
BUITENKUNSTBKbeeldLAB 
Abbertweg 8 - 8251 RG DRONTEN  

 

INFORMATIE BKbeeldLAB 2022 

 

BEREIKBAARHEID 

Het terrein heet De Wilgen en ligt in het Abbert-Revebos langs de dijk van Elburg naar Kampen, maar bevindt 

zich officieel in Dronten. Als je Abbertweg 8 of Buitenkunst Randmeer intoetst bij Google Maps is de locatie 

goed te vinden.  

 

OPENBAAR VERVOER 

Als je met het 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 kun 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. Een maaltijd is er al vanaf  € 9,50. 

Er zijn ook pizza's en snacks. 

 

ENKELE MEDEDELINGEN 

- Er is alleen elektriciteit in de werktenten, t.b.v. de programma's.  

- Je kunt je telefoon opladen bij de receptie. Er is geen wifi aanwezig. 

- Op het terrein kan je geld pinnen.  

- Je kampeert in je eigen tent op ons kampeerterrein. 

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

- 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. 

- Aan het annuleren van een week (om welke reden dan ook) zijn kosten verbonden. Zie het Bewijs van 

Inschrijving of onze website voor de annuleringsregeling.  

- Het BKbeeldLAB is er voor iedereen van 14 t/m ca. 21 jaar. Als je 14 of 15 jaar bent moet je samen komen met 

een volwassene (25 +) die zich inschrijft voor een eigen workshopprogramma. Of je kiest voor het totaalpakket 

inclusief begeleiding vanuit Buitenkunst en alle maaltijden in het restaurant (BKbeeldLAB all-in). 

- Houd de website in de gaten voor de actuele stand van zaken omtrent overheidsmaatregelen die van invloed 

kunnen zijn op het Buitenkunst-bezoek.  

- Kijk voor vertrek ook op de website voor het op dat moment geldende protocol. 

https://buitenkunst.nl/randmeer/protocol/ 

 

VRAGEN & MEER INFORMATIE 

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