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PERSBERICHT 

Kunstobject siert de vijver van Würth Nederland B.V. 

 
De zomermaanden juli en augustus betekenen voor veel mensen een periode van vrije dagen. 
Mede daarom organiseert Kunstlocatie Würth ieder jaar speciale projecten en evenementen 
om de vakantievierders iets extra’s te bieden. O.a. creatieve workshops voor het hele gezin, 
speciale rondleidingen, kortlopende tentoonstellingen parallel aan de lopende hoofdexpositie 
en / of een bijzonder kunstwerk dat de aandacht krijgt.  
Deze zomer is er onder andere gekozen voor een object in de vijver van het hoofdkantoor van 
Würth Nederland B.V.  
Enige jaren geleden heeft ‘het doucheputje’ van Anja van Schijndel de vijver gesierd, in de 
zomermaanden van dit jaar zal het kunstwerk ‘Waterverf’ de vijver een andere aanblik geven. 
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Het kunstwerk stelt een 4 meter hoog penseel voor, dat gedoopt wordt in een klodder 
waterverf. 
  
Waterverf (2013) 
Kunstenares: Anja van Schijndel 
 
‘Het penseel gebruikt het water als palet en schildert de weerspiegeling van de omgeving als 
een levend schilderij. 
De dynamiek tussen de beweging van het water, het weer en de seizoenen maakt  
dat dit schilderij nooit voltooid zal kunnen worden…’ 
  
Voor meer informatie: www.wurth.nl / kunstlocatie en www.anjavanschijndel.com 
 
 

 
 
 
  

http://www.wurth.nl/
http://www.anjavanschijndel.com/
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De verzameling Würth 
De verzameling Würth is ontstaan in de 60-er jaren op initiatief van Prof. dr. h.c. mult. 
Reinhold Würth en concentreert zich op kunst vanaf het einde van de 19de-eeuw tot en 
met heden. Met 17.000 kunstwerken (schilderijen, beeldhouwwerken en grafiek) behoort 
de verzameling tot één van de belangrijkste bedrijfsverzamelingen in Europa. De werken 
worden tentoongesteld in eigen musea en kunstdependances, die vrij toegankelijk zijn 
voor het brede publiek.  
De 15 kunstdependances en musea zijn gevestigd in de volgende landen: Duitsland, 
Zwitserland, Oostenrijk, Denemarken, Noorwegen, België, Italië, Spanje, Frankrijk en 
Nederland. Kunstlocatie Würth opende in 2002 haar deuren in het destijds nieuwe 
bedrijfspand van Würth Nederland B.V. 
 
Activiteiten bij Kunstlocatie Würth 
Bij elke tentoonstelling is het mogelijk een rondleiding te boeken en in het verlengde van 
elke tentoonstelling wordt een educatief programma ontwikkeld voor het basis- en 
speciaal onderwijs.  
Alle activiteiten voor het onderwijs biedt Kunstlocatie Würth gratis aan.  
 
De tentoonstelling is gratis toegankelijk van zondag tot en met vrijdag, van 11.00 – 17.00 
uur. 
Voor meer informatie  
www.wurth.nl/kunstlocatie 
 
 
Noot voor de redactie: 
 
Voor meer informatie over Kunstlocatie Würth / Verzameling Würth, beeldmateriaal 
en interviews: 
Drs. Brigitte Hoppenbrouwers  
Museumleiding Kunstlocatie Würth 
Kunstlocatie Würth ’s-Hertogenbosch 
Het Sterrenbeeld 35 
5201 AH ‘s-Hertogenbosch 
T: 073 629 15 52 
E: brigitte.hoppenbrouwers@wurth.nl 
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