
Gereed omschrijving Informatie, foto 

Nov.2021 Historisch bruggetje in 
Stiltegebied hersteld 
 

https://landgoedbredius.nl/nieuws/historisch-
bruggetje-gerestaureerd-in-stiltegebied/ 
 

Mei 2021 Speeltuin gemeente 
vernieuwd 

Nieuwe speeltoestellen aan het Brediuspad 

 
Aug. 
2021 

Nieuwe website 

 
Jan. 2021 Nieuwe klaphekken bij 

voetpaden 

 
Jan. 2021 Schuilhok voor de schapen op 

de Schapenweide 
Op 30 april 2021 door brand verwoest, in december 
2021 herbouwd. 
https://landgoedbredius.nl/nieuws/nieuwe-schuur-
voor-de-schapen/ 
 

Nov. 
2020 

Publicatie ‘Van Batestein tot 
Bredius’ 

https://landgoedbredius.nl/over-landgoed-
bredius/historie/ 
 

Juli 2020 Natuurspeelweide aan het 
Brediuspad 

https://landgoedbredius.nl/doen/speelweide/ 
 

April 
2020 

Herstel kikkerpoel in 
Stiltegebied door IVN 

 
Juli 2019 Nieuwe afvalbakken 

 
Okt. 2018 Vogelkijkscherm in 

Stiltegebied door IVN. In sept. 
2020 vernield en niet meer 
opgebouwd. 
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Mei 2018 Nieuwe bruggen en stuwen 
(gemeente?, waterschap?) 

 

April 
2018 

Herinrichting Arboretum incl. 
nieuw wandelpad 

https://landgoedbredius.nl/zien/arboretum/ 
 

Dec. 2017 Oprichting Stichting Hofstede 
Batestein 

https://landgoedbredius.nl/over-landgoed-
bredius/stichting-hofstede-batestein/ 
 

Juli 2017 Natuurvriendelijke oever aan 
de zijde van het Oude Landt ?? 

 
Juni 2017  Plaatsing van nieuwe 

bandschommel door 
gemeente op speeltuintje aan 
Brediuspad 

 
Dec. 2016 Aanleg van nieuw graspad, 

planten van bomen en wilde 
bermbloemen ingezaaid aan 
de zuidzijde van het speelveld 
aan het Brediuspad 

 
Nov. 
2016 

Maken en plaatsen van 2 
nieuwe bruggetjes in 
Stiltegebied voor educatieve 
doeleinden door IVN 
Jeugdnatuurgroep De 
Buitenbanjers  

Maart 
2016 

Schuur op de pluk- en 
moestuin (foto bij de bouw in 
febr. 2016) 

 
Juni 2015 Opening pluk- en moestuin. In 

okt. 2015 is het toegangshek 
gemaakt en geplaatst. 

https://landgoedbredius.nl/doen/pluk-en-moestuin/  

Juni 2015 3 grote informatieborden bij 
de ingangen aan de 
Kievitstraat, de Van 
Kempensingel en de Oostdam. 
In april 2015 waren bij alle 
ingangen al kleine bordjes in 
de vorm van een vlieger 
geplaatst. 

 

Juni 2015 Monumentaal hek aan de 
Oostdam gerestaureerd in 
opdracht van de gemeente 
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April 
2015 (?) 

Website gereed en eerste 
online nieuwsbrief 

 

April 
2015 

Vernieuwen van paden in 
zuidelijk deel van het 
landgoed. In 2018 zijn overige 
paden hersteld. Gemeente 
met inbreng van Landgoed 
Bredius  

April 
2015 

Nieuwe landhekken gemaakt 
en geplaatst 

 
Dec. 2014 Eerste beheerovereenkomst 

met de gemeente. In 2020 ? 
sloot de stichting een tweede 
beheerovereenkomst af voor 
een periode van … jaar.  

Nov. 
2014 

Publicatie van boekje ‘Paradijs 
in de stad’ 

 
Juli 2014 Picknickbank geplaatst in de 

kleine boomgaard naast NME-
Centrum InBredius. Later zijn 
op diverse plaatsen banken 
hersteld, vervangen en 
bijgeplaatst. 

 
April 
2014 

Baggeren. Daarna aanleg van 
natuurvriendelijke oevers bij 
schapenweide. In opdracht 
van de gemeente. 

 
Maart 
2014 

Fruitbomen geplant in 
noordelijke boomgaard. In de 
volgende jaren zijn in alle 
boomgaarden dode 
fruitbomen verwijderd en 
nieuwe bomen aangeplant. 

https://landgoedbredius.nl/zien/oude-
hoogstamboomgaarden/ 
 

Maart 
2014 

Stichting Landgoed Bredius 
opgericht, visie Landgoed 
Bredius, paradijs in de stad 
gereed. 

https://landgoedbredius.nl/over-landgoed-
bredius/stichting-landgoed-bredius/ 
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