Persbericht — 1 september 2015

Amsterdams pop-up-restaurant
serveert driegangendiners uit
de keukens van thuiskoks
Op 11, 12 en 13 september staat de Amsterdamse wijk IJburg in het teken
van IJburg Serveert, een pop-up-restaurant aan de kust van het nog
onbewoonde Centrumeiland. IJburg Serveert is ’s werelds enige restaurant
zonder keuken. Alle gerechten worden live bereid door thuiskoks in de wijk
en door vliegensvlugge fietskoeriers aan tafel bezorgd.
IJburgse thuiskoks
IJburg is in zijn korte bestaan uitgegroeid tot een bloeiende, actieve Amsterdamse
gemeenschap. Er wonen vele thuiskoks in de wijk die hun maaltijden delen met buurtbewoners
via de website Thuisafgehaald. IJburg Serveert maakt deze ‘verborgen’ IJburgse community van
kookfanaten voor één weekend zichtbaar. Dagelijks tussen 18:00 en 22:00 uur serveert het popup-restaurant bijzondere driegangenmenu’s die door lokale thuiskoks in hun eigen keukens
worden bereid. Fietskoeriers halen de bestellingen op en bezorgen deze bij de gasten aan tafel.

Het restaurant van de deeleconomie
Het idee achter IJburg Serveert is ontstaan vanuit een fascinatie voor de snelle opkomst van de
deeleconomie. Daarom werkt het restaurant met thuiskoks die actief zijn op Thuisafgehaald en
met fietskoeriers van TringTring. IJburg Serveert koppelt deze twee peer-to-peer-diensten aan
elkaar en is daarmee eigenlijk een omgekeerd bezorgrestaurant.

Eten bij IJburg Serveert
Benieuwd naar de smaak van de IJburgse (thuis)keuken? IJburg Serveert biedt driegangenmenu’s
voor €25 per persoon. Het pop-up-restaurant is geopend op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13
september van 18:00 uur tot 22:00 uur. Wegens het beperkte aantal plaatsen is reserveren
verplicht! Ga voor meer informatie naar ijburgserveert.nl.

Achtergrondinformatie
Stad in Zicht
IJburg Serveert is een idee van stedelijk ontwerp- en communicatiebureau Golfstromen en tot
stand gekomen naar aanleiding van het project Stad in Zicht, een project van het Amsterdamse
architectuurcentrum ARCAM over de toekomst van het nieuwe Centrumeiland.

Partners
‣

Golfstromen is een Amsterdams stedelijk ontwerp- en communicatiebureau dat in 2007
werd opgericht door Jeroen Beekmans en Joop de Boer. Bekend van onder meer
PechaKucha Amsterdam en de internationale blog Pop-Up City werkt Golfstromen voor
overheden en merken aan communicatiecampagnes en stedelijke ontwikkelings- en
ontwerpprojecten. — golfstromen.nl, popupcity.net

‣

ARCAM lanceerde 2014 het project Stad in Zicht. Vooruitlopend op de ontwikkeling van het
nieuw opgespoten Centrumeiland is met bewoners en geïnteresseerden gezocht naar de
ideale bestemming voor dit nieuwe stuk stad. Vanuit 151 inzendingen zijn drie scenario’s
ontwikkeld. Het project ‘IJburg Serveert’ is naast de ‘Het Baken van IJburg’ van architect
Wouter Valkenier en ‘De Pioniers Piketten’ van architectenbureau Équipe één van de drie
uitwerkingen van deze scenario’s. — stadinzicht.arcam.nl

Beeldmateriaal
Op ijburgserveert.nl/contact kunt u onder het kopje ‘Pers’ een aantal beelden in hoge resolutie
downloaden.

Contact
Aarzelt u niet contact op te nemen indien u vragen en/of opmerkingen heeft over IJburg
Serveert. Indien gewenst kunnen wij ook interviews met één van de thuiskoks organiseren.
Joop de Boer (Golfstromen)
Telefoon: 06-16504091
E-mail: contact@ijburgserveert.nl

