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INFORMATIE BKbeeldLAB ZOMERWEKEN 2020 
 

BEREIKBAARHEID 
Het terrein heet de Wilgen en is bereikbaar door bij Elburg over de brug meteen rechtsaf te slaan. Je rijdt dan langs het water 

en na enkele kilometers begint aan de linkerkant het Abbert-Revebos. Je rijdt nu onder elektriciteitsdraden door en meteen 

aan de linkerkant zie je de Abbertweg. Die rij je in. Dan weer direct de eerste links en verder bordjes Buitenkunst volgen. 

Kom je bijvoorbeeld vanuit Amsterdam via Muiderberg de polders in dan kun je het beste via Dronten richting Elburg rijden. 

Dan op de Elburgerweg bij de elektriciteitsdraden linksaf de Abbertweg op. Na de kruising met de Stobbenweg vindt je na 

ca. 300 meter rechts de ingang van het terrein.  

 

OPENBAAR VERVOER 
Als je met openbaar vervoer komt, neem je een trein naar station 't Harde. Elke zaterdag tussen 13.30 en 14.40 uur staan hier 

busjes (aan de kant van de fietsenstalling) om je naar het terrein te brengen. 

 

AANKOMST EN VERTREK 
Je bent welkom op zaterdag ná 14.00 uur. Bij aankomst moet je je eerst melden bij de administratie. Daarna kun je een plekje 

uitzoeken om je tent op te zetten. Afbreken en vertrekken is op zaterdag vóór 12.00 uur.  

 

PROGRAMMA 
Op zaterdagavond (rond 20.00 uur) is er een introductieprogramma. De workshops beginnen op zondagochtend. De laatste 

presentaties zijn op vrijdagavond. 

 

RESTAURANT 
In het restaurant van Buitenkunst Randmeer kan je terecht voor ontbijt, lunch, diner, koffie, thee, dranken enz.. Voor als je 

eens een keer niet wilt koken bij je tent, of om er elke dag te eten. Prijs van een dag-schotel v.a. € 9,50. Ook pizza's en 

snacks. 

 

ENKELE MEDEDELINGEN 
- Er is alleen elektriciteit in de activiteitententen, t.b.v. de programma's. Je kunt je telefoon wel opladen bij de receptie. 

- Er is geen wifi aanwezig.  

- Op het terrein kan je geld pinnen. 

- Voor je instrumenten en apparatuur is - indien nodig - een veilige en droge opslag aanwezig. 

- BKbeeldLAB deelnemers van 14/15 jaar, moeten samen met een volwassene komen (25+) of je neemt het BKbeeldLAB 

all-in pakket (Buitenkunst zorgt dan voor begeleiding en eten/drinken).  

- Er worden GEEN HUISDIEREN toegelaten! 

- De stichting Buitenkunst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade, kwetsing door ongeval, veroorzaakt 

aan goederen of personen, door welke oorzaak dan ook. 

 

VRAGEN & MEER INFORMATIE 
Je kunt natuurlijk altijd bellen naar 020-6381978 of e-mailen naar admi@buitenkunst.nl. 
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