












KUNST OP DE VIJVER: OP HET WATER 
Framing nature 
 
 
Vijf vragen aan Hans Nijmeijer  
 
 
 
1. Kun je kort iets vertellen over jezelf? 
Ik ben Hans Nijmeijer, 46 jaar jong en woonachtig op een klein boerderijtje in Ambt Delden waar ik 
woon en werk. 
Nu ongeveer 20 jaar beroepsmatig als kunstenaar actief met als nevenactiviteiten ontwerpen van 
binnen/ buitenruimtes tot bouwen van natuurspeelplaatsen, boomhutten en inrichtten festival 
terreinen. 
 
2. Wat inspireert jou bij het maken van jouw kunstwerken? 
Mijn inspiraties is vooral onze natuur, moeder aarde, organische vormen, lijnen in het hout. Wij 
kunnen slechts bij benadering de schoonheid laten zien die de natuur om ons heen tentoonstelt. 
 
3. Hoe ben je op het idee gekomen voor jouw kunstwerk? 
De structuur van water op het water op ludieke wijze laten zien, en dus tevens de schoonheid van 
het hout. Hiermee wil ik eigenlijk altijd proberen mensen bewust te maken hoe mooi en belangrijk 
onze bomen en natuur zijn. 
 
4. Wat vind je van de vijver als podium en decor voor jouw kunst? 
Prachtige plek voor deze expositie. 
 
5. Wat wil je mensen met dit werk vertellen / meegeven? 
Eigenlijk hetzelfde als bij vraag 3..;) 
 
 
Website en social media 
https://www.boomkunst.nl/ | https://hansnijmeijer.exto.nl/  |  
Facebook  @hans.nijmeijer   
Instagram  @hans.nijmeijer  
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