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2 DAGEN VOOR DE OPENING



INLEIDING
UrbanCampsiteAmsterdam is een voor iedereen toegankelijke 
openluchttentoonstelling van kunstwerken op een verrassende 
locatie in Amsterdam. Het bijzondere aan de kunstwerken is dat erin 
overnacht kan worden, waardoor de expositie tevens functioneert als 
tijdelijke camping.

De plaatsing van de kunstwerken op een bijzondere plek 
in Amsterdam geeft bezoekers een andere kijk op de stad 
en de plek. Waar eerst niets was, is opeens kunst en leven. 
UrbanCampsiteAmsterdam laat zien dat zelfs de meest afgelegen 
plek een spannende dimensie kan krijgen. Dezelfde gelaagdheid 
schuilt in de kunstwerken. Doordat deze gebruikt worden als 
slaapplaatsen, wordt de gebruikelijke afstand tussen bezoeker en 
kunstobject weggenomen, wat de deur opent naar een nieuwe kijk 
op de werken. Zo voegt het gebruik een laag van betekenis toe, zowel 
voor degenen die erin overnachten, als voor de bezoekers die komen 
kijken.

Naast tentoonstelling en tijdelijke nederzetting, is 
UrbanCampsiteAmsterdam een ontmoetingsplaats voor 
buurtbewoners, toeristen, dagjesmensen, ontwerpers, kunstenaars 
en kinderen. Met een actief randprogramma is er altijd levendigheid 
op de locatie en brengt UrbanCampsiteAmsterdam verdieping in de 
thematiek van de tentoonstelling. In workshops worden bezoekers 
uitgedaagd zelf actief deel te nemen aan de toe-eigening en 
transformatie van de plek.

UrbanCampsiteAmsterdam brengt een breed publiek in aanraking 
met hedendaagse kunst en toont de impact hiervan door mét deze 
kunst een plek te transformeren. Deze verandering draait zowel om 
de ervaring van de bezoekers, als om de fysieke plek.

Met de plaatsing van 14 kunstwerken binnen een wal van zand 
creëerde UrbanCampsite in de maanden juni, juli en augustus 
van 2015 een bijzondere plek op het Centrumeiland van IJburg in 
Amsterdam. De speciaal voor UrbanCampsite aangelegde wal sloot 
UrbanCampsite af van de rest van de omgeving. De wereld van 
UrbanCampsite bestond uit bijzondere installaties, een bijzondere 
sfeer van hottubs en kampvuren, zand, wind, en de prachtige 
Hollandse luchten. Wanneer je aan de achterzijde via de trap de 
wal opklom ontvouwde zich het landschap achter UrbanCampsite, 
het IJsselmeer met Pampus, de zeilboten, Almere in de verte en 
Durgerdam. 



DOELSTELLINGEN
De doelstelling “een zo breed mogelijk publiek op een andere manier 
kennis te laten maken met een plek en de beleving, houding en 
visie ten opzichte van die plek te doen veranderen” is ruimschoots 
behaald. De vestiging van UrbanCampsite op het Centrumeiland heeft 
een groot aantal bezoekers naar deze plek getrokken. Deze groep 
mensen heeft kennis gemaakt met de plek, heeft zich laten verrassen 
door de inrichting van de plek, de installaties en de invloed die kunst 
kan hebben op het landschap en op je beleving van een plek. 

De laagdrempeligheid van UrbanCampsite is een belangrijk element 
in het behalen van deze doelstelling. Bezoekers die niet snel een 
reguliere kunsttentoonstelling bezoeken, bezoeken UrbanCampsite 
wel. Ze bezoeken immers een camping, komen gewoon in hun korte 
broek en t-shirt, hoeven geen kaartje te kopen, weten niet wat ze 
moeten verwachten en zijn bovenal nieuwsgierig. Tot slot zorgt de 
plaatsing van UrbanCampsite naast het populaire stadsstrand van 
IJburg voor een grote stroom toevallige bezoekers. 

Ook dit jaar is weer gebleken dat het bieden van de mogelijkheid om 
te blijven overnachten in de kunstwerken het project uniek maakt. 
Juist hierdoor verandert de plek van betekenisloze zandvlakte 
naar sfeervolle verblijfsruimte. Fantaseren over hoe het is om in 
zo’n installatie de nacht door te brengen maakt de afstand tussen 
bezoeker en tentoonstelling kleiner. Door de context van de camping 
worden de kunstwerken opeens deel van het echte leven. 

Deze beleving is nog sterker voor de gasten die ook daadwerkelijk 
blijven slapen. Deze gasten konden genieten van de kunst, de nacht 
doorbrengen in een bijzondere installatie, waren even in een andere 
wereld en werden regelmatig verrast door de elementen zand, wind 
en water. Alle drie nadrukkelijk aanwezig op het Centrumeiland. 
Daarbij kwamen er zittend aan het kampvuur of in de hottub vaak 
leuke en bijzondere ontmoetingen tot stand tussen de verschillende 
gasten van UrbanCampsite.



DOELGROEPEN
In de zomer van 2015 heeft een groot aantal Amsterdammers 
ervoor gekozen een nachtje door te brengen op UrbanCampsite. Het 
percentage logees uit Amsterdam lag op zo’n 50%. Daarmee is het 
percentage Amsterdammers hoger dan in 2013. Deze groep komt 
met name voor de belevenis, de overnachting in een bijzondere 
installatie en een avond van ontmoetingen met mede avonturiers. 
Bijzonder blij waren we natuurlijk met het grote aantal IJburgers dat 
een overnachting boekte op de camping. Op vakantie in hun eigen 
buurt. Voor deze laatste groep is IJburg natuurlijk bekend terrein, 
maar voor een groot aantal andere Amsterdammers was het de 
eerste kennismaking met IJburg.

De overweldigende persaandacht heeft geleid tot een groot 
aantal internationale en nationale bezoekers. Mensen die voor 
UrbanCampsite een bezoek brachten aan Amsterdam of hun bezoek 
aan Amsterdam uitbreide met een bezoek aan UrbanCampsite. 
Dit zijn met name kunst -en architectuurliefhebbers, maar ook de 
avonturiers die altijd op zoek zijn naar iets bijzondere ervaring.

 

Tot slot trekt het stadstrand IJburg op mooie dagen natuurlijk 
een groot aantal bezoekers, bezoekers die ook even een kijkje 
kwamen nemen op UrbanCampsite. Deze groep bezoekers komt 
UrbanCampsite toevallig tegen. Regelmatig zijn dit bezoekers die 
niet zelf een tentoonstelling zouden bezoeken, maar misschien juist 
daarom vol enthousiasme reageerden. 











BEDBUG - FRANKA TE LINTEL HEKKERT - RONNIE KOMMENE

DE TENTOONSTELLING
UrbanCampsiteAmsterdam veranderde de betekenis van het 
Centrumeiland door deze zandvlakte op IJburg te transformeren in 
een openbare tentoonstelling. Deze tentoonstelling bestond uit 14 
kunstwerken die geselecteerd waren door de adviescommissie va 
UrbanCampsiteAmsterdam.

Twaalf kunstenaars kregen opdracht een kunstwerk te ontwikkelen 
dat dienst deed als slaapplaats. Naast deze twaalf kunstwerken 
vervulde de twee andere werken een facilitaire functie. De Tribal 
Toilet Tower van Atelier Van Lieshout gaf invulling aan de sanitaire 
voorzieningen (zie hieronder) en Venividimultiplex verzorgde met 
haar Motion Based Light Trail voor de verlichting op de Campsite.

In de tentoonstelling stond betekenis en betekenisverandering 
centraal. Om deze reden selecteerde UrbanCampsiteAmsterdam 
specifiek ontwerpers en kunstenaars die ook met deze thematiek 
spelen. Verschillende kunstenaars maakte voor hun werk gebruikt 
van ‘waardeloze’ materialen. De Bedbug werd bijvoorbeeld volledig 
vervaardigd van afval. En voor de Goathi en de Shrink wrap werd 
gebruik gemaakt van verpakkingsmateriaal.

Andere kunstenaars richtten zich juist op de interactie tussen 
object en omgeving, waardoor beide een andere dimensie krijgen. 
De Universe 7 en de Upside Down You Turn Me, zijn hiervan mooie 
voorbeelden.

De overgang van nutteloos naar nut, van betekenisloos naar 
betekenisvol werd zo constant opgezocht. De bezoekers en logees 
werden steeds verrast, uitgedaagd hun verwachtingen bij te stellen 
en gestimuleerd om anders te kijken naar hun omgeving.



SUPERFIRE - VENIVIDIMULTIPLEXDE ZOLDERKAMER - ARJEN BOERSTRA



UIT HOUT GESNEDEN - STUDIO PLOTSVAL ROSS- MUD PROJECTS



SOLID FAMILY- BOOMHUTTENFESTKITECABIN - FRANK BLOEM



UPSIDE DOWN YOU TURN ME - ROB SWEERETRAMPOTENT - VINCE VIJNSMA



UNIVERSE7 - ROBBERT VAN DER HORSTGOAHTI - VICTOR LEURS



MOTION BASED LIGHT TRAIL - VENIVIDIMULTIPLEXIBC SHRINKWRAP - REFUNC



DE CAMPING
UrbanCampsite 2015 bestond uit 12 installaties waarin kon worden 
overnacht. Omdat tijdens de pilot in 2013 was gebleken dat de 
Campsite een aansprekend concept is voor gezinnen plaatsten we 
dit jaar ook twee vier-persoons installaties. We hebben daardoor een 
groot aantal gezinnen mogen ontvangen en zelfs het Jeugdjournaal 
op bezoek gehad. De andere installaties boden onderdak aan 
2 personen. De prijzen van een overnachting lagen voor een 
twee-persoonsinstallatie op € 85 en voor een 4-persoonsinstallatie 
op € 100.

De verhuur van de installaties vond plaats via AIRBNB en 
Travelbird. Het bereik van deze websites is voldoende om zowel een 
Nederlands als een buitenlands publiek te trekken. De overweldigde 
persaandacht is daarbij natuurlijk van groot belang. Daarmee 
realiseerde UrbanCampsite in 2015 een bezettingsgraad van zo’n 65%. 
Met veel enthousiasme hebben we een aantal Nederlandse en ook 
buitenlandse gasten voor de tweede keer mogen ontvangen. Zoals 
de Amerikaanse moeder en dochter en het stel dat in de Belgische 
Ardennen zelf ook een bed & breakfast runt.  

De inrichting van de verschillende mobiele installaties was 
afhankelijk van de omvang en de karakteristieken van de installatie. 
Alle installaties waren in ieder geval voorzien van een comfortabel 
opgemaakt 2-persoonsbed en een gezellig bedlampje.

Naast een slaapplaats bood UrbanCampsite natuurlijk ook 
de voorzieningen van een reguliere camping. Weliswaar geen 
traditionele kantine, maar wel met een bijzondere plek waar gasten, 
bezoekers, buurtbewoners en kunstenaars elkaar kunnen ontmoeten, 
waar workshops worden gegeven en gezamenlijk wordt gegeten en 
gedronken. Deze gemeenschappelijke ruimte werd ontworpen en 
gebouwd door 1e jaars student Bouwkunde. De 9 studenten hebben 
de interactie tussen de campinggasten centraal gesteld in hun 
ontwerp en hebben een vrije, maar ook intieme sfeer gecreëerd.

De kleine keuken in de gemeenschappelijke ruimte bood gasten 
de mogelijkheid om een eenvoudige maaltijd te bereiden. Daarbij 
werd actief gebruik gemaakt van de geweldige pizza-oven van 
Koele Kachels en de bbq.  S’avonds genoten de gasten rondom 
het kampvuur en in de hottub. Samen koken, in de hottub of 
rondom het kampvuur kwamen vaak de leukste, mooiste en 
interessantste ontmoetingen tot stand. De bijzondere verlichting van 
Venividimultiplex gaf aan dit geheel een speciale sfeer gedurende de 
nacht.

Het dagelijks beheer ligt gedurende de opening van UrbanCampsite 
in handen van ons (Francis Nijenhuis en Annette van Driel) en 
de vrijwilligers van Stichting UrbanCampsite. Zij zorgen voor een 
gastvrije ontvangst van de gasten, verschonen de bedden, zorgen 
voor een schoon toilet en een schone keuken, nodigen s ‘avonds 
de gasten uit rondom het kampvuur, leggen de reserveringen vast, 
doen de administratie, dragen zorg voor de programmering,  leiden 
bezoekers rond en zorgen met een aanwezigheid voor een gezellige 
en veilige sfeer op de UrbanCampsite.

De ontwerpers en kunstenaars blijven eigenaar van de installaties. 
Zij ontvangen van Stichting UrbanCampsite een vergoeding 
voor het bouwen en het plaatsen van de installaties op 
UrbanCampsiteAmsterdam. Daarnaast ontvangen de kunstenaars 
een percentage van de omzet.





HET SANITAIRE
Het Centrumeiland van IJburg is een nog lege ruimte waarin 
nagedacht kan worden over het vormgeven van een nieuw te bouwen 
stuk stad. Daarbij is het Centrumeiland de enige plek in Amsterdam 
waar nog geen boven- en ondergrondse infrastructuur aanwezig is.

UrbanCampsiteAmsterdam benutte deze unieke kans door tijdens 
de editie 2015 van UrbanCampsite de mogelijkheden van een nieuwe 
en innovatieve energie- en waterinfrastructuur te onderzoeken. De 
Tribal Toilet Tower van Atelier Van Lieshout sloot hierop naadloos 
aan.

De Tribal Toilet Tower is een volledig functionerende, 
opzichzelfstaande, zelfvoorzienende installatie. Een installatie die 
een alternatief bood voor iedere reguliere sanitaire voorziening. De 
Tribal Toilet Tower bestaat uit twee toiletten, twee douches, een 
wasbak, compostreservoirs en helofytenfilters. De composttoiletten 
werkten met stro. Na het ontlasten gooide de gasten een handje 
stro in de compostreservoirs en sloten de klep van het toilet. 
De ontlasting wordt gecomposteerd in de compostreservoirs en 
herbruikbaar gemaakt voor landbouw. Omdat waterleiding en 
riolering ontbraken op het Centrumeiland werd ten behoeve van de 
douches en de wasbak direct water onttrokken aan het IJsselmeer. 
De Tribal Toilet Tower werd hiervoor aangesloten op de Villagepump.

De Villagepump is een handmatige pomp, die grond- of oppervlakte 
water zuivert tijdens het oppompen van het water. Deze pomp wordt 
voornamelijk in derde wereldlanden gebruikt. Voor het plaatsen van 
de Villagepump op het Centrumeiland is eerst een bron geslagen op 
zo’n 5 meter diepte. Alle gasten werd gevraagd voor het douchen 
hun eigen douchewater op te pompen, zo’n 50 liter. Dit water kwam 
terecht in een buffervat. Vanuit het buffervat werd het water via de 
geiser opgepompt naar de douche, wanneer deze werd aangezet. Het 
gebruikte water werd, nadat het was gezuiverd in de helofytenfilter, 
weer teruggegeven aan het IJsselmeer.

Naast de functionele rol speelde de Tribal Toilet Tower op 
UrbanCampsite ook een symbolische rol. De Tribal Toilet Tower 
vormde het middelpunt van UrbanCampsite en door zijn hoogte 
een landmark voor het gehele Centrumeiland. Niet weggestopt en 
verhuld, maar prominent aanwezig als drager van deze nieuwe en 
tijdelijke samenleving, als centraal verzamelpunt waar omheen het 
leven zich afspeelt.

Daarnaast werd op deze plek helder in beeld wordt gebracht welke 
processen ten grondslag liggen aan onze dagelijkse sanitaire 
voorzieningen en welke mogelijkheden er zijn om deze processen op 
meer innovatieve en duurzame wijze invulling te geven.

De Tribal Toilet Tower werd opgebouwd uit staal. Een bewuste keuze, 
vanwege de rouwe en robuuste uitstraling. De materiaalkeuze zorgt 
ervoor dat het werk gedurende de looptijd van de camping veranderd 
van kleur en uitstraling. De staalgrijze kleur maakt onder invloed 
van wind, regen en zand geleidelijk aan plaats voor roestbruin. De 
Tribal Toilet Tower ging zo steeds meer onderdeel uitmaken van het 
landschap van het Centrumeiland. Dit proces werd versterkt door de 
groei van het riet in de helofytenfilters.

NA 2 WEKEN



TRIBAL TOILET TOWER IN DE MAAK





NA 2 MAANDEN



DE OPENING
De opening van de tweede editie van UrbanCampsite op het 
Centrumeiland van IJburg vierde we op 6 juni van 2015. De 
officiële opening werd verricht door Ivar Manuel, voorzitter 
bestuurscommissie Oost. We vierde de opening samen met het 
Rode Loper Festival. Het Rode Loper Festival organiseerde onder 
het thema Building4Community een beeldende kunstroute, een 
theatervoorstelling en interactieve voorstelling voor de Jeugd.



ACADEMIE VAN BOUWKUNST OLV RODE LOPER FESTIVAL



BLANK SPACES - VENIVIDIMULTIPLEX

RANDPROGRAMMERING
UrbanCampsiteAmsterdam laat zien hoe het perspectief op je 
omgeving kan veranderen. Met onze randprogrammering in de editie 
van 2015 wilden we bezoekers meenemen in de mogelijkheden 
die ze zelf hebben om invloed uit te oefenen op die omgeving. 
UrbanCampsiteAmsterdam moedigde haar bezoekers aan niet alleen 
te kijken, maar ook zelf te doen, ontdekken en ervaren. Dit maakten 
we mogelijk door het aanbieden van een werkplaats, workshops en 
inspiratie-avonden.

De workshops op UrbanCampsiteAmsterdam werden voornamelijk 
ingevuld door de kunstenaars, architecten en ontwerpers die een 
bijdrage leverden aan de tentoonstelling. Zij namen de deelnemers 
mee in hun visie op de omgeving, ontwikkelingen in de samenleving 
en het ontwerpproces.

Transformatie en beleving stonden centraal in de workshops. 
Bezoekers en gasten gingen zelf aan de slag met het teweeg 
brengen van veranderingen in de omgeving. Deze veranderingen 
konden fysiek zijn, maar ook mentaal. In het laatste geval worden 
deelnemers uitgedaagd zichzelf te veranderen en zo anders te leren 
kijken. Een voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van Bakkerij De 
Eenvoud op UrbanCampsite. Bij Bakkerij De Eenvoud bakten gasten 
en bezoekers gezamenlijk brood, terwijl zij spraken over Eenvoud.

De workshops werden iedere zondagmiddag aangeboden aan de 
campinggasten en bezoekers. Vooraf inschrijven was niet nodig. 
Iedere toevallige bezoeker kon aanschuiven. Op deze wijze nodigen 
we alle bezoekers uit om mee te kijken, mee te denken en hun 
visie te geven. Wij denk dat juist dat UrbanCampsiteAmsterdam 
een interessante en aantrekkelijke tentoonstelling maakt om te 
bezoeken. Daarbij vormt het een reden om iedere keer weer terug te 
komen.

Bij het samenstellen van het workshopprogramma zijn we 
productioneel ondersteund door de Maakschool van Stichting 
Nowhere.

De resultaten van een aantal workshops was op het terrein 
van UrbanCampsiteAmsterdam gedurende de hele periode te 
bewonderen, zoals de palletloungers, de hot-tub, de verlichting 
in de gemeenschappelijke ruimte en de groenteraket. En ook de 
resultaten van de workshop Blankspaces, waarin we bouwde met 
bamboe, waren geruime tijd te bewonderen. Helaas overleefde ze de 
zomerstorm op 25 juli niet.  

Naast de workshops waren er op zaterdagavond regelmatig 
activiteiten. Zo organiseerde Arcam een reeks kampvuurgesprekken 
waar thema’s en vraagstukken aan de orde kwamen die te maken 
hadden met toekomstontwikkelingen. Tijdens de inspiratie-avonden 
van De Bovenverdieping gingen de mensen vooral zelf aan de slag. En 
op de filmavonden genoten we gezamenlijk onder het genot van een 
drankje van een mooie film.

Naast deelname aan het programma bood UrbanCampsite haar 
gasten en bezoekers de kans om zelf aan de slag te gaan in de 
werkplaats. De werkplaats bestond uit een container voorzien van 
gereedschap en materialen om zelf te creëren.  Creatieven en handige 
(en minder handige) bezoekers werden hierbij ondersteund door de 
medewerkers van de Maakschool.



MIDZOMERNACHTVIERING .... COCASA 
Op 21 juni begint de zomer! Dit viert CoCasa met kampvuur, muziek, potluck hapjes en drankjes. 
Neem je eigen (bio) hapjes, drankjes en muziek mee. 
Aanmelden via cocasa.com

ZO 
juni 21

Vanaf 19:30 uur

KAMPVUURGESPREK VAN ZANDHOOP NAAR WOONEILAND .... NUON
Het Centrumeiland van IJburg, nu nog een kale zandvlakte maar over een paar jaar wonen, werken en 
spelen we hier. Hoe ontwikkel je zo’n nieuw gebied? Waar komt de energie vandaan om het eiland te 
verlichten en te verwarmen? Wat zijn jouw ideeën? Praat met ons mee tijdens het kampvuurgesprek.van de 
Maakplaats, promotie van ons maakprogramma.

ZA 
juni 27

19:30 – 21:30 uur

KLEINE NUNA ZONNEAUTO’S BOUWEN .... NUON
Bouw je eigen schaalmodel van de zonneauto van het Nuon Solar team.  Een mini Nuna die in 2013 
de zonnerace in Australië won. Deze kleine auto heeft zonnecelletjes en kan echt rijden.

ZO 
juni28

Inloop vanaf 13:00 uur

KLANKKLEMMETJES BOUWEN .... FEMKE BIJLSMA EN ALLARD 
ROETERINK
Bouw een apparaatje waarmee je kunt onderzoeken hoe je huid klinkt en welke geluiden een plant 
of een pudding maken.

ZO 
juli5

KAMPVUURGESPREK ISM ARCAM .... DIRK SIJMONS (LANDSCHAPSARCHITECT)
 H+N+S Landschapsarchitecten is betrokken bij de ontwikkeling van IJburg. Sijmons vertelt over de 
geplande en spontane natuurontwikkeling in het IJmeer.

ZA 
juli4

19:30 uur 
Aanmelding via ARCAM.nl

Inloop vanaf 13:00 uur

BLANKSPACE .... VENIVIDIMULTIPLEX
Met vlakken ruimte maken en ervaren: hoog waaiend, dicht gespannen en ver drijvend:  
we gaan het zien!

ZO 
juli12

Inloop vanaf 13.00 uur

AFVAL WINDMOLEN BOUWEN .... BORIS DUIJNEVELD 
MUD PROJECTS
Een windmolen maken van oude onderdelen.

ZO 
juli 19

Inloop vanaf 13:00 uur

ZA 
aug 22

Start 20:30 uur

WORKSHOP LASSEN .... BUURTWERKPLAATS NOORDERHOF
Altijd al eens willen lassen. Kom vandaag leren hoe je een buitenkachel in elkaar last.

ZO 
aug23

Inloop vanaf 13.00 uur

MAKERSPARADE
Laatste maaksessie. Inloop voor alle makers en publiek om voor de laatste keer aan de  
slag te gaan.

ZO 
aug30

Inloop vanaf 13.00 uur

IJBURG SERVEERT .... ISM GOLFSTROMEN  EN ARCAM
IJburg serveert is een eenmalig pop-up bezorgrestaurant. Alle gerechten worden door IJburgse 
keukenprins(ess)en in hun eigen keukens bereid en door onze speciale bezorgdienst real-time 
bezorgd. Proef in een bijzondere setting wat de IJburgse keuken te bieden heeft.

VRIJZAZO 
aug

21-23

Gehele dag

KAMPVUURGESPREK .... ISM ARCAM JOOP MULDER (CREATIEF  
DIRECTEUR EN OPRICHTER OEROL)
Mulder komt vertellen over de expositie ‘Stuiflan Slaaphuis’, waarbij RWS en studenten van de TU Delft ideeën 
tonen van strandpaviljoens en -huisjes. In de ontwerpen gaan kustbescherming en kustbeleving hand in hand.

ZA
aug 8

Start 19:30 uur

RODE LOPER THEATERROUTE (10+)  ....  ISM TITIA BOUWMEESTER
Gemaakt en gespeeld door bewoners Martien Schaaperhuis en jonge makers van de Theater-
school ism Titia Bouwmeester. Ga je mijn verhaal stelen of mag ik ook meedoen? Beleef de rauwe rand-
jes van IJburg zonder scheidslijnen.

ZA
juni 6

18:00 en 20:30 uur 

RODE LOPER FAMILIEVOORSTELLING  (6+) .... LOT HOUTEPEN 
Theatervoorstelling Zora en de Zuiderzee of Waar de wind vandaan kwam 

ZO 
juni7

12.00 -14.00 -16.00 uur

HOTTUB BOUWEN .... KOELE KACHELS
Altijd al eens hottub willen bouwen? Bouw mee aan de UrbanCampsite hottub. 

ZO 
juni14

Inloop vanaf 13:00 uur

RODE LOPER THEATERROUTE (10+)  ....  ISM TITIA BOUWMEESTER
Gemaakt en gespeeld door bewoners Martien Schaaperhuis en jonge makers van de Theater-
school ism Titia Bouwmeester. Ga je mijn verhaal stelen of mag ik ook meedoen? Beleef de rauwe rand-
jes van IJburg zonder scheidslijnen.

ZO 
juni7

13:00 en 15:30 uur

OFFICIËLE OPENING URBANCAMPSITE .... URBANCAMPSITE
In samenwerking met het Rode Loper Festival open we UrbanCampsite Amsterdam.
Het programma is te vinden op onze website. 

ZA
juni 6

vanaf 16:00 uur

OPENING WERKPLAATS .... BUURTWERKPLAATS NOORDERHOF
De mobiele Buurtwerkplaats Noorderhof wordt vandaag geopend. Bijna drie maanden lang 
staat de werkplaats tot uw beschikking! 

ZA
juni 6

vanaf 16:00 uur

KAMPVUURGESPREK .... ISM ARCAM 
De spreker binnenkort bekend op onze website.

ZA 
juni 20

Start 19:30 uur

PALLETLOUNCHER BOUWEN .... JOEP WEERTS
Maak je eigen comfortabele Palletlounger. Samen bouwen we van pallets goed-zittende banken 
voor uw tuin. 

ZO 
juni21

Inloop vanaf 13.00 uur

VAN HET KASTJE NAAR DE MUUR .... POETRY CIRCLE NOWHERE
Een interactieve tweedehands voorstelling van Poetry Circle Nowhere over ‘Recycling’.

ZA 
juli 25

Gehele dag

OPENLUCHTFILM SOUL KITCHEN .... ISM VRIJBURCHT EN IJFF
In deze film vanFatih Akin schittert Akins jeugdvriend Bousdoukos in de hoofdrol als de uitbater 
van een Hamburgse dansloods met frituurvoedsel. Dankzij een temperamentvolle topkok gooit 
hij het roer om, onderwijl belaagd door criminelen, de belastingdienst en grondspeculanten.

ZA 
juli25

Start 21:00 uur

HAKEN EN BREIEN MET OUDE T-SHIRTS .... THISISAROBOT
Kom haken met draad gemaakt van oude t-shirts en stukken stof. Je kunt tassen of  
kledingstukken haken maar ook oude krukjes stoelen of tafeltjes stofferen met haakwerk.

ZO 
juli26

Inloop vanaf 13:00 uur

INSPIRATIEAVOND OVER  LICHTARCHITECTUUR .... ISM DE BOVEN-
VERDIEPING ....  ARJAN CRUIJSEN (LICHTARCHITECT)
Cruijsen vertelt net zo gepassioneerd over de sterrenhemel als over zijn bedlampje en maakt sa-
men met jou tijdens de workshop een spannend lichtobject.

VRIJ 
juli31

Start 20:30 uur

EEN SHELTER BOUWEN ....  REFUNC
Ontwerp en bouw samen met de mannen van REFUNC een shelter van zandzakken  
en afvalhout. 

ZO 
aug2

Inloop vanaf 13:00 uur

EEN POP POP MOTORBOOTJE MAKEN .... EIBERT DRAISMA EN 
ZINA KISCH
Van eenvoudige materialen zelf een klein motorbootje maken dat echt vaart met een 
supermooi geluid!

ZO 
aug 9

Inloop vanaf 13:00 uur

BAKKERIJ DE EENVOUD .... PEIK SUYLING
In Bakkerij de Eenvoud kneden we deeg en bakken samen brood. Ondertussen zoeken we het 
gesprek op over Eenvoud.

ZO 
aug 16

Inloop vanaf 08:00 uur

INSPIRATIEAVOND OVER STADSLANDBOUW .... ISM DE BOVEN-
VERDIEPING  EN  DE STADSLANDBOUWERS VAN NOORD OOGST
Noord Oogst vertelt over trends op het gebied van ons eten en hun eigen antwoord daarop. 
Kleinschalig produceren van voedsel was nog nooit zo leuk!

VRIJ 
aug28

Start 20:30 uur

OPENLUCHTFILM HEMEL IN GUANGZHOU .... ISM VRIJBURCHT  EN IJFF
‘Hemel in Guangzhou’ biedt een openhartige kijk op de persoonlijke en professionele dilemma’s van de 
architect Mark Hemel die met zijn eerste grote opdracht meteen het hoogst haalbare lijkt te verwezenlijken, 
het bouwen van de hoogste televisietoren ter wereld. (Filmmaker Peter Franken is aanwezig)

Art-Sleep-Experience 
UrbanCampsite Amsterdam 
strijkt ieder jaar neer op een 
andere plek. Van 1 juni tot 1 
september 2015 bivakkeert 
UrbanCampsite op het 
uiterste puntje van het 
Centrumeiland van IJburg. 
We bieden onze gasten alle 
voorzieningen van een 
normale camping… en meer. 
Op UrbanCampsite komen 
kunst en kamperen samen. 
Overnacht in een van de 
artistieke, bijzondere of 
gewoon (te) gekke mobiele 
objecten die als hotelkamer 
zijn ingericht?

NOG MEER PROGRAMMA  -  UrbanCampsite maakt veel los bij mensen. 
‘Zelf maken’ is een concept dat bij diverse partijen en individuen tot de 
verbeelding spreekt. UrbanCampsite zegt tegen deze partijen: kom maar, 
doe maar, maak maar!

MAAKPROGRAMMA  -  UrbanCampsite gaat niet alleen over  
kamperen maar ook over het maken en naar je hand zetten van je  
eigen leefomgeving. Daarom biedt UrbanCampsite haar 
campinggasten en het aanwaaiende publiek een doorlopend 
Maakprogramma. Je kunt aan de slag in de Werkplaats of 
de Maakwinkel en er zijn elke zondag Maakworkshops. Het 
Maakprogramma is een productie van de Maakschool samen met 
UrbanCampsite en Buurtwerkplaats Noorderhof.

MAAKZONDAGEN  - Iedere zondag vanaf 13.00 uur verzorgt een  
‘MAKER’ een inloopworkshop voor  campinggasten en aanwaaiend  
publiek. Kijk voor meer informatie in de agenda hieronder. De workshops 
zijn gratis toegankelijk, vooraf reserveren is niet nodig. 

WERKPLAATS  -  Je handen jeuken en het is geen zondag? Dan kun je je 
ei kwijt in de Maakwerkplaats. In deze mobiele werkplaats kun je aan de 
slag met zelf gejutte of meegebrachte materialen, of met onderdelen en 
ingrediënten uit de Maakwinkel. De hele zomer is er de mogelijkheid  
gebruik te maken van de werkplaats.

MAAKWINKEL  -  De Maakwinkel heeft bijzondere doe-het-zelfpakketten 
die je ter plekke of thuis in elkaar kunt zetten. Met de gebruiks- 
aanwijzingen, onderdelen en ingrediënten die voorhanden zijn maak je  
gebruiksvoorwerpen of eten. Denk aan een tekenrobot, een  
palletlouncher, een drankje, een snack of een T-shirt.

ARCAM KAMPVUURGESPREKKEN  -  Op drie zaterdagavonden 
organiseert ARCAM gesprekken rond het kampvuur met een bijzondere 
gast. Aan de orde komen de toekomstontwikkelingen op het gebied 
van architectuur, stedenbouw en IJburg. Iedereen is welkom om mee te 
luisteren en mee te praten. 

AGENDA

Urban
Campsite
Amsterdam

MIDZOMERNACHTVIERING .... COCASA 
Op 21 juni begint de zomer! Dit viert CoCasa met kampvuur, muziek, potluck hapjes en drankjes. 
Neem je eigen (bio) hapjes, drankjes en muziek mee. 
Aanmelden via cocasa.com

ZO 
juni 21

Vanaf 19:30 uur

KAMPVUURGESPREK VAN ZANDHOOP NAAR WOONEILAND .... NUON
Het Centrumeiland van IJburg, nu nog een kale zandvlakte maar over een paar jaar wonen, werken en 
spelen we hier. Hoe ontwikkel je zo’n nieuw gebied? Waar komt de energie vandaan om het eiland te 
verlichten en te verwarmen? Wat zijn jouw ideeën? Praat met ons mee tijdens het kampvuurgesprek.van de 
Maakplaats, promotie van ons maakprogramma.

ZA 
juni 27

19:30 – 21:30 uur

KLEINE NUNA ZONNEAUTO’S BOUWEN .... NUON
Bouw je eigen schaalmodel van de zonneauto van het Nuon Solar team.  Een mini Nuna die in 2013 
de zonnerace in Australië won. Deze kleine auto heeft zonnecelletjes en kan echt rijden.

ZO 
juni28

Inloop vanaf 13:00 uur

KLANKKLEMMETJES BOUWEN .... FEMKE BIJLSMA EN ALLARD 
ROETERINK
Bouw een apparaatje waarmee je kunt onderzoeken hoe je huid klinkt en welke geluiden een plant 
of een pudding maken.

ZO 
juli5

KAMPVUURGESPREK ISM ARCAM .... DIRK SIJMONS (LANDSCHAPSARCHITECT)
 H+N+S Landschapsarchitecten is betrokken bij de ontwikkeling van IJburg. Sijmons vertelt over de 
geplande en spontane natuurontwikkeling in het IJmeer.

ZA 
juli4

19:30 uur 
Aanmelding via ARCAM.nl

Inloop vanaf 13:00 uur

BLANKSPACE .... VENIVIDIMULTIPLEX
Met vlakken ruimte maken en ervaren: hoog waaiend, dicht gespannen en ver drijvend:  
we gaan het zien!

ZO 
juli12

Inloop vanaf 13.00 uur

AFVAL WINDMOLEN BOUWEN .... BORIS DUIJNEVELD 
MUD PROJECTS
Een windmolen maken van oude onderdelen.

ZO 
juli 19

Inloop vanaf 13:00 uur

ZA 
aug 22

Start 20:30 uur

WORKSHOP LASSEN .... BUURTWERKPLAATS NOORDERHOF
Altijd al eens willen lassen. Kom vandaag leren hoe je een buitenkachel in elkaar last.

ZO 
aug23

Inloop vanaf 13.00 uur

MAKERSPARADE
Laatste maaksessie. Inloop voor alle makers en publiek om voor de laatste keer aan de  
slag te gaan.

ZO 
aug30

Inloop vanaf 13.00 uur

IJBURG SERVEERT .... ISM GOLFSTROMEN  EN ARCAM
IJburg serveert is een eenmalig pop-up bezorgrestaurant. Alle gerechten worden door IJburgse 
keukenprins(ess)en in hun eigen keukens bereid en door onze speciale bezorgdienst real-time 
bezorgd. Proef in een bijzondere setting wat de IJburgse keuken te bieden heeft.

VRIJZAZO 
aug

21-23

Gehele dag

KAMPVUURGESPREK .... ISM ARCAM JOOP MULDER (CREATIEF  
DIRECTEUR EN OPRICHTER OEROL)
Mulder komt vertellen over de expositie ‘Stuiflan Slaaphuis’, waarbij RWS en studenten van de TU Delft ideeën 
tonen van strandpaviljoens en -huisjes. In de ontwerpen gaan kustbescherming en kustbeleving hand in hand.

ZA
aug 8

Start 19:30 uur

RODE LOPER THEATERROUTE (10+)  ....  ISM TITIA BOUWMEESTER
Gemaakt en gespeeld door bewoners Martien Schaaperhuis en jonge makers van de Theater-
school ism Titia Bouwmeester. Ga je mijn verhaal stelen of mag ik ook meedoen? Beleef de rauwe rand-
jes van IJburg zonder scheidslijnen.

ZA
juni 6

18:00 en 20:30 uur 

RODE LOPER FAMILIEVOORSTELLING  (6+) .... LOT HOUTEPEN 
Theatervoorstelling Zora en de Zuiderzee of Waar de wind vandaan kwam 

ZO 
juni7

12.00 -14.00 -16.00 uur

HOTTUB BOUWEN .... KOELE KACHELS
Altijd al eens hottub willen bouwen? Bouw mee aan de UrbanCampsite hottub. 

ZO 
juni14

Inloop vanaf 13:00 uur

RODE LOPER THEATERROUTE (10+)  ....  ISM TITIA BOUWMEESTER
Gemaakt en gespeeld door bewoners Martien Schaaperhuis en jonge makers van de Theater-
school ism Titia Bouwmeester. Ga je mijn verhaal stelen of mag ik ook meedoen? Beleef de rauwe rand-
jes van IJburg zonder scheidslijnen.

ZO 
juni7

13:00 en 15:30 uur

OFFICIËLE OPENING URBANCAMPSITE .... URBANCAMPSITE
In samenwerking met het Rode Loper Festival open we UrbanCampsite Amsterdam.
Het programma is te vinden op onze website. 

ZA
juni 6

vanaf 16:00 uur

OPENING WERKPLAATS .... BUURTWERKPLAATS NOORDERHOF
De mobiele Buurtwerkplaats Noorderhof wordt vandaag geopend. Bijna drie maanden lang 
staat de werkplaats tot uw beschikking! 

ZA
juni 6

vanaf 16:00 uur

KAMPVUURGESPREK .... ISM ARCAM 
De spreker binnenkort bekend op onze website.

ZA 
juni 20

Start 19:30 uur

PALLETLOUNCHER BOUWEN .... JOEP WEERTS
Maak je eigen comfortabele Palletlounger. Samen bouwen we van pallets goed-zittende banken 
voor uw tuin. 

ZO 
juni21

Inloop vanaf 13.00 uur

VAN HET KASTJE NAAR DE MUUR .... POETRY CIRCLE NOWHERE
Een interactieve tweedehands voorstelling van Poetry Circle Nowhere over ‘Recycling’.

ZA 
juli 25

Gehele dag

OPENLUCHTFILM SOUL KITCHEN .... ISM VRIJBURCHT EN IJFF
In deze film vanFatih Akin schittert Akins jeugdvriend Bousdoukos in de hoofdrol als de uitbater 
van een Hamburgse dansloods met frituurvoedsel. Dankzij een temperamentvolle topkok gooit 
hij het roer om, onderwijl belaagd door criminelen, de belastingdienst en grondspeculanten.

ZA 
juli25

Start 21:00 uur

HAKEN EN BREIEN MET OUDE T-SHIRTS .... THISISAROBOT
Kom haken met draad gemaakt van oude t-shirts en stukken stof. Je kunt tassen of  
kledingstukken haken maar ook oude krukjes stoelen of tafeltjes stofferen met haakwerk.

ZO 
juli26

Inloop vanaf 13:00 uur

INSPIRATIEAVOND OVER  LICHTARCHITECTUUR .... ISM DE BOVEN-
VERDIEPING ....  ARJAN CRUIJSEN (LICHTARCHITECT)
Cruijsen vertelt net zo gepassioneerd over de sterrenhemel als over zijn bedlampje en maakt sa-
men met jou tijdens de workshop een spannend lichtobject.

VRIJ 
juli31

Start 20:30 uur

EEN SHELTER BOUWEN ....  REFUNC
Ontwerp en bouw samen met de mannen van REFUNC een shelter van zandzakken  
en afvalhout. 

ZO 
aug2

Inloop vanaf 13:00 uur

EEN POP POP MOTORBOOTJE MAKEN .... EIBERT DRAISMA EN 
ZINA KISCH
Van eenvoudige materialen zelf een klein motorbootje maken dat echt vaart met een 
supermooi geluid!

ZO 
aug 9

Inloop vanaf 13:00 uur

BAKKERIJ DE EENVOUD .... PEIK SUYLING
In Bakkerij de Eenvoud kneden we deeg en bakken samen brood. Ondertussen zoeken we het 
gesprek op over Eenvoud.

ZO 
aug 16

Inloop vanaf 08:00 uur

INSPIRATIEAVOND OVER STADSLANDBOUW .... ISM DE BOVEN-
VERDIEPING  EN  DE STADSLANDBOUWERS VAN NOORD OOGST
Noord Oogst vertelt over trends op het gebied van ons eten en hun eigen antwoord daarop. 
Kleinschalig produceren van voedsel was nog nooit zo leuk!

VRIJ 
aug28

Start 20:30 uur

OPENLUCHTFILM HEMEL IN GUANGZHOU .... ISM VRIJBURCHT  EN IJFF
‘Hemel in Guangzhou’ biedt een openhartige kijk op de persoonlijke en professionele dilemma’s van de 
architect Mark Hemel die met zijn eerste grote opdracht meteen het hoogst haalbare lijkt te verwezenlijken, 
het bouwen van de hoogste televisietoren ter wereld. (Filmmaker Peter Franken is aanwezig)

Art-Sleep-Experience 
UrbanCampsite Amsterdam 
strijkt ieder jaar neer op een 
andere plek. Van 1 juni tot 1 
september 2015 bivakkeert 
UrbanCampsite op het 
uiterste puntje van het 
Centrumeiland van IJburg. 
We bieden onze gasten alle 
voorzieningen van een 
normale camping… en meer. 
Op UrbanCampsite komen 
kunst en kamperen samen. 
Overnacht in een van de 
artistieke, bijzondere of 
gewoon (te) gekke mobiele 
objecten die als hotelkamer 
zijn ingericht?

NOG MEER PROGRAMMA  -  UrbanCampsite maakt veel los bij mensen. 
‘Zelf maken’ is een concept dat bij diverse partijen en individuen tot de 
verbeelding spreekt. UrbanCampsite zegt tegen deze partijen: kom maar, 
doe maar, maak maar!

MAAKPROGRAMMA  -  UrbanCampsite gaat niet alleen over  
kamperen maar ook over het maken en naar je hand zetten van je  
eigen leefomgeving. Daarom biedt UrbanCampsite haar 
campinggasten en het aanwaaiende publiek een doorlopend 
Maakprogramma. Je kunt aan de slag in de Werkplaats of 
de Maakwinkel en er zijn elke zondag Maakworkshops. Het 
Maakprogramma is een productie van de Maakschool samen met 
UrbanCampsite en Buurtwerkplaats Noorderhof.

MAAKZONDAGEN  - Iedere zondag vanaf 13.00 uur verzorgt een  
‘MAKER’ een inloopworkshop voor  campinggasten en aanwaaiend  
publiek. Kijk voor meer informatie in de agenda hieronder. De workshops 
zijn gratis toegankelijk, vooraf reserveren is niet nodig. 

WERKPLAATS  -  Je handen jeuken en het is geen zondag? Dan kun je je 
ei kwijt in de Maakwerkplaats. In deze mobiele werkplaats kun je aan de 
slag met zelf gejutte of meegebrachte materialen, of met onderdelen en 
ingrediënten uit de Maakwinkel. De hele zomer is er de mogelijkheid  
gebruik te maken van de werkplaats.

MAAKWINKEL  -  De Maakwinkel heeft bijzondere doe-het-zelfpakketten 
die je ter plekke of thuis in elkaar kunt zetten. Met de gebruiks- 
aanwijzingen, onderdelen en ingrediënten die voorhanden zijn maak je  
gebruiksvoorwerpen of eten. Denk aan een tekenrobot, een  
palletlouncher, een drankje, een snack of een T-shirt.

ARCAM KAMPVUURGESPREKKEN  -  Op drie zaterdagavonden 
organiseert ARCAM gesprekken rond het kampvuur met een bijzondere 
gast. Aan de orde komen de toekomstontwikkelingen op het gebied 
van architectuur, stedenbouw en IJburg. Iedereen is welkom om mee te 
luisteren en mee te praten. 

AGENDA

Urban
Campsite
Amsterdam



EEN POPPOPMOTORBOOTJE MAKEN - EGBERT DRAISMA



HOTTUBE BOUWEN - KOELE KACHELS



VRIJWILLIGERS
UrbanCampsite 2015 was niet mogelijk geweest zonder de grote 
groep vrijwilligers die ons heeft geholpen.

Gedurende drie maanden heeft een wisselende groep internationale 
vrijwilligers geholpen bij het beheer van de Campsite. Voornamelijk 
jonge mensen afkomstig uit alle delen van de wereld, zoals 
Nieuw-Zeeland, Italië, Brunei, Canada, Amerika, Frankrijk, Oostenrijk, 
Spanje, Engeland, Rusland en Brazilië. Mensen die met veel 
enthousiasme onze gasten ontvingen, de bedden opmaakte, wc’s 
verschoonde, de hottub van schoon water voorzagen en s‘avonds 
rondom het kampvuur zorgde voor een leuke internationale sfeer. 
Daarbij trakteerde onze Italiaanse vrijwilliger de gasten regelmatig op 
heerlijke pizza’s uit de pizza-oven of verraste de andere vrijwilligers 
en ons met een pasta.

Alle internationale vrijwilligers meldde zich aan via de website 
Workaway. Sommige bleven een paar dagen, anderen bleven zelfs 2 
maanden. Zij ontvingen voor hun werkzaamheden kost en inwoning. 
Overnachten deden ze in een drietal tenten die net buiten de 
zandwal waren geplaatst. Daarnaast was er voor de vrijwilligers een 
gemeenschappelijke ruimte ingericht.

Naast deze groep internationale vrijwilligers meldde zich ook diverse 
buurtbewoners die een dagje kwamen helpen. Een van onze gasten 
was zo enthousiast dat zij besloot zich op te geven als vrijwilliger. Zij 
heeft ons een aantal dagen met zeer veel enthousiasme geholpen.  

En natuurlijk hadden we het niet gered zonder de hulp van onze 
vrienden. Zij hielpen ons onder andere met de website, de promotie, 
het maken van filmpjes en alle technische problemen waarvoor 
wij kwamen te staan. Daarbij boden ze ons morele steun als het 
even tegenzat en genoten mee met alle geweldige moment en 
belevenissen.



ONZE VRIJWILLIGERS





Adres · Urban 
Campsite
Slapen in een expositie

Stelletjes die voor hun tent of 
huisje zitten, een gemeen-
schappelijke woonkamer, 

een kampvuur, veel uitgelaten 
kinderen, en in het midden van 
het terrein: de gedeelde sanitaire 
voorzieningen. 

In heel veel opzichten lijkt het 
reizende kunstproject Urban-
Campsite Amsterdam in IJburg 
op een standaard camping. Maar 
toch is het anders. De huisjes 
en tenten zijn ontworpen door 
kunstenaars. Het zijn vreemd ge-
vormde kubussen, kegels, bollen 
en wigwams die als ufo’s op het 
strand zijn neergedaald. Als je 
naar binnen spiekt, zie je hoe de 
kampeerders in de coconnetjes 
slapen. Ze zijn te huur via Airbnb.

Het pièce de résistance is de ro-
buuste stalen Tribal Toilet Tower 
van Atelier van Lieshout. Een 
draaitrap leidt naar de wc’s en 
douches. Water voor een douche 
moet je wel eerst zelf uit de grond 
pompen. Uitwerpselen en afval-
water stromen door buizen naar 
beneden in vier grote compost-
bakken. Er groeien rietplanten in 
deze bakken, omdat de wortels 
het water helpen zuiveren. Als je 
dan even genoeg van alle drukte 
hebt, kun je relaxen in een hang-
mat met uitzicht op het IJmeer.  
— Sietske Roorda

Boek · Puur natuurDesign · 
Badgast Wetenschappelijke objecten als kunst

Geurend haakje Een sierlijk ob-
ject van glas op 
een stok. Op 

tafel zou het zeker 
een conversation 
piece worden. Welke 
kunstenaar heeft het 
gemaakt?

Maar het is geen 
kunstwerk, het is  
een 19de-eeuws 
schaalmodel van  
een gevaarlijk on-
derwaterbeest, een 
Portugees oorlogs-
schip, een soort kwal. 
Het is een pronkstuk 
uit de verzameling 
van bankier George 
(Joris) Loudon. 

Loudon begon 
met een collectie 
hedendaagse kunst, 
voor hij zijn aandacht 
verlegde naar objec-
ten van de ‘weten-
schapsexplosie’, de 
tijd waarin de mens 
vol verbazing de 
wereld om hem heen 

Er kan een 
handdoek aan 
hangen, of een 

badjas. Tegelijkertijd 
verspreidt de haak 
een heerlijke rozen-
lucht. Zijn de rozen-
blaadjes uitgegeurd, 
dan is de Rose Hook 
gemakkelijk opnieuw 
te vullen. 

Het accessoire 
is ontworpen door 
kunstenaar Gijs 
Bakker, oprichter 
van Droog design. 
Bakker ontwierp het 
‘badkamerjuweel’ ter 
gelegenheid van het 
130-jarig jubileum 
van Geesa, een bedrijf 
in luxe badkamer-
accessoires. 

Het ronde sieraad 
heeft een diameter 
van 12 cm en is ge-
maakt van messing, 
in een genummerde, 
gelimiteerde oplage 
van 130. 
— Emilie Escher

Prijs € 424, geesa.nl

Eten · Aan de deur
Marley Spoon maaltijdboxen

De maaltijden 
van Marley 
Spoon zijn he-

dendaags, met verse 
kruiden, groente van 
het seizoen en niet 
altijd vlees. Zon-
nige gerech-
ten. Denk: 
een mix 
van Jamie 
Oliver en 
Yotam Ot-
tolenghi.

Precies het 
soort eten waarvoor 
je even langs de Turk-
se supermarkt en de 
visboer fietst op weg 
naar huis. Maar wat 
als je nu niet naar je 
werk fietst, laat staan 
langs een Turk? Dan 
kun je Marley Spoon 
vragen om al die lek-
kernijen af te geven 
aan de deur. 

De twee geteste 
maaltijden (zalm 
op de barbecue met 
tabouleh en groen-
tepakketjes met 
tomatencrostini) 

Marley Spoon 
Maaltijdbox, 
vanaf € 5 per 

portie (bij 4 personen, 
3 maaltijden), marley
spoon.nl

waren beide binnen 
een halfuur te berei-
den. De instructies 
waren helder, al had 
er voor de onervaren 
kok bij moeten staan 
dat je de pitjes van de 

tomaten beter 
kunt verwij-

deren. Het 
feestelijke 
groentepak-

ketje was 
daardoor een 

tikje zompig.  
Maar over de 

smaak niets te 
klagen. Alle spullen 
kraakvers en mooi 
verpakt. Vooral de 
zalm, van leverancier 
Jan van As, was ge-
weldig. Zulke lekkere 
zalm heeft zelfs mijn 
visboer niet. 
— Hilda Bouma

Object  
Lessons, The 
Visualisation  

of Nineteenth- 
Century Life Sciences, 
George Loudon, 
Ridinghouse,  
256 blz., £ 25. 

vastlegde in teke-
ningen en modellen. 
Bijzonder is het feit 
dat Loudon zijn stuk-
ken koos op basis van 
visueel genot.

Zijn het daarmee 
museumstukken?  
In zekere zin wel, 
want de depots 
van musea voor 
natuurlijke historie 
stikken van dit soort 
objecten.

Loudon denkt dat 
kunstliefhebbers zijn 
collectie op prijs zul-
len stellen. Daarom 
heeft hij er een boek 
van laten maken.  
— Hilda Bouma

UrbanCampsite Amsterdam, 
t/m 31 augustus, urbancamp
siteamsterdam.com F
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De ‘Bedbug’ van 
Franka te Lintel 

Hekkert en Ronnie 
Kommene beweegt 

zich over de camping. 

Het pronkstuk 
uit Loudon: een 
schaalmodel van een 
onderwaterbeest. 
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Vlnr: kamperen in een kas, op 
een landgoed en een stadseiland.

1.  De Groote Wijzend in Lutjebroek (NH). Hier word je 

wakker tussen de druiven, perziken en andere planten. Deze 

minicamping op een bloemenkwekerij bestaat uit vijf luxueus 

ingerichte safaritenten in de kas. Bij een zomerse bui zit je 

dus lekker droog. Ook heeft elke tent een eigen steiger aan 

het water. grootewijzend.nl

2.  In het Wijland in Bemmel (GD). Back to basic bij deze 

mobiele kampeerplek. Dit jaar staan de tipi’s, pipowagen en 

hottub in het weiland van Landgoed Doornik. inhetwijland.nl  

3.  UrbanCampsite in Amsterdam. Combineer een citytrip 

eens met kamperen in de ‘great wide open’ van de hoofdstad. 

Deze zomer strijkt de UrbanCampsite namelijk neer op IJburg, 

naast strand Blijburg. Slapen doe je in fantastische (kunst)-

objecten als een futuristische boomhut of een enorm nest. 

urbancampsiteamsterdam.com

Hij past in elk plantsoen en 
levert gratis WINDENERGIE door 
het ruisen van zijn ‘blaadjes’. 
Op Place de la Concorde in Parijs 
is de eerste windboom al in full 
swing te zien: elf meter hoog en 
acht meter breed, met 72 groene 
windturbines als BLAADJES, die 
een rustgevend ruisend boomgeluid 
produceren. De windboom is een 
ontwerp van de Franse firma 
NEWWIND (arbre-a-vent.fr).

RU
IS
EN
DE
 E
NE
RG
IE

KAMPEREN IN HET GROEN

En buiten Nederland: check campinmygarden.com

Laat bij mooi weer de eigen achtertuin even voor wat hij is en ontdek andere,  
PRACHTIGE PLEKKEN IN EIGEN LAND. Onze top 3-kampeeradressen voor deze zomer:

MEDIA 

→ urban campsite amsterdam 
 
→ academie van bouwkunst 
→ dailymail.co.uk 
→ jeugdjournaal 
→ galileo (duits tv programma)

https://vimeo.com/user19531988
http://www.slem.org/projecten/landschapsspelen/video/
http://www.dailymail.co.uk/video/travel/video-1203563/Check-incredible-new-urban-campsite-Amsterdam.html
http://jeugdjournaal.nl/artikel/820965-kinderen-kamperen-in-kunstwerk.html
https://www.youtube.com/watch?v=lp-tk9DI-Jk



