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Inleiding: 

Diverse betrokken partijen hebben de afgelopen tijd het initiatief genomen om (visie en beheer- en 
onderhoudsplannen op te stellen voor de toekomst van het Park Bredius. Deze plannen zijn door de 
gemeente Woerden in ontvangst genomen. Uiteraard ziet gemeente Woerden dat door deze inzet van 
partijen prachtige initiatieven voor het behoud en de versterking van het park zijn aangereikt. 

Het Park Bredius is bijzonder voor de stad Woerden. Er gebeurt veel in het park en dit maakt dat veel 
mensen er iets van vinden. 
In 2012 zijn er 2 groepen betrokken mensen gaan werken aan voorstellen voor het behoud en onderhoud 
van het park. 
Een van de groepen is samengekomen vanuit verschillende belangenverenigingen en hebben gezamenlijk 
besloten een collectief te vormen onder de naam "Initiatiefgroep1 Brediuspark". Deze groep bestaat uit een 
grote groep belangenpartijen, waaruit blijkt dat hier sprake is van een duidelijk draagvlak. 
De Stichting Bredius Waardig i.o. heeft ook een initiatief verwoord in een 'Beheer- en onderhoudsplan voor 
Park Bredius'. De beide initiatiefgroepen hebben tot in 2012 samengewerkt aan een voorstel. 

Beide initiatieven hebben de raadscommissie geïnformeerd over hun visie, aanpak en plannen. 
Initiatiefgroep Brediuspark heeft in mei 2x een informatieavond gehouden (1x voor de Raadscommissie en 
1x voor de samenleving) in de Brediusschuur en Stichting Bredius Waardig i.o. op 12 september in de 
Raadscommissie Ruimte. 

Het overkoepelende belang is om de gebruiks- en beeldkwaliteit en het bijbehorende beheer en onderhoud 
in Park Bredius voor de toekomst te optimaliseren. Deze kwaliteiten bevinden zich onder andere in de 
specifieke maatschappelijke, cultuurhistorische, recreatieve, natuur en educatiefuncties die zich 

' Stichting Kerngroep Bredius, Dierenweide Kukeleboe, Stichting Babyion, Gereformeerde Gemeente Woerden, Bestuur 
NME Centrum InBredius, IVN, KNNV, Stichting Hugo Kotestein, Eigenaar boerderij, Camping Batenstein, Stichting 
Abrona, Adviseur historisch groen, betrokken bewoners 



manifesteren in dit stadspark. Allemaal vinden zij dat het park in kwaliteit achteruit gaat en de potenties, 
zoals recreatie, educatie en ecologie onvoldoende worden benut. 
Door verschil van inzicht over de aanpak zijn deze partijen ieder hun eigen weg gegaan wat resulteerde in 
een tweetal documenten met verschillende processen en uitwerkingsniveaus. 

Vanuit de gemeente ligt er de wens om toch 1 gezamenlijk initiatief te ontwikkelen. De gemeente heeft 
daarom haar visie op het beheer en de ontwikkeling van het park nogmaals gesteld (Groenbeheerplan Park 
Bredius 2010 - 2020 - vastgesteld door de Raad in 2010) en de volgende uitgangspunten aangegeven: 
Er zijn aansluitend aan de visie de volgende ^ ^ m W gesteld: 

F ^F" ^it~ ^F.i 
Cultuurhistorie 
Recreatie / Gezonde 
leefomgeving 

M I L park b i c a i - . r m t e voo r i - x v . e r i , spe len i voo r a l l e le-ei l i j d e n ) , 

r e c r e a t i e , v o e d s e l , s c h o n e l uch t e n v e r k o e l i n g 

Natuurlijke leefomgeving R u i m t e b i e d e n / w e r k e n a a n b i o d i v e r s i t e i t , k l i m a a t a d a p t a t i e , k r i n g l o p e n / 

h e r g e b r u i k , m a a t s c h a p p e l i j k e b a t e n 

Educatie IVN, K N N V e n N/v.E - e x c u r s i e s / l e s s e n / e d u c a t i e voor e e n b r e e d p u b l i i i -

Innovatie S a m e n w e r k i n g o v e r h e i d / p a r t i c u l i e r e i n i t i a t i e v e n , v e r n i e u w i n g e n in he t 

b e h e e r (duu rzame w e r k w i j z e e n i nze t m a t e r i a l e n {c rad le to c r a d l e ) , 

d u u r z a m e inze t van he t g e b i e d . 

A. Het park zal zijn huidige identiteit (park ingericht zodat duidelijk is dat het afstamt van 
cultuurgrond ofwel van agrarische origine) moeten behouden; 

B. Het park biedt ruimte aan educatieve functies voor tenminste de doelgroep scholieren; 

C. Het park is in ieder geval overdag en voor het grootste deel van de dag altijd openbaar 
toegankelijk; 

D. Beheer vanuit de gemeente is afgestemd op IBOR in combinatie met gewenst gebruik dat in 
overleg met de betrokken actoren wordt afgesproken (zie beheerplan); 

E. Aanpassingen van de inrichting van het park door derden is niet mogelijk zonder toestemming 
van de gemeente; 

F. Verandering van functies en gebruik van het park is niet mogelijk zonder instemming van de 
gemeente; 

G. Evenementen kunnen in het park - mits deze voldoen aan de gestelde eisen uit het 
evenementen beleid en passen bij het karakter van het Park (bijv. koffieconcert, klassiek 
concert, openlucht toneel, etc); 

H. Grootschalige nieuwbouw is ongewenst, voor aanpassingen aan bestaande bebouwing is 
ruimte, maar is toetsing noodzakelijk; 

I. Op de beheerbudgetten van het Park Bredius ligt geen bezuinigingstaakstelling; 

J. Beheer door derden is mogelijk - Hiervoor zal gewerkt worden vanuit een stichting met een 
overeenkomst met uitvoeringsvoorwaarden; 

K. Beheer, onderhoud en innovatie kunnen, op nader af te spreken onderwerpen, gelijktijdig 
worden opgepakt en uitgevoerd; 

L. Overdracht van het beheer kan pas plaatsvinden nadat hiertoe de uitvoeringsovereenkomst is 
vastgesteld. 



M. Het beheer van de hoofdfietspaden en watergangen (incl. baggeren) worden door de 
gemeente uitgevoerd. 

N. In principe heeft de gemeente de bereidheid om te investeren in het Park wanneer hiermee ook 
ander geld is te genereren. 

Kernboodschap: 

Sturen op samenwerking/voeging van de twee initiatiefgroepen. Dit is een doorstart, waarin gewerkt wordt 
met alle informatie, ervaringen en plannen die er al zijn gemaakt. Hierdoor moet samenwerking ontstaan die 
resulteert in een gezamenlijke visie op het behoud en de ontwikkeling van het Brediuspark. Waar mogelijk 
worden voorstellen gedaan voor de aanpak voor de korte, middellange en lange(re) termijn, worden de 
financiële gevolgen hiervan inzichtelijk gemaakt en wordt aangegeven op welke wijze het behoud 
georganiseerd kan worden. 

Vervolg: 

Bijeenkomst met beide partijen, om vanuit een gezamenlijk belang, 1 initiatief/aanpak te genereren. 
Hiertoe zullen in het 4 e kwartaal gesprekken en een bijeenkomst met beide partijen gevoerd gaan worden 
om de punten waar beide initiatieven overeen komen en de verschillen (in visie en aanpak) te bespreken en 
trachten samen te brengen en uit te werken naar 1 voorstel. Dit voorstel zal dan in principe voor het einde 
van het jaar aan u worden voorgelegd. 

Bijlagen: 

13i.04005: Visie gemeente Woerden Park Bredius 2013 / 

©secretaris De burgemee 
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Wat is de visie van de gemeente op de ontwikkeling van het Brediuspark? 

Over het Brediuspark is al veel gezegd en geschreven. Het park is een belangrijk cultuurhistorisch groene ader in de gemeente dat in ieder geval veel 

belangstelling heeft van zowel bestuur, bewoners als belangenorganisaties. 

In de afgelopen anderhalf jaar zijn 2 bewoners-/belangeninitiatieven druk bezig geweest met een onderhoudsplannen 

en visieontwikkeling ten einde de (onderhouds)toestand van het park te verbeteren en te zorgen dat er een gedegen 

toekomstvisie ligt om de mogelijkheden voor het park te optimaliseren. Basisvraag is - wat is de visie van de gemeente 

op (de ontwikkeling van) het park?  

De hieronder aangegeven Visie Park Bredius met aanvullende uitgangspunten is de basis voor het toetsen van 

burgerinitiatieven.  

Aanvullend is een korte samenvatting gegeven van de documenten die aan deze visie ten grondslag liggen. Het betreft 

hier de Structuurvisie, bij het (in ontwikkeling zijnde) Groenblauwstructuurplan, het groenbeheerplan Park Bredius 

(2010 - 2020) en de gemeentelijke randvoorwaarden voor gebruik en beheer van het Brediuspark. De uitgangspunten / 

visie uit deze documenten zijn hieronder kort toegelicht.  

 

Visie gemeente op (de ontwikkeling van het niet bebouwde deel (centrumgebied)) Park Bredius 

 

Functies Toelichting 

Cultuurhistorie Het behouden van elementen m.b.t. de ontstaansgeschiedenis 

Recreatie / Gezonde leefomgeving Het park biedt ruimte voor sporten, spelen (voor alle leeftijden), recreatie, voedsel, 

schone lucht en verkoeling 

Natuurlijke leefomgeving Ruimte bieden/werken aan biodiversiteit, klimaatadaptatie, kringlopen/ hergebruik, 

maatschappelijke baten 

Educatie IVN, KNNV en NME - excursies/lessen /educatie voor een breed publiek 

Innovatie Samenwerking overheid/particuliere initiatieven,  vernieuwingen in het beheer 

(duurzame werkwijze en inzet materialen (cradle to cradle)), duurzame inzet van het 

gebied.  

 

De visie van gemeente Woerden op het Bredius Park is op het park gedeelte. In het Bestemmingsplan is aangegeven welke functies op het bebouwde gedeelte 

van het park (het gebied waar de boerderij, de schuur en de kinderboerderij) rusten.  
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Gemeentelijke uitgangspunten en randvoorwaarden gebruik en beheer Bredius Park   

Er zijn aansluitend aan de visie de volgende uitgangspunten gesteld: 

A. Het park zal zijn huidige identiteit (park ingericht zodat duidelijk is dat het afstamt van cultuurgrond ofwel van agrarische origine) moeten behouden;  

B. Het park biedt ruimte aan educatieve functies voor tenminste de doelgroep scholieren; 

C. Het park is in ieder geval overdag en voor het grootste deel van de dag altijd openbaar toegankelijk; 

D. Beheer vanuit de gemeente is afgestemd op IBOR in combinatie met gewenst gebruik dat in overleg met de betrokken actoren wordt afgesproken (zie 

beheerplan); 

E. Aanpassingen van de inrichting van het park door derden is niet mogelijk zonder toestemming van de gemeente;  

F. Verandering van functies en gebruik van het park is niet mogelijk zonder instemming van de gemeente; 

G. Evenementen kunnen in het park – mits deze voldoen aan de gestelde eisen uit het evenementenbeleid en passen bij het karakter van het Park (bijv. 

koffieconcert, klassiek concert, openlucht toneel, etc.); 

H. Grootschalige nieuwbouw is ongewenst, voor aanpassingen aan bestaande bebouwing is ruimte, maar is toetsing noodzakelijk; 

I. Op de beheerbudgetten van het Park Bredius ligt geen bezuinigingstaakstelling; 

J. Beheer door derden is mogelijk – Hiervoor zal gewerkt worden vanuit een stichting met een overeenkomst met uitvoeringsvoorwaarden; 

K. Beheer, onderhoud en innovatie kunnen, op nader af te spreken onderwerpen, gelijktijdig worden opgepakt en uitgevoerd; 

L. Overdracht van het beheer kan pas plaatsvinden nadat hiertoe de uitvoeringsovereenkomst is vastgesteld. 

M. Het beheer van de hoofdfietspaden en watergangen (incl. baggeren)  worden door de gemeente uitgevoerd. 

N. In  principe heeft de gemeente de bereidheid om te investeren in het Park wanneer hiermee ook ander geld is te 

genereren. 

 

De volgende randvoorwaarden worden gesteld ten aanzien van de gebruiksvoorzieningen en inrichting van het park: 

 

 Het park moet ruimte bieden aan recreatieve mogelijkheden voor zowel jong als oud. Voorbeelden hiervan zijn: 
 Speelvoorziening jeugd (alle leeftijden), speelveld - sportveld  

 Kinderboerderij  

 Ligweide  

 Honden uitrenplek  

 Kleinschalige evenementen (streekeigen karakter)  

 Natuur & ecologie  

 Cultuurhistorie  

 Educatieve tuin  

 Wandel- en fietspaden  
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 Park Bredius mag alleen veranderen van inrichting wanneer daarmee minstens een van de kernfuncties van het park versterkt wordt, en dit niet 

(meetbaar) ten koste gaat van een van de overige (park)functies.  

 

Participatie in beheer van het park  

 

Onder de uitgangspunten is aangegeven dat het beheer en onderhoud van het park, onder de juiste voorwaarden door derden kan worden uitgevoerd. 

Al jaar en dag zijn er vrijwilligers en belangenpartijen die (een deel van) het beheer en verstrekken van informatie/educatie voor hun rekening nemen. Een 

voorbeeld van sterke samenleving. Na een aantal jaren, mede als gevolg van het achteruitgaan van het onderhoudsniveau van het park, is er de behoefte 

ontstaan om vanuit een duidelijke visie op het park en de wijze waarop dit beheerd kan worden te werken. Er is indertijd door 1 groep gestart. Als gevolg van 

verschil van inzichten is de groep in 2 groepen uit elkaar gevallen. Beide partijen zijn doorgegaan vanuit hun betrokkenheid bij het park. Zo hebben beiden 

gewerkt aan plannen om het beheer te versterken maar ook aan een visie hoe ervoor gezorgd kan worden dat het park de functies zoals gesteld in de visie kan 

optimaliseren. Het doel is nu te zorgen dat deze 2 initiatieven weer tot samenwerking komen en dat er 1 voorstel voor het beheer en de organisatie kan 

worden opgeleverd. Het proces voor het samenwerken met de initiatiefgroepen ziet er als volgt uit: 

- De plannen van de 2 initiatiefgroepen (Bredius Waardig en Initiatiefgroep Bredius) toetsen aan de gemeentelijke visie.  

- Bijeenkomst waarin de gemeentelijke visie en de visies/plannen van de initiatiefgroepen naast elkaar worden gelegd om te zoeken waar de 

verschillen / knelpunten liggen en waar de overeenkomsten zijn aan te geven. 

Het doel van dit overleg is het bespreken van de beider visies/aanpak op het behoud van het park en het genereren van 1 initiatief/aanpak en 

acceptatie van dit initiatief door beide partijen, liefst samenwerking van de 2 initiatieven. 

- Daaronder vallen ook de punten: 

o de ideeën over financiering van wensen/ideeën; 

o de taak en rol van alle betrokken partijen;  

o de termijn waarbinnen activiteiten kunnen worden gerealiseerd. 

 

Het moet voor alle partijen helder zijn dat het doel is dat er maar 1 (gezamenlijk) voorstel voor het einde van 2013 naar de Raad doorgaat. 
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Plannen die aan de visie ten grondslag liggen  Bredius - Groenbeheerplan 2010 ʹ 2020 

Park Bredius - Groenbeheerplan 2010 に 2020 

In het Groenbeheerplan staat de visie vanuit de gemeente nog het duidelijkst uitgewerkt (door de Raad in 2010 vastgesteld): 

 

De visie is (al sinds halverwege de jaren tachtig) gericht op een gebruikspark met (buitengebied)status dat 4 kernfuncties vervult:  

 

   cultuurhistorie - behouden elementen m.b.t. ontstaansgeschiedenis   educatie - IVN, KNNV en NME - excursies  / lessen / educatie  

          = landgoed annex fruitteeltbedrijf,         voor een breed publiek 

   recreatie   - wandelen, fietsen, vissen, recreatief sporten   natuur - ontwikkelingsmogelijkheden/stapsteen   

           picknicken, spelen en evenementen passend       (tussen andere parken) voor flora en fauna 

           bij de omgeving (boogschutter wedstrijden,  

         concours hippique, oogstfeest etc.) 

 

 

De functieverdeling in het park is als in de afbeelding hiernaast aangegeven. 

 

In het Groenbeheerplan Brediuspark wordt aangehaald dat ook in de structuurvisie is beschreven dat 

deze kernfuncties ook in de toekomst vervuld moeten worden.  

 

Park Bredius mag alleen veranderen van inrichting wanneer daarmee minstens een van de kernfuncties van het park 

versterkt wordt, en dit niet (meetbaar) ten koste gaat van een van de overige (park)functies.  

 

Verder is gegeven dat eventuele (functie)verschuivingen plaats konden vinden op basis van een belangenafweging en de 

beschikbare budgetten (beheerniveau C – groen en wegen). Hieronder wordt verstaan: 

- De veiligheid van de parkgebruikers moet niet onnodig in gevaar worden gebracht; 

- Nieuwe aanvragen voor gebruik van bijv. evenementen van het park Bredius moeten getoetst worden aan de 

doelstellingen en draagkracht van het park; 

- Wanneer de doelstellingen geen uitsluitsel geven of met elkaar in conflict zijn moet naar de zonering en de 

functieverdeling worden gekeken. Belangen met betrekking tot de hoofdfunctie van het betreffende (deel)gebied 

wegen het zwaarst. 
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Ruimtelijke Structuurvisie Woerden 2009 - 2030 

Het Groenbeheerplan Brediuspark is opgesteld vanuit de structuurvisie. Hierin wordt voor het Groen uitgegaan van het versterken van het structurerend 

groen, het recreatief en gebruiksgroen. Tevens wordt het herstellen van de groene ecologische verbinding op een aantal plaatsen genoemd. Hierbij wordt 

aangegeven dat het niet alleen gaat om de kwantiteit van het groen, maar vooral ook om de kwaliteit van het groen.  

Specifiek kern Woerden: Samengevat gaat het bij water, groen en ecologie om de volgende ontwikkelingen: Quote “We zien onszelf als een stad met een 
groen hart en willen daarom ruim aandacht besteden aan groen, zowel aan bestaand groen als aan nieuw groen bij ontwikkelingen. Het versterken van de 

groenstructuur aan de … en waar mogelijk in de wijken, zijn belangrijke ingrepen om de groenstructuur van Woerden te versterken”. 
 

Groenblauwe Structuurvisie (in ontwikkeling) 

Dit document is nog in ontwikkeling en heeft dus niet als basis gediend voor het Groenbeheerplan Brediuspark. Wel kan uit de hieronder gegeven informatie 

worden opgemaakt dat de eerder geschreven visie hier nog voor een groot deel op aansluit.  

Dit document is een verdieping van de ruimtelijke structuurvisie geeft richting aan het beheer en de inrichting van het openbaar groen en water in de 

gemeente Woerden.   

De voorlopige visie (niet specifiek geënt op het Brediuspark) hierin luidt: 

het realiseren van een groenblauwe structuur die een fundamentele positieve bijdrage levert aan een gezonde, natuurlijke, aantrekkelijke en 

veilige leefomgeving voor de inwoners en bezoekers van deze gemeente.  

Op de kaart bij de Groenblauwe structuurvisie worden specifieke functies aan gebieden gehangen. Hiermee kan per gebied een ontwikkelrichting (doel) 

gegeven worden. Er worden 3 ontwikkelrichtingen benoemd: 

 Gezonde leefomgeving - sporten, spelen, recreatie, voedsel, schone lucht en verkoeling 

 Hoogwaardige leefomgeving - uitstraling, hoeveelheid groen en water 

 Natuurlijke leefomgeving - biodiversiteit, klimaatadaptatie, kringlopen/hergebruik, maatschappelijke 

baten.  
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Achtergrondinformatie 

 

Beleid & Cultuurhistorie – Archeologie 

 

De Nota Belvedère geeft een visie op de wijze hoe met de cultuurhistorische kwaliteiten van het fysieke leefmilieu in de toekomstige ruimtelijke inrichting 

van Nederland kan worden omgegaan en beschrijft daarvoor ook de maatregelen. De cultuurhistorische identiteit wordt hiermee sterker richtinggevend voor 

de inrichting van de ruimte. Dit wordt ook wel genoemd ‘Behoud door ontwikkeling’. In de Nota ‘Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte’ schetst het 
kabinet haar visie op het borgen van onroerend cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening. De gemeentelijke beleidsnotitie ‘ankerpunten in de historische 
omgeving, monumentenbeleid in breed perspectief 2008-2013’ omschrijft: Monumenten verhogen, samen met het archeologische en het groene erfgoed, de 

kwaliteit van de leef- en werkomgeving en versterken de eigen identiteit daarvan.  

 

Rijksmonumenten in het gebied zijn:  Hofstede Batenstein, Oudelandseweg 7 (eigendom private partij), het zomerhuis of Wagenschuur, Kievitstraat 43 

(eigendom gemeente Woerden). De villa, toegangshek en theehuis vormen een integraal onderdeel van het gebied. De objecten zijn in eigendom en beheer 

van de Stichting Rijnoord. Toegangshek is eigendom van de gemeente Woerden. Aan de noordzijde langs ’s-Gravensloot ligt nog een daggeldershuisje met 

rieten dak dat in particulier eigendom is (gemeentelijk monument) en karakteristiek voor het landgoed.  

 

Beleid & Landschapsbeeld (natuur) & ecologie 

 

Het huidige landschap van het Brediuspark wordt gekenmerkt door de volgende karakteristieken en bijzondere elementen: coulisselandschap, slingerbos, 

hoogstamboomgaarden, landschapspark rond villa Rijnoord, weiden en graslanden, bermen en houtsingels, de dierenweide, educatieve tuin, speelvelden, 

sloten en plassen en fruitteelt. Het heeft een grote verscheidenheid aan landschapstypen en flora en fauna.  

 

Beleid & Geomorfologie – Bodemkwaliteit 

 

De bodemkwaliteit is een aantal malen onderzocht. In 1995 heeft Grontmij een verkennend en aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd, waaruit bleek: 
 In de boven- en ondergrond en de grondwallen zijn de gehalten koper, lood, nikkel en PAK en/ of minerale olie licht verhoogd. In het grondwater is de 

concentratie zink licht verhoogd alsmede de concentratie aan chloride. 

 Het slib in de onderzochte sloot is sterk verontreinigd 
 Het funderingsmateriaal van het fietspad is sterk verontreinigd met koper, lood en zink.  

 

Beleid & Bestemmingsplan Park Bredius 

 

Toetsingskader voor ingrepen binnen het plangebied vorm het vigerende bestemmingsplan Park Bredius. Voor het grootste deel van het park geldt een 

recreatiebestemming. Op het centrumgebied ligt nu een maatschappelijke bestemming. Voor een meer commerciële exploitatie (of andere bestemming) is 

een bestemmingsplanwijziging nodig en moet worden uitgezocht of er hindercontouren van kracht zijn in het gebied. 


