Is er nog wel ergens plek in Velp voor monumentaal
kunstwerk Bron van Piet Slegers?
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Bron is een kunstwerk van 12 bij 18 meter met fonteinen dat de vitaliteit van water laat zien. Uit
de ondergrond spuit het zo krachtig omhoog dat de bestrating is gespleten. De aarde is
opgedrukt en versteend tot een rotsachtige formatie.
Maar ‘Bron’ is niet meer. In 2018 moest het weg van de Arnhemsestraatweg omdat in plaats van
het oude Vitens-kantoor een woonwijkje werd gebouwd. Sindsdien ligt het werk in delen bij het
bedrijf dat de demontage heeft uitgevoerd, Meesters In in Tienhoven. Eigenaar werd de
gemeente Rheden, die het werk cadeau had gekregen.

Sindsdien is het zoeken geblazen
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Toen is het grote zoeken naar een nieuwe plek begonnen. De stichting Behoud Karakter Velp
(BKV) deed in samenwerking met kunstorganisatie RIQQ diverse voorstellen. ,,We dachten
meteen aan park Daalhuizen, aan de overkant van de weg", zegt BKV-voorzitter Wim van Tilborg.
,,Dat gebied loopt schuin omlaag, de stuwwal af. Een mooie plek voor een bron."
Maar Rheden had juist een nieuw inrichtingsplan gemaakt voor het park en daarin paste het
kunstwerk niet. Ook niet op de nieuwe rotonde op de Arnhemsestraatweg. ,,Daar hoort geen
bron en het opspuitende water zou de weg in de winter glad kunnen maken", zegt Van Tilborg.

Het kunstwerk zoals het hoort te zijn. Met barsten in de aarde waaruit water opborrelt en een waterpartij
ernaast. © Behoud Karakter Velp

En ook niet bij de vijver van Jan en Magda Snellenburg naast het park. ,,Het is een heel gevaarte",
zegt Magda Snellenburg. ,,Ook is het technisch niet haalbaar. Er zou allerlei elektra moeten
worden aangelegd. Bovendien past het niet bij het Waterloomonument dat hier al staat."
Koen van de Mark van RIQQ was inmiddels met de Rhedense burgemeester Carol van Eert en
met oud-gedeputeerde Hans Esmeijer bij Vitens en bij waterschap Rijn en IJssel gaan vragen om
geld. De eerste zegde kennis en mankracht toe, de tweede een bijdrage. Ook fondsen moeten
worden aangesproken. ,,Maar zo lang we niet weten waar het werk komt, kunnen we geen
begroting maken", erkent Van der Mark.
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Piet Slegers in 2009 bij zijn kunstwerk Bron. De fontein deed het inmiddels niet meer. © Marc Pluim, Velp

Het Lorentzhuis was een nieuw idee
Ondertussen was een nieuw idee ontstaan: naast de vijver voor het Lorentzhuis. ,,Maar
daar zagen we vanaf omdat die vijver diep ligt en het werk onzichtbaar zou worden", zegt
Van der Mark.
Het idee om Bron iets verderop naast het Lorentzhuis een plek te geven, op de hoek van
de Waterstraat en de President Kennedylaan. Maar dat vond Innoforte, de exploitant van
het Lorentzhuis, niets. ,,We hadden corona aan ons hoofd en hadden voor zo'n project
geen tijd", zegt Jolanda Nijsen van Innoforte.
Buitenstaanders suggereerden het Gele Rijdersplein en het Sonsbeekpark in Arnhem. Van
der Mark dacht even aan de Velpse Overtuin, maar dat plein is te klein. De Bond
Heemschut verklaarde zich bereid elders in het land op zoek te gaan. Maar Guido Slegers,
de zoon van de beeldhouwer en inmiddels de eigenaar van het kunstwerk, heeft zijn
zinnen gezet op Velp. ,,Ik heb een nieuw idee", zegt hij. ,,Maar ik zeg nog niet waar. De
eigenaar van de grond weet er nog niets van. Ik moet eerst met hem praten.”
Wordt dus vervolgd.
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