
Vormgevers 
     in houtFort bij Vechten
Bunnik

zaterdag 21 & zondag 22 oktober 2017
van 11:00 tot 17:00 uur

Deelnemers

Ambacht & Gereedschap 
www.ambachtengereedschap.nl

Anja Hakvoort 
www.anjahakvoort.nl

Art Oomittuk
www.artoomittukjr.com

Atelier Art-31 
www.dicksierksma.nl

Beeld in Hout 
www.beeldinhout.nl

Beeldhouwerscollectief  
Doetinchem 
www.beeldhouwerscollectief.nl

boekhoutbeelden 
www.boekhoutbeelden.nl

Borri Borri 
www.borri-borri.com

Christian Lehr 
bclehr@tele2.nl

CreaNatura 
www.creanatura.nl

Daniel Gill furnituremaker 
danielgillfurnituremaker.com

De Papierderij 
www.papierderij.nl

Didgeridoo Werkplaats 
www.didgeridoowerkplaats.nl

Erich Kinkelaar 
eeskinkel@gmail.com

Ernst Kühne 
www.ernstkuhne.nl

Gabriel Furniture 
www.bengabriel.com

Gafur Wargerink 
www.gafur-en-rikje.nl

Groep studenten Module 
Meubelontwerpen 
www.studioinhout.nl

Harm Hol 
www.boombal.nl

Hazelaar Art Supplies 
www.hazelaar.nl

Hendrien Landeweer 
www.hendrieninbeeld.nl

Houterij de Specht 
www.houterijdespecht.nl

Eeserhout 
www.eeserhout.nl

Jurriaan Kalkman 
www.houtenschalen.nl

Kersen uit Bunnik 
www.kepleracts.nl

Korrel 1000 
www.korrel1000.nl

Leo Pruijt 
www.leopruijt.nl

Maarten Goldenbelt 
ellardhout@gmail.com

Marjan Enders 
marjanenders@gmail.com

Martine Kramer 
www.martinekramer.eu

Marzodko Matthias 
matthiaswal@hotmail.com

Mensen in Hout 
www.menseninhout.nl

Meubelatelier Ginkgo 
www.meubelatelierginkgo.nl

Milo Dool Design 
www.milodool.nl/home-dutch

Mobiele Zagerij 

Oloide 
www.oloide.nl

Perpetermobile 
www.perpetermobile.nl

Peter Peer 
www.peterpeer.nl

Peter van Beveren 
www.petervanbeveren.exto.nl

PicusLED 
www.picusled.com

Rense Jansen 
www.rensejansen.com

Robin Wood Music Boxes 
www.robinwoodmusicbox.com

Simon Gort
simongort@hotmail.com

Stefan Düring 
www.during.nl

Stichting Vormgeving in 
Hout 
www.vormgevinginhout.nl

StudioDUS 
www.studiodus.nl

Texel Woodart 
facebook.com/TexelWoodart

Toon van Lith 
www.toonvanlith.nl

Twisted Wood 
www.twistedwood.nl

VersHout 
www.vers-hout.nl

Vlaams gilde van  
Houtdraaiers 
www.houtdraaiersgilde.be

Vrij in Hout 
www.vrijinhout.nl

Vuurvogel Verlichting 
www.vuurvogelverlichting.nl

Workshop-express 
www.workshop-express.nl

Xyleem Meubelmakerij 
www.xyleem.nl

Fort bij Vechten
Het sfeervolle, groene Fort bij Vech -
ten met zijn karaktervolle gebou -
wen vormt een prachtig decor voor 
‘Vormgevers in Hout’. Dit jaarlijks 
terugkerende evenement is één van 
de hoogtepunten van het seizoen.

Het fort uit de 19e eeuw is één van  
de grootste forten van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Het is een  
ideale locatie om te trouwen, feest  
te vieren, symposia en bedrijfsbijeen -
komsten te houden of om te wande -
len en te spelen. Vaste bewoners zijn 
de vleermuizen die een aantal gebou -
wen gebruiken voor hun winterslaap.  
De combinatie van cultuur,  
geschiedenis en natuur maakt  
Fort bij Vechten uniek!

Waterliniemuseum
Sinds oktober 2015 is het  
Waterliniemuseum op het fort  
geopend. De tentoonstellingen  
vertellen het verhaal van water als 
bondgenoot bij de verdediging van 
Nederland.  
De linie komt tot leven in  
interactieve presentaties,  
persoonlijke verhalen en span -
nende publieksactiviteiten.  

Praktische  
informatie

Toegang Fort en  
Vormgevers in Hout
Volwassenen € 7,50, kinderen  

tot 12 jaar € 3,50.

Vrienden van Fort bij Vechten  
gratis voor twee personen.

Toeslag tentoonstellingen  
Waterliniemuseum
Volwassenen en kinderen € 3,50
Tijdens het evenement zijn de tentoonstel -
lingen van het Waterliniemuseum beperkt 
toegankelijk. Wilt u echt van het museum 
genieten? Dan verwelkomen wij u graag 
tijdens de reguliere openingstijden van  
het museum. 

Parkeren 
Motorvoertuigen € 3,00 s.v.p. gepast betalen.
Fiets gratis.

Route
Voor een uitgebreide routebeschrijving 
zie  
www.fortvechten.nl

Voor routenavigatie gebruik het adres tegen -
over de P-plaats: Achterdijk 23,  Bunnik.
De Marsdijk is afgesloten in beide richtin -
gen, volg de aanwijzingen van de verkeers -
regelaars op.

Meer informatie:
www.vormgeversinhout.nl
www.vormgevinginhout.nl 
www.fortvechten.nl 

Telefonisch tijdens kantooruren:  
030-6565285

houtfort@fortvechten.nl

Vormgeving in hout

Dit jaar beleeft de tentoonstelling ‘Vormge -
vers in hout’ haar 18e editie. Op het fort zijn 
sfeervolle expositieruimtes en kleine werk -
plaatsen ingericht. Meubelmakers, beeld -
houwers, houtdraaiers en andere vormge -
vers in hout presenteren hier hun nieuwste 
werk en geven demonstraties.  
Op ‘Vormgevers in Hout’ kun je de passie  
aanraken en voelen.

Voor het organiseren van dit jaarlijkse 
evenement werkt Fort bij Vechten samen 
met de Stichting Vormgeving in Hout. Deze 
stichting is in 2008 opgericht door de deel -
nemers aan de expositie en heeft als doel 
het bevorderen en promoten van vormge -
ving in hout. Zij doet dit door het initiëren, 
organiseren van of bijdragen aan tentoon -
stellingen en publicaties. De deelnemers aan 
de tentoonstelling  gebruiken hout uit de 
regio en zorgen voor een duurzame, milieu -
vriendelijke afwerking.

De stichting geeft boeken en brochures uit.  
De volgende titels zijn verschenen en te 
koop tijdens ‘Vormgevers in Hout’:
Droog hout  
een brochure over zelf hout drogen, 2009
Hoe je hout hout houdt  
over bescherming, verzorging  
en verfraaiing, 2010
Een leven vol stoelen  
van meubelmaker Stefan During, 2011
Om de vorm  
van vormgeefster/houtdraaister  
Maria van Kesteren, 2012
1boomboek 
met de achtergrond van het 1boom-project, 
2014
zongedroogd hout
over houtdrogen met zonnewarmte , 2015

Nieuw! 
‘About leather and chairs, a practical guide’ 
van meubelmaker Stefan During, 2017

VersHout  Over het maken van stoelen, lepels  
en gereedschap uit vers geoogst rondhout van  
vershoutbewerkers Sjors van der Meer &  
Job Suijker, 2017

Kijk ook op  vormgevinginhout.nl


