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We hacken het strand! 
Scholen project Hack Site Strandeiland 2022

Strandeiland is een nieuw eiland en toekomstige woonwijk op IJburg. 
Het eiland kent nog geen bewoners, heeft geen bebouwing en is op 
dit moment niet meer dan een zandvlakte. Het is een plek zonder 
herinneringen, gebeurtenissen, verhalen en ontmoetingen, een gebied 
dat nog helemaal tot leven moeten komen. 

UrbanCampsite Amsterdam bouwt in het voorjaar van 2022 een tijdelijk 
landschap van bouwhekken, in de vorm van rechtopstaande driehoeken. 
Bouwhekken die in plaats van obstakels of afrasteringen, juist het 
middelpunt vormen. Een onverwacht spel van lijnen en schaduwen, lucht 
en zand, die samen een grafisch, surrealistisch landschap vormen. 

De installatie is er om een breed publiek kennis te laten maken met deze 
onbekende plek in de stad. En het gaat om meer dan alleen kennis maken: 
Het landschap van hek-tenten dient om het gebied in te lijven of toe te 
eigenen, oftewel: we bouwen een nederzetting gemaakt van bouwhekken. 
Vandaar de titel van het project: Hack Site Strandeiland. De hek-tenten 
krijgen de toepasselijk aanduiding ‘Hacken’. 

voor wie
groep 8

locatie
strandeiland ijburg

wanneer
23 - 27 mei 2022 

meer informatie
www.urbancampsiteamsterdam.com  
06-140 41184

kosten
gratis

tijdsduur
1,5 uur

aanmelden
info@urbancampsiteamsterdam.com
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Opdracht:  We ‘Hacken’ het strand.
 
Wij nodigen de groepers 8 van de IJburgse basisscholen uit op het Strandeiland 
om zich het eiland toe te eigenen, te Hacken! Tijdelijk door hun aanwezigheid op 
het Strandeiland en voor eeuwig door hen te vragen zichzelf te fotograferen in het 
landschap met hun zelfgemaakte vlag die we samen maken.

Vlaggen betekenen iets. Je kunt er dingen aan herkennen, een land, stad of 
familie. Vlaggen worden vaak ontworpen als er een nieuw land wordt gevormd. 
Daarom vragen wij de groepers 8 om voorafgaand aan de fotografie opdracht 
samen of alleen bij ons op het strand een vlag te maken.

De opdracht aan de groepers 8: Kijk naar jezelf als een moderne ontdekkings-
reiziger. Je hebt net een nieuw eiland ontdekt! Hoe laat ik de rest van de wereld 
kennismaken met mij en mijn ontdekking? Maak ik een selfie met mijn vlag in de 
hand? Laat ik anderen een foto van mij maken? Laat ik veel van het landschap zien, 
mijn vlag of vooral mezelf als ontdekkingsreiziger? Sta ik alleen in het landschap 
of samen met mijn vrienden? Allemaal keuzes die ik als ontdekkingsreiziger moet 
maken om de wereld kennis te laten maken met mijn ontdekking, mezelf als 
ontdekkingsreiziger, mijn vlag en me deze plek toe te eigenen.

We nodigen schoolklassen, tezamen met hun docent, uit in de periode van 23 tot 
en 27 mei 2022 een bezoek te brengen aan de Hack Site op het Strandeiland. Door 
de medewerkers van UrbanCampsite kan (indien gewenst) een toelichting worden 
gegeven op het project Hack Site Strandeiland en de opdracht.  

Nadat iedereen zichzelf als ontdekkingsreiziger heeft 
gefotografeerd bieden we de groepers 8 de mogelijkheid:
 
- hun foto op de Hack Site af te drukken, op te hangen en 
eventueel te voorzien van een tekst   
- de foto te plaatsen op de website van UrbanCampsite 
Amsterdam 
- de foto te plaatsen op instagram onder #hacksite2022
- de mooiste foto’s worden in de toekomst mogelijk 
afgedrukt op de bouwhekken van het Strandeiland 
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