
ADVERTENTIES

‘In het verlengde van de ideeën die archi-
tectuurcentrum ARCAM dit jaar heeft 
opgehaald voor de inrichting van het 

Centrumeiland, mogen wij een tijdelijke neder-
zetting zijn op deze plek’, zegt Annette van Driel 
die samen met Francis Nijenhuis UrbanCamp-
site Amsterdam oprichtte. ‘Het is een betove-
rende plek, een combinatie van wind, water en 
zand waar je helemaal niets meer hoort van de 
stad.’

Geen afstand
‘De afstand die je in musea van een kunstwerk 
moet houden is hier niet nodig, je mag het 
gewoon gebruiken’, vertelt Annette enthousiast. 
‘En ook zo apart is dat mensen zomaar naar bin-
nen lopen in de kunstobjecten terwijl iemand 
er verblijft.’ Ze herinnert zich een man die een 
boek zat te lezen voor de opening van de door 
hem gereserveerde mobiele ruimte. Zijn bagage 
lag erin, het was overduidelijk dat hij er verbleef. 
Bezoekers van de expo namen vol interesse een 
kijkje, dat kon gewoon. ‘Mensen gaan makkelijk 

Overnachten in een kunstwerk
Deze zomer strijkt UrbanCampsite Amsterdam neer op het 

uiterste puntje van het IJburgse Centrumeiland. Op de uit-

gestrekte zandvlakte worden kunstwerken geëxposeerd die 

extra bijzonder zijn omdat je erin kunt slapen. Maar ook voor 

mensen die er niet komen overnachten, valt er dankzij een 

actief randprogramma altijd wel wat te beleven tijdens deze 

openluchttentoonstelling.
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met elkaar in gesprek 
over hoe het is om in 
een dergelijk object 
te logeren. Ze vinden 
er iets van, positief 
of negatief. Dat geldt 
ook voor de plek die ze 
bezoeken. Maar dan 
baseren ze hun mening 
ten minste wel op iets 
wat ze met hun eigen 
ogen hebben gezien.’ 

Op haar smartphone 
toont Annette enkele 
tekeningen van de 
kunstwerken die bin-
nenkort op het Centru-
meiland verkend kun-
nen worden. Een van de 
objecten doet denken 
aan een aangespoelde 
reuzenfles, een ander 
aan een wonderlijk 
giga-insect, nog weer 

een ander aan een volumineuze houten brein-
breker. ‘Alles is gemaakt van afvalmateriaal’, 
aldus Annette. ‘Daardoor houdt onze expo een 
overgang in van nutteloos naar nut en van bete-
kenisloos naar betekenisvol.’ 

Anders kijken
Insteek van de openluchttentoonstelling is niet 
alleen IJburgers te trekken maar ook mensen 
van buitenaf. Annette: ‘Wij geven landelijk min-
der bekende plekken een functie. Zie ons maar 
als placemakers. Met een actief randprogramma 
is er steeds bedrijvigheid op de locatie. Iedere 
zondag zijn er inloopworkshops vanaf 13.00 uur, 
verzorgd door de kunstenaars, vormgevers en 
architecten van de mobiele installaties. Trans-
formatie en beleving staan centraal doordat 
de bezoekers zélf veranderingen teweeg kun-
nen brengen in de omgeving. Het kan hierbij 
om fysieke veranderingen gaan, maar ook om 
mentale. In het laatste geval worden deelnemers 
uitgedaagd zichzelf te veranderen en zo anders 
te leren kijken.’ Er is een maakwinkel bij met 

doe-het-zelf-pakketten en er kan gebruik wor-
den gemaakt van een cirkelzaag en lasappara-
tuur. ‘Maar het is dus niet zo dat je even met je 
kapotte fiets kunt langskomen in de hoop dat 
iemand je helpt met de reparatie.’ Annette licht 
nog enkele bijzondere tipjes van de sluier op. 
Nuon verzorgt een workshop over het in elkaar 
zetten van kleine Nuna-zonneauto’s. Diezelfde 
elektriciteitsleverancier houdt tevens een avond 
over energie in de stad. Bovendien organiseert 
ARCAM kampvuurgesprekken waar toekomst-
ontwikkelingen op het gebied van architectuur 
en stedenbouw ter sprake komen. Ook wordt 
een openluchtfilm vertoond. Andere initiatie-
ven zijn welkom, mits in overleg.

Zeeuwse knoop
Om van de plek een tijdelijke nederzetting te 
maken is onder leiding van DS Landschapsar-
chitecten een dijk gecreëerd in de vorm van 
een Zeeuwse knoop. De dijk biedt niet alleen 
bescherming tegen de elementen, hij nodigt 
ook uit tot beklimming. Bouwkunststudenten 
van de Amsterdamse Hogeschool voor Kunsten 
bedenken hoe de dijk wordt aangekleed. Dit 
krijgt met name vorm in uitzichtpunten die de 
verschillende locaties op de horizon markeren 
en benadrukken. Binnen de dijk staan de kunst-
werken met in het midden een door Joep van 
Lieshout gecreëerde sanitaire ruimte. ‘Je kunt 
er onbeperkt douchen, onder door ons gezui-
verd water uit het IJsselmeer. Inclusief gebruik 
van biologisch afbreekbaar badschuim!’, zegt 
Annette enthousiast. 

Annette is niet alleen zeer te spreken over de 
samenwerking met alle genoemde partijen, 
maar ook met Stadsdeel Oost, het gebiedsteam 
IJburg en het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente 
Amsterdam. ‘Echt super! Uiteraard steken veel 
vrijwilligers de helpende hand toe, inclusief 
mensen uit het buitenland die hier vier of zes 
weken blijven en helpen met receptie draaien 
en schoonmaak.’ Bezoekers zijn van harte wel-
kom en de logees zullen zien dat de bedjes zijn 
gespreid. W

www.urbancampsiteamsterdam.com
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