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Kennisnemen van 
Het onthullen van het kunstwerk "Kop van Beatrix" op 27 april 2019, de locatie, vormgeving, artist 
impression en de kosten van het kunstwerk.  
 
Inleiding 
Bij de troonswisseling op 30 april 2013 vond in Amsterdam de abdicatie plaats van Koningin Beatrix, 
gevolgd door de huldiging van Willem-Alexander als Koning der Nederlanden. Besloten is toen om 
het bronzen borstbeeld uit de raadzaal te verwijderen en te vervangen door een afbeelding van 
Koning Willem Alexander. Het borstbeeld van Koningin Beatrix is in 1988 gemaakt door de inmiddels 
overleden kunstenaar Henk Vree. 
 
Omdat het borstbeeld een kunstwerk is, werd besloten om hiervoor een waardige nieuwe vaste 
locatie te bedenken, tevens werd de Commissie Kunst en Cultuur voor advies geconsulteerd. Het 
herplaatsen van het borstbeeld is een initiatief van oud-burgemeester Mevrouw Machteld Rijsdorp 
in samenwerking met leden van de Commissie kunst en Cultuur. 
 
Vormgeving en locatie 
De definitieve en goedgekeurde vormgeving is de plaatsing van het borstbeeld op een as met daar 
omheen een glasplaat. De glasplaat kan 60⁰ bewegen in de wind en wordt in de avond en nacht 
subtiel aangelicht. Het werk wordt vandalisme-proof uitgevoerd. Er is voor gekozen om het 
kunstwerk te plaatsen op de hoek van het Oranjeplein, zodanig dat het borstbeeld richting de 
Beatrixstraat "kijkt". Dit te midden van langbloeiende oranje rozen en een heg achter het kunstwerk. 
Verwezen wordt naar de bijgevoegde artist-impression. 
 
Financiën 
De kosten van het maken en plaatsen van het kunstwerk bedragen circa € 17.000,00. Hiervan is reeds 
in 2014 € 12.500,00 voorzien (gereserveerd). Het verschil ad € 4.500,00 komt ten laste van de 
exploitatie 2019. De aanleg van het plantsoen met oranje rozen en de heg worden gedekt uit het 
krediet onderhoud groen. 
 
Communicatie 
In vervolg op deze raadsinformatiebrief zullen bewonersbrieven inclusief uitnodiging voor de 
onthulling naar de directe omgeving van het te plaatsen kunstwerk worden verstuurd. Verder 
worden uitgenodigd; de raad, het college, het Oranjecomité, de Commissie Kunst en Cultuur, de 
betrokken ambtelijke medewerkers en degenen die op 26 april zijn gedecoreerd.  
Mevrouw Machteld Rijsdorp zal op 27 april om 13.00u het kunstwerk onthullen.  
  


