Project 1boom
1boom is een project waarbij een groot
aantal ambachtslieden, vormgevers en
kunstenaars die met hout werken een
grote verscheidenheid aan producten en
objecten laat zien die uit één boom, een
inlandse eik van landgoed Middachten,
gemaakt zijn.
Doelstellingen
 Hout als mooi en veelzijdig materiaal
laten zien.
 Vakmanschap, ambacht en kunst met
inlands hout stimuleren.
 Het publieke bewustzijn van de
waarde van bomen als hulpbron
vergroten.
Uitingen
 Rondreizende tentoonstelling vanaf
18 oktober 2014, gedurende ruim een
jaar in ongeveer tien over het land
verspreide plaatsen.
 Een boek over het product hout,
duurzame bosbouw, de objecten en
hun makers.

Inspiratiebron
Project 1boom is gebaseerd op het Engelse One tree project dat in
1998 begon. Een grote eik werd gekapt op het National Trust landgoed
van Tatton Park in Cheshire. Alle onderdelen werden verdeeld onder
75 geselecteerde kunstenaars en ambachtslieden die hun werk
uiteindelijk samen tentoonstelden tijdens een rondreizende expositie.
Dit project was een spectaculair succes en vond wereldwijd navolging
in Canada, de Verenigde Staten, Nicaragua, Bolivia en Australië.
Unie van Bosgroepen tast idee af
De Unie van Bosgroepen heeft het project in 2009 naar Nederland
gehaald en voorwerk gedaan door samenwerking en sponsors te
zoeken. In 2010 moest de Unie van Bosgroepen vanwege het
wegvallen van middelen het project stopzetten.
Stichting Vormgeving in Hout neemt het initiatief over
De Stichting Vormgeving in Hout was bereid het initiatief over te
nemen.
Tot november 2012 konden belangstellenden zich aanmelden. Meer
dan 100 mensen toonden belangstelling voor deelname.
Eind 2012 heeft een selectiecommissie zich gebogen over de
aanmeldingen en deze beoordeeld op basis van:
 idee/concept
 bijdrage aan de gedachte van 1boom, variatie, creativiteit
 vakmanschap en kwaliteit van uitvoering.
De selectiecommissie heeft ca 75 ideeën geselecteerd die het beste
aansluiten bij doelstellingen en verhaal van het project.

Van eik naar eindproduct
In Nederland is 1boom begonnen met een prachtige grote zomereik.
De eik is onze meest veelzijdige inheemse houtsoort. De boom stond in
het Kooibos van landgoed Middachten. Op 27 maart 2013 is 1boom
geveld. Op www.1boom.nl is het filmpje van de velling te zien. Op 10
april 2013 is 1boom verzaagd en te drogen gelegd en vervolgens
verdeeld onder de ambachtslieden, ontwerpers en kunstenaars. Deze
verwerken in anderhalf jaar het hout, maar ook de bladeren, takken,
het schors en het zaagsel tot een rijk scala aan producten. Dit werk
reist van oktober 2014 tot en met augustus 2015 in ca 10 exposities
door heel Nederland.
Veelzijdigheid
De inzendingen voor 1boom tonen een grote veelzijdigheid aan
toepassingen:
 Meubels
 Beelden
 Gebruiksvoorwerpen
 Woningconstructie
 Assemblages
 Installaties
 Muziekinstrumenten
 Papier.
Op de hoogte blijven
 Via de website: www.1boom.nl
 Via twitter: https://twitter.com/1boom_nl
 Via facebook: https://www.facebook.com/project1boom.

Stichting Vormgeving in Hout
De organisatie van project 1boom is in handen van de Stichting
Vormgeving in Hout. Stichting Vormgeving in Hout heeft als doel om
vormgeving in hout in brede zin onder de aandacht van brede
doelgroepen te brengen. De Stichting doet dat via publicaties,
exposities en bijzondere projecten.
www.vormgevinginhout.nl
Samenwerking
Stichting Vormgeving in Hout werkt voor project 1boom samen met
de Unie van Bosgroepen.
www.bosgroepen.nl
Sponsors
Landgoed Middachten uit De Steeg heeft de boom, een inlandse
zomereik, geschonken.
Kipp Bosbouw uit Hemmen heeft de boom geveld.
Houtzagerij Hengeveld uit Stroe heeft de boom verzaagd.
Vrijwilligers
De organisatie wordt gesteund door vrijwilligers. Zij onderhouden
website en social media, helpen bij fondsenwerving, maken zaagplan,
geven informatie tijdens publieksmanifestaties, zorgen voor transport,
figureren in filmpjes enz.
Subsidie
Project 1boom is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Prins
Bernard Cultuurfonds en het KF Hein Fonds.

