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Aan:  Gemeente Woerden 
College van Burgemeester en Wethouders 
cc. M. Willems en A. Beugelink 
Blekerijlaan 14 
3447 GR Woerden 

 
Datum: 14 december 2021 
Betreft: Ontwerp Omgevingsvisie 
 
 
Geacht college, 
 
Als onderdeel van het participatietraject is door Stichting Landgoed Bredius in juni al een bijdrage 
geleverd met als belangrijkste aanbevelingen; het versterken van de groenstructuren en de 
biodiversiteit, het behoud van de cultuurhistorie en het realiseren van buffers rond het landgoed 
Bredius. Kortheidshalve willen wij graag verwijzen naar deze bijdrage. 
 
De KNNV-afdeling Woerden, het IVN-afdeling Woerden en de Stichting Landgoed Bredius hebben 
met belangstelling de Ontwerp Omgevingsvisie gelezen. We waarderen het hoge ambitieniveau van 
de omgevingsvisie en de veelheid aan maatschappelijk relevante onderwerpen.  
Het merendeel van de aanbevelingen uit juni zien we verspreid in de Omgevingsvisie terug. Maar we 
missen ze helaas in de door u voorgestelde uitwerking naar beleidsthema’s, programma’s en 
processen. 
 
In onderstaande reactie willen wij meer aandacht vragen voor de volgende elementen in de 
Omgevingsvisie. 
 
1. Versterken van de biodiversiteit;  
Het versterken van de biodiversiteit vinden wij een belangrijk item en staat in de Omgevingsvisie 
vermeld onder een van de doelen voor het landelijk gebied. Deze doelstelling wordt slechts summier 
toegelicht door te verwijzen naar bestaande natuurgebieden en insectvriendelijk bermbeheer. 
Wij pleiten voor grotere inspanningen op dit gebied. Zowel nationaal als lokaal neemt de biodiversiteit 
sterk af. Dat heeft ook invloed op de natuur in landgoed Bredius. Zo is de populatie van amfibieën en 
libellen drastisch afgenomen. Wij trachten in het landgoed die afname te beperken door gerichte 
beheermaatregelen. Het vraagt echter ook om krachtig beleid en maatregelen van de gemeente om 
deze teruggang af te remmen en de biodiversiteit waar mogelijk te verbeteren.  
 
Wij willen u vragen om de biodiversiteit, zowel binnen als buiten de gebouwde kernen, beter in kaart te 
brengen en beleid te maken om deze te versterken. Het Ecologisch Actieplan (2019) bevat goede 
voornemens maar geen monitoring van de biodiversiteit. Ook zijn er weinig middelen voor de 
uitvoering beschikbaar. Bijvoorbeeld door het aanleggen van ecologische verbindingen en onderzoek 
naar verbetering van de waterkwaliteit. We vragen u om meer middelen beschikbaar te stellen, onder 
meer voor onderzoek naar het verbeteren van de biodiversiteit en het aanstellen van een 
stadsecoloog.  
 
2. Versterken van de groenstructuren 
In de Omgevingsvisie stelt u voor de hoofdgroenstructuur te versterken met focus op de groene as 
Bredius-Linschoten (pag. 46). Tussen Harmelen en Woerden wordt voorgesteld de groen/recreatieve 
structuur te versterken door bosaanplant (pag. 47 en 91). Ook is het uw visie om bij nieuwbouw de 
woonomgeving te vergroenen (pag. 66).  
Wij ondersteunen deze onderdelen van de omgevingsvisie van harte, maar vragen ons af op welke 
wijze u hieraan inhoud denkt te geven. Ze staan nu immers niet vermeld onder de beoogde 
programma’s en processen.   
Wij willen pleiten voor een actualisatie van de Groenblauwe Omgevingsvisie (2014) en het instellen 
van een groenfonds waaruit ook infrastructurele aanpassingen en grondaankopen gefinancierd 
kunnen worden.  
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3. ‘Buffers voor Bredius’ 
Deze gelijknamige notitie hebben we in juni opgesteld en aangeboden om de ecologische randzone 
rond het landgoed Bredius te versterken. Dit zien we in de Omgevingsvisie echter nog niet terug.  
Is onze visie op Buffers voor Bredius wellicht te gedetailleerd voor deze Omgevingsvisie? In dat geval 
kunt u wellicht aangeven in welk gebiedsprogramma of proces dit alsnog kan worden opgepakt? 
 
4. Recreatie in landgoed Bredius 
In de omgevingsvisie (pag. 90-91) wordt landgoed Bredius aangemerkt als een 'recreatieve plek'. Kunt 
u aangeven welke betekenis deze aanduiding heeft? Is het uw streven om de recreatieve functie van 
het landgoed te vergroten? 
Bredius heeft uiteraard een recreatieve functie maar daarnaast ook functie gericht op behoud van 
natuur- en cultuurhistorie. Wij maken ons zorgen over het effect van een toenemende recreatie op de 
natuur. Graag willen wij met u verkennen hoe de recreatie beter gespreid kan worden over alle 
recreatiegebieden in Woerden en welke zonering er binnen Bredius zelf mogelijk is.  
 
Tot slot horen wij graag welke stappen de gemeente kan zetten om in de komende jaren de unieke 
plek van het landgoed Bredius in de veranderende Woerdense samenleving te versterken en te 
borgen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de KNNV-afdeling Woerden;  
Wiebe Kreton (voorzitter) 
 
 
 
Namens het IVN-afdeling Woeden;  
André van Kleinwee (voorzitter) 
 
 
 
Namens het bestuur van Stichting Landgoed Bredius; 
Henri van Middelaar (voorzitter) en Martien Sikking (secretaris) 
 

                                                                  


