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BELEIDSPLAN 
Kortetermijnvisie 2019  
Stichting Jits Bakker Collectie 
 
Inleiding: 
Graag voldoet onze Stichting Jits Bakker Collectie aan de algemene bepalingen ANBI / 
BELASTINGDIENST om via de website in globale zin bekendheid te geven welke  
activiteiten in het komende kalender (2019) aangepakt gaan worden. Kort & krachtig noemen wij het 
volgende:  
 
A. Activiteiten met betrekking tot het Beeldenpark op het Landgoed Beerschoten  
De 31 beelden op het Landgoed Beerschoten zijn voor zijn overlijden op 5 juni 2014 op 76-jarige leeftijd 
door de kunstenaar Jits Bakker geschonken aan de Provincie Utrecht. De beelden bevinden zich op 
grondgebied van de Stichting Het Utrechts Landschap (HUL).  
 
In een stevige coöperatie tussen: 

• De Provincie Utrecht, De Stichting het Utrechts Landschap, De gemeente De Bilt, en onze Stichting 
Jits Bakker Collectie wordt planmatig samengewerkt om tot een opwaardering van het Beeldenpark te 
komen. Onze Stichting verricht daartoe ook voor het jaar 2019 in een activiteiten als: 

• Participeren in gesprekken met genoemde disciplines en de landschapsarchitect etc. 
• Onze Stichting adviseert waar het betreft de onderdelen:  

o De fysieke ontsluiting; 
o Toegankelijkheid wegen en paden; 
o Naamgeving <> Programmering <> Planning; 
o Inhoudelijke advisering inzake aspecten met betrekking tot de kunstwerken in de 

landschappelijke omgeving. 
 

Als aanvullende opmerking moge dienen dat inhoudelijke aspecten als hierna te noemen bij het atelier ‘de 
kooi’ met aangrenzende beeldentuin, niet zelden in elkaars verlengde liggen. Zo worden bijvoorbeeld vaak 
bezoeken aan het atelier en beeldentuin vervolgd in het beeldenpark. Zeker is dit het geval schoolkinderen 
van de bovenbouw tijdens educatief onderwijs op het gebied van: kunst, cultuur en natuur. 
 
B. Het atelier ‘de kooi’ met de aangrenzende beeldentuin  
Verreweg de meeste inspanningen van onze Stichting richten zich op het atelier ‘de kooi’ met de  
aangrenzende beeldentuin. Als beleidsvoornemens hanteren we ruwweg:  

• De korte termijn, de middellange termijn, de lange termijn. 
Handelingen die nú noodzakelijk zijn voor de middellange- en de lange termijn, worden op momenten 
waarop dit zich aandient, verricht.  

 
Hiernavolgend een aantal activiteiten die gecontinueerd worden in het jaar 2019, dus (ook) op de korte  
termijn: 

• De idealen van wijlen de wereldberoemde kunstenaar Jits Bakker continu uitdragen is de belangrijkste 
doelstelling van onze Stichting. 

• Daartoe behoort onder meer schoolkinderen interactief kennis laten nemen van de rijke wereld van 
kunst, cultuur en natuur. Daarbij worden ook kundige externe disciplines ingeschakeld. Ook in 2019 
staat dit ‘op de rol’. 
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• Atelier ‘de kooi’ en de beeldentuin worden ook in 2019 opengesteld voor de meest  
uiteenlopende activiteiten gericht op het uitdragen van ruimere kunstkennis en de  
idealen van Jits Bakker. Onze Stichting zorgt met haar vrijwilligers voor deskundige  
ontvangst en begeleiding. 

• Voortzetten van het op gang gebrachte proces waar het betreft de aanvrage van de  
(rijks-) monumentenstatus voor het oude woonhuis dat zich nog in oorspronkelijke  
staat bevindt, alsook het door Jits Bakker zelf ontworpen en goeddeels zelf  
gebouwde atelier ‘de kooi’. Daarbij is het een grote zorg dat ook in 2019 alles in het werk gesteld 
wordt dat atelier ‘de kooi’ en het woonhuis niet verder in verval raakt. Alleen consolideren van de 
technische staat van de opstallen aan De Holle Bilt 16 – 18 is niet toereikend. Dit is temeer beduidend 
omdat het voornemen bestaat het atelier en het woonhuis met elkaar te combineren en integreren 
voor museale doeleinden. Dit harmonieert met de geformuleerde langetermijnvisie van de Stichting.   

• Contact, ontmoeting en communicatie blijvend mogelijk maken in deze inspirerende omgeving.    
• Ook in 2019 wordt belangeloos meegewerkt aan het exposeren van de kunst van Jits Bakker in musea 

etc. (momenteel loopt de zeer uitgebreide expositie van alle kunstuitingen van Jits Bakker in het 
museum de Casteelse Poort te Wageningen). Deze expositie loopt ver door in 2019. 

• Het atelier en beeldentuin wordt ook in 2019 om niet opengesteld voor open dagen rond kerst en 
meerdere gelegenheden zoals de sterfdag van Jits Bakker e.d.  

• Kundige begeleiders verlenen steeds hand- en spandiensten. 
• De Stichting Jits Bakker Collectie onderkent de waardevolle betekenis van samenlevingsopbouw en ze 

neemt deel aan lokale maatschappelijke evenementen als: De Beursvloer, lokale exposities, etc.  
• Lettend op onze ambitieuze plannen zullen wij ons ook in 2019 inspannen om te pogen fondsen te 

werven om onze intenties te verwezenlijken.  
• Last but not least mag vermeld worden dat de Stichting in 2019 de zogeheten ‘kloostergalerij’, zijnde 

een onderdeel van de beeldentuin, een drastische opknapbeurt gaat geven. De vervallen staat vergt dit 
om met name de marmeren beelden, die uitermate gevoelig zijn voor weersinvloeden, te vrijwaren 
voor vochtinvloeden. Via de weg van zelfwerkzaamheid met de vrijwillige krachten zullen - vanuit 
kostenoverwegingen - de werkzaamheden in hoge mate op deze wijze worden gerealiseerd. De 
benodigde materialen kunnen worden aangekocht dankzij een subsidie van de Stichting de Mens en 
zijn Natuur te De Bilt. 

    
Tenslotte: 
Hiervoor verstrekten wij een globaal beeld van onze voornemens voor het jaar 2019.   
Uw mogelijke vragen zullen wij uiteraard graag per omgaande beantwoorden. 
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