
Vormgevers 
in hout
Fort bij Vechten
Bunnik

zaterdag 12 en 
zondag 13 
oktober 2019 
van 11.00 tot 
17.00 uur

Fort bij Vechten
Het sfeervolle, groene Fort bij Vechten met haar talloze 
karakteristieke gebouwen, vormt ook dit jaar weer het 
prachtige decor voor Vormgevers in Hout. Dit evene-
ment is één van de hoogtepunten van het seizoen.

Fort bij Vechten is één van de grootste forten van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het is een belangrijke 
plek in het Nederlandse landschap, waar de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie en de Romeinse Limes elkaar 
kruisen. Waar deze plek vroeger bewoond werd 
door Romeinen en soldaten, zijn tegenwoordig de 
vleermuizen vaste bewoners van het fort. Er worden 
dagelijks bruiloften, feesten en zakelijke bijeenkomsten 
georganiseerd.

Voor meer informatie over het huren van een ruimte, 
neem contact op via boekingen@fortvechten.nl

Waterliniemuseum
In de bomvrije kazerne van het fort is sinds oktober 
2015 het Waterliniemuseum gevestigd. Op een speelse 
manier worden verschillende onderwerpen uit de 
geschiedenis getoont, rond thema’s als natuur, water, 
oorlog, forten en Romeinen. Maak een spannende 
VR-parachutesprong over de Nieuwe Hollandse Water-
linie in de vaste tentoonstelling, kom ‘s zomers spelen 
in de tijdelijke kindertentoonstelling, of ga mee met 
een rondleiding door de oude gebouwen en ontdek alle 
geheimen van het fort!

Voor meer informatie over ten-
toonstellingen en rondleidingen, 
neem contact op via 
info@waterliniemuseum.nl

Praktische informatie
Zaterdag 12 en zondag 13 oktober 2019
Van 11.00 tot 17.00 uur

Toegang
Volwassenen €12,50
Kinderen 5 t/m 12 jaar €6,00
Kinderen t/m 4 jaar gratis
Vrienden van Fort bij Vechten € 6,50

Het entreebewijs geeft toegang tot het evenement 
Vormgevers in Hout, het Waterliniemuseum en de 
diverse workshops.

Adres
Fort bij Vechten, Achterdijk 12, 3981 HB Bunnik
Ook bereikbaar met het openbaar vervoer, bushalte 
Oud Amelisweerd

Parkeren 
Op het parkeerterrein van Fort bij Vechten 
Motorvoertuigen € 4,00, graag gepast contant betalen

Meer informatie
www.houtfort.nl
www.fortvechten.nl 
www.waterliniemuseum.nl
Telefonisch: 030 6565285
Email: houtfort@fortvechten.nl
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Vormgevers in hout
Dit jaar beleeft de tentoonstelling Vormgevers in Hout 
haar 19e editie. Op het fort zijn sfeervolle 
expositieruimtes en kleine werkplaatsen ingericht. 
Meubelmakers, beeldhouwers, houtdraaiers en andere 
vormgevers in hout presenteren hier hun nieuwste 
werk en geven demonstraties. Tijdens Vormgevers in 
Hout kun je de passie aanraken, ruiken en voelen!

Kijk ook op www.houtfort.nl

AAHout
www.chrisvanaar.nl

Anna Hakvoort
www.annahakvoort.nl

Atelier 4D
www.atelier4d.com

Atelier art-31
www.dicksierksma.nl

Atelier Joshua
www.joshuavanscherpenzeel.nl

Atelier Mark van Praagh
ww.markvanpraagh.nl

Baptist
www.baptist.nl

Beeld in Hout
www.beeldinhout.nl

Beeldhouwer Rein Veldboer
www.beeldenvanreinveldboer.nl

Beeldhouwers Collectief Doetinchem
www.beeldhouwerscollectiefdoet-
inchem.nl

Boombal
www.boombal.nl

Colin Grehan Sculptures
ecgrehan@eircom.net

Daniel Gill Furniture
www.danielgillfurnituremaker.com

De Papierderij
www.papierderij.nl

De Verbeelding
www.bartensing.com

Didgeridoo Werkplaats
www.didgeridoowerkplaats.nl

Egthout meubelmakerij en vormgeving
www.egthout.nl

Emmet Kane
www.emmetkane.com

Friedie Kloen
www.friediekloen.nl

Gabriel Furniture
www.bengabriel.com

Gelegenheidscollectief Aan Tafel

Gijs van Lanen
www.gijsvanlanen.nl

Groene Takken
www.groenetakken.nl

Haaks Hout
www.haakshout.nl

Hendrien Landeweer
www.hendrieninbeeld.nl

Houtmotief
www.houtmotief.nl

Houtsoorten
www.houtsoorten.nl

Jan Aldenhoven Beeldhouwer
www.janaldenhoven.nl

Johan Muis
www.muis-beelden.nl

Jorinde Verweij
www.jorindeverweij.nl

Kopshout
www.meubelmakerijkopshout.nl

Kstudio
www.kstudio.nl

Kunst & Vakwerk
www.kunstenvakwerk.nl

Marja Snoek
www.marjasnoek.exto.nl

Martin Urnen
www.martinurnen.nl

Martine Kramer
www.martinekramer.eu

Marzodko
www.marzodko.nl

Mensen in hout
www.menseninhout.nl

Meubelatelier Veerkamp
www.meubelatelierveerkamp.nl

Nature Access International
www.natureaccess.nl

Oloide
www.oloide.nl

Ontwerpstudio Artkid
www.artkid.nl

Passie voor Hout
www.passievoorhout.nl

Paul Salet
www.paulsalet.nl

Peter Huibers Beeldend Kunstenaar
www.perpetermobile.nl

Peter Peer
www.peterpeer.nl

Peter van Beveren
www.petervanbeveren.exto.nl

Picusled
www.picusled.com

Regoort & Van Gent
www.regoort.net

Ruben van der Scheer
www.rubenvdscheer.nl

Simon Gort
simongort@hotmail.nl

Spookschaaf
www.spookschaaf.nl

Sprekend Hout
ellardhout@gmail.com

Staatsbosbeheer
www.staatsbosbeheer.nl

Stadswerkplaats Utrecht
www.stadswerkplaatsutrecht.nl

Stichting Vormgeving in Hout
www.vormgevinginhout.nl

Toon van Lith
www.toonvanlith.nl

Van beweging uit in hout
www.galeriestam.com

Van Boom tot Beeld
www.vanboomtotbeeld.nl

Vereniging Ambacht & Gereedschap
www.ambachtengereedschap.nl

VersHout
www.vers-hout.nl

Vlaamse Gilde van Houtdraaiers
www.houtdraaiersgilde.be

Vrij in Hout
www.vrijinhout.nl

Vuurvogel Verlichting
www.vuurvogelverlichting.nl

Werkplaats de Specht
berendsmits@kpnmail.nl

Werkplaats Verlanglijstje
www.werkplaatsverlanglijstje.nl

Woodmonk
www.woodmonk.nl

Workshop-express
www.workshop-express.nl

Deelnemers

Speciaal
voor kinderen

Leer alles over Romeinen in 
kindertentoonstelling 

Nurdius Maximus DOE-EXPO
in het Waterliniemuseum

Workshop Houtsnijden voor Kinderen:
Neem je eigen werkstuk mee naar huis!

Staatsbosbeheer:
Leer alles over de planten en 
dieren op het fort tijdens een 

spannende speurtocht!


