
Bijlage 1: Varianten Beeldenpark Jits Bakker 
 
Uitgangspunten voor verplaatsing 
 

 Overdracht van zowel het juridische en economisch eigendom.  

 De collectie dient in principe in zijn geheel te worden geplaatst. 

 Een beheersbare (veilig en georganiseerd) en duurzame situatie waarbij er mogelijkheden 
zijn voor verdere ontwikkeling van het park.  

 Instemming van de erven. In de schenkingsovereenkomst is onder andere bepaald dat de 
beelden niet vervreemd mogen worden en als ensemble behouden moeten blijven. Dit 
betekent dat bij juridische of fysieke wijziging van de omstandigheden altijd instemming van 
de erven is vereist. Bij overdracht van de beelden aan een derde partij zal de schenkings-
overeenkomst moeten worden ontbonden waarna de formele overdracht aan die derde 
partij kan worden gerealiseerd. 

 Zichtbaarheid voor publiek 

 Een provinciale bijdrage t.b.v. verplaatsing van maximaal €20.000. 
 

Gemeente De Bilt, locatie landgoed Beerschoten 
De gemeente De Bilt heeft aangegeven zich te willen inspannen om de beeldentuin op de huidige 
locatie te behouden. Duidelijk is dat de gemeente niet het eigendom en structureel beheer op zich 
wil nemen van het beeldenpark. Ook zal de gemeente geen structurele bijdrage kunnen leveren aan 
de exploitatielasten van het park.  De gemeente is wel bereid om te onderzoeken of zij samen met 
anderen een eenmalige investeringsbijdrage kan verlenen t.b.v. het opwaarderen van het 
beveiligingssysteem. Dit systeem is op termijn noodzakelijk om een voor de verzekeraar acceptabele 
situatie te creëren. Zo wil de gemeente haar netwerk bij het lokale bedrijfsleven inzetten en 
mogelijke fondsen benaderen om voldoende middelen te genereren voor een eenmalige investering. 
Op basis van een eerste oriëntatie worden deze investeringskosten geschat op circa € 50.000,-. 
 
Het Utrechts Landschap heeft aangegeven dat zij gastheer van de beelden wil blijven. Zij beschouwt 
het eigendom van kunst echter niet als een kerntaak. Een financiële ondersteuning is dan niet aan de 
orde.  Het Utrechts Landschap kiest voor een continuering van de huidige constructie, waarbij zowel 
de kosten als de publieke ontsluiting verantwoordelijkheid blijven van de eigenaar.  
De herontwikkeling van het landgoed Beerschoten bevindt zich in een ontwerpfase.  
Dit scenario is juridisch en organisatorisch een voortzetting van de huidige situatie. Met name de 
ontwikkeling van het beeldenpark en de organisatorische en financiële aspecten zijn hier 
aandachtspunten. De erven staan niet negatief tegen deze optie mits aan bovenstaande wordt 
voldaan. Bijkomend voordeel is dat het atelier van Jits Bakker in de directe omgeving is gesitueerd. 
 
Jaarlijkse beheerskosten: 
 

Onderwerp Kosten 

Verzekering € 17.250,- 

Beveiliging €  4.800,- 

Onderhoud €  1.500,- 

Restauratie €  1.500,- 

Totaal € 25.050,- 

 
Gemeente Utrecht, locatie Maxima Park 
Per brief d.d. 9 december is de gemeente Utrecht verzocht de haalbaarheid van het verplaatsen van 
de beelden naar het Maxima Park te onderzoeken. De conclusie is dat de enige plek in het park waar 
een beeldentuin van enig formaat met 28 beelden in theorie past is de zogenaamde Buitenhof.  



Het Máximapark is een openbaar park, waarbinnen de Buitenhof een extensief en ecologisch 
karakter heeft. Een beeldentuin in dit deel van het park vraagt om een zorgvuldige ruimtelijke 
inpassing. Op basis van het onderzoek kan worden gesteld dat de uitgangspunten van het 
Maximapark en de randvoorwaarden die provincie Utrecht stelt aan het beeldenpark uiteenlopen. 
Met name de aspecten beveiliging en beheer vormen een grote uitdaging om tot een goede 
inpassing van het beeldenpark in het Máximapark te komen. Het is zeer wel mogelijk dat op grond 
van verdere uitwerking alsnog moet worden geconcludeerd dat de realisatie van een beeldentuin in 
het Máximapark niet haalbaar is. 
 
Gemeente Renkum, locatie Mariëndaal 
Op basis van ambtelijk en bestuurlijk overleg is geconcludeerd dat er veel draagvlak en enthousiasme 
is voor een overname van de gehele collectie beelden met in acht name van de door ons 
geformuleerde uitgangspunten. 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. Inmiddels is de locatie Mariëndaal als 
voorkeursvariant bestempeld. Recent heeft overleg en locatiebezoek plaatsgevonden tussen de 
gemeente, initiatiefnemers kunstencentrum Mariëndaal en de erven van Jits Bakker. Alle betrokken 
partijen zijn gecommitteerd om de locatie, inclusief het beeldenpark, tot ontwikkeling te brengen. 
Door de gemeente Renkum is inmiddels een concept intentieovereenkomst opgesteld als eerste stap 
in de overdracht. De erven geven op basis de huidige status en informatie de voorkeur aan de locatie 
Renkum. De kosten voor deze variant bedragen € 20.000,- t.b.v. de verplaatsing van de beelden. 
 
Afwegingsmatrix 
 

Locatie Financiën Planning Draagvlak 
erven 

Historische 
relatie 

Renkum + + + + 

Maximapark -- - - +/- 

Beerschoten - + +/- + 

 


