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ONDERWERP Beeldenpark Jits Bakker

Inleiding
De Provincie Utrecht is sinds 13 maart 2009 economisch eigenaar en sinds 1 januari 2016 juridisch eigenaar 
van 30 beelden van Jits Bakker op het landgoed Beerschoten. De Provincie Utrecht heeft de beelden via 
een schenking aanvaard van Jits Bakker. Hier ligt een schenkingsovereenkomst tussen (de erven van) Jits 
Bakker en provincie aan ten grondslag. Vanwege de herontwikkeling van landgoed Beerschoten door het 
Utrechts Landschap (UL) is de intentie om het beeldenpark af te stoten.  Daarnaast is sprake van hoge 
eenmalige investeringskosten t.b.v. beheer en beveiliging (circa € 50.000) en oplopende jaarlijkse beheer- 
en onderhoudskosten (€ 25.000). In dit voorstel worden verschillende scenario’s afgewogen en wordt een 
voorkeursscenario voorgesteld. Het uitgangspunt bij deze afweging is ofwel volledige overdracht van het 
eigendom waarbij we geen financiële betrokkenheid meer hebben ofwel dat we eigenaar blijven en volledig 
verantwoordelijk zijn. Dat laatste is het geval bij de scenario’s Beerschoten en provinciale tuin. 
Scenario Beerschoten
Door het UL is eerder aangegeven dat er binnen de herontwikkeling van het landgoed geen 
toekomstperspectief is voor het beeldenpark. Recent heeft het UL aangegeven alsnog ruimte te zien om 
(een deel van) de beelden in te passen. Het UL is gevraagd onder welke condities het beeldenpark op de 
huidige locatie kan worden voortgezet. Het UL heeftaangegeven dat men gastheer van de beelden wil 
blijven. Men beschouwt het eigendom van kunst echter niet als een kerntaak. Enige vorm van financiële 
ondersteuning is dan ook niet aan de orde.  UL kiest dan ook voor een constructie waarin een zeer 
betrokken en over de juiste middelen beschikkende eigenaar een goede, zakelijke relatie, onderhoudt met 
hen. De herontwikkeling van het landgoed Beerschoten bevindt zich in een ontwerpfase. Dit scenario is 
juridisch en organisatorisch een voortzetting van de huidige situatie.  Het college van B&W van De Bilt staat 
op het standpunt dat het handhaven van de beeldentuin op Beerschoten, vanwege kapitaalvernietiging en 
historische relatie, in de rede ligt.
Scenario gemeente Renkum
Via de stichting Collectie Jits Bakker, opgericht door de erven van Jits Bakker, is er contact gelegd met de 
gemeente Renkum. Renkum is de geboorteplaats van Jits Bakker. Op basis van ambtelijk en bestuurlijk 
overleg is geconcludeerd dat er veel draagvlak en enthousiasme is voor een eventuele overname van de 
beelden. In opdracht van de gemeente Renkum is vervolgens een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De 
conclusie is dat er een aantal geschikte en op korte termijn haalbare locaties binnen de gemeente aanwezig 
zijn. Door de gemeente Renkum is inmiddels een concept intentieovereenkomst opgesteld als eerste stap in 
de overdracht. 

Scenario Maximapark Utrecht 
Via de stichting Collectie Jits Bakker is door de stichting vrienden van het Maximapark belangstelling 
getoond voor overname van de beelden. Uit contact met de vrienden van het Maximapark blijkt dat er 
weliswaar enthousiasme is, maar dat de gemeente Utrecht als eigenaar en de overkoepelende 
parkorganisatie de belangrijkste stakeholders zijn. Vanwege het openbare karakter van het park en onze 
ervaring t.a.v. de beheersbaarheid van een beeldenpark in dergelijke situaties, heeft deze locatie echter niet 
onze voorkeur. Om een beheersbare en veilige situatie te creëren zal namelijk een forse investering nodig 
zijn. Dit is onder andere gebaseerd op het onderzoek naar de plaatsing van de beelden in de provinciale tuin 
en de huidige situatie op de locatie Beerschoten. Tevens wordt een langduriger traject voorzien en is het 



risico aanwezig dat onze financiële betrokkenheid structureel blijft, nader onderzoek moet dit uitwijzen.  Het 
onderscheidend vermogen op deze locatie is laag aangezien er zich meerdere kunstwerken bevinden.
Scenario Nieuwegein
De gemeente Nieuwegein heeft aangegeven dat zij een overname willen verkennen. Er zijn nog geen 
concrete locaties bekend. Hoewel behoud van het beeldenpark voor de provincie op voorhand aantrekkelijk 
lijkt, is er een risico aanwezig dat onze financiële betrokkenheid structureel blijft, nader onderzoek moet dit 
uitwijzen. Daarnaast is er geen historische relatie tussen Jits Bakker en Nieuwegein.
Terugvalscenario, provinciale tuin
Als terugvaloptie ligt er een scenario om de beelden in de provinciale tuin te plaatsen. In deze situatie is er 
sprake van een opwaardering van de openbare ruimte rondom het provinciehuis. De provinciale tuin wordt 
ontsloten, de gebruikers van het provinciehuis en kantorenpark Rijnsweerd kunnen gebruik maken van een 
mooie kunstzinnige wandelroute en lunchplek.  
De investeringskosten liggen tussen de € 85.000 en € 185.000, de exploitatiekosten tussen de € 8.270 en € 
10.500 per jaar. Dit scenario heeft niet de voorkeur van de erven van Jits Bakker, met name vanwege de 
beperkte toegankelijkheid.
In de onderstaande tabel worden de scenario’s tegen elkaar afgewogen:
Locatie Financiën Planning Draagvlak* Historische 

relatie
Renkum + ++ ++ ++
Maximapark -- - +/- +/-
Nieuwegein n.t.b. - +/- -
Beerschoten -- n.v.t. -- +
Provinciale tuin -- +/- - -

*Dit betreft het draagvlak bij de te ontvangen partij en de erven.

Conclusie en advies
Het scenario Renkum is de meest kansrijke en meest uitgewerkte optie. Er is draagvlak bij de gemeente wat 
met een concept intentieovereenkomst is bekrachtigd. De stichting collectie Jits Bakker staat positief 
tegenover een verplaatsing naar Renkum. Het beeldenpark past in de omgeving en context van Renkum en 
kan daar een volwaardige en duurzame positie in het kunst en cultuurbeleid innemen. Er is een historische 
relatie met Renkum aangezien dit de geboorteplaats is van Jits Bakker. Het advies is dan ook om dit 
scenario verder uit te werken. Het streven is om voor 1 januari 2017 de intentieovereenkomst vast te leggen 
en voor 1 juni 2017 de feitelijke overdracht te realiseren. Mocht de optie Renkum alsnog niet doorgaan dan 
wordt geadviseerd de scenario’s Nieuwegein en Maximapark nader te onderzoeken. Betrokken partijen 
hebben aangegeven het onderzoek t.b.v. de optie Renkum af te wachten. Een onderzoek kost daarbij ook 
geld. Voortzetting van het beeldenpark op het landgoed Beerschoten heeft, evenals plaatsing in de 
provinciale tuin, niet de voorkeur. Landgoed Beerschoten met name vanwege de hoge kosten en gebrek aan 
draagvlak bij de erven en de passieve rol van het UL. De locatie provinciale tuin is minder goed bereikbaar 
en toegankelijk. Deze variant is tot slot ook financieel niet aantrekkelijk.
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