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Geboren te Woerden, 1967.

Afgestudeerd in 1992 aan de Wageningen Universiteit, richting Milieuhygiëne

Zelfstandig ondernemer sinds 1996

Professioneel kunstenaar sinds 2000, altijd werkend met hout en bomen, 
waarvan vaak hout van omgewaaide of zieke, monumentale bomen, en altijd 
in combinatie met online aanwezigheid. De naam van de performances die ik 
zo organiseer: Slow Exploding Trees of ook wel: boombommetjes

Opleiding tot European Tree Worker gevolgd in 2008, zeven van de acht 
examenmodules gehaald, sindsdien ook praktiserend klimmend 
boomverzorger. Op deze wijze oogst ik mijn eigen grondstof.


Ontwerp en productie Joan Derk van der 
Capellen tot den Poll Monument, 
opgesteld in het hart van de Tielse 
democratie, pal voor de raadszaal, 2014 - 
2016. Zie de professionele video: The 
making of #JDCP - https://vimeo.com/
191684870. 


Zie ook de site jdcp.nl


mailto:jos@natureaccess.nl
http://www.natureaccess.nl
http://instagram.com/wdwrdz
https://vimeo.com/191684870
https://vimeo.com/191684870
http://jdcp.nl


Monumentale bomen

Monumentale bomen (tot anderhalve meter dik en dertig meter hoog) 
waarmee ik grote, complexe projecten met veel publiek heb uitgevoerd 
(geëxposeerd, gesamplet, gecrowdfund) zijn, onder meer:

Burgerweeshuisbeuk, Tiel - 2002

Lindes van Frieswijck, Schalkhaar - 2007

Old Oak of Zoelen, Zoelen - 2008 - fullcolor flyer beschikbaar

Kasteel Keukenhof Eik – Keukenhof, 2012

Rode Beuk Park Merwestein, Dordrecht – 2014 - zie krantenknipsel

Geelvinck Hinlopen Iep, Amsterdam –  2014

K254 020 Esdoorn, 2016

Ter Navolging Paardenkastanje, Tiel - 2017


Vijf gestileerde bomen in het atrium van 
Life-Office-Utrecht, 2018: https://youtu.be/
nUwkUWSbkII?t=15


Almere 
Galerie/Werkplaats als onderdeel van Natuurboerderij De Vliervelden in 
Almere Oosterwold - sinds 2018. 

Winnaar Pitch Battle Cultuurfonds Almere 2018 -  


Floriade Festival - juni 2019 - 
Esplanade Almere — https://
youtu.be/PmYFPEGiZ2M


Groentesoepfestival - oktober 2019 - 
Almere Buiten


Bouwend aan mijn Slow Imploding Forest of Tree Samples in Oosterwold 
sinds 2018: swingingarthouse.nl 

https://youtu.be/nUwkUWSbkII?t=15
https://youtu.be/nUwkUWSbkII?t=15
https://youtu.be/PmYFPEGiZ2M
https://youtu.be/PmYFPEGiZ2M
https://youtu.be/PmYFPEGiZ2M
http://swingingarthouse.nl


Referentieproject I: Joan Derk van der Capellen tot den Pol - 2016 

#JDCP - Na een uitvraag door de 
gemeente Tiel en de Oudheidkamer 
Tiel bleef ik en mijn idee met 
schetsontwerp na juryselectie over. 
Nadere afstemming met de 
stadsbouwmeester leidde tot een 
definitieve plek, pal voor de raadszaal. 
Na vaststelling van aanpak en budget 
verzilverde ik mijn koop-optie op een 
unieke, grote eik, omgewaaid in 
nabijgelegen landgoed Zoelen. De 
machtige boom begon al te groeien 
toen Joan Derk van der Capellen tot 
den Pol, grondlegger van de 
Nederlandse democratie, nog leefde. 


Uit de stam maakte ik in de grote hal bij houtzagerij Van Rooijen (Echteld) de massieve 
leestekens. Ze zijn een meter hoog, veertig centimer breed en dertig centimeter diep.

Van CorTen-staal liet ik bij Mubo Metaal (Staphorst) 20 mm dikke ‘sjablonen’ op voet van 
de vijf leestekens maken. Deze monteerde ik in de tuin van het gemeentehuis samen met 
aannemer Geebels  op een massieve betonnen poer. Toen de sjablonen stonden zaagde 
ik de houten leesteken in twee helften en klemde die met tussenafstand met RVS 
draadeindes aan weerszijden van de stalen sjablonen. De gaten dopte ik af met 
eikenhouten doppen. Ik voorzag de leestekens van nfc/rfid chips, met daarop het verhaal 
van JDCP, de herkomst van het hout en de totstandkoming van het monument. 
Productietijd was negen maanden.

Het monument werd onthuld op 4 november 2016, tijdens de eerste JCDP-lezing. Ik deed 
ook het woord. Het monument staat precies op de plek waar het geboortehuis van JDCP 
stond. Ik begon de website jdcp.nl - welke ik nog steeds in de lucht houdt.

Ik pleeg sindsdien jaarlijks onderhoud: schoonmaken en lijnoliën. Ik ben met de gemeente 
in overleg over avondlijke aanlichting van het werk.


Film 
Ontwerp en productie Joan Derk van der Capellen 
tot den Poll Monument, opgesteld in het hart van 
de Tielse democratie, pal voor de raadszaal, 2014 
- 2016. Zie de professionele video: The making of 
#JDCP - https://vimeo.com/191684870. 




Site 
Zie ook de site jdcp.nl


The making of #JDCP
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Referentieproject II: Rode Beuk Park Merwestein - 2014 

De omgevallen beuk van landgoed Duin- en 
Kruidberg (nabij Haarlem) had mijn aandacht 
getrokken. Tijdens een festival op Duin  zocht 
ik publiek voor mijn Slow Exploding Tree 
Performance: mensen die een stuk van de 
beuk wilden crowdfunden om een houtwens 
te vervullen en het verhaal van de boom zo 
levend te houden. Een bezoeker van het 
festival was de voorzitter van de Stichting 
Vrienden Park Merwestein (Dordrecht) en hij 
kreeg een idee. In het Park Merwestein stond 
een Rode Beuk uit 1850. Deze was ziek en hij 
zou een half jaar later gekapt worden. Zou ik 
dit ook voor deze beuk en zijn stichting willen 
doen?

Ik stemde toe. Mijn verdienste zouden moeten 

voortkomen uit de verkoop van het hout. De 300 donateurs van de stichting zouden vast 
gemotiveerd zijn, de stichting zou 1000 euro van de opbrengst krijgen. Ik begon met het 
maken van een boomdossier en een mailing, ik ging de boom. Ook de lokale media 
kregen er lucht van en interviewden me. 

Na enkele maanden had ik voldoende bestellingen. Met een zware vrachtwagen liet ik de 
gigantische stammen - tien ton hout - van de gemeentewerf in Dordrecht vervoeren naar 
de houtzagerij. Twee maanden later reed ik met een grote auto en aanhanger vol met 
vervulde houtwensen, terug naar Dordrecht, naar het Park Merwestein. Mijn publiek had 
ik uitgenodigd voor deze pop-up exositie. Gedurende een zonnige middag kwam ieder 
zijn wens ophalen. Velen lieten hun postcode achter, zodat ik een ‘exploded view map’ 
kon tekenen. Nog steeds verkoop ik af en toe hout uit deze boom. En vul ik de exploded 
view aan. De exploded view representeert de geremixede boom.


Zie ook het krantenknipsel in de bijlagen: “Snijplank of bijzettafeltje”


De Exploded View is te zien op de 
bijbehorende webpagina: 
natureaccess.nl/rbpm


http://natureaccess.nl/rbpm


Referentieproject III: Vijf gestileerde bomen - Life-Office Utrecht - 2018 
In mijn netwerk bevindt zich de landelijk werkende hovenier Flora Nova. Zij legden de tuin 
aan van een ambitieus nieuw flex-office in het oude KPN-gebouw voor kantoorinrichter 
DITT. Zij vroegen mij om het atrium van het gebouw te voorzien van vijf gestileerde 
bomen. Na een offertetraject werd DITT mijn opdrachtgever. Zij werken met een strakke 
planning met sancties op niet tijdig opleveren. 


Na vaststelling van aanpak 
kocht ik bij houtzagerij Van 
Rooijen vijf grote Douglas-
stammen uit het Speulderwoud 
op de Veluwe. Deze stammen 
van vijfenhalve meter lang en 45 
cm doorsnede schilde ik op de 
werf. Boven en onder 
kettingzaagde ik een kruis in de 
stam, onzichtbaar aan de 
buitenkant.

Mubo Metaal maakte per stam 
twee contrakruizen, een voor op 
de vloer, een voor aan het 
plafond. De aannemer van DITT 
plaatste de vloerkruizen en goot 
ze in de betonnen vloer.

Op de langste huuraanhanger 
en een zware Mercedesbus 
reed ik in een vroege zomer-

ochtend op een lege snelweg de vijf lange stammen naar Utrecht. Daar tilde een 
kraanspecialist de stammen door de nauwe deur, binnen pakte de machinist van een 
compactkraan de stammen op zette ze over de vloerkruizen heen, en hield ze rechtop. Ik 
monteerde op een hoge steiger de zware stalen plafondkruizen.

Enkele weken later kwam ik met een twintigtal gestileerde Douglas-takken, en monteerde 
deze vanaf de steiger met zware Tellerkopschroeven op diverse hoogtes aan de staande 
stammen. 

Ik voorzag de stammen van nfc/rfid chips, met daarop de herkomst van het hout en het 
verhaal van de kunst. Ik had binnen de planning opgeleverd.


Vijf gestileerde bomen in het atrium van Life-Office-
Utrecht, 2018, te zien in deze wervende clip: 
https://youtu.be/nUwkUWSbkII?t=15 

https://youtu.be/nUwkUWSbkII?t=15


Referentieproject IV: Boombom Hofwebse Lindes 2020!
 !
Ik zaai een gedachte 
en oogst een ‘bos’,  
Breek het hout in stukken, 
Verdeel het onder de mensen 
En herplant (het als) kunst. 


Ik … 

Jos Bregman (Woerden, 1967) - performer


… zaai een gedachte … 

Ik ben begaan met het lot van tienduizenden bomen 
in Nederland die jaarlijks eindigen in de 
biomassacentrale. Mijn werk is een pleidooi voor 

duurzaam stadsboombeheer en voor een lokale, 
ambachtelijke economie met vers hout als grondstof. De bestaande 
bomen verspreid over de stad en land zie ik als een onderling verweven 
stadsbos, dat als een geheel beheerd kan worden en waaruit geoogst 
wordt.



… en oogst een ‘bos’, 
Boombom Hofwebse Lindes start met 
de oogst van twee lindes en drie 
leilindes. Door de groei van het bedrijf 
zag de leiding zich genoodzaakt een 
aantal bestaande bomen te oogsten. 
Ze vroegen mij dat te doen. Nu breng 
ik deze losse bomen samen tot een 
nieuw geheel. 


Breek het hout in stukken, 
De geoogste lindes zaag ik in 600 schijven. De drie 
leilindes blijven als geheel bewaard en worden 
onderdeel van het nieuw te bouwen pand in 
Lelystad.




Verdeel het onder de mensen 
Werknemers en klanten van Hofweb krijgen een schijf en zo verspreiden de 
‘boomstukjes’ zich over de hele wereld, als een bo(o)mexplosie, een 
Boombom. Een schijvenwolk verspreidt zich over Nederland.


En herplant kunst.  
Op de plek waar de lindes stonden, plant ik een eco-reserve terug: een grote 
lange wal van takhout. Naast 
de lindes oogst ik ook een es, 
een vlier, een paardenkastanje, 
en een chinese vernisboom. 
Deze bomen en struiken waren 
nog betrekkelijk klein. De 
plataan snoeide ik terug tot 
driestammige knotplataan. Het 
takhout is een collage van 
zeven soorten hout en heeft de 
vorm van en takkenwal 
gekregen. Lorenzo en Wilco zaagden mee: unieke publieksparticipatie. 

De helft van onze biodiversiteit is gerelateerd aan dood hout.


En herplant het als kunst.  
Alle schijven bevatten een ID chip met een nummer en informatie over de 

herkomst. Via een database blijven alle stukjes 
verbonden met de oorspronkelijke lindes en het 
eco-monument. . Steeds als een chip afgelezen 
wordt, wordt de link tussen hout en oorsprong 
bevestigd.




Referentieproject V: Beuk327 - Een sociale sculptuur - 2021 

Alle info: beuk327.nl !

In de tuin achter het huis aan de Nieuwendammerdijk 327 in Amsterdam 
Noord stond tot 21 april 2021 een majestueuze Rode beuk (Fagus syl. 
Atropunicea). Nadat het pand, als kantoor voor de firma Wed. K. Cleijndert, 
in 1891 was gebouwd werd deze door Jan Cleijndert geplant. In 2019 blijkt 
uit onderzoek dat de beuk is aangetast door de Reuzenzwam (Meripilus 
giganteus) wat  het einde betekent. Kunstenaar Jos Bregman werd gevraagd 
de boom te oogsten en een kunstwerk te creëren, een sociale sculpture 
waarbij de boom als een geheel bij elkaar blijft …


 

Clip 
In deze clip licht ik het 
project toe, vertel over 
de boom en het 
stadsbos, en klim naar 
de top van de boom, 
waar ik de toptak 
oogst: vimeo.com/
video/539226270


http://beuk327.nl
https://player.vimeo.com/video/539226270?
https://player.vimeo.com/video/539226270?
https://player.vimeo.com/video/539226270?

