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Blijburg viert haar laatste seizoen. Deze zomer wordt er nog groots uitgepakt met
evenementen en een uitgebreid cultureel programma. Daarna moet ze sluiten omdat de
gemeente woningbouw ontwikkelt op de locatie waar ze gevestigd is. Hiermee komt er
een einde aan een tijdperk van 15 jaar waarin Blijburg als creatieve vrijplaats een
belangrijke sociale functie vervulde voor de buurt en vele Amsterdammers.
Op 1 oktober moet het paviljoen plaatsmaken voor de aanleg van het nieuwe Strandeiland
en de aanleg van de woningbouw op het Centrumeiland. Voor de oprichtster van Blijburg
Stanja van Mierlo gaat het sneller dan gedacht. Binnen drie jaar na de opening van het
huidige pand en negen jaar eerder dan gepland moet Blijburg dicht op deze locatie om
ruimte te maken voor de bouw. Aldus van Mierlo: "Het is jammer om te moeten stoppen.
Maar Blijburg kan niet overleven in het bouwgeweld dat er straks aankomt. De passie om
mensen bij elkaar te brengen met mooie culturele en zonnige evenementen blijft. Natuurlijk
denken we na hoe we de community in de toekomst blij kunnen maken, maar in welke vorm
dat is, weten we nog niet. Met het grootste Lentefeest ooit aanstaande zaterdag luiden we
een prachtig laatste zomerseizoen in. Iedereen is welkom!"
Tussen Blijburg en de gemeente is afgesproken dat Blijburg in de toekomst terug kan komen
op een definitieve locatie. Hoe snel de bouw zal gaan en wanneer die tijd komt, kan de
gemeente nu nog niet zeggen. Het kan tussen de 5 en 10 jaar duren. Van Mierlo: "Voor ons
is dat een erg lange periode. Maar als de gemeente een Blijburg-waardige locatie aanbiedt,
komen we graag terug."
Over Blijburg
In 2003 vestigde Blijburg zich op het nieuw opgespoten IJburg en introduceerde daarmee
het fenomeen stadsstrand. Blijburg was in één klap beroemd als de creatieve
buitenspeelplaats van Amsterdam. Het trok alleen al in het eerste jaar honderdduizend
bezoekers de brug over het nieuwe Ijburg in. Toen de eerste locatie na drie seizoenen haar
deuren moest sluiten, kwamen vele Amsterdammers in actie; Blijburg moest blijven. De
gemeente ging uiteindelijk overstag en werkte vanaf dat moment samen met Blijburg. Tot
2015 leidde Blijburg een nomadisch bestaan, toen bouwde ze een duurzaam en econeutraal paviljoen dat 800.000 bezoekers per jaar kan ontvangen. Op grond van het
huurcontract werd bepaald dat ze hier twaalf jaar kan blijven. Op dit moment werken er
zeventig mensen voor Blijburg.
Blijburg blijft tot 1 oktober een warme plek waar je kunt eten en drinken, zwemmen en
zonnen, waar culturele evenementen plaatsvinden, waar getrouwd kan worden en waar
bedrijfsevenementen plaats kunnen vinden. Bekijk de agenda van Blijburg op
www.blijburg.nl/agenda.

