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Vormgeving in Hout
Dit jaar beleeft de tentoonstelling ‘Vormgevers in hout’ 
haar 16e editie. In 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. 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 
deelnemers aan de expositie en heeft als doel het 
bevorderen en promoten van vormgeving in hout. Zij doet 
dit door het initiëren, organiseren van of bijdragen aan 
tentoonstellingen en publicaties. De leden en exposanten 
gebruiken hout uit de regio en zorgen voor een duurzame, 
milieuvriendelijke afwerking.
De stichting geeft boeken 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

 Aahout Chris van Aar
www.chrisvanaar.nl

 Harrie van Aarle
www.klompenschuurtje.nl

 Jan Aldenhoven Beeldhouwer
www.janaldenhoven.nl

 ZABAARZ
www.zabaarz.com

 Markus Bleeker Meubelmaker
www.markusbleeker.nl

 Ineke van der Blom
www.inekevanderblom.nl

 Meubel- en Timmerwerk Eric Blom
www.ericblom.com

 Meubelmakerij Bordewijk
www.meubelmakerijbordewijk.nl

 Nils Burger
nilsburger@hotmail.com

 Maatschap Cramer & de Croon
www.beeldenambacht.nl

 StudioDUS Peter Deij
www.studiodus.nl

 Roman Dörholt
chinon@hetnet.nl

 Woody Skateboards
www.woodyskateboards.nl

 Twisted Wood Karin Edens
www.twistedwood.nl

 Meindert Regoort en Coco van Gent 
www.regoort.net www.cocovangent.nl

 Simon Gort
simongort@hotmail.com

 Sytze de Groot Kunst & Houtwerk
www.kunstenhoutwerk.nl

 Didgeridoo Werkplaats
www.didgeridoowerkplaats.nl

 Artkid Anja Jonker
www.artkid.nl

 Annette Koehnen en Anke Kempen
www.fingerprintfurniture.com

 Wilma Koops
noorderwicht@gmail.com

 Martine Kramer
www.martinekramer.eu

 Bijzondere Houtbewerkingen
www.bijzonderehoutbewerkingen.nl

 Niels Lelieveld
www.nielslelieveld.com

 Ger Moens
notherland@gmail.com

 Barbara de Nooijer
www.barbaradenooijer.nl

 Martin Oude Aarninkhof
smitoa11@gmail.com

 Meubelminded Joppe Overberg
www.meubelminded.nl

 Joshua van Scherpenzeel
www.joshuavanscherpenzeel.nl

 Koesterlingen Richard Scholten
www.koesterlngen.nl

 Houtenbeeldenatelier Will Schropp
www.houtenbeelden.nl

 Atelier ART – 31 Dick Sierksma
www.dicksierksma.nl

 Diederik Storms
www.diederikstorms.nl

 Rein Veldboer
www.beeldenvanreinveldboer.nl

 Studio inhout Brechje Vermaat
www.studioinhout.nl

 HMC
www.hmccursusentraining.nl

 Vuurvogel - Valentijn de Vos
www.vuurvogelverlichting.nl

 Meubels van de Molen
www.meubelsvandemolen.nl

 Fiftytables
www.fiftytables.nl

 Annet Wood
www.annetwood.nl

 Anja Hakvoort
www.werkplaatscambium.nl

 Treeworks Dave Harmworth
www.treeworks.nl

 VersHout
www.vers-hout.nl

 Ronald Oosting
www.menseninhout.nl

 Workshop-express
www.workshop-express.nl

 Koen van Rossum
k.w.j.van.rossum@glazenkamp.net

 Wiebe van Slooten
www.houtsoorten.nl

 Baptist voor Houtbewerkers
www.baptist.nl

 Gooise Mobiele Zaagdiensten
rikkielstra@gmail.com

 Vrij in Hout – Ronald Vrijenhoef
www.vrijinhout.nl

 St. Werk aan de Linie
info@fortvechten.nl

Kijk ook op 
www.vormgevinginhout.nl

Vormgevers in Hout 2015_3-luik_6.indd   1 28-08-15   11:19



17 en 18 oktober 2015 
van 11 tot 17 uur

Vormgevers
in hout

Fort bij Vechten 

Bunnik

Praktische informatie
Toegang Fort en Vormgevers in Hout
Volwassenen € 7,50, kinderen tot 12 jaar € 3,–
Vrienden van Fort bij Vechten gratis voor 
twee personen

Toeslag tentoonstellingen Waterliniemuseum
Volwassenen en kinderen € 3,50
Tijdens het evenement zijn de tentoonstellingen 
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 € 2,00 

s.v.p. gepast betalen
Fiets gratis

Route
Voor een uitgebreide routebeschrijving 

zie www.fortvechten.nl.
Voor routenavigatie gebruik het adres 

tegenover de P-plaats: Achterdijk 23, Bunnik.
De Marsdijk is afgesloten in beide richtingen, volg 

de aanwijzingen van de verkeersregelaars op.

Meer informatie
www.fortvechten.nl

www.vormgeversinhout.nl
Telefonisch tijdens kantooruren: 030-6565285

info@fortvechten.nl

Waterliniemuseum
Vanaf 10 oktober gaat het Waterliniemuseum op 
het fort open. 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 spannende publieksactiviteiten. 
Eén van de topattracties is een 50 meter lange 
maquette van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
die echt onder water kan komen te staan. Ook 
de Romeinse geschiedenis van de streek en 
de natuur op de forten hebben een plek in 
het museum. 
Tijdens Vormgevers in Hout 
verwachten wij veel bezoekers.
Wilt u het Waterliniemuseum
rustig bekijken? Dan nodigen 
wij u graag uit tijdens 
de reguliere openstelling 
van het museum. 

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

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

van 11 tot 17 uur

Fort bij Vechten 

Bunnik
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