
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Constructief ontwerp van een ijsbaanoverkapping met beweegbaar dak

Onstenk, C.J.A.

Award date:
2007

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/56831cfc-1d56-4760-a945-0d95af5e928d


Afstudeerproject 
 
 
 
 
 
 
 

Constructief ontwerp van een ijsbaanoverkapping met beweegbaar dak 
 

Vooronderzoek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student:  Chris Onstenk 
Studentnr.:  0555350 
Opleiding:  TU/e Bouwkunde; Constructief Ontwerpen 
Datum van afstuderen: 05-02-2007 
 
Afstudeerbegeleidingscommissie: 
Prof. Ir. Snijder 
Dr. Ir. Hoenderkamp 
Ir. Smulders 
 
 

Verslag registratienummer: A-2007.2



Afstudeerproject: ijsbaanoverkapping met beweegbaar dak Vooronderzoek 

 
Technische Universiteit Eindhoven; Faculteit Bouwkunde; Vakgroep Constructief Ontwerpen 

2 

Inhoudsopgave 
 
1. Inleiding................................................................................................................................. 4 

1.1 Algemeen......................................................................................................................... 4 
1.2 Probleemstelling c.q. aanleiding...................................................................................... 4 
1.3 Doelstelling...................................................................................................................... 4 
1.4 Vooronderzoek................................................................................................................. 5 

2. Geschiedenis en techniek van de kunstijsbaan ...................................................................... 6 
2.1 IJsbanen ........................................................................................................................... 6 

2.1.1 Algemeen .................................................................................................................. 6 
2.1.2 Beperken van weersinvloeden op ijsbanen ............................................................... 6 
2.1.3 Zomer en winter activiteiten ..................................................................................... 7 
2.1.4. Maatregelen.............................................................................................................. 7 

2.2 Geschiedenis van de kunstijsbaan.................................................................................... 7 
2.2.1 Ontstaan van de kunstijsbaan .................................................................................... 7 
2.2.2 De eerste 400m kunstijsbaan ter wereld.................................................................... 8 
2.2.3 De eerste 400m kunstijsbaan in Nederland ............................................................... 8 
2.2.4 Steeds meer 400m kunstijsbanen .............................................................................. 9 
2.2.5 Veranderingen in de laatste jaren .............................................................................. 9 
2.2.6 Huidige situatie ......................................................................................................... 9 

2.3 Techniek van de kunstijsbaan ........................................................................................ 10 
2.3.1 IJsvloer .................................................................................................................... 10 
2.3.2 IJswrijving............................................................................................................... 10 

3. Multifunctionaliteit van ijsstadions ..................................................................................... 11 
3.1 Winterseizoen ................................................................................................................ 11 
3.2 Zomerseizoen................................................................................................................. 12 
3.3 Gevolgen van multifunctionaliteit voor de constructie.................................................. 14 

4. Locatie ................................................................................................................................. 15 
4.1 Analyse van locatie........................................................................................................ 15 
4.2 Plaatsing van ijsbaan in gebied...................................................................................... 18 
4.3 Business en Science Park............................................................................................... 19 

5. Studie naar overdekte ijsbanen............................................................................................ 22 
5.1 Beoordeling van ijsbanen............................................................................................... 22 

5.1.1 Calgary: Olympic Oval ........................................................................................... 22 
5.1.2 Erfurt: Gunda Niemann-Stirnemann Halle.............................................................. 23 
5.1.3 Hamar: Vikingskipet ............................................................................................... 23 
5.1.4 Heerenveen: Thialf.................................................................................................. 24 
5.1.5 Moskou: Krylatskoye .............................................................................................. 25 
5.1.6 Nagano: M-wave..................................................................................................... 25 
5.1.7 Salt Lake City: Utah Olympic Oval ........................................................................ 26 

5.2 Algemene conclusie overdekte ijsbanen........................................................................ 27 
5.3 IJsbanen in Nederland.................................................................................................... 27 

5.3.1 Bestaande 400m kunstijsbanen in Nederland.......................................................... 27 
5.3.2 Toekomstige 400m kunstijsbanen in Nederland ..................................................... 28 
5.3.3 Conclusie................................................................................................................. 28 

6. Beweegbare daken............................................................................................................... 29 
6.1 Algemeen....................................................................................................................... 29 
6.2 Overzicht van beweegbare daken .................................................................................. 29 
6.3 Analyse van beweegbare daken..................................................................................... 30 

6.3.1 Voor- en nadelen van een beweegbaar dak............................................................. 31 
6.3.2 Beweegbaar dak gekoppeld aan een ijsbaanoverkapping ....................................... 31 

 
 
 



Afstudeerproject: ijsbaanoverkapping met beweegbaar dak Vooronderzoek 

 
Technische Universiteit Eindhoven; Faculteit Bouwkunde; Vakgroep Constructief Ontwerpen 

3 

7. Programma van eisen .......................................................................................................... 32 
7.1 Outdoor schaatsen.......................................................................................................... 32 
7.2 Beweegbaar dak............................................................................................................. 32 
7.3 Verbinding met buitenbaan............................................................................................ 33 
7.4 Multifunctionaliteit ........................................................................................................ 33 
7.5 Kolomvrijheid................................................................................................................ 33 
7.6 Omgeving ...................................................................................................................... 33 
7.7 Capaciteit ....................................................................................................................... 34 

8. Conclusie ............................................................................................................................. 35 
Literatuurlijst ........................................................................................................................... 36 
Bijlagen ................................................................................................................................... 37 

Bijlage A: Geschiedenis van de 400m kunstijsbaan ............................................................ 38 
Bijlage B: IJsbanen .............................................................................................................. 46 
Bijlage C: De techniek van kunstijsbanen ........................................................................... 48 
Bijlage D: Plannen voor een 400m ijsbaan te Enschede...................................................... 49 
Bijlage E: Overzicht van ijsbaanoverkappingen.................................................................. 50 
Bijlage F: Overzicht van beweegbare daken ....................................................................... 63 



Afstudeerproject: ijsbaanoverkapping met beweegbaar dak Vooronderzoek 

 
Technische Universiteit Eindhoven; Faculteit Bouwkunde; Vakgroep Constructief Ontwerpen 

4 

1. Inleiding 
 

1.1 Algemeen 
 
Als onderwerp voor de afstudeeropdracht aan de Technische Universiteit Eindhoven voor de 
faculteit Bouwkunde in de afstudeerrichting Constructief Ontwerpen is er gekozen voor het 
ontwerpen en uitwerken van een ijsbaanoverkapping. De opdracht omvat het gehele proces 
van ontwerp tot volledige uitwerking van het project in constructieve berekeningen en 
tekeningen. De keuze voor het ontwerpen van een ijsbaanoverkapping komt voort uit de 
interesse voor de schaatssport. Een ijsbaanoverkapping staat met zijn grote overspanningen 
garant voor een mooie constructieve uitdaging. 
 

1.2 Probleemstelling c.q. aanleiding 
 
Al jaren achtereen domineert Nederland de schaatswereld. Het is één van dé Nederlandse 
sporten. Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld voetbal of zwemmen, schiet het aantal 
topaccommodaties ten behoeve van schaatsen wat tekort. En aangezien de strenge winters ook 
al jaren achterwege blijven komt de Nederlandse jeugd niet meer vanzelfsprekend met 
schaatsen in aanraking. Dit is zo langzamerhand terug te zien in de resultaten van de 
Nederlandse schaatstop, welke voorbij wordt gestreefd door landen waar wel op natuurijs 
geschaatst kan worden of waar wel voldoende accommodaties beschikbaar zijn. 
De bouwplannen voor een 400m-ijsbaan te Enschede vormen de aanleiding om daar het 
ontwerp te gaan situeren, zie bijlage D: een artikel over de plannen van een ijsbaan te 
Enschede. Door het ontwerp een locatie te geven ontstaan er automatisch randvoorwaarden 
uit de omgeving. Hierdoor neemt de opdracht concretere vormen aan. 
 

1.3 Doelstelling 
 
Het doel is om een overkapping van een 400m ijsbaan te ontwerpen. Uitgangspunten hierbij 
zijn: 

• Transparantie: vanaf de baan naar buiten kunnen kijken en dus onder de tribune 
door kunnen kijken, zodat een gevoel van outdoor-schaatsen wordt gecreëerd.  

• Multifunctionaliteit, het stadion is voor meerdere doeleinden bruikbaar: 
voorzieningen voor het beoefenen van verschillende sporten, concerten en andere 
evenementen. 

• Het stadion dient te voldoen aan de regels van de ISU (International Skating 
Union). 

• Het zicht vanaf de tribunes mag niet door kolommen worden belemmerd, de 
ijsbaan dient dus kolomvrij te worden overspannen 

• Het stadion moet in de omgeving passen. 
• Het stadion dient uniek te zijn. Een bijzonder aspect is het verbinden van de 

400m kunstijsbaan met een buitenbaan door middel van een beweegbaar dak 
en/of wand. 

 
De doelstelling is als volgt samen te vatten: Het ontwerp van een multifunctioneel ijsstadion 
met een 400 m baan, welke outdoor-schaatsen simuleert, een beweegbaar dak heeft, kolomvrij 
wordt overspannen en voldoet aan de regels van de ISU. 
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1.4 Vooronderzoek 
 
Naar aanleiding van de afstudeeropdracht over een ijsbaanoverkapping wordt een 
vooronderzoek gedaan. Het doel van dit vooronderzoek is om kennis te vergaren over 
kunstijsbanen en zo houvast te hebben voor een eigen ontwerp van een kunstijsbaan. De 
ijsbaan wordt gesitueerd in Enschede en wel in de kanaalzone. In dit verslag zal eerst worden 
gekeken naar algemene informatie over ijsbanen. Er wordt gekeken welke mogelijkheden er 
zijn om de ijsbaan multifunctioneel te maken. De locatie zal worden geanalyseerd. Ook zal er 
worden gekeken naar beweegbare daken, aangezien dit mogelijk wordt toegepast. Reeds 
bestaande topaccommodaties voor 400m ijsbanen over de wereld zullen worden bestudeerd 
en beoordeeld. Dit alles moet er toe leiden voldoende kennis te vergaren van ijsbanen, als 
basis voor een goed ontwerp. 
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2. Geschiedenis en techniek van de kunstijsbaan 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de geschiedenis van de kunstijsbaan. Er wordt uiteengezet 
hoe de kunstijsbaan is ontstaan. Ook wordt de techniek die achter een kunstijsbaan schuilt 
belicht. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste aspecten vermeld, voor meer 
achtergrondinformatie wordt verwezen naar bijlagen A, B en C. 
 

2.1 IJsbanen 

2.1.1 Algemeen 

 
In de winter is schaatsen in Nederland uitermate populair. Tijdens perioden met natuurijs 
binden vier à vijf miljoen Nederlanders de ijzers onder. Vooral de laatste jaren is schaatsen 
steeds populairder geworden, waardoor de druk op de bestaande ijsbanen is toegenomen. Het 
is dan ook te verwachten dat in de toekomst nieuwe ijsbanen zullen worden gerealiseerd. 
Verspreid in Nederland zijn zowel natuurijsbanen als kunstijsbanen gesitueerd. 
Natuurijsbanen worden alleen tijdens vorstperiodes gebruikt. Op kunstijsbanen kan uiteraard 
ook in periodes zonder vorst worden geschaatst. Bij deze banen wordt het ijs 'gemaakt' met 
behulp van koelinstallaties. Kunstijsbanen zijn onder te verdelen in buitenbanen, semi-
overdekte en overdekte banen. Momenteel zijn er circa 25 kunstijsbanen in ons land. Deze 
accommodaties bestaan veelal uit 400 of 200 meter banen voor het langebaanschaatsen of 60 
x 30 meter banen ten behoeve van ijshockey, shorttrack en kunstrijden. De energiebehoefte 
van deze kunstijsbanen is aanzienlijk en met name in warmere periodes is de koudebehoefte 
groot. Het is daarom van groot belang kunstijsbanen zodanig te ontwerpen dat de 
energiebehoefte beperkt blijft. 
 
Het is ten eerste van belang de behoefte van de regio te bepalen en vervolgens een ijsbaan te 
realiseren die aansluit op deze behoefte. Hierop kan verder worden ingespeeld door de 
accommodatie zodanig te ontwerpen dat deze eenvoudig kan worden aangepast op eventuele 
veranderingen in de behoefte. Het is mogelijk dat tijdens de levensduur van de accommodatie, 
door veranderingen in de bevolkingsopbouw, de opkomst van nieuwe sporten en 
veranderingen in de populariteit van de bestaande ijssporten, de behoefte zal veranderen. Om 
aan deze veranderingen invulling te kunnen geven kunnen bijvoorbeeld uitbreidingen 
optioneel zijn en kunnen wanden en constructies demontabel worden uitgevoerd. 
 

2.1.2 Beperken van weersinvloeden op ijsbanen 

 
Vorstperiodes in Nederland zijn redelijk zeldzaam en steeds vaker van korte duur. Om 
optimaal van deze periodes gebruik te kunnen maken moeten op de ijsbaan de juiste 
omstandigheden worden gerealiseerd. Vooral bij de aangelegde ijsbanen kan door middel van 
een efficiënt ontwerp de schaatsperiode aanzienlijk worden verlengd. Zo kan de invloed van 
de zon worden beperkt door op de ijsbaan schaduw te creëren. Tevens wordt door de vloer 
van de ijsbaan wit te schilderen een groot deel van het zonlicht weerkaatst met als gevolg dat 
de baan minder snel zal opwarmen. Door middel van windschermen kan het effect van wind 
over de ijsbaan worden beperkt. Ook een boarding met een beperkte hoogte rondom de 
ijsbaan zal veel wind tegenhouden. 
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2.1.3 Zomer en winter activiteiten 

 
Veel schaatsers verruilen in de zomermaanden hun schaatsen om voor skeelers. Met name de 
onoverdekte banen zijn in zomermaanden in trek bij deze sporters. De ondervloer van de 
ijsbaan, mits vlak genoeg, kan in de zomermaanden prima als skeelerbaan worden gebruikt. 
Naast skeeleren zijn 400 en 200 meter banen geschikt voor wielrennen en atletiek. Voor 
wielrennen gaat het dan over een start- finishvoorziening. Daarnaast zijn overdekte banen 
gezien de afmetingen van de hallen uitermate geschikt voor het organiseren van evenementen. 
Accommodaties met een ijsvloer van 30 x 60 meter zijn gezien de maatvoering geschikt voor 
het beoefenen van gangbare binnensporten zoals basketball, badminton, volleybal, handbal en 
voetbal. Zeker in accommodaties met een grote toeschouwerscapaciteit kunnen 
sportevenementen worden georganiseerd, zoals kampioenschappen en toernooien. Het is van 
belang in een vroeg stadium te bepalen welke nevenactiviteiten in de accommodatie plaats 
gaan vinden, zodat randvoorwaarden ten aanzien van deze activiteiten al in de initiatieffase 
kunnen worden meegenomen. 
 

2.1.4. Maatregelen 

 
Om tot een optimale ijsbaan te komen die multifunctioneel en rendabel is dienen de volgende 
maatregelen te worden genomen: 

• goede energieprestatie, goede isolatie, geen koudebruggen 
• optimalisatie gebouwontwerp op daglichttoetreding en visueel comfort binnen/buiten 
• toepassing van geprefabriceerde producten 
• beperking van de hoeveelheid en frequentie van het onderhoud 
• toepassing van een demontabele draagconstructie vanwege vervanging of hergebruik 

van onderdelen 
• rekening houden met veranderbaarheid en toekomstig hergebruik 
• handhaaf en benut natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische elementen en 

 structuren 
• zorg voor integrale toegankelijkheid 
• zorg voor sociale veiligheid 
• beperk windhinder 
• bouw flexibel 
• zorg ervoor dat het gebouw meerdere functies heeft of kan huisvesten 
• overkap de ijsbaan 

 

2.2 Geschiedenis van de kunstijsbaan 

2.2.1 Ontstaan van de kunstijsbaan 

 
In feite is het woord "kunstijs" geen juiste benaming voor de "substantie" waarop we 
tegenwoordig schaatsen. Het ijs is namelijk wel echt, alleen de manier waarop het gemaakt is 
en in stand gehouden wordt is kunstmatig. 
De eerste "echte" kunstijsbanen ontstonden al voor 1900 in Engeland. We bedoelen dan geen 
grote ringbanen, maar "ijspistes" met zeer bescheiden afmetingen. Dit was echt "kunstijs", 
meestal een zoutoplossing of een chemisch mengsel dat enigszins op ijs leek. 
Rond 1840 schijnt er in Londen al een overdekt "kunstijsvloertje" geweest te zijn. Vanaf 1851 
werden verschillende ijsmachines gebouwd. De eerste toepassing vond plaats in 1876, er 
werd afgekoelde glycerine door een net van elliptische koperen buizen gepompt. Dit baantje 
lag in Chelsea en wordt de eerste “kunstijsbaan” ter wereld genoemd. 
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De wetenschap hield zich in die tijd al behoorlijk met kunstijsbanen bezig. Het rondpompen 
van koude vloeistoffen door buizen vond nu snel weerklank en zo ontstonden er overal in 
Europa kleine overdekte baantjes. De grootste open baan zou ca 4000 m2 ijs gehad hebben 
met ca 33 km pijp. Al spoedig werden de overdekte banen groter. 
In Berlijn verschenen vanaf 1908 in korte tijd 3 overdekte banen variërend van 1900 tot 2500 
m2. Deze drie ijspaleizen waren zelfs voor Berlijn te veel en al spoedig moesten ze de poorten 
weer sluiten. Terwijl de meeste overdekte banen sloten kwamen de openluchtbanen steeds 
meer in trek. 
In Nederland duurde het nog tot 1934 voordat er kunstijs kwam. We hadden in die tijd 
waarschijnlijk nog veel echte winters. De eerste banen verschenen in Den Haag, (overdekt), 
Tilburg (open baan) en Amsterdam (overdekt). 
 

2.2.2 De eerste 400m kunstijsbaan ter wereld 

 
Begin 1950 was er nog nergens ter wereld een 400m kunstijsbaan. Alleen in Boedapest lag 
sinds 1926 een 200m ringbaan die in 1928 werd omgebouwd tot een 333m baan. Uiteindelijk 
werd er in 1967 een 400m baan van gemaakt. 
En toch werden er in die tijd jaarlijks zonder onderbreking Europese - en 
Wereldkampioenschappen verreden. Blijkbaar op plaatsen waar het 's winters gewoon vroor. 
Het lijkt er toch op dat de winters toendertijd strenger waren dan tegenwoordig. 
In de lijsten met wedstrijduitslagen komen veelvuldig de volgende plaatsen met 400m 
natuurijsbanen voor: Oslo, Davos, Moskou, Helsinki en een enkele keer Hamar, Trondheim, 
Stockholm en Östersund. De laatste jaren zou dat zeker niet meer gekund hebben vanwege de 
te hoge buitentemperatuur. Nu in 2003 wordt er geroepen dat het schaatsen maar helemaal 
een indoorsport moet worden. 
In Göteborg - Zweden vond in 1958 het WK voetbal plaats, hiervoor was het prachtige Nya 
Ullevi stadion aangelegd. Behalve voor voetbal was dit stadion ook geschikt voor atletiek, 
motorspeedway en …..schaatsen, het was de eerste 400m kunstijsbaan ter wereld. In 1959 
vond daar het eerste EK op kunstijs plaats, de legendarische Noor Knut Johannsen werd 
kampioen. Maar liefst 55.000 toeschouwers (in twee dagen) keken toe. Henk van der Grift 
werd er in 1961 wereldkampioen, 10 jaar later geëvenaard door Ard Schenk, die toen op het 
Ullevi-ijs een wereldrecord reed; 15.01.6 op de 10 km. Dit toernooi werd door bijna 70.000 
toeschouwers bezocht! Sinds 1985 wordt er niet meer geschaatst in Ullevi. 
De tweede 400m kunstijsbaan ter wereld werd in het hooggelegen Squaw Valley (Californië) 
gebouwd ter ere van de Olympische Winterspelen in 1960. 
Na deze Olympische Spelen werd de baan al weer snel afgebroken en de vriesinstallatie 
verhuisde naar West Allis waar in 1966 de eerste Amerikaanse 400m kunstijsbaan in bedrijf 
werd gesteld. 
 

2.2.3 De eerste 400m kunstijsbaan in Nederland 

 
De eerste Nederlandse 400m kunstijsbaan is de Jaap Edenbaan (de derde 400m baan ter 
wereld) in 1961, welke in 1990 is gerenoveerd. In 1962 opende de Deventer Kunstijsbaan 
haar poorten. Van de vier 400m kunstijsbanen lagen er toen dus 2 in Nederland. Dankzij deze 
baan kreeg Nederland voor het eerst sinds 1896 weer grote internationale toernooien 
toegewezen en werd er schaatshistorie geschreven in het knusse IJsselstadion te Deventer. 
Ard Schenk werd er in 1966 voor het eerst Europees kampioen. In 1968 werd er in Deventer 
zelfs een wereldrecord gevestigd. De Noor Fred Anton Maier reed 7.26.2 op de 5 km. Tijdens 
de WK in 1969 stonden 48.000 toeschouwers (in 2 dagen) rondom de baan, er waren toen 
maar liefst 200.000 aanvragen voor kaarten. 
Het toeschouwersrecord is trouwens nog steeds in handen van het Lenin-stadion te Moskou 
(natuurijs). Daar kwamen tijdens de WK 62 maar liefst 80.000 bezoekers! 
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In maart 1992 heeft het IJsselstadion in Deventer haar poorten voorgoed gesloten.  
In 1992 is een nieuwe, half overdekte kunstijsbaan verrezen, deel uitmakend van het 
multifunctionele sportcomplex De Scheg. 
In 1966 ging de eerste paal de grond in voor de baan in Heerenveen. Dit was de eerste 400m 
baan in Nederland waarbij de pijpen in een betonnen vloer lagen waardoor een mooie vlakke 
ijsvloer met minder "wasbordeffect" werd verkregen. In 1986 werd de baan volledig overkapt, 
net iets eerder dan The Olympic Oval in Calgary, maar de primeur ging naar de baan in 
Innsbrück. Zo goed als alle aan Nederland toegewezen internationale kampioenschappen 
worden onder het dak van dit Thialf stadion gehouden 
 

2.2.4 Steeds meer 400m kunstijsbanen 

 
De schaatssport was (eind '60 begin '70) mede door de Nederlandse (Ard & Keessie) 
successen enorm populair geworden. De één na de andere kunstijsbaan opende haar poorten, 
het werden vaak prestige objecten voor sommige gemeenten en na enkele jaren bleek het vaak 
een financieel debacel. 
Na de "pionierbanen" van Amsterdam ('61), Deventer ('62) en Heerenveen ('66) steeg het 
aantal 400 meter kunstijsbanen in Nederland zeer snel. 
Eindhoven ('69), Groningen ('69), Utrecht ('70), Assen ('71), Alkmaar ('72), Den Haag ('74), 
Haarlem ('77), Geleen ('89) , Nijmegen (333 m baan) ('96) , Dronten ('98) en Breda (2001). 
 

2.2.5 Veranderingen in de laatste jaren 

 
Den Haag (De Uithof) heeft in 1989 haar baan gedeeltelijk overkapt. IJsstadion Drente is in 
'92 semi overdekt en het heet nu De Smelt. De oude baan in het Groningse Stadspark bestaat 
ook al lang niet meer. Aan de rand van Groningen is in 1993 het multifunctionele 
Sportcentrum Kardinge verrezen met een volledig overdekte 400 meter baan. 
In Nijmegen is eind 1996 de oude hockeyhal vervangen door een geheel overdekte 333m 
baan met op het (verzonken) middenterrein een 30 x 60m baan. 
Tijdens de zomer van 1997 is ook de bestaande baan in Utrecht van een gedeeltelijke 
overkapping voorzien. 
In Dronten werd oktober '98 Kwintus Nova geopend. Een volledig overdekte 400m baan met 
een ijsvloer van 100 x 35 m op het middenterrein. Zomer 2000 hebben Alkmaar en 
Eindhoven hun 400m banen semi overdekt. In Breda is in november 2001 de nieuwste baan 
open gegaan. 
 

2.2.6 Huidige situatie 
 
Van de 14 banen in Nederland zijn er 5 volledig en 6 gedeeltelijk overkapt. Nog even en 
buitenschaatsen op kunstijs is verledentijd in Nederland. Want alleen in Amsterdam, Haarlem 
en Geleen kunnen we nog buiten schaatsen. In totaal heeft Nederland nu dus 14 "grote" 
kunstijsbanen, daarnaast staan er op andere locaties nog eens 10 kleinere ijshallen. 
Nederland was er dus al heel vroeg bij, begin 70-er jaren waren we zelfs even het land met de 
meeste 400 meter kunstijsbanen ter wereld, inmiddels al lang ingehaald door Japan waar er al 
bijna 25 zijn. De laatste is de prestigieuze olympische M-Wave hal in Nagano. Per inwoner 
staan we met de huidige 14 banen (op 16 miljoen inwoners) ook niet meer bovenaan, want 
Noorwegen (met ruim 4 miljoen inwoners) heeft ook al 12 kunstijsbanen, waarvan maar één 
volledig overdekt, de prachtige olympische hal Vikingskipet in Hamar. 
We zien dat "de wetenschap" zich in het beginstadium veelvuldig met het schaatsen en ijs 
maken bemoeide. En nu zijn de wetenschappers ook weer terug, denk maar aan de 
klapschaats en VU Amsterdam, de aërodynamische strippen en windtunnelproeven bij TU 
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Delft, "osmose" ijs, toevoegingen aan het dweilwater, koude en warme luchtlagen boven het 
Thialf-ijs etc. Het energieverbruik blijft echter een grote kostenpost bij de bedrijfsvoering van 
een kunstijsbaan. 
 

2.3 Techniek van de kunstijsbaan 

2.3.1 IJsvloer 

 
Als ondergrond van kunstijsbanen wordt gewapend beton toegepast. Daarin bevindt zich een 
netwerk van stalen buizen waardoor de koeling (amoniak) vloeit. Op de betonnen ondergrond 
wordt systematisch water aangebracht om na 4cm dikte de ideale ijslaag te verkrijgen die 
door het bijschaven na elke beurt spiegelglad wordt. 
Bij het publiek schaatsen bedraagt de ijstemperatuur -2°C en bij ijshockeywedstrijden wordt 
die teruggebracht tot -6°C. De ijslaagdikte bedraagt 3 tot 4 cm. Dit is zowat de minimumdikte 
die nodig is opdat de betonvloer niet beschadigd zou raken. Een te grote dikte is echter ook 
niet gunstig omdat de koudeoverdracht tussen de baanpijpen en de ijsoppervlakte dan 
bemoeilijkt wordt.  
Na elke schaatsbeurt wordt het ijsvlak geschaafd door een rijdende ijsschraper. Deze neemt 
de losgekomen sneeuw op en zet warm water af op het ijs, waardoor terug een spiegelgladde 
baan verkregen wordt. 
 

2.3.2 IJswrijving 

 
Lange tijd was niet duidelijk waarom een kristal als ijs eigenlijk zo goed glijdt. Jos de Koning 
testte de glijeigenschappen van ijs met een speciale meetschaats. Het resultaat was een curve 
met een minimale weerstand bij -7 0C. De Koning: ‘De grenslaag van het ijs vertoont hele 
andere eigenschappen dan het ijs dat dieper ligt. Er zijn watermoleculen die sublimeren. 
Watermoleculen hebben daar meer migratie- en rotatievrijheden waardoor het oppervlak 
enigszins ‘glad’ wordt. Als de temperatuur in de buurt van het vriespunt komt wordt de zachte 
grenslaag dikker en zakt de schaats enigszins in het ijs. Bij zeer lage temperaturen wordt de 
grenslaag dunner en het ijs stroever. Het optimum ligt ongeveer bij -7 0C.’
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3. Multifunctionaliteit van ijsstadions 
 
Schaatsen is een seizoensgebonden sport. Slechts van oktober t/m maart kan er geschaatst 
worden op een kunstijsbaan. Om een kunstijsbaan rendabel te maken dienen er in het 
zomerseizoen ook activiteiten te kunnen plaatsvinden. Het stadion dient dus multifunctioneel 
te zijn. 
 

3.1 Winterseizoen 
 
Van belang voor de verschillende activiteiten is de ruimte die ervoor benodigd is, aangezien 
de ruimte in een ijsstadion beperkt is. Maatgevend voor de beschikbare ruimte zijn de 
afmetingen van de ijsbaan. Hieronder wordt een plattegrond van een ijsbaan met de officiële 
afmetingen weergegeven. De ijsbaan bestaat uit een wedstrijdbaan van 2 x 5 meter breed en 
een binnenbaan van 3m breed. 

 
Fig. 3.1: plattegrond van ijsbaan met afmetingen in meters 

 
Hieronder volgt een overzicht van diverse winteractiviteiten en de officiële afmetingen: 
 
Activiteit:  Afmeting: 
 
Lange baan schaatsen zie ijsbaan 
IJshockey  30 x 60 m 
Kunstrijden  30 x 60 m 
Shorttrack  30 x 60 m 
Curling   4,28 x 42 m 
 
Overige (seizoensongebonden) activiteiten die in het stadion plaatst kunnen hebben: 
 
Activiteit:  Afmeting: 
 
Biljard   3,9 x 4,9 m 
Sauna    8-10 pers. 4,5 x 4,5 m, 30 pers. 8 x 19 m 
Fitness   12 pers. 40 m2, 40-45 pers. 200 m2 
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Schaatsen 
 
Het lange baan schaatsen vind plaats op de 400m kunstijsbaan. Voor ijshockey, kunstrijden en 
shorttrack zijn dezelfde ijsbaanafmetingen nodig. Deze drie sporten kunnen samen met 
curling in de winterperiode op de binnenplaats van de ijsbaan plaatsvinden. Dit kan worden 
bereikt door een indeling zoals hieronder is weergegeven. 

 
Fig. 3.2: plattegrond winterseizoen 
 

3.2 Zomerseizoen 
 
Hieronder volgt een overzicht van diverse zomeractiviteiten en de officiële afmetingen: 
 
Activiteit:  Afmeting: 
 
Skeeleren  zie ijsbaan 
Atletiekbaan  92,52 x 176,91 m 
Voetbal   70 x 105 m 
Zaalvoetbal  22 x 44 m 
Beachsoccer  30 x 40 m 
Tennis   18,27 x 36,57 m 
Volleybal  9 x 18 m 
Basketbal  14 x 26 m 
Tafeltennis  6 x 12 m 
 
 
Skeeleren 
 
In de zomerperiode, wanneer er geen ijs op de baan ligt, kan er op de betonnen ondergrond 
van de 400m baan worden geskeelerd. 
 
Atletiekbaan 
 
Een atletiekbaan is net als een ijsbaan 400m lang. Echter de afmetingen van een atletiekbaan 
zijn anders dan die van een ijsbaan. Een atletiekbaan heeft namelijk flauwere bochten en is 
daardoor iets korter en een stuk breder dan een ijsbaan, zie onderstaande afbeelding. 
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Fig. 3.3: plattegrond van ijsbaan en atletiekbaan 

 
Hierdoor is het niet mogelijk om een atletiekbaan gelijktijdig met een ijsbaan toe te passen. In 
het zomerseizoen behoort een atletiekbaan wel tot de mogelijkheden. Een probleem vormen 
echter de lange zijden van de atletiekbaan, welke naaste de ijsbaan liggen. Hierdoor kunnen 
op deze plek geen tribunes staan. Verplaatsbare tribunes zouden een oplossing kunnen zijn 
voor dit probleem. Een ander nadeel van een atletiekbaan is dat de ondergrond van de ijsbaan 
dan niet als skeelerbaan gebruikt kan worden. Aangezien de prioriteit van het stadion bij het 
schaatsen ligt en dus ook bij het skeeleren, gaat de voorkeur uit naar een skeelerbaan ten koste 
van een atletiekbaan. Daar komt bij dat voor het skeeleren geen extra voorzieningen hoeven te 
worden getroffen, er kan namelijk rechtstreeks op de betonnen ondergrond van de ijsbaan 
worden geskeelerd. Een atletiekbaan zou telkens opnieuw moeten worden aangelegd bij 
aanvang van het zomerseizoen. Een atletiekbaan is dus geen optie voor het ijsstadion. 
 
Voetbal 
 
Een voetbalveld is niet geschikt voor het ijsstadion. Aangezien er in de winter geen ruimte 
voor is omdat het door de grote afmetingen niet op binnenplaats van de schaatsbaan past, de 
breedte van een voetbalveld is gelijk aan de breedte van een ijsbaan, zie onderstaande 
afbeelding. In de zomer zou het wel kunnen, hoewel dat ten koste zou gaan van het skeeleren, 
maar dan is er geen behoefte aan een voetbalveld op deze plek omdat dan op menig 
voetbalveld buiten kan worden gevoetbald. 

 
Fig. 3.4: ijsbaan met voetbalveld 

 
Zaalsport 
 
Zaalvoetbal, tennis, volleybal, basketbal en tafeltennis zijn allen geschikte sporten om in de 
zomerperiode in het stadion aan te bieden. Door de relatief kleine afmetingen van de 
benodigde speelvelden kunnen deze binnen de ijsbaan (op dat moment skeelerbaan) geplaatst 
worden. Deze sporten hebben met elkaar gemeen dat er weinig extra voorzieningen getroffen 
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hoeven te worden om ze in het stadion te kunnen beoefenen. Voor al deze sporten is er een 
vlakke vloer nodig en per sport zijn er nog enkele zaken als goal, net, basket nodig welke op 
de vloer gemonteerd kunnen worden. Een betrekkelijk nieuwe sport waarvan het aantal 
beoefenaars in Nederland snel toeneemt is beachsoccer, oftewel strandvoetbal. Deze sport 
wordt op een ondergrond van zand beoefend. Bij bijvoorbeeld een beachsoccer-toernooi kan 
de vloer tijdelijk met zeil worden bedekt en daarover een laag zand worden gelegd. 
Beachsoccer is uitermate geschikt voor een stadion met beweegbaar dak omdat het vanwege 
de ondergrond droge omstandigheden nodig heeft en het liefst bij droog weer in de 
buitenlucht wordt beoefend. In de zomerperiode kan de indeling er uitzien als in onderstaande 
afbeelding. 

 
Fig. 3.5: plattegrond zomerperiode 

 
Overige sporten 
 
Behalve de hierboven genoemde sporten kan het stadion ook geschikt worden gemaakt voor 
skaten. Hiervoor kan het binnenplein worden voorzien van allerlei hindernissen, deze sport 
sluit goed aan bij het skeeleren. Ook is de ruimte geschikt voor mountainbike en motorsport. 
 
Evenementen 
 
Om de multifunctionaliteit van het stadion te vergroten dient het niet alleen geschikt te zijn 
voor sport, maar ook voor allerlei evenementen. Een ijsstadion is door zijn grote oppervlakte 
en betonnen ondergrond zeer geschikt voor evenementen waarvoor een grote ruimte benodigd 
is. Evenementen die geschikt zijn voor het stadion zijn bijvoorbeeld concerten, beurzen, 
auto’s en motoren shows en meer bijzondere evenementen als tractorpulling en bigfoot 
shows. 
 

3.3 Gevolgen van multifunctionaliteit voor de constructie 
 
Om een grote mate van multifunctionaliteit te kunnen bereiken dienen er geen kolommen in 
de ruimte te staan. Dit zou namelijk ten koste gaan van de vrije indeelbaarheid van het 
stadion, het maakt sommige sporten en evenementen onmogelijk en het is tevens een 
belemmering van het uitzicht van de toeschouwers. Dit betekent dat de overkapping van het 
stadion in 1 keer overspannen dient te worden, zonder gebruik te maken van 
tussensteunpunten. 
De mogelijkheid om het dak van het stadion te kunnen openen kan ook bijdragen aan een 
grotere multifunctionaliteit van het stadion. Er kunnen dan zowel indoor als outdoor sporten 
worden beoefend. Uiteraard zal een beweegbaar dak grote gevolgen hebben voor de 
constructie van het stadion, hierop wordt verder ingegaan in hoofdstuk 6 van dit verslag.
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4. Locatie 
 
Om de opdracht wat concretere vormen te geven is er voor gekozen om de ijsbaan een locatie 
te geven. De plannen voor een 400m ijsbaan te Enschede is de reden om de ijsbaan daar te 
situeren. De locatie heeft de naam ‘Kanaalzone’ dit is het gebied aan de rand van Enschede 
tussen het Twente kanaal en het treinspoor dat ligt tussen Enschede en Hengelo. Zie bijlage D 
voor een artikel over de plannen van de ijsbaan. 
 

4.1 Analyse van locatie 
 
De locatie waar de ijsbaan moet komen heet de Kanaalzone. Zie voor een plattegrond van het 
gebied de figuren 4.1 en 4.2. Dit gebied ligt aan de rand van Enschede aan de kant van 
Hengelo. De Kanaalzone wordt begrensd door het Twente kanaal en het treinspoor Enschede-
Hengelo. Vanuit Enschede gezien begint het gebied bij het Arke-Stadion (FC Twente) en 
eindigt het bij de gemeentegrens. De afstand tussen het Twente kanaal en het spoor is ter 
plaatse van de ijsbaanlocatie ongeveer 260m. Aan de voorzijde van het Arke-Stadion bevindt 
zich het treinstation Enschede Drienerlo, dit station ligt tussen de stations Enschede-Centraal 
en Hengelo. 
500 meter in noordelijke richting van dit station ligt de Technische Universiteit Twente. 
Behalve het Arke stadion bevindt zich in de Kanaalzone ook het amusementspark Go Planet 
met onder andere een kartbaan en een bioscoop. Verder bevinden zich op dit terrein 
parkeerplaatsen ten behoeve van het Arke-Stadion en Go Planet. 
Het noordwesten van het gebied is overwegend groen en bestaat vooral uit bomen, weilanden 
en maïsvelden. Door het gebied slingert een beekje en er loopt een rustige weg doorheen 
genaamd Broeierdweg. Langs het spoor ligt een fietspad en de Elsbeekweg. Het Arke-Stadion 
ligt langs een weg genaamd Colosseum, deze loopt onder het spoor door. 

 
Fig. 4.1: Locatie 
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Fig. 4.2: Locatie ingezoomd op de kanaalzone 

 
Om een beeld te geven van hoe de omgeving er daadwerkelijk uitziet zijn er enkele foto’s van 
de locatie gemaakt. Zie de figuren 4.4 a t/m i voor de foto’s van de omgeving en figuur 4.3 
voor de locaties vanwaar de foto’s gemaakt zijn. 

 
Fig. 4.3: Plattegrond met daarin de verschillende uitzichten aangegeven 
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Fig. 4.4a: Zicht 1 

 

 
Fig. 4.4b: Zicht 2 

 

 
Fig. 4.4c: Zicht 3 

 

 
Fig. 4.4d: Zicht 4 

 

 
Fig. 4.4e: Zicht 5 

 

 
Fig. 4.4f: Zicht 6 

 



Afstudeerproject: ijsbaanoverkapping met beweegbaar dak Vooronderzoek 

 
Technische Universiteit Eindhoven; Faculteit Bouwkunde; Vakgroep Constructief Ontwerpen 

18

 
Fig. 4.4g: Zicht 7 

 

 
Fig. 4.4h: Zicht 8 

 

 
Fig. 4.4i: Zicht 9 

 

4.2 Plaatsing van ijsbaan in gebied 
 
Met het ontwerp dient rekening te worden gehouden met de oriëntatie van de ijsbaan. De 
ijsbaan kan op meerdere manieren in het gebied worden geplaatst. De ijsbaan moet niet te ver 
van het treinstation worden geplaatst, deze afstand moet lopend eenvoudig te doen zijn. Er 
dient rekening mee te worden gehouden dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor de 
bezoekers aan de ijsbaan, hiervoor moet ruimte worden gereserveerd. Veel bezoekers zullen 
met de trein komen, hiervoor zijn geen parkeerplaatsen nodig, dit scheelt weer ruimte. Ook 
kunnen voor evenementen met een groot aantal bezoekers de parkeerplaatsen bij het Arke 
stadion worden gebruikt. 
In figuur 4.5 zijn 2 plattegronden afgebeeld met verschillende mogelijkheden voor het 
plaatsen van de ijsbaan in het gebied. In beide plattegronden zijn ook parkeerplaatsen naast de 
ijsbaan gesitueerd. Om de ijsbaan is een strook van 15 meter breed aangehouden voor 
tribunes, constructie en allerlei benodigde ruimtes. 
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Fig. 4.5: plattegrond met mogelijke situering ijsbaan 

 
Bovenstaande plattegronden zijn slechts voorbeelden van hoe het zou kunnen. De 
uiteindelijke plaatsing van de ijsbaan in de plattegrond is onder andere afhankelijk van het 
ontwerp. De plattegronden geven alvast een idee van de grootte van de ijsbaan in verhouding 
tot de omgeving. Het blijkt dat de ruimte beperkt is, hiermee dient met het ontwerp rekening 
te worden gehouden. Een belemmerende factor voor de ruimte is de beek die door het gebied 
stroomt, deze kan indien nodig worden verlegd. 
In de gegeven plattegronden is er nog geen rekening gehouden met het verbinden van de 
binnenkunstijsbaan met een buitenbaan. Aangezien deze verbinding logischerwijze aan één 
van de kopse kanten in de lengte richting van de ijsbaan plaats zal vinden heeft een plaatsing 
van de ijsbaan evenwijdig aan het spoor (zoals in de afbeelding rechts) de voorkeur. 
 

4.3 Business en Science Park 
 
Het Business en Science Park is hét bedrijventerrein van Enschede. Het bedrijvenpark ligt aan 
de westkant van de stad tegenover de Universiteit Twente, ingeklemd tussen de 
Hengelosestraat en het Twentekanaal. De Kanaalzone, waar de ijsbaan gesitueerd wordt, 
behoord ook tot dit gebied. Voor het ontwerp van de ijsbaan is het van belang te weten welke 
uitstraling dit gebied dient te krijgen. 
In het bedrijvenpark zijn alleen hoogwaardige kennisintensieve ondernemingen, aan de 
universiteit verbonden bedrijven, high-tech producenten en business-to-business 
dienstverlenende bedrijven welkom. Het B&S park wordt ook gezien als de startplaats voor 
jonge innovatieve bedrijven. Een startende onderneming kan bijvoorbeeld terecht in het 
Twinning Center Twente. Hier kan men kantoorruimte huren die bij een uitbreiding van het 
bedrijf eenvoudig te vergroten is door de flexibele indeling van het gebouw. Voor 
bijvoorbeeld studenten van de UT is dit voor een net opgezet bedrijf het ideale onderkomen.  
 
Voor het gebied is een stedenbouwkundig plan gemaakt en is een beeldkwaliteitsplan 
opgesteld waaraan de ontwerpen moeten voldoen. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan 
de omgeving en inrichting van het park, zoals de aanleg van groen, vijvers en verlichting.  
 
Het NS-station 'Enschede-Drienerlo' zorgt ervoor dat het B&S park goed bereikbaar is. 
Tegenover het station liggen het nieuwe Arke-Stadion (FC Twente) en het amusementspark 
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Go Planet. Aan de andere kant van het spoor is het ene kantoorgebouw na het andere uit de 
grond gestampt met het nieuwe hoofdkantoor van TUI Arke-reizen en La Tramontane als 
voorlopige hoogtepunten. Tegenover het Arke-kantoor zal de 65 meter hoge Novation Tower 
verrijzen.  
 
Enkele bekende bedrijven die op het B&S park gevestigd zijn, zijn: Arke, Ericsson, Stork, 
Ernst & Young, Deloitte & Touche, UWV, Meeùs en Kienhuis-Hoving.  
 

 
Fig. 4.6: plattegrond van Business & Science Park 

 
Deelprojecten in gebied van Business & Science Park:  

     
Fig. 4.6: Atrium                                Fig. 4.7: Indes 

 

     
Fig. 4.8: Novation Tower                 Fig. 4.9: Villa SLO 
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Fig. 4.10: projecten overzicht in Business & Science Park 

 
Uit bovenstaande is te zien naar welke uitstraling wordt gestreefd in het Business & Science 
Park. Hier dient de uitstraling van het ijsstadion dus tussen te passen. Door de omvang van 
een ijsstadion kan het zelfs een grote bijdrage leveren aan de uitstraling van het gehele 
gebied. Op bovenstaande afbeelding staat linksonder een 3d visualisatie van het ontwerp voor 
de ijsbaan zoals deze oorspronkelijk voor de gemeente Enschede ontworpen is. Het heeft een 
nogal eenvoudige vorm dat wel wat weg heeft van Zeppelin.
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5. Studie naar overdekte ijsbanen 
 
Om een ijsbaanoverkapping te kunnen ontwerpen wordt er eerst gekeken naar wat er in het 
verleden al gemaakt is. Wat zijn de eigenschappen van ijsbaanoverkappingen? Waarom zijn 
ze zo gemaakt? Wat is de achterliggende gedachte? Per ijsbaan kan worden bekeken welke 
specifieke eigenschappen ook voor de te ontwerpen ijsbaan van toepassing kunnen zijn. Zie 
voor een overzicht van de ijsbanen bijlage E. Beoordelingen en conclusies staan in het verslag 
zelf. 
 

5.1 Beoordeling van ijsbanen 
 
De ijsbanen die zijn onderzocht zijn: 
 
Plaats:     Naam: 
Calgary (Canada)   Olympic Oval 
Erfurt (Duitsland)   Gunda Niemann-Stirnemann Halle 
Hamar (Noorwegen)   Vikingskipet 
Heerenveen (Nederland)  Thialf 
Moskou (Rusland)   Krylatskoye 
Nagano (Japan)    M-wave 
Salt Lake City (Verenigde Staten) Utah Olympic Oval 
 

5.1.1 Calgary: Olympic Oval 

 
Constructie 
 
Het betreft een boogconstructie in de vorm van een schaaldak opgebouwd uit driehoeken. 
Hiervoor zijn de balken ter plaatse van de knooppunten momentvast met elkaar verbonden. 
Zie figuur 5.1 voor een afbeelding van de Olympic Oval. 

 
Fig. 5.1: Olympic Oval in vogelvlucht 

 
De schuine kolommen rondom het stadion geven de horizontale krachten uit het dak door 
naar de fundering. De constructie is overzichtelijk en zowel binnen als buiten goed zichtbaar. 
De vorm van de overkapping sluit goed aan bij de vorm van de ijsbaan. Door deze vorm is het 
stadion aan de buitenzijde ook als ijsbaan herkenbaar. 
Rondom het stadion loopt een transparante strook. Deze zorgt echter niet voor lichtinval op de 
ijsbaan omdat de tribunes hiervoor staan. Deze ramen in de gevel zijn dus alleen voor de 
ruimtes rondom de ijsbaan. 
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Beoordeling 
 
Calgary Olympic Oval is een gevestigde naam in de schaatswereld. Deze bekendheid is niet 
zozeer aan het uiterlijk van het stadion te danken als wel aan de prestaties die op de ijsbaan 
geleverd worden. 
In de plattegrond van het stadion komt de vorm van de ijsbaan terug, hierdoor is het stadion 
als zodanig herkenbaar. In het uiterlijk van het stadion is duidelijk de constructieve werking te 
herkennen. De schuine kolommen rondom het stadion staan duidelijk in het zicht en in het 
dak zijn duidelijk de driehoeken te herkennen. Door de flauwe kromming van het dak heeft 
het stadion een beperkte hoogte. Het stadion valt vooral op door de kleur van het dak welke 
fel contrasteert met de overwegend groene omgeving. 
 

5.1.2 Erfurt: Gunda Niemann-Stirnemann Halle 

 
Constructie 
 
De constructie bestaat uit houten driescharnier boogspanten h.o.h. ongeveer 9 meter, aan de 
kopse zijden, ter plaatse van de bochten, radiaal geplaatst. Hierdoor volgt de constructie de 
vorm van de ijsbaan. Aan de bovenzijde van de houten spanten zijn stalen spankabels 
aangebracht. Hierdoor wordt het hout voorgespannen en kan het slanker worden uitgevoerd. 
Zie figuur 5.2 voor een afbeelding van de Gunda Niemann-Stirnemann Halle. 

   
Fig. 5.2: Gunda Niemann-Stirnemann Halle 

 
Beoordeling 
 
Qua uiterlijk heeft het stadion wel wat weg van het ‘Zeppelin’ ontwerp dat voor het ijsstadion 
in Enschede gemaakt is. Het interieur staat in groot contrast tot het exterieur. De buitenkant 
van het dak heeft namelijk een glad en modern uiterlijk. De binnenzijde heeft door de houten 
boogspanten een meer traditioneel uiterlijk. 
De eenvoudige vorm van de overkapping zou als saai bestempeld kunnen worden, maar het is 
gelijk ook de kracht van het stadion. Het stadion is door de vorm goed als ijsbaan herkenbaar. 
De overkapping vormt een gesloten ruimte zonder enige vorm van transparantie. 
 

5.1.3 Hamar: Vikingskipet 

 
Constructie 
 
Houten driescharnier vakwerkspanten overspannen in dwarsrichting de ijsbaan, 17 stuks met 
een hart op hart afstand van ongeveer 13 meter. In de nok bevindt zich over de lengte van het 
stadion een grote houten boog welke de dwarsspanten met elkaar verbindt. De spanten zijn 
opgelegd op betonnen peilers, welke aan de buitenkant goed zichtbaar zijn. De schuine 
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betonnen kolommen aan de buitenkant van het stadion brengen de spatkrachten uit de spanten 
over op de fundering. Zie figuur 5.3 voor een afbeelding van het Vikingskipet. 

 
Fig. 5.3: Vikingskipet 

 
Beoordeling 
 
Het Vikingskipet is misschien wel de bekendste ijsbaan ter wereld, dit komt vooral door de 
herkenbaarheid van het stadion. Het stadion heeft het uiterlijk van een omgekeerd 
vikingschip. Het Vikingskipet suggereert een overspanning in de lengterichting van het 
stadion, de bovenrand lijkt als een soort ruggengraat de ijsbaan te overspannen. Alleen de 
betonnen kolommen rondom het stadion verraden de spanten over de dwarsrichting. Het 
stadion heeft een indrukwekkend vloeiend lijnenspel. De randen over het dak zorgen overdag 
voor licht in het stadion. ’s Nachts zorgt het licht uit het stadion voor een fantastisch 
schouwspel. Jammer is dat een betonnen rand rondom het stadion het uitzicht vanaf binnen 
over het prachtige sneeuwlandschap onmogelijk maakt. Het gebruik van hout en beton doet 
warm en natuurlijk aan en past goed bij de omgeving. 
 

5.1.4 Heerenveen: Thialf 

 
Constructie 
 
De dwarsoverspanning van de ijsbaan bestaat uit een constructiesysteem zoals gegeven in 
figuur 5.4. De bokken aan weerszijden van de spanten verkleinen de overspanning. De vorm 
van de vakwerkconstructie volgt de krachtswerking optimaal, waardoor de grote 
overspanning van 90 meter gerealiseerd kan worden. De spanten staan h.o.h. ongeveer 7 
meter. Ter plaatse van de bochten staan 16 spanten radiaal geschakeld, dit betekent een hoek 
van ongeveer 11 graden tussen deze spanten. Zie figuur 5.5 voor Thialf in vogelvlucht. 

 
Fig. 5.4: doorsnede van Thialf 
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Fig. 5.5: Thialf in vogelvlucht 

 
Beoordeling 
 
Door het toepassen van een lichte draagconstructie wordt het materiaal optimaal benut: kabels 
waar trek optreedt, staven om druk op te nemen. Hierdoor is er weinig materiaal nodig om de 
overspanning te kunnen maken. Door de manier van overspannen blijft de hoogte van het 
stadion beperkt. 
Door het toepassen van halve spanten ter plaatse van de bochten welke radiaal geplaatst zijn 
volgt de overkapping de vorm van de ijsbaan. De overkapping vormt een gesloten ruimte, 
zonder enige vorm van transparantie. 
 

5.1.5 Moskou: Krylatskoye 

 
Constructie 
 
De overkapping van het stadion bestaan uit spanten met een houten bovenrand en een 
gekromd stalen vakwerk eronder. De spanten vormen een halve cirkel om een centraal punt. 
In dit punt staat een grote kolom van waaruit kabels zijn gespannen welke zorgen voor een 
tussensteunpunt halverwege de spanten. 

 
Fig. 5.6: aanzicht van Krylatskoye stadion 

 
Beoordeling 
 
Het stadion heeft een modern en hightech uiterlijk. Aan het uiterlijk te zien zou het net zo 
goed een voetbalstadion kunnen zijn, de vorm van de ijsbaan komt niet terug in het stadion 
aangezien deze de vorm heeft van een halve cirkel. 
 

5.1.6 Nagano: M-wave 

 
Constructie van M-Wave 
 
Het onderste gedeelte van de M-Wave is gemaakt van gewapend beton, het bovenste gedeelte 
bestaat uit hout en staal. De twee langszijden bestaan als het ware uit twee grote 
rechtopstaande driehoeken waartussen het grote houten dak hangt, zie figuur 5.8. 
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Fig. 5.7: aanzicht van M-Wave 

 

 
Fig. 5.8: schematische doorsnede van M-Wave 

 
Beoordeling van M-Wave 
 
De betonnen wand aan de lange zijden doet koud aan, vooral wanneer de tribunes leeg zijn. 
Aan de lange zijden is er geen zicht naar buiten, aan de kopzijdes wel maar daar is het effect 
minder. 
De overkapping is uniek en daardoor zeer herkenbaar. Het dak is erg hoog waardoor er 
binnen een grote hoge ruimte ontstaat. 
Het verspringen van de gevel en het dak zorgt overdag voor licht binnen het stadion en ’s 
nachts voor verlichting van het stadion aan de buitenzijde. Dit geeft een mooi effect. 
 

5.1.7 Salt Lake City: Utah Olympic Oval 

 
Constructie van Utah Olympic Oval 
 
De overkapping bestaat uit 12 spanten, h.o.h. ongeveer 14m welke in dwarsrichting de baan 
overspannen. In het dakvlak liggen lichtgekromde stalen balken welke zijn opgehangen aan 
een kabelconstructie, verbonden aan dubbele stalen kolommen aan weerszijden van het 
stadion. Tussen de spanten liggen stalen vakwerkliggers. 
De constructie is slank door het onderscheid tussen trek- en drukstaven. Door de manier van 
overspannen is het dak relatief laag. 
 

 
Fig. 5.9: aanzicht van Utah Olympic Oval 

 
Beoordeling van Utah Olympic Oval 
 
Aan de buitenkant is het stadion niet als ijsbaan herkenbaar. Het stadion heeft een mooie 
lichte draagconstructie. 
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5.2 Algemene conclusie overdekte ijsbanen 
 
Grote overspanningen 
Een ijsbaan staat garant voor een grote overspanning. De breedte van een 400m ijsbaan heeft 
een buitenwerkse afmeting van 70m. Door de vrije ruimte rondom de ijsbaan, toepassing van 
tribunes en allerlei benodigde accommodaties is er al gauw een overspanning in dwarsrichting 
nodig van 100m. Dit wordt over het algemeen bereikt door boogconstructies of hangdaken. 
Als materiaal wordt staal of hout gebruikt vaak in combinatie met een betonnen onderbouw. 
 
Herkenbaarheid 
Niet alle ijsbanen zijn aan de buitenzijde als zodanig herkenbaar. De herkenbaarheid hangt in 
grote mate af van het behoud van de ovale vorm van de ijsbaan. 
De belangrijkste overdekte ijsbanen dragen bij aan de bekendheid van de stad. De naam van 
een ijsbaan wordt vaak meteen in verband gebracht met de stad waar deze ligt. Met name het 
Vikingskipet en de M-wave zijn karakteristieke ijsbanen welke zeer bekend en herkenbaar 
zijn. 
 
Gesloten ruimtes 
Van oorsprong is schaatsen een buitensport. Maar de natuurlijke omgeving van besneeuwde 
landschappen en heldere blauwe lucht wordt vervangen door de wanden van de hallen 
waarbinnen tegenwoordig wordt geschaatst. Hierdoor gaat het ultieme schaatsgevoel verloren. 
 
Tribunes 
De ijsbanen worden vaak omringd door tribunes. Niet alle tribunes hebben zitplaatsen. Het 
aantal zitplaatsen varieert ongeveer tussen de 6000 en 10.000. 
 
Multifunctionaliteit 
De meeste ijsstadions worden niet alleen voor schaatsen gebruikt. Door de grote ruimte 
kunnen er allerlei activiteiten plaatsvinden. In de zomerperiode worden de stadions vaak 
geschikt gemaakt voor andere sporten. 

5.3 IJsbanen in Nederland 

5.3.1 Bestaande 400m kunstijsbanen in Nederland 

 
Hier volgt een overzicht van alle 400m kunstijsbanen in Nederland: 
Plaats:  Naam:   Mate van overdekking: 
Alkmaar,  De Meent,   semi overdekt 
Amsterdam,  Jaap Edenbaan,  niet overdekt 
Assen,   De Smelt,  semi overdekt 
Breda,   Spaar Select,   bijna volledig overdekt (2 kleine gedeeltes t.p.v.  
     de bochten zijn niet overdekt) 
Den Haag,  De Uithof,   volledig overdekt 
Deventer,  De Scheg,   semi overdekt 
Dronten,  Kwintus Nova,  volledig overdekt 
Eindhoven,     semi overdekt 
Geleen,  Glanerbrook,   niet overdekt 
Groningen,  Kardinge,   volledig overdekt 
Haarlem,     niet overdekt 
Heerenveen, Thialf   volledig overdekt 
Utrecht,  De Vechtsebanen,  semi overdekt 
 
Semi overdekt houdt in dat alleen de ijsbaan zelf overdekt is en het middenterrein niet. 
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5.3.2 Toekomstige 400m kunstijsbanen in Nederland 

 
Behalve in Enschede zijn er in meerdere gemeentes in Nederland plannen voor de bouw van 
een 400m kunstijsbaan. Veel gemeenten ontdekken dat er behoefte is aan een goede 
accommodatie waar een groot deel van het jaar kan worden geschaatst. Blijkbaar is het 
rendabel voor grote gemeentes om een (semi)overdekte kunstijsbaan aan te leggen. Op dit 
moment liggen er in de gemeentes Tilburg en Hoorn plannen voor een 400m kunstijsbaan. 
 
IJsbaan Tilburg 
 
Locatie: “Stappegoor-gebied” te Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg 
Totale kosten: € 13,5 miljoen, Planning: oplevering in 2008 
 
Marktonderzoek toont aan dat de baan jaarlijks meer dan 200.000 bezoekers trekt zonder dat 
dit echt ten koste gaat van de banen in Breda en Eindhoven.  
De bouw van de schaatshal kost 13.5 miljoen euro en betreft een 400 meterbaan met in het 
midden een ijshockeyveld. Er komen geen tribunes, maar de baan wordt wel overdekt. Ook de 
wind wordt afgeschermd, maar er komen wel ventilatiegaten. 
 
IJsbaan Hoorn 
 
Locatie: “Blauwe Berg” te Hoorn, Opdrachtgever: Gemeente Hoorn 
Aanneemsom: ex. BTW: € 9.992.000 
Planning: in april is er begonnen met de bouw, de oplevering staat gepland voor de 1e helft 
van 2006 
 

5.3.3 Conclusie 

 
Het blijkt dat er niet al te veel kunstijsbanen in Nederland zijn. Zeker in verhouding met het 
aantal accommodaties voor andere sporten. Met name het aantal overdekte topaccommodaties 
schiet ernstig tekort. Uit de locaties van de ijsbanen blijkt ook dat vooral in het oosten van het 
land het aantal kunstijsbanen schaars is. De gemeente Enschede zou dus een goede locatie 
zijn voor een nieuwe kunstijsbaan. Deze kan ook een gedeelte van Duitsland in de behoefte 
van een kunstijsbaan voorzien.
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6. Beweegbare daken 

6.1 Algemeen 
 
Voor een ijsbaanoverkapping is er nog nooit een beweegbaar dak toegepast. De reden om 
voor een ijsstadion een beweegbaar dak toe te passen is om de multifunctionaliteit van het 
stadion te vergroten. Huidige ijsstadions hebben vaak grote moeite om financieel het hoofd 
boven water te houden. Een beweegbaar dak kan hiervoor uitkomst bieden doordat het de 
multifunctionaliteit van het stadion vergroot. De mogelijkheid tot het openen van het dak 
zorgt ervoor dat het stadion aan een divers scala aan evenementen plaats kan bieden. Het 
aantal grote evenementen dat in een ijsstadion plaats vindt is van groot belang voor de 
financiën, aangezien daarmee grote geldbedragen gemoeid gaan. Verder trekt een ijsstadion 
met een bijzondere eigenschap als een beweegbaar dak sporters en toeschouwers uit weide 
omtrekken naar zich toe, welke jaarlijks zorgen voor vaste financiële inkomsten. 
Het toepassen van een beweegbaar dak is van grote invloed op de architectuur en de 
constructie van het bouwwerk. In dit hoofdstuk zal worden bekeken wat de gevolgen zijn van 
een beweegbaar dak. Behandeld worden: aandachtspunten bij beweegbare daken, voorbeelden 
van beweegbare daken, mogelijkheden om een beweegbaar dak te maken, benodigde 
technieken, voor- en nadelen en de gevolgen van een beweegbaar dak voor een ijsbaan. Er 
wordt gekeken welk systeem het meest geschikt is voor een ijsbaanoverkapping. 
 
Bij een gebouw met een beweegbaar dak moet aan de volgende specifieke punten worden 
gedacht: 

• veiligheid tijdens het openen en sluiten van het dak 
• snelheid van openen en sluiten 
• de graad van opening 
• flexibiliteit van het gebouw in beide situaties 
• invloed van zon en schaduweffecten bij de geopende situatie 
• voorgaande is onder andere bepalend voor de oriëntatie van het gebouw en diens 

opening 
• effect van wind in open situatie 
• gevolgen voor omgeving 
• brandveiligheid 
• overweging van gebouwtype: overwegend gesloten gebouw waarbij het dak 

normaal gesloten is en het dak voor enkele evenementen bij mooi weer geopend 
wordt of een gebouw waarvan het dak normaal geopend is en bij slecht weer 
wordt gesloten. 

• financiële effecten, fabricage en betrouwbaarheid van het open/sluiten systeem 
• technische gevolgen van beweegbaar dak 
• afweging van voordelen van beweegbaar dak tegen hogere kosten 

 

6.2 Overzicht van beweegbare daken 
 
Er is gekeken naar bestaande beweegbare daken. De bestudeerde beweegbare daken zijn allen 
ten behoeve van sportvoorzieningen, meestal voetbal of honkbal. Het blijkt dat de meeste 
sportstadions met beweegbaar dak voor meerdere doeleinden gebruikt worden. 
De verschillende beweegbare daken kunnen op basis van de manier van openen in drie 
categorieën verdeeld worden, namelijk: parallel bewegend, roterend bewegend en een 
combinatie van beide. Parallel bewegend houdt in dat de beweegbare panelen evenwijdig aan 
elkaar bewegen over een rail aan beide uiteinden van de panelen. Deze rails kunnen recht dan 
wel gebogen zijn. Bij een roterend bewegend dak draaien de panelen om een centraal punt, de 
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uiteinden van de panelen bewegen over een cirkelvormige rail. Bij een combinatie van 
parallelle en roterende bewegingen worden beide systemen binnen 1 dak toegepast. 
 
Er is naar de volgende beweegbare daken gekeken: (op basis van openingssysteem 
gecategoriseerd) 
 
Parallel: 
Amsterdam Arena (Nederland) 
Ariake Colosseum (Japan) 
Bank One Ballpark (Verenigde Staten) 
Komatsu Dome (Japan) 
Kyoto Municipal Pool (Japan) 
National Tennis Centre (Australië) 
Ocean Dome (Japan) 
Ohita Dome ‘Big Eye’ (Japan) 
Shin-Amagi Dome (Japan) 
 
Roterend: 
Fukuoka Dome (Japan) 
Miller Park Baseball Stadium (Verenigde Staten) 
Mukogawa Gakuin High School swimming pool (Japan) 
Pittsburgh Civic Arena (Verenigde Staten) 
Sendai Dome (Japan) 
 
Combinatie parallel/roterend: 
Ball Dome (Japan) 
Sky Dome (Canada) 
 
Bovenstaande beweegbare daken zijn allen voorbeelden van daken met vaste stalen panelen. 
Er bestaat ook de mogelijkheid om een overkapping te maken met een lichte draagconstructie, 
bestaande uit stalen kabels en kunststof doek. In combinatie met een beweegbaar dak wordt 
dit nog niet veel toegepast. Een voorbeeld van een beweegbaar dak uitgevoerd in een lichte 
draagconstructie is het Montreal Olympic Stadium (Canada). 
 
Zie bijlage F voor een overzicht van deze beweegbare daken. 
 

6.3 Analyse van beweegbare daken 
 
Wat opvalt, is dat nagenoeg alle beweegbare daken uit bogen bestaan, evenwijdig aan elkaar 
of radiaal geschakeld. Bij evenwijdige bogen zijn aan de uiteinden wielen bevestigd welke 
over een rail lopen. Het dak wordt dan parallel geopend. Bij radiale bogen draaien de 
dakdelen om een centraal scharnierpunt, de andere einden van de dakdelen lopen dan over een 
rail. De Sky Dome en de Ball Dome (zie bijlage F figuren 15 en 16) zijn een combinatie van 
parallel en radiaal bewegende delen. Bij de Sky Dome heeft het draaiende koepelgedeelte 
geen middensteunpunt, maar rust volledig op de rand waarover het beweegt. Bij de Ball 
Dome draait het beweegbare dak met behulp van een as bevestigd aan het vaste dakgedeelte. 
De gehele koepel kan ook nog eens over een rolbaan worden verplaatst. 
Het voordeel van boogconstructies ten opzichte van rechte vakwerken is het reduceren van de 
momenten in de constructie. Hierdoor kan met een vakwerk van een kleinere 
constructiehoogte worden volstaan. 
Een uitzondering op de boogconstructies is het National Tennis Centre in Melbourne, 
Australië (zie bijlage F figuur 6). Daar is een recht vakwerk toegepast, waardoor het vakwerk 
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een relatief grote hoogte heeft. Het toepassen van een recht vakwerk is daar mogelijk door de 
betrekkelijk kleine overspanning, vergeleken met de andere daken. 
 

6.3.1 Voor- en nadelen van een beweegbaar dak 

 
In het algemeen gelden voor een stadion met een beweegbaar dak de volgende voor- en 
nadelen: 
 
Voordelen: 
- Een beweegbaar dak vergroot de multifunctionaliteit van een stadion. 
- Bij mooi weer kan er buiten worden gesport, bij slecht weer of hinder van de zon kan het 
dak worden gesloten. 
- Bij gebruik van een grasmat is het voordeel van een beweegbaar dak dat het gras in een 
buitenklimaat goed kan groeien terwijl er bij slecht weer in een binnenklimaat kan worden 
gesport. 
 
Nadelen: 
- Een beweegbaar dak betekent bijna altijd hogere kosten. 
- Een beweegbaar dak is gevoeliger voor schade en heeft daardoor meer onderhoud nodig. 
 
De voor- en nadelen van een beweegbaar dak voor een ijsbaan in combinatie met een 
verbinding van de binnenbaan met een buitenbaan zijn: 
 
Voordelen: 
- Het vergroot de multifunctionaliteit van het stadion. 
- Bij mooi weer kan er in de openlucht worden geschaatst. 
- Het trekt bezoekers aan, zowel sporters als toeschouwers. 
- Door de opening kunnen er eenvoudig grote objecten naar binnen getransporteerd worden. 
Dit kan handig zijn voor concerten en evenementen.  
 
Nadelen: 
- Hogere kosten door de extra voorzieningen die er nodig zijn voor een beweegbaar dak. 
- Beweegbare onderdelen vergen meer onderhoud, wat weer hogere kosten betekent. 
 

6.3.2 Beweegbaar dak gekoppeld aan een ijsbaanoverkapping 

 
De Ocean Dome komt qua vorm van de plattegrond goed overeen met dat van een ijsbaan. 
Deze manier een van beweegbaar dak zou ook goed voor een ijsbaan kunnen worden 
toegepast. Dit betekent dus parallel beweegbare gebogen middengedeeltes met vaste ronde 
uiteinden ter plaatse van de ijsbaanbochten. Er dient met het ontwerpen rekening te worden 
gehouden met de grootte van de overspanning. Een uitwendige breedte van de ijsbaan van 
70m betekent samen met tribunes en andere voorzieningen aan beide zijden al snel een 
overspanning van meer dan 100m. Hiervoor zijn grote constructies nodig.
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7. Programma van eisen 
 
Nu alle voor het ontwerp belangrijke aspecten zijn onderzocht kan er een programma van 
eisen worden opgesteld. Dit programma van eisen ontstaat uit conclusies die in voorgaande 
hoofdstukken getrokken zijn. Het programma van eisen wordt in onderstaande opsomming 
samengevat en in de opvolgende paragrafen toegelicht. 
 
Programma van Eisen: 
 

• Het stadion dient een gevoel van outdoor schaatsen te geven, dit kan worden 
bereikt door transparantie: vanaf de baan naar buiten kunnen kijken en dus ook 
onder de tribune door kunnen kijken. 

• Om zowel indoor als outdoor schaatsen mogelijk te maken wordt het stadion 
voorzien van een beweegbaar dak. 

• De 400m kunstijsbaan wordt verbonden met een buitenbaan. Deze verbinding 
dient in combinatie met het openen van het dak te ontstaan. 

• Multifunctionaliteit, het stadion is voor meerdere doeleinden bruikbaar: 
voorzieningen voor het beoefenen van verschillende sporten, concerten en andere 
evenementen. 

• Het zicht vanaf de tribunes mag niet door kolommen worden belemmerd, de 
ijsbaan dient dus kolomvrij te worden overspannen 

• Het stadion moet in de omgeving passen. 
• Capaciteit: het stadion dient een capaciteit te hebben die niet onderdoet voor het 

ijsstadion Thialf in Heerenveen. 
 

7.1 Outdoor schaatsen 
 
Er wordt naar gestreefd om een gevoel van outdoor schaatsen te creëren in het stadion. De 
vraag is hoe dit het beste kan worden bereikt, door middel van een transparante gevel of een 
transparant dak, een beweegbare gevel of  beweegbaar dak, of een combinatie hiervan. 
Wanneer er een tribune wordt toegepast rondom de ijsbaan moet ervoor worden gezorgd dat 
deze het zicht naar buiten minimaal belemmerd. Dit kan door de tribune zo te plaatsen dat er 
onderdoor kan worden gekeken en gelopen. Voor schaatsen zal het zijwaartse uitzicht van 
groot belang zijn aangezien je tijdens het schaatsen vooruit kijkt en niet boven je. Bovendien 
is het wenselijk om ’s winters schaduw op de ijsbaan te hebben. 
In de zomersituatie is het de bedoeling dat verschillende sporten (voetbal, volleybal etc.) op 
het binnenplein van de ijsbaan in de openlucht beoefend kunnen worden. Hiervoor dient dus 
het dakgedeelte boven het midden van stadion te kunnen worden geopend. Voor het ultieme 
outdoor gevoel is dus zowel een vrij uitzicht aan de zijkanten als een open dak wenselijk. Er 
zou ook gebruik kunnen worden gemaakt van lamellen die dicht en open gezet kunnen 
worden en daarmee kan worden gekozen voor schaduw/zon en ventilatie. 
 

7.2 Beweegbaar dak 
 
Voor de overkapping van de ijsbaan zou een beweegbaar dak kunnen worden toegepast. Een 
beweegbaar dak zorgt ervoor dat er zowel binnen als buiten geschaatst kan worden, 
afhankelijk van de weersomstandigheden. Een beweegbaar dak vergroot ook de 
multifunctionaliteit van het stadion doordat er zowel indoor als outdoor sporten kunnen 
worden beoefend. Ook kan een beweegbaar dak het stadion geschikt maken voor allerlei 
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evenementen. Bij toepassing van een beweegbaar dak moet worden gekeken welk systeem de 
grootste mate van openheid geeft, ook wel openingsgraad genoemd. 
 

7.3 Verbinding met buitenbaan 
 
Het stadion dient iets unieks te hebben, dit kan van alles zijn. Een beweegbaar dak zoals 
hiervoor besproken is bijvoorbeeld uniek voor een ijsbaan. Een ander voorbeeld is om het 
stadion een onderdeel te laten zijn van een buitenijsbaan. De overdekte kunstijsbaan dient dan 
in verbinding te zijn of te kunnen worden verbonden met een ‘natuurlijke’ buitenbaan. 
Hierdoor kan het stadion onderdeel worden van een marathon wedstrijd op buitenijs. De 
locatie van de ijsbaan is geschikt voor de aanleg van een buitenbaan. Bij zeer strenge vorst 
zou er zelfs de mogelijkheid zijn om het zeer nabijgelegen Twentekanaal bij de buitenbaan te 
betrekken. 
Voor het ontwerp van het ijsstadion betekent dit dat er van buiten naar binnen en van binnen 
naar buiten kan worden geschaatst. Oftewel twee openingen met een verbinding van de 
overdekte kunstijsbaan met het buitenijs. De kunstijsbaan zal dan (eventueel onder de tribune 
door) tot buiten moeten liggen. Zie onderstaande plattegrond. 

 
Fig. 7.1: plattegrond ijsbaan met verbinding naar buiten 

 

7.4 Multifunctionaliteit 
 
Om het stadion rendabel te laten zijn dienen er behalve schaatsen meer activiteiten plaats te 
kunnen vinden. Multifunctionaliteit kan worden bereikt door: kolomvrijheid, beweegbaar dak, 
meerdere sportaccommodaties. 
 

7.5 Kolomvrijheid 
 
De ijsbaan dient kolomvrij te worden overspannen. Hierdoor wordt het uitzicht vanaf de 
tribunes op de ijsbaan niet belemmerd. Tevens zorgt kolomvrijheid voor een grote vrije 
indeelbaarheid van de ruimte. Dit vergroot de multifunctionaliteit van het stadion, wat ook 
een eis is. 
 

7.6 Omgeving 
 
Het stadion dient qua uiterlijk te passen in de omgeving. Ook dient bij de plaatsing van het 
stadion rekening te worden gehouden met reeds bestaande wegen, nieuw aan te leggen wegen 
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naar het stadion, benodigde parkeerplaatsen en de verbinding van de 400m binnenijsbaan met 
een buitenijsbaan. 
 

7.7 Capaciteit 
 
Om in aanmerking te komen voor grote evenementen dient het stadion niet onder te doen voor 
het ijsstadion Thialf in Heerenveen. Daarom dient het stadion plaats te kunnen bieden aan 
15.000 toeschouwers (allen zitplaatsen) en worden er allerlei voorzieningen in het stadion 
ondergebracht voor sport, ontspanning en recreatie. 
 
Benodigde voorzieningen en hun oppervlaktes: 
 
Voorziening:      Oppervlakte: 
 
Accommodaties: 
IJsbaan  + vrije ruimte rondom (4m)   13.510 m2 
Kleedruimtes      800 m2 
Ruimte voor topsporters     150 m2 
Fitnessruimte      150 m2 
Sauna       100 m2 
Massageruimte      80 m2 
Fysiotherapie      80 m2 
Douches      75 m2 
Toiletten      50 m2      + 
      Totaal: 14.995 m2 
Openbare ruimtes: 
Entree (voor sporter, publiek en personeel)  80 m2 
Tribune       6000 m2 
Horeca + magazijn     200 m2 
Winkels      200 m2 
Toiletten      150 m2    + 
      Totaal: 6.630 m2 
Dienstruimtes: 
Techniekruimte      500 m2 
Magazijn      100 m2 
Materiaalopslag      100 m2 
Kantoorruimte      80 m2 
Kantine       30 m2 
Kleed-/doucheruimte     25 m2    + 
      Totaal: 835 m2 
 
Totaal benodigde oppervlak:    22.460 m2
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8. Conclusie 
 
Dit vooronderzoek heeft allerlei aspecten behandeld die met een ijsbaan en diens overkapping 
te maken hebben. Er is kennis genomen van de locatie voor de ijsbaan te Enschede. Er is een 
programma van eisen opgesteld. Er is kennis genomen van reeds bestaande 
ijsbaanoverkappingen. Er is nagedacht over de mogelijkheden voor de te ontwerpen 
ijsbaanoverkapping. De mogelijkheden van een beweegbaar dak zijn onderzocht. Het 
vooronderzoek biedt stof tot nadenken voor een ontwerp van een ijsbaanoverkapping. Verder 
worden er met dit vooronderzoek ideeën opgedaan met betrekking tot ijsbaanoverkappingen. 
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Bijlage A: Geschiedenis van de 400m kunstijsbaan  
 
[Bron: http://www.grenco.nl/content/index.php?&page=110] 
 
Ontwikkeling 
In feite is het woord "kunstijs" geen juiste benaming voor de "substantie" waarop we 
tegenwoordig schaatsen. 
Het ijs is namelijk wel echt, alleen de manier waarop het gemaakt is en in stand gehouden 
wordt is kunstmatig! 
De eerste "echte" kunstijsbanen ontstonden al voor 1900 in Engeland! 
We bedoelen dan geen grote ringbanen, maar "ijspistes" met zeer bescheiden afmetingen. 
Dit was echt "kunstijs", meestal een zoutoplossing of een chemisch mengsel dat enigszins op 
ijs leek. 
Rond 1840 schijnt er in Londen al een overdekt "kunstijsvloertje" geweest te zijn. Men 
noemde deze ijsvloertjes met een mooi woord; "glacariums". 
 
Compressie koelsysteem 
In 1851 kreeg de Amerikaanse arts/natuurkundige Dr. John Gorrie uit Florida patent op zijn 
"ijsmachine". 
Bij de behandeling van zijn patiënten die in een warm klimaat aan koorts leden had hij 
dringend behoefte aan ijs en ruimte-koeling. 
Hij bouwde een compressie-koelmachine werkend op lucht en kon in een bassin bij -7 °C ijs 
produceren. 
Er is voor hem een standbeeld neergezet in de hal van het Capitool te Washington. 
Al spoedig na Gorrie's uitvinding kreeg men ook in Engeland grote belangstelling voor dit 
compressie koelsysteem. Rankine beschrijft in 1852 al een open koude lucht machine om 
woningen in de tropen te koelen. 
Ook op het vaste land van Europa verschenen er steeds meer compressie koelsystemen. 
Terwijl de Duitser Linde ammoniak (NH3) als koudemiddel gebruikte ontwierp de Zwitsere 
professor Raoul Pictet een machine werkend met het zeer giftige zwaveldioxide (SO2), we 
schrijven nu 1874. 
In 1876 pompte de Engelse Dr. John Gamnee afgekoelde glycerine door een net van 
elliptische koperen buizen. 

 
Fig. A.1: ijsmachine 

 
Deze glycerine werd afgekoeld met behulp van zo'n machine van Raoul Pictet. Dit baantje lag 
in Chelsea en wordt de eerste "kunstijsbaan" ter wereld genoemd. Op de wanden waren 
winterse taferelen geschilderd. 
We zien dat de wetenschap zich in die tijd al behoorlijk met kunstijsbanen bezig hield! Dit 
principe, het rondpompen van koude vloeistoffen door buizen, vond nu snel weerklank en zo 
ontstonden er overal in Europa kleine overdekte baantjes, met mooie benamingen zoals 
"Eispalast" en "Palais de glace" etc. 
De eerste in Frankfurt (1881) was slechts 532 m2 groot. Daar werd een ammoniak/pekel 
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systeem van Linde toegepast. In Amerika ging te New York in 1876 de eerste baan (864 m2) 
volgens dit principe open. 
Ook winkelcentra en hotels lieten vaak zo'n vloertje aanleggen. Uitsluitend geschikt voor wat 
kunstrijden, ijsvermaak, revues. 
Al spoedig werden de overdekte banen groter. Berlijn kreeg in 1908 haar "Eispalast" van 
1900 m2 met Borsig machines. In 1910 volgde het "Sportpalast" met 2500 m2 met Quiri 
machines en in 1911 het "Admiralspalast" waar CO2-kompressoren van Escher Wyss werden 
toegepast. 
Deze drie ijspaleizen waren zelfs voor Berlijn te veel en al spoedig moesten ze de poorten 
weer sluiten. Terwijl de meeste overdekte banen sloten kwamen de openlucht-banen steeds 
meer in trek. 
De Europese kampioen kunstschaatsen (1892 - 1894) Eduard Engelmann uit Wenen had in 
1896 al plannen klaar voor open kunstijsbanen, maar het duurde nog tot 1909 voordat zijn 
Engelmann-baan in Wenen de poorten opende. 
De grootste open baan zou ca 4000 m2 ijs gehad hebben met ca 33 km pijp. Met behulp van 
NH3 compressoren (700.000 kcal/h = 814 kW ) werd de rondgepompte koudedrager 
afgekoeld . 
 
Situatie in Nederland 
In Nederland duurde het nog tot 1934 voordat er kunstijs kwam! We hadden in die tijd 
waarschijnlijk nog veel echte winters. 
In Amsterdam werden toen op de bodem van het Sportfondsendbad aan de Linnaeusstraat 
buizen gelegd waardoor men dan weer koude vloeistof pompte. De afmetingen waren 60 x 40 
m, zelfs iets groter dus dan een standaard ijshockeybaan van 60 x 30 m. Op deze baan vonden 
de eerste trainingen van de Nederlandse hardrijders uit die tijd plaats. 
In 1937 gaat de Haagse Overdekte Kunst IJsbaan (60 x 30 m) open, kortweg de HOKIJ 
genoemd. 
In Tilburg komt in 1938 een open baan, die trouwens in 1950 gesloten werd en pas in 1964 
door de eveneens open Theresia-baan werd vervangen (Grasso installatie met NH3). Dit is 
later (1969) de Pellikaanhal geworden, die na seizoen 1997/98 uit bedrijf is gegaan en 
vervangen door de nieuwe ijshal Stappegoor op een andere locatie. 
Amsterdam wilde ook overdekt schaatsen en de installatie van het Sportfondsenbad werd in 
1940 overgeplaatst naar de Apollohal. 
De tweede wereldoorlog doorkruiste de Rotterdamse plannen voor een kunstijsbaan en ook in 
de eerste naoorlogse jaren dacht uiteraard niemand aan de "luxe" van een kunstijsbaan. In het 
Sportpaleis Ahoy schijnt begin '70 ook nog even een hockeybaan gelegen te hebben.  
 
De 400m banen 
Begin 1950 was er nog nergens ter wereld een 400m kunstijsbaan  
Alleen in Boedapest lag sinds 1926 een 200 m ringbaan die in 1928 werd omgebouwd tot een 
333 m baan. Uiteindelijk werd er in 1967 een 400 m baan van gemaakt. 
En toch werden er in die tijd jaarlijks zonder onderbreking Europese - en 
Wereldkampioenschappen verreden. Waar dan? Blijkbaar op plaatsen waar het 's winters 
gewoon vroor! Het lijkt er toch op dat de winters toendertijd strenger waren dan 
tegenwoordig. 
In de lijsten met wedstrijd-uitslagen zien we veelvuldig de volgende plaatsen met 400m 
natuurijsbanen voorkomen: Oslo, Davos, Moskou, Helsinki en een enkele keer Hamar, 
Trondheim, Stockholm en Östersund.  
 
Tot het midden der 80-er jaren werden er in het vermaarde Bislett- stadion midden in Oslo 
nog EK's en WK's gehouden op natuurijs! 
De laatste jaren zou dat zeker niet meer gekund hebben vanwege de hoge buitentemperatuur! 
Nu in 2003 wordt er geroepen dat het schaatsen maar helemaal een indoorsport moet worden. 
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Fig. A.2: Nya Ullevi - De eerste 400 m kunstijsbaan ter wereld 
 
In Göteborg - Zweden vond in 1958 het WK voetbal plaats. 
Hiervoor was het prachtige Nya Ullevi stadion aangelegd. Behalve voor voetbal ook geschikt 
voor atletiek, motor-speedway en ..............schaatsen. 
In 1959 vond daar het eerste EK op kunstijs plaats, de legendarische Noor Knut Johannsen 
werd kampioen. Maar liefst 55.000 toeschouwers (in twee dagen) keken toe! 
Deze kunstijsbaan in het Nya Ullevi stadion was demontabel. De stalen verzinkte koelbuizen 
(ca 90 km in totaal!) lagen los op de atletiekbaan en gedeeltelijk op het voetbalveld en werden 
aan het einde van het schaatsseizoen weer verwijderd. 
Een 400m atletiekbaan heeft niet dezelfde afmetingen als een 400 m schaatsbaan, de radius 
van de bochten is bij een atletiekbaan namelijk veel groter. Mede daarom is het ook niet 
mogelijk om de buizen onder de atletiekbaan te leggen, ook zou de structuur van de 
gravellaag te veel lijden tijdens het vriezen en afdooien. 
Bij de baan in Gotenburg werd er pekel van ca -10 °C door het buizennet gepompt, een 
indirect systeem dus. Op een centrale plaats werd deze pekel afgekoeld met behulp van een 
z.g. compressie koelsysteem. 
Henk van der Grift werd hier in 1961 wereldkampioen, 10 jaar later geëvenaard door Ard 
Schenk, die toen op het Ullevi-ijs een wereldrecord reed ; 15.01.6 op de 10 km. Dit toernooi 
werd door bijna 70.000 toeschouwers bezocht.! 
Sinds 1985 wordt er niet meer geschaatst in Ullevi, de baanpijpen en de vriesinstallatie zijn 
verkocht aan een ijsclub het noorden van Zweden. 
 
De tweede kunstijsbaan ter wereld werd in het hooggelegen Squaw Valley (Californië) 
gebouwd ter ere van de Olympische Winterspelen in 1960  
In de verslagen uit die tijd wordt er over fantastisch goed en snel kunstijs gesproken. Tijdens 
die Spelen doorbrak de Noor Knut Johanessen op de 10 km voor het eerst de 16 minuten-
grens! Het nieuwe wereldrecord werd 15.46.6 Hiermee werd het toen 8 jaar oude record 
(16.32.6) van Hjallis Andersen verpulverd. 
Na deze Olympische Spelen werd de baan al weer snel afgebroken en de vriesinstallatie 
verhuisde naar West Allis waar in 1966 de eerste Amerikaanse 400m kunstijsbaan in bedrijf 
werd gesteld. 
 
Situatie in Nederland 
Inmiddels (1958) waren ook in Nederland plannen gerezen voor een 400 m kunstijsbaan. Het 
initiatief ontstond in Deventer en werd financieel al spoedig ondersteund door de KNSB en de 
NSF (schenking van Fl. 250.000) 
Amsterdam kwam vervolgens met een plan om op de atletiekbaan van het bestaande 
sportcomplex Middenmeer een opneembare kunstijsbaan aan te leggen. 
Er werd besloten dat beide banen er zouden komen. 
Vanwege de snellere realisatie (goede ondergrond, bestaande lichtinstallatie) en de meer 
centrale ligging kreeg het Amsterdamse plan de voorkeur (eind 1960) 
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Fig. A.3: Jaap Eden baan 

 
De opdracht voor de Jaap Edenbaan (de derde 400 meter baan ter wereld!) werd in april 1961 
aan Grasso's Koninklijke Machinefabrieken te Den Bosch gegeven. Er werd een enorme 
prestatie verricht want in december 1961 werd er al op geschaatst! 
In februari 1961 was Henk van der Grift op het kunstijs van Nya Ullevi in Gotenburg 
wereldkampioen geworden. Men zegt vaak dat dit feit de bouw van de eerste Nederlandse 400 
m baan heeft bespoedigd, dat is niet helemaal juist want de beslissingen hiervoor dateerden al 
van een eerdere datum. 
Nog even iets over constructie van de Jaap Edenbaan, deze baan was in 1961 uniek in de 
wereld! Het was namelijk de eerste 400 m baan met verdampende ammoniak in de buizen, 
een zogenaamd "direct" systeem, hetgeen toendertijd 20 à 25 % energie bespaarde ten opzicht 
van een indirect systeem met pekel. De opneembare baan bestond uit 269 buizenelementen 
van 11 x 1,8m. Pijpmaat 27/33 mm. Deze werden dan met flexibele slangen aan de (enorme) 
toe- en afvoer ammoniak-ringleiding op het middenterrein gekoppeld. Aan het eind van het 
seizoen kon de gehele ammoniakinhoud (ca 42 ton!) worden opgeslagen in het lager gelegen 
afscheidervat met een inhoud van ca 90 m3. Met een speciaal hiervoor omgebouwde heftruck 
konden de pijp-elementen dan in enkele dagen worden opgenomen en worden opgeslagen tot 
het begin van het volgende seizoen. 
In werkelijkheid is de baan slechts één keer opgenomen, dit bleek toch veel bewerkelijker dan 
men in eerste instantie dacht en sindsdien zijn de pijpen 's zomers gewoon blijven liggen.In 
1962 besloot men daarom maar om elders een nieuwe sintelbaan aan te leggen.  
 

 
Fig. A.4: Jaap Eden baan 

 
Na bijna 30 jaar trouwe dienst is de baan in 1990 gerenoveerd. De nieuwe pijpen liggen nu in 
beton en de baan is verbreed van 11 naar 13 meter. Renovatiekosten ca 10 miljoen. (De 
bouwkosten in 1961 bedroegen 1,5 à 2 miljoen!) Ook de vriesinstallatie zelf is vernieuwd. 
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Deventer kunstijsbaan 
In 1962 opende de Deventer Kunstijsbaan haar poorten. Aan de oever van de IJssel was eerst 
een gigantische hoeveelheid zand opgespoten om als ondergrond (met goede drainage 
mogelijkheden) te dienen voor deze kunstijsbaan. Dit was een permanente baan rustend op 
een speciaal zand- en grindbed, ook met verdampende ammoniak in de pijpen. Omdat er nu 
wat meer ervaring met dit systeem was opgedaan gebruikte men hier dunnere baanpijpen, 
resulterend in een veel kleinere ammoniakinhoud van ca 10 ton. De totale baanpijplengte was 
hier ca 70 km. 
Van de vier 400 m kunstijsbanen ter wereld lagen er toen dus 2 in Nederland! Dankzij deze 
baan kreeg Nederland voor het eerst sinds 1896 weer grote internationale toernooien 
toegewezen en werd er schaats-historie geschreven in het knusse IJsselstadion te Deventer. 
Ard Schenk werd er in 1966 voor het eerst Europees kampioen, Stien Kaiser voor het eerst 
wereldkampioen in 1970, Hilbert van der Duim gleed er uit over een vogelpoepje etc. In 1968 
werd er in Deventer zelfs een wereldrecord gevestigd. De Noor Fred Anton Maier reed 7.26.2 
op de 5 km. Dit is trouwens een van de weinige wereldrecords ooit verreden op een 
Nederlandse "open" kunstijsbaan.  
Vele duizenden hebben hier jarenlang als toeschouwer en als recreant van de schaatssport 
genoten. Tijdens de WK heren 1969 stonden 48.000 toeschouwers (in 2 dagen) rondom de 
baan, er waren toen maar liefst 200.000 aanvragen voor kaarten. 
Het toeschouwersrecord is trouwens nog steeds in handen van het Lenin-stadion te Moskou 
(natuurijs). Daar kwamen tijdens de WK 62 maar liefst 80.000 bezoekers! 
In maart 1992 heeft het IJsselstadion in Deventer haar poorten voorgoed gesloten, ook weer 
na zo'n 30 jaar trouwe dienst dus. Er passeerden in die 30 jaar ca 8 miljoen bezoekers de kassa 
van het IJsselstadion.  
In de wijk Colmschate (Deventer-Oost) is in 1992 een nieuwe, half overdekte kunstijsbaan 
verrezen, deel uitmakend van het multifunctionele sportcomplex De Scheg (met subtropisch 
zwembad, sporthal, sauna etc) 

 
Fig. A.5: IJsselstadion te Deventer 

 
Een investering van ruim 44 miljoen waarvan gemeente Deventer er 4,6 voor haar rekening 
nam. De bouwkosten werden echter ruim overschreden! 
Het ijsbaangedeelte werd in oktober '92 geopend, de officiële opening van het gehele complex 
vond precies een jaar later plaats. 
De compressorunits van de oude baan konden hergebruikt worden. Maar na een jaar bleek de 
capaciteit soms toch onvoldoende er werd er een zuigercompressor bijgeplaatst. De ijsvloer 
wordt nu gekoeld door glycol die op een centrale plaats m.b.v. ammoniak tot ca -10 °C wordt 
afgekoeld. De totale NH3 inhoud is nu nog maar 1250 kg. 
Vanwege de goede warmteoverdracht in de huidige compacte (platen)warmtewisselaars is het 
nadeel van het hogere energieverbruik bij een indirect systeem niet zo groot meer als bij de 
eerste banen zo'n 30 jaar geleden. Ook het aspect milieu en veiligheid speelt nu een grotere 
rol. 
Na 2 jaar kwam de NV Deventer Sport Centrum in grote financiële problemen. Dit ondanks 
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de enorme bezoekersaantallen. Te hoge personeelskosten, financieel wanbeleid etc. waren 
naar zeggen de oorzaak. Deze nieuwe (ijs)baan kostte twee wethouders hun baan. 
 
Thialf te Heerenveen 
In 1966 ging de eerste paal de grond in voor de baan in Heerenveen. Dit was de eerste 400m 
baan in Nederland waarbij de pijpen in een betonnen vloer lagen waardoor een mooie vlakke 
ijsvloer met minder "wasbordeffect" werd verkregen. 
Het patent voor betonbanen was toendertijd in handen van de Zwitserse firma Escher Wyss 
die ook de koelinstallatie leverde. 
Het ontwerp was van een Zwitsers architectenbureau naar het voorbeeld van de Olympische 
baan van Innsbrück 1964. Kosten 4,7 miljoen (inclusief een overdekte hockey baan). De 400 
m baan in Heerenveen rust op 200 betonnen heipalen en in de onderbouw ging maar liefst 
1300 m3 beton! 
In 1986 werd de baan volledig overkapt, net iets eerder dan The Olympic Oval in Calgary, 
maar de primeur ging naar de baan in Oost-Berlijn. 
Zo goed als alle aan Nederland toegewezen internationale kampioenschappen worden onder 
het dak van dit Thialf stadion gehouden. 
Het zogenaamde "zwevende dak" in Heerenveen geeft enorme ruimtelijke werking. Het 
ontbreken van pilaren rondom de baan geeft de toeschouwers (max. 14.000) een goed zicht op 
de baan en bevordert de veiligheid van de rijders. Wederom een wereldprimeur in Nederland! 
Hier is dus een (bestaande) direct werkende NH3 baan volledig overkapt, daardoor had de 
vriesinstallatie een flinke overcapaciteit! Ideaal voor de ijsmeesters! 
Volgens de huidige wetgeving moet een (nieuw gebouwde) volledig overdekte baan een 
indirect systeem hebben, indien er tenminste ammoniak als koudemiddel gebruikt wordt. De 
Thialfbaan is gedurende de zomer van 2001 omgebouwd naar een indirect systeem. 
Bovendien werd op het middenterrein een 333 m baan en een 60 x 30 m baan aangelegd - 
ruim 4000 m2 extra ijsoppervlak. 
Als koelsysteem is er nu vreemd genoeg gekozen voor DX-systeem met het "broeikasgas" R 
507. Hiermee wordt een zoutoplossing (Freezium) afgekoeld en door de nieuwe kunststof 
baanpijpen gepompt. De 400m baan is in 6 secties verdeeld waardoor de bochten een andere 
ijstemperatuur kunnen krijgen dan de rechte einden. De 4 gescheiden koelunits staan op het 
Thialf-dak. 
 
Steeds meer banen 
Na de "pionier-banen" van Amsterdam ('61), Deventer ('62) en Heerenveen ('66) steeg het 
aantal 400 meter kunstijsbanen in Nederland zeer snel. 
Eindhoven ('69), Groningen ('69), Utrecht ('70), Assen ('71), Alkmaar ('72), Den Haag ('74), 
Haarlem ('77), Geleen ('89) , Nijmegen - 333 m baan - ('96) , Dronten ('98) en Breda (2001).  
De schaatssport was (eind '60 begin '70) mede door de Nederlandse (Ard & Keessie) 
successen enorm populair geworden. De één na de andere kunstijsbaan opende haar poorten, 
het werden vaak prestige objecten voor sommige gemeenten en na enkele jaren bleek het vaak 
een financieel debacel! De banen van Haarlem en Groningen zijn zelfs een aantal jaren 
gesloten geweest! 
De bouwkosten stegen in sneltreinvaart, zo kostte de (door Grenco gebouwde) Uithof-baan in 
Den Haag al ruim 11 miljoen!  
De Uithof was trouwens even een "besmette baan" waarop geen KNSB en ISU wedstrijden 
gereden mochten worden! Dit vanwege de medefinanciering van de ISSL. 
In 1974 richtten een groep Amerikaanse zakenlieden de ISSL op (International Speed Skating 
League). 14 bekende toprijders werden bereid gevonden om zich als beroepsrijder bij deze 
"wilde bond" aan te sluiten. Na enkele jaren was dit avontuur weer over! 
 
Veranderingen in de laatste jaren 
Den Haag (De Uithof) heeft in 1989 haar baan gedeeltelijk overkapt. 
Van IJsstadion Drente is in '92 de vriesinstallatie gerenoveerd, de NH3 machinekamer 
verplaatst, compressoren gereviseerd, verder kwam er een tropisch zwembad bij en werd de 
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baan semi-overdekt en het heet nu De Smelt. De 60 x 30 m baan is inmiddels niet meer in 
bedrijf, de ijshal is omgebouwd tot evenementenhal. 
De oude baan in het Groningse Stadspark bestaat ook al lang niet meer. Aan de rand van 
Groningen is in 1993 het multifunctionele Sportcentrum Kardinge verrezen met een volledig 
overdekte 400 meter baan, ijshockeyhal, zwembad, sauna, tennisbanen, sporthal etc. Kosten 
53 miljoen. Het is een indirect systeem met R 22/glycol. Sinds 1-1-2000 is het koudemiddel 
R22 trouwens niet meer toegestaan in nieuwe installaties. 
 
In Nijmegen is eind 1996 de oude hockeyhal vervangen door een geheel overdekte 333m 
baan met op het (verzonken) middenterrein een 30 x 60 m baan. Vanwege de volledige 
overkapping een indirect koelsysteem met NH3/pekel. Dit alles maakt deel uit van Sport - en 
Congrescentrum Triavium. Kosten ca 34 miljoen.  
Tijdens de zomer van 1997 is ook de bestaande baan in Utrecht van een gedeeltelijke 
overkapping voorzien. Zomer 2001 is de technische installatie volledig gerenoveerd. 
Bij buitentemperaturen van ca + 17°C werd de ijsvloer neergelegd op de semi-overdekte 
400m baan. In het weekend van 29-30 september 2001 ging de baan weer open voor het 
publiek en schaatste men in Utrecht bij + 20°C buitentemperatuur. 

 
Fig. A.6: IJsbaan Nijmegen 

 
In Dronten werd oktober '98 Kwintus Nova geopend. Een volledig overdekte 400m baan met 
een ijsvloer van 100 x 35 m op het middenterrein. Het een indirect systeem met NH3/pekel . 
Rondom deze ijsbaan is een modern bedrijvencomplex gesitueerd met ca 60 bedrijfs-
panden/kantoren. Het was een 100% particulier initiatief waarbij gebruik gemaakt is van 
gemeentelijke, provinciale en Europese subsidiegelden! 
Zomer 2000 hebben Alkmaar en Eindhoven hun 400m banen semi overdekt! 
 
In Breda is in november 2001 de nieuwste baan open gegaan, het is een volledig overdekte 
400 m baan, uitgevoerd met een indirect vriessysteem R 410A/pekel) 
In totaal heeft Nederland nu (2003) dus 14 "grote" kunstijsbanen, de meeste met een 60 x 30 
m hal, daarnaast staan er op andere locaties nog eens 10 kleinere ijshallen. 
Nog even en "buitenschaatsen" op kunstijs is verleden tijd in Nederland! 
Want alleen in Amsterdam, Haarlem en Geleen kunnen we nog buiten schaatsen!! De 
spoeling wordt dun want Haarlem is van plan om binnenkort de baan half te overkappen. 
Van deze 14 banen: 
* zijn er 5 volledig en 6 gedeeltelijk overkapt. 
* hebben er 11 ammoniak (NH3) als koudemiddel.  
* hebben er 8 een direct NH3 pompsysteem  
* 6 indirecte banen ( R22/glycol, R507/pekel, R410A/pekel en 3 NH3/glycol -pekel)  
* zijn er 11 uitgevoerd met zuiger- en 3 met schroefcompressoren. 
 
Aantal banen/inwoner 
Nederland was er dus al heel vroeg bij want van de vier 400m banen ter wereld lagen er in 
1962 twee in Nederland! Begin 70-er jaren waren we zelfs even het land met de meeste 400 
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meter kunstijsbanen ter wereld, inmiddels al lang ingehaald door Japan waar er al bijna 25 
zijn. 
De laatste is de prestigieuze olympische M-Wave hal in Nagano met het gigantische 
kostenplaatje van ca Fl 460 miljoen! Deze 400m baan is maar liefst 15m breed, de hal is 45m 
hoog en toch maar plaats voor ca 10.000 toeschouwers. 
Per inwoner staan we met de huidige 14 banen (op 16 miljoen inwoners) ook niet meer 
bovenaan, want Noorwegen (met ruim 4 miljoen inwoners) heeft ook al 12 kunstijsbanen, 
waarvan maar één volledig overdekt, de prachtige olympische hal Vikingskipet in Hamar 
(bouwkosten ca Fl 120 miljoen). 
Uit financieel oogpunt ligt er maar enkele weken per jaar ijs in deze hal! Men denkt er zelfs al 
over om helemaal geen ijs meer in deze hal te leggen en bijvoorbeeld een bestaande baan in 
Oslo of Bergen te overkappen. De schaatssport leeft in Noorwegen bij lange na niet zo als in 
Nederland. In de winter staan de Noren veel meer op de ski’s dan op de schaats. 
In ijshockeyland Zweden staat het hardrijden op een zeer laag pitje, er zijn ook maar enkele 
400 m banen. Vanwege het WK 2003 is de bestaande open baan Ruddalen in Gotenburg nu 
als eerste baan semi-overdekt en heet nu Rudhallen!  
 
Toekomstige 400 m banen in Nederland: 
In Capelle aan de IJssel (bij Rotterdam) lijkt het doek nog niet helemaal gevallen te zijn voor 
een open 400 m baan. Na diverse gerechtelijke procedures is er weer wat hoop. De inmiddels 
overwoekerde heipalen zijn de stille getuigen. 
In Rotterdam is (o.a. Bart Veldkamp) bezig geweest met een haalbaarheidsonderzoek naar 
een groot multifunctioneel sportcentrum Optrium met daarin behalve een overdekte 400 m 
baan ook een atletiek - , wielerbaan en zwembad. De geschatte kosten van 200 miljoen zijn 
voorlopig veel te hoog gebleken!  
Uit de regio Wageningen is het erg stil geworden, maar in Enschede en Tilburg zijn er nog 
steeds plannen en in Hoorn gaat binnenkort de eerste paal de grond in voor de 15de baan die 
in 2004 open moet gaan! Ook Alphen on Ice in Alphen aan de Rijn schijnt binnenkort echt 
gestalte te krijgen. 
 
Slotwoord 
Het is wel leuk om te zien wat er in "100 jaar kunstijs" veranderd of juist niet veranderd is! 
Men begon immers met overdekte banen met een indirect koelsysteem. We zien ook dat "de 
wetenschap" zich in dat beginstadium veelvuldig met het schaatsen en ijsmaken bemoeide. 
Na een lange periode met open, direct gekoelde buitenbanen is dat nu weer zo. Want we zijn 
nu immers vooral bezig met overdekte, indirect gekoelde ijsbanen.  

 
Fig. A.7: Windtunnelproef 

 
En de wetenschappers zijn ook weer terug, denk maar aan de klapschaats en VU Amsterdam, 
de aërodynamische strippen en windtunnelproeven bij TU Delft, "osmose" ijs, toevoegingen 
aan het dweilwater, koude en warme luchtlagen boven het Thialf-ijs etc. Het energieverbruik 
blijft een grote kostenpost bij de bedrijfsvoering van een kunstijsbaan. Door betere toepassing 
van de huidige kennis op het gebied van warmtewisselaars, warmteterugwinning, 
koudedragers, procesbesturing etc. zou hierin nog heel wat verbeterd kunnen worden. 



Afstudeerproject: ijsbaanoverkapping met beweegbaar dak Vooronderzoek 

 
Technische Universiteit Eindhoven; Faculteit Bouwkunde; Vakgroep Constructief Ontwerpen 

46

Bijlage B: IJsbanen  
 
[Bron: www.isa-sport.com/dubo/ijsbanen.html] 
 
In de winter is schaatsen in Nederland uitermate populair. Tijdens perioden met natuurijs 
binden vier à vijf miljoen Nederlanders de ijzers onder. Vooral de laatste jaren is schaatsen 
steeds populairder geworden, waardoor de druk op de bestaande ijsbanen is toegenomen. Het 
is dan ook te verwachten dat in de toekomst nieuwe ijsbanen zullen worden gerealiseerd. 
Verspreid in Nederland zijn zowel natuurijsbanen als kunstijsbanen gesitueerd. 
Natuurijsbanen worden alleen tijdens vorstperiodes gebruikt. Op kunstijsbanen kan uiteraard 
ook in periodes zonder vorst worden geschaatst. Bij deze banen wordt het ijs 'gemaakt' met 
behulp van koelinstallaties. Kunstijsbanen zijn onder te verdelen in buitenbanen, semi-
overdekte en overdekte banen. Momenteel zijn er circa 25 kunstijsbanen in ons land. Deze 
accommodaties bestaan veelal uit 400 of 200 meter banen voor het langebaanschaatsen of 60 
x 30 meter banen ten behoeve van ijshockey, shorttrack en kunstrijden. De energiebehoefte 
van deze kunstijsbanen is aanzienlijk en met name in warmere periodes is de koudebehoefte 
groot. Het is daarom van groot belang kunstijsbanen zodanig te ontwerpen dat de 
energiebehoefte beperkt blijft. 
 
Het is ten eerste van belang de behoefte van de regio te bepalen en vervolgens een ijsbaan te 
realiseren die aansluit op deze behoefte. Hierop kan verder worden in gespeeld door de 
accommodatie zodanig te ontwerpen dat deze eenvoudig kan worden aangepast op eventuele 
veranderingen in de behoefte. Het is mogelijk dat tijdens de levensduur van de accommodatie, 
door veranderingen in de bevolkingsopbouw, de opkomst van nieuwe sporten en 
veranderingen in de populariteit van de bestaande ijssporten, de behoefte zal veranderen. Om 
aan deze veranderingen invulling te kunnen geven kunnen bijvoorbeeld uitbreidingen 
optioneel zijn en kunnen wanden en constructies demontabel worden uitgevoerd. 
 
Beperken van weersinvloeden op ijsbanen. 
 
Vorstperiodes in Nederland zijn redelijk zeldzaam en steeds vaker van korte duur. Om 
optimaal van deze periodes gebruik te kunnen maken moeten op de ijsbaan de juiste 
omstandigheden worden gerealiseerd. Vooral bij de aangelegde ijsbanen kan door middel van 
een efficiënt ontwerp de schaatsperiode aanzienlijk worden verlengd. Zo kan de invloed van 
de zon worden beperkt door op de ijsbaan schaduw te creëren. Tevens wordt door de vloer 
van de ijsbaan wit te schilderen een groot deel van het zonlicht weerkaatst met als gevolg dat 
de baan minder snel zal opwarmen. Door middel van windschermen kan het effect van wind 
over de ijsbaan worden beperkt. Ook een boarding met een beperkte hoogte rondom de 
ijsbaan zal veel wind tegenhouden. 
 
Zomer en winter activiteiten 
 
Veel schaatsers verruilen in de zomermaanden hun schaatsen om voor skeelers. Met name de 
onoverdekte banen zijn in zomermaanden in trek bij deze sporters. De ondervloer van de 
ijsbaan, mits vlak genoeg, kan in de zomermaanden prima als skeelerbaan worden gebruikt. 
Naast skeeleren zijn 400 en 200 meter banen geschikt voor wielrennen en atletiek. Voor 
wielrennen gaat het dan over een start- finishvoorziening. Daarnaast zijn overdekte banen 
gezien de afmetingen van de hallen uitermate geschikt voor het organiseren van evenementen. 
Accommodaties met een ijsvloer van 30 x 60 meter zijn gezien de maatvoering geschikt voor 
het beoefenen van gangbare binnensporten zoals basketball, badminton, volleybal, handbal en 
voetbal. Zeker in accommodaties met een grote toeschouwerscapaciteit kunnen 
sportevenementen worden georganiseerd, zoals kampioenschappen en toernooien. Het is van 
belang in een vroeg stadium te bepalen welke nevenactiviteiten in de accommodatie plaats 
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gaan vinden, zodat randvoorwaarden ten aanzien van deze activiteiten al in de initiatieffase 
kunnen worden meegenomen. 
 
Maatregelen: 
-goede energieprestatie, goede isolatie, geen koudebruggen 
-optimalisatie gebouwontwerp op daglichttoetreding en visueel comfort binnen/buiten 
-toepassing van geprefabriceerde producten 
-beperking van de hoeveelheid en frequentie van het onderhoud 
-demontabele draagconstructie 
-rekening houden met veranderbaarheid en toekomstig hergebruik 
-handhaaf en benut natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische elementen en 
structuren 
-zorg voor integrale toegankelijkheid 
-zorg voor sociale veiligheid 
-beperk windhinder 
-bouw flexibel 
-zorg ervoor dat het gebouw meerdere functies heeft of kan huisvesten 
-overkap de ijsbaan
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Bijlage C: De techniek van kunstijsbanen  
 
[Bron: Crok en Verdult, De techniek van kunstijsbanen, De Ingenieur, nr. 2, 1 februari 2002] 
 
Als ondergrond van kunstijsbanen wordt gewapend beton toegepast. Daarin bevindt zich een 
netwerk van stalen buizen waardoor de koeling (amoniak) vloeit. Op de betonnen ondergrond 
wordt systematisch water aangebracht om na 4cm dikte de ideale ijslaag te verkrijgen die 
door het bijschaven na elke beurt spiegelglad wordt. 
 
Bij het publiek schaatsen bedraagt de ijstemperatuur -2°C en bij ijshockeywedstrijden wordt 
die teruggebracht tot -6°C. De ijslaagdikte bedraagt 3 tot 4 cm. Dit is zowat de minimumdikte 
die nodig is opdat de betonvloer niet beschadigd zou raken. Een te grote dikte is echter ook 
niet gunstig omdat de koudeoverdracht tussen de baanpijpen en de ijsoppervlakte dan 
bemoeilijkt wordt.  
 
Na elke schaatsbeurt wordt het ijsvlak geschaafd door een rijdende ijsschraper. Deze neemt 
de losgekomen sneeuw op en zet warm water af op het ijs, waardoor terug een spiegelgladde 
baan verkregen wordt. 
 
 
IJswrijving 
 
Lange tijd was niet duidelijk waarom een kristal als ijs eigenlijk zo goed glijdt. Jos de Koning 
testte de glijeigenschappen van ijs met een speciale meetschaats. Het resultaat was een curve 
met een minimale weerstand bij -7 0C. De Koning: ‘De grenslaag van het ijs vertoont hele 
andere eigenschappen dan het ijs dat dieper ligt. Er zijn watermoleculen die sublimeren. 
Watermoleculen hebben daar meer migratie- en rotatievrijheden waardoor het oppervlak 
enigszins ‘glad’ wordt. Als de temperatuur in de buurt van het vriespunt komt wordt de zachte 
grenslaag dikker en zakt de schaats enigszins in het ijs. Bij zeer lage temperaturen wordt de 
grenslaag dunner en het ijs stroever. Het optimum ligt ongeveer bij -7 0C.’
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Bijlage D: Plannen voor een 400m ijsbaan te Enschede  
 
[Bron: www.enschede-stad.nl/projecten] 
 
De ijsverenigingen in de regio hebben het initiatief genomen voor een 400 meter lange 
kunstijsbaan. De gemeente Enschede staat pal achter dit plan een heeft een locatie naast het 
Miracle Planet aangewezen waar deze baan gebouwd zou kunnen worden. De architect Harry 
Abels van de I/AA heeft een ontwerp gemaakt. Het ontwerp sluit perfect aan bij het 
naastgelegen Miracle Planet. Uitgangspunt is een ijsbaan van 400 meter waarbij aan de lange 
zijde een tribune komt. De toeschouwerscapaciteit bedraagt circa 1100 zitplaatsen en 1300 tot 
2000 staanplaatsen. Verder komt er ongeveer 2500 m2 aan commerciële ruimte, bestemd voor 
verhuur aan derden. Het ontwerp voorziet in een houten dakconstructie met een kunststof 
bedekking die een lichtmetalen kleur krijgt. De vorm van het gebouw doet sterk denken aan 
die van een zeppelin.  
In de periode oktober-maart worden er zeker 
rond de 190.000 bezoekers verwacht. In de 
zomermaanden komen daar nog eens 
45.000 skeelers bij. Verder is het te verwachten 
dat er ook inwoners vanuit de Gelderse 
Achterhoek en het Duitse grensgebied naar 
de ijsbaan zullen komen. 
 
Zij zullen allemaal kunnen genieten van de 
uiteenlopende mogelijkheden die deze 
sportaccommodatie biedt. Naast recreatief 
gebruik is dat bijvoorbeeld: lange baanschaatsen, 
ijshockey, kunstrijden, skating, curling, enz.  
De totale kosten worden geschat op      Fig. D.1: Ontwerp in vogelvlucht 
€ 11,6 miljoen. Er wordt gerekend dat uit de 
exploitatie € 4,5 miljoen gehaald kan worden, 
en uit sponsoring € 2,1 miljoen. Ongeveer 
€ 5 miljoen moet nog uit de regio komen.  
Na veel onderling gebakkelei tussen de Twentse 
gemeenten heeft nu ook de gemeente Almelo 
ingestemd met de realisatie van dit project.  
De projectontwikkelingsmaatschappij Redema 
(ook eigenaar van Go Planet) wil de realisatie 
van dit project op zich nemen. Na een wijziging 
van het bestemmingsplan kan er worden 
begonnen met de bouw. 
         Fig. D.2: Interieur van ontwerp
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Bijlage E: Overzicht van ijsbaanoverkappingen 
 
Deze bijlage geeft een overzicht van bestaande overdekte 400m kunstijsbanen. De 
onderzochte ijsbanen zijn: 
 
Calgary: Olympic Oval 
Erfurt: Gunda Niemann-Stirnemann Halle 
Hamar: Vikingskipet 
Heerenveen: Thialf 
Moskou: Krylatskoye 
Nagano: M-wave 
Salt Lake City: Utah Olympic Oval 
 
 
Calgary: Olympic Oval 
 
Dit ijsstadion is gebouwd voor de Olympische Spelen in Calgary van 1988. Op deze baan 
worden nog steeds verscheidene wedstrijden gereden. Voornaamste reden hiervoor is de 
hoogte ligging, namelijk 1035m boven zeeniveau. Deze hoogte zorgt ervoor dat er een lage 
luchtweerstand is, lucht is namelijk de grootste remmende kracht bij schaatsen. De lage 
luchtweerstand heeft in Calgary al voor menig wereldrecord gezorgd. 
 

 
Fig. E.1: Olympic Oval in vogelvlucht 

 

 
Fig. E.2: interieur Olympic Oval 
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Opbouw van de Olympic Oval: 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fig. E.3: opbouw van Olympic Oval 
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Fig. E.4: Olympic Oval gereed 

 
[Bron: www.oval.ucalgary.ca] 
 
Erfurt: Gunda Niemann-Stirnemann Halle 
 
De Gunda Niemann-Stirnemann Halle bevindt zich 200m boven zeeniveau. 
 

 
Fig. E.5: vogelvlucht 

 

 
Fig. E.6: interieur 
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Bouw van ijsstadion: 
 

 
Fig. E.7: aanbrengen van houten spanten 

 

 
Fig. E.8: aanbrengen van spankabels en dak 

 
Hamar: Vikingskipet 
 
Noorwegen staat qua aantal banen per inwoner bovenaan, 12 kunstijsbanen op ruim 4 miljoen 
inwoners, waarvan maar één volledig overdekt, de olympische hal Vikingskipet in Hamar, 
bouwkosten ca Fl. 120 miljoen. 
Uit financieel oogpunt ligt er maar enkele weken per jaar ijs in deze hal. Men denkt er zelfs al 
over om helemaal geen ijs meer in deze hal te leggen en bijvoorbeeld een bestaande baan in 
Oslo of Bergen te overkappen. De schaatssport leeft in Noorwegen bij lange na niet zo als in 
Nederland. In de winter staan de Noren veel meer op de ski’s dan op de schaats. 
 

 
Fig. E.9: aanzicht van Vikingskipet 
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Fig. E.10: aanzicht van Vikingskipet 

 

 
Fig. E.11: uiteinde van dak 

 
 

 
Fig. E.12: interieur van Vikingskipet 

 
Mogelijkheden in Vikingskipet: 
 

• 400 meter ijsbaan, evt. skiën op kunstsneeuw 
• curling 
• voetbalveld: 105 x 68 meter 
• mogelijkheid tot golfbaan voor slag tot 200 meter 
• motorsport 
• beurzen, concerten, arrangementen, feesten 
• fitness 
• auditorium voor 200 personen 
• restaurant 

 
Technische informatie over Vikingskipet: 
 

• lengte 250m 
• breedte 110m 
• hoogte 36m 
• totale oppervlakte 26.000 m2 
• ijsoppervlakte 10.000 m2 
• hal volume 350.000 m3 
• beton 14.000 m3 
• houten spanten, 17 stuks, grootste overspanning 96m, hoogte 4m 
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Fig. E.13: bouw van Vikingskipet 

 

 
Fig. E.14: Vikingskipet in vogelvlucht 

 

    
Fig. E.15: ijsspeedway en voetballen  in Vikingskipet 

 
 

 
Fig. E.16: Vikingskipet ’s nachts 
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Heerenveen: Thialf 
 
In 1986 is de bouw van start gegaan van het overdekte Thialf ijsstadion te 
Heerenveen. De overkapping overdekt een 400 meter ijsbaan volledig, zonder inwendige 
kolommen. 
 
In 1966 ging de eerste paal de grond in voor de baan in Heerenveen. Dit was de eerste 400m 
baan in Nederland waarbij de pijpen in een betonnen vloer lagen waardoor een mooie vlakke 
ijsvloer met minder "wasbordeffect" werd verkregen. 
Het patent voor betonbanen was toendertijd in handen van de Zwitserse firma Escher Wyss 
die ook de koelinstallatie leverde. 
Het ontwerp was van een Zwitsers architectenbureau naar het voorbeeld van de Olympische 
baan van Innsbrück 1964. Kosten 4,7 miljoen (inclusief een overdekte hockey baan). De 400 
m baan in Heerenveen rust op 200 betonnen heipalen en in de onderbouw ging maar liefst 
1300 m3 beton. 
In 1986 werd de baan volledig overkapt, net iets eerder dan The Olympic Oval in Calgary, 
maar de primeur ging naar de baan in Oost-Berlijn. 
Zo goed als alle aan Nederland toegewezen internationale kampioenschappen worden onder 
het dak van dit Thialf stadion gehouden. 
Het zogenaamde "zwevende dak" in Heerenveen geeft enorme ruimtelijke werking. Het 
ontbreken van pilaren rondom de baan geeft de toeschouwers (max. 14.000) een goed zicht op 
de baan en bevordert de veiligheid van de rijders. Wederom een wereldprimeur in Nederland! 
 
De 400m baan is in 6 secties verdeeld waardoor de bochten een andere ijstemperatuur kunnen 
krijgen dan de rechte einden. De 4 gescheiden koelunits staan op het Thialf-dak. 
De Thialfbaan is gedurende de zomer van 2001 omgebouwd naar een indirect koelsysteem. 
Bovendien werd op het middenterrein een 333 m baan en een 60 x 30 m baan aangelegd - 
ruim 4000 m2 extra ijsoppervlak. 
 
Warme lucht voor snel ijs 
Door de ligging op zeeniveau worden er niet veel wereldrecords gereden in Thialf. 
Snelle tijden zijn alleen mogelijk op snel ijs. Van de elf wereldrecords (6 bij de mannen, 5 bij 
de vrouwen) zijn er vijf gereden in Calgary, vijf in Salt Lake City en een in Heerenveen. De 
baan in Calgary ligt op 1000 m hoogte, de Olympische baan in Salt Lake City op 1400 m. 
Tegen de verminderde luchtweerstand op die hoogten lijkt de vroegere recordbaan van Thialf 
in Heerenveen niet opgewassen. Tachtig procent van de weerstand van een schaatser is 
tenslotte luchtweerstand. Maar in Heerenveen denken ze daar anders over. De beroemde 
ijsmeester Bertus Butter moet Thialf weer naar de top brengen. In november 2000 lukte dat 
met het wereldrecord op de 10 km van Gianni Romme. En dat kwam volgens Butter alleen 
maar doordat hij de messen van de Zamboni beter had afgesteld waardoor de ijsvloer vlakker 
is zodat de rijders minder hoeven te corrigeren. Afgelopen zomer is er een nieuwe ijsvloer 
gelegd in Thialf. Butter: ‘De temperatuurverschillen in het ijs zijn maximaal 0,2 graden 
Celsius waardoor het ijs zo gelijkmatig mogelijk glijdt. We hebben bovendien een nieuw 
luchtbehandelingssysteem dat warme zuurstofrijke lucht over de baan brengt. De weerstand 
van warme lucht is iets lager en zuurstof zorgt voor optimale prestaties van de rijders. Als we 
straks ons watersysteem op orde hebben en de dweilmachines zijn perfect afgesteld dan 
verwacht ik mooie tijden.’ 
 
[Bron: Crok en Verdult, De techniek van kunstijsbanen, De Ingenieur, nr. 2, 1 februari 2002] 
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Fig. E.17: Thialf in vogelvlucht 

 

 
Fig. E.18: Thialf interieur 

 

 
Fig. E.19: Thialf tijdens een dance-evenement 

 
 
Moskou: Krylatskoye 
 
Het Krylatskoye ijsstadion in Moskou is in September 2004 gereed gekomen en is de eerste 
overdekte kunstijsbaan van Rusland. Er kan het hele jaar door geschaatst worden, niet alleen 
op de lange baan, maar ook shorttrack, kunstschaatsen en curling. Het wordt ook recreatief 
gebruikt. Het stadion biedt de Russische schaatsers de mogelijkheid om te trainen onder 
moderne omstandigheden, wat enkele seizoenen niet mogelijk was. En misschien nog 
belangrijker, in het ijsstadion kunnen grote schaatsevenementen worden gehouden, zoals de 
Europese- en Wereldkampioenschappen en World Cup competitie. Het stadion biedt plaats 
aan 10.000 toeschouwers. Op het middenterrein van de 400m-baan bevindt zich een 
ijshockeybaan. In februari 2005 was het stadion het toneel van één van de meest prestigieuze 
schaatsevenementen: het Allround Wereldkampioenschap. 
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Fig. E.20: vooraanzicht van Krylatskoye ijsstadion 

 
Fig. E21: achteraanzicht van Krylatskoye ijsstadion 

 

 
Fig. E22: dak met pyloon van Krylatskoye ijsstadion 
 

   
Fig. E.23: interieur van Krylatskoye ijsstadion 

 

 
Fig. E.24: aanzicht ‘s avonds 
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Fig. E.25: plattegrond van Krylatskoye ijsstadion 

 
 
Nagano: M-wave 
 
De M-wave was het schaatsterrein voor de Olympische Winterspelen van 1998 in Nagano, 
Japan. Het stadion ligt 342m boven zeeniveau. De M-Wave heeft 6400 zitplaatsen, tijdens de 
Olympische Spelen waren dit er 10.000. De bouw heeft destijds Fl. 460 miljoen gekost. Het 
stadion is uitgerust met verplaatsbare tribunes. De 2 tribunes aan de uiteinden van het stadion 
hebben 1210 zitplaatsen en zijn verplaatsbaar, zodat het stadion gemakkelijk veranderd kan 
worden voor andere doeleinden voor sport, concerten of andere evenementen. Zomers is het 
mogelijk het stadion om te zetten in een sportstadion, een concerthal, een conferentie plek 
enz. 
 

 
Fig. E.26: M-Wave aanzicht 

 

 
Fig. E.27: vooraanzicht M-Wave 

 



Afstudeerproject: ijsbaanoverkapping met beweegbaar dak Vooronderzoek 

 
Technische Universiteit Eindhoven; Faculteit Bouwkunde; Vakgroep Constructief Ontwerpen 

60

 
Fig. E.28: interieur M-Wave 

 

 
Fig. E.29: plattegrond M-Wave met verplaatsbare tribunes 

Het stadion is uitgerust met een kunstgrasmat van 80 x 137m, zodat er zelfs American 
Football wedstrijden kunnen worden gehouden. Deze kunstgrasmat wordt automatisch op- en 
uitgerold door een grote rolmachine. 
Er is een grote ondergrondse parkeerplaatsen met ruimte voor 500 auto’s. 
Het ontwerp van het gebouw is energiezuinig gemaakt door gebruik te maken van natuurlijk 
licht en ventilatie. 
 
De M-Wave, de Nagano Olympic Memorial Arena, biedt niet alleen schaatsijs van 
wereldklasse maar ook allerlei andere soorten van entertainment. De M-Wave is uniek. De 
vorm van het gebouw lijkt op een serie M’s welke een wuivende lijn vormen. De M-Wave 
heeft afmetingen van 230x160x43m en heeft één van de grootste houten daken ter wereld. 
De M-Wave heeft twee ijsbanen, één is een shorttrackbaan en de andere een ijshockeybaan. 
Deze twee ijsvloeren worden altijd in beste conditie gehouden met behulp van de meest 
geavanceerde ijstemperatuur controle systemen. De warmte die vrijkomt door de ijsmachine 
wordt gebruikt voor het opwarmen van het gebouw. 
 
[Bron: www.nagano-mwave.co.jp] 
 
 
Salt Lake City: Utah Olympic Oval 
 
De bouw van de Utah Olympic Oval starte in mei 1999 en was gereed in maart 2001. Het 
heeft ongeveer 30 miljoen dollar gekost, ter vergelijking: de bouw van de M-wave voor de 
Olympische spelen in Nagano kostten 300 miljoen dollar. 
Het stadion bestaat uit een 400 meter ijsbaan, 2 ijsvloeren van internationale afmetingen, een 
indoorvoetbalveld, een 4-banige 442 meter hardloopbaan, 8 110 meter sprintbanen, 
fitnessruimte, speciale ruimtes voor teams, vergaderruimtes en winkels. 
 
Door de hoge ligging van 1423m boven zeeniveau staat de Utah Olympic Oval garant voor 
wereldrecords. Het mag daarom met recht de snelste ijsbaan ter wereld worden genoemd. 
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De Utah Olympic Oval heeft 2 ijshockeybanen van internationale afmetingen (30x60m) 
omgeven door de Olympic Oval van 12 x 400m. In totaal heeft het een ijsoppervlakte van 
8400 m2. Elke ijsoppervlakte heeft een apart monolithisch betonnen ondergrond. Alle drie 
worden ze individueel bestuurd om te zorgen voor een optimale ijskwaliteit gebaseerd op het 
gebruik. De ruimte wordt gecontroleerd door een netwerk van 16 sensoren welke constant de 
luchttemperatuur meet, luchtvochtigheid, koolstof monoxide enz., allemaal voor het in stand 
houden van “het snelste ijs ter wereld”. Het stadion handhaaft een comfortabele temperatuur 
om voor een ultieme trainingsomgeving te zorgen, zowel voor de professionele atleten als de 
recreatieve sporters. Warmte en koude systemen zorgen ervoor dat er het hele jaar door 
geschaatst kan worden. De verschillen in temperatuur worden binnen een variatie van +/- 2 
graden gehouden. 
Net buiten het “snelste ijs ter wereld” ligt “de snelste indoor hardloopbaan ter wereld”. Deze 
442 meter baan omcirkelt de ijsbaan met 4 banen, een van de rechte einden is een 8-banige 
110 meter sprintzone. Ook vestigt de Utah Olympic Oval een hoogwaardige fitnessruimte. 
 

 
Fig. E.30: 3d visualisatie van Utah Olympic Oval 

 

 
Fig. E.31: aanzicht van Utah Olympic Oval 

 

 
Fig. E.32: Utah Olympic Oval tijdens de bouw 
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Gegevens van Utah Olympic Oval: 
• Bebouwd oppervlakte: 24.830 m2 
• Beton: 8490 m3, met 1050 ton wapening 
• Heipalen: 129 stuks, 23 meter lang 
• Kabels: 4300 m, 152 ton inclusief bevestigingen 
• 1000 ton aan koelapparatuur voor het maken van ijs.  
• 53.900 meter aan pijpleidingen in de schaatsbaan. 
• 41.800 meter aan pijpleidingen in de 2 ijshockeybanen. 

 
[Bron: www.utaholympicoval.com]
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Bijlage F: Overzicht van beweegbare daken 
 
[Bron: Ishii, Structural Design of Retractable Roof Structures, ISBN 1-85312-619-5, WIT 
Press, Londen, 2000] 
 
Parallel werkende systemen 
 
Amsterdam Arena (Nederland) 
Locatie:   Amsterdam, Nederland 
Systeem:   parallel bewegende overlappende elementen 
Sluitingstijd:   30 minuten 
Jaar:    1996 
Afmetingen:   180 x 250m, hoogte 75m 
Gebruik:   multifunctioneel voetbalstadion 
Constructie:   stalen vakwerken 
Dak:    transparante kunststof elementen + aluminium elementen 
Open oppervlak: 7000m2 
 

 
Fig. F.1: Amsterdam Arena 

 
Ariake Colosseum (Japan) 
Locatie:   Tokyo, Japan 
Systeem:   parallel bewegende overlappende elementen 
Sluitingstijd:   17,5 minuut, 52,5m (3m/min) 
Jaar:    1991 
Afmetingen:   hoogte 40m 
Dakoppervlak:   125 x 136m 
Gebruik:   multifunctioneel tennisstadion 
Constructie:   stalen vakwerken 
Dak:    stalen panelen 
Open oppervlak: geheel te openen 
Bebouwd oppervlak: 24.814 m2 
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Fig. F.2a: Ariake Colosseum 

 
Openingssysteem: 

 
Fig. F.2b: systeem Ariake Colosseum 
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Fig. F.2c: systeem Ariake Colosseum 

 

 
Fig. F.2d: Ariake Colosseum systeem 

 

 
Fig. F.2e: Ariake Colosseum systeem 

 
Bank One Ballpark (Verenigde Staten) 
Locatie:   Phoenix, Arizona, Verenigde Staten 
Systeem:   parallel bewegende overlappende elementen 
Sluitingstijd:   5 minuten 
Jaar:    1998 
Afmetingen:   228 x 228m, hoogte 67m 
Gebruik:   honkbal 
Constructie:   staal 
Dak:    metalen elementen 
Open oppervlak: 21.000 m2 
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Fig. F.3: Bank One Ballpark 
 
Komatsu Dome (Japan) 
Locatie:   Komatsu, Japan 
Systeem:   overlappende elementen 
Sluitingstijd:   10 minuten 
Jaar:    1997 
Afmetingen:   hoogte 65m 
Dakoppervlak:   19.100m2 
Gebruik:   multifunctioneel stadion 
Constructie:   stalen vakwerken 
Dak:    PTFE gecoat glasvezel 
Open oppervlak: 3750 m2 
 

 
Fig. F.4: Komatsu Dome 
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Kyoto Municipal Pool (Japan) 
Locatie:   Kyoto, Japan 
Systeem:   overlappende roterende elementen 
Sluitingstijd:   10 minuten 
Jaar:    1995 
Afmetingen:   35m overspanning 
Gebruik:   zwembad 
Constructie:   staal 
Dak:    PTFE gecoat glasvezel 
Open oppervlak: 1670 m2 
 

 
Fig. F.5: Kyoto Municipal Pool 

 
 
National Tennis Centre (Australië) 
Locatie:   Melbourne, Australië 
Systeem:   parallel bewegende overlappende elementen 
Sluitingstijd:   23 minuten 
Jaar:    1988 
Afmetingen:   hoogte 21m 
Dakoppervlak:   127 x 111m 
Constructie:   stalen vakwerken 
Dak:    stalen panelen 
Open oppervlak: 73 x 61m 
 

 
Fig. F.6: National Tennis Centre Australië 

 
 
Ocean Dome (Japan) 
Locatie:   Miyazaki, Japan 
Systeem:   parallel bewegende overlappende elementen 
Sluitingstijd:   10 minuten 
Jaar:    1993 
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Afmetingen:   hoogte 38m 
Dakoppervlak:   22.726 m2 
Gebruik:   zwembad 
Constructie:   stalen vakwerken 
Dak:    PTFE gecoat glasvezel 
Bebouwd oppervlak: 35.185 m2 
 

   
Fig. F.7a: Ocean Dome 

 

 
Fig. F.7b: Ocean Dome 

 
Openingssysteem: 

 
Fig. F.7c: Ocean Dome systeem 
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Fig. F.7d: Ocean Dome systeem 

 

 
Fig. F.7e: Ocean Dome systeem 

 
 
Ohita Dome ‘Big Eye’ (Japan) 
Locatie:   Ohita, Japan 
Systeem:   parallel over bogen bewegende overlappende elementen 
Sluitingstijd:   15 minuten 
Jaar:    1998 
Afmetingen:   diameter 274m, hoogte 66,6m 
Dakoppervlak:   58.965 m2 
Gebruik:   voetbal en 400m atletiekbaan 
Constructie:   stalen vakwerken 
Dak:    titanium platen + PTFE gecoat glasvezel 
Open oppervlak: 20.000 m2 
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Fig. F.8: Ohita Dome ‘Big Eye’ 

 
 
Shin-Amagi Dome (Japan) 
Locatie:   Amagi, Shizuoka, Japan 
Systeem:   parallel over bogen bewegende overlappende elementen 
Sluitingstijd:   10 minuten 
Jaar:    1997 
Afmetingen:   hoogte 24m 
Gebruik:   multifunctioneel stadion 
Constructie:   stalen vakwerken 
Dak:    PTFE gecoat glasvezel 
Open oppervlak: 3600 m2 
Bebouwd oppervlak: 7523 m2 
 

 
Fig. F.9: Shin-Amagi Dome 

 
 
Roterend werkende systemen 
 
Fukuoka Dome (Japan) 
Locatie:   Fukuoka, Japan 
Systeem:   overlappende roterende elementen 
Sluitingstijd:   20 minuten 
Jaar:    1993 
Afmetingen:   diameter 218m, hoogte 84m 
Gebruik:   multifunctioneel stadion, honkbal 
Constructie:   stalen vakwerken 
Dak:    titanium platen 
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Fig. F.10a: Fukuoka Dome vogelvlucht en interieur 

 
Openingssysteem: 

 
Fig. F.10b: Fukuoka Dome systeem 

 
 
Miller Park Baseball Stadium (Verenigde Staten) 
Locatie:   Milwaukee, Verenigde Staten 
Systeem:   roterend bewegende overlappende elementen 
Sluitingstijd:   10 minuten 
Jaar:    2001 
Afmetingen:   overspanning 183m, booghoogte 12m 
Gebruik:   honkbal 
Constructie:   stalen vakwerken 
Dak:   PVC 

 
Fig. F.11a: Miller Park buiten 
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Fig. F.11b: Miller Park dak 

 
Fig. F.11c: Miller Park binnen 

 
Mukogawa Gakuin High School swimming pool (Japan) 
Locatie:   Hyogo, Japan 
Systeem:   overlappende roterende elementen 
Sluitingstijd:   5 minuten 
Jaar:    1991 
Afmetingen:   46 x 46 m 
Dakoppervlak:   2237 m2 
Gebruik:   zwembad 
Constructie:   staal 
Dak:    PVC gecoat polyester 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fig. F.12: Mukogawa Gakuin High School swimming pool 
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Pittsburgh Civic Arena (Verenigde Staten) 
Locatie:   Pittsburgh, Verenigde Staten 
Systeem:   overlappende roterende elementen 
Sluitingstijd:   2,5 minuten 
Jaar:    1961 
Afmetingen:   diameter 127m, hoogte 53m 
Dakoppervlak:   12.500 m2 
Gebruik:   sport en auditorium 
Constructie:   stalen vakwerken 
Dak:    roestvast staal 

 
Fig. F.13: Pittsburgh Civic Arena 

 
Sendai Dome (Japan) 
Locatie:   Sendai City, Japan 
Systeem:   overlappende roterende elementen 
Sluitingstijd:   18 minuten 
Jaar:    2000 
Afmetingen:   diameter 137m, hoogte 58m 
Gebruik:   sport arena 
Constructie:   stalen vakwerken 
Dak:    PTFE gecoat glasvezel 
Open oppervlak: 6900 m2 
Bebouwd oppervlak: 19.520 m2 
 

 
Fig. F.14: Sendai Dome 
 
Combinatie parallel/roterend systeem 
 
Ball Dome (Japan) 
Locatie:   Toyama, Japan 
Systeem:   roterend en parallel bewegende overlappende elementen 
Sluitingstijd:   11,5 minuten 
Jaar:    1991 
Afmetingen:   diameter 38m, hoogte 16,9m 
Dakoppervlak:   1134 m2 
Gebruik:   gymnasium, technisch training centrum 
Constructie:   staal 
Dak:    PTFE gecoat glasvezel 
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Fig. F.15a: Ball Dome; dicht, half open en volledig open 

 
Openingssysteem: 

 
Fig. F.15b: Ball Dome systeem 

 
 
Sky Dome (Canada) 
Locatie:   Toronto, Canada 
Systeem:   roterende overlappende elementen 
Sluitingstijd:   20 minuten (10m/min) 
Jaar:    1989 
Afmetingen:   diameter 127m, hoogte 53m, paneelhoogte 4m 
Dakoppervlak:   31.525 m2 
Gebruik:   honkbal 
Constructie:   stalen vakwerken 
Dak:    dakplaten + isolatie + PVC sheet 
Openingsgraad: 91% 
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Fig. F.16a: Sky Dome 

 
Fig. F.16b: Sky Dome 

 
 
Openingssysteem: 

 
 

 
Fig. F.16c: Sky Dome tekeningen 
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Fig. F.16d: Sky Dome systeem 

 
 
Overige systemen 
 
Montreal Olympic Stadium (Canada) 
Locatie:   Montreal, Canada 
Systeem:   centraal opgehangen membraan 
Sluitingstijd:   45 minuten 
Jaar:    1987 
Afmetingen:   305 x 260m (elliptisch), hoogte 53m (dak), 168m (mast) 
Dakoppervlak:   18.500 m2 
Gebruik:   multifunctioneel stadion 
Constructie:   staal 
Dak:    membraan, PVC gecoat Kevlar 
 

 
Fig. F.17: Montreal Olympic Stadium in vogelvlucht en numeriek model 


