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Titel: VINEX: Fotograaf Hilde Werner laat een verrassend beeld van de bewoners van Leidsche 
Rijn zien. 
 
Van 5 oktober tot en met 30 november is de tentoonstelling VINEX te zien in Castellum Hoge 
Woerd. 
 
Ruim een half jaar lang is Hilde met haar camera door Leidsche Rijn getrokken, op zoek naar 
verrassende plekken en verhalen van bewoners. Ze heeft onderzocht hoe de bewoners de nieuw 
ingerichte ruimte vorm hebben gegeven en naar hun eigen hand hebben weten te zetten. En hoe 
zij gebruik maken van hun leefomgeving. 
Ze heeft actief de bewoners bij haar project betrokken en ze is blij dat zoveel mensen daarop 
reageerden en hun verhalen wilden delen. 
 
“De Dikke van Dale definieert Vinex-wijken zoals Leidsche Rijn als saai en eenduidig. Ik wil met 
mijn fotoserie laten zien dat Leidsche Rijn dit stadium al ver gepasseerd is. Leidsche Rijn bruist 
van de creativiteit en het ondernemerschap en dat zie je aan alle kanten terug in de wijk”. 
 
Hilde Werner is in 2017 afgestudeerd aan de Fotovakschool in Amsterdam. Na een studie 
Kunstgeschiedenis en jarenlang te hebben gewerkt in een museum, omringd door beelden van 
anderen, besloot ze het over een andere boeg te gooien en zelf beelden te gaan maken. 
In 2017 studeerde zij af aan de Fotovakschool in Amsterdam en ging zij aan de slag als zelfstandig 
fotograaf. Naast commercieel werk, richt zij zich op documentaire fotografie. Dat heeft geresulteerd 
in de fotoserie VINEX, die zij maakte in het kader van 20 jaar Leidsche Rijn dat dit jaar wordt 
gevierd.  
 
Hilde is nog lang niet klaar met haar project. “Ik heb een fractie van het leven in Leidsche Rijn 
gezien en kan niet wachten om nog meer ontdekkingen te doen’. 
 
De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht, 20 Jaar Leidsche Rijn en 
Utrecht Natuurlijk. 
 
Voor meer informatie: www.hildewernerfotografie.nl / www.20jaarleidscherijn.nl 
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Noot voor de redactie: 
U bent van harte uitgenodigd voor de opening van de tentoonstelling op vrijdag 5 oktober van 
17.00 tot 18.00 uur. 
U bent daarnaast uitgenodigd om vanaf 16.00 alvast rond te kijken en vragen te stellen. 
 
U kunt hierover contact opnemen via 06-19908000 of info@hildewernerfotografie.nl. 
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