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"Vormgevers in Hout" is een jaarlijks terugkerende expositie 
in het prachtige monumentale Fort bij Vechten. In de door 
houtkachels verwarmde kazernes van het Fort zijn exposi-
tieruimtes en kleine werkplaatsen ingericht. Meubelmakers, 
beeldhouwers, houtdraaiers en andere vormgevers in hout 
presenteren hier hun werk. Op "Vormgevers in Hout " kun je 
de passie aanraken en voelen.
Tijdens de expositie zijn er allerlei producten te koop: van 
wandelstokken tot sieraden en van meubels tot kunstobjec-
ten. Ook zijn er workshops en lezingen. Kinderen amuseren 
zich uitstekend op het fort, bijvoorbeeld in de houten speel-
tuin, die speciaal voor deze gelegenheid wordt gebouwd. 

Fort bij Vechten is een van de grootste forten van De Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Het is eigendom van Staatsbosbeheer 
en Nieuwland is de exploitant. Het fort biedt ruimte aan 
allerlei activiteiten die passen bij het karakter van het fort. 
Ook is het een ideale plek voor feesten of zakelijke bijeen-
komsten. Kijk voor meer informatie over het programma of 
het fort op: 

www.vormgeversinhout.nl 
www.fortvechten.nl.

De deelnemers van de expositie 
hebben in 2008 een Stichting opge-
richt, om VORMGEVING IN HOUT 
meer aandacht te geven. In 2009 
verscheen een brochure over zelf 
hout drogen: DROOG HOUT. In 
2010 verscheen HOE JE HOUT HOUT 
HOUDT, bescherming, verzorging, 
verfraaiing. In 2011 verscheen EEN 
LEVEN VOL STOELEN van Stefan 
During. Dit jaar verschijnt: OM DE 
VORM, over ideeën en werk van 
vormgeefster/houtdraaister Maria 
van Kesteren. Kijk ook op:

www.vormgevinginhout.nl
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DerDe WeeKenD In oKtoBer

ter gelegenheid van de 14de expositie presenteert Stichting 
vormgeving in hout het boek: oM De vorM, over werk en ideeën 
van MArIA vAn KeSteren. voor het eerst te koop op vorMGeverS 
In hoUt 2012

VOOR EEN UITGEBREIDE ROUTEBEScHRIJVING per fiets, auto of openbaar 
vervoer zie www.fortvechten.nl of www.vormgeversinhout.nl 
Fort bij Vechten is vanuit Utrecht, Houten en Bunnik goed per fiets te 
bereiken. De halte ‘amelisweerd’  van bus 41 (Utrecht- Wijk bij Duurstede, 
www.connexxion.nl) ligt op 20 minuten lopen van het fort. 

PaRKEREN voor bezoekers is op het parkeerterrein  – oostelijk van het fort 
– aan de achterdijk tussen de tunnel van de snelweg en de Marsdijk. Volg 
de aanwijzingen van de parkeerwachten op. Trek stevige wandelschoenen 
aan, zeker als het weer wat slechter is. Vanaf het parkeerterrein kunt 
u meerijden met pendelbusjes of u kunt de kortere looproute langs de 
snelweg op volgen.  Gasten die slecht ter been zijn kunnen afgezet worden 
bij het hek van het fort. De chauffeur dient de auto terug te brengen naar 
het parkeerterrein. Voor gebruik van een navigatiesysteem: het adres van 
het fort is Marsdijk 2 – 3981 HE Bunnik.

Voor meer informatie: www.vormgeversinhout.nl
Secretariaat ‘Vormgevers in Hout’, Fort Vechten, 
Marsdijk 2, 3981 HE Bunnik, 030 – 6565285
secretariaatfort@nieuwland.nl
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De tentoonstelling VORMGEVERS IN HOUT is dit jaar voor de 14de keer! 
De exposanten werken volgens principes van duurzaamheid. Dat betekent:
• hoogwaardig gebruik van hout uit de regio
• milieuvriendelijke, duurzame afwerking
• zelf ontworpen en gemaakt
• en dat al 14 jaar
meer informatie: www.vormgeversinhout.nl
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