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Beste kunstenaars, 
  
Hierbij enkele mededelingen en huisregels voor het Keukenhof Kunstplein in 

samenwerking met Henk Veen - 2014. 

 

Allereerst alle te winnen prijzen met de wedstrijd tijdens het evenement. Deze 

worden binnenkort bekend gemaakt: 

 1ste prijs: Hotelovernachting voor 2 personen met 2 entreekaarten Keukenhof 2015 - 

gesponsord door Keukenhof 

 2de prijs: nog onbekend 

 3de prijs: nog onbekend 

 4de prijs: nog onbekend 

 5de prijs: Zomerbollen pakket - gesponsord door Keukenhof 

 Publieksprijs: 2 lentepassen Keukenhof 2015 - gesponsord door Keukenhof 

 

De deskundige jury bestaat uit voorzitter van Raad van Bestuur Keukenhof en de 

arrangeur van de Keukenhof, een deskundig jurylid en natuurlijk onze alom bekende 

kunstenaar en organisator van dit Kunstplein, Henk Veen. 

  
Het Park (zie ook plattegrond aan het einde van de pagina) 

 Parkeren kan op de parkeerplaats aan de Loosterweg. Het parkeerterrein is aan 

de andere kant van het park bij de weilanden, tweede afslag na de rotonde! 
 Entree én parkeerkaart liggen op naam klaar bij de informatiebalie bij de Ingang 

(aangegeven op plattegrond). 

Let wel, kunstenaars die een extra entreebewijs hebben gevraagd voor 

management, dienen die alleen voor deze persoon te gebruiken en niet voor 

anderen. Daarop wordt streng gecontroleerd door zowel de organisator als 

Keukenhof. Zorg dat je de gegevens van de organisatie bij je hebt om eventueel 

te communiceren wanneer iets fout loopt bij de entree. Vriendelijk verzoek om 

normaal te communiceren tegen de medewerkers en de organisatie. Buitensporig 

gedrag wordt NIET getolereerd! Voorkom weigering tot toelaten van het park. 

 Het kunstplein vindt plaats in het Willem-Alexander Paviljoen. Dit is enkele 

minuten lopen vanaf de entree bij de door ons aangewezen parkeerplaats. 

 Je kan NIET met je auto op het park komen. 

 

Kunstplein op- en afbouwen 

 De vloeren zullen anders belegd zijn dan in voorgaande jaren. Het plein zal met 

stenen tegels alleen in de perken belegd worden, waar de wanden op komen te 

staan. De overige plekken worden aangevuld met houtsnippers. Het is de 

bedoeling dat het publiek op de vaste paden lopen.   

 Voor het vervoer van je schilderijen van de parkeerplaats naar het Paviljoen, kan 

je gebruik maken van bolderkarren. Daar zijn maar enkele van beschikbaar, deel 

met elkaar! 

 Het inhangen van je kunstwerken in je stand kan 29 april 2014 van 14.00 uur tot 
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19.00 uur. Zorg dat alles gereed staat wanneer de deuren voor het publiek open 

gaan op 30 april 2014 om 08.00 uur. 

 Een stand bestaat uit een wand van 2 bij 3 meter.  

 Zorg zelf voor schroeven / schroefboormachine etc. Vergeet niet voorafgaand 

deze thuis op te laden. 

 Pas aan het einde van het evenement, wanneer de deuren gesloten zijn voor 

publiek mag je de kunstwerken en andere materialen gaan opruimen.  

 Verwijder bij het afbouwen alle schroeven uit je wand 

 Zorg dat je iedere dag vanaf 09.30 uur aanwezig bent op je stand. Hou de regel in 

de gaten, mocht er een bezoeker van de Keukenhof een schilderij willen aankopen 

tijdens jou afwezigheid, geldt de regel 50% galeriemarge. 

 

Benodigdheden 

 Wij hebben 50 stoelen ter beschikking gekregen tijdens het evenement. Dit 

betekent dat er niet voldoende stoelen aanwezig zullen zijn voor management. 

Denk daaraan om een extra stoel mee te nemen.  

 Zorg wel zelf voor een ezel (handig bij exposeren kunstwerken wedstrijd rond de 

fontein of de daarvoor bestemde open ruimte), mits je dit nodig hebt een tafeltje 

en natuurlijk een elektrische (en reeds opgeladen) schroefboor voor het ophangen 

van de kunstwerken.  

 Denk aan je visitekaartjes, flyers etc waarmee je promotie kan geven aan je eigen 

werk.  

 Iedereen krijgt een naambordje en een portfolio zoals afgesproken, welke je bij je 

werk kan hangen. 

 Er wordt gezorgd lege emmers voor vuil verfwater. Water kan je uit de fontein, 

waterkraan in de kas of fontein bij de toiletten halen om te schilderen. Maak daar 

in geen geval je kwast in schoon. Plastic bekers voor kwasten, vuilnisbakken zijn 

aanwezig. Mocht je tijdens het live schilderen wat ruim in je verf zijn, neem voor 

de vloer dan zelf wat plastic mee, zorg dat je de vloer schoonhoudt!!! 

 Neem plastic bouwfolie mee om je kunstwerken af te dekken tijdens sluitingstijd. 

Dit i.v.m. de eventuele condens. Wij zitten tenslotte in een kas waar de 

vochtigheidsgraad door weersomstandigheden soms op enkele plekken kan 

druppelen. Laat je niet verrassen en ga verstandig om met het plaatsen van je 

kunstwerken en materialen. 

  
Drinken 

 Wij zitten direct naast het restaurant, waar je kan eten en drinken op eigen 

kosten. 

 Je mag je eigen drinken meenemen. Dit jaar is er een gratis tappunt voor koffie 

en thee, achter de stand “Coffee & More” in het Willem Alexander Paviljoen.  

 Zorg dat je het afval in de daarvoor neergezette vuilnisbakken, deponeert. 

 Binnen in het paviljoen mag niet gerookt worden 

 Hou het plein en je expositieruimte netjes en representatief.  

  
Wedstrijd 

 Tot 4 mei 14.00 uur kunnen jullie schilderen aan jullie schilderij voor de wedstrijd. 

 Om 14.30 uur moet deze ingeleverd zijn. 

 Tussen 14.30 uur en 15.30 uur zal de jury zijn rondje maken langs de 

kunstwerken en een keuze maken voor de winnende schilderijen. 

 Om 16.00 uur zal de prijsuitreiking zijn 

 Als het park gesloten is na de laatste dag van de wedstrijd, kan je je 

wedstrijdschilderij meenemen naar huis. 

 Mocht het zo zijn dat je schilderij van de wedstrijd in de dagen van het 

evenement verkocht is, kan na sluiting het doek pas meegegeven worden aan de 

klant.  

 Tijdens het evenement mag je dan ook absoluut niet het schilderij mee naar huis 

nemen. Dit om de wedstrijd zo eerlijk mogelijk te laten verlopen en iedereen 
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gelijke kans te geven.  

 Voor iedere kunstenaar is één doek beschikbaar. 

 Gezellige afsluiting: Een kleine borrel met hapje na de prijsuitreiking en voor het 

afbreken van de expositie. 

  
Tip openbaar vervoer: Routebeschrijving voor openbaar vervoer bussen richting 

Keukenhof: 

 Vanaf binnenstad Amsterdam  

Vanaf het Leidseplein/Museumplein kan men met de Connexxion buslijnen 197 

naar Schiphol reizen (totaal 5-6 bussen per uur). Op Schiphol kunnen reizigers 

overstappen op bus 58 naar Keukenhof. 

 

 Vanaf Schiphol 

De bus 58 rijdt maandag t/m vrijdag 4 x per uur en in het weekend en op 

feestdagen zelfs 8 x per uur en vertrekt vanaf Schiphol van perron B1/ B3 op het 

busstation Schiphol Plaza. U bent in 35 minuten op Keukenhof. De laatste bus 

terug naar Schiphol vertrekt om 19.22 uur. Ook internationale treinen uit Parijs, 

Berlijn en Brussel stoppen op station Schiphol.  

 

 Vanaf Leiden Centraal Station 

De bus 54 rijdt maandag t/m vrijdag 4 x per uur en in het weekend en op 

feestdagen zelfs 8 x per uur en vertrekt vanaf Leiden CS (centrumzijde) van 

perron 1 op het busstation. U bent in 25 minuten op Keukenhof. De laatste bus 

terug naar Leiden CS vertrekt om 19.51 uur. 

 

 Vanaf Den Haag Centraal 

Lijn 89 rijdt alleen van maandag tot en met vrijdag (helaas niet in het weekend). 

Deze bus rijdt ieder half uur en duurt ongeveer 50 minuten. U stapt in Lisse uit bij 

het eindpunt aan de Keukenhofdreef. Hiervandaan loopt u in ca. 5 min. naar de 

entree van Keukenhof.  

 

 Vanaf Haarlem 

Met bus 50 of 51 is Keukenhof te bereiken. In Lisse bij de halte Sportlaan dient u 

over te stappen op bus 57. 

 

 Voor een reisadvies op maat kunt u bellen met 0900-9292 (Nederlands, Engels en 

Duits) of kijk op www.9292ov.nl (Nederlandse website). 

 

 De bussen lijn 55 en 57 stoppen dicht bij de entree van de Keukenhof. Steek de 

rotonde over en zo'n 100 meter na de rotonde, heb je aan je rechterhand de 

Keukenhof. 

 
Tips overnachtingen in de buurt: 

 Informatie over kampeerplaatsen en overige accommodaties kunt u 

verkrijgen bij:  

- Informatiecentrum Noordwijk - T: 071–3619321 E-mail : info@noordwijk.info 

Internet : www.noordwijk.info 

 Enkele adressen van campings (voor campers) zijn: 

- Recreatie Centrum Koningshof - Elsgeesterweg 8 - 2231 NW RIJNSBURG - T:071–

4026051 – Internet:www.koningshofholland.nl  

- Recreatiecentrum De Noordduinen - Campingweg 1 - 2221 EW KATWIJK AAN ZEE 

- T : 071-4025295 - Internet: www.noorduinen.nl 

 Hotels: 

- Hotel De Nagtegaal (www.nachtegaal.nl – 0252-433030)  

- Hotel De Duif (www.hoteldeduif.nl – 0252-4100760)  

- NH Leeuwenhorst (www.nh-hotels.nl/Noordwijkerhout  0252-378888) 
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In het midden van het paviljoen zal de fontein tijdens de dagen prachtig met water 

stromen. Let wel, dit is het mooiste ruimte van de hele Keukenhof! 
  
Dan wens ik jullie allemaal heel veel voorpret en enorm veel plezier tijdens het zeer 

bijzondere en unieke evenement Henk Veen Kunstplein Keukenhof 2014!!! 
We zien jullie graag in Lisse!! 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Freeda  
 
Organisator Henk Veen Kunstplein  

PR Manager kunstschilder Henk Veen 
  
Info: 06-28135247 

www.henkveen.nl 
kunstschilderhenkveen@chello.nl 
 

 
*bijlage onderaan dit bestand – betreft plattegrond Keukenhof met aangegeven locatie 

ingang Kunstenaars, parkeerplaats en locatie Kunstplein. 

http://www.henkveen.nl/
mailto:kunstschilderhenkveen@chello.nl
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