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Informatie t.b.v. fondsenwerving Stichting Panorama Heuvelrug   

Gegevens: 
Naam: Stichting Panorama Heuvelrug 
Adres:  Valkenkamp 49, 3972 ZB Driebergen 
Telefoonnummer: 0343-520826 / 06-52100929 
E-mail: info@panoramaheuvelrug.nl 
Datum van oprichting: 17-02-2011 
Kamer van koophandel: nummer 52119440 
Rekeningnummer: NL19INGB0006068386 
Website: www.panoramaheuvelrug.nl 
Contactpersoon: mevr. F. Dam -Tonnis de Graaf 
 
Stichting: 
Stichting Panorama Heuvelrug is een stichting met een ANBI- en Culturele ANBI-status en heeft een 
eigen bestuur. Het bestuur is  van kleine omvang, zodat de aansturing van alle activiteiten efficiënt kan 
gebeuren. Tevens worden er werkgroepen gevormd die de verschillende activiteiten uitvoeren.  
 
Het huidige bestuur bestaat uit: 
Voorzitter:   Kees-Jan de Swart kjdeswart@gmail.com  06-42214030 
Secretaris:   Fonny Dam  fdam@live.nl   06-52100929 
Penningmeester:  Henk Kwant   h.kwant@tafka.nl  06-53581182  
Beloningsbeleid bestuur: geen 
 
De kernactiviteit van de stichting is: 
- Een platform, netwerk, community bouwen om het panorama financieel en inhoudelijk te 

kunnen realiseren; 
 
Kunstenaars: 
Leo Dekker 
José Raayman 
Heidi Zoestbergen 
Beloningsbeleid kunstenaars: De opbrengst van het eindproduct komt de kunstenaars ten goede. 
 
Comité van aanbeveling: 
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 / vice voorzitter raad van bestuur ABN-AMRO 
 
Doelstelling van de stichting: 
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. 
 

De kunstenaars van Panorama Heuvelrug maken een groot kunstwerk, een geschilderd panorama van  
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug in al haar verschijningsvormen; Bossen, heide, landgoederen en 
uiterwaarden. De prachtige natuur en het cultureel erfgoed worden vastgelegd in een panorama van 
4,3 meter hoog en 50 meter in het rond, met een diameter van 16 meter. 

http://www.panoramaheuvelrug.nl/
mailto:kjdeswart@gmail.com
mailto:fdam@live.nl
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Doel is het panorama te realiseren op een centrale plaats die goed bereikbaar is voor bezoekers en 
tevens een mooi startpunt is voor een uitstapje in het natuurgebied de Utrechtse Heuvelrug.  
Het streven is om dit in 2019 te hebben gerealiseerd. 
 
 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 de 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 

verkrijgen van subsidies. 
- Exploitatie beheren van de stichting. 
- Ontwerpen, maken, leveren en presenteren van het panorama. 
- Vinden van een partner en een locatie voor het presenteren van het panorama. 
 
Omschrijving van het project: 
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 Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Bossen, heide, 
uiterwaarden en landgoederen behoren tot de bloemlezing van dit kleurrijke gebied. Panorama 
Heuvelrug versterkt de as van cultuur, erfgoed en natuur/landschap. 
Het panorama is duurzaam en heeft een recreatief en toeristisch karakter. Het is een blijvend 
aantrekkingspunt voor de Utrechtse Heuvelrug en omgeving. Het startpunt van een prachtige 
ontdekkingsreis.  Panorama Heuvelrug moet op termijn dé toeristische trekpleister van de Utrechtse 
Heuvelrug worden. Het zorgt tevens voor een goede naamsbekendheid van de gemeente. De 
gemeente Utrechtse Heuvelrug kan Panorama Heuvelrug inzetten als een marketingobject voor haar 
gemeente. Panorama Heuvelrug is er voor iedereen. Voor inwoners van de Utrechtse Heuvelrug is het 
interessant hun woonomgeving te ver- en herkennen. Voor mensen die de Utrechtse Heuvelrug niet 
goed kennen is het een uitnodiging het gebied te exploreren. 
Om het panorama te verwezenlijken is een stichting opgericht waarbinnen beleid wordt ontwikkeld op 
het gebied van fondsenwerving, kwaliteitsbewaking, netwerken en verdere organisatorische 
werkzaamheden.  
 
Het proces van het maken van het panorama is al een evenement op zichzelf. Er zijn open 
atelierdagen, waar bezoekers het proces kunnen volgen. 
Het streven is om in 2017 klaar te zijn met het schilderen van het panorama. 
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Locatie in samenwerking met anderen: 
Vanaf 2011 is de stichting op zoek naar een geschikte locatie voor het plaatsen van het panorama. 
Op 12 september 2014 is er door Stichting Panorama Heuvelrug en Stichting Von Gimborn Arboretum 
een intentieverklaring ondertekend met als gezamenlijk doel een nieuw te bouwen bezoekerscentrum 
annex Panorama Heuvelrug te realiseren in het Von Gimborn Arboretum.  
Op 23 september 2016 is de samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Panorama Heuvelrug 
Stichting Von Gimborn Arboretum opgeheven. Op dit moment lopen het tijdspad en prioriteiten van 
beide partijen niet synchroon.  
Het bestuur is nu op zoek naar een nieuwe partner en een locatie voor het presenteren van Panorama 
Heuvelrug. 
Architect Marjon Doeser heeft  diverse ontwerpen gemaakt voor de huisvesting van het panorama. 
 
Begroting van kostendekkingsplan: 
Zie begroting 
 

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. 
 
Vermogensbeheer: 
Stichting Panorama Heuvelrug wil geen eigen vermogen opbouwen, maar 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. 
 
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. 
 
Planning realisatie van het panorama:  
- In 2010 is het idee voor een panorama van de Utrechtse Heuvelrug ontstaan. 
- In 2011 oprichting van de Stichting Panorama Heuvelrug. 
- In de periode 2010 t/m 2014 zijn er door de kunstenaars diverse voorstudies gemaakt.  
- In de periode 2010 t/m 2014: Om bekendheid te krijgen en het creëren van een draagvlak zijn de 
  kunstenaars bij diverse evenementen aanwezig geweest. De reacties van bezoekers en de gemeente  
  zijn zeer positief en bemoedigend. 
- Intentieverklaring met het Von Gimborn Arboretum 12-09-2014. (intentieverklaring in september 
  2016 opgeheven) 
- Oprichting Comité van aanbeveling: december 2014. 
- Begin 2015 presentatie en expositie van het schaalmodel in het cultuurhuis Pléiade te Doorn. 
- Voor de periode 2015-2019 staat het schilderen van het panorama gepland. Zoals het er nu uitziet 
  is het schilderen in 2017 klaar.     
 
Te verwachten bezoekers: 

Ca. 50.000 per jaar 

 

Uitvoering / Welke stappen zijn al genomen? 

We staan aan het begin van een geweldig project! 

Het bestuur is zich er van bewust dat het om een omvangrijke taak en enorm veel geld gaat. 

In het jaarverslag vindt u het overzicht van alle activiteiten die zijn ondernomen. 
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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. 


