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Inleiding 
 
In het kader van het aankomende experiment met 24uurs horeca heeft Bureau Broedplaatsen op 21 
juli 2011 mij opdracht gegeven tot een inventarisatie van internationale 24uurs horeca voorbeelden 
voor Amsterdam. De resultaten van deze inventarisatie zijn in dit document weergegeven.  
 
Ik ben tijdens mijn zoektocht in eerste instantie trouw gebleven aan de letterlijke betekenis van 
horeca als bedrijfstak van hotels, restaurants, cafés, pensions e.d. Maar al gauw kwam ik er achter 
dat een 24-uursritme veel meer behelst. Haast net zo belangrijk als bars en clubs, zijn de vele 
flankerende voorzieningen als supermarkten, fitnessgelegenheden en een goed openbaar 
vervoersnetwerk. De overlap die plaatsvindt tussen deze voorzieningen maakt een stad 24/7. De 
bakker die ’s ochtends open gaat op het moment dat de tegenover gelegen club haar deuren sluit, is 
hier een voorbeeld van.  
 
In deze inventarisatie zijn zodoende niet alleen voorbeelden opgenomen van 24uurs horeca in 
letterlijke zin, maar ook gelegenheden die misschien niet de klok rond open zijn, en misschien ook 
niet zoveel met horeca te maken hebben, maar wel mijns inziens kunnen dienen als inspiratie voor 
Amsterdam omdat ze het vermogen hebben een stad rijker en spannender te maken. En 24/7. 
 

 
Sara Spoelstra 

Amsterdam, 29 september 2011  



Leeswijzer 
 
Het is een moeilijke opgave om de mondiale 24uurs horeca alomvattend op papier te krijgen. Dat is 
ook niet mijn bedoeling geweest. Met dit document schets ik slechts de wijzen waarop een stad 24/7 
kan zijn. Ik heb mij bij de keuze van de hier opgenomen voorbeelden laten leiden door gesprekken 
met o.a. Isis van der Wel (Nachtburgemeester, DJ), Vincent Kompier (planoloog, gids in Berlijn) en 
Jeroen Beekmans (Golfstromen, The Popupcity)  
 
Dit document laat zich lezen als één lange nacht. Beginnend bij de gelegenheden die in de avonduren 
open zijn (meest winkels) naar de activiteiten die het nachtleven kenmerken (sporten, dansen, eten 
en slapen) naar de ochtenduren waarin vooral gedanst en gegeten wordt.  
 
De blauwe links verwijzen naar filmpjes en meer informatie. Het document is dus het beste 
interactief te lezen.  
 
 

Avond  
 
Wanneer de avond valt gaat het dagleven over op een ander ritme. Andere prioriteiten zijn dan van 
kracht: er moet gegeten worden, geshopt, kinderen moeten naar bed gebracht en het huishouden 
moet gedaan. Én er moet worden ontspannen van die lange dag op het werk.  
 
Koffie & … 
Om de alledaagse sleur te verlichten, komen er steeds meer serviceplekken die hun service 
combineren met een koffiebar. Neem nou de wasserette: de gemiddelde variant is niet per se 
gezellig. Felle lichten, gescheurde tijdschriften en oncomfortabele stoeltjes veraangenamen het 
wachten niet. Het zijn ontmoetingsplekken zonder dat er ontmoet wordt. In een aantal steden 
(Reykjavik, Kopenhagen, Berlijn, München, Keulen, Amsterdam) is dit ‘probleem’ inmiddels 
onderkend. Daar worden steeds meer gecombineerde wasserette-cafés geopend.  Terwijl je was 
schoon wordt, kun jij met een kopje koffie onderuit zakken, of met een glaasje wijn…  
 

     
 
In Fotocafeen (Kopenhagen) wordt koffie gecombineerd met een printshop en in Londen heb je Look 
mum no hands: een koffietent annex fietswinkel. 
 
Supermarkt 2.0 

http://www.innovcity.com/2011/01/25/drum-roll-for-the-new-generation-of-laundromats/
http://www.fotocafeen.dk/
http://www.lookmumnohands.com/
http://www.lookmumnohands.com/


In een aantal landen en steden mogen winkels vrij bepalen wanneer ze open zijn. Convenient stores 
als 7-Eleven (zeg: Seven Eleven) en hypermarche Tesco maken daar gretig gebruik van. Beide ketens 
hebben fillialen over de hele wereld die 24uur open zijn. Handig als je om  drie uur 's nachts opeens 
een boodschap wil doen, of een tv, printer of een nieuwe broek wilt kopen. 
 

 
 
De parkeerplaats van de Wal Mart, ook zo’n grote 24/7 convienient store, wordt regelmatig gebruikt 
als goedkope camping. Boondocking heet dit fenomeen dat inmiddels in de Verenigde Staten is 
uitgegroeid tot een heuse cultuur. Wal Mart staat het oogluikend toe. 
 

 
 
In Zuid-Korea hoeft niemand meer zijn of haar tijd te verdoen met het wachten op de metro: een 
virtuele supermarket zorgt hier voor de vereniging van het aangename met het noodzakelijke. Op de 
muren van een metrostation staan verschillende producten levensecht afgebeeld op grote posters 
met een QR-code. Wanneer de bijbehorende QR-code van een product wordt gescand met een 
smartphone wordt er een bestelproces in gang gezet. Betalen kan meteen online en binnen een dag 
worden de boodschappen voor de deur afgeleverd.  
 

      
Zie dit filmpje voor een nadere uitleg  
 
Nachtmarkt 

http://www.7-eleven.com/
http://www.tesco.com/
http://www.boondocking.org/
http://www.youtube.com/watch?v=oPM4Ui6Sjfk&feature=player_embedded


In Azië bestaan verschillende grote nachtmarkten of bazaars (pasar malams). Die zijn niet allemaal de 
hele nacht open, maar gaan wel lang door. De markt van Temple Street, Hong Kong, is zo’n 
nachtmarkt. Hier kun je op je gemakje kiezen uit de eindeloze Da Pai Dangs (eetstalletjes), allerhande 
gadgets kopen en je de toekomst laten voorspellen.  
 

 
 
In Berlijn maar ook in andere Duitse steden (München, Kölln) en ook in Oostenrijk (Wenen) zijn 
Nachflohmarkten een hit. Vroeg opstaan is niet nodig, de vlooienmarkt begint pas (laat) in de 
middag. De sfeer is ontspannen en feestelijk. Vaak is er een combinatie gemaakt met kunstenaars en 
muzikanten en is er een bar.  
 
Kijk voor een sfeerinpressie naar dit filmpje. 
 

      
 
In München hebben ze een initiatief dat Flohpalast heet: verkopers kunnen hier een plank huren 
waar ze hun oude rommel op kwijt kunnen. Flohpalast houdt bij van welke plank wordt gekocht en 
sluist het verdiende geld zonder commissie door naar de verkoper.  
 
24h winkelen 
In Curitiba, de hoofdstad van de Braziliaanse hoofdstad Paraná, is een hele straat tot 24uurs gebied 
gedoopt. Deze Rua 24 hora is overdekt en bied onderdak aan kledingwinkeltjes, bars, restaurants, 
internetcafés, een apotheek, een bank en een bloemenwinkel.  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Temple_Street,_Hong_Kong
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Eigenaar/Application%20Data/Microsoft/Word/Nachtkonsum’
http://www.youtube.com/watch?v=uLF1G3uhdM4
http://popupcity.net/2011/09/rent-a-shelf-to-sell-your-stuff-at-flohpalast/
http://www.curitiba-parana.net/rua24horas.htm


     
 
Ook in Parijs kun je voor een nachtelijk bloemetje terecht. Elyfleur, aan de Avenue de Wagram is de 
hele nacht open. 
 

 
 
Nacht 

 
Mensen die overdag werken gebruiken de nacht als recreatieplek. Met name in de weekends. Voor 
hen is de nacht een ontmoetingsplaats, uitlaatklep, broedplaats, podium of inspiratiebron. Horeca 
speelt hierbij een belangrijke rol. Buiten het uitgaansleven om zijn er altijd vroege en late werklieden 
(zoals bakkers, handelaren en ordebewakers) actief. Voor hen hoort de nacht net zo goed bij het 
werkende leven als de dag.  
 
Hulpdiensten 
Hulpdiensten als de brandweer, politie, ambulance staan natuurlijk overal ter wereld 24/7 paraat.  
Zorgdiensten als de thuiszorg en daklozenopvang zijn evengoed 24uur per dag actief. In dergelijke 
beroepen wordt hierom gewerkt met dag- en nachtdiensten. Voor de kinderen van ouders met 
dienstverlenende of andere onregelmatige beroepen is er 24-uurs kinderopvang. In Nederland wordt 
die doorgaans tot en met 12 jaar aangeboden.  
 
Ook voor minder levensbedreigende maar wel urgente situaties bieden loodgieters, glaszetters en 
slotenmakers vaak 24/7 servicediensten.  
 
Een tandartsbezoek kan vaak wel wachten tot de volgende dag, maar niet tijdens de Ramadan! 
Strenggelovige moslims mogen dan overdag hun tanden niet laten controleren. Een tandarts uit Den 
Haag opende daarom tijdens de afgelopen islamitische vastenmaand ook ’s avonds en ’s nachts zijn 
praktijk.  
 

http://www.elyfleurs.com/
http://www.cbsnews.com/stories/2003/11/12/earlyshow/living/main583299.shtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4728/Islam/article/detail/2837001/2011/08/04/De-Ramadan-tandarts-is-ook-s-nachts-open.dhtml


   
 
Naast de gewone hulpdiensten rijden er in menige stad ook een aantal alternatieve hulpdiensten 
rond.  Neem nou de iPhone ambulance in München: omdat het crashen van onze telefoon een van 
de meest verschrikkelijke dingen is die ons tegenwoordig kan overkomen. De ambulance beloofd je 
binnen 20 minuten te helpen zonder wachtlijst. De openingstijden zijn nu nog van 10:00 tot 18:00, 
maar een 24/7 service laat niet lang meer op zich wachten.  
 
Voor feestjes waar de nood aan de man is bestaan er bier- en sigarettentaxi’s in overvloed.  
 
Nightowls 
Het Nieuwe Werken (plaats en tijd onafhankelijk werken) verdrijft geleidelijk aan het reguliere 9 tot 5 
werkritme. Dat vraagt om nieuwe kantoorconcepten! Co-workingplekken nemen deze taak overal ter 
wereld van harte op zich. ZZP’ers en ieder ander die zijn of haar zolderkamer beu is kan hier (vaak via 
internet) een werkplek reserveren met gratis wifi. Betaling geschied achteraf voor de duur van het 
verblijf. Moet er vergaderd worden? Dan zijn er zaaltjes, beamers, laptops en geluidsinstallaties. 
Vaak hebben deze plekken ook lunch, koffie en thee.  
 

     
 
Om de illusie van collega’s ook ‘s nachts te versterken worden bij verschillende Amerikaanse co-
workingplekken (maar ook in Stockholm, Melbourne en Tel Aviv) al zogenaamde Nightowls-sessies 
georganiseerd. Speciaal voor die flexibele werkers die liever 's nachts werken of een deadline moeten 
halen, en dit samen met lotgenoten willen doen.  
 
24/7 Gyms 
Wie op onconventionele tijden werkt, wil ook op onconventionele tijden sporten. In de Verenigde 
Staten is een 24/7 Gym allang geen noviteit meer. Leden beschikken over een sleutel waarop ze op 
elk uur van de dag binnen kunnen komen lopen. De grootste keten heet simpelweg ‘24 Hour Fitness’ 

http://popupcity.net/2011/08/munichs-iphone-ambulance/
http://www.biertaxialmere.nl/
http://nynightowls.com/
http://www.24hourfitness.com/


en is met meer dan 400 vestigingen een van de grootste fitnessclubs in Amerika. In grote steden (Los 
Angeles, San Francisco) hebben de gyms ’s nachts de functie van sociale hangout. Bij de sapbar 
hangen dan niet alleen sporters rond, maar naar verluid ook homo’s die op zoek zijn naar gezelschap.  
 

       
 
Ook in eigen land bestaat 24/7 fitness. Gold’s Gym van oud-bobsleeër Rob Geurts in Nieuwegein 
heeft een vaste kern aan nachtklanten. Taxichauffeurs, koks, mensen die in de distributie werken en 
nachtportiers komen er graag. ’s Ochtends vroeg komen de mensen uit de verpleging of die bij politie 
of brandweer werken, maar ook mensen die naar kantoor moeten. 
 
In New York maakt de David Barton Gym furore als discogym. Het saaie fitnessinterieur is hier verrijkt 
met dj-booths, lichteffecten en discoballen. Soul Cycle is een andere New Yorkse discogym. Hier kun 
je anders dan bij David Barton ook echt 24 uur per dag terecht. 
  
In Londen bestaat een Disco Health Club. Het concept: finessen in nachtclubsfeer op oude 
discoklassiekers. Beenwarmers, zweetbanden en glimmende Jane Fonda pakjes verplicht. Zie ook dit 
promofilmpje van de Disco Health Club 
 

        
 
In Frankrijk vinden regelmatig in de grote steden (Montpellier, Grenoble, strandplaatsen) ‘White 
night fitness’-avonden plaats. Sporthallen worden dan omgetoverd tot tijdelijke discogym. De 
dresscode is wit. Filmpje ter illustratie.  
 
Ook in de sportcategorie: de Berlijnse Nachtlauf: een hardloopparcour van 10 km dat pas om 20:30 
van start gaat. 
 
Gaat echte fitness je wat te ver maar wil je wel een beetje bewegen tijdens het uitgaan? Dan is daar 
het fenomeen pingpongbar. Dr. Pong in Berlijn wordt wel als aanstichter gezien van dit soort bars 
waarvan het interieur zonder uitzondering altijd een beetje doet denken aan een schoolfeest van de 
middelbare school. Bij de pinpongbar draait het allemaal (letterlijk) om een grote pingpongtafel: een 

http://www.goldsgym.nl/
http://www.davidbartongym.com/
http://www.youtube.com/watch?v=gVjsJr98CsY&feature=player_embedded
http://www.whitenightfitness.com/pics/3/9.jpg
http://www.whitenightfitness.com/pics/3/9.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=P1PytUiSmJw
http://www.runnersworld.de/city_nacht_berlin.204087.htm
http://berlin.unlike.net/locations/40-Dr-Pong


constante ‘rond de tafel’-afvalrace is hier het signature. In eigen land heeft onder andere de 
Amsterdamse Club 8 het pingpong-concept al overgenomen. 
 

 
 
Nachtzwemmen 
In Budapest, waar het thermische water zo uit de grond borrelt, bevinden zich vele historische 
badhuizen met overdekte en openluchtzwembaden. Hopend op genezing, of als onderdeel van de 
dagelijkse of wekelijkse routine, dompelt men zich hier van oudsher onder in het naar zwavel 
ruikende water dat temperaturen kan bereiken van 46° Celsius. Voor de liefhebber zijn er stoom-, 
kuip-, koolzuur- en zoutwaterbaden en modderbehandelingen behoren ook tot de mogelijkheden.  
 

     
 
Eenmaal per jaar, tijdens de ‘Night of the Baths’ zijn vijf van de grootste badhuizen (Széchényi, 
Gellért, Rudas, Lukács, Király) ook ’s nachts open. Tot vier uur in de ochtend maakt een muzikaal en 
cultureel programma het nachtelijk baden dan nóg leuker.  
 

     
 
Nachtsauna’s zijn in de gayscene een bekend fenomeen. Seks speelt hier een grote rol en vrouwen 
worden vaak niet toegelaten. Gewone sauna’s kennen wel speciale saunanachten, maar de eerste 

http://www.club-8.nl/
http://nightfame.com/style/2011/02/hungarian-mass-night-bathing-and-french-lemon-festival/
http://www.bolke.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=71


gewone (lees: non-gay) nachtsauna is voor zover onderzocht niet bestaand. Pop-up sauna’s zijn wel 
er wel: het Praagse architectenbureau H3T maakt ze in alle soorten en maten: een vliegende sauna, 
een drijvende sauna en een verrijdbare sauna horen tot hun designs.  
 

      
 
Spelletjes 
Las Vegas is natuurlijk het Walhalla van de nachtelijke (gok)spelletjes. De woestijnstad is met zijn 
honderden hotels de grootste amusementsindustrie ter wereld. De bekendste hotels bevinden zich 
aan de Strip, een lang recht stuk van Las Vegas Boulevard. Vrijwel elk hotel heeft een casino dat 24/7 
geopend is.  
 
In Korea en Japan zijn Kareokeboxen erg populair. In plaats van je longen uit je lijf te zingen voor een 
volle kroeg, verkiezen de Japanners de privé-sfeer van een eigen kareokekamertje die in elke grote 
stad (24/7) te huur zijn. Goed om je een paar uur met een groepje vrienden te vermaken. 
 

     
 
In Mexico kun je je in het holst van de nacht vrijwillig achterna laten zitten door een genadeloze 
borderpatrol. In Parque Alberto bijvoorbeeld wordt ’s nachts de grensoversteek van Mexico naar de 
Verenigde Staten nagespeeld. De ‘immigranten’ worden gedropt en moeten de hele nacht rennen 
voor hun leven. Voor veel Mexicanen is dit een spannend uitje maar ook een bewustwordingsproces.  
 

    Zie hier een filmpje 

http://www.h3t.cz/en/dashboard/default/59?picture=189
http://www.h3t.cz/en/dashboard/default/26?picture=54
http://www.h3t.cz/en/dashboard/default/24?picture=50
http://www.h3t.cz/en/dashboard/default/47
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hotel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Las_Vegas_Strip
http://en.wikipedia.org/wiki/Karaoke_box
http://www.time.com/time/video/player/0,32068,1913340066_1858112,00.html
http://www.time.com/time/video/player/0,32068,1913340066_1858112,00.html


 
In menige Italiaanse stad en dorp wordt elke zomer weer gestreden om de titel beste wijk. Elke wijk 
heeft een eigen kleur en er heerst een enorme onderlinge rivaliteit. De strijd, Palio geheten, duurt 
gemiddeld zo'n twee maanden en wordt gestreden middels beachvolleybal- en atletiekwedstrijden, 
zelfgemaakte theaterstukken en gladiatorengevechten. Om het geheel een beetje sportief te houden 
organiseert elke wijk gedurende de Palio twee etentjes waar het hele dorp bij kan aanschuiven. Een 
onafhankelijke jury beslist wie uiteindelijk heeft gewonnen en daarmee de bokaal krijgt. De vlag van 
de winnende wijk wordt op het dorpsplein gehesen. 
 

      
 
In Berlijn strijden de uitgaanswijken Kreuzberg (voormalig West) en Friedrichshein (voormalig Oost)  
minder sportief tegen elkaar. Tijdens de Wasserslacht, in zwang sinds 1998, bekogelen de Ossi’s en 
de Wessi’s elkaar op de Oberbaumbrücke die beide wijken scheidt. Dat gaat van origine met water 
en meel maar de laatste paar keren werd er ook met rotte eieren, groente, fruit en vis gegooid.  
 

  
 
Nuit Blanche 
Vrijwel elke grote (Europese) stad kent een traditie in thematische nachtfestivals: Museumnachten, 
Theaternachten en Lange Nachten der Poëzie hebben elk hun plek veroverd binnen het culturele 
aanbod. Het idee van dergelijke nachten is dat culturele instellingen hun deuren ook ’s avonds en 
soms zelfs de hele nacht openen voor een breder publiek dan zij gewoon zijn. Deze nachten hebben 
vaak een hoog theatraal gehalte en er is altijd plek voor een drankje en een dansje.  
 
Koningin van al deze nachtfestivals is de jaarlijkse ‘Nuit Blanche.’ Deze ‘witte nacht’ is een gratis 
festival dat ooit begon in Parijs en de betreffende stad omtoverd tot een grote galerie. Musea, 
kunstgalleries en andere culturele instellingen zijn de hele nacht open en voeren vaak een alternatief 
programma. De stad zelf veranderd gedurende de nacht eveneens in een galerie. In de praktijk 

http://en.wikipedia.org/wiki/Palio
http://aboutberlin.wordpress.com/2008/08/05/wasserslacht-kreuzberg-vs-friedrichshain/
http://www.nuitdesmusees.culture.fr/
http://www.berlin-buehnen.de/langenacht/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nacht_van_de_Po%C3%ABzie
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuit_Blanche


betekent dat veel verlichtte gebouwen, site-specifieke kunstinstallaties en -performances in de 
publieke ruimte.  
 
Zo veranderde tijdens de Parijse Nuit Blanche van 2009 een discobol met een diameter van 7,5 meter 
(geheten La Maitresse de Tour Eiffel) vanaf 50 meter hoogte het Jardin du Luxembourg in een 
reusachtige disco:  

 Kijk hier voor een filmpje 
 
Inmiddels is het concept van Nuit Blanche over heel de wereld omarmd. Van Europa (Brussel, 
Boekarest, Rome, Madrid) tot Canada (Montreal) en de Verenigde Staten (Minneapolis/St. Paul, 
Chigaco) In eigen land organiseren de voormalig Nachtburgemeesters Josine Neyman en Kristel 
Mutsters de Amsterdamse Nuit Blanche.  
 
En of het nu met de veelheid aan nachtelijke culturele festivals van doen heeft of niet, feit is dat 
musea steeds meer ’s avonds open zijn (Palais de Tokyo in Parijs, Van Gogh in Amsterdam, Palacio 
Nazaríes te Granada zijn op (sommige) dagen ook tot ’s avonds laat open)  
 
Clubs  
Wat het clubleven betreft kijkt Amsterdam graag naar Berlijn. Het is niet overdreven om te zeggen 
dat het in deze stad wemelt van de clubs. Leegstaande plattenbau, braakliggende rangeerterreinen, 
de voormalige Todesstreife langs de Spree: alles wordt benut als club of biergarten en de 
mogelijkheden lijken eindeloos. Bovendien is het lucratieve business: een heuse ‘Easyjetset’ vliegt elk 
weekend naar de Duitse hoofdstad om hier een paar nachten lang te feesten. Reden voor de Berliner 
Clubcommision om onlangs een handleiding op te stellen over hoe je een club begint. Het is alleen in 
het Duits beschikbaar (helaas) maar grappig geschreven. Daar staat bv. in dat je officieel 1 uur per 24 
uur dicht moet zijn, maar dat dit amper gecontroleerd wordt. 
 

    
 
Berghain / Panoramabar is de top onder de Berlijnse clubs: een oude elektriciteitscentrale 
omgebouwd tot megaclub. De deuren gaan zaterdag om 23.59 open en zo rond 16.00 uur 
zondagmiddag dicht (waarna het feest zich deels vaak naar buiten verplaatst) Zo kan het dat het om 

http://www.youtube.com/watch?v=3dyG5rzYNdo&feature=related
file:///C:/Documents%20and%20Settings/distributie.ARI/Local%20Settings/Temp/Notte%20Bianca
http://northernspark.org/
http://www.nuitblancheamsterdam.nl/
http://www.clubcommission.de/
http://www.clubcommission.de/
http://www.berghain.de/


vier uur ‘s nachts vaak nog langer dan een uur voor je binnen bent. Áls je al binnen komt, want er 
geldt een onnavolgbaar deurbeleid. Sommige partygangers gaan pas zondagochtend op stap.  
 
In Spanje wordt ook niet zo nauw gelet op de sluitingstijden. Veel grote clubs gaan gewoon de hele 
nacht door. De beste voorbeelden komen natuurlijk van het party-eiland Ibiza. Privilege is met haar 
capaciteit van 10.000 man niet alleen de grootste club van het eiland, maar van heel de wereld. De 
hoofdzaal heeft het formaat van een vliegtuighangar, een 25 meter hoog dak en een zwembad in het 
midden. De club was ooit helemaal ‘open air’, maar dat gaf problemen met geluidsoverlast dus is de 
boel volledig ombouwd. Door het gebruik van veel glas kan de zonopkomst nog steeds worden 
beleefd.  
 
El divino is een andere bijzondere club in Ibiza. Door de ligging van deze club in de haven kun je met 
je bootje aanmeren. 
 

     
 
Pop-up horeca 
Niet elke club kan leunen op een jarenlange reputatie en vaste locatie. Naast de mainstream tenten 
kent elk land ook zijn eigen pop-up gelegenheden die ondergronds een aanvulling vormen op het 
reguliere aanbod. Soms zelfs letterlijk. Zo wordt het 200 km lange gangenstelsel onder Parijs 
regelmatig bezocht door zogenaamde ‘cataphiles’. Zij verkennen de tunnels, of catacombes, op eigen 
(illigale) wijze en gebruiken ze voor uiteenlopende dingen. De recentelijke vondst van de politie van 
een ondergrondse bioscoop met een bar, restaurant en telefoonverbinding doet vermoeden dat er 
veel meer onder de grond gebeurd. 
 

    
 
National Geographic daalde af met een aantal cataphiles en legde daarbij ook de vele ondergrondse 
graffitti / muurschilderingen (‘Kata-art’) vast. 
 

http://www.privilegeibiza.com/
http://www.eldivino-ibiza.com/
http://www.guardian.co.uk/world/2004/sep/08/filmnews.france


  Kijk hier voor een filmpje 
 
Een Berlijns voorbeeld van een pop-upbar is Wientjes Mobile Bar. Herkenbaar aan hun blauwe 
zeehonden rijden de huurbusjes van ‘Robben en Wientjes’ door heel Berlijn. Vier busjes vormen 
samen Wientjes Mobile Bar: een mobiele bar die enigszins creatief met de Berlijnse regelgeving 
omspringt. Elk van de vier busjes beschikt over een deel van het interieur. Ze spreken gezamelijk af 
op verschillende plekken in het Berlijnse om zo van hun vier bardelen één bar te maken. Zo trekken 
ze door de stad om niet gepakt te worden door politie maar om wel de meest hippe partyanimals 
van Berlijn te vinden. Vanzelfsprekend is vooraf dus ook niet bekend waar deze party unit zich zal 
bevinden.  
 

  Kijk hier voor een filmpje. 
 
Ook in Berlijn: spontane feestjes in pinautomaatruimtes, oftewel Sparkassenpartys. De kunst is om zo 
lang mogelijk door te feesten voor de politie de boel komt afkappen. De kortste Sparkassenparty 
duurde 27 minuten, de langste 2,5 uur. Klik hier voor een filmpje 
 
Zoals je in Berlijn over de biergartens struikelt, barst het in Boedapest van de Romkoscma, letterlijk: 
‘Ruinebars’. Het zijn spontane barretjes in de binnenplaatsen en –tuinen van vervallen woonhuizen 
en kantoorpanden. Vaak is aan de buitenkant niet te zien of een huis een Romkoscma herbergt. 
Soms is het enige aanknopingspunt de uitsmijter die voor de deur staat om te zorgen dat de gasten 
niet teveel lawaai maken (veel Romkoscma bevinden zich in woongebieden) Eenmaal binnen vormt 
(vaak) veel groen, gevonden kunstwerken en gerecycled meubilair het decor voor muziekoptredens, 
films en alternatieve kunsttentoonstellingen. Veel Romkoscma zijn open tot op zijn minst 4 uur ’s 
nachts. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=xFC6VmncWaE&feature=player_embedded
http://www.popwuping.com/culture/wientjes-mobile-bar.php
http://vimeo.com/8541026
http://www.youtube.com/watch?v=DyygySiaoeo&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=DyygySiaoeo&NR=1
http://romkocsmak.hu/


     
 
Sommige Romkosma zijn ingericht voor een gebruik het hele jaar rond, anderen functioneren alleen 
van de vroege lente tot en met de late herfst. Romkoscma maken gebruik van andermans eigendom 
en moeten daarom geregeld verhuizen. Toch zijn zij niet persé illegaal gezien hun gedoging door het 
stadsbestuur. De initiatiefnemers van Amsterdam Roest haalden naar eigen zeggen hun inspiratie bij 
de Romkoscma vandaan. 
 
Playground by night 
Veel plekken hebben ’s nachts een andere functie dan overdag. Denk aan de kerk die ’s nachts in een 
Swingersclub veranderd en de tea lounge die ’s nachts champagne schenkt. Een ander mooi 
voorbeeld komt uit Hong Kong waar de Sai Wan pier, een havenkade waar overdag containers 
worden overgeslagen ’s nachts veranderd in een levendige boulevard waar gebarbecued wordt, 
gevist, geflaneerd en bijgekletst.  
 

 Zie hier een filmpje. 
 
Diners 
In de Verenigde staten zijn alcoholschenkende bars verplicht hun deuren een paar uur te sluiten 
binnen een periode van 24uur. ‘Diners’ zijn meestal wel 24/7 open (zeker in steden) en hebben een 
uitgebreide (Amerikaanse) menukaart waar doorlopend van besteld kan worden. Voorbeelden zijn 
Mel’s Diner en Sherwood Diner. Samen met bars en clubs maken zij onlosmakelijk onderdeel uit van 
de stedelijke nachtcultuur. Snackend uitgaanspubliek zorgt voor veel klandizie en ook onder 
jongeren, die nog niet oud genoeg zijn om naar een bar te gaan, zijn diners populaire hangplekken. 
Sommige diners hebben een drive-by window waar je je bestelling kunt plaatsen vanuit de auto.  
 
Vroeger vestigden diners zich vaak in de buurt van (oude) fabrieken waar zij zowel arbeiders uit de 
dag- als de nachtshifts bedienden op uitsmijters, hamburgers, huisgemaakte soep en koffie.  
 

http://www.depers.nl/cultuur/595467/Wij-willen-Berlijn-zijn.html
http://obnoxioustv.wordpress.com/2011/07/28/a-church-during-the-day-and-a-swingers-club-by-night/
http://www.arizonafoothillsmagazine.com/taste/phoenix-food-and-restaurant-news/new-narcisse-champagne-tea-lounge-opens-in-scottsdale
http://www.urbanphoto.net/blog/2010/04/19/cargo-port-by-day-playground-by-night/
http://melsdiners.com/
http://www.allmenus.com/ny/five-towns/240734-sherwood-diner-restaurant/menu/


   
 

      
 
De term diner komt van ‘dining wagon.’ Oude treinwagons deden vaak dienst als goedkope 
restauratie bij een station of gewoon langs de rails. Daar komt ook de typische smalle en uitgerekte 
vorm van de klassieke Amerikaanse diner vandaan. Diners uit de jaren 20 – 40 hebben bovendien 
vaak een Art Deco of Streamline interieur en exterieur. Diners uit de jaren 50 zijn herkenbaar aan 
hun roestvrijstalen panelen, terrazzo vloeren en overvloedige neon-reclame. Nieuwe diners 
adopteren vaak een van deze stylen.  
 
Diners zijn inmiddels in aantal voorbijgestreefd door de gestandaardiseerde fastfood-ketens (IHOP, 
Denny’s, Mama’s, Eat ’n Park) die eveneens vaak 24/7 open zijn.  
 
Een bijzondere ‘diner’ – als het zo nog mag heten – is het New Yorkse Cafeteria in Manhattan’s hippe 
Chelsea-district. Cafeteria bestaat sinds juni 1998 serveert 24 uur per dag, 7 dagen per week 
kwalitatief hoogstaand ‘American comfort food.’ Simpel maar goed –  met een mac ’n cheese trio als 
hoogtepunt. En het is geen probleem als je daar om twee uur ’s nachts nog aan wil beginnen. Sterker 
nog, het drukst schijnt het te zijn om vijf uur in de ochtend, wanneer het hongerige uitgaangspubliek 
de clubs komt uitgerold. Naast het diner-gedeelte is er een loungebar waar cocktails worden 
geschonken en dj’s draaien. Perfect voor spontane midden-in-de-nacht-dates!  
 

http://www.cafeteriagroup.com/


  
 
Celebrities als Julia Roberts, Mariah Carey en Demi Moore komen hier graag en het restaurant is 
meermaals het decor geweest van de populaire MTV-serie The City. Kijk voor een sfeerbeeld naar dit 
filmpje.  
 
Food trucks 
In het Amerikaanse Los Angeles vormen zogenaamde ‘Food Trucks’ een aanvulling op het reguliere 
restaurantaanbod. Het concept van deze mobiele keukens is van afkomstig uit de periode na de 
Amerikaanse burgeroorlog toen zogenaamde ‘chuckwagons’ werden ingezet om de grote trek 
westwaarts te faciliteren. Via het Amerikaanse leger, die het concept eind jaren 50 overnam om zijn 
manschappen in de kazernes mee te voeden, kwamen de trucks in het gewone leven terecht.  
 
Omdat de meeste tegenwoordige trucks Taco’s en andere soorten Mexicaanse gerechten verkopen, 
staan ze ook wel bekend als Taco Trucks. In tegenstelling tot de vele hotdog- en frietkramen in eigen 
land, hebben de trucks vaak geen vaste standplaats. Zij rijden heen en weer tussen plekken als 
universiteitsterreinen, kantoor- en industrie gebieden, bouwplaatsen, filmsets en rond 
uitgaansgebieden. Inmiddels is er een ware cultus ontstaan rond de Taco Trucks. Een trouwe schare 
aanhangers volgt hun bewegingen op sites als The Great Tacohunt en met allerlei smartphone 
apps zijn de trucks in real time in kaart te brengen. Rond de Taco Truck Kogi Korean BBQ is inmiddels 
een heuse subcultuur ontstaan (‘Kogi kulture’ door de LA Times genoemd) Dit dankzij het 
twitteraccount via welke de truck zijn lokatie zelf bekend maakt aan inmiddels 7000 volgers.  
 

   
 

http://www.youtube.com/user/cafeterianyc
http://www.youtube.com/user/cafeterianyc
http://www.greattacohunt.com/
http://popupcity.net/2011/04/follow-the-street-food/
http://popupcity.net/2011/04/follow-the-street-food/
http://www.kogibbq.com/
http://www.latimes.com/features/printedition/food/la-fo-kogi11-2009feb11,0,3007869.story


     
 
Kiosk & Bistro 
In Polen mogen alle supermarkten, convenience stores en benzinestations alcohol verkopen en 
wordt er niet zo gelet op sluitingstijden. Er zijn zodoende een boel kiosken, ‘monopolowy’ geheten, 
die de hele nacht lang alcohol verkopen.  
 
Meer recent is de trend van de hipster bistros in grotere steden (Warschau, Krakau, Wroclav) Dit zijn 
24/7 gelegenheden die voornamelijk wodka-shots verkopen en traditionele voorgerechten (haring, 
augurken, aardappels met verse kaas etc) De meest befaamde bistro in deze categorie heet Przekąski 
Zakąski en bevind zich in Warschau. Het publiek dat er ’s nachts komt bestaat uit een mix van 
toeristen, hipsters en mafiose types. Het interieur van dergelijke plekken is het best te omschrijvevn 
als ‘communistische chic.’ 
 

    
 
Mangacafés  
In de grote Japanse steden is (op het openbaar vervoer na) bijna alles 24/7. Bij zo’n ritme horen 
flexibele hotelgelegenheden: veel slaapgelegenheden hanteren daarom een uurprijs. Manga cafés 
(Manga kissas) en internet cafés (Netto cafés) zijn 24 uur per etmaal open en bieden de bezoeker 
toegang tot internet, Manga boekjes, DVDs, video games en tijdschriften.  
 
Bezoekers kunnen zich terugtrekken in een cubical van amper 2 bij 2 meter met daarin een tv en 
computer. Meestal ligt er ook een matras. Je betaald vaak maar €2,- per uur en dat is stukken 
goedkoper dan een gewoon hotel. Dit is de reden dat veel mensen internetcafés of mangacafés 
vooral gebruiken als slaapplek. Ideaal wanneer je de trein hebt gemist en onverwachts een nachtje 
moet overblijven. Jongelui die de huur van hun woning niet meer kunnen opbrengen, slapen soms 
nachten achtereen in dit soort cafés. Zij worden wel ‘neo-homeless’ genoemd. 

http://www.inyourpocket.com/poland/warsaw/restaurants-cafes/24hr-Eateries/Przekaski-Zakaski_36211v
http://www.inyourpocket.com/poland/warsaw/restaurants-cafes/24hr-Eateries/Przekaski-Zakaski_36211v


 

     
 

      
 
Er zijn cafés met douches, pooltafels en tafeltennis. Sommigen serveren zelfs ontbijt. Bijna alle 
Manga cafés hebben onbeperkt koffie, thee, soep en frisdrank.  
 
Love & capsule hotels 
Elke grote Japanse stad heeft wel een 'love area.' Hier bevinden zich de zogenaamde Love hotels. Die 
zijn niet bedoeld voor een nacht, maar voor 'zolang het duurt'. Jongeren blijven vaak lang bij hun 
ouders wonen en het is normaal dat grootouders bij hun kinderen intrekken. Stelletjes hebben 
zodoende maar weinig privacy. In een Love hotel kunnen zij ongestoord hun gang gaan. De kamers 
zijn meestal ingericht op een bepaald thema. Kamers die vrij zijn worden in de lobby van het hotel op 
een groot display getoond. Bezoekers kunnen hier zelf een keuze uit maken. Er is sowieso weinig 
personeel aanwezig in Love hotels. Betalen gaat soms zelfs via een automaat. Het bezoek aan een 
Love hotel blijft zo strikt anoniem. 
 
In dit filmpje wordt het nog eens uitgelegd. 
 

  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Love_hotel
http://www.youtube.com/watch?v=Psky0hMdj18&feature=player_embedded


Een Capsule hotel is een volgend uniek slaapfenomeen uit Japan. Bezoekers brengen hier letterlijk de 
nacht door in capsules waarin je amper je benen kunt strekken. Nagenoeg elk capsule hotel heeft 
aparte mannen en vrouwencapsules maar het zijn vooral mannen die blijven slapen. Sommige hotels 
zijn uitgerust met een sauna en een gezamelijke badkamer. Vanuit de capsule kun je bier en snacks 
bestellen of tv kijken. Gratis Wi-Fi is ook vaak aanwezig. 
 

 
 
Het Capsule hotel-concept is inmiddels ook een hit in andere Aziatische landen (China, Taiwan) De 
westerse variant heet ‘Yotel’. Op London Gatwick, Heathrow en sinds Schiphol kun je hier (achter de 
douane) op vertoon van je vliegticket rustig een paar uurtjes komen slapen. Voor een schamele €20,- 
per nacht kun je binnenkort ook in de Amsterdamse binnenstad terecht in het CityHub hotel. 
Modulaire slaapcabines met elk een tweepersoonsbed, plek voor een koffer, licht, ramen en een 
deur die op slot kan. Badkamers moeten worden gedeeld. Ondertussen zorgt een interactieve online 
community waarop de gasten kunnen inloggen en hun experimenten met elkaar kunnen delen. 
Cityhub pent naar verwachting eind 2011.  

 
 
Onder de blote hemel 
In Lapland Finland, waar het een groot deel van het jaar ’s nachts simpelweg niet donker wordt, 
bevinden zich meerdere Igloo hotels. De hotelkamers bestaan hier uit iglos gemaakt van doorzichtig 
glas zodat de gasten na een rendierexcursie of huskisafari ook nog eens niets van het 
sprookjesachtige Noorderlicht hoeven te missen. 
 

http://www.google.nl/search?gcx=w&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=capsule+hotel
http://www.yotel.com/
http://www.cityhubhotels.com/
http://www.kakslauttanen.fi/en/


     
  
Ook open air: in Weymouth Beach, Dorset, Engeland, stond in 2008 het eerste en enige zandhotel ter 
wereld. Het hotel had twee kamers die werkelijk te boeken waren voor 10 euro per nacht. Het hotel 
werd uiteindelijk een paar weken na de oprichting weer weggespoeld door de regen. 
 
 

Ochtend 
 
Als de zon opkomt houdt het vertier in een 24uurs stad niet op. Nachtbrakers kunnen op veel 
plekken gewoon doorfeesten. In veel gevallen onder de radar, maar vaak genoeg ook gewoon 
gecontroleerd. Dagdiensten die opstarten vullen eveneens menig gat tussen nacht en dag.  
 
Afters 
Veel Parijse dansnachten worden volgens een langlopende traditie afgesloten bij Le Batofar: een oud 
lichtschip dat is omgebouwd tot een restaurant, café en nachtclub. De Seinekade waarlangs het schip 
ligt aangemeerd (in het 13e arrondissement) veranderd ’s zomers in een stadsstrandje. Vanaf 23:00 
draaien er dj’s maar echt druk wordt het om een uur zes in de ochtend wanneer Le Batofar tot 12:00 
veranderd in het befaamde toneel van de vele afterparty’s van grote clubs in de stad.  
 

  
 
In Brazilië is de (24/7) benzinepomp een ware hang-out voor uitgaand publiek dat na sluitingstijd van 
de reguliere bars nog even wil doorfeesten. Het helpt ook dat alcohol is hier vaak vrij te verkrijgen is.  
 
Een ander voorbeeld van een ‘afterplek’ is het Londonse Public life: een tot club omgebouwd 
openbaar Victoriaans mannentoilet waar afterparty’s worden gehouden. Deze locatie is ideaal want: 
onder de grond en dus weinig geluidsoverlast. Daglicht komt door het glazen dak naar binnen. 

http://www.caterersearch.com/Articles/2008/08/06/322721/worlds-first-sand-hotel-opens-in-weymouth.html
http://www.batofar.org/
http://www.publiclife.org.uk/


 

    
 
Public life is het geesteskind van de ‘Kubicle Girls’, twee dames die er een sport van hebben gemaakt 
om London’s ‘best kept underground hotspots’ te benutten voor hun initieme electro feestjes. Onder 
de eerder feestlocaties bevinden zich S & M Studios, penthouses, aquariums, pakhuizen in East 
London en jaren 80 stripclubs in Miami. 
 
Kijk hier voor een filmpje van Public Life 
 
(Openbaar) vervoer 
Een goed openbaar vervoersnetwerk is essentieel in een 24uurs stad. In Berlijn rijden de U-bahn 
(metro) en S-Bahn (sneltram) in het weekend van vrijdag op zaterdagnacht van 0.30 uur tot 5.00 uur 
en tevens van zaterdag op zondagnacht van 0.30 uur tot 6.30 uur volgens een nachtnet dat maar 
licht afwijkt van het normale net.  
 
Tramlijn M10 is overdag een normale drukke lijn, maar in de weekenden verandert de tram in een 
rijdende club. Het uitgaanspubliek dat zich dan tussen twee van Berlijns populairste 
uitgaansgebieden (Friedrichshain en Prenzlauer Berg) van club naar club verplaatst, feest 
onverstoord door in de tram. Flessen drank (waarmee je in Berlijn gewoon over straat mag) zijn 
talrijk en er is altijd wel iemand die muziek heeft meegenomen. Soms zijn er spontane optredens. Tot 
de hoogtepunten behoord het altijd verassende moment waarop de trambestuurder even het licht 
uitdoet. Sommige reizigers/partygangers willen zelfs helemaal niet meer uitstappen en blijven 
urenlang in de M10 rondrijden. Uiteraard is er al een Facebbook-fanpagina voor fans. 
 

   Zie voor een impressie dit woeste filmpje van de M10 
 
In navolging van Europa is in Amerikaanse steden is het fietsen in opkomst. Dat betekent ook een 
hele nieuwe markt. Bike Fixtation is een ‘Do-it-yourself fietsreparatiestation’ in Minneapolis/St. Paul. 
Self-service kiosks die nog het meeste weg hebben van snoepautomaten verlenen de gestrande 
fietser alles maar nodig kan zijn om een fiets weer mee op te lappen. Een fietsreparatiekitje, 
fietspomp en allerhande sleutels. Bike Fixtation is 365 dagen per jaar open van 06:00 tot 
middernacht. Handig als de fietsenmaker (nog) ligt te slapen!  

http://www.youtube.com/watch?v=Ge9sIommbwk
http://de-de.facebook.com/pages/M10-Die-Partytram/107181559320912
http://www.youtube.com/watch?v=OfOEIq09-c4
http://popupcity.net/2011/07/self-service-bicycle-repair-station/


 

      
 
Sweet tooth 
Wanneer onderwerg naar huis de honger toeslaat, kun je in veel steden bij vroege bakkers terecht.  
In Parijs bakt de banketbakker op Avenue de Clichy zelfs de hele nacht door. 
 
Amerikaanse Donutshops zijn vaak ook de hele nacht open. Silver Crest Donut Shop in San Francisco 
is een goed voorbeeld: zij serveren de klok rond ‘breakfast’ én alcohol. Cafe du Monde, in New 
Orleans is een donutshop franse stijl waar men voor de chicorei koffie en beignets graag een stukje 
omfietst. De tent heeft een terras dat 24uur open is en het ligt pal naast de Mississippi River.  
 
Zoete nacht-snacks zijn ook in Spanje een hit. Zoals wij na het uitgaan een vette hap halen, halen de 
Spanjaarden ‘churro’s y chocolate’ die de hele nacht te verkrijgen zijn. In Madrid bijvoorbeeld bij 
Chocolatería San Ginés: de oudste en bekendste chocolateria.  
 

 
 
In  Sydney kun je in het oude deel van de stad ‘the Rocks’ bij Pancakes on the rocks de hele nacht 
pannekoeken eten. Het tentje is zo populair dat je er wel (zelfs ’s nachts) in de rij moet staan voor 
een tafeltje! 

             
 
Wie meer zin heeft in een stevig ontbijt wil, kan terecht bij een 24/7 Breakfast of Brunch restaurant 
(zoals Benedict in Tel Aviv) of bij een kantines van een vroege stadsdienst (zoals de Berlijnse 
Stadsreiniging)  

http://www.yelp.com/biz/silver-crest-donut-shop-san-francisco#query:diner%20bayshore
http://www.cafedumonde.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Chocolater%C3%ADa_San_Gin%C3%A9s
http://www.pancakesontherocks.com.au/home
http://members.virtualtourist.com/m/p/m/1f6316/
http://www.bsr.de/8175.html
http://www.bsr.de/8175.html

