


Het Belevium





Sinds 1995 wordt Amsterdam 
het vier dagen durend
homofestival Gay Parade 
georganiseerd. Het programma
van dit grootste gay-event van 
Nederland behelst behalve de 
drukbezochte botenparade
door de grachten, feesten met 
thema’s als ‘Dutch’, ‘woman’, 
‘trendy’ en ‘leather/fetish’.
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Het Boomkruinpad van 
Staatsbosbeheer in Drenthe. 
Een van de activiteiten, behalve
het lopen over het pas zelf, is 
een roofvogelshow. Deze
natuurorganisatie zet zonder
schroom nieuwe middelen en
media in om het publiek bij de 
natuur te betrekken. Zo zijn er
in samenwerking met een
natuurreisbureau ‘ruige routes’ 
uitgezet in Brabant en kun je
met de Global Positioning 
Satelite je eigen weg zoeken
over de Urechtse heuvelrug

foto: Janine Schrijver





Het dak van New Metropolis 
NEMO, is omgedoopt in 
‘Amsterdam Plage’. Je kunt er
met uitzicht over het IJ en over 
de oude binnenstad loungen, 
drinken, eten, zandkastelen
bouwen en dansen op de 
muziek van een dj. De 
architect, Renzo Piano, 
bedoelde het dak als een groot
openbaar podium. Amsterdam 
Plage vraagt boven op de 
kosten van de consumptie 2 
euro toegang.
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Hoofdstraat van 
vakantiedorp De Banjaard, 
gebouwd op een voormalig
bietenveld op het Zeeuwse
eiland Noord-Beveland. De 
architectuur is geïnspireerd
op die van Seaside in 
Florioda, prototype van het 
nieuwe Amerikaanse dorp. 
Van de tweede huizen in 
Nederland wordt tachtig
procent als belegging
gekocht: in de Bajaard is de 
makelaar graag bereid de 
verhuur aan derden te
regelen.
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‘Smurfendorp’ noemden
omwonenden meesmuilend
dit dorp met 220 
vakantiewoningen pal langs
de A2 bij Abcoude. Een
reguliere woonwijk mocht
er niet komen omdat het 
Groene Hart open moest
blijven; voor vakantie-
woningen gelden andere
regels dus mocht dat wel, 
Bedragen van drie-, zelfs
vierhonderd duizend euro 
warden grif betaald voor de 
vakantiehuisjes met elk een
eigen aanlegsteiger aan het 
water, dat een directe
verbinding heeft met de 
Vinkeveense Plassen. Na de 
bouw heeft de wijk zich
omringd met een groene
wal en een groot hek.
Nederland kent steeds meer
welvarende vakantiedorpen
met ‘net echte’ huizen, 
waar achter de camera en
de slagboom de gemeente
niets te zoeken heft. De 
gelijkenis met Amerikaanse
gated communities is 
opvallend.
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Voor het popfestival Lowlands 
wordt in twee weken tijd op 
een 160 hectare groot weiland
met behulp van 900 trailers vol
materiaal –onder andere 150 
enorme tenten, 30 kilometer
hekwerk, 100 generatoren, 24 
camera’s- een volledige stad
opgetrokken. De tijdelijke
bevolking is even groot als die 
van de provinciestad Assen. 
Het feest duurt drie dagen, 
daarna wordt alles weer
afgebroken.
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