door het klaphekje tegenover de brug. Je komt dan in de
Educatieve tuin
Naast het NME Centrum
ligt de “Educatieve TuinGerard Stout”. Gerard was
de grote stimulator van het
NME-onderwijs (Natuur- en
Milieuonderwijs) in Woerden.
Links staat de oude silo met bijenkasten onderhouden door
de stadsimker. De tuin bestaat uit twee gedeeltes: het deel
recht voor u is de centrale cirkel met planten voor insecten, kruiden en een leuke-namentuintje. Het deel rechts is een natuurlijk gebied met een oeverwal, zoals die vroeger werd
aangetroffen langs de Oude Rijn. De educatieve tuin wordt onderhouden door vrijwilligers.
Loop door de tuin langs het insectenhotel en ga door het klaphekje.

Cultuurhistorische wandeling
Landgoed Bredius

Slingerbos
Voor u ziet u het Slingerbos, de “achtertuin” van de
familie Bredius. Het Slingerbos is stiltegebied en is alleen
toegankelijk met een gids, het is aangewezen als
broedgebied voor vogels. Er staan o.a. eiken, elzen en
essen en enkele fruitbomen. Vroeg in het voorjaar zijn er
duizenden sneeuwklokjes te
bewonderen.
Arbeiderswoningen
Naast de vroegere tuinmanswoning en de koetsierswoningen
is er nog een woning noordelijk op het landgoed,
’s-Gravensloot 101. Het bouwjaar is onbekend en van de
bewoners is ook geen geschiedenis bekend.

We hopen dat u genoten
heeft van de wandeling!

Voor we met de wandeling starten eerst een klein stukje geschiedenis:
De oorsprong van het landgoed is in 1824. De heer Jacob Bredius kocht enkele percelen
grond, net buiten de stadswallen van Woerden. Zoon Cornelis bouwde de boerderij, Hofstede
Batestein, in 1852 en villa Rijnoord in 1863. Na de dood van Cornelis in 1873 kwam het landgoed
in handen van zijn zonen Jacobus en Arnoldus. Zij beheerden het gezamenlijk, maar woonden
niet op het landgoed. Bij de hofstede hoort ook een schuur. Die is in de loop der tijd gebruikt als
zomerhuis, als varkensschuur en als wagenschuur. In de periode 1906-1920 heeft een zoon van
Arnoldus, Cornelis J.A. Bredius, het landgoed verder uitgebreid. Hij kocht omliggende percelen
aan, waarna de fruitteelt zijn hoogtepunt bereikte. Uiteindelijk is het landgoed in de periode
1964-1970 door de gemeente Woerden voor een deel onteigend en voor het andere deel
aangekocht. Hierna een aantal wetenswaardigheden over het landgoed.
De wandeling start voor de deur van het NME Centrum InBredius
Gelijk rechts zien we Hofstede Batestein en links een
zwarte schuur. Dit houten gebouwtje op het erf diende als
fruitschuur. Het was een schuurtje met veel openingen om de
wind er als koeling door te laten waaien. De toen aanwezige
kapberg is niet meer aanwezig. Het geheel: hofstede,
zomerhuis, fruitschuur en kapberg vormden samen het
centrum van het veeteelt- en tuinbouwbedrijf Bredius.
De hofstede is in 2008 afgebrand. Wat rest is een ruïne, maar
de herbouw ervan start eind 2020.
Ga door het hek het pad op en sla rechtsaf en loop langs de hofstede.
Hofstede Batestein

Mocht u nog verder geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en
andere verhalen van het Landgoed Bredius, kijk dan op de
website: www. landgoedbredius.nl en bestudeer het grote aantal
boeken dat over Woerden en de omgeving is uitgegeven.
Foto’s: Dick van Doorn
Tekst: Ben Vermeij

In de gevel ziet u de sluitsteen met tekst: “de eerste steenen zijn gelegd
door C.J. Bredius en H.J. Bredius geb. Gijsberti Hodenpijl 5 augustus
1852”. (Cornelis Jan Bredius en zijn echtgenote Hendrica Johanna
Bredius – Hodenpijl). De architect is onbekend en sinds 1977 is het een
rijksmonument. De langhuisboerderij, met woonhuis en stal onder één
kap, is van vroeg neogotische stijl en had een rieten kap en straalt

welgesteldheid uit. Het gebouw had gesneden
windveren (de houten lijsten aan de dakranden),
met mooi gemetselde pilasters en spitsboogvormige
vensters net als de ernaast gelegen schuur, ook
wel zomerhuis, wagenschuur, varkensstal en nu het
NME Centrum InBredius. In de zomer woonde de
bouwboer hier en de familie Bredius gebruikte dan
de hofstede. Het gebouw heeft een pannendak,
windveren en ruw bepleisterde gevels. In de zijgevel
bevinden zich de dubbele inrijdeuren. De kopgevel
heeft spitsboogvormige schuifvensters met schoon
metselwerk. Vanaf 1996 wordt het zomerhuis,
de Brediusschuur, tegenwoordig NME Centrum
InBredius, gebruikt voor tentoonstellingen, educatie,
lezingen etc. Verhuur voor particuliere activiteiten is
ook mogelijk.
We lopen nu verder langs het water en bij de kruising rechtsaf.
De mooie gevel van de hofstede spiegelt prachtig in het
water. De plassen zijn ontstaan door kleiafgraving voor de
dakpannenindustrie en zandwinning voor o.a. de aanleg van
de begraafplaats aan de Meeuwenlaan. Aan de rand van
het water staan enkele Atlasceders.
Bij de kruising linksaf.

leeuwen, die ieder een wapenschild dragen.
Links het wapenschild van de familie Bredius
met drie zwarte kraaien en rechts het schild
van de familie Gijsberti Hodenpijl met zeven
merletten (een heraldisch wapendier met
afgeknotte snavels en poten), twee vissen en
een lelie. De hekpalen zijn in de loop der tijd
tweemaal verplaatst ter verbreding van de
Oudelandseweg en een keer in verband met
de reconstructie van de Snellerbrug.
Naast het entreehek stond de
koetsierswoning, gebouwd in 1857 in dezelfde
neogotische stijl als de hofstede. In 1883 is de
woning verbouwd tot twee woningen ten
behoeve van het personeel van de familie Bredius. In 1971 is de woning gesloopt omdat de
Oudelandseweg verbreed werd.
Ga door het entreehek en houdt rechts aan, het onverharde pad op.
Arboretum
We lopen nu terug door het arboretum. De bomentuin geeft een beeld
van de meeste bomensoorten die in de gemeente Woerden voorkomen.
De eerste aanplant was op 20 maart, boomfeestdag 1991.
Blijf het pad volgen.
Moestuin

Villa Rijnoord
U loopt nu naar Villa Rijnoord, gebouwd in 1863, met uitzicht
op het station van toen, de Nederlandsche Rhijnspoorweg
Maatschappij. Cornelis Jan Bredius woonde tot aan zijn dood
in 1873 in de villa. Het gebouw heeft twee bouwlagen en een
mezzanino (een lage, halve- of tussenverdieping met kleine
vensterlichten) en is wit bepleisterd met imitatievoegen. De
gevelhoeken worden op de begane grond geaccentueerd
door geblokte lisenen en op de verdieping paneellisenen
(vooruitspringende banden met een decoratieve functie).
De hoofdingang bevindt zich in de zijgevel. In de tuin voor
het huis staat nog één van de oorspronkelijke tuinbeelden.
Het is de Griekse godin Demeter, in 1737 vervaardigd door de
hofbeeldhouwer Jean-Baptist Xavery. Demeter is de godin
van de landbouw en de gewassen.
Loop even door tot aan de Oostsingel.
Naast de villa aan de Oostsingel staat een
klein witgepleisterd theehuis met rieten dak en
omlopende veranda.
Loop weer terug langs de villa tot aan het Entreehek.
Entreehek
Dit fraaie entreehek heeft twee geblokte hekpeilers
van Bentheimer zandsteen. Op de hekpeilers staan

Een klein stukje verder is de moes- en pluktuin. Het is
bekend dat er in het verleden een moestuin was in
de buurt van de hofstede, maar de juiste plaats is niet
bekend. De huidige moestuin is aangelegd in 2015
naar een ontwerp van Luc van Dam. In de tuin veel
bessenstruiken en vakken met groenten en snijbloemen.
Rondom de tuin liggen natuurvriendelijke oevers.
We gaan rechtsaf. Volg het pad in een bocht naar
links en loop door tot het kruispunt. Rechts voor ons
liggen de
Hoogstamboomgaarden
De boomgaarden met veel oude rassen appels
en peren, met namen als Notarisappel, Schone
van Boskoop, Maagdenpeer. Deze namen hoor je
tegenwoordig niet veel meer. Aan de noordkant
van het park zijn nog meer boomgaarden. In 1883
stonden er tussen de 400 en 500 fruitbomen op het
landgoed, dat is nu iets minder: tegen de 400 stuks.
De boomgaarden worden onderhouden door
vrijwilligers, die speciaal daarvoor opgeleid zijn. Het fruit wordt verkocht en
als er nog over is, geperst tot Bredius appelperensap.
Rechtdoor kun je terug naar het NME Centrum InBredius met Educatieve
tuin. Je kunt ook rechtsaf en daarna twee keer linksaf en dan loop je om
de boomgaard heen. Ongeveer 500 meter extra. Ga in beide gevallen

