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INLEIDING

UrbanCampsite is een tweejaarlijkse, voor iedereen toegankelijke
openluchttentoonstelling van kunstwerken op een verrassende locatie
in Amsterdam. Het bijzondere aan de kunstwerken is dat je erin kunt
overnachten, waardoor de expositie tegelijkertijd functioneert als
tijdelijke camping.
Iedere twee jaar strijken we neer op een voor het brede publiek
onbekende doch buitengewone locatie in Amsterdam. We willen
bezoekers deze plek op een totaal nieuwe manier laten beleven.
UrbanCampsite is een tentoonstelling die je moet ervaren. Waar je
eerst misschien niets te zoeken had, is opeens een tentoonstelling,
leven en openen zich nieuwe werelden en perspectieven. Hetzelfde
effect brengen we teweeg met de kunstwerken: doordat je erin kunt
slapen, wordt de afstand tussen jou en de kunst weggenomen. Het
opent je blik en maakt dat je op een andere manier naar de werken
gaat kijken.
Naast tentoonstelling en tijdelijke nederzetting, is UrbanCampsite
een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners, toeristen, dagjesmensen,
ontwerpers, kunstenaars, wetenschappers, studenten en gezinnen.
Ook de ontmoeting en de gesprekken die op gang komen zien
we als een verrijking van de ‘totaalervaring’ op UrbanCampsite.
Initiatiefnemers Francis Nijenhuis en Annette van Driel spelen een
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hierin belangrijke rol: zij zijn niet alleen opdrachtgever van de makers,
maar ook gastvrouwen voor de bezoekers. Iedereen wordt persoonlijk
ontvangen en rondgeleid. Dit zorgt voor een unieke, laagdrempelige
sfeer. Het ‘campinggevoel’ maakt het contact tussen makers en
bezoekers eenvoudiger en leuker.

amsterdam
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JAARTHEMA

Elke editie draait de tentoonstelling op UrbanCampsite om één

Urban Campsite is een tentoonstelling en leefomgeving in één en

maatschappelijk thema, dat past bij de tijdgeest. We kozen met het

leent zich daarom perfect voor deze vraag. Er zijn experimentele

thema van 2017 bewust voor een sterke verbinding met de omgeving

objecten waar mensen in kunnen slapen. Maar we hebben ook energie

waarin we tijdelijk neerstreken: Science Park.

en voedsel nodig voor onze gasten, er zijn sanitaire voorzieningen, er

Het thema van UrbanCampsite 2017 was ‘The art of tech-living’.

moet schoongemaakt worden, we produceren afval en we verstrekken

De mens heeft te maken met de grootste technologische vooruitgang

en verwerken informatie. Hoe kunnen we met nieuwe technologieën

ooit. Tijdens UrbanCampsite 2017 onderzochten we hoe

deze praktische ‘problemen’ leuker, makkelijker en duurzamer

(technologische) innovaties ons helpen groeien naar een duurzamere

tackelen?

samenleving, waarin menselijk leven met een hoge kwaliteit mogelijk
blijft.

UrbanCampsite 2017 werd een proeftuin waar we een inkijkje gaven
in ‘the art of tech-living’, in vele opzichten. Een mini-maatschappij

Vanuit UrbanCampsite had je aan alle kanten uitzicht op de

waar je kunst en design en high-tech-innovaties zelf kunt ervaren en

toekomst: aan de ene kant Anna’s Tuin & Ruigte, een tuin waar

waar je kunt reflecteren op de toekomst.

geëxperimenteerd wordt met permacultuur en gecontroleerde
verwildering - voortkomend uit ons verlangen om terug te gaan naar
de basis. Draaide je een halve slag, dan keek je uit op de bedrijven,
de Universiteit van Amsterdam en de Nederlandse organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) op Science Park. Oftewel: op de
wetenschappers van nu en van de toekomst, high-tech-laboratoria,
innovaties, entrepreneurs, het grootste internet-exchange-centrum
ter wereld (AMS-IX) en de top-sterrenkijker van Nederland.
Op UrbanCampsite 2017 wilde we de potentie van wat om ons heen
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gebeurt blootleggen. De overeenkomst tussen kunst en wetenschap
is dat beide disciplines buiten de kaders treden en experimenteren
met nieuwe ideeën. Daarom leek het ons spannend om aan zowel
kunstenaars als wetenschappers dezelfde vraag te stellen: hoe kan
technologische vernieuwing ons leven verduurzamen en verrijken?
Hoe voelt het, hoe ruikt het, hoe proeft het, hoe klinkt het, hoe ziet
het eruit?

amsterdam
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DE LOCATIE

Op het Science Park komen mensen over het algemeen alleen als ze er
iets te zoeken hebben: om te studeren of om te werken. Terwijl het
een plek is waar geweldig interessante dingen gebeuren, in potentie
ook voor een breder (lokaal) publiek.
Om bovenstaande reden was dit de ultieme locatie voor
UrbanCampsite:
onbekend, maar buitengewoon. UrbanCampsite wil kunst aan de ziel
van een een plek verbinden - in dit geval aan innovaties, technologie
en wetenschap. Met als doel om dit wetenschappelijke toneel te
ontsluiten voor een breder publiek, zodat meer mensen ontdekken
wat hier gaande is. Science Park biedt hierbij volop mogelijkheden
om samen te werken met fantastische initiatieven - van jong en
veelbelovend tot toonaangevend.
Wat de locatie ook ideaal maakte, is het contrast: je verwacht
geen camping tussen de bedrijventerreinen en de kolossale
universiteitsgebouwen. Hoe groter de tegenstelling, hoe beter, want
ook dit maakt dat mensen beter en opnieuw gaan kijken naar de plek.
En tot slot was de sfeer op deze locatie totaal anders dan de vorige
edities: van boscamping, naar zandvlakte-op-een-landtong, tot
woest, drassig terrein midden op het wetenschappelijk toneel van
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Amsterdam, waar Anna’s Tuin & Ruigte herinnert aan boerin Anna die
hier ooit haar koeien liet grazen.

amsterdam
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DE CAMPING

Dat bezoekers de mogelijkheid hebben om te blijven overnachten

Naast een slaapplaats bood UrbanCampsite natuurlijk ook alle

op UrbanCampsite maakt het project uniek. De inrichting van de

normale voorzieningen van een camping: sanitair, een afwasplek,

verschillende mobiele installaties is afhankelijk van de omvang en de

een kookplek en een ontmoetingsruimte. Die laatste is belangrijk,

karakteristieken van de installatie. Alle installaties werden in ieder

want ook de ontmoetingen maken UrbanCampsite bijzonder. Dit

geval voorzien van een comfortabel opgemaakt 2-persoonsbed en

jaar konden deze ontmoeting plaatsvinden in het Kuurlandschap van

een plek waar je bagage kunt stallen. Ons streven is ieder jaar in ieder

Overtreders W.

geval één 4-persoonsinstallatie aan te bieden, omdat UrbanCampsite

juni

augustus
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zich ook richt op gezinnen.
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DE OPENING

De opening van de derde editie van UrbanCampsite op het
Science Park was traditiegetrouw een groot feest samen met alle
betrokkenen, waaronder de pers en de kunstenaars. De opening
werd verricht door Henk van Os. Restaurant Polder zorgde voor een
hapje en een drankje. Door Flecha Moon werden in de verschillende
installaties mini optredens verzorgd.

UrbanCampsite 2017 - 16
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vlnr Flecha moon en Henk van Os
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SECOND SKIN (TWO PERSON MONASTRY)
door Rob Sweere

Rustiek verblijf in een fraaie,

Rob Sweere is beeldend kunstenaar.

Second Skin is een project in de serie

kloosterkalme, wind- en

Het is zijn derde acte de présence

plantwerken die Sweere met het oog

op UrbanCampsite. In 2013 met de

op een beter stedelijk microklimaat

volledig transparante X-ray, twee jaar

maakt. Planten vergroeien met

later met Upsite Down You Turn Me,

constructies, waardoor wanden van

die bolramen bevatte en nu met de

blaadjes en takjes ontstaan, of een

hermetisch afgesloten Second Skin.

symbiose tussen bouwwerk en bomen

Diens stalen frame is bespannen met

die wel 200 jaar oud kunnen worden.

waterdichte woning, met een
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jonge eik als medebewoner.

nieuw ultraflexibel kunststof, Cocoon,
een soort tweede huid.

VIMEO
HTTPS://VIMEO.COM/223409763

Openbare feedback (airbnb)
Trieuvy

Dewi

Kate

21 jun. - 22 jun.

29 jul. - 30 jul.

15 aug. - 18 aug.

If you are in Amsterdam and into design you should

Dit is het tweede jaar dat wij op de Urban Campsite

This its a rare opportunity to stay in a beautifully

definitely try the urbancampsite! We have never

hebben geslapen en het blijft een geweldig concept.

designed art pod in amsterdam. I lucked on it cause

tried something so unique. Go for the second skin

We sliepen in de ‘Second Skin’ wat een perfect

all the hostels were full and im so glad!!!! Not for the

and say hi to the tree from us. And great thanks to

object was. Heerlijk met de “klep” open geslapen,

faint hearted or hairdryer addict, you are camping...

the volunteers, cool people all over the world, nice

zodat je het gevoel had dat je echt buiten sliep.

for me - what a joy!!!!

sitting around the fire drinking a beer with them!

En het kleine tuintje geeft je lekker wat privacy.
De douches en wc’s zijn nog steeds favoriet, hoe

Richie

Jennifer

geweldig is het wel niet om door het raampje te

5 aug. - 6 aug.

22 jun. - 24 jun.

kijken over de hele campsite terwijl je staat te

We arrived late as we had been on a hectic schedule,

Enchanting

douchen. We hebben helaas veel regen gehad, maar

just back from a crazy road trip to Spain. It was

dat mocht de pret niet drukken. Dus hebben wij in de

lovely to see that there were no problems with

Lisa

regen in de hot tub gezeten tot diep in de nacht. We

our late check-in. We stayed in the second skin.

24 jun. - 26 jun.

hebben door de regen niet de hele spa experience

We got properly greeted and then had to go to the

This was so fun! Admittedly, this would not be for

gedaan, maar hebben wel de olie en creme gemaakt,

city as it was our last night in Amsterdam. I came

everyone and at first we thought we might be a little

wat super leuk was om te doen. Francis en Annet

back at night and got into the hot tub which was

old for urban camping (40s). However, we soon

zijn geweldige mensen, onwijs vriendelijke en

pure awesomeness. The weather was cold and the

settled in. The site was clean, QUIET and I slept

behulpzaam. De vrijwilligers die er zijn waren ook

hot tub made it heaven for me. Me and my partner

really well. They made us a woodburnt hot tub one

perfect, toen wij in de hot tub zaten kwamen ze

Shreya had a wonderful time and were sad that

night which was so great and they bought us an

steeds kijken of er nog genoeg hout op het vuur

we didn’t get time to interact with other guests

extra duvet. We really were looked after. The site is

lag of vroegen ze of wij nog iets willen hebben. We

or immerse ourselves in the place. The toilets are

safe and well managed. My only regret is that I didn’t

raden de Urban Campsite echt aan voor iedereen

also another adventure and it was great to see so

stay longer and try some other rooms!

de een keer iets anders wil doen in Amsterdam

much importance being given to nature. The various

(voor Amsterdammers en niet Amsterdammers). De

installations which have people sleeping in them

volgende keer zijn wij er weer bij!

gives the place an otherworldly look. All in all it
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was a great experience and it was good signing off
Jean-François

from UCA. I would love to come the next time also.

21 aug. - 23 aug.

Cheers

Belle et originale petite expérience.

amsterdam
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UNIVERSE 9
door Robbert van der Horst

Deze 360 graden draaiende

Robbert van der Horst is een beeldend

Wederom is het een

aardlander kent een aangenaam

kunstenaar wiens werk altijd een

onderzoeksmachine, ditmaal soepeler

interactie aangaat met het landschap:

draaiend en comfortabeler in het

fysiek, historisch en sociaal. Centraal

verblijf. Zijn Univers 11 staat op dit

in zijn architectonisch werk staat

moment op de Karavaan. Het is van

het begrip aarden, een periode van

der Horsts droom dat alle Univers op

onzekerheid. Wat betekent het voor

een dag op één plek in het universum

nieuwkomers om zich te vestigen?

zullen samenkomen.

privé-vertrek, plus een publieke
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hangplek voor ontmoetingen
met onbekenden.

Univers 9 is een verbeterde versie van
de 7 uit 2015.

Openbare feedback (airbnb)
Emma

Annemie

Amanda

16 jun. - 17 jun.

9 jul. - 10 jul.

18 aug. - 20 aug.

The Urban Campsite was the most unique camping

Kunst niet enkel om te zien maar om er in te

This was a fabulous experience for my daughter

experience I have ever had! Universe 9 is definitely

overnachten. De place to be deze zomer.

and I to have before I left her to start university in
Amsterdam!

an experience and not for everyone! The camp is
basic yet comfortable but the rooms are beautiful,

Dominique

imaginative and thought provoking. Be warned that

16 jul. - 17 jul.

Annelinde

Universe 9 does not have a door but is cleverly built

I was lucky enough to stay in a few of the sleeping

25 aug. - 26 aug.

to allow the inhabitants to spin the sphere away

objects at Urban Campsite - they all have their

Wat een geweldig concept, de urban campsite!

from prying eyes or wind. We stayed on a very

special qualities, but I think Universe 9 was the most

We werden gastvrij ontvangen en kregen tekst en

warm weekend so the cold was not an issue but

fun! The private balcony was a nice surprise, and

uitleg over het project en de objecten. ‘Universe’

come prepared. The camp is well equipped with a

great times were had rotating the structure to get

is een imposant object, Heerlijk geslapen en ‘s

common area that has a fireplace, compost toilets

there. Facilities are simple but sufficient, and a big

ochtends wakker geworden in de stralende zon,

and showers with running (hot!) water which are

thanks to all the volunteers who are so welcoming

heerlijk! Zeker voor herhaling vatbaar!

cleaned everyday. The camp is run by friendly and

and easygoing.

very helpful volunteers from all over the world

B&B La Giara Romana

which makes the experience even more unique! We

Sveno

29 aug. - 30 aug.

recommend trying to book different nights in the

14 aug. - 17 aug.

Posto incredibile adatto a tutte le età. Organizzato

different ‘sleep-objects’ to really experience the

An amazing place. Everyone that has a sense of

alla perfezione! La sensazione di libertà che si

urban campsite concept. What an experience, thank

freedom in his chest has to make a stop at this lovely

respirava era unica... dovrebbero essercene a migliaia

you!

place. Room, hosts, setting, everything 5/5.

di questi posti nel mondo!

(Ongelooflijke plek, geschikt voor alle leeftijden.
Georganiseerd tot in de perfectie! Het gevoel van
vrijheid die ademde was uniek ... zou duizenden
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van deze plaatsen in de wereld moeten zijn!)
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BNB FOAM HOME
door Kraft Architecten & Atelier Rick Tegelaar

Lichtgewicht Bed and Breakfast

Kraft Architecten zijn partners Arno

Ze zien en becommentariëren vaak

van zelf ontwikkeld, biologisch

Geesink en Joep Koenders. In Arnhem

elkaars werk, wat regelmatig leidt tot

(NL) delen ze een werkplek met

samenwerking.

productontwerper Rick Tegelaar van

Foam Home is een onderzoek naar

het gelijknamig Atelier.

de bruikbaarheid van biologisch

afbreekbaar gietmateriaal.
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Slapen en ontwaken in je eigen
fijne ruime bubbel.

afbreekbaar schuim, dat na uitharden
een constructieve en isolerende functie

Helaas is dit object in de eerste
week van Juni door een 3-daagse
zomerstorm kapot geblazen.

kan vervullen.

amsterdam
science park

(S)LOW TECH
door Refunc (Denis Oudendijk)

Visie op langzaam kamperen

De Refunc filosofie is dat alles iets

Elektrische wagens zijn echt van

ander kan worden, de vorm blijft,

deze tijd, maar niet iets nieuws,
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de eerste auto’s waren immers
al elektrisch. Dit type electro
wagen van het oerhollandse

slechts functies veranderen, vandaar
de naam Refunc. Kern begrippen van
Refunc zijn, duurzaamheid, circulaire
economie, out of the box, ready made,
lokaal.

merk Spijkstaal deed in de
jaren 70 dienst als rijdend
postkantoor en is na een aantal
omzwervingen nu omgebouwd
tot een ‘Slow Camper’.

Openbare feedback (airbnb)
Kalena

Albert

Astrid

16 jun. - 19 jun.

6 jul. - 7 jul.

19 aug. - 20 aug.

This place is incredible! The atmosphere upon

Geweldig camping, leuk sfeer, bijzonder plekken om

I’ve been coming to the Urban Campsite since

arrival is welcoming, friendly, and innovative! My

te slapen, personeel heel aardig en attent -vanwege

the first edition. The staff was superfriendly and

husband and I were on our honeymoon and Annette

het onweer hebben wij wat lekkage gehad maar het

welcoming. I love the laid-back atmosphere but

and Francis went out of their way to make sure

werd goed opgepakt. Wij komen zeker terug!

most of all the cool artworks. This time we stayed
in (S)low Tech. The bus was roomier than it looked

we had a special honeymoon suite our first night!
We stayed for a total of three nights. The beds are

Michael

from the outside, it easily fits two people. In the

SO COMFORTABLE! Down comforters that smell

15 jul. - 17 jul.

morning we were woken up by the daylight, but it

amazingly clean and feel oh-so-fresh! There is

We slept in a sewage pipe and a three-wheeled

was not as bright as I expected, the sleeping area

a campfire lit each night and it draws a crowd of

icecream van and really enjoyed it. The

is covered up pretty well. It’s a tiny space but just

guests and UrbanCampsite volunteers alike. Fun

UrbanCampsite is a lovely art project with great,

enough for sleeping and backpacks. And nothing

times! Using the shower and toilet at a campsite has

open, welcoming people.

beats the view from the windshield or the bench
under the canopy. We enjoyed grilling marshmallows

never been more fun! The Polder restaurant/bar is
a 30 second walk down the path and if you need to

Egbert

at the fire while talking to the international staff.

use wifi, it’s a 5 second walk across the path at the

22 jul. - 23 jul.

And we were very exited about the upcycled hot tub,

science park building...but it was nice to not have our

Great place with mix of art and fun.

from where we enjoyed the view of the area and had
a chat with other locals. The location is great, green
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noses in our phones for a few days!
Andreas

and quiet but close to shops, restaurants etc. Seeing

Hester

1 aug. - 2 aug.

the telescopes of the astronomy department of the

20 jun. - 21 jun.

Nästa gäst; intressant ställe att utforska, värt alla

university in the background gives it just that extra

The place is magical with these wonderful creations.

pengar. Första natten sov jag som ett barn.

adventurous holiday feel. I’ll definitely be back for

We were able to visit them all and we slept in the

(Volgens gast; interessante plek om te verkennen, het

edition 4.

yellow small truck. Somehow close to nature but

geld waard. De eerste nacht sliep ik als een kind.)

next to very modern buildings. I went with my 4 year

Simon

old son who loved to be there. the staff was very

25 aug. - 26 aug.

helpful and friendly. The accommodation is really

UrbanCampsiteAmsterdam is a very good idea,

more art then a hotel room so do keep this in mind. I

people are kind and all the bedroom are very funny.

wish them a wonderful summer!

amsterdam
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TRU
door Akko Goldenbeld & Miriam van Eck

Nimmer code oranje of rood

Akko Goldenbeld & Miriam van Eck

Maar waarop precies? Weer en wind

dankzij een ingenieus natuurlijk

studeerden in 2016 af bij de afdeling

kwamen voorbij, maar het werd

Public Space van de Design Academy

uiteindelijk de temperatuur, en dus de

Eindhoven (NL). Lassen en laseren

TRU: de Termo Reactive Unit.

ventilatiesysteem: overdag
lente, ‘s nachts aangenaam koel.
Met het laagje thermochromisch
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pigment komt de TRU extra tot
leven.

bleek hun gezamenlijke lust en leven.
Voor UrbanCampsite wilden ze een
object maken dat reageert op de
omgeving.

VIMEO
HTTPS://VIMEO.COM/224245370

Openbare feedback (airbnb)
Ariane

Jeremy

Jade

24 jun. - 25 jun.

15 jul. - 16 jul.

17 aug. - 19 aug.

I had a lovely stay, I would recommend.

Une experience unique. Tres heureux d’avoir pu en

The staff is charming and the place’s really cute ! The

faire partie.

view is stunning at night and if you like quite places,

Matthijs

you’ll found what you arr looking for.

1 jul. - 2 jul.

Kelly

Sleeping in art, living in tech and nature. loved it!

25 jul. - 26 jul.

Jm

Geweldige avond en nacht gehad in een

This urban campground is the coolest thing I

25 aug. - 26 aug.

sprookjesachtige kunstdroom.

found in Amsterdam. Each cabin is a piece of art

Fun place! We had a nice campfire in the evening

and they even have a wood-heated hot tub and

and stayed in Tru, a beautiful and nice ‘cabin’ to

Karen

composting toilets. Everything was clean and the

sleep in!

14 jul. - 15 jul.

volunteers were really friendly and helpful! It was

Geweldig en mooi initiatief door twee hard

a bit far from the city center, but the trek was

werkende dames! Proberen op een zeer creatieve

more than worth it for the view and the unique,

manier kunst op de kaart te zetten en aandacht te

rustic experience.

vragen voor zeer goede doelen en na te denken
over het milieu. Ik kan iedereen aanraden een

Bart

nacht ( of meer) te boeken en ook weer terug

29 jul. - 30 jul.

geworpen te worden op jezelf en alleen al te

Na de eerste nacht gelijk een tweede nacht

kijken naar de sterrenhemel! We hebben ooåk

bijgeboekt. TRU is een geweldige installatie om

heerlijk geslapen. We komen zeker terug om een

te overnachten. Op je bed naar de luchten kijken

ander mooi object te proberen en aan te sluiten

en heerlijk wakker worden van het licht. Een

bij het kampvuur! Tot de volgende keer, Groeten

aanrader!!

Merle en Karen
Na de eerste nacht gelijk een tweede nacht
bijgeboekt. TRU is een geweldige installatie om

juni

augustus

te overnachten. Op je bed naar de luchten kijken
en heerlijk wakker worden van het licht. Een
aanrader!!

amsterdam
science park

TUBALOW
door Boomhuttenfest

Een luxe bungalow gemaakt

Boomhuttenfest zijn meubelontwerper

Partners

van een rioolbuis (tube), met

Sander Borsje en grafisch ontwerper

Tubalow is een samenwerking tussen

Tobias Krasenberg.

Boomhuttenfest en Van Kaam, een

Het ontwerpduo begon ooit met

Zaans familiebedrijf in kunststof

het bouwen van boomhutten van

leidingtechniek op maat. Een nooit

restmaterialen en afval. Sindsdien

opgehaalde rioolbuis van 2 meter

storten ze zich als wildkampeerders

doorsnee en 4,5 meter lengte zocht

in onverwachtse avonturen. Borsje

en vond er een nieuwe toepassing.

en Kranenberg maakten voor de

De Tubalow is gemaakt van 100%

UrbanCampsite 2015-editie de Solid

recyclebaar polyetheen dat zo’n 120

family.

jaar meegaat!

pantry en slaapgedeelte, ideaal
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voor wie alles wil proberen in
het leven. Sanitair ontbreekt
gek genoeg, maar bevindt zich
gelukkig in de buurt.
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Openbare feedback (airbnb)
Lukáš

Hans

Jenny

24 jun. – 25 jun.

1 aug. - 2 aug.

16 aug. -18 aug.

It was a great new experience for us. We fell in love

Fantastische locatie met verrassende installaties om

Urbancampsite is an artproject of creative

with “our” Tubalow from the beginning and we even

in te overnachten. ‘s avonds werd er gitaar gespeeld

volunteers. All of the helping people are very

watched its making on the video at home. We were

bij het kampvuur en na een dagje in de stad in het

endeavors for the guests. You can also find a fire

looking forward. This campsite is really interesting

heerlijk bekomen in de hot tub. Aanrader voor wie

place, compost toilets (the best invention EVER,

place, with it´s own idea and unique atmosphere.

iets anders zoekt dan een klassiek hotel.

because they dont smell!) and a hot tube. The place
is easy to find by train and you need about 10 min to

Thank you for pleasant greeting and trust. We will
certainly recomend this place to all our friends.

Esther

Lukas and Pavla

2 aug. - 5 aug.
Un lugar con mucho encanto

the city centre.
Edenia
18 aug. - 19 aug.

Joost
6 jul. – 7 jul.

Gita Emer

Es un sitio maravilloso para pasar unos días en

Het was weer een bijzondere ervaring op de Urban

10 aug. - 12 aug.

Amsterdam , conocer a gente nueva... Muy original

Campsite. Ben nu al benieuwd waar de volgende

Artsy and cool, once in a lifetime experience, would

y limpio

editie over twee jaar zal zijn. Super initiatief

highly recommend this accommodation.

(Het is een geweldige plek om een paar dagen in

Marieke

Sabrina

24 jul. – 26 jul.

15 aug. - 16 aug.

Urban Campsite is een bijzondere plek. Wij sliepen

Nous avons passés un agréable moment dans ce

Esther

in de Tubelow, een gaaf ding met nog een tafeltje,

camping très original . Le bain chaud en plein air

25 aug. - 26 aug.

twee stoeltjes en een kastje erin. Pizza bakken in de

et de nuit était très relaxant ! Le feu de camps

Een leuke plek met een hele goede, fijne sfeer met

pizza-oven was erg leuk. ‘s Avonds laat in de regen

accompagner d’un joueur de guitare , très reposant .

bijzondere logeerobjecten.

in de hottub was geweldig. Fijn dat je gebruik kan

C’est une expérience à vivre au moin une fois dans sa

maken van koelkast, gasstel, pannen en servies in

vie ! Nous recommandons vivement .

juni

augustus

Amsterdam door te brengen, nieuwe mensen te
ontmoeten ... Zeer origineel en schoon.)

Natasha

de centrale ruimte. Dat had ik niet gevonden op de

26 aug. - 27 aug.

website, dus was meevaller. Leuke dagen gehad met

If only it weren’t being taken apart! That said,

mijn zoon. Kom nog een keer terug met mijn dochter!

I’ll speak to the administrators of this wonderful
temporary housing--everything was organized,
communicative, and helpful.

amsterdam
science park

FOU SCOPE
door Labor Fou

Sterrenminnend onderzoek- en

Labor Fou zijn Alain Yimbou, Jan

Het collectief wil met zijn ingrepen

slaapstation vanwaaruit je alles

Bertil Meier, Benjamin Nast, Nadine

in stedelijk gebied zowel het

Nebel en Thomas Quack, makers van

oorspronkelijke karakter van de plek

(o.a.) droomhotels, werkzaam vanuit

als het perspectief van de toeschouwer

Düsseldorf en Keulen (D). Labor Fou

veranderen. Tijdelijke gekkigheid dus,

staat voor experiment, improviseren

die gegarandeerd tot nieuwe inzichten

met lokale en recyclebare materialen.

leidt.

en iedereen kunt observeren
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en bestuderen. De hemel, de
voorbijgaande treinen, de buren,
de tijd.

VIMEO
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Maaike

Liesbet

Marlon

2 jun. - 3 jun.

8 jul. - 9 jul.

21 aug. - 22 aug.

Een hele leuke plek om te verblijven. Een heerlijk

Logeren in een kunstwerk op

We hebben het verblijf als zeer prettig ervaren!

bed en een fijne douche! Het was een bijzondere

UrbanCampsiteAmsterdam is gewoon een unieke

Het is echt een uniek, leuk en rustig plekje nabij

ervaring! Echt een aanrader als je eens iets anders

ervaring. Je wordt heel ongedwongen ontvangen

de bruisende binnenstad van Amsterdam! Bij de

wil proberen!

door een van de vrijwilligers die daar rondlopen.

volgende editie (in 2019) komen we graag nog

Wegens tijdgebrek heb ik spijtig genoeg geen

een keer!

Sander

gebruik kunnen maken van de welness, maar

9 jun. - 10 jun.

het zag er zeker en vast ontspannen uit. En ook

Lisette

A nice and very close to the city urban campsite.

al is alles basic, de bedden zijn van zeer goede

24 aug. - 25 aug.

We enjoyed our stay a lot - while living all my life

kwaliteit. Heb er zalig geslapen!

It was really nice again. Such lovely people and a

in Amsterdam already, it gave a whole different
perspective to camp here in a telescope :)

fantastic concept. Can’t wait for the next one.
Harold
18 aug. - 19 aug.

Florian

Maisie Beth

Concepto ideal, gente muy maja y top limpieza, a

26 aug. - 27 aug.

21 jun. - 24 jun.

10 min del centro en tren, experiencia perfecta!!!

Wir hatten Fou Scope und Second Skin und

Absolutely great we had a brilliant time would

beides hat uns sehr gut gefallen. Aber generell ist

highly recommend, location and staff and

Eveleen

das Erlebnis sehr empfehlenswert und wir würden

awesome.

19 aug. - 20 aug.

es wieder machen. Von der Lage im Science Park

We loved our stay at the Urban Campsite! The

war es auch super in die Innenstadt zu kommen.

Elizabeth

site in itself was already worth the visit. It’s an art

Alles sehr sauber und ordentlich. Sehr ruhige

30 jul. - 31 jul.

project so don’t expect a regular accommodation.

Lage und nette Leute.

Sleeping in the Fou Scope was a dream come

Ours (Fou Scope) leaked a bit of rain during the

true!

night, but only besides the bed. We enjoyed the

augustus

hot tub in the evening and got served cappuccinos
Linda

in the morning. Definitely recommended for art

15 jul. - 16 jul.

and design lovers.

We had a wonderful stay at the urban
campsite. The Fou scope was beautiful and very
comfortable. Very relaxed atmosphere, we had a

juni

good time around the campfire after dinner.

amsterdam
science park

GIGABED
door Studio Valkenier

Even schuilen voor de

Studio Valkenier is het

Valkenier is een meester in upcyclen.

digitale veeleisendheid in dit

onconventioneel architectenbureau

Gigabed is gebouwd van onderdelen

van Wouter Valkenier. Met GigaBed

die een tweede of derde leven zijn

stelt hij de social media en de techniek

begonnen en alweer een toekomstige

voor het altijd maar bereikbaar moeten

bestemming hebben.

paviljoen tussen hemel en
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aarde, en giga offline zijn met
kussengevechten, mijmeren,
een goed gesprek of potje
sterren staren.

zijn ter discussie. Ook speelt hij met
het verlies van privacy bij gebruik
van digitale media door GigaBed bij
wijze van gordijn te omkaderen met
transparante golfplaten.

VIMEO
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Openbare feedback (airbnb)
Julia

Carlina

Isabelle

17 jun. - 18 jun.

8 jul. - 9 jul.

25 jul. - 26 jul.

The Urban Campsite was great! Such a unique

Wil je inspiratie en positieve energie opdoen? Dan is

N’hésitez pas à tenter cette expérience unique qui

experience! Everyone we met was so nice, and the

een nachtje UCS een aanrader!

favorise la créativité artistique et architecturale.

Gigabed that we stayed in was so cool!!
Sophie

Raffaele

Yvonne

14 jul. - 15 jul.

4 aug. - 5 aug.

1 jul. - 2 jul.

Superleuke overnachting gehad op de urban

Amazing experience, the camping was different from

For the second time we stayed at The Urban

campsite met onze kinderen van 7 en 9 jaar, geslapen

any other we ever tried before, the people working

Campsite. It is a unique camping experience. Francis,

in het gigabed. Gastvrije sfeer, gezellig kampvuurtje

there were enthusiastic and easy going, we enjoyed

Annette and the volunteers are very welcoming and

en prachtige kunstwerken om in te slapen. In eigen

spending time with them. Come to the Urban

helpful. We stayed in “waiting for water’ and het

stad maar toch even helemaal weg.

Campsite and you won’t regret it!

Gigabed.
James

Rita

Dirk

20 jul. - 21 jul.

7 aug. - 8 aug.

4 jul. - 7 jul.

We really enjoyed our experience. Something

Living in the art piece is amazing experience for us!!!

Nice spot and tremendous experience. By bike you

outside of the normal hotel experience! We knew

Just like sleeping in the dreamland.

are in no time in the centre of the city. Giga bed was

what to expect, so we’re prepared. We were so tired

very nice sleeping object. Shower: best ever. A nice

from visiting the city that we did not participate in

concept with nice people.

any of the activities they had at the campsite, but I

Privé feedback

would definitely look into it I were staying longer. It

Tx for this lovely experience in amsterdam. Giga bed

was the best night sleep I had gotten so far in our

gave us two super nights... and the shower: best

7 day trip. There is always something special about

camping shower ever! Tx a lot Dirk & Yoko 14 en

sleeping out doors!

juni

augustus

Noah 12

amsterdam
science park

WAITING FOR WATER
door Stefanie Rittler & Sascha Henken

Een humoristische kijk op

Wachten of veranderen

en duurzame producten die werkt

de klimaatverandering: een

De zeespiegel stijgt voortdurend. Zijn

vanuit een eigen studio in Leipzig.

we voldoende voorbereid? Moeten we

Met zijn ontwerpen wil Henken een

wachten? Of iets veranderen?

fysieke bijdrage leveren aan het

woonobject dat met technische
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snufjes gaat drijven, als de zee
op een dag het land overspoelt.

VIMEO
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oplossen sociale, economische en
Stefanie Rittler & Sascha Henken

politieke vraagstukken. Rittler en

Stefanie Rittler is een Berlijnse sociaal

Henken studeerden beiden op Burg

ontwerpster en timmervrouw die ervan

Giebichenstein Kunsthochschule

houdt met haar handen te werken, bij

Halle en voorzien elkaar altijd van

voorkeur in ongemakkelijke ruimtes en

raad. Waiting for Water is hun eerste

sociale constellaties. Sascha Henken

gezamenlijke project.

is ontwerper van openbare ruimtes

Openbare feedback (airbnb)
Nicola

Laura

Phi

26 jun. - 29 jun.

25 jul. - 26 jul.

20 aug. - 21 aug.

The campsite was awesome! Each structure was

Dieser ort ist einfach super. Es war alles wie

What a fabulous play to stay! An absolute highlight

unique and quirky. We stayed in waiting for water,

beschrieben und es lohnt sich definitiv... Es gibt nicht

of our time in Amsterdam for sure. The installations

which was very cute and the view waking up each

viel zu sagen, denn alles war großartig.

are all incredible and unique and the concept of
this campsite and it’s Eco-sustainable initiatives

morning was phenomenal. Hoping to visit again in
Bent

are awesome. Then there are the beautiful hosts at

7 aug. - 8 aug.

the site, many internationals who make you feel at

Nicola

Wir hatten eine wunderschöne Nacht und wurden

home with great conversations and if you’re lucky a

26 jun. - 29 jun.

aufs Beste überrascht! Absolut empfehlenswert:

singalong by the fire! Staying in “Waiting For Water”

The campsite was awesome! Each structure was

nette Leute, geniale Idee!

is an awesome experience! Totally recommend

the future!

staying in any of this hosts sites/rooms!

unique and quirky. We stayed in waiting for water,
which was very cute and the view waking up each

Manon

morning was phenomenal. Hoping to visit again in

15 aug. - 16 aug.

Yannick

the future!

Superbe expérience, un lieu extraordinaire, une

27 aug. - 28 aug.

équipe formidable... rien a redire : tout était parfait.

We had a great time at the Urban Campsite

Danny

Sanitaires d’une propreté irréprochable. Dommage

Amsterdam. Beautiful area, stunning and catchy

6 jul. - 7 jul.

que l’installation soit bientot démontée...

sculptures/living ideas. We were very happy with

Het was prachtig om in deze met liefde ontworpen

(Geweldige ervaring, geweldige plek, geweldig team

our choice: `Waiting for water`. Went to sleep after

woningen te mogen overnachten, even in een

... niets te klagen over: alles was perfect. Sanitaire

watching the stars on our private rooftop terrace,

droomwereld.

voorzieningen van onberispelijke netheid. Jammer

woke up by the rising sun in the next morning, the

dat de installatie snel wordt gedemonteerd ...)

smell of campfire around: The perfect campsite
experience but then different. All together: Great

augustus

Suzanne
Rebecca

We hebben een hele leuke ervaring gehad! De

25 aug. - 26 aug.

‘huisjes’ zijn allemaal bijzonder en erg verschillend. Ik

Waar ik van houd is de originaliteit, de

Jackie

heb heerlijk geslapen en wakker geworden met mooi

kunstzinnigheid, de vrijheid, de vindingrijkheid,

28 aug. - 29 aug.

uitzicht. Het was gelukkig mooi weer dus we hebben

slapen in Amsterdam en tegelijkertijd de natuur

This place is the coolest!! Loved waiting for water

lekker in het zonnetje gezeten de volgende dag

kunnen zien en ruiken, heel bijzonder allemaal!

but all of the objects were amazing. Very smart

en ‘gekliederd’ met de zelfmaak modder maskers.

art meets tech living. Thank you so much for

Natuurlijk blijft het een camping maar wel een met

everything!! This was AMAZING

de coolste wc’s! Echt een aan te raden ervaring!!!
juni

experience!

21 jul. - 22 jul.

amsterdam
science park

SLEEPING POD
door Studio Made By

Waar voorheen twee kalfjes

Studio Made By zijn Isis Hoos en Thijs

Ook de Sleeping Pod is vanuit

sliepen, brengt gestuurd licht

Masthoff. Het in Rotterdam gevestigd

hergebruik ontwikkeld. In hutjes waar

ontwerpbureau staat voor “Self Made”,

voorheen kalfjes, schapen of geiten

ambacht anno nu, waarbij het tweetal

hun onderkomen zochten, kunnen nu

een voorliefde aan de dag legt voor

mensen hun welverdiende rust vinden.

afgedankte, ongeziene en onbegrepen

Daarbij geholpen door kalmerende

materialen.

plantjes die de lucht zuiveren en de

en geluid je nu zelf in een zalig
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hersenritme. In deze capsule
ontwaak je als herboren en
geniet daardoor extra van de
dag die komt.

slapeloosheid uitbannen.

VIMEO
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Openbare feedback (airbnb)
Frank

Ewout

Karolien

5 jul. - 6 jul.

21 jul. - 22 jul.

27 jul. - 28 jul

Really cool experience to stay om the campsite! We

Wat heb ik samen met mijn vriendinnetje genoten

Heerlijk slapen op een plek, die tot de verbeelding

had a weekend without our kids and it was perfect.

van jullie geweldige bouwwerken. We zij heel erg

spreekt. Fan van UrbanCampsite!

We used to live in amsterdam and it was really Nice

vriendelijk onthaald door de camping eigenaressen

to be back in town in the cosy sleepingpod

en die hebben ons een tourtje door het landschap

Niels

gegeven met een korte uitleg van alle bijzondere

4 aug. - 5 aug.

Marloes

bouwwerken. Begin van de avond zijn we begonnen

Wat een onwijs leuke ervaring, kamperen in eigen

1 jul. - 2 jul.

met een bbq, waar na we rond de klok van 00.00 de

stad! Een aanrader! We sliepen in de pod. Prachtig

An amazing sleeping experience in Amsterdam. This

hot tube hebben aangedaan wat echt zo heerlijk was.

uitzicht. Heerlijk geslapen.

campsite is not only for art/tech lovers but is also

Tot een uurtje of 12 in de middag blijven hangen met

perfect for people who want to be tourist in their

de nodige kopjes koffie en croissants. Wij hebben

Teresa

own city. So go there and enjoy!

mogen slapen in de POD, zo romantisch. Over 2 jaar

7 aug. - 9 aug.

zijn we zeker weer van de party. Mijn zusje en haar

Staying at Urban Campsite was a wonderful break

Bence

vriendje komen 30 Augustus ook jullie bezoeken na

away from the busyness of other European Cities

9 jul. - 10 jul.

al het leuks wat ik haar had verteld over jullie Urban

which we have been travelling through. It was

It was a great experience to stay at the Pod, we

Campsite Amsterdam.

nice to return to the campsite to relax, have a spa,
and sit by the fire. We enjoyed the breakfast and

augustus

enjoyed the whole afternoon on the campsite and
had a great time. I absolutely recommend to try it

Ellie

coffee available at the cafe too. Well done to all the

and come to the Urban campsite!

22 jul. - 23 jul.

artists and architects who designed the pods, it was

Dank voor deze unieke ervaring! Wat hebben Francis

enjoyable seeing them and experiencing ours!

Kevin

en Annet samen met de kunstenaars en vrijwilligers

13 jul. - 14 jul

een geweldig project neergezet. Een aanrader voor

Brian

Great place for a getaway in Amsterdam. The

iedereen die wil overnachten in een uniek kunstwerk

21 aug. - 22 aug.

sleeping pod is very cozy and the entire Urban

op een geweldige en inspirerende plek. Orgineel,

Super experience from start to finish - a novel way

Campsite is super interesting. We used the pizza

bijzonder en gastvrij. Dank voor al jullie inzet om ook

to escape the city without leaving it. Thanks to

oven, went in the hottub and chilled with the staff

dit jaar de Urban Campsite geregeld te krijgen! Een

everyone onsite for a great time!

and other guests around the bonfire. Everything is

must see en visit voor elke amsterdammer en hippe

clean and organized and the staff is very friendly.

tourist!

Would definitely recommend it. We both live in
Amsterdam and stayed for one night. Because of the

juni

international travellers vibe, it really felt like a short
vacation. Ps: no curtains in the sleeping pod.

amsterdam

MAGIC BOX

science park

door Rick Abelen

Woon- en slaapobject in

Rick Abelen is master student

de vorm van een camera

Bouwkunde aan de Technische

obscura, mysterieus en sober
in uitvoering. Via een lens in
een gaatje in de wand komt de
buitenwereld op zijn kop het
verblijf binnen.

Universiteit van Eindhoven en
redacteur van bouwkundig magazine
Chepos. Magic Box is een ode aan de
wetenschap en Science park in het
bijzonder, dat bezoekers laat zien hoe
andere manieren van kijken het leven
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kunnen verrijken.

VIMEO
HTTPS://VIMEO.COM/224245150

Openbare feedback (airbnb)
Irene

Dominique

Sara

juni 2017

juli 2017

augustus 2017

The Project itself is interesting, and it can be an

I was lucky enough to stay in a few of the sleeping

The Urban Campsite was awesome! I’ll remember

approach to this kind of initiatives and people

objects at Urban Campsite. I got a solid 10 hours’

it fondly and for years to come as a novel and fun

engaged with new ways of habitat, ephimere or

sleep inside the pitch dark Magic Box - much needed

experience. Frances greeted me as soon as I arrived

temporally. It is ver interesting as a experience for a

- and woke to a fascinating projection on the wall.

and showed me around; she was very welcoming and

day or two. I recommend it to couples or people that

Facilities are simple but sufficient, and a big thanks

super interesting to talk to. The facilities are well

enjoy different perspectives.

to all the volunteers who are so welcoming and

maintained and everyone helps out. It’s pretty bare

easygoing.

bones, so fancy folks ought to prepare themselves.
The other guests were hospitable and we had a great

Mathew
juni 2017

Salima

conversation around the fire. My “sleeping object”

My stay there was great! The staff were warm,

juli 2017

was tiny but the whole experience exceeded my

friendly and gave me good tips on what to see in the

Tres original !!! je recommande!

expectations - I met some great people and I slept
peacefully and was plenty warm. The site is close

city. It was close to a train station, but it was an hour
walk to the centre of the city. The concept of the

Cassandra

to the NS station, grocery store, and a couple of

campsite is really cool. For a comfortable camping

juli 2017

restaurants if you need anything.

experience, amongst and in some cool artistic

The concept is cool, I only stayed one night so I

buildings, this is the place to go :)

didn’t get the real experience. Only thing is the box

Rik

door is 2 meters from water so bring something for

augustus 2017

Alice

the bugs. Some of the staff are really laid back from

Als je de kans nog hebt om hier te overnachten, grijp

juni 2017

the ones I spoke too. We mostly kept to ourselves

m dan! Zeer bijzondere ervaring!

Nice abd interesting ! Go and see by your selves. If

and no one bothered us.

you like camping you’ll like it !

Andrew
augustus 2017

juni

augustus

Super unique, one of my favorite features of my trip.

amsterdam
science park

STACKING STICKS
door Oscar Sanders

Even losraken van alle

Oscar Sanders is tweedejaars student

Aan het project werkten mee

high tech en via de prille

aan de Academy van Bouwkunst in

constructeur Chris Noteboom,

Amsterdam. Hij is gefascineerd door

meubelmakers Victor van der Meiden

koepels en maakte er in zijn eerste

en meubelmaker Ieme Roede, en

jaar een van pvc en tyraps. De koepel

helpendende handen Daan Meeuwig

van Staking Sticks is van Europees

en Hugo de Jonge.

natuurkunde terug naar de
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eenvoud van kamperen in
deze door Leonardo Da Vinci
geïnspireerde kastanjehouten
oertent. Ook te boeken voor 4

kastagnehout en heeft een diameter
van 7,5 en een hoogte van 4,5 meter.

personen.

VIMEO
HTTPS://VIMEO.COM/224901367

Openbare feedback (airbnb)
Louise

Gertien

Akke

juni 2017

juli 2017

augustus 2017

Our stay at the urban campsite was amazing ! If you

kampvuur, hottub, co-vriendelijke composttoiletten,

De accomodaties op de Urban Campsite Amsterdam

are looking for one of a lifetime experience, you have

beachvolleybalgelegenheid, uitzicht op vrij groen,en

zijn stuk voor stuk bijzonder en het overnachten in

it. It is a combination of meeting with interesting

dat allemaal op 5 minuten fietsen van de stad.

een er van is een aanrader. Ook als je zoals wij om

people, sleeping inside pieces of art and experiencing

Wij sliepen in een superruime beklimbare tent, en

de hoek woont: de relaxte sfeer en de mogelijkheid

a great stay in Amsterdam. The accomodation was

hadden veel plezier met het bekijken van alle andere

om een nieuw gebied te ontdekken in je eigen stad,

super spacious and confortable. Thanks a lot

objecten. ‘s avonds heerlijk aan het kampvuur met

maakten het vakantiegevoel compleet. Over 2 jaar

een wijntje, minivakantie 5 minuten van huis.

komen we graag weer!

juli 2017

Paul

Elisabeth

The campsite is great, and all the installations are

juli 2017

augustus 2017

very well made. We were very conformtable, and the

Bedankt voor de gastvrijheid!

It was so cool at the campsite and in the tent!

Santiago

There where so many nice people there. Very great

staff was super friendly and helpful. There is a really
nice atmosphere, and we wish we could have stayed

Joe

more time.

augustus 2017
Hey. It was great. It was an unforgetable Time to

Ben

Santiago

stay at the Urban Campsite. We wish all of you a

augustus 2017

juli 2017

succesfull hosting for the rest of the exhibition.

A great alternative for anyone looking to stay in

The campsite is great, and all the installations are

Noera, Lisa, Nadja and Joe.

Amsterdam.

very well made. We were very conformtable, and the
staff was super friendly and helpful. There is a really
nice atmosphere, and we wish we could have stayed

augustus

more time.

juni

experience - especially the toilet :)

amsterdam
science park

DAKLOOS
door Koele Kachels & Leon de Bruijne

Knipoog naar dakloos slapen in

Koele Kachels is een onderneming van

Uit afvalcontainers fabriceerde hij

een verrijdbare afvalcontainer.

Floris Moolenbeek. De stadsecoloog

eerder coole, hout-gestookte hot

en upcyclist heeft veel met vuur en het

tubes.

Dit exemplaar is mooi en knus

UrbanCampsite 2017 - 44

en voorzien van schuifdak,
zodat je - weer of geen weer
- vanuit je bed naar de hemel
kunt kijken.

vuur veel met hem. Wat begon met
een klein kacheltje is gegroeid naar
een flink aantal vuurdragende objecten
zoals pizzaovens en vuurschalen,
veelal van staal.

VIMEO
HTTPS://VIMEO.COM/222150758

Openbare feedback (airbnb)
Argyll

Arianna

Anna Christina

june 2017

july 2017

augustus 2017

My friend and I absolutely loved our stay. We stayed

Il nostro bidone della spazzatura in cui abbiamo

The Urban Campsite is a really great place for a

in “waiting for water” and “homeless”. Both were

dormito era ben fatto, il personale simpatico

special kind of sleeping experience. You sleep in

comfortable and fun. The whole campsite was an

e sempre disponibile per qualche chiacchiera.

pieces of art. Besides, you can connect to people

amazing experience, the shower was beautiful, the

Consigliato per chi è in cerca di qualcosa di diverso,

from all around the world by sitting at the campfire.

toilets were ecofriendly, didn’t smell! The hot tub

un po’ spartano.

That has been a great way to relax and “come down”

was quirky and fun. It was lovely to just chill around

(Onze vuilnisbak waarin we sliepen was goed

from everyday live. We have been at the 2015

the campfire and speak to other guests and the

gedaan, het vriendelijke personeel en altijd

campsite in IJburg, now at the 2017 campsite at

hosts at the end of the night. The hosts were so

behulpzaam voor wat chatten. Aanbevolen voor

Science Park and we are looking forward to 2019

friendly and fun. We stayed here at the end of a trip

degenen die iets anders zoeken, een beetje

and hope that there will be a new Urban Campsite :)

to a few cities in Europe and this was the best place

spartaans.)
Cristina

we stayed in by far!
Linda

augustus 2017

Fred

july 2017

Una gran experiencia!

june 2017

Looking for a unique experience? Here it is!
Zoé

Amazing stay! So much fun. So cool!
Egbert

augustus 2017

Danilo

july 2017

Super endroit atypique !

juli 2017

Great stay at the cosy and inspiring urban Campsite.

It’s an art thingy. So you have to change perspective.

The most comfortable garbage can in the world.

You can meet nice people and have a hot tub at the
university, which is cool. A part from that was okay.

William
augustus 2017
It was a great place, comfortable accommodations

juni

augustus

and my only regret is not staying longer.

amsterdam
science park

ROOM FOR HUMANITY
door Narda Beunders / Roof for humanity

UrbanCampsite heeft een

Missie Roof for Humanity

gelijke zijn en dat alle mensen recht

knusse gezamenlijke ruimte

Samen hebben we de kracht en de

hebben op een dak boven hun hoofden.

morele verantwoordelijkheid om

Het opbouwen van huisvesting is de

op te treden en te helpen ruimte

eerste stap in het integratieproces

te creëren voor mensen, gezinnen

als ‘aanpassing’, de fysieke aankomst

en gemeenschappen om zich te

van nieuwkomers in een nieuwe

beschermen, te groeien en samen te

samenleving en hun vestiging. In

De ruimte is gebouwd in

leven.

deze periode leren ze de taal van het

samenwerking met vrijwilligers

Met zowel nieuwkomers als lokale

nieuwe land, hoe de maatschappij

bewoners bouwen we ruimtes om

in de praktijk werkt en toegang tot

mensen welkom en beschermd te

huisvesting, scholen, gezondheidszorg,

voelen. We leren van elkaar, we delen

de arbeidsmarkt enzovoort. In deze

verhalen, meningen en verschillende

periode beginnen ze hun toekomst te

culturen, met een gemeenschappelijk

herbouwen.

waar kleine versnaperingen
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liggen, camping-koffie &
thee wordt geschonken en
op gezette tijden een borrel.

en vluchtelingen van Roof for
Humanity.

doel, waarin de wereld we allemaal

juni

augustus

VIMEO
HTTPS://VIMEO.COM/224245251
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TRIBELTOILETTOWER
door Atelier van Lieshout

De Tribal Toilet Toren is
naast een zelfvoorzienende
installatie een spectaculaire
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sculptuur van twee lagen
hoog, opgebouwd uit twee
toiletten, twee douchecellen,

omgezet in goede, fris ruikende
Voor gebruik van de douches zijn

potgrond.

we aangesloten op waternet. Al het

Met de Tribal Toilet Tower wil

douchewater word opgevangen in een

Atelier Van Lieshout het belang van

bak met een rietfilter. En het rietfilter

water en sanitaire voorzieningen bij

reinigt het water dat daarna kan

het succesvol opbouwen van een

worden hergebruikt.

samenleving onder de aandacht

compost-reservoirs en septic
tanks. De toren is bedacht en
gebouwd door het beroemde
Rotterdamse bureau Atelier Van
Lieshout.

brengen. Het idee is dat de installatie,
Bij de toiletten komt geen water te

die water zuivert en uitwerpselen

pas. Urine loopt naar de bodem van het

composteert, los van het grit kan

compostvat waar ze wordt afgevoerd

functioneren op plekken waar water

en gezuiverd door een rietfilter.

aanwezig is. In ontwikkelingslanden,

Uitwerpselen worden in combinatie

maar dus ook hier.

met stro, bacteriën en zuurstof

juni

augustus

VIMEO
HTTPS://VIMEO.COM/224901541
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KUURLANDSCHAP

juni

augustus
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door Overtreders W

We hebben aan het ruimtelijk

Het Kuurlandschap werd meteen bij de

onwennigheid te laten varen. Eenmaal

ontwerpersduo Overtreders W

entree van UrbanCampsite geplaatst

gekuurd en weer buiten, kijk je met

gevraagd om een interactieve

en we willen iedereen nadrukkelijk

andere ogen om je heen, naar het

installatie te ontwerpen waar alle

uitnodigen om vooral vaker terug te

landschap, naar de wetenschappers op

bezoekers de mogelijkheid krijgen om

komen om er gebruik van te maken.

Science Park. Zo voegt de installatie

de tentoonstelling en de plek aan den

Zo ervaren bezoekers de plek niet

nog een laag toe: bezoekers worden

lijve te ervaren. Hiermee investeren

alleen op een totaal andere manier,

echt onderdeel van UrbanCampsite.

we in de context en de ervaring

maar wordt het Kuurlandschap

Ook de mensen die niet komen

van bezoekers. Deze vraag heeft

hopelijk ook een ontmoetingsplek

overnachten kunnen hier ‘er echt even

geresulteerd in een ‘kuurlandschap’,

voor buurtbewoners, zoals dat in veel

tussenuit’. Wie zijn onwennigheid

waarin Overtreders W de verborgen

andere landen gebruikelijk is. Wat

heeft laten varen en zich over durft te

potentie van de locatie op Science Park

het Kuurlandschap laagdrempelig

geven aan deze beleving, zal daarna

zichtbaar maakt. Overtreders W: “Je

maakt, is dat je om te beginnen aan

vrijer en met meer scherpte om zich

kan er nu meteen met een schepje naar

de buitenzijde van de installatie zelf

heen kunnen kijken, wat ook weer

toe om een modderbad voor jezelf te

een zalfje of olie kunt maken van

iets toevoegt aan de beleving van de

graven, je kan onkruid gaan plukken

de planten die eromheen groeien.

andere kunstwerken.

om er rustgevende etherische olie van

Eenmaal binnen kun je gewoon lekker

te maken, je kan je hangmat ophangen

genieten van de warmte, en wie

en wiegend in de zon helemaal tot

echt all the way wil gaan eindigt in

rust komen. Wij maken met het

zwemkleding in het modderbad en

Kuurlandschap die onvermoede

onder de douche-emmer. De installatie

kwaliteiten zichtbaar en beleefbaar

speelt zo met onze nieuwsgierigheid

voor iedereen.”

en geeft bezoekers de tijd om hun

amsterdam
science park
juni

augustus
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OPBOUW										
54

Locatie

56

Gezamelijke ruimte

58

Installatie

60

Wat ging er mis

amsterdam
science park

OPBOUW LOCATIE

MAIKE VAN STIPHOUT / DEBORAH / WELLANT COLLEGA
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Het inzaaien van het terrein ging onder begeleiding van Maike van Stiphout en Deborah. Met bloemenmix van de Cruydt-Hoeck.

VIMEO
HTTPS://VIMEO.COM/216726020

MACHIEL SPAAN / NARDA BEUNDERS / ACADEMIE VAN BOUWKUNST AMSTERDAM
Studenten kregen de opdracht een hek te ontwerpenonder begeleiding van Machiel Spaan en Narda Beunders.

juni

augustus

Met 1200 bamboestokken als materiaal.

amsterdam
science park

OPBOUW GEZAMELIJKE RUIMTE

GEZAMELIJKE RUIMTE
Voordat we kunnen beginnen moet het terein klaar gemaakt worden. Stelconplaten en containers worden geleverd.

juni

augustus
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Narda Beunders kan aan de slag.

juni
augustus
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science park

OPBOUW/AFBOUW INSTALLATIES

amsterdam

amsterdam
science park

WAT GING ER MIS

Er kan veel mis gaan. Maar dit hadden we niet verwacht. 1) De installatie van Kraftarchitecten & Rick tegelaar begaf het na de eerste
zomerstorm. Een flinke strop. 2) De batterij die de stroom van onze zonnepanelen sprong uit elkaar (geen stroom!). 3) We hadden wat lekkages
en overstromingen. Na heel veel zware harde regenbuien in juli en augustus. 4) De tuin sloeg niet aan zoals we het hadden gewild, doordat er

juni

augustus
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weining regen viel in april en mei.

amsterdam
science park
juni

augustus
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GASTEN/VRIJWILLIGERS									
64

Gasten/bezoekers tentoonstelling

68

Gasten Kuurlandschap

70

Vrijwilligers

juni
augustus

UrbanCampsite 2017 - 64

science park

GASTEN/BEZOEKERS

amsterdam

juni
augustus
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science park
amsterdam

juni
augustus
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science park

GASTEN/KUURLANDSCHAP

amsterdam

amsterdam
science park

VRIJWILLIGERS
Dank aan alle vrijwilligers zij zijn een belangrijk onderdeel van dit project.

ADRIENNE-FRANKRIJK

ZOE-AUSTRALIA

MICHELLE-SPANJE

BONNIE-AMERIKA

HIEN-DUITSLAND

PETER-ENGELAND

NAYDEAN-AUSTRALIË

HEMISH-AUSTRALIË
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GUILERMO-BRAZILIË

ILYAS-ITALIË

MANUEL-ITALIË

juni

augustus

LARISSA-BRAZILIË

SUNDAY-MALASIA

ELIZA-NEDERLAND

ODRIN-ITALIË

PAOLLA-BRAZILIË

JORDAN-AUSTRALIË

SAM-IERLAND

LAURA-ENGELAND

GROTE HULP-HOUK-NL

juni

augustus

URBANCAMPSITE AMSTERDAM
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