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Wilhelmina van 12.000 kilo wordt verplaatst 
Het beroemde beeld van Charlotte van Pallandt in Het Park krijgt een nieuwe plek 
 
 
Op donderdagochtend 12 april aanstaande wordt het beeld Wilhelmina van Charlotte van Pallandt 

verplaatst. 

In het kader van een renovatie van Het Park (bij de Euromast) in Rotterdam – waar het beeld zich 

bevindt – worden de paden in het park verlegd zoals op de oude tekeningen van de 

landschapsarchitecten Zochers. Wilhelmina zou dan midden op een pad terecht komen. Om die reden 

is ervoor gekozen het beeld 15 meter te verplaatsen in de richting van de ingang van het park aan de 

Parkkade/Westerlaan.   

 

Voor de renovatie werkt de gemeente samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Het Park werd in 
2010 een Rijksmonument en wordt nu gefaseerd opgeknapt op basis van de oude plattegronden uit (onder 
meer) 1852 en volgens de eisen van de 21ste eeuw. De eerste fase ging onlangs van start.  
Uitgangspunt is om Het Park beter en mooier te maken. Door de jaren heen raakte het door achterstallig 
onderhoud versleten, terwijl het wel intensief wordt gebruikt door bezoekers. Het opgeknapte park moet 
zorgen voor meer bezoekers in het voor- en naseizoen.  
 
De verplaatsing 
De verplaatsing van het beeld wordt gecoördineerd door Ingenieursbureau Gemeentewerken. In 
samenwerking met vele partijen wordt het beeld donderdagochtend 12 april omhoog getakeld en verplaatst. 
Een steenhouwer is daarbij aanwezig om te adviseren en er voor te zorgen dat het beeld niet beschadigt. Het 
gewicht van het beeld wordt geschat op 12.000 kilo. De betonplaat die zich onder het beeld bevindt wordt 
eveneens verplaatst.    
 
Over het beeld en de maker 
De beeldhouwster Charlotte van Pallandt was bevriend met de toenmalige Koningin Juliana. Ze vervaardigde 
meerdere portretten van de Nederlandse vorstinnen. Het standbeeld van Koningin Wilhelmina in Het Park in 
Rotterdam werd in 1968 onthuld. Het is uitgevoerd in hardsteen, een materiaal dat men goed vond passen bij 
de persoonlijkheid van Wilhelmina. Men wilde haar uitgebeeld zien in al haar eenvoud, als de moeder des 
vaderlands, niet neerziend, maar opkijkend. Haar onverzettelijkheid, moed, standvastigheid en 
vastberadenheid komen tot uitdrukking in dit portret.  
 
 
Sculpture International Rotterdam (SIR) is een adviesorgaan van B en W en beheert en ontwikkelt de internationale kunstwerken voor de 
grootstedelijke locaties van Rotterdam en ondersteunt de stad in haar internationale en culturele ambities. (SIR is gelieerd aan het Centrum Beeldende 
Kunst Rotterdam) 
Noot voor de redactie: bij publicatie graag vermelden www.sculptureinternationalrotterdam.nl.  
Voor meer informatie en/of beeldmateriaal: PR en communicatie van SIR: 010-22 50 854 of  PR@sculptureinternationalrotterdam.nl.  
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