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DATUM 27-3-2017 

AAN Commissie BEM 

VAN GS- gedeputeerde Pennarts-Pouw 

DOORKIESNUMMER Mw. H. Mertens tel. 030-2582484 

ONDERWERP Beeldenpark Jits Bakker 

 

Inleiding 
De provincie Utrecht is sinds 13 maart 2009 economisch eigenaar en sinds 1 januari 2016 ook juridisch eigenaar 
van 30 beelden van Jits Bakker op het landgoed Beerschoten. De beelden zijn via een schenking aanvaard van 
Jits Bakker. Hier ligt een schenkingsovereenkomst tussen (de erven van) Jits Bakker en de provincie Utrecht aan 
ten grondslag.  Het Utrechts Landschap (HUL) wil het landgoed Beerschoten  opnieuw gaan inrichten.  Zij hebben 
begin 2016  de provincie Utrecht  verzocht om een andere locatie te zoeken voor de beelden. Eind 2016 is het 
HUL hier op teruggekomen en hebben ze gezegd dat ze wel gastheer willen blijven, zonder  verantwoordelijkheid 
te willen nemen voor instandhouding, beheer en ontwikkeling van het beeldenpark.  De vraag om een nieuwe 
locatie te onderzoeken voor het beeldenpark is terug te leiden tot de oorspronkelijke vraag van het HUL om een 
nieuwe plek te zoeken. Ondertussen heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan en heeft u als commissie 
BEM aan de gedeputeerde verzocht  te onderzoeken  of het beeldenpark behouden kan blijven voor de provincie 
Utrecht en waar het beeldenpark het best tot zijn recht komt. Onderstaand wordt de keuze gemotiveerd.  In de 
bijlage worden de verschillende varianten beschreven.  
 
Motivatie 
De verschillende varianten zijn voldoende onderzocht om tot een evenwichtige afweging te komen. De locatie 
Mariëndaal  (gemeente Renkum)  is objectief gezien de meest geschikte locatie. Deze optie heeft veel draagvlak 
bij de erven en is financieel gunstig voor de provincie.  
 
Gedurende het onderzoeksproces is er door de inwoners van De Bilt en de gemeente De Bilt gepleit voor het 
behoud van het beeldenpark voor het landgoed Beerschoten. Dit blijkt onder meer uit de moties die in de 
gemeenteraad van De Bilt zijn aangenomen en de 2500 handtekeningen die via een petitie zijn opgehaald. De 
leden van de commissie BEM hebben er op aangedrongen de beelden te behouden voor de provincie Utrecht, 
gezien de grote culturele  en maatschappelijke waarde die de beelden van Jits Bakker hebben voor de provincie 
Utrecht.  Er is daarmee een breed maatschappelijk draagvlak voor behoud van het beeldenpark in de provincie 
Utrecht. Van de opties  die in de provincie Utrecht zijn onderzocht is de provincietuin in een eerder stadium 
afgevallen vanwege de beperkte toegankelijkheid. De twee andere mogelijkheden binnen de provincie Utrecht 
zijn het Maximapark (Utrecht) en de bestaande  locatie Beerschoten (de Bilt).  In de bijlage zijn de drie locaties 
die de afgelopen maanden zijn onderzocht op een rij gezet.  Gezien de bred geuitte wens om de beelden voor de 
provincie Utrecht te behouden valt de locatie Mariëndaal af. Van de opties Maximapark of Beerschoten komt 
behoud van het beeldenpark op Beerschoten het beste uit de bus. De locatie Beerschoten is een acceptabel 
alternatief mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze worden onderstaand beschreven.   
 
Conclusie 
Alle belangen afwegend is de conclusie om het beeldenpark op de locatie Beerschoten voort te zetten. Hierbij is 
het wel van belang dat er door de betrokken partners wordt geïnvesteerd in het beveiligingsregime in samenhang 
met de herontwikkeling van het landgoed. De gemeente heeft toegezegd om zich, samen met bedrijven, 
instellingen en bewoners, in te spannen om hiervoor te benodigde middelen te verkrijgen. De provincie Utrecht 
zal indien nodig een bijdrage leveren om dit te realiseren. 
 
Daarnaast is een goede organisatie belangrijk zodat er ruimte wordt geboden voor de ontwikkeling van het park, 
bijvoorbeeld in de vorm van een publieksprogramma. Een rol en verantwoordelijkheid voor de gemeente, de 
erven en de eigenaar het Utrechts Landschap ligt hier voor de hand. Zij hebben samen de beleids- en 
communicatie instrumenten om de ontwikkeling van het park vorm te geven.  
De provincie Utrecht neemt haar (financiële) verantwoordelijkheid voor de instandhouding van het park zoals 
beheer en onderhoud. 
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 Gedeputeerde Cultuur brengt voorstel in GS om beelden te behouden op landgoed Beerschoten. 

 Communicatie besluit en rol provincie naar partners te weten de gemeente De Bilt, Utrechts Landschap, 
de erven van Jits Bakker en de gemeente Renkum.  

 Het initiëren van en participeren in een proces met deze partners t.b.v. een duurzame inpassing van het 
beeldenpark binnen de herontwikkeling van het landgoed Beerschoten. 

 
 

 
 

 

 


