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1. Voorwoord 
Ook onze stichting is in 2020 geconfronteerd met de gevolgen van de corona en de daarbij 
genomen maatregelen. Veel activiteiten van onze vrijwilligers konden niet of alleen in 
aangepaste vorm doorgaan. Desondanks hebben ook in 2020 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 realisatie van de natuurspeelweide hebben wij in 2020 weer een belangrijke stap 
gezet in het verwezenlijken van onze plannen en ambities. In 2020 kwam ook de definitieve 
GO voor de herbouw van de Hofstede Batestein en de herinrichting van het centrumgebied. 
Als deze werkzaamheden eind 2021 of begin 2022 zijn afgerond zal dat een positieve 
invloed hebben op de uitstraling van het Landgoed. 

Op bestuurlijk niveau werd in de loop van het jaar duidelijk dat onze voorzitter Mieke 
Lendfers per 1-1-2021 haar functie na vijf jaar zal neerleggen. Ook op deze plek willen wij 
haar danken voor haar tomeloze inzet voor het Landgoed en de stichting. In december zijn 
we erin geslaagd om een nieuwe voorzitter te vinden en vanaf 2021 zal Henri van Middelaar 
deze functie gaan vervullen. 

Ook is in 2020 het boek Van Batestein tot Bredius voltooid waarin de gehele geschiedenis 
van het Landgoed en de familie Bredius wordt beschreven. Het boek is verkrijgbaar in bijna 
alle Woerdense boekhandels. 

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 2020 als volgt samengesteld: 
Mieke Lendfers: (voorzitter tot 31-12-2020) 
Martien Sikking: (secretaris) 
Peter Mouthaan (penningmeester) namens IVN 
Hester Veldhuijzen (coördinator vrijwilligers) 
Peter Paul van der Lugt: bestuurslid namens KNNV  
Bernt Feis: bestuurslid 
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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 
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 zes werkgroepen met specifieke aandachtsgebieden 
(fruitbomen, educatieve tuin, pluk- en moestuin, natuurspeelplek, groenonderhoud en 
communicatie). 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.  
De verschillende werkgroepen en de groep NuDoen! Groen worden aangestuurd door 
ervaren coördinatoren. 
 
In 2020 heeft het bestuur 10 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. 
Het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester, heeft in 
2020 elf keer vergaderd. Het bereidt de bestuursvergadering voor en neemt waar nodig 
besluiten over de meer dagelijkse en operationele activiteiten. 
 
Als gevolg van de corona is er dit jaar maar één keer overleg geweest (normaal tweemaal) 
met de coördinatoren van de werkgroepen en het bestuur waar o.a. het toekomstig beleid en 
de lopende zaken worden besproken. 
 
Met de gemeente Woerden is in 2020 viermaal overleg geweest. 
 

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 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 en 2020 
opgepakt en uitgevoerd. 
Eén van de blauwe atlasceders aan de vijver van de Hofstede was in 2019 zwaar 
beschadigd door vraat van geiten. In een poging om deze karakteristieke boom voor het 
landgoed te behouden heeft de boom in 2020 een basttransplantatie gekregen. Doordat de 
boom verwond was, werd het transport van voeding verstoord en als hier niets aan zou 
worden gedaan dreigde de boom te sterven. Bij een basttransplantatie worden er aan de 
buitenkant van de boom bruggen aangelegd, waardoor de voedingsstoffen weer kunnen 
stromen: omhoog naar de bladeren en omlaag naar de wortels. In 2021 zal moeten blijken of 
de transplantatie is gelukt en de boom is gered. 
Ook in 2020 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 jaarlijks 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 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 
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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. 

Het gras op de natuurspeelweide wordt 2x per jaar gemaaid. 

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

Meubilair 
In de loop van 2020 zijn er een aantal nieuwe afvalbakken met afvalscheiding op het 
landgoed geplaatst en eind 2020 is op de grote weide een nieuw schuilhok voor de schapen 
van Kukeleboe gerealiseerd. 
In 2020 heeft er verder regulier onderhoud plaatsgevonden aan het meubilair (banken, 
prullenbakken, hekken, klaphekjes enz.). 
      
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. Door de goede beeldkwaliteit blijft ook het vandalisme beperkt, wat 
bijdraagt aan het behoud van het landgoed. 
 
Herstel kikkerpoel 

 
De oude kikkerpoel is weer in ere hersteld. In 
1992 is deze poel aangelegd met vijverfolie. De 
afgelopen jaren bleef er niet meer voldoende 
water in staan, omdat op verschillende plekken 
het vijverfolie zijn beste tijd had gehad. De 
kikkerpoel ligt in een niet betreedbaar stukje van 
het landgoed, maar is vanaf het wandelpad toch 
goed te zien. Kikkers, padden en 
watersalamanders kunnen in deze speciale poel 
hun eitjes afzetten en hun larven kunnen er 
ongestoord opgroeien. 
In eerste instantie is gezocht naar een oplossing 
zonder gebruikmaking van folie maar dat bleek 

niet mogelijk; daarom is het oude vijverfolie verwijderd en een nieuw soort rubbervijverfolie 
ingebracht. Eind april is de aannemer terug geweest om de kikkerpoel verder af te werken. 
De oeverranden zijn glooiender gemaakt wat voor flora en fauna vriendelijker is. 
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5. Fruitbomen 
Het snoeiseizoen loopt van november (2019) – maart (2020) en in die periode is er op 16 
middagen, met een gemiddelde bezetting van 10 vrijwilligers gesnoeid in de verschillende 
boomgaarden op het landgoed.  

In de zomerperiode is er gedurende drie middagen zomersnoei uitgevoerd. 

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 
ingenomen. Voor het overige is gesnoeid op licht en lucht in de bomen en op overtollig 
reactiehout.  

Er zijn twaalf perenbomen gerooid. Zes jonge bomen uit 2018, die niet zijn aangeslagen en 
zes wat oudere bomen. Ook zijn er zeven appelbomen gerooid, waarvan drie echt oude 
bomen en vier bomen, die geen groei meer vertoonden of ziek waren. 

In november 2020 zijn acht appel- en vijftien perenbomen aangeplant. Dit is ter vervanging 
van uitgevallen aanplant uit 2018 (6), gerooide afgeschreven bomen (13) en ter opvulling van 
lege plekken (4).  

De oogstbare hoeveelheid appelen was dit jaar op het 
landgoed gering. Evenals elders hebben de 
goudrenetten nauwelijks vrucht gedragen. De oogst van 
peren was daarentegen buitengewoon goed.  

Er is op het Landgoed Bredius in totaal ca 1.000 kg fruit 
geplukt gedurende 3 dagen/middagen; daarnaast is er 
in vijf dagdelen circa 800 kg fruit elders geplukt. Na de 
verkoop van het verse fruit was het restant fruit van het 
landgoed te gering om nieuw Brediussap van te persen.  

Het verse fruit is verkocht op 12 september en op het 
oogstfeest van 27 september. 

 

 

6. Moes- en pluktuin  
Ook bij de moestuin moest in 2020 extra rekening worden gehouden met de effecten van de 
corona maatregelen. 
Met goede afspraken over het inachtnemen van de regels konden de vrijwilligers toch 
grotendeels doorwerken. 
Ook werden er minder bezoekers tegelijk toegelaten op de tuin. Er is veel meer door de 
vrijwilligers zelf geoogst en geplukt en op de kraam gelegd. We zijn - om cashbetalingen te 
ontmoedigen - overgestapt naar pinbetalingen.  
Het bereik is heel goed geweest, iets minder ouderen in het begin, maar zeker meer jongere 
bezoekers. Mogelijk ook door de opening van de natuurspeelweide. De verkoop is hiermee 
ook heel goed geweest. 
Tevens hebben 13 nieuwe vrijwilligers zich aangemeld voor de moestuin. 
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Werkperiode  
 
De werkzaamheden op moes- en 
pluktuin zijn al begin februari opgepakt. 
Tot eind oktober is er 4 ochtenden per 
week gewerkt en was de tuin open voor 
de verkoop.  
De zaterdaggroep heeft tot en met 12 
december gewerkt; er is o.a. nog gespit 
en onderhoud gepleegd. 
Enkele vrijwilligers hebben op een 
andere dag nog diverse klussen 
gedaan, zoals het vergroten van de compostbak en het maken van een nieuwe koude bak.  
 
Verkoop  
 
De tuin is op 13 juni geopend voor de verkoop. Door de corona hebben we besloten om het 
werken met cash geld te ontmoedigen en met een pinapparaat te gaan werken.  
Er is voor ruim € 3.000,- verkocht, daarnaast is ervoor bijna € 600,-- aan Brediussap 
verkocht.   
 
Teelt 
 

Ook dit jaar hebben enkele vrijwilligers thuis voorgezaaid en 
er is in de koude bak voorgezaaid. 
De terracotta potjes over de jonge plantjes plaatsen werkte 
weer heel goed. Er is weinig opgegeten door vogels of 
slakken.  
Wel hebben we last van woelmuizen, waardoor de paden 
oneffen worden en het lastig lopen is.  
Het streven is, zoveel als mogelijk, biologisch zaad te 
gebruiken.  
 

 
Oogst 
De oogst was prima. Snijbiet stond vooraan en heeft meer aandacht gekregen van 
bezoekers, recepten werden gedeeld. Sperziebonen en snijbonen zijn bij iedereen geliefd en 
ook dit jaar was er weer een goede oogst.  
De vraag naar spinazie, bieten en wortels was 
groter dan we konden leveren. Over het 
aardappelras waren we iets minder tevreden, dus 
komend jaar een ander ras poten.  
Een uitdaging blijft om de kwaliteit van de venkel, 
bieten en wortels te verbeteren. 
De pompoenen konden dit jaar ook hangend aan 
een zelfgemaakt rek groeien.  
Er was een goede oogst aan rode bessen, 
taybessen, frambozen en kruisbessen; de 
bramenoogst was iets minder mooi.  
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Bloemen en kruiden 
De bloementuin heeft er prachtig bijgestaan en er zijn weer heel 
veel bloemen geplukt en verkocht. Diverse plantenvakken zijn 
heringericht en er zijn nieuwe soorten planten gezaaid en 
aangeschaft.  
Onder de bessenstruiken zijn bodembedekkers gezet, zodat het 
onkruid minder kans krijgt.  
In de bermen is de ratelaar gezaaid, zodat we hopelijk weer wat 
meer bijen krijgen. 
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.  
De vrijwilligers hebben ook bewust de kruiden gepromoot bij 
klanten. 
We zijn gestart met de verkoop van stekjes. Komend seizoen willen 
we ook kruidenplantjes verkopen.  

 
Composteren 
Er is door enkele vrijwilligers veel aandacht aan het composteren van het tuinafval besteed. 
Een plan is gemaakt en de werkwijze daarop aangepast en een goede instructie gemaakt. 
Het resultaat is betere compost, die weer als bodemverrijker kan worden gebruikt. 
 
Inzet  
Het onderhoud van de moes- en pluktuin is intensief en heeft met inzet van de 37 vrijwilligers 
tot een prachtig resultaat geleid. Het is heel mooi, dat jonge mensen ook interesse hebben 
om in de tuin te werken. Mede door de coronabeperkingen zijn mensen geïnteresseerd 
geraakt. 
Spitten, zaaien, poten, dieven, verpoten, scheuren, onkruid wieden, snoeien, oogsten en 
verkopen, Het is veel werk en fysiek vaak ook zwaar. We hebben de werkzaamheden beter 
verdeeld over de vrijwilligers door de week heen.  
 
Dit jaar is de evaluatie met alle vrijwilligers digitaal gedaan middels vragen Er is tevredenheid 
over de werkwijze. Een aantal voorstellen en geopperde verbeterpunten worden 
meegenomen in het werkplan voor 2021.  
 
Samenwerking 
De medewerkers van Nu doen Groen werken op woensdag en donderdag op het Landgoed 
en ondersteunen de vrijwilligers met allerlei werk, zoals maaien, onkruid wieden en 
onderhoud paden. 
 
Bekendheid van de moes-en pluktuin  
De vrijwilligers hebben ook dit jaar meegewerkt aan speciale 
projecten en activiteiten, zoals:  

- Een bezoek van de zomerschool voor kinderen 
 

- Oogstfeest, ondanks de beperkende regels een hele 
goede aanloop 
 

- “Alle groente in de soep" het basisschool project in 
samenwerking met NME; er zijn 8 groepen met 
schoolkinderen geweest. 
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7. Educatieve tuin 
In de loop van 2020 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 van acht vrijwilligers worden 
uitgevoerd. 
De oudste vrijwilliger is dit jaar 85 jaar 
geworden, hij is tevens de oudste 
vrijwilliger van SLB.  
Iedere woensdag zijn de vrijwilligers aan 
het zaaien -planten - spitten - snoeien - 
wieden -vegen- en graskanten aan het 
afsteken. Het grote werk, zoals het 
maaien van de bermen en het snoeien 
van de beukenhaag wordt gedaan door Nu-Doen! Groen. Het snoeiafval, o.a. van de 
knotwilgen, wordt verwerkt in de takkenril bij de silo en wordt gebruikt in de tuin om rasters te 
maken als steun voor hoge planten. 
De educatieve tuin wordt ook veel gebruikt voor excursies met kinderen van de basisschool 
die zich inschrijven bij NME. Bezoekers kunnen vrij rondwandelen in de tuin. Bij alle 
plantensoorten staan de namen en gebruiksinformatie.   

8. Communicatie 
De communicatie van de Stichting Landgoed Bredius wordt verzorgd door een kleine maar 
actieve werkgroep.   

De online nieuwsbrief verscheen in 2020 veertien keer en heeft circa 500 abonnees, 
waarvan gemiddeld 60% de nieuwsbrief aanklikte. De Facebookpagina wordt gemiddeld 

door 200 à 300 lezers aangeklikt, met 
uitschieters van meer dan 1.000 kliks bij 
deelacties van berichten over de 
herbouw van de Hofstede Batestein. Op 
de Twitterpagina, met rond 360 volgers, 
wordt minder vaak gereageerd, dan op 
de berichten op Facebook. Twitter is 
voor het Landgoed Bredius interessant 
vanwege de volgers uit de Woerdense 
politiek.  

Het favoriete onderwerp van 2020 was 
de opening van de natuurspeelweide in 
juli. Berichten hierover verschenen in 

de lokale pers (Woerdense Courant, AD Groene Hart, Woerden in de buurt, en omroep RPL 
Woerden) en in Springzaad, een blad voor professionals, dat zich inzet voor meer ruimte 
voor natuur en kinderen. 
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Op de website verschenen fotopresentaties over planten en insecten op de educatieve tuin 
en de moestuin. Fotoverslagen van activiteiten van de IVN-jeugdnatuurgroep De 
Buitenbanjers op het landgoed werden gedeeld op Facebook. Voorbeelden van kleine, maar 
belangrijke stappen in de samenwerking met andere actieve groepen bij de communicatie 
over wat er op het landgoed te zien en te doen is. 

9. Natuurspeelweide 
 
In 2020 was het dan zover. Na een lange voorbereidingsperiode kon begin van het jaar de 
eerste spa de grond in voor de aanleg van de Natuurspeelweide. Ondanks de corona 
vorderde het werk gestaag en begin april waren de werkzaamheden gereed en werd de 
natuurspeelweide opgeleverd. In de eerste weken was de natuurspeelweide nog afgesloten 
in afwachting van de veiligheidskeuring van de speeltoestellen maar ook om bomen, struiken 
en gras de tijd te geven om zich te zetten. 
 
Vanaf het moment dat de natuurspeelweide open was om te spelen was het een groot 
succes en werd hij druk bezocht door kinderen van alle leeftijden.  
 

 
In juli was de (uitgestelde) officiële opening van de natuurspeelweide. 
 
De vrijwilligers van de werkgroep Natuurspeelweide zien gedurende het speelseizoen door 
middel van een dagelijkse controle ronde toe op de veiligheid van de speeltoestellen en 
tevens houden zij de natuurspeelweide schoon en doen indien noodzakelijk kleine 
onderhoudsactiviteiten. 
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10. Publicatie “Van Batestein tot Bredius” 
 
In 2020 is het boek Van Batestein tot Bredius gedrukt en gepubliceerd. 
 

 
 
 
‘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, die in een oplage van 1000 
stuks is gedrukt 
 
 

11. Hofstede Batestein en Centrumgebied 
 
Na de voor Stichting Hofstede Batestein positieve uitspraak van de rechtbank kon in het 2e 
kwartaal van 2020 een doorstart plaatsvinden van de voorbereidingen voor de restauratie 
van de Hofstede. De aannemer is opdracht gegeven voor het uitvoeren van de restauratie en 
met de toekomstige exploitant is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. 
Inmiddels zijn de eerste activiteiten zijn zichtbaar (zie hiervoor verder de site van Stichting 
Hofstede Batestein (https://landgoedbredius.nl/landgoed-en-stichting/stichting-hofstede-
batestein/).  
 
Door de gemeente is, in overleg met het Landgoed, de Hofstede en Kukeleboe een plan 
opgesteld voor het Centrumgebied en de ontsluiting van Hofstede Batestein. Dit plan is aan 
de gemeenteraad gepresenteerd. De gemeente heeft tevens middelen gereserveerd voor de 
uitvoering daarvan in een grondexploitatie waar ook de uitgifte van enkele gemeentekavels is 
opgenomen. 
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De planning is dat in het 1e kwartaal van 2022 de Hofstede Batestein kan worden opgeleverd 
en direct aansluitend ook de werkzaamheden met betrekking tot het Centrumgebied 
gerealiseerd 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 2020 geen nieuwe ontwikkelingen zijn die het 
karakter van het landgoed zouden kunnen aantasten. 

 
 

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. 
 
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 2020 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. 
Daarnaast is op 27 januari een presentatie gegeven aan een delegatie van de 
Gemeenteraad in samenwerking met de stichting Hofstede Batestein. Deze presentatie had 
tot doel de Gemeenteraad te informeren over de actuele ontwikkelingen rond de restauratie 
van de Hofstede en het Centrumgebied. 
 
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 januari hebben de stichtingen Landgoed Bredius en Hofstede Batestein een partner 

overleg geïnitieerd met alle bij het landgoed betrokken organisaties. In dit constructieve 
overleg hebben we gezamenlijk stilgestaan bij de lopende en toekomstige 
ontwikkelingen rondom de herbouw Hofstede Batestein en de ontwikkelingen rondom 
het centrumgebied. 

 
- 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 2020 met veel enthousiasme gewerkt aan het onderhoud, beheer, verbeteringen en 
vernieuwingen van het landgoed. 

De Stichting Landgoed Bredius had per 1-1-2020 82 vrijwilligers, die als volgt over de 
werkgroepen zijn verdeeld: 

- bestuur             6 
- fruitbomen   21 
- educatieve tuin     8 
- pluk- en moestuin  34 
- natuurspeelweide     7 
- beheer      3 
- communicatie     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 dit jaar vanwege de corona helaas niet doorgaan, in 
plaats daarvan hebben alle vrijwilligers een Stadshart Woerden cadeaubon ontvangen. 

 

15. Donateurs, sponsors, vrienden 
In 2020 heeft de Stichting Landgoed Bredius financiële bijdragen ontvangen van 73 
particuliere donateurs, 7 ambassadeurs en 1 vereniging. Daarnaast hebben enkele 
honderden belangstellenden hun betrokkenheid bij de activiteiten van de stichting getoond.  
Voor de aanleg van de Natuurspeelweide heeft de stichting in 2020 subsidies ontvangen 
van: 
 
- Prins Bernhard cultuurfonds/Van Langenfonds 
- Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden 
- Nu doet Groen 
- VSB-fonds Woerden 
- NL-doet/Oranjefonds 
- Ronde tafel Woerden 
- KNNV  
- RABO-bank 
 
De publicatie van het boek Van Batestein tot Bredius werd mede mogelijk gemaakt met 
bijdragen van: 
 
 
- De Ridderschap Utrecht 
- Carel Nengermanfonds 
- Prins Bernhard Cultuurfonds/Van Hoorn-Kosterfonds 
- Gemeente Woerden 
- Bredius-Stichting 
- Kerngroep Bredius 
 
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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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 in helaas 2020 op een laag pitje. 
 
Op 27 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. 
 

 

Tot slot 
Wij danken alle vrijwilligers, donateurs, ambassadeurs, sponsors, 
vrienden en de gemeente Woerden voor hun bijdrage en 
ondersteuning in 2020. 


