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Beste bewoner(s),

Het kunstwerk 'Blau Himmelhoch -Goud in de vloer' staat midden in het park Daalhuizen.
Dit kunstwerk is in 1990 gemaakt en geplaatst door beeldend kunstenaar Niek de Jong.
Het kunstwerk bestaat uit twee delen, een staand gedeelte en een vloerelement.
Het vloerelement is beschadigd. Daarom staan daar al enige tijd bouwhekken omheen.
De gemeente laat het kunstwerk nu renoveren.

Werkzaamheden

•
•
•
•
•
•

In verband met de werkzaamheden worden er rijplaten gelegd om schade aan het park te
voorkomen.
Het vloerelement wordt losgeslepen van de fundatie en getransporteerd naar de werkplaats
voor renovatie.
De oude fundering blijf voorlopig in de grond zitten. Dit wordt later afgevoerd, als het
staande deel wordt verplaatst.
Na renovatie wordt het vloerelement teruggeplaatst op de nieuwe plek en wordt het
complete kunstwerk 7 meter verplaatst richting de Arnhemsestraatweg.
Bij het verplaatsen van het complete kunstwerk worden rondom bomen enkele bouwhekken
geplaatst zodat er geen schade ontstaat.
Tijdens de werkzaamheden worden enkele voetpaden afgesloten.

6994 ZJ De Steeg

Omdat het vloerelement gerenoveerd wordt, maken wij van deze gelegenheid gebruik om het
complete kunstwerk te verplaatsen. Allereerst wordt het vloerelement in zijn geheel verwijderd,
bij het terugplaatsen van het nieuwe vloerelement wordt het staande gedeelte tegelijkertijd op
zijn nieuwe plek geplaatst. Zodra het vloerelement is gerenoveerd wordt dit teruggeplaatst, de
planning is eind mei.
De renovatie en de verplaatsing van het kunstwerk gebeurt in goed overleg met de kunstenaar,
de heer De Jong.

www.rheden.nl

Verplaatsen kunstwerk

Postbus 9110

Parkvisie 2019

In de Parkvisie is onder andere opgenomen om de locatie van het voormalige landhuis weer
zichtbaar en herkenbaar te maken. Wanneer dit wordt gerealiseerd is nog onzeker.
Maar hiervoor moet het complete kunstwerk ongeveer 7 meter verplaatst worden richting de
Arnhemsestraatweg.

6883 AX Velp

Aanleiding verplaatsen kunstwerk

E gemeente@rheden.nl

U ontvangt deze brief omdat de gemeente het kunstwerk 'Blau Himmelhoch' laat renoveren en
verplaatsen.

F (026) 49 76 518

Renoveren en verplaatsing kunstwerk'Blau Himmelhoch'
in park Daalhuizen in Velp.

Gemeentehuis Pres. Kennedylaan 104-108
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Planning

De werkzaamheden starten op maandag 21 februari 2022 en duurt een dag, afhankelijk van de
weersomstandigheden. Deze werkzaamheden worden overdag uitgevoerd tussen 08.00 uur en
17.00 uur. Het complete kunstwerk wordt eind mei verplaatst.
Opmerkingen en/of vragen?

Voor opmerkingen of vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de
gemeente Rheden. Contactpersoon is de heer Tim van den Bor. Hij is bereikbaar via
telefoonnummer (026) 49 76 911.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Rheden,
namens hen,

Richard Jansen,
manager team Woon- en Leefomgeving.

Blau Himmelhoch-Goud in de Vloer
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