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Burgerinitiatief Brediuspark van start: nu de politiek nog!
Boerderij Batenstein in betere tijden; de Vrienden van
het Brediuspark willen zo snel mogelijk herstel en
exploitatie van de vervallen hofstede

Het burgerinitiatief voor het Brediuspark neemt
steeds concreter vormen aan. Afgelopen jaar werd
samen met Arcadis en Heidemij de visie Paradijs in
de Stad opgesteld. In mei werd een
informatieavond van de Stichting Vrienden van het
Brediuspark druk gezocht; in deze stichting i.o.
zitten vijftien organisaties, waaronder IVN, KNNV,
Abrona, Dierenweide Kukeleboe, Babylon,
Kerngroep Bredius, NME-centrum InBredius en
Stichting Groene Hart, samen meer dan 1.500
leden. Vervolgens nodigde de gemeente alle
geïnteresseerde groepen uit om met de gemeente
aan de slag gegaan. De Vrienden zijn op deze
uitnodiging ingegaan en hebben afgelopen zomer
samen met de gemeente een Projectplan
opgesteld. Inmiddels is dit plan gecheckt door
o.m. Arcadis en de gem. afdeling financiën.
Kern van het plan is dat de Vrienden van het Brediuspark het beheer en onderhoud van het park
gefaseerd willen gaan overnemen. Verder willen zij een aantal verbeteringen in het park
doorvoeren, o.a. herstel en exploitatie van de vervallen Brediusboerderij en een historische pluken moestuin. Deze verbeteringen kunnen worden gefinancierd door de gemeente, bijdragen ut de
bevolking en subsidies van provincie en Europa.
Kern van het Projectplan is dat het gedragen wordt door de bevolking. Het is geen commercieel
plan maar een vrijwilligersinitiatief met breed draagvlak. Hoe breed dit draagvlak is bleek tijdens
de bewonersavond op 3 oktober die door meer dan 65 mensen werd bezocht.
Inmiddels maken de Vrienden een rondgang langs de politieke partijen die stuk voor stuk positief
reageren. Het wachten is nu op de raad: krijgt dit burgerinitiatief het groene licht?

De belangrijkste verbeteringen die Vrienden van het Brediuspark willen doorvoeren:
Herstel van de boerderij; behoud cultuurhistorische waarden
Aanleg historische moestuin op plaats gravelveld
Duidelijker paden en routes, betere entrees
Meer recreatiemogelijkheden en natuurspeelplaats
Meer en beter natuurvriendelijk beheer en onderhoud
Bewoners meer betrekken bij het park

Groene thema’s!
Met deze Nieuwsbrief spelen wij in op de actualiteit. Zo heeft de
Groene Buffer recent, o.a. in samenwerking met Natuur en
Milieufederatie Utrecht (NMU), een reactie aan de gemeente gezonden
op het Voorontwerp-bestemmingsplan voor het buitengebied
van Harmelen. Ook heeft De Groene Buffer zich gekeerd tegen de
plannen voor een geluidswal langs de A 12 bij Leidsche Rijn; zo’n
geluidswal vergroot de kans op toekomstige bebouwing vanuit Leidsche
Rijn.
Bovendien bereiden wij ons voor op de komende gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart 2014; hier willen wij u als lezer en donateur graag bij
betrekken. Herinnert u zich nog hoe wij bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2010 onze
invloed hebben aangewend? Wij hebben toen een aantal aansprekende groene thema’s op de
politieke agenda geplaatst en die hebben vervolgens, door onze verkiezingswijzer, de
verkiezingsuitslag mee bepaald. Dit gaan wij nu herhalen.
Wat zijn die groene thema’s die de politieke agenda’s bepalen? Hét belangrijkste onderwerp
blijft de bedreiging voor de groene gebieden in en om Woerden – meest concreet is de dreiging
van het oprukkende Utrecht vanuit het oosten. Als gevolg van de huidige crisis is daarvan op
dit moment minder sprake. Zodra we echter voortekenen van economische voorspoed zullen
gaan zien, wordt die dreiging weer actueel. Daarom blijven wij waakzaam.
Groene gebieden waarvoor de bedreiging concreet is zijn de polder Haanwijk, de polder
Breeveld en niet te vergeten de polder Bijleveld. Onze zorg is niet ongegrond, want deze
polders zijn grotendeels door projectontwikkelaars opgekocht en die zitten op het vinkentouw.
Gelukkig zijn gemeente en provincie bezig zijn om een definitieve invulling te bedenken voor
deze prachtige groene polders. Tijdens een raadsinformatiebijeenkomst werd vorige maand,
een plan gepresenteerd voor de drie polders. Het bleek dat het gepresenteerde plan voor een
belangrijk deel voortbouwt op de denkrichting die de Groene Buffer reeds een aantal jaren
aangeeft. Inmiddels hebben wij, specifiek voor de polder Bijleveld, zelf een concreet plan in
ontwikkeling. Dit plan zal in aanloop naar de verkiezingen worden gepresenteerd en wij zullen
er voor zorgen dat dit hoog op de politieke agenda’s komt.
Blijf op de hoogte, steun ons en kom op voor Groen Woerden. Wij wensen u veel leesplezier en
zien uit naar uw reacties.
John Coppens, voorzitter De Groene Buffer
Tijdens een
raadsinformatieavond begin
september werden
plannen
gepresenteerd voor
het buitengebied
van Harmelen. In
enkele varianten
duiken toch weer
plannen op voor
bouwen op de
oeverwal te (zgn.
boskamers) en
intensieve recreatie
(aan de
Recreatieplas
Cattenbroek).
De Groene Buffer
blijft waakzaam!

Groene Hart Winkel werkt samen met Streekmarkt Woerden
De Groene Hart Winkel
wordt beheerd door
een team van
vrijwilligers o.l.v.
Mariette Kooijman.
Met de kaasbrik van
Janmaat wordt de
relatie met de
streekmarkt
benadrukt.

De Groene Hart
Winkel in de
bibliotheek in
Woerden heeft zich
afgelopen maand
ingrijpend
vernieuwd. De
indeling is
verbeterd en ook de
gevel heeft een
groene facelift
ondergaan. Deze
vernieuwing is
mogelijk gemaakt door bijdragen van het VSB-Fonds Woerden en de Woerdense
Streekmarkt (ACW/WBB). In de winkel worden een aantal producten van de Woerdense
Streekmarkt gepromoot, zoals kaasproducten en vruchtensappen.
De Belevingswinkel voor het Groene Hart!
De Groene Hart Winkel is een belevingswinkel, waarin de kennismaking met het Groene hart
centraal staat. Vrijwel alle producten komen uit de omgeving, zoals meel van De Windhond,
bier van brouwerij De Molen uit Bodegraven en honing van De Koning uit Vinkeveen; ook
zijn er vruchtensappen van Smorenburg, kaas van Janmaat en chocoladeproducten uit
Woerden en omgeving verkrijgbaar. Kortom
streekproducten die bezoekers moeten
verleiden om ook de omgeving te
bezoeken.
Geschenk- en kerstpakketten
Een van de specialiteiten van de winkel zijn
de geschenkpakketten. Er zijn bijv.
heerlijke bierpakketjes van rond de 5 Euro,
altijd leuk om mee aan te komen. U kunt
ook zelf een pakketje laten samenstellen.
De winkel kan voor u ook Kerstpakketten
verzorgen.
De Groene Hart Winkel is geopend op maandag van 14-17 uur, dinsdag t.e.m.
vrijdag van 10-17 uur en zaterdag van 10-15 uur. U kunt de producten ook online
bekijken via www.groenehartwinkel.nl. In de winkel is tevens het kantoor van de
Stichting Groene Hart gevestigd.

Wonen aan de Cattenbroeker plas?
Drijvende wijk op recreatieplas, bericht het AD Groene
Hart op 16 oktober. ”De plas is groot genoeg, daar
kunnen wel 200 woningen op””, zegt de Woerdense
wethouder Schreurs. Een fantasie van de wethouder of
een concreet plan?
Groene Buffer en Stichting Groene Hart zien hier weinig
in. Een paar honderd drijvende villa’s is nu niet bepaald
waar Woerdense woningzoekenden op zitten te wachten;
bovendien hebben zich in en rond de plas grote natuuren landschapswaarden ontwikkeld.
Om precies dezelfde reden zien beide stichtingen weinig
in plannen om hier een grootschalig recreatie- of
festivalterrein toe te staan. De Cattenbroekerplas is
bedoeld voor rustzoekers en zo moet het blijven!

Polder Wulverhorst blijft groen
Het bedrijventerrein in de polder
Wulverhorst – bij de Kromwijkerdijk –
gaat niet door. De gemeente heeft
besloten het voorkeursrecht – een claim
om de gronden te mogen opkopen – te
laten vervallen. De Woerdense
wethouder Duindam was zo sportief om
persoonlijk het nieuws aan de
omwonenden te komen vertellen. Deze
bewoners hebben jarenlang actie
gevoerd en reageerden opgelucht.
Ook directeur Bernt Feis van de
Stichting Groene Hart is tevreden. ,,Na
Molenvliet, Bijleveld en Reijerscop is dit nu de vierde polder die wij voor de toekomstige
generaties hebben kunnen behouden. Achteraf blijken al die grote industriegebieden in de
polder helemaal niet nodig te zijn. En is Woerden nu een van de weinige gemeenten in het
Groene hart die geen grote verliezen op de grondexploitatie heeft opgelopen.”

Wilt u dat Woerden en Harmelen ook de komende jaren groen blijven?
Steun ons dan met een donatie. Elk bedrag is welkom!
Postbus 2074, 3440 DB Woerden Tel. 0348-483474;
contact@groenehart.info;
www.groenehart.info Gironummer 948 32 96

De Groene Buffer Dorpsstraat 229, 3481 EG Harmelen Tel. 0348-441956;
info@degroenebufferwoerden.nl

Bankrekening 12 19 74 308

