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 Sander van Dam Houtwerk 
Steenderen

www.sandervandamhoutwerk.nl

 Cora Doeve 
Utrecht

coralijn@gmail.com

 Karim Eharruyen 
www.karimeharruyen.com 

 Gabriel Furniture 
Ben Gabriel
Galway (IRL)

www.bengabriel.com

 Coco van Gent 
Zuidoostbeemster

www.cocogent.nl

 Simon Gort 
Woerden

simongort@hotmail.com

 Meubelatelier W&M 
Wim de Groot
Utrecht

www.wmmeubel.nl

 Werkplaats Cambium 
Anja Hakvoort
Drijber

www.werkplaatscambium.nl

 Huid van Hout 
Ellen Harmsma
Amsterdam 

www.huidvanhout.nl

 Treeworks 
Dave Harmsworth
Utrecht

www.treeworks.nl

 Atelier Taxus 
Bart Henneman
Oosterland

www.houtateliertaxus.nl

 Marjolein Markink 
Olburgen

www.marjoleinmarkink.nl

 Johan Muis 
Driebergen

www.muis-beelden.nl

 Beeld in Hout 
Jaro Müller
Maartensdijk

www.beeldinhout.nl

 Stam-beeld 
Herman Nijkamp
Groningen

www.stam-beeld.nl

 Mensen in Hout 
Ronald Oosting
Utrecht

www.menseninhout.nl

 Doctorandus Tafel 
Arne Oostveen
Houten

www.drstafel.nl

 Theodoor Peters 
Goch-Pfalzdorf  (D)

www.theodoor.exto.nl

 Regoort Ambacht 
Meindert Regoort
Zuidoostbeemster

www.regoort.net

 Wandelstokkenmaker 
 Koen van Rossum 
Nijmegen

k.w.j.van.rossum@glazenkamp.net

 Meubelmakerij Casper Rutges 
Deurningen

www.casperrutges.nl

 De nieuwe Meubels van de Keizer 
Ruben van der Scheer
en Michiel Kommer 
Amsterdam

www.rubenvdscheer.nl

 Meubelmaker Marijn Hoegen 
Heerhugowaard

www.marijnhoegen.nl

 de Papierderij 
Leo Hoegen
Utrecht

www.papierderij.nl

 Didgeridoo Werkplaats 
Hugo van der Hout
Zutphen

www.didgeridoowerkplaats.nl

 Stadswerkplaats Utrecht 
Paul Hunnego
Utrecht

www.stadswerkplaatsutrecht.nl

 @ndreas 
Andreas Janssen
Amersfoort

YouTube, zoek op ‘Andreas Janssen’

 van beweging uit in hout 
Coen Keer
Amsterdam

keercoen@kpnmail.nl

 Gerard Kessels 
Nijmegen

g.j.kessels@kpnplanet.nl

 Otto Koedijk 
Brummen

www.ottokoedijk-houtdraaier.nl 

 Fingerprint Furniture 
Annette Koehnen
Heerhugowaard

www.fingerprintfurniture.nl

 Martine Kramer 
Utrecht

post@martinekramer.eu

 Daan de Leeuw 
 Bijzondere Houtbewerkingen 
Winterswijk-Meddo

www.bijzonderehoutbewerkingen.nl

 Aahout 
Chris van Aar
Breedeweg

www.chrisvanaar.nl

 Beeldhouwer Jan Aldenhoven 
Schijndel

www.janaldenhoven.nl

 Baptist voor Houtbewerkers 
Arnhem

www.baptist.nl

 Maatschap Papillon 
Richard van Bentum
Fochteloo

www.fijn-om-te-zijn.nl

 Gedenk-Waardig 
Erik van den Berg
Breda

www.gedenk-waardig.nl

 Roel Berg 
Driebergen

www.roelberg.com

 Kepler Acts 
Bart Bisscheroux
Krommenie

www.kepleracts.nl

 Egthout meubelmakerij 
Egbert Jan Boerma
Kampen

www.egthout.nl

 Meubelmakerij Bordewijk 
Ep Bordewijk
Arnhem

www.meubelmakerijbordewijk.nl

 Winne Clement 
Lovendgem (B)

www.fujaraflutes.com

 Maatschap Cramer & de Croon 
Lukas de Croon en Roelof Cramer
Westervoort

www.beeldenambacht.nl

 Workshop-express 
Maarten Schepers
Zeist

www.workshop-express.nl

 Nature-Art 
John van Schipstal
en Henry Kuppen
Cuijk

www.nature-art.biz

 Houtenbeeldenatelier 
 Will Schropp 
Duiven

www.houtenbeelden.nl

 ART - 31 
Dick Sierksma
Hilversum

www.dicksierksma.nl

 Wiebe van Slooten 
Bergen

www.houtsoorten.nl

 Kunst & Vakwerk vof 
Adriaan Stam
Kampen

info@kunstenvakwerk.nl

 Meubelmakerij Kopshout 
Nijmegen

www.meubelmakerijkopshout.nl

 Vrij in Hout 
Ronald Vrijenhoef
Overberg

www.vrijinhout.nl
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Deze expositie 
kan sporen van 
hout bevatten
De expositie Houtsporen geeft een 
overzicht van de hedendaagse stand van 
vormgeving in hout. Houtsporen toont werk 
van vormgevers van uiteenlopende kunne 
met een grote variatie in stijl, schaal en 
houtgebruik. Beeldenmakers, houtdraaiers, 
meubelmakers, instrumentenmakers en  
vormgevers laten hun werk en hun passie 
zien, horen en voelen. Met ruim 50 vorm-
gevers een expositie om niet te missen. 

Het initiatief voor deze expositie is ontstaan 
toen in het voorjaar van 2013 bleek dat 
de jaarlijkse expositie Vormgevers in 
Hout in 2013 niet op Fort bij Vechten kan 
plaatsvinden. Maar wel op een andere 
locatie: de Werkspoorkathedraal. De nieuwe 
locatie betekent een nieuwe omgeving en 
nieuwe inspiratie: kom kijken en laat u 
verrassen door de wereld van hout in deze 
imposante hal.

Over de 
stichting 
vormgeving 
in hout
De Stichting Vormgeving 
in Hout heeft tot doel 
om vormgeving in hout 
in brede zin onder de 
aandacht te brengen. 
Dat doet de Stichting 
door exposities te 
organiseren, publicaties 
uit te geven en bijzondere 
projecten uit te voeren. 

Publicaties: Droog Hout (over 
het zelf drogen van hout); 
Hoe je hout Hout houdt (over 
bescherming, verzorging en 
verfraaiing van hout); Een 
leven vol Stoelen (over leven 
en werk van meubelmaker 
Stefan During), Om de 
Vorm (over ideeën en werk 
van vormgever Maria van 
Kesteren). Via de website 
www.vormgevinginhout.nl 
of op de expositie zijn deze 
publicaties te koop.

Bijzondere projecten: Het 
project 1boom wil laten 
zien wat je allemaal voor 
verschillende nuttige 
kunstzinnige creatieve 
aparte kunstzinnige dingen 
kunt maken uit het hout 
van één enkele boom. 
Daarmee laten we ook zien 
hoe belangrijk bosbeheer 
is. Ca. 75 kunstenaars en 
vormgevers werken in 2013 
en 2014 aan een deel van 
‘onze’ 1boom. 
Zie www.1boom.nl,
of onze Twitter-account 
of Facebook-pagina.
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Zaterdag 19 en
zondag 20 okt 2013
van 11-17 uur

Route en parkeren

Vanaf NS-station Utrecht-Zuilen is het ongeveer 
10 minuten lopen naar de Werkspoorkathedraal. 
Verlaat het station aan de westzijde en loop dan langs 
het oude treinstel naar het noorden, langs het spoor. 
Rechtdoor, langs Kidz-city, dan eerste straat links 
(Walserijstraat), einde rechtsaf de Tractieweg op, 
en dan ligt de Werkspoorkathedraal op nr. 41 aan je 
linkerhand. Parkeren kan op de wegen in de buurt. 
Volg eventueel de parkeerverwijzingen. 

houtsporen wordt mede mogelijk gemaakt door 
Baptist voor houtbewerkers en stichting Probos

Over de werkspoorkathedraal

De Werkspoorkathedraal is 
de voormalige fabriekshal van 
Werkspoor, waar locomotieven, 
treinstellen en spoorbruggen 
werden gebouwd. De rails liggen 
nog in de vloer, de takelwerktuigen 
hangen er nog, de toegangsdeuren 
zijn groot genoeg om een 
locomotief doorheen te rijden, de 
hoogte is enorm. Wees welkom in 
dit industrieel erfgoed, dat sinds 
een aantal jaren leegstaat, en sinds 
enige tijd in gebruik is als thuisbasis 
voor het Cartesiusmuseum. 

Over het cartesiusmuseum

In het Cartesiusmuseum laten 
creatief professionals zien hoe open 
innovatie door middel van design 
thinking, strategic design en design 
management vorm krijgt en de 
weg opent naar volstrekt nieuwe 
inzichten. Het Cartesiusmuseum 
is zowel werkplaats voor co-
creatie als tentoonstellingsruimte 
voor vernieuwend denken en 
handelen, voor zowel burgers 
als ondernemers en voor zowel 
studenten als experts. Talrijke 
verbindingen tussen onderwijs, 
bedrijfsleven, cultuur en 
maatschappelijke organisaties, 
maken van het Cartesiuskwartier in 
Utrecht een inspirerende omgeving 
waar creativiteit kan groeien en 
een inspiratiebron vormt voor ‘een 
nieuw paradigma van menselijke 
capaciteit, dat op maat gesneden 
is voor een nieuw tijdperk van het 
menselijk bestaan’. 

www.cartesiusmuseum.org

Over de utrecht design day

Tijdens de expositie Houtsporen 
vindt op zaterdag 19 oktober de 
Utrechtse Design Dag plaats. 
Deze bijeenkomst met brainstorms, 
presentaties en discussies sluit af 
met de uitreiking van de Utrechtse 
Design Prijs.

www.utrechtdesignday.nl

locatie tractieweg 41, utrecht
Toegang € 5,- (tot 12 jaar gratis)
Kaartverkoop aan de deur,
pinnen niet mogelijk

http://www.vormgevinginhout.nl/
http://www.1boom.nl/
http://Www.caretsiusmuseum.org/

