het
oogstfeest, is er 100 kg aan de Voedselbank
geschonken en is er van 2.200 kilo in totaal 1.690 liter
Brediussap geperst en gebotteld.
Deze literflessen Brediussap worden verkocht in het
landgoed (Moes- en Pluktuin en NME Centrum
InBredius) en aan geïnteresseerde
horecagelegenheden in Woerden. Ook de gemeente neemt flessen Brediussap af.
Overige bomen en struiken
In 2019 heeft er een VTA-controle op een deel van de bomen op het landgoed
plaatsgevonden en de conclusies/aanbevelingen uit die keuring zijn in 2019 opgepakt en
uitgevoerd.
Een aantal van de Essenbomen op het landgoed heeft te lijden onder de essentaksterfte,
een schimmelinfectie die de bomen aantast. Deze bomen zijn in 2019 gesnoeid of gerooid.
Zes Atlasceders bij de vijver van de Hofstede hebben te lijden gehad van vraat aan de bast
door geiten. Eén van deze bomen is zodanig beschadigd dat moet worden gevreesd voor het
voortbestaan.
Op het terrein grenzend aan de Moes- en Pluktuin is een drietal jonge Walnotenbomen
geplaatst; over een aantal jaren zullen deze hopelijk een mooie oogst aan walnoten geven.
Ook in 2019 hebben de medewerkers van NuDoen!Groen regelmatig geholpen bij het
snoeien van de bomen en struiken op het landgoed.
Maaien en beweiding
Vanaf eind juni worden de bermen en graslanden in het landgoed gemaaid. Bij het maaien
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met zowel de ecologische waarden van het
landgoed als de zichtkwaliteit van de bloeiende planten. Zo is er bij de eerste maaironde van
dit jaar langs de sloten van de graslanden voor verruiging één strook met begroeiing van
moeras- en waterplanten blijven staan, maar ook blijven er hier en daar delen van de berm
staan, zoals langs het Brediuspad. Hier groeien o.a. grote ratelaars, die bij deze eerste
maaironde nog geen rijpe zaden hebben.
Bij de maaironde van eind juni zijn de voorjaarsbloemen nagenoeg uitgebloeid en tot
zaadvorming gekomen. Door op dat moment te maaien krijgen de zomerbloemen een
(nieuwe) kans om te gaan bloeien. Dat zou anders tussen het (te) hoge gras niet lukken.
Deze planten zijn vervolgens in de zomer weer voor vele insecten een nectarbron.
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Half september volgde een tweede maaironde op het moment dat de zomerplanten rijp zaad
hebben gevormd.
De speelweide wordt wekelijks gemaaid zodat het spelen en sporten, niet gehinderd door te
hoog gras, door kan gaan.
Op een aantal percelen heeft beweiding plaatsgevonden, in samenwerking met Dierenweide
Kukele-boe (schapen) en het biologische bedrijf BoerBert (kalfjes).
Meubilair
Afval scheiden kan nu ook op het Landgoed Bredius. Aan het Brediuspad, bij het grote
speelveld, heeft in het kader van een gemeentelijke proef, een afvalbak met twee vakken
gestaan. De gemeente heeft gecontroleerd wat er in de bak aan plastic, metaal en
drinkpakken zat. Op basis van de resultaten van deze proef is vastgesteld dat het scheiden
van afval op het landgoed (en wellicht ook heel Woerden) effectief is. In 2020 zullen
meerdere afvalbakken voor gescheiden inzameling op het landgoed worden geplaatst.

In 2019 heeft er alleen regulier onderhoud plaatsgevonden aan het meubilair (banken,
prullenbakken, hekken, klaphekjes enz.) en hebben er geen grote vervangingen of nieuwe
aanschaf plaatsgevonden.
Rond de kerstperiode zijn helaas twee prullenbakken met vuurwerk opgeblazen. Deze zullen
z.s.m. in 2020 worden vervangen.
Waterinlaat
De waterkwaliteit op het landgoed is de verantwoordelijkheid van het hoogheemraadschap
HDSR.
De waterinlaat bij de Kruipin was al enkele jaren defect. Dit jaar heeft HDSR de oude inlaat
vervangen door een nieuw systeem. Het water uit de Oude Rijn komt eerst in een ‘bak’. Van
daaruit kan het water in het landgoed en het water langs de ’s-Gravensloot elk apart worden
aangevuld.
Landgoed Bredius Schoon
Op één dag in de week wordt het zwerfafval verwijderd door een vrijwilliger.
Daarnaast wordt door NuDoen! Groen wekelijks zwerfafval, grof zwerfvuil en groenafval
(takken e.d.) verwijderd. In het najaar verwijdert NuDoen!Groen wekelijks de bladeren op de
paden.
De afvalbakken worden in opdracht van de gemeente regelmatig geleegd door Ferm Werk.
Dankzij de inzet van NuDoen!Groen, de vrijwilliger en FermWerk, die samen het landgoed
schoonhouden, blijft het landgoed aangenaam voor alle bezoekers en betrokken vrijwilligers
van het landgoed. Door de goede beeldkwaliteit blijft ook het vandalisme beperkt, wat
bijdraagt aan het behoud van het landgoed.
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Er was in 2019 weinig vervuiling door graffiti.

5.

Moes- en pluktuin
Het jaar 2019 is voor de moes- en pluktuin een goed jaar
geweest. De tuin lag er geweldig mooi bij. De zonnebloemen
en dahlia's hebben prachtig gebloeid. De bonen -en
bessenoogst was overweldigend. In de zomer was er een
lange, warme en droge periode waardoor beregening van de
tuin heel hard nodig was.
De bekendheid van de moes- en pluktuin neemt nog altijd toe.
Regelmatig ontdekken meer inwoners van Woerden de moesen pluktuin.
De onderlinge samenwerking en afstemming tussen de
ongeveer 30 vrijwilligers is goed en verloopt heel prettig.
Kennis en ervaring wordt gedeeld en in overleg worden nieuwe
inzichten of werkwijzen in de praktijk gebracht.

De medewerkers van NuDoen!Groen werken op woensdag en donderdag op het landgoed
en ondersteunen ook de vrijwilligers van de moestuin met allerlei werk, zoals maaien,
onkruid wieden en onderhoud paden.
De vrijwilligers hebben ook dit jaar meegewerkt aan een aantal speciale projecten:
-

"Struinen in de Tuinen", een in Woerden brede, culturele dag. Muziekgroep Dzãs
vermaakte de ruim 100 bezoekers, op drie momenten van de dag.

-

"Oogstfeest", ondanks het slechte weer nog behoorlijk veel aanloop.

-

" Alle groente in de soep", het basisschool project in samenwerking met NME, Er zijn 8
groepen geweest. De vrijwilligers vonden het erg leuk deze kinderen te ontvangen en
uitleg te geven.

Werk- en openingstijden
De moes- en pluktuin is van 12 maart tot en met 30 november geopend geweest. In februari
is al gestart met voorbereidend werk, zoals het spitten van de tuin.
De moes-en pluktuin is op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en zaterdagochtend geopend.
Tijdens de drukke oogsttijd is er regelmatig weinig tijd om aan al het werk toe te komen. Er
zijn dan ook nog enkele werkavonden geweest, waarop met de vrijwilligers veel werk verzet
is.
Verbetering tuin en omgeving
De schuur en de keuken zijn geverfd door enkele vrijwilligers.
De bloemperken zijn wat anders ingericht en er is hard gewerkt om
de oeverranden te verbeteren, waardoor het zicht op de moes- en
pluktuin nog mooier is geworden.
Oogst
De oogst was goed dit jaar. De sperziebonen groeiden geweldig.
De bessen en bramenoogst was overweldigend. Bladgroentes,
tomaten en courgettes waren er voldoende.
De bloementuin heeft er dit jaar prachtig bijgestaan en er zijn weer
heel veel bloemen geplukt en verkocht. Het was vooral een goed
jaar voor de zonnebloemen en de dahlia's.
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De kruidentuin had ook dit jaar een beperkte gebruikswaarde, maar als onderdeel van de
historische moes- en pluktuin vertegenwoordigt de kruidentuin ook een sier- en educatieve
waarde. Het is mooi te laten zien waarvoor kruiden in het verleden werden gebruikt en welke
kruiden nu vooral in trek zijn.
Verkoop
De verkoop van kaarten á € 5,-- per stuk is met 412, met een verkoopwaarde van €2.060,
ongeveer gelijk gebleven aan 2018.
Met deze kaarten kunnen de klanten alle producten van de moestuin afrekenen en wordt het
gebruik van contact geld/afrekenen zoveel mogelijk vermeden.

6.

Educatieve tuin

Het beheer en onderhoud van de educatieve tuin bij het NME-centrum InBredius is van
oudsher in een eendrachtige samenwerking tussen IVN, KNNV, NME en InBredius
uitgevoerd. Met de overdracht van het beheer van de educatieve tuin aan de Stichting
Landgoed Bredius zijn ook de verhoudingen bij de educatieve tuin veranderd zowel qua
beheer als qua financiën.
In de loop van 2019 is, in nauw overleg
met alle betrokken partijen, de
educatieve tuin onder de paraplu van de
Stichting Landgoed Bredius gekomen
en zijn de financiële en beheersmatige
verhoudingen nu helder vastgesteld. In
de praktijk heeft dit weinig tot geen
gevolgen voor de werkzaamheden die
wekelijks door een vaste groep
vrijwilligers worden uitgevoerd.
In het voorjaar zijn er nieuwe straatjes in
de educatieve tuin gelegd door een
stratenmaker van NuDoen!Groen. We
zijn daar erg blij mee, het ziet er niet
alleen weer mooier uit maar ook hoefde
de vrijwilligers deze zomer niet op hun
knietjes om het vuil tussen de stenen weg te halen.
Ook het bankje in de educatieve tuin was aan vernieuwing toe en is door handige vrijwilligers
fraai opgeknapt. De bruidsparen, die veelvuldig bruidsfoto’s komen maken in de tuin kunnen
er weer terecht!

7.

Communicatie

De communicatie van de Stichting Landgoed Bredius wordt verzorgd door een kleine maar
actieve werkgroep. Gezamenlijk zijn zij o.a. verantwoordelijk voor de structuur van de
website, het opstellen en verspreiden van de nieuwsbrief, de agenda en het nieuws op de
website, de facebookpagina van het landgoed, twitter, het (incidenteel) ontwerpen van
posters en flyers en contacten met de pers.
In 2019 zijn er in totaal acht digitale nieuwsbrieven opgesteld en verzonden naar ongeveer
475 abonnees. De artikelen van de nieuwsbrieven worden ook, en vaak wat uitgebreider, op
de website gepubliceerd.
Het aantal volgers op facebook schommelt tussen de 160 en 250 en is mede afhankelijk van
het onderwerp. Met behulp van facebook kunnen wij interactief communiceren met de
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gebruikers van het landgoed en zij leveren soms ook input in de vorm van bijvoorbeeld
mooie foto’s op het landgoed.
Ook heeft de lokale pers (onder andere AD Groene Hart, Woerdense Courant, RTV Utrecht)
diverse malen aandacht besteed aan het landgoed.

8.

Hofstede Batestein en Centrumgebied

Voor de Stichting Hofstede Batestein was 2019 vooral een jaar van wachten. Wachten op de
omgevingsvergunning (verleend in mei 2019) en wachten op de uitspraak op het beroep dat
één van de buurtbewoners van de hofstede heeft ingesteld tegen (onderdelen van) de
omgevingsvergunning. Wegens drukte bij de rechtbank was er eind 2019 nog geen
uitspraak.
Na een wijziging van de toegestane openingstijden door de gemeente, heeft de eerste
exploitant afgehaakt. Een nieuwe exploitant werd gelukkig snel gevonden. Zij hebben een
plan neergelegd, dat goed bij de waarden en sfeer van het landgoed past.
Zie voor meer informatie de website van de Stichting Hofstede Batestein
(https://landgoedbredius.nl/landgoed-en-stichting/stichting-hofstede-batestein/)
Ook de voortgang van het Centrumgebied verliep traag. Het College van B&W heeft
ingestemd met het plan zoals dat er eind 2018 lag. Dit is verwoord in een
Raadsinformatiebrief van oktober 2019. De gemeente had vervolgens langer de tijd nodig
voor het opstellen van het raadsvoorstel. Een raadsbesluit wordt daardoor pas in 2020
worden verwacht.

9.

Bescherming van het landgoed

Eén van de belangrijkste doelen van de Stichting Landgoed Bredius is het in stand houden
en versterken van het karakter van het Landgoed Bredius.
In dat kader waren de volgende ontwikkelingen in 2019 van belang:
-

Ontwikkeling van de Kavels aan de Veste
Over de ontwikkeling van de kavels aan De Veste zijn in 2019 opnieuw besprekingen
met de gemeente geweest. In het inrichtingsvoorstel zijn op ons verzoek enkele
wijzigingen aangebracht, o.a. twee uitritten in plaats van vier en geen
bezoekersparkeerplaatsen. Ondanks een gezamenlijke brief van Stichting Landgoed
Bredius, en enkele andere bij het landgoed betrokken organisaties en burgers, aan de
raadsfracties over de toegangsroute en een groene, intieme aankleding van het
Thijssepad, heeft het college helaas besloten voor een toegang via de ’s-Gravensloot.
In februari 2019 is de gemeente overgegaan tot het kappen en verwijderen van de
bomen, het verwijderen van struiken en het verwijderen van de wal langs de kavels. Er
zijn in 2019 verder geen activiteiten meer geweest bij de kavels. Eind 2019 waren de
kavels nog niet in de verkoop.

-

Bethlehemkerk
De Bethlehemkerk heeft een uitbreidingsplan voor de lange termijn gepresenteerd. Bij
uitvoering van dat plan zullen de zichtlijnen vanuit het landgoed verslechteren. Er zijn op
dit moment nog geen concrete plannen voor realisatie maar we houden deze
ontwikkelingen in de gaten.

-

Tijdelijke locatie Wilhelminaschool
8

De Van Kempensingel stond op een lijst van mogelijke locaties voor tijdelijke huisvesting
van de Wilhelminaschool. Omdat dit de inrichting van het centrumgebied zou blokkeren,
is deze locatie op ons verzoek van de lijst gehaald.

10. Samenwerking met gemeente en andere
organisaties
De Stichting Landgoed Bredius tracht haar doelen te realiseren door een nauwe
samenwerking met de gemeente Woerden en andere bij het landgoed betrokken
organisaties.
Samenwerking met de gemeente Woerden
De gemeente Woerden is eigenaar van het landgoed en tevens de belangrijkste financier
van de Stichting en is daardoor een belangrijke partner van de Stichting Landgoed Bredius.
In 2019 is er driemaal regulier overleg gevoerd met de gemeente over zaken betreffende het
beheer en de lopende zaken in het landgoed. Ook is er ad-hoc contact geweest met diverse
medewerkers van de gemeente over praktische zaken.
In december 2014 hebben de Stichting Landgoed Bredius en de Gemeente Woerden een
eerste Beheerovereenkomst gesloten waarin de verantwoordelijkheden van beide partijen
met betrekking tot het beheer en alle daarbij behorende activiteiten inzake het Landgoed
Bredius werden geregeld. Ook de financiële vergoedingen die de gemeente Woerden, voor
het uitvoeren van de beheerstaken en het ontwikkelen van het landgoed, door Stichting
Landgoed Bredius, beschikbaar stelde waren in deze overeenkomst geregeld.
Deze oorspronkelijke beheerovereenkomst is tot tweemaal toe verlengd maar was in 2019
toe aan een actualisatie. Nu Stichting Landgoed Bredius een aantal jaren had bewezen de
haar toegewezen taken naar tevredenheid te kunnen uitvoeren en het achterstallig
onderhoud van vóór de beheeroverdracht was ingelopen konden een aantal zaken vervallen
en/of worden uitgebreid.
In een gezamenlijke werkgroep hebben Gemeente en Stichting Landgoed Bredius in zes
bijeenkomsten uitgebreid gesproken over die nieuwe beheerovereenkomst en aan het eind
van 2019 was er een nieuwe beheerovereenkomst met een looptijd van 12 jaar (met een
optie tot 4 jaar verlenging). Beide partijen zijn ervan overtuigd dat met deze nieuwe
overeenkomst de toekomst en kwaliteit van het landgoed langdurig is verzekerd.
Samenwerking met andere partijen
Er zijn vele verenigingen en organisaties actief op en rond het Landgoed Bredius en het zou
te ver voeren om al hun activiteiten en overleggen met de Stichting Landgoed Bredius hier te
beschrijven.
Wij beperken ons dit jaar daarom tot de volgende zaken:
-

In het najaar van 2019 heeft de Stichting Landgoed Bredius een breed overleg
geïnitieerd met alle bij het landgoed betrokken organisaties. In dit constructieve overleg
hebben we gezamenlijk stilgestaan bij de lopende en toekomstige ontwikkelingen
rondom het landgoed.

-

In het winterseizoen 2018-2019 is de werkgroep Landschapsbeheer van het IVN
driemaal actief geweest op het landgoed. Tweemaal op de geluidswal en ook op
zaterdag 12 januari trotseerde zo’n twintig handige natuurliefhebbers van deze
werkgroep de regen om het Landgoed Bredius weer een beetje mooier te maken. De
groep werkte aan de oostkant van het landgoed bij het rouwcentrum aan het uitdunnen
van de begroeiing. Een aantal te dicht op elkaar staande eiken moest gerooid worden.
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Na het uitdunnen van de boom-, struik- en kruidlaag in dit kleine bosgebiedje is er weer
ruimte voor een gezonde oeverbegroeiing. Dat komt de variatie in bomen en struiken ten
goede en is ook beter voor de insecten en vogels.
-

Op een aantal percelen van het landgoed heeft beweiding van graslanden
plaatsgevonden, dit is in samenwerking met Dierenweide Kukeleboe (schapen)en het
biologische bedrijf BoerBert (kalfjes).

-

In september werd door Inbredius en NME het jaarlijkse oogfeest georganiseerd waar
vele partijen en ook onze stichting aan deelnamen. Ondanks het mindere weer was het
toch gezellig druk

11. Vrijwilligers
Zonder onze vrijwilligers zou het Landgoed Bredius er niet zo fraai bij liggen. Zij hebben ook
in 2019 met veel enthousiasme gewerkt aan het onderhoud, beheer, verbeteringen en
vernieuwingen van het landgoed.
In totaal zijn in 2019 circa 80 vrijwilligers van de Stichting Landgoed Bredius en 10
medewerkers van NuDoen!Groen actief geweest op het landgoed. Bij de hoofdstukken van
de verschillende werkgroepen zijn hun vele activiteiten al aan bod gekomen.
Als dank voor hun grote inzet is er eind 2019 een vrijwilligersavond georganiseerd met een
lopend buffet en een drankje waarbij iedere vrijwilliger ook twee flessen Brediussap ontving.
Op het organisatorische vlak heeft het bestuur in 2019 het Vrijwilligersbeleid vastgesteld in
de nota Werken met Vrijwilligers;, één van de onderdelen van dat beleid was het tekenen
van een vrijwilligersovereenkomst door elke individuele vrijwilliger en het bestuur. In deze
overeenkomst zijn de wederzijdse afspraken en rechten en verplichtingen vastgelegd.
Bij de fruitbomengroep hebben 3 nieuwe vrijwilligers een cursus ‘Snoeien van
hoogstamfruitbomen’ gevolgd bij het LEU. De hele groep heeft weer twee praktijkdagen les
gehad in het landgoed.
In het voorjaar van 2019 is voor de fruitbomengroep een AED aangeschaft. Deze wordt door
hen meegenomen naar de boomgaarden als zij daar werkzaamheden verrichten.

12. Donateurs, sponsors, vrienden
In 2019 heeft de Stichting Landgoed Bredius financiële bijdragen ontvangen van 85
particuliere donateurs, 11 ambassadeurs en 2 verenigingen en stichtingen. Daarnaast
hebben enkele honderden belangstellenden hun betrokkenheid bij de activiteiten van de
stichting getoond.
Voor de aanleg van de Natuurspeelweide heeft de stichting in 2019 een bedrag van € 1.250,
- ontvangen van de door de Rotary georganiseerde Santa Run.
Bij diverse instellingen zijn subsidies aangevraagd. Naar verwachting zullen wij in 2020
hieruit nog meer subsidies voor de aanleg van de natuurspeelweide gaan ontvangen.
Langs deze weg willen wij al onze donateurs, ambassadeurs, sponsoren en andere gulle
gevers hartelijk danken voor hun bijdragen. Mede dankzij jullie bijdragen kunnen wij het
landgoed verbeteren en nieuwe onderdelen toevoegen.
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13. Publieksactiviteiten
De activiteiten van de Stichting Landgoed Bredius zijn primair gericht op het beheer en
onderhoud van het Landgoed Bredius en veel minder op het organiseren van
publieksactiviteiten.
Het zijn vooral andere nauw bij het landgoed betrokken organisaties, zoals IVN, KNNV en
NME die het landgoed veelvuldig gebruiken voor (school)excursies en andere activiteiten.
In de periode april – juli 2019 organiseerde de Stichting Landgoed Bredius samen met het
NME-Centrum InBredius de tentoonstelling “Werkers op het Landgoed”.
In deze foto-expositie worden vrouwen en mannen, die een deel (of veel) van hun vrije tijd
besteden aan het werken op het Landgoed Bredius, in de schijnwerpers gezet. De werkers
op de Historische Pluk- en Moestuin, de leden van Landschapsbeheer, de Fruitbomengroep,
de mannen en vrouwen van NuDoen!Groen, de werkers op de Educatieve Tuin en
gastvrouwen en andere werkers in het NME-centrum InBredius.
Op 29 september heeft een aantal van onze vrijwilligers zich ingezet voor het jaarlijkse
oogstfeest op het landgoed Bredius. Ondanks het mindere weer was er toch een behoorlijke
aanloop en hebben we o.a. veel appels en peren van oude rassen verkocht.
Op 14 mei hebben Stichting Hofstede Batestein en Stichting Landgoed Bredius in het NMEcentrum Inbredius gezamenlijk een inloopavond voor omwonenden en andere
belangstellenden georganiseerd over de voortgang Hofstede Batestein en Centrumgebied.
Deze bijeenkomst werd goed bezocht.

Tot slot
Wij danken alle vrijwilligers, donateurs, ambassadeurs, sponsors,
vrienden en de gemeente Woerden voor hun bijdrage en
ondersteuning in 2019.
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