
De Bilt, een klein dorpje in het midden van Nederland ligt 

nét boven zeeniveau. Het weer is grillig, de aarde warmt op 

en het klimaat verandert. September 2019: extreem weer 

verrast ons land onaangenaam en grote delen van ons land 

lopen onder water. Het water komt tot halverwege de Bilt-

se Rading en bereikt nét niet het kleine 900-jarige dorpje De 

Bilt. De inwoners van De Bilt zijn vreselijk geschrokken, maar 

maken van de nood een deugd en organiseren een festival om 

aandacht te schenken aan de klimaatveranderingen.

Duurzamer
Vorig jaar zijn we begonnen van Kunstmarkt De Bilt een 

duurzamer festival te maken. Dit doen we onder andere 

door de lokale samenwerking op te zoeken met Het Kun-

stenhuis, Het Lichtruim, Greenlink, lokale horeca en leve-

ranciers en gemeente De Bilt.

Onze leveranciers vroegen we in te zetten op duurzame (bi-

ologische) drank, etenswaren en disposals. In de bar schon-

ken we de drankjes in biologisch afbreekbare ‘maïsglazen’. 

Ons advies aan de bezoekers was om lopend, met de fiets 

of het openbaar vervoer te komen. Een groot deel van het 

afval zamelden we gescheiden in. Het papier en karton gin-

gen naar de papiercontainer bij voetbalvereniging FC De 

heerlijke koffie halen. Ook Bruno Crêpes had het druk bij 

zijn kraam. Voor de jong(st)e gasten was er een zomerse 

mocktailbar. En natuurlijk was de bar open!

Podium op zaterdag
Op zaterdag zorgde DJ Yves of destruction voor muziek 

vanaf vinyl. Sens speelde zelf geschreven Nederlandsta-

lige liedjes: Biltfolk. De jonge driemansformatie Super-

dogs spatten van het podium met hun energie en puntige 

rocksongs. Bij de vriendenband The Caddies is plezier het 

belangrijkste. Op hun covers vanaf de jaren ’60 kon je dan-

sen en meezingen. Zanger Bekir stond nummer 1 in de Spo-

tify Viral Top 50 en bezong charismatisch de romantiek en 

soms de tragiek op het Biltse podium. De Utrechtse roots 

reggae band Wi Ah Wan bracht Kunstmarkt De Bilt in zo-

merse sferen. Muziek verbindt en dat bleek maar weer uit 

het optreden van Neighbours, de lerarenband van De Werk-

plaats en Het Nieuwe Lyceum. Gevolgd door een spontaan 

optreden van De Biltse Ginger van De Werkplaats. Traditie-

getrouw sloot DJ Luc Kunstmarkt De Bilt af met muziek uit 

de jaren 90, waarop iedereen flink kon dansen.

Bezoekers
De weergoden waren ons goed gezind en dat was te mer-

ken aan het aantal bezoekers. Hoeveel belangstellenden 

Kunstmarkt De Bilt hebben bezocht, is niet helemaal nauw-

keurig vast te stellen vanwege het open karakter van het 

culturele festival. Naar schatting kwamen zo’n 10.000 geïn-

teresseerden naar het festival in De Bilt.

Financiën
De organisatie van Kunstmarkt De Bilt is afhankelijk van 

subsidie, sponsoren, fondsen en de meeropbrengst uit 

kraamverhuur. De uitgaven en opbrengsten waren voor 

deze editie in verhouding.

Onze dank is groot en gaat uit naar gemeente De Bilt,  

Rabobank Rijn & Heuvelrug, Stichting Elise Mathilde Fonds, 

Stichting Mens en zijn Natuur, VSB Fonds en diverse lokale 

sponsoren voor hun steun en bijdragen.

De Bilt aan Zee

13-14 September 

kunst • muziek • workshops • knutselen • theater • eten& drinken • zweefmolen • waterballen • en nog veel meer
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Stichting Kunstmarkt De Bilt organiseerde 
op vrijdag 13 en zaterdag 14 september 
2019 voor de 19e keer Kunstmarkt De Bilt. 
Kunstmarkt De Bilt is het grootste culturele 
festival in gemeente De Bilt. Maar ook het 
enige festival dat inwoners uit gemeente De 
Bilt e.o., lokale culturele en maatschappelijke 
organisaties bij elkaar brengt. De nadruk 
ligt op een aantrekkelijk aanbod aan kunst, 
muziek, cultuur en theater. Een vast team 
is belast met de organisatie hiervan. Om 
alles in goede banen te leiden, zijn ruim 140 
vrijwilligers actief. Jaarlijks draait alles om 
een thema. Dit keer: De Bilt aan zee, waarmee 
we aandacht hebben gevraagd voor de ernst 
van de stijgende zeespiegel. Tegelijkertijd 
gebruikten we plezier en vermaak om het 
duurzame bewustzijn bij onze bezoekers te 
vergroten.



Bilt. We hadden LED-verlichting en maakten gebruik van 

powerbanks die waren opgewekt door duurzame energie, 

van de wind en de zon. De bezoekers konden betalen 

met herbruikbare munten.

De innovatieve Cup2Corn-machine maak-

te van je biologisch afbreekbare maïsglas 

weer maïs en dat gebruikten we weer voor 

heerlijk popcorn. Zeer geliefd bij kinderen (en volwasse-

nen)!

Twee dagen in september lag De Bilt aan zee. De bijzon-

dere Biltse vuurtoren met licht wees de bezoekers de weg 

naar het achterliggende Van Boetzelaerpark. Hier had men 

droge voeten en was het goed toeven.

Boetz Beatz
Voor de vaste bezoeker is het inmiddels bekend dat op vrij-

dagmiddag Kunstmarkt De Bilt officieel van start gaat met 

Boetz Beatz. Hier kreeg jong talent op het podium. Me-

nigeen verplaatste de vrijdagmiddagborrel naar het Van 

Boetzelaerpark om daar te kijken en luisteren naar diver-

se optredens. De band Navigate, ontstaan in het muziek-

lokaal van De Werkplaats, beet het spits af. Gevolgd door 

een optreden van Endeavour, winnaar van de publieksprijs 

van On Stage. De tienkoppige soul/funkband van Het Kun-

stenhuis The Suits stond garant voor swingende muziek. 

De hardrockband CODA komt ook van Het Kunsten-

huis en zij bleken echte podiumbeesten. Beste sin-

ger-songwriter van Utrecht 2016 Sured stond 

op het podium met een band en hield de aan-

dacht van het publiek goed vast. De drie kerels van 

Counter Jib stonden eerder met de Foo Fighters in Club 

Ziggo en op vrijdagavond bij ons op het podium. Meer-

stemmige samenzang, mondharp en veel speelplezier, dat 

was kenmerkend voor het afsluitende optreden van cover-

band Frisbee op vrijdagavond.

De Bilt aan zee
Het thema ‘De Bilt aan zee’ kwam terug in het program-

ma en in alle uitingen tijdens Kunstmarkt De Bilt. De blik-

vanger was de bijzondere Biltse vuurtoren aan het begin 

van het park met een flink blok ijs en licht bovenin. Bij zijn 

vuurtoren ging Baron Berend B. van Boetzelaer het ge-

sprek aan met bezoekers over de stijgende zeespiegel. 

We vroegen theatermakers en kunstenaars aan de slag te 

gaan met het thema. 

Zo exposeerde Fotoclub Bilthoven met een foto-expositie 

en gaven zij tijdens de Kunstmarkt workshops over por-

tretfotografie, straatfotografie en natuurfoto-

grafie. Met virtual reality (VR) van Holiday@Home 

kon je reizen van de toekomst bekijken. Tijdens de 

benefietmiddag van het Weeshuis van de Kunst in het 

kleine café aan de Biltse haven waren zeemansliederen 

en stoere verhalen te horen. Buurman in de natuur nam 

de bezoeker mee in een duurzame voorstelling waarin je 

zelf actief mee kon helpen. Het Nederlands Brandweer 

Orkest begaf zich op theatraal vlak. Zij waren elkaar 

kwijt, maar met muziek vonden zij elkaar weer. Met mo-

derne onderzoekstechnieken ging Toneelgroep Pionier in 

een straattheateract op zoek naar de schuldige. 

Kunstenhuis De Bilt-Zeist was aanwezig met een paviljoen 

waar voor kinderen en volwassenen weer veel te beleven 

was met muziek, dans, theater, beeldende kunst en diver-

se workshops. 

Op het Duurzaamheidsplein kwamen diverse partijen  

samen. Leerlingen van het Nieuwe Lyceum presenteerden 

er hun project Rainproof De Bilt. Sanne Copijn van Bijeno-

ase speelde het theaterstuk ‘Door het oog van de bijen’.  

Repair Café Bilthoven/De Bilt repareerde kleine manke-

menten aan je fiets. RecycleLAB Bilthoven maak-

te de mooiste kleding met ‘dat wat er is’. Bilts-

heerlijk, winnaar van het Groene Lintje 2019, 

liet zien welk voedsel in gemeente De Bilt 

op milieuvriendelijke manier wordt geprodu-

ceerd. Onder leiding van een quizmaster kon 

je je kennis over het klimaat peilen in de kli-

maatquiz. Volksfilosoof Bas Haring mocht 

rekenen op veel toehoorders tijdens zijn 

inspirerende lezing over Duurzaamheid.

Kunstmarkt
Al vroeg in het jaar meldden zich de 

eerste kunstenaars aan voor de kunst-

markt op Kunstmarkt De Bilt. Deelname 

aan deze kunstmarkt is geliefd bij kunstenaars van heinde 

en ver. Uit de 175 aanmeldingen selecteerde de deskundi-

ge commissie ruim honderd kunstenaars die verspreid in 

het park een plek kregen. Kunst moet de zintuigen en de 

geest prikkelen. Geweldige kunst maakt van de toeschou-

wer ook een kunstenaar, al is het maar voor heel even. Het 

aanbod varieerde van uitdagend tot verfijnd werk. Bijvoor-

beeld glas, schilderijen, beeldend, diverse materialen zoals 

vilt en hout, en sieraden. Op zaterdagmiddag mochten de 

kunstenaars vele bezoekers aan hun kramen verwelkomen 

en deden zij goede zaken.

Bij het poëtisch kunstproject ‘De Plomp’ van Frank Rig-

ters kon de bezoeker even uitrusten en genieten van 

videokunst onder de treurwilg.

Hapje & drankje
Om het bezoek aan Kunstmarkt De Bilt hele-

maal compleet te maken, was er goed voor-

zien in een hapje en een drankje. Diverse 

foodtrucks en –kramen boden in het Boet-

zcafé specialiteiten en smaaksensaties aan 

uit Thailand, Suriname, Spanje en Italië. Bij 

de koffiemachinisten van Dikke Bertha, 

een victoriaans ogend en op steenko-

len gestookt espressoapparaat, kon je 


