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1.

Voorwoord

Ook in 2021 is de Stichting geconfronteerd met de maatregelen van de corona. Veel
activiteiten van onze vrijwilligers konden niet of alleen in aangepaste vorm doorgaan.
Desondanks hebben ook in 2021 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.
Met de renovatie van de brug in het stiltegebied/slingerbos hebben we weer een stukje van
het Landgoed in oude luister hersteld.
In 2021 is er door de Stichting Hofstede Batestein druk gewerkt aan de herbouw van de
Hofstede Batestein en deze zal naar verwachting in april 2022 geopend kunnen worden.
De ontwikkelingen met betrekking tot de herinrichting van het centrumgebied zijn in 2021
helaas iets minder voortvarend verlopen. Met de gemeente Woerden was er nog veel
overleg noodzakelijk. Mede door ondercapaciteit bij de gemeente is er vertraging ontstaan
waardoor het centrumgebied pas een aantal maanden na de restauratie van Hofstede
Batestein kan worden opgeleverd.
Op bestuurlijk niveau hebben we in 2021 afscheid genomen van twee bestuursleden van het
eerste uur Peter Paul van der Lugt en Bernt Feis.
Ook op deze plek willen wij hen danken voor hun inzet voor het Landgoed en de stichting.
Gelukkig zijn we erin geslaagd om alle functies opnieuw met goede kandidaten in te vullen
zodat we de toekomst ook op bestuurlijk niveau met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

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.

-

Al hetgeen met de doelstelling rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord.
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3.

Organisatie

Het (onbezoldigde) bestuur was in 2021 als volgt samengesteld:
Henri van Middelaar (voorzitter vanaf 1-1-2021)
Martien Sikking: (secretaris)
Peter Mouthaan (penningmeester namens IVN)
Hester Veldhuijzen (coördinator vrijwilligers)
Peter Paul van der Lugt (bestuurslid namens KNNV tot 10-6-2021)
Bernt Feis (bestuurslid tot 31-12-2021)
Marie-José Vervest (bestuurslid vanaf 8-10-2021)
Wim Leenhouts (bestuurslid vanaf 9-12-2021)
Bij de uitvoering van de werkzaamheden op het landgoed wordt het bestuur ondersteund
door een groot aantal vrijwilligers. Hierbij wordt nauw samengewerkt met vrijwilligers van 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 zes werkgroepen met specifieke aandachtsgebieden
(fruitbomen, educatieve tuin, pluk- en moestuin, natuurspeelweide, beheer en
communicatie). De verschillende werkgroepen en de groep NuDoen! Groen worden
aangestuurd door ervaren coördinatoren.
Elke werkgroep heeft een verantwoordelijk bestuurslid als aanspreekpunt 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. Voor het groenbeheer is er een aparte werkgroep met
twee adviseurs (ecoloog en landschapsontwerper) die de coördinator en het bestuur
adviseren over het groenbeheer.
In 2021 heeft het bestuur 13 keer al dan niet digitaal 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 2021 heeft het bestuur o.a. uitgebreid stil gestaan bij de missie, visie en beleid van de
Stichting. Omdat het ontwikkelingsplan 2015-2020 en de ruimtelijke visie Paradijs in de Stad
grotendeels zijn gerealiseerd, is het van belang een nieuwe ruimtelijke visie op het landgoed
te formuleren. Een visie die de aanwezige waarden beschermt en voortbouwt op
verbeteringen die afgelopen jaren zijn gerealiseerd. Een visie die de betekenis van Bredius
als onderdeel van lokale en regionale groenstructuren versterkt. Maar ook een visie die
ruimte biedt aan nieuwe ontwikkelingen, inspelend op maatschappelijke ontwikkelingen. De
nieuwe visie tracht de betekenis van het landgoed voor de Woerdense samenleving te
vergroten.
In overleg met coördinatoren van onze werkgroepen is besloten om de missie en kerntaken
zoals vastgelegd in onze statuten niet aan te passen.
Wel is besloten om in de komende periode met alle bij het Landgoed betrokken partijen een
ontwikkelingsvisie Landgoed Bredius 2040 te ontwikkelen. Deze lange termijn
ontwikkelingsvisie is, na vaststelling, dan de basis voor het beleid en beleidsplannen voor de
komende jaren.
Het dagelijks bestuur van de Stichting, bestaande uit de voorzitter, secretaris en
penningmeester, heeft in 2021 twaalf keer vergaderd. Het bereidt de bestuursvergadering
voor en neemt waar nodig besluiten over de meer dagelijkse en operationele activiteiten.
Er is in 2021 tweemaal een overleg geweest met de gezamenlijke coördinatoren van de
werkgroepen waar o.a. het toekomstig beleid en de lopende zaken worden besproken.
Met de gemeente Woerden is in 2021 viermaal overleg geweest en eenmaal met de
partnerorganisaties op het landgoed.
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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.
Bomen en struiken
In 2021 hebben er vooral reguliere snoeiwerkzaamheden plaatsgevonden, er waren niet heel
veel bijzondere zaken met betrekking tot bomen en struiken.
Naar aanleiding van de VTA-keuring door de gemeente zijn een aantal zieke bomen
waaronder een grote kastanjeboom in het Arboretum verwijderd. Op de natuurspeelweide
zijn een aantal nieuwe bomen geplant en ter vervanging van bomen die eerder niet goed
waren aangeslagen.
Maaien en beweiding
Bij het maaien wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met zowel de ecologische waarden
van het landgoed als de zichtkwaliteit van de bloeiende planten. Zo wordt er bij de eerste
maaironde van het 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.
Half september volgde een tweede
maaironde op het moment dat de
zomerplanten rijp zaad hebben gevormd.
De speelweide (speelveld) wordt
wekelijks gemaaid zodat het spelen en
sporten, niet gehinderd door te hoog
gras.
Op een aantal percelen heeft beweiding
plaatsgevonden, in samenwerking met
Dierenweide Kukeleboe (schapen) en
het biologische melkveebedrijf Boer Bert
(kalfjes). In overleg met Kukeleboe is de
schapenweide meerdere keren met onze
eigen maaimachine gemaaid en zijn
brandnetels verwijderd met de
bosmaaier. Door dit intensievere
maaibeleid hopen we de besmetting van
de schapen door wormen te verminderen
of te voorkomen.

4

Renovatie brug
In 2021 is het 19e -eeuwse bruggetje in
het stiltegebied/slingerbos in onze
opdracht geheel gerenoveerd. Bij deze
renovatie is zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van de originele steensoorten
en ontwerp.

Schapenschuilhut
Helaas is in april 2021 de Schapenschuilhut in brand gestoken en geheel afgebrand.
Inmiddels is de hut geheel herbouwd en kunnen de schapen weer schuilen tegen weer en
wind.
Ondanks bijdragen van het VSB-fonds en Stadsgolf is dit een schadepost voor onze
Stichting van ruim € 4.500.
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.
Sinds de opening van de natuurspeelweide is er daar een groep vrijwilligers actief die in het
zomerseizoen de natuurspeelweide dagelijks controleren op veiligheid maar ook afval.
Dankzij deze 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

5.

Fruitbomen

Het snoeiseizoen loopt van november (2020) – oktober (2021) en in die periode is er op 13
middagen, met een gemiddelde bezetting van 12 vrijwilligers gesnoeid in de verschillende
boomgaarden op het landgoed. Er zijn geen bomen gerooid wel zijn er twee fruitbomen
omgewaaid.
Alle jonge bomen zijn in een gewenste vorm gesnoeid. Voor het overige is er gesnoeid op
licht en lucht en op overtollig reactiehout.
De oogstbare hoeveelheid fruit op het landgoed was dit jaar, net als vorig jaar, gering. Dit
was ook op andere plaatsen het geval en was met name het gevolg van de
weersomstandigheden.
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Er is op het Landgoed Bredius in totaal 350 kg fruit
geplukt gedurende 2 dagen/middagen; daarnaast is er
in vijf dagdelen circa 850 kg fruit elders geplukt. Hiervan
is op het Oogstfeest van 26 september circa 500 kg
verkocht en van 700 kg (50/50 appels en peren) is 480
liter fruitsap geperst.
Bij steeds meer appelbomen wordt proliferatieziekte in
het reactiehout aangetroffen. Ook in
hoogstamboomgaarden buiten het landgoed is dit te
zien. Bij sterk aangetaste bomen blijft het fruit klein en
onrijp.
Bijna elk jaar hebben appelbomen wel enige last van de
spinselmot. Dit voorjaar was het in onze boomgaarden
echter wel extreem. Meestal is de aantasting van bepekte duur en slagen bomen er in nieuw
blad te vormen. Dit jaar slaagden vele bomen niet daarin.
Niet alleen daardoor, maar ook door de minder gunstige weersituatie toonden de
boomgaarden dit jaar een minder fraai aanblik.
Eind 2021 zijn er ontwateringsgreppels in de Noordelijke boomgaard weer schoongemaakt,
de verwachting is dat daardoor het waterpeil iets zal dalen wat de groei van de bomen ten
goede moet komen.

6.

Moes- en pluktuin

Inleiding
Het is een jaar met tegenslagen, beperkingen, goede en minder goede oogst en met een
prachtige verkoop geweest. Het voorjaar was koud met ook nog wat vorst, waardoor de groei
laat inzette. De zomerperiode was niet heel warm, relatief veel regen, overlast van vreemde
bezoekers waardoor het ene gewas er goed bij stond, maar het ander er veel last van had.
Het Covid virus bleef aanwezig, waardoor mogelijkheden voor workshops en ontmoetingen
beperkt waren.
Vrijwilligers
Er is dit jaar weer met veel enthousiasme gewerkt. Een aantal vrijwilligers
komen meerdere keren per week. De gemiddelde leeftijd van de
vrijwilligers is 66. De oudste vrijwilliger is 84 en de jongste 42 jaar. Er zijn
dit jaar 36 vrijwilligers actief geweest. Er zijn 4 vrijwilligers vertrokken,
vanwege hun werk en er zijn 6 nieuwe vrijwilligers gestart.
Er zijn 3 workshops gerealiseerd: planten stekken, onkruid herkennen en
snoeien en er zijn 2 gezamenlijke activiteiten georganiseerd: met elkaar
eten op de tuin en een afsluit/evaluatie avond.
Werkzaamheden
Vanwege de lockdown begin van het jaar is er tot half februari niet
gewerkt. Het plan was om de hele winterperiode tenminste 1 dagdeel te
blijven werken. Er is van maart tot eind oktober op vier ochtenden gewerkt.
Daarna is er nog geklust en is er, bij goed weer, op zaterdagochtend
gewerkt.
Vanaf half april is de tuin open voor publiek en voor verkoop.
Het aantal bezoekers is ook dit jaar weer toegenomen. Een behoorlijk aantal nieuwe mensen
hebben kennis gemaakt met de tuin.
Er is voor circa € 3.500 verkocht. Dit is een heel mooi resultaat. Het oogsten van fruit en
groente wordt door vrijwilligers gedaan en aan de kraam verkocht. De bloemen plukken de
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bezoekers zelf. De inkomsten van groente was minder, maar de verkoop van stekjes was
heel positief.
Voortgang
Naaktslakken – veenmollen en woelmuizen
Zoals in heel Nederland had ook onze tuin een naaktslakken invasie. Veel jonge plantjes
hebben het niet overleefd en is er meerdere keren opnieuw gezaaid en veel voor gezaaid.
De veenmollen waren nieuw in de tuin, aardappels en
bietjes zijn aangevreten en waren nagenoeg
onverkoopbaar. Hopelijk is dit eenmalig.
De woelmuizen richten beperkt schade aan, maar wandelen
gezellig onder de grond, waardoor de paden slecht
beloopbaar worden, maar knagen ondertussen ook aan
wortels van planten.
De tomaten stonden op een mooie plek en hingen prachtig
aan de touwtjes, maar kregen toch weer, samen met de aardappels, met een ziekte te
maken.
We willen de strijd met de naaktslakken aangaan door ze te bestrijden met aaltjes,
slakkenkragen en mogelijk een koperstrip. Ze verzamelen blijft ook nodig. Er is nog contact
geweest met de egelopvang, maar egels in de tuin heeft geen nut voor het bestrijden van
slakken.
Voor het bestrijden van de woelmuizen is een paal voor een torenvalk neergezet.
Voor de oneffen, onveilige paden hebben we een tuinwals geleend. Deze zullen we zelf aan
gaan schaffen.
De natuur doet zoals het wil. Maar gelukkig was niet alles kommer en kwel.
De moestuin
Op de twee grote velden zijn d.m.v. wisselteelt 22
verschillende groentes gezaaid en gepoot:
Sperziebonen, snijbonen, tuinbonen, kapucijners,
doperwten, snijbiet, andijvie, bieten, wortels, sla, rucola,
radijs, uien, bosui, knoflook, prei, venkel, pompoenen,
courgettes, aardappels, tomaten en rabarber.
Er wordt zoveel mogelijk met biologische zaden gewerkt.

De fruitgaard:
Er zijn veel rode bessen, kruisbessen en wijnbessen geoogst. De belangstelling voor
kruisbessen neemt toe. We zullen meer kruisbessen gaan planten.
De bramen en aardbeien hebben een
wat tegenvallende oogst gehad en
waren weinig smaakvol. Er zal een
ander soort bij geplant worden.
De bodembedekkers onder de struiken
zijn te groot geworden en zijn
vervangen door laagblijvende plantjes.
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De bloemenperken
We hebben heel mooie zonnebloemzaden gekregen, maar helaas zijn er veel jonge plantjes
opgegeten door de slakken. Er is daarna voor gezaaid, maar ook dit heeft veel minder
resultaat gegeven in vergelijking tot vorig jaar.
Er zijn desondanks ook dit jaar heel veel boeketten geplukt en verkocht.
De verschillende bloemenbedden zijn in 2021 aangepast.
De oevers hebben veel aandacht gehad en de ratelaar is aanwezig, de
bijtjes genieten daar zichtbaar van.
De kruidencirkels stonden er mooi bij en de kruiden worden steeds vaker
verkocht.
Stekjes
Nieuw dit seizoen is de keuze om planten te stekken voor de verkoop. Een speciale verkoop
plek hiervoor is gerealiseerd. De verkoop van stekjes is een groot succes. Het blijkt een
goede verbreding van het aanbod in de tuin.
Compost
Er is dit jaar heel veel aandacht geweest voor het composteren van het tuinafval en de
kwaliteit van de compost is daardoor zeer verbeterd.
Beregenen
Het was door de natte zomer dit jaar niet nodig om te beregenen. Er is wel veel met de gieter
gesproeid. Dit bleek toch ook zwaar voor de mensen en voor de aardbeien was het te
oppervlakkig. Voor komend jaar zoeken we een oplossing in plaatselijk beregenen.
Externe activiteiten.
“Alle groente in de soep”: Dit is een samenwerking met NME. Kinderen van 9 schoolklassen
hebben onder begeleiding van vrijwilligers
groente geoogst voor het maken van de
soep.
Oogstfeest: Tijdens het Oogstfeest was de
tuin open. Er was een pannenkoekenkar,
waar kinderen hun eigen pannenkoek met
zelf geknipte kruiden konden maken Het was
mooi weer bracht veel bezoekers naar het
Landgoed Bredius.

7.

Educatieve tuin

Start tuinjaar
De activiteiten zijn, na de gebruikelijke winterstop, half februari 2021 gestart. Vanwege de
corona maatregelen eerst in twee groepjes van vier; de ene helft in de ochtend, de andere in
de middag. In de loop van het voorjaar mochten we gelukkig weer samen ons werk doen, dat
is toch het allerleukste.
Vrijwilligers
In 2021 heeft zich een negende vrijwilliger bij ons aangesloten, we zijn blij met haar komst.
Educatie in de educatieve tuin
Ook het afgelopen jaar hebben we weer veel basisschoolkinderen langs zien komen tijdens
de door de NME georganiseerde excursies als ‘Iris, het bessenvrouwtje’ en ‘Gijs de Gaai’.
Altijd leuk om te zien hoe jonge kinderen de natuur ontdekken.
8

De afgelopen periode lokte ook meer bezoekers naar onze tuin, waar ze vrij kunnen
rondwandelen en genieten op één van de bankjes. Overal in de tuin staan namen en
gebruiksinformatie.
Werkzaamheden in de tuin
Net na de winter zijn de vrijwilligers iedere woensdag aan het zaaien, planten, spitten,
snoeien, wieden, vegen en graskanten aan het afsteken. Met de onkruidbrander worden de
straatjes en het grind op het erf onkruidvrij gehouden. De takkenril bij de silo wordt voorzien
van snoeiafval, nadat we de meest geschikte takken geselecteerd hebben om er in de tuin
rasters van te maken als steun voor hoge planten.
Als het aankomt op grotere werk, zoals het
maaien van de bermen en het snoeien van de
beukenhaag, doen we graag een beroep op de
vrijwilligers van NUdoen! Groen.
In het voorjaar gebruiken we de bewaarde
compost van het blad van de bomen, zonder
eikenblad - dit verteert bijna niet. Leuk detail: in
deze composthoop zijn meermaals (uitgebroede)
eieren van de ringslang aangetroffen.
Eieren van de ringslang
De zomer, het seizoen van groei en bloei wordt
voor een groot gedeelte besteed aan wieden van
m.n. zevenblad en heermoes, ze zijn niet weg te slaan. En we genieten natuurlijk volop van
alles wat groeit en bloeit.

In het najaar wordt de oeverwal (voor een tweede keer) gemaaid. Het gedroogde gras wordt
bijeengeharkt en tot een nette opper gemaakt. Ook de graanstengels van het akkertje met
oudhollandse graansoorten worden
verwerkt in een zogenaamde
muizenruiter. Beide bieden een leuke
aanblik in de winterse tuin. De
winterperiode wordt, naast opruimwerk,
o.m. benut om fietsenstalling, snoephoek
en het insectenmuurtje te voorzien van
houtsnippers..
Dit jaar is tweede buxusrand vervangen
vanwege de aantasting door de buxusmot
en een lang gekoesterde wens is dit jaar
in vervulling gegaan. De realisatie van
een ‘bijenzandbak’ naast het
insectenhotel, zodat zandbijtjes daar terecht kunnen in het gele zand. Een gedeelte is
bestraat, omdat de bijtjes ook graag tussen de stenen van het straatwerk in zitten.
Onder de overkapping van de werkschuur is dit jaar een mooie regenton geplaatst, die van
water voorzien wordt door een gootje dat hiervoor aan het afdak is gemonteerd. Het
regenwater wordt gebruikt voor het sproeien van de planten en struiken.

8.

Communicatie

De communicatie van de Stichting Landgoed Bredius wordt verzorgd door een kleine maar
actieve werkgroep.
De werkgroep heeft een aantal terugkerende activiteiten zoals o.a. het regelmatig opstellen
van de nieuwsbrief, persberichten, bijhouden van facebook, twitter enz.
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In 2021 hebben de vrijwilligers van de werkgroep ook veel tijd en energie in de ontwikkeling
en opzet van een vernieuwde website voor het landgoed Bredius met als resultaat een
mooie en frisse website https://landgoedbredius.nl/.
Een ander belangrijke activiteit was het opstellen van een Communicatieplan, dit is eind van
het jaar door het bestuur vastgesteld.

9.

Natuurspeelweide

Dit was het eerste jaar dat de natuurspeelweide een heel jaar open was en ook nu wist de
Woerdense jeugd (en hun ouders) de natuurspeelweide goed te vinden. Door het intensieve
gebruik van de natuurspeelweide “slijt” hij wel hard zo hebben we dit jaar bijv. een extra
stappaal geplaatst zodat de “stap” voor de kinderen niet te groot werd. Ook zijn er een aantal
bomen die vorig jaar niet waren aangeslagen vervangen door nieuwe aanplant.

Ook dit jaar zijn de vrijwilligers van de werkgroep Natuurspeelweide gedurende het
speelseizoen actief geweest met een dagelijkse controle van de speelweide waarbij de
veiligheid van de speeltoestellen werd gecontroleerd. Tevens houden zij de
natuurspeelweide schoon en doen indien noodzakelijk kleine onderhoudsactiviteiten.
In de periode oktober t/m maart ligt de frequentie van deze inspectierondes lager maar ook
dan wordt er nog regelmatig gecontroleerd.

10. Hofstede Batestein
In 2021 is er, door Stichting Hofstede Batestein en de aannemer, voortvarend gewerkt aan
de renovatie van de Hofstede Batestein. In de loop van het jaar werd de oude glorie van de
Hofstede steeds beter zichtbaar.
De verwachting is dat de gerestaureerde Hofstede Batestein in maart 2022 kan worden
overgedragen aan de exploitanten van het parkcafé.
Op de site van Stichting Hofstede Batestein is hierover meer informatie te vinden
( https://landgoedbredius.nl/over-landgoed-bredius/stichting-hofstede-batestein/ ).
Omdat de kosten van de restauratie, onder andere door stijgende prijzen, tegenvielen heeft
de Stichting landgoed Bredius eind 2021 een bedrag van € 5.000 aan de Stichting Hofstede
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Batestein geschonken en tevens een bedrag van € 15.000 aan hen geleend. Deze bijdragen
aan de Stichting Hofstede batenstein hebben wij bekostigd uit ons resultaat overige
activiteiten (dit resultaat bestaat uit o.a. uit donaties, opbrengst verkoop fruit(sap), opbrengst
verkoop moestuin en opbrengst Brediusboek) en dus niet uit de beheersvergoeding.
De voortgang in de ontwikkeling van het plan voor het centrumgebied, de nieuwe toegang
het Landgoed en de Hofstede was in 2021 minder voortvarend. De gemeentelijke
procedures liepen o.a. door personeelsgebrek, traag en eind 2021 werd duidelijk dat de
nieuwe inrichting van het centrumgebied waarschijnlijk niet op tijd gereed is voor de opening
van het parkcafé.

11. Centrum gebied
Het gebied rond Hofstede Batestein
wordt ook wel het ‘Centrumgebied
Bredius’ genoemd. Voor dit gebied
wordt al vanaf 2016 gewerkt aan een
plan. Eerst door de gemeente in samen
met de organisaties in dit gebied. In
2020 stemde de gemeenteraad in met
het plan en het benodigde budget.
In 2021 is door Landgoed Bredius en
Limes Landschapsadvies, in nauw
overleg met Kukeleboe en Hofstede
Batestein, een gedetailleerd plan voor
dit gebied opgesteld.
Momenteel wordt het plan door de
gemeente technisch uitgewerkt zodat
het werk in 2022 kan worden
aanbesteed.
De gemeentelijke procedures lopen
helaas, mede door personeelsgebrek,
trager dan gehoopt. Eind 2021 werd
duidelijk dat de het centrumgebied waarschijnlijk pas een half jaar na de opening van het
parkcafé in september 2022 klaar zal zijn.

12. 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.
Met tevredenheid stellen wij vast dat er in 2021 geen nieuwe ontwikkelingen zijn die het
karakter van het landgoed zouden kunnen aantasten. Het bestuur heeft in 2021 wel een
eerste verkennende stap gezet naar het verkrijgen van de gemeentelijke monumentenstatus
voor het Landgoed.

13. 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.
11

Samenwerking met de gemeente Woerden
De gemeente Woerden is eigenaar van het landgoed en tevens de belangrijkste financier
van de Stichting en is daarmee een belangrijke partner van de Stichting Landgoed Bredius.
In 2021 is er viermaal 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 verband met de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 heeft de Stichting is samenwerking
met het IVN en KNNV aan alle partijen in de gemeenteraad een brief gestuurd inzake het
Landgoed en Biodiversiteit in Woerden.
Op vrijdag 10 september hebben we bezoek gehad van een aantal raadsleden in het kader
van hun teamdag. De raadsleden hebben gewerkt op
de Pluk- en Moestuin en bij de Natuurspeelweide. Ze
hebben spruitjes en boerenkool geplant, kanten
afgestoken en de takkenril versterkt.
Het was prachtig weer en na en korte kennismaking
en informatie over het Landgoed Bredius hebben
enkele vrijwilligers de raadsleden aan het werk gezet.
De reacties vanuit de deelnemende raadsleden was
positief.
Omgevingsvisie
Het bestuur heeft in 2021 geparticipeerd in het tot stand komen van een ontwerpOmgevingsvisie van de gemeente. Deze visie geeft in hoofdlijnen (strategisch en lange
termijn) aan hoe het gemeentebestuur de fysieke leefomgeving wil ontwikkelen.
Samen met het IVN en de KNNV-afdeling Woerden hebben we een zienswijze ingediend die
zich vooral richt op het versterken van biodiversiteit en groenstructuren in heel Woerden
maar in het bijzonder rond het landgoed Bredius. Hiertoe werd ook de notitie ‘Buffers voor
Bredius’ opgesteld.
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
vermelden.
Wij beperken ons dit jaar daarom tot de volgende zaken:
-

In de loop van het jaar hebben wij maandelijks overleg gehad met de Stichting Hofstede
Batenstein met als belangrijke onderwerpen de voortgang van de renovatie van de
Hofstede en het centrumgebied.

-

In 2021 is er op initiatief van de Stichting éénmaal een breed overleg georganiseerd met
al onze partners op het Landgoed. We streven ernaar omdat tweemaal per jaar te doen
maar ook in 2021 speelde corona daarin een beperkende rol.

-

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

-

In september werd door Inbredius en NME het jaarlijkse oogstfeest georganiseerd waar
vele partijen aan deelnamen.
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14. Vrijwilligers
Zonder onze vrijwilligers zou het Landgoed Bredius er niet zo fraai bij liggen. Zij hebben ook
in 2021 met veel enthousiasme gewerkt aan het onderhoud, beheer, verbeteringen en
vernieuwingen van het landgoed.
De Stichting Landgoed Bredius heeft per 31-12-2021 81vrijwilligers een toename van vier,
die als volgt over de werkgroepen zijn verdeeld:
-

Bestuur
Fruitbomen
Educatieve tuin
Pluk- en moestuin
Natuurspeelweide
Beheer
Communicatie

6
21
9
32
8
2
3

Daarnaast zijn er wekelijks circa 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.
De traditionele vrijwilligersavond kon ook dit jaar vanwege de corona helaas niet doorgaan,
hij is nu doorgeschoven naar het voorjaar 2022 in de hoop dat we dan weer wel bij elkaar
mogen komen.

15. Vrienden, sponsors,
In 2021 heeft de Stichting Landgoed Bredius financiële bijdragen ontvangen van 89
particuliere vrienden.
Daarnaast hebben we van drie bedrijven bijdragen ontvangen.
Voor de restauratie van de schapenschuilhut hebben we in 2021 bijdragen ontvangen van
het VSB-fonds Woerden en Stichting Stadsgolf.
Langs deze weg willen wij al onze vrienden en sponsoren hartelijk danken voor hun
bijdragen. Mede dankzij jullie bijdragen kunnen wij het landgoed verbeteren en/of nieuwe
onderdelen toevoegen.

16. 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.
Als gevolg van de corona stonden de publieksactiviteiten ook in 2021 op een laag pitje.
Op 26 september hebben meerdere van onze van onze vrijwilligers zich ingezet bij het
jaarlijkse oogstfeest op het landgoed Bredius. Mede dankzij het mooie weer was het dit jaar
erg druk en hebben we o.a. appels en peren van oude rassen verkocht.
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17. Financiën
De financiële resultaten en positie van de Stichting Landgoed Bredius was ook in 2021 goed.
Onze inkomsten bestaan uit de beheervergoeding van de gemeente Woerden, de donaties
van vrienden, bedrijven en sponsors, de verkoop van appels en peren(sap) en bloemen,
groente en fruit op de moestuin.
Deze middelen zetten we in voor het beheer en verbetering van het Landgoed in de brede
zin van het woord. Naast de reguliere activiteiten hebben we in 2021 o.a. de brug in het
stiltegebied gerestaureerd, een bedrag aan de Stichting Hofstede Batestein geschonken
voor de inrichting van het erf en moesten we helaas de afgebrande schapenschuur
herbouwen.
De gedetailleerde financiële stand van zaken kunt u terugvinden in onze jaarrekening die ook
op onze website is te vinden.
De Stichting Landgoed Bredius heeft de ANBI-status en dat betekent dat uw donaties, giften
aftrekbaar zijn van de belasting.

Tot slot
Wij danken alle vrijwilligers, vrienden, sponsors en de gemeente
Woerden voor hun bijdrage en ondersteuning in 2021.
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