
Historie 

In 1824 kocht Jacobus Bredius, notaris en burgemeester van Woerden enkele percelen grond net 
buiten de stadswallen. Zijn zoon Cornelis bracht het landgoed tot bloei: een gemengd bedrijf met 
veeteelt en fruitteelt. In de zestiger jaren van de twintigste eeuw kwam het landgoed in handen 
van de gemeente Woerden, die er woningen wilde bouwen, maar er uiteindelijk een stadspark van 
maakte. Vanaf 2015 is het beheer in handen van de Stichting Landgoed Bredius om het te 
behouden voor de toekomst en aantrekkelijker te maken. 

Landgoed Batestein 

In 1852 bouwde Jacobus Bredius de hofstede Batestein en in 1863 de villa Rijnoord, waar hij ging 
wonen. In het huidige stiltegebied was een slingerbos, dat werd gebruikt als recreatief wandelbos 
voor de familie en er was ook een moestuin, waarvan de exacte plek niet bekend is. Het dagelijkse 

beheer werd gevoerd door een tuinbaas, die de verkoop van de 
producten regelde, (seizoen)arbeiders inhuurde en het werk 
verdeelde. Op het landgoed waren huisjes voor daggelders en ook 
boven de deel van de hofstede was een ruimte voor knechten. 

De laatste Bredius die op het landgoed woonde is Arnoldus 
Anthonie Bredius, een landbouwkundige en veehouder. Hij heeft 
van 1947 tot 1966 in de hofstede gewoond en het landgoed 
beheerd. 

In het begin van de vijftiger jaren hebben Arnoldus Anthonie 
Bredius en inwoners van Woerden zich heftig verzet tegen 
plannen van de gemeente Woerden voor de aanleg van een weg 
en huizenbouw. In de periode 1964-1970 is het landgoed 
uiteindelijk door de gemeente voor een deel onteigend en voor 
het andere deel aangekocht.  

 

Park Bredius 

Inwoners, verenigd in de Kerngroep Bredius, hebben daarna met succes de plannen van de 
gemeente voor de bouw van woningen tegengehouden, maar konden niet verhinderen, dat aan de 
randen van het landgoed de bebouwing is opgerukt, zoals bijvoorbeeld bij het Oude Landt en de 
Veste. 

In 1970 werd het gebied opengesteld voor het publiek onder de naam ‘Park Bredius’. De weilanden, 
de hoogstamboomgaarden, het stiltegebied en de villa Rijnoord bleven. Er werden nieuwe paden 
aangelegd, een beboste wal tegen de geluidsoverlast van de Oudelandseweg en sloten om de 
hoogstamboomgaarden en het stiltegebied af te schermen van het publiek. Nieuwe voorzieningen, 
die op initiatief en met inzet van groepen inwoners tot stand kwamen waren de educatieve 
tuin(1983), dierenweide Kukele-boe(1994)en NME-centrum InBredius(1996).  



Na een restauratie werd de hofstede vanaf 1973 voor bewoning 
verhuurd. In 1995 verkocht de gemeente de hofstede aan een 
particulier. Op 30 maart 2008 werd de hofstede, een 
rijksmonument, getroffen door brand en zwaar beschadigd.  

 

 

Landgoed Bredius, paradijs in de stad 

Bij de diverse vrijwilligersgroepen bestond al jaren onvrede over de slechte staat van onderhoud van 
het park en het voortgaande verval van de hofstede. In 2012 lukte het de Kerngroep Bredius om, met 
hulp van de KNHM, alle dertien bij het landgoed betrokken verenigingen en organisaties te verenigen 

in een Burgerinitiatief Brediuspark, dat na drie maanden 
‘Paradijs in de stad, een visie voor herstel en duurzaam beheer 
van het landgoed’ aan B&W presenteerde. In 2013 is deze visie 
uitgewerkt in een onderhouds- en ontwikkelingsplan en heeft de 
gemeente haar goedkeuring en medewerking aan de uitvoering 
ervan gegeven. In maart 2014 werd de Stichting Landgoed 
Bredius opgericht, die vanaf januari 2015 het beheer van het 
landgoed van de gemeente overnam en aan de slag ging met de 
plannen om het landgoed te verbeteren. 

Meer lezen 

‘Van Batestein tot Bredius’ vertelt de rijke historie van het huidige Landgoed Bredius. In 150 prettig 
leesbare pagina’s beschrijven de auteurs Ed van Keimpema, Anton Nuijten en Dammis van ’t Zelfde 
het ontstaan van het eeuwenoude landgoed, de natuur en cultuurhistorie en de familiegeschiedenis 
van de familie Bredius. Zij brachten hiervoor vele uren door in archieven en bibliotheken en namen 
interviews af bij oud-bewoners, kenners en liefhebbers van het 22 hectare tellende landgoed. Het 
boek is een gebonden uitgave, prachtig geïllustreerd met 300 kaarten, tekeningen en foto’s. Klik op 
deze link voor een preview. 
ISBN 978 9090 337 968, prijs € 19,95.  
Uitgave van de Stichting Landgoed Bredius 2020, te koop in de Woerdense boekhandels. 

https://indd.adobe.com/view/4ec39e9a-398b-4834-975d-0d6340803c5c

