
 
 
 
Inspraak Zienswijze over het Singelplan  Woerden, 15 maart 2015      
 
Geachte dames/heren, 
 
Kanoroute 
Wij hebben in het Singelplan gelezen dat de gemeente van plan is om een kanoroute aan te leggen door 
landgoed Bredius, de camping en de zandgaten. Ook staat in het Singelplan dat de gemeente een 
natuurvriendelijke oever wil aanleggen aan de singeloever, waar die grenst aan landgoed Bredius.  
 
De voorgestelde kanoroutes liggen niet in het Singelgebied, maar in aangrenzende gebieden dus is het 
opnemen van deze voorzieningen in het Singelplan op zich al niet opportuun. Bovendien heb je laag zittend in 
een kano en varend achter een dijkje geen enkel uitzicht op, of contact met de Singel en/of restanten van 
vestingwerken. Deze recreatieve vaarroutes leveren derhalve geen enkele bijdrage aan het versterken van de 
cultuurhistorische elementen van de Singel en het vestingwerk Woerden en horen dus geen onderdeel van het 
plan te zijn. 
 
Zoals bekend hebben het Landgoed Bredius en het daaraan grenzende groene gebied met de zandgaten grote 
waarde op het gebied van cultuurhistorie, natuur en recreatie. 
De geplande kanoroute loopt dwars door de natuurgraslanden in het noorden van landgoed Bredius, het 
stiltegebied, de camping en de zandgaten rond begraafplaats Meeuwenlaan. 
Het toelaten van boten en de daarmee samenhangende activiteiten zoals zwemmen, picknicken, urineren, etc. 
zal leiden tot een aanzienlijke extra vervuiling van water en oevers. Vernieling van de kwetsbare eilandjes en 
de daarop aanwezige flora ligt ook op de loer. Wanneer kano’s worden toegelaten in het gebied zal het 
bovendien moeilijk worden om mensen met roeiboten of motorbootjes uit het gebied te weren. 
 
In het hele gebied van het landgoed en de zandgaten komen bovendien veel beschermde soorten voor van 
vogels, kleine zoogdieren, insecten, vissen, amfibieën, planten en paddenstoelen. 
 
Als laatste wijzen wij u erop dat het van weinig piëteit getuigt  om een recreatieve vaarroute aan te leggen 
rond de Algemene Begraafplaats Meeuwenlaan, dat het veel geld zal kosten om alle bruggen aan te leggen op 
plaatsen in de geplande kanoroute waar nu duikers liggen en dat het over de Oudelandseweg dragen van de 
kano’s kan leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties. 
 
Om bovengenoemde redenen zijn wij van mening dat er geen vaarverbinding moet komen dwars door 
landgoed Bredius en tussen de singel en de zandgaten. 
 
Wij verzoeken uw commissie derhalve om te bewerkstelligen dat er een nieuwe versie van het Singelplan 
wordt uitgegeven waar de geplande kanoroute niet in is opgenomen. Wij zouden het bovendien toejuichen als 
het hele gebied wordt aangewezen als natuurgebied en wij bevelen u aan om een algeheel vaarverbod voor 
landgoed Bredius en de zandgaten op te nemen in het volgende bestemmingsplan Brediuspark en 
Schilderskwartier. 
 
Natuurvriendelijke oever 
Stichting Kerngroep Bredius maakt tevens bezwaar tegen het aanleggen van een natuurvriendelijke oever op 
de plaats waar de Singel aan landgoed Bredius grenst, indien dat betekent dat 1,5 meter oever moet worden 
afgegraven. 
Op de singeloever staat ter plekke namelijk een lange rij oude eiken, die allemaal gekapt zouden moeten 
worden voor de aanleg van de natuurvriendelijke oever. Bij de eiken langs de Singel staan veel bijzondere 
paddenstoelen, die zouden verdwijnen als de eiken gekapt worden. Bovendien komen de fruitbomen in het 
boomgaardje langs het Rijnoordpad dan zo dicht bij de oever te staan en dat zij te veel water krijgen en dood 
gaan. 
Het aanleggen van een natuurvriendelijke oever buiten de huidige oeverrand stuit wat ons betreft niet op 
problemen. 


