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Forteiland	  Pampus	  geeft	  een	  feestje	  en	  iedereen	  is	  welkom.	  	  
Proef	  Pampus,	  de	  leukste	  picknick	  van	  het	  jaar	  voor	  echte	  levensgenieters,	  op	  een	  
onbewoond	  eiland	  onder	  de	  rook	  van	  Amsterdam!	  
	  
Op	  15	  en	  16	  juli	  laat	  Pampus	  veerboten	  af	  en	  aan	  varen	  tussen	  IJburg	  en	  het	  forteiland.	  Pampus	  
–	  in	  de	  negentiende	  eeuw	  gebouwd	  als	  zelfvoorzienend	  verdedigingsbolwerk	  en	  vandaag	  de	  dag	  
een	  museum	  en	  pleisterplaats	  voor	  watersporters	  en	  dagjesmensen	  –	  tovert	  zichzelf	  om	  tot	  een	  
unieke	  festivallocatie	  voor	  zijn	  nieuwe	  food	  and	  feel	  good	  festival:	  Proef	  Pampus!	  	  
De	  eerste	  paal	  van	  Pampus	  werd	  precies	  130	  jaar	  geleden	  geslagen.	  Het	  eiland	  moest	  de	  vijand	  
tegenhouden	  en	  Amsterdam	  beschermen.	  Nu	  nodigt	  het	  juist	  ‘vriend	  en	  vijand’	  uit	  voor	  de	  
grootste	  en	  leukste	  picknick	  van	  het	  jaar.	  De	  basis	  van	  Proef	  Pampus	  wordt	  gevormd	  door	  
foodstands	  met	  specialiteiten	  van	  binnen	  de	  Stelling	  van	  Amsterdam	  en	  bars	  met	  bijzondere	  
bieren	  van	  écht	  kleine	  brouwers.	  Naast	  eten	  en	  drinken	  zijn	  er	  workshops,	  muziek,	  
entertainment,	  marktkraampjes	  en	  een	  kinderveld	  om	  hutten	  te	  bouwen	  en	  vuur	  te	  stoken.	  
	  
PARADIJSELIJK	  PAMPUS	  
Vraag	  wat	  ze	  voor	  ogen	  hebben	  met	  Proef	  Pampus	  en	  organisatoren	  Bart,	  Lisa	  en	  Anouschka	  raken	  
niet	  uitgepraat.	  Enthousiast	  vertellen	  ze	  over	  hun	  paradijselijk	  eiland.	  Er	  komt	  veel	  muziek,	  veel	  
verschillende	  soorten	  bier,	  veel	  eten	  –	  van	  stevige	  happen	  tot	  aan	  exquise	  delicatessen	  –	  en	  veel	  
gezelligheid	  voor	  jong	  en	  oud.	  Alles	  van	  binnen	  de	  stelling	  en	  food	  &	  drinks	  natuurlijk	  zoveel	  
mogelijk	  duurzaam	  en	  biologisch!	  
Voor	  hen	  die	  al	  bekend	  met	  Pampus	  zijn,	  zal	  het	  verrassend	  zijn	  om	  Pampus	  eens	  als	  festivallocatie	  
mee	  te	  maken.	  Voor	  alle	  anderen	  zal	  het	  een	  verpletterende	  kennismaking	  zijn	  met	  het	  forteiland	  
dat	  bekend	  is	  van	  de	  uitdrukking	  ‘voor	  Pampus	  liggen’.	  Bart	  Kuilman:	  “Proef	  Pampus	  is	  een	  culinair	  
en	  cultureel	  festival	  voor	  mensen	  mét	  en	  mensen	  zónder	  kids.	  Het	  begint	  al	  op	  IJburg,	  vanwaar	  het	  
zo’n	  30	  minuten	  varen	  is	  naar	  Pampus.	  Aan	  boord	  is	  het	  genieten	  van	  een	  geweldig	  uitzicht	  met	  
een	  koel	  glas	  authentiek	  gebrouwen	  limonade	  in	  de	  hand.”	  	  
	  
GENIETEN	  MET	  DE	  GROTE	  G	  
Genieten,	  daar	  draait	  Proef	  Pampus	  om.	  De	  drukte	  van	  alledag	  achter	  je	  laten	  en	  genieten	  van	  wat	  
het	  eiland	  te	  bieden	  heeft.	  “Pampus	  biedt	  veel,	  zeker	  tijdens	  Proef	  Pampus,	  maar	  als	  eerste	  zou	  ik	  
het	  heerlijke	  eilandgevoel	  willen	  noemen”,	  zegt	  Anouschka	  Zanolla.	  “Iedere	  keer	  dat	  ik	  op	  Pampus	  
ben,	  ben	  ik	  even	  weg	  van	  alles.	  Al	  ligt	  er	  nog	  een	  berg	  werk	  op	  me	  te	  wachten,	  op	  Pampus	  lijkt	  de	  



tijd	  stil	  te	  staan	  en	  deert	  me	  dat	  compleet	  niet.	  Een	  magisch	  effect.”	  Lisa	  Hazenoot	  beaamt	  dit:	  
“Klopt,	  alleen	  niet	  zo	  magisch	  dat	  Pampus	  die	  berg	  werk	  ook	  daadwerkelijk	  voor	  je	  wegwerkt,	  
haha!”	  	  
Half	  juli	  is	  het	  zover,	  dan	  gaat	  de	  allereerste	  editie	  van	  Proef	  Pampus	  van	  start.	  Gaan	  ze	  het	  
redden?	  “Absoluut!”,	  roept	  het	  drietal	  overtuigd.	  “De	  boten	  en	  alle	  ambachtelijke	  bierbrouwers	  
zijn	  al	  helemaal	  geregeld,	  en	  de	  meeste	  foodstands	  nu	  ook.	  We	  hebben	  te	  gekke	  bandjes,	  een	  
waarzegster,	  iemand	  die	  waanzinnige	  tijdelijke	  tattoos	  kan	  zetten	  en	  nog	  veel	  meer	  leuks.	  Onze	  
flyers	  en	  posters	  zijn	  af	  en	  de	  ticketverkoop	  is	  gestart.	  Verder	  krijgen	  we	  van	  alle	  kanten	  nog	  
zoveel	  ideeën	  en	  suggesties	  aangereikt	  dat	  we	  nu	  al	  een	  tweede	  editie	  van	  Proef	  Pampus	  kunnen	  
organiseren,	  haha!”	  
	  
PRAKTISCH	  
Proef	  Pampus	  vindt	  op	  15	  en	  16	  juli	  plaats	  op	  forteiland	  Pampus.	  Een	  dagje	  Pampus	  vanaf	  IJburg	  
kost	  normaal	  twintig	  euro.	  Daar	  komt	  nu	  1	  euro	  50	  bovenop	  voor	  een	  uniek	  festivalglas	  (collectors	  
item!).	  Iedereen	  krijgt	  zijn	  eigen	  glas	  dat	  het	  hele	  festival	  door	  te	  gebruiken	  is.	  De	  glazen	  zijn	  
gemaakt	  van	  milieuvriendelijk	  hardplastic	  en	  ze	  worden	  steeds	  voor	  je	  schoongespoeld	  of	  
omgeruild.	  In	  de	  ticketprijs	  van	  €21,50	  (met	  museumkaart	  €15,-‐)	  is	  naast	  het	  glas	  ook	  inbegrepen:	  
een	  bootretour	  naar	  het	  eiland,	  de	  entree	  tot	  het	  fort	  en	  een	  bijdrage	  voor	  het	  onderhoud	  van	  het	  
erfgoed.	  Voor	  kids	  jonger	  dan	  12	  geldt	  een	  €5,-‐	  korting	  in	  de	  vorm	  van	  festivalmuntjes.	  
Voor	  de	  heenvaart	  varen	  er	  tussen	  10.15	  u.	  en	  18.30	  u.	  constant	  twee	  veerboten	  tussen	  IJburg	  en	  
Pampus.	  Terugvaren	  kan	  tot	  00.30	  uur.	  Tickets	  zijn	  uitsluitend	  verkrijgbaar	  in	  de	  voorverkoop	  via	  
pampus.nl/proef.	  Zie	  ook	  facebook.com/proefpampus	  en	  twitter.com/fortpampus.	  
	  
Een	  virtueel	  voorproefje!	  Doe	  even	  je	  ogen	  dicht	  en	  picture	  yourself	  op	  een	  paradijselijk	  eiland....	  
De	  zon	  brandt	  aangenaam	  op	  je	  huid	  en	  je	  hoort	  fijne	  muziek	  en	  blije	  gezelligheid.	  Je	  voelt	  je	  
heerlijk.	  Je	  snuift	  de	  geuren	  op	  die	  om	  je	  heen	  kringelen.	  Van	  fris	  tot	  bloemig	  en	  van	  fruity	  tot	  
spicy...	  Loop	  nu	  je	  neus	  achterna	  en	  ontdek	  waar	  al	  dat	  heerlijks	  vandaan	  komt.	  Zie	  je	  ze	  staan?	  
Al	  die	  stands	  met	  lekkers?	  Van	  zoete	  suikerspinnen	  tot	  verse	  oesters,	  van	  stoere	  burgers	  tot	  
vlierbessensap	  van	  het	  eiland...	  En	  er	  is	  bier!	  Veel	  bier,	  want	  overal	  vind	  je	  lokale	  bierbrouwers	  die	  
je	  glas	  graag	  vullen	  en	  je	  alles	  kunnen	  vertellen	  over	  hun	  speciaalbier…	  
	  
Voor	  forteiland	  Pampus	  staat	  seizoen	  2017	  in	  het	  teken	  van	  vriendschap.	  Het	  eiland	  viert	  dit	  jaar	  dat	  het	  
precies	  130	  jaar	  geleden	  is	  dat	  in	  de	  voormalige	  Zuiderzee	  begonnen	  werd	  aan	  de	  bouw	  van	  zijn	  fundament.	  
Gedurende	  dit	  seizoen	  komt	  het	  eiland	  met	  speciale	  acties	  ter	  versterking	  van	  de	  vriendschapsband	  met	  zijn	  
bezoekers.	  Een	  van	  deze	  acties	  is	  het	  organiseren	  van	  een	  tweedaags	  foodfestival	  waarbij	  de	  band	  tussen	  
Pampus	  en	  Amsterdam	  op	  eigentijdse	  wijze	  nog	  eens	  extra	  aangehaald	  wordt.	  	  
Het	  ‘Fort	  in	  de	  Zuyderzee	  aan	  het	  Pampus’	  werd	  eind	  negentiende	  eeuw	  gebouwd	  als	  onderdeel	  van	  de	  
Stelling	  van	  Amsterdam.	  Het	  mechanisme	  van	  de	  stelling	  was	  simpel:	  als	  de	  vijand	  zou	  komen	  zou	  het	  
gebied	  rondom	  Amsterdam	  onder	  water	  worden	  gezet	  en	  zou	  Amsterdam	  als	  laatste	  bastion	  stand	  houden.	  
Eén	  ontwikkeling	  had	  het	  Ministerie	  van	  Oorlog	  niet	  zien	  aankomen:	  de	  uitvinding	  van	  het	  vliegtuig.	  Deze	  
uitvinding	  maakte	  het	  onvoorstelbare	  mogelijk:	  een	  aanval	  vanuit	  de	  lucht.	  Dit	  zorgde	  er	  -‐	  samen	  met	  de	  
bouw	  van	  de	  Afsluitdijk	  -‐	  voor	  dat	  Pampus	  als	  militair	  object	  nauwelijks	  nog	  van	  betekenis	  was.	  Pampus	  
werd	  verlaten	  en	  aan	  zijn	  lot	  overgelaten.	  Gelukkig	  is	  Pampus	  anno	  nu	  alles	  behalve	  zielig	  en	  eenzaam.	  
Jaarlijks	  wordt	  het	  eiland	  door	  tienduizenden	  bezoekers	  bezocht	  en	  is	  het	  dé	  plek	  om	  alles	  over	  de	  Stelling	  
van	  Amsterdam	  te	  weten	  te	  komen.	  Pampus	  is	  werelderfgoed	  en	  het	  groene	  hart	  van	  het	  blauwe	  IJmeer!	  	  
	  
Voor	  aanmelden,	  meer	  informatie	  of	  beeldmateriaal	  in	  hoge	  resolutie	  graag	  contact	  opnemen	  met:	  	  
Anouschka	  Zanolla,	  Forteiland	  Pampus,	  T	  06	  -‐	  224	  37	  442,	  E	  pr@pampus.nl,	  W	  www.pampus.nl	  	  

	  


