
Amsterdamwordt braaf
en Camping Zeeburgmoet
volgen. Er komen geen
alternatieve typesmeer,maar
mainstreamjongeren die wifi,
verwarming en een nette wc
willen.

KARIN STROO

‘Nee, niemand loopt meer
over de camping met
een toiletrol onder zijn
arm. Alle toiletten zijn

voorzienvanwc-papier enbovendien
zijn ze verwarmd.” Toon Weijenborg
(53) is al vijftien jaar eigenaar van
CampingZeeburg. Zelfs dezevoorma-
lige hippiecamping krijgt te maken
met glamping: glamoureus kampe-
ren.
Camping Zeeburg begon ooit met

slaapzalen waar elk veertig mensen
in konden, verdeeld over twintig
stapelbedden. “Dat was altijd herrie.
Er waren mensen die aan het blowen
waren en er waren mensen die juist
overdagwilden slapen,” zegtWeijen-
borg.
“Toenhebbenwe ineenhoutenkeet

allemaal kamertjes gebouwd, met
stapelbedden. Maar ja, als je aan de
ene kant van het gebouw een stelletje
had, kon je aan de andere kant mee-
genieten. Trekkershutjes hebben we
ook gehad, maar die krijg je nooit
echt schoon, daar gingen mensen
over klagen. Een houten gebouw
stoft, hè.”
Nu zijn daar de bontgekleurde Eco

Cabins, onderkomens voor twee of
vier personen. Afgelopen winter zijn
ze neergezet, in maart waren ze af en
ze zijn met de start van het seizoen
meteen in gebruik genomen, maar
morgen zal burgemeester Eberhard
vander Laandeofficiële openingver-

richten. De kamertjes hebben vloer-
verwarming, echte bedden en een
bedlampje, een stopcontact en wifi.
Ze kosten 35 tot 50 euro per nacht, af-
hankelijk van het seizoen en de dag
van deweek.
Weijenborg: “De eisen die men te-

genwoordig stelt zijn echt anders. Ie-
dereen loopt met zijn telefoon, geen
internet is voor deze generatie een
ramp. En verwarming moet er ook
zijn. Mensen kunnen helemaal niet
meer tegen kou. Zodra het hier re-
gent, breekt er paniek uit. Ik bedoel:
de tenten zijn vandaag de dag aardig
goed, maar ze gaanmet regen toch in
het toiletgebouw slapen.”

Oliver (20), Emma (23) en Joshan (21)
uit Wales zitten op het betonnen
bankje voor hun Eco Cabin. Ze roken
en drinken wat. “Je hebt het plezier
van kamperen, maar toch ook de
luxe,” zeggen ze. “En wifi voor Goog-
le Maps of om te checken of we nog
geld hebben.”
Jasmine (23) en Mike (20) zijn net

aangekomen uit Birmingham. Ze zet-
ten een stoeltje buiten en trekken een
biertje open. “Ideaal zo’n cabin,want
je hebtwel je privacy.”
Weijenborg: ‘Ze komen met het

vliegtuig en hebben een rolkoffertje
bij zich. Daar zitten helemaal geen
tentenmeer bij. Laat ik het zo zeggen:
het soort jongeren dat nu naar
Amsterdam komt, is een heel ander
soort dan vijftien jaar geleden. Die
begonnen hier met kamperen en ein-
digden in een kraakpand. Of anders-
om. Een totaal andere tijdgeest. Het
zijn nu veel meer mainstreamjonge-
ren.”

Zelf is de campingbaas er niet blij
mee. “Ik vindhet jammer datAmster-
dam zo aangeharkt wordt.Wij zijn al-
lang niet meer de stad van blowen en
feestvieren. Als je nu wilt feesten, ga
je naar Berlijn of Praag.”
Ondanks dat Weijenborg kampeer-

veldjes veel sfeervoller vindt, is hij
gelukkigmet zijn nieuwehutjes. “Het
looptgoed. Iedereenblij.Devolgende
stap? Tja, je weet het nooit. Wanneer
men zou klagen dat de hutjes te klein
zijn – want ze zijn klein – of dat men
er toch graag eenwc in wil, danmoet
je als ondernemer de markt volgen.
Maar opditmoment vind ikwel dat ik
hetmaximale aanbebouwinghebbe-
reikt.”
Hij kijkt eens rond.
Dan: “Ik denk erover om kinderen

uit groep 7 en 8 hier te laten kampe-
ren. Want dat leren ze niet meer. En
dat ze dan thuis zeggen: we willen
kamperen. Ik geloof daar zeker in.
Kamperenmoet gewoonweer.”

amsterdam
Filiaal McDonald’s aan
Osdorpplein overvallen
NIEUW-WEST–Het filiaal vanMcDo-
nald’s aan het Osdorpplein is gister-
avond rondhalf tien overvallen door
twee gemaskerdemannen. Ze be-
dreigden personeelsleden en klanten
met een vuurwapen,maakten een
onbekend bedrag buit en sloegen op
een brommer op de vlucht. De politie
heeft via Burgernet een opsporings-
verzoek verspreid.
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‘Als je nu wilt feesten, ga je naar Berlijn
of Praag, niet naar Amsterdam.’

TOON WEIJENBORG, Camping Zeeburg

Een tentje is echt iets van vroeger

Toerisme Camping Zeeburg ontkomt niet aan de 21ste eeuw

Fleurige gebouwtjes, Eco Cabins, bepalen nu het beeld van Camping Zeeburg. Ze hebben vloerverwarming, echte bedden en een bedlampje, een stopcontact en wifi. FOTO NICO TE LAAK

‘Ze komen met het
vliegtuig en hebben een
rolkoffertje bij zich’


