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Beleidsplan Stichting Panorama Heuvelrug 

1. Achtergrond 

Drie kunstenaars, Leo Dekker, José Raayman en Heidi Zoestbergen, zijn bezig om een 

grote schildering in de vorm van een panorama te verwezenlijken. Het panorama 

wordt 4.30 hoog en 50 meter in het rond, met een diameter van 16 meter. We 

noemen het ‘Panorama Heuvelrug’. 

Panorama Heuvelrug viert de schoonheid van de Utrechtse Heuvelrug. Bossen, heide, 

uiterwaarden en landgoederen behoren tot de bloemlezing van de kleurrijke 

Utrechtse Heuvelrug.  

Om dit te realiseren is ‘Stichting Panorama Heuvelrug’ opgericht. Binnen de stichting 

wordt beleid ontwikkeld op het gebied van fondsenwerving, kwaliteitsbewaking, 

netwerken en andere organisatorische werkzaamheden. Het doel van de stichting is 

tevens om een locatie te vinden waar het panorama tentoongesteld kan worden. 

De kernactiviteit van de stichting is: 

-Een platform, netwerk, community bouwen om het panorama financieel en    

inhoudelijk te kunnen realiseren. 

Panorama Heuvelrug moet op termijn dé toeristische trekpleister van de Utrechtse 

Heuvelrug worden. Het zorgt tevens voor een goede naamsbekendheid van de 

gemeente Utrechtse Heuvelrug. Deze gemeente kan Panorama Heuvelrug tevens 

inzetten als een marketingobject. Panorama Heuvelrug is er voor iedereen. Voor 

inwoners van de Utrechtse Heuvelrug is het interessant hun woonomgeving te her- en 

verkennen. Voor bezoekers, die de Utrechtse Heuvelrug niet goed kennen, is het een 

uitnodiging het gebied te exploreren. 

Stichting Panorama Heuvelrug is een stichting met een eigen bestuur. Het bestuur is 

van kleine omvang, zodat de aansturing van alle activiteiten efficiënt kan gebeuren. 

Daarnaast worden er werkgroepen gevormd die verschillende activiteiten uitvoeren.  

Het huidige bestuur bestaat uit: 

- Kees-Jan de Swart (Directeur basisschool), voorzitter 

- Fonny Dam (Leerkracht basisschool), secretaris 

- Henk Kwant (Belastingadviseur), penningmeester 
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Panorama Heuvelrug wordt van harte aanbevolen door een Comité van aanbeveling dat 

bestaat uit: 

- Frits Naafs, Burgemeester gemeente Utrechtse Heuvelrug 

- Fedde Op de Coul, Notaris Heuvelrug Notarissen 

- Ed Brenninkmeijer, Connaisseur  

- Paul Rosenmöller, Voorzitter VO Raad 

- Jan van Rutte, vm. CFO / vicevoorzitter raad van bestuur ABN-AMRO 

De belangrijkste inkomsten voor Stichting Panorama Heuvelrug zijn fondsen, subsidies en 

giften. Ook is er de mogelijkheid om, via de notariskantoren in de regio, Panorama 

Heuvelrug te steunen door middel van een legaat. Het bestuur heeft in verband hiermee 

zowel de ANBI als de Culturele ANBI aangevraagd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DE UTRECHTSE HEUVELRUG 

De Utrechtse Heuvelrug is rijk aan natuur en heeft een grote cultuurhistorische 

waarde. Uitgestrekte bossen, glooiende heidevelden, uiterwaarden en prachtige 

landgoederen. Dankzij de grote variatie aan natuur en landschap, leven er veel 

planten en dieren. Ook zijn er vele historische landgoederen en dorpskernen te 

vinden. Bewoners van de regio zijn bevoorrecht  dat ze zoveel natuur en 

cultuurhistorie in de buurt hebben. Je kunt er in je vrije tijd wandelen of fietsen, 

maar ook als je dat maar zelden doet, is het prettig om de natuur en 

cultuurhistorie dichtbij te hebben. 

Iedereen kan zien dat de natuur van de Utrechtse Heuvelrug onder druk staat. 

Vele wegen doorsnijden de natuurgebieden en de bebouwing rukt op. Daarom is 

het noodzakelijk om de beelden hiervan blijvend vast te leggen.  En wat is dan 

mooier dan dat te doen middels een panorama. 

Ook bedrijven en instellingen vestigen zich graag in de groene omgeving van de 

Utrechtse Heuvelrug. Als geen ander hebben zij ook baat bij deze groene 

entourage. Medewerkers komen graag werken bij bedrijven die in een groene 

omgeving gevestigd zijn en klanten komen er graag op bezoek. 

Om Panorama Heuvelrug  te kunnen realiseren zijn wij continu op zoek naar 

(nieuwe) financieringsbronnen. Tegelijk zoeken bedrijven, particulieren en 

instellingen naar nieuwe vormen van maatschappelijke betrokkenheid op het 

vlak van duurzaamheid en natuur. Het liefst dicht bij huis en zo concreet 

mogelijk. Dit zou een mooie match op kunnen leveren tussen de bedrijven en 

Panorama Heuvelrug. 
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2. Overzicht 

Doelstelling: 

Het werven van fondsen en het financieren, ontwikkelen en beheren van kunstprojecten 

in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, met name het tot stand brengen van een zeer groot 

geschilderd panorama van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. 

Visie: 

Panorama Heuvelrug zal de schoonheid van het huidige Nationaal Park Utrechtse 

Heuvelrug vieren. Het is een feest om te zien en het zal een aantrekkingspunt worden 

voor inwoners en bezoekers van het natuurgebied, het startpunt van een ontdekkingsreis. 

De Utrechtse Heuvelrug is een gebied met vele kleuren. Van bossen, heide en 

uiterwaarden tot prachtige landgoederen. Het panorama vormt een bloemlezing van 

onze omgeving en maakt de kijker nieuwsgierig om op ontdekkingstocht te gaan. 

Missie: 

Zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met de schoonheid van de Utrechtse 

Heuvelrug en hen uitnodigen om de natuur te gaan beleven. Het is een ultieme uitdaging 

om een sfeer te vertalen in een panoramaschilderij waarbij de toeschouwer geraakt 

wordt. 

Werkzaamheden van Stichting Panorama Heuvelrug: 

- Promoten van het panorama; 

- Aanschrijven van ondernemers, particulieren en instellingen t.b.v. het werven van 

fondsen en het verkrijgen subsidies. 

- Exploitatie beheren van de stichting. 

- Mogelijk maken dat de panelen worden geschilderd door het beschikbaar stellen van een 

atelier en de benodigde materialen. 

- Vinden van een partner en een locatie voor de presentatie van het panorama. 

Fondsenwerving: 

In het kader van fondsenwerving is er een apart informatiestuk beschikbaar.  Zie 

‘Informatie t.b.v. fondsenwerving Stichting Panorama Heuvelrug’ 

Vermogensbeheer: 

Stichting Panorama Heuvelrug wil geen eigen vermogen opbouwen, maar de ontvangen 

subsidies, fondsen, giften en legaten besteden aan de verwezenlijking van het panorama. 

Er zal daarom geen actief vermogensbeheer plaatsvinden. Voor het tegoed van de 

stichting wordt een bankrekening aangehouden. 
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Besteding van de middelen: 

De beschikbare middelen zullen over een periode van vijf jaar besteed worden aan het 

realiseren van het panorama. De overhead van de stichting mag niet meer dan 5% van de 

totale inkomsten bedragen. 


