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Samenvatting 

Als afstudeerdracht aan de richting 'Architectural 
Engineering' van de faculteit bouwkunde van de 
TU/e is gekozen voor een ontwerpopgave voor een 
Olympisch Hockeycomplex in het Amsterdamse 
Bos voor de Olympische Spelen van 2028. Deze 
opgave is onderdeel van het afstudeeratelier 
'Atelier IJ-as', dat een plan gemaakt heeft voor de 
Olympische Spelen in Amsterdam van 2028. 

Het Amsterdamse bos is bij uitstek de locatie voor 
ontspanning en recreatie. Als wandelpark is het een 
zeer populaire plek voor inwoners van Amsterdam 
en Amstelveen om de drukte te ontvluchten. Het 
park kent een variatie aan plekken geschikt voor 
verschillende activiteiten. Deze plekken ontstaan 
door variatie in soorten en dichtheden van de 
begroeiing. Het park kent dicht bos, water, open 
velden en verschillende gradaties daar tussen 
in. Het park heeft meer dan 150 verschillende 
boomsoorten. 
Tijdens de Olympische Spelen van 2028 zullen er in 

het Amsterdamse bos verschillende evenementen 
plaatsvinden. Naast gebieden met een stedelijk 
karakter is een parkachtige omgeving zeer wenselijk 
voor de Spelen. De ligging en omvang van de open 
grasvelden in het Amsterdamse Bos maken het 
hiervoor uitermate geschikt. 
Een van de evenementen die in dit bos zal 
plaatsvinden is het Olympisch Hockeytoernooi. 
Hiervoor zal een uniek onderdeel van het 
Amsterdamse bos gebruikt worden: het sportpark. 
Dit sportpark ligt in een hoek van het Amsterdamse 
Bos aangrenzend aan Amstelveen en is de 
uitgelezen locatie voor een groot hockeytoernooi. 
Op deze locatie bevinden zich momenteel drie 
grote hockeyclubs met teams op topniveau 
van het Nederlandse hockey. Het gebied is 
onderdeel van de door gemeente Amsterdam en 
Amstelveen omschreven Sport-as. Deze as loopt 
van het Olympisch Stadion in Oud-zuid, over de 
Amstelveense weg tot aan het Hockeycomplex. 
De Sport-as zal tijdens de Olympische Spelen 
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van 2028 tot één van de belangrijkste Olympische 
gebieden behoren en met een nieuwe Olympische 
trambaan een verbinding vormen tussen de stad 
en het Amsterdamse Bos. 
Een sportpark in het Amsterdamse Bos moet niet 
ten kosten gaan van de openheid, toegankelijkheid 
en uitgestrektheid van het Amsterdamse bos. Het 
zou, daarentegen, een aanvulling moeten zijn op 
de kwaliteiten die in dit bos te vinden zijn. 
Gevolg is dat het sportpark een open karakter zal 
krijgen. Wandelroutes lopen door het gebied. Het 
gebied gaat een relatie aan met het Amsterdamse 
Bos. De beleving van het sportterrein sluiten aan 
bij de verwachtingen van de wandelaar. Het terrein 
biedt, net als het bos, verschillende plekken met 
verschillende gradaties in bescherming tegen zon, 
wind en regen en vooral een open aaneengesloten 
landschap. Het sportterrein wordt hierdoor 
onderdeel van het bos en vormt hierin een unieke 
plek. 
De beschutte plekken in het sportterrein worden 

gevormd door lichtgewicht membraanconstructies 
die als een abstract bladerdek zorgen voor 
schaduwrijke en droge plekken in het landschap. 
Deze constructies filteren het zonlicht en zetten 
een deel hiervan om in elektrische energie door een 
print van polymere zonnecellen. Slechts een deel 
van het zonlicht wordt doorgelaten waardoor in de 
zomer aantrekkelijke schaduwgebieden ontstaan 
voor verschillende activiteiten. Tevens wordt 
hiermee de koellast van onderliggende bebouwing 
beperkt. Het regenwater dat door deze constructies 
wordt opgevangen kan worden gebruik voor het 
besproeien van de kunstgras-watervelden van het 
hockeypark. 
De kunstgrasvelden worden in de zomer gekoeld. 
De warmte die hierbij vrijkomt wordt opgeslagen in 
de bodem en 's winters gebruikt voor de verwarming 
van de clubruimtes. De velden worden in de winter 
verwarmd om het speelseizoen te verlengen en om 
voldoende capaciteit te hebben om in de zomer de 
gebouwen te kunnen koelen. 
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Bebouwing en tribunes worden onderdeel van 
het landschap door ze te verzinken. Hierdoor 
sluit het gebied aan bij het open karakter van het 
Amsterdamse Bos. De voorzieningen die nodig zijn 
voor het Olympisch toernooi worden na de Spelen 
drie onafhankelijke hockeyclubs. De grootste club 
(AH&BC) ligt tussen die twee hoofdvelden. Tijdens 
de Spelen zullen de ruimtes toegankelijk zijn voor 
zowel atleten als toeschouwers. Ook zal hier de 
organisatie van het hockeytoernooi kantoor houden. 
Hockeyclub Pinoké zal tijdens de Spelen dienst 
doen als dagonderkomen voor de verschillende 
teams en hun familie. Hier kunnen spelers zich in 
alle rust voor bereiden op de wedstrijd die voor die 
dag op het programma staat. Het derde clubhuis, 
van hockeyclub Hurley, zal tijdens de Spelen 
functioneren als groot openbaar restaurant en ligt 
net buiten het terrein van het hockeytoernooi. 
Een compositie van rechthoekige gaten in het 
landschap zorgt voor de bruikbaarheid van de 
verzonken bebouwing. Buitenruimtes in deze 

gaten tonen de relatie tussen de bebouwing en het 
landschap. Het beton van de wanden en het licht 
dat van boven komt verstekt het gevoel van het 
'ondergronds zijn'. De wanden ter plaatse van een 
gat worden gevormd door glas achter houten latten. 
Hierdoor ontstaat een nieuwe typologie: een wand 
met gesloten karakter waar daglicht tussen door 
valt. Deze typologie markeert binnen het gebouw 
de plek van een gat. 
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Inleiding 

De opgave 

Als afstudeeropdracht in de richting 'Architectural 

Engineering' aan de faculteit Bouwkunde van de 

Technische Universiteit Eindhoven is gekozen 
om een ontwerp te maken voor een Olympisch 
hockeycomplex. Deze opgave is onderdeel van het 
afstudeeratelier IJ-as dat onder begeleiding van 

architect René van Zuuk bezig is geweest met het 

thema 'Olympische Spelen in Amsterdam in 2028'. 

Het atelier, bestaande uit 15 architectuurstudenten, 
heeft dit thema opgepakt om 15 individuele 
afstudeeropdrachten tot stand te brengen binnen 
een gemeenschappelijk concept. De groep heeft de 
mogelijkheden onderzocht voor het organiseren van 
de Olympische Spelen in Nederland wat betreft de 
locaties, verbindingen, technische mogelijkheden 
en milieutechnische eisen. 
Op basis van de bevindingen is een masterplan 

opgesteld als randvoorwaarde voor de individuele 

afstudeeropgaven. De afstudeeropgaven die hieruit 
voort zijn gekomen variëren van voorzieningen voor 

een specifieke sport (zoals verschillende stadions) 
en algemene voorzieningen (zoals een station en 
een mediacentrum) tot woningen en voorzieningen 
voor de atleten (Olympisch dorp). 
Van het eerder opgestelde (gemeenschappelijke) 

masterplan is een verslag opgesteld waarin de 
belangrijkste beslissingen verantwoord worden 
en het concept voor de Olympische Spelen 
2028 beschreven wordt. 1 De aspecten uit het 
masterplanverslag die betrekking hebben op 
het ontwerp van het hockeycomplex zullen in 
dit verslag aangehaald worden. Samen met de 
voorbereidingen voor het ontwerp vormen ze deel 
I van dit verslag. Het concept en de uitwerking 

van het ontwerp zullen in deel 11 centraal staan. 
Plattegronden, doorsneden- en detailtekeningen 

zijn achter in het verslag bijgevoegd. 
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pl2 
afb. 2- Natuur on mens 

Ambities 

Afstuderen bij de leerstoel 'Architectural 

Engineering' houdt in dat er een architectonisch 
ontwerp gemaakt dient te worden inclusief 
(bouw)technische uitwerking. De maakbaarheid 

en materialisering zijn hierin dus belangrijke 
onderdelen. Er dient aangetoond te worden dat 
het ontwerp realiseerbaar is. Dit houdt ook in dat 

ook een kloppende constructie, bouwtechniek, 
bouwfysica en installatietechniek aannemelijk dient 

te worden gemaakt. In deze afstudeeropdracht 
is gekozen om naast architectuur, de nadruk te 
leggen op het installatietechnische concept van het 
ontwerp. Dit concept wordt ingezet om de ambitie 

van een zelfvoorzienend en omgevingsvriendelijk 
ontwerp te kunnen realiseren . Dit houdt niet in dat 
er bij het ontwerp rekening gehouden wordt met 

'duurzaamheid', maar dat het ontwerp ontstaat 
vanuit duurzaamheid als concept. Er wordt met 

andere woorden niet gestreefd naar een ontwerp 
dat minder slecht is voor het milieu, maar een 

ontwerp dat goed is voor het milieu . Dit is een 
belangrijk standpunt. Wetenschappelijk was het 

al lang bekend, maar recentelijk is het ook tot de 
hele maatschappij doorgedrongen dat het klimaat 
en het milieu door toedoen van de mens steeds 
sneller veranderd . Over de gevolgen van deze 
verandering zijn de mening nog verdeeld . Feit is 
wel dat de aarde opwarmt, waardoor het poolijs 

smelt en de zeespiegel stijgt. De maatschappij 
en politiek reageren hier momenteel op met een 
minder-slecht strategie. Een auto die minder 
verbruikt dan zijn voorganger wordt 'groen' 
genoemd. Een verwarrende term, want het stempel 
'groen' impliceert dat het goed is voor het milieu 

en niet alleen minder slecht. De termen 'groen ' 
en 'duurzaam' lijken te worden misbruikt als 
modewoord om producten en diensten aan de man 
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te brengen. 

Een echt 'duurzaam' ontwerp maken is 
gecompliceerder. Duurzaamheid gaat namelijk niet 
alleen over de hoeveelheid energie die verbruikt 

wordt. maar ook over de levensduur van het 
ontwerp. De levensduur hangt vervolgens weer 

samen met veranderende vraag (wat lastig te 
voorspellen is) en de levensduur en herkomst van 
de materialen van de verschillende onderdelen 
van het ontwerp. Een 'duurzaam' ontwerp kan 

alleen ontstaan wanneer gekozen wordt voor een 
integrale ontwerpbenadering. Daarbij hebben alle 
aspecten invloed op hoe het product eruit komt te 
zien en hoe het werkt. In een bouwkundige opgave 

betekend dat dus dat aspecten als bouwfysica en 
constructie direct invloed hebben op de architectuur. 

Het architectonische concept is tevens bepalend 
voor constructie en installaties waarvoor gekozen 

wordt. De ambitie op een dergelijke manier te 

willen ontwerpen is dan ook van grote invloed 
op het uiteindelijke ontwerp van het Olympisch 
Hockeycomplex. 

.... 
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pl6. 
afb.3 - Aanpak 

Aanpak 

Hetkader 
Om een goed beeld te krijgen van de aard van 
de ontwerpopgave en de thematieken die een 
rol (kunnen) spelen is in eerste instantie in 
groepsverband een masterplan ontwikkeld . Door 

dit samen te doen met 14 andere studenten 
konden na uitgebreide analyse op een snelle 
manier verschillende varianten onderzocht worden 

en met elkaar worden vergeleken. Discussies 

over maatschappelijke thema's en toekomstige 
ontwerpvisies zorgde voor een kader waar vanuit 

met de individuele afstudeeropdrachten gestart 
kon worden. Dit kader werd gevormd door de 

belangrijkste begrippen en thema's die tijdens 
het ontwikkelen van het masterplan aan de orde 
kwamen: 

1. Organisatie. Hoe ziet het traject naar 
organisatie van de Olympische Spelen 

eruit? Welke voorbereidingen moeten er 
worden getroffen? Aan welke eisen moet 
worden voldaan? Welke voorzieningen zijn 
er nodig? 

2. Mobiliteit. Hoe verplaatst men zich in 
2028? Waar zitten momenteel de grootste 
infrastructurele knelpunten? 

3. Levensduur. Hoe zorgen we ervoor dat 
de voorzieningen ook na de Olympische 

Spelen een onderbouwde bijdrage leveren? 
Hoe kun je aansluiten bij wisselende 
doelgroepen? Wat zijn de mogelijkheden 

voor flexibiliteit en in- of uitbreidbaarheid 
etc.? 

4. Gevolgen voor de omgeving. Welke 
ingrepen zijn mogelijk? Wat zijn de gevolgen 
voor de stads- en natuurgebieden? Hierbij 
valt te denken aan geluidsoverlast, 

horizonvervuiling en inbreuk maken op 
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natuurlijke ecosystemen. 
5. Energiegebruik. Hoe afhankelijkvanenergie 

zijn we in 2028? Welke ontwerpregels 

zullen er dan gelden? Hoe maak je een 
Olympische Spelen energieneutraal? 

Tijdens de discussies over deze thema's en het 

onderzoeken van verschillende concepten ging 
de groep regelmatig te rade bij verschillende 
gemeentes, stedebouwkundige en ontwerpers. 
Hierdoor ontstond een masterplan dat aansluit 
bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen en 
de problemen die daarbij komen kijken. De groep 
neemt met het masterplan hier een duidelijk 

standpunt over in. 

Ontwerpmethode 

Ook het ontwerpproces voor het hockeycomplex 
is begonnen met het doen van een aantal 

constateringen. Voor een deel zijn dit constateringen 
die tijdens de ontwikkeling van het masterplan 
gedaan zijn. Een dergelijke constatering kan 
bijvoorbeeld de uitkomst zijn van een discussie 
rond een eerder genoemd thema. Het andere deel 
bestaat uit constateringen met betrekking tot het 

hockeycomplex. Hierbij valt vooral te denken aan 

constateringen met betrekking tot de context en 
aard van de gekozen locatie. 

Op basis van de constateringen zijn een aantal 
uitgangspunten geformuleerd waarop het ontwerp 
voor het hockeycomplex is gebaseerd. 

Het verloop van het verdere ontwerpproces laat 
zich moeilijk plannen. Geprobeerd is steeds voor 
elk deelaspect verschillende oplossingsvarianten 
met elkaar te vergelijken. Door de verschillende 
deelaspecten onder elkaar te zetten ontstaat 
een matrix. Deze matrix geeft een overzicht van 
de mogelijkheden voor het totale ontwerp: elke 
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p20. 
afb.4 - Voorbeeld 
vatiantenstudle 

combinatievan varianten (één voorelk deelaspect) is 
een mogelijke ontwerpoplossing. Door de varianten 
slim bij elkaar te kiezen ontstaat een basis voor een 
integraal ontwerp, één van de ambities voor deze 

afstudeeropgave. Een kenmerk van een integraal 
ontwerp is dat een ontwerpbeslissing invloed heeft 

op meerdere ontwerpaspecten. Zo kan het zijn dat 
bijvoorbeeld de keuze voor een bepaald ruimtelijk 
beeld direct bepalend is voor het kiezen van een 

constructieprincipe. 
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p22. 
afb.5- Detail 
Olympisch Stadion 
Amsterdam 1928 

Constateringen 

Olympische Spelen in Amsterdam 

Recentelijk zijn door de gemeente Amsterdam 
en het Rijk haalbaarheidsonderzoeken gestart 

naar de mogelijkheden van het organiseren van 
de Olympische Zomerspelen van 2028. Een zeer 
interessant thema op vele gebieden. Er rijzen 

onmiddellijk vragen over het maatschappelijke 

belang, mogelijke locaties, transportsystemen, 
technische ontwikkelingen enzovoorts. Atelier IJ-as 

heeft zich deze vragen ook gesteld en is zodoende 

tot een gemeenschappelijke visie gekomen op het 
thema 'Olympische Spelen'. Deze visie is terug te 
vinden in het verslag 'Amsterdam IJ-as- masterplan 

Olympische Spelen Amsterdam 2028', dat in mei 
2008 is afgerond 2. 

Hoewel Nederland klein genoeg is om de Spelen 

door heel het land plaats te laten vinden is er in de 
gemeenschappelijke visie toch gekozen de Spelen te 

concentreren rond onze hoofdstad. Een belangrijke 

rede hiervoor is dat de Olympische Spelen altijd op 
naam moeten komen van één stad. De Olympische 
Spelen in de Randstad is volgens het reglement van 

het IOC dus niet mogelijk omdat de Randstad uit 

meerdere steden bestaat. Bovendien is Amsterdam 
een stad die internationaal goed bekent is: voor 

veel mensen is Nederland slechts de omgeving 
van Amsterdam. Een ander belangrijke rede om te 

kiezen voor (de nabije omgeving van) Amsterdam 
is dat hierdoor een zekere compactheid ontstaat, 

een thema dat Nederland niet vreemd is. Hierdoor 

ontstaat tevens een efficiënter netwerk dat bestaat 
uit korte afstanden en korte reistijden en daarmee 

een grotere betrokkenheid van de verschillende 
sportdisciplines bij het Olympisch gebeuren. 
Deze visie vraagt om een nieuw infrastructureel 

netwerk en biedt daarmee de mogelijkheid de 
mobiliteitsproblemen tussen Amsterdam en Almere 
op te lossen. Stedebouwkundige en infrastructurele 
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p24 
afb.6- Ovemclltskacm 
0/ympi eh masterplan 
Alelier /J-as 

onderzoeken als die van Teun Koolhaas tonen 

aan dat een openbaarvervoerverbinding door het 
IJmeer een mogelijke oplossing zou kunnen zijn 

voor dit probleem3 . Op basis van deze en andere 
onderzoeken is dooratelier IJ-as het voorstel gedaan 
een magneetzweeftrein-verbinding aan te leggen 
tussen Schiphol en Almere met de mogelijkheid in 
de toekomst uit te breiden richting het oosten en/ 
of noorden van het land . Er is gekozen voor een 

magneetzweeftrein omdat dit een snelle verbinding 
is, ook als er regelmatig gestopt moet worden. 
Voor verder onderbouwing en een overzicht van 
de gevolgen en voorwaarde voor deze lijn wordt 

verwezen naar eerder genoemd verslag. 

De gekozen infrastructurele ingreep biedt de 

mogelijkheid voor de ontwikkeling van twee nieuwe 
stedebouwkundige gebieden ten behoeve van 

Olympische Spelen. Het eerste gebied ontstaan in 

het midden van het IJmeer. De magneetzweefbaan 

doorsnijdt het IJmeer waardoor de open ruimte in 
het midden van het meer bereikbaar wordt gemaakt 
voor ontwikkeling van een als autonoom eiland 
herkenbaar Olympisch Dorp. 
Een tweede gebied ontstaat waar de 

magneetzweefbaan bij Almere aan land gaat. 
Hier ontstaat de mogelijkheid een nieuwe wijk te 
realiseren buiten de dijk van de huidige Flevopolder. 
Deze wijk is georiënteerd op het water rond de 
Flevopolder en op het nieuwe Olympisch Dorp. 
Met deze nieuwe ontwikkelingen wordt, letterlijk 
en figuurlijk, een brug geslagen tussen Almere en 
Amsterdam. 

Naast de twee nieuwe gebieden die ten behoeven 
van de Spelen kunnen worden ontwikkeld is er een 

derde, reeds bestaand gebied dat zicht uitermate 
leent om ingezet te worden tijdens de Olympische 
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Spelen. Dit gebied wordt in het huidige beleid 
van de gemeentes Amsterdam en Amstelveen 

omschreven als de sport-as en loopt van het oude 
Olympisch Stadion (1928) in Oud-Zuid tot aan de 

huidige locatie van het Wagener Stadion (hockey). 
Hiermee doorsnijdt deze as de voorgestelde 

route van de magneetzweefbaan (ter hoogte 

van de Zuid-as) en maakt daardoor een reeks 
sportvoorzieningen als de Sporthallen Zuid, de 
bosbaan en het hockeycomplex bereikbaar. Tevens 

verbindt de sport-as de stad (Amsterdam-Zuid) 
met het Amsterdamse Bos . Dit zijn twee gebieden 

met totaal verschillende ruimtelijke kwaliteiten en 
daardoor elk met hun eigen mogelijkheden voor 
evenementen rondom de Olympische Spelen. 
De Sport-as zal via een nieuw infrastructureel 
knooppunt verbonden worden met de route van de 
magneetzweeftrein . Recent gemaakte plannen voor 

de Zuid-as stellen een dokmodel voor. In dit model 

zal de A 10 als tunnel onder het gebied doorlopen 
en zal ook de spoorlijn, metro- en tramverbinding 
ondergronds worden gerealiseerd. Het voornemen 

is ook de noord-zuidlijn op deze plek aan te 
sluiten om het spoornetwerk. Deze ingrijpende 
ontwikkelingen bieden de mogelijkheid ook de 
magneetzweefbaan en een nieuwe olympische 

tramlijn in het ontwerp te integreren . Deze tramlijn 
zorgt voor een snelle effectieve ontsluiting van 
de Olympische sportvoorzieningen aan de sport

as en past in het streven het openbaar vervoer 
als aantrekkelijkste optie aan te bieden tijden de 

Spelen. De Olympische tramlijn zal het knooppunt 
rond de Zuid-as verbinden met het oude Olympisch 
Stadion, de Sporthallen Zuid , de Bosbaan en het 

Hockeypark. Ook na de Spelen kan deze lijn een 
goede ontsluiting vormen van het Amsterdamse 
Bos. 
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Locatie Hockeytoernooi 
Het Olympisch Hockeytoernooi zal plaatsvinden 

in dit derde gebied, de sport-as. Aan de rand van 
het Amsterdamse Bos bevindt zich momenteel 
'Sportpark het Amsterdamse Bos' met daarin drie 

grote Hockeyclubs en het Wagener Hockeystadion. 
De concentratie van deze drie hockeyclubs aan 
de rand van het Amsterdamse Bos maken dit tot 

een uniek gebied en uitermate geschikt voor het 

organiseren van het Olympisch Hockeytoernooi in 
2028. Nu al is deze plek regelmatig de locatie voor 

internationale toernooien . 

Sportpark het Amsterdamse Bos huist naast de 
drie hockeyclubs twee tennisverenigingen en 
een cricket club. Het sportpark ligt aan de rand 
van het Amsterdamse Bos en is te bereiken via 
de Amstelveense weg en de nieuwe kalfjesweg. 
De Amstelveense weg volgt voor een groot 

deel de eerder beschreven Sport-as en is de 

hoofdverbinding tussen Amsterdam en Amstelveen. 

Ten oosten en zuiden van het sportpark bevinden 

zich woonwijken van Amstelveen . Het Sportpark ligt 
daarmee tegen de gemeentegrens en valt onder de 
gemeente Amsterdam . Bij de ontwikkelingen in het 

sportpark en rond de sport-as zijn beide gemeentes 
betrokken. 
Momenteel maken de gemeentes Amterdam en 
Amstelveen plannen voor de ontwikkeling van 

een nieuw hockeystadion voor de drie topclubs 
in Sportpark het Amsterdamse Bos . Het huidige 
Wagener stadion is aan vervanging toe en 
bovendien zal de capaciteit gaan groeien naar 
12.500 toeschouwers 4 

In 1892 werd de oudste van de drie, de Amsterdam 
Hockey & Bandy Club, opgericht. In eerste instantie 
werd er, naast het uit Engeland overgewaaide 
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Bandy, alleen ijshockey gespeeld. Door de zachte 
Nederlandse winters werd er al snel gesproken over 

de mogelijkheden het hockey op het land te spelen. 
Mede op initiatief van de AH&BC werd in 1898 de 
Nederlandse Hockey en Bandy Bond opgericht 
die later de Koninklijke Nederlandse Hockeybond 
(KNHB) zou gaan heten. 
In 1914 had deAH&BC een vaste locatie gevonden 

naast het oude stadion, dat later het Olympisch 
Stadion zou worden voor de Spelen van 1928. 

Met deze Olympische Spelen in het vooruitzicht 
ontwikkelde het hockey zich snel tot topniveau. Dit 
leidde tot de bouw van een eigen hockeystadion 
in 1939 op de huidige locatie, genoemd naar 
de oprichter Joop Wagener jr. In 1980 werd de 

natuurgrasmat vervangen door kunstgras. 5 

Het Amsterdamse Bos 

Het Amsterdamse Bos is ontworpen in de jaren 

dertig van de vorige eeuw door Cornelis van 
Eesteren en Jacoba Mulder. Het grootste deel van 

het Amsterdamse Bos is in Engelse landschapsstijl 
ontworpen. Het park moest naast een natuurlijk 

parklandschap ook mogelijkheden tot ontspanning 
en recreatie bieden. Hiervoor werden de grote 
speelvijver en de grote speelweide aangelegd. 
Tevens werd er een uitgebreid padennetwerk 
voor voetgangers, fietsers en ruiters aangelegd. 
Uitgangspunt van het ontwerp was immers dat men 
moest kunnen gaan en staan waar men wilde. 
De aanleg van het Amsterdamse Bos zorgde voor 
een hoop werkverschaffing. Dit kwam goed uit 
aangezien de crisis in de jaren dertig voor grote 
werkloosheid zorgde. Tussen 1934 en 1940 werkten 
er 20.000 mensen aan het Amsterdamse Bos. 

Tijdens de oorlog werden er door de Duitsers 
verschillende werkkampen opgericht in het 
Amsterdamse Bos. Delen van hetjonge bos werden 
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gekapt voor de plaatsing van luchtafweergeschut 
(ter verdediging van Schiphol). Tijdens de 
hongerwinter van '44/'45 werden nog meer delen 
van het bos gekapt door de bevolking . Na de oorlog 
werd het bos hersteld en afgemaakt. In 1970 werd 
de laatste boom geplant. Het Amsterdamse Bos 

kent momenteel 150 verschillende boomsoorten 
en een grote variatie aan natuurlijke biotopen met 
bijbehorende flora en fauna . Het Park, met ruim 
1000 hectaren natuur, biedt volop mogelijkheden 
voor verschillende activiteiten en educatieve 
programma's. Naast Hockey biedt hetAmsterdamse 
Bos ook ruimte voor andere topsporten zoals roeien 

(Bosbaan), kanovaren, cricket, tennis, paardensport 
en voetbal.6 

Het Amsterdamse Bos in goed bereikbaar vanuit 
de stad en vormt door diens ligging een natuurlijke 
buffer tussen Amstelveen en Schiphol. 
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Uitgangspunten 

Een wandeling door het Amsterdamse Bos is 
in elk jaargetijde een enerverende ervaring. De 
vele wandelpaden tonen de wandelaar de grote 
verscheidenheid aan natuur in het park. Open 

velden, dichte bossen en waterpartijen lopen in 

elkaar over en zorgen voor een afwisselende 
ruimtelijke ervaring . Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat het Amsterdamse Bos een populaire plek is voor 

inwoners van Amsterdam en Amstelveen om even 

de drukte te ontvluchten. De vele mogelijkheden 

voor recreatie maken dit park van grote waarde 
voor de omgeving van Amsterdam. De kracht van 
het park zit onder andere in de verscheidenheid 
aan plekken . Elke plek met zijn eigen specifieke 
mogelijkheden om gebruikt te worden. De grote, 
open grasvelden lenen zich uitstekend voor een 
potje voetbal of een groot evenement. De bossen 

daarentegen bieden schaduw of beschutting 
tegen wind en regen. Er zijn daarin verschillende 

gradaties te onderscheiden: afhankelijk van de 

soort en dichtheid van de begroeiing biedt een 
plek meer of minder beschutting . Het bladerdak 
werkt als zonnescherm, in de zomer dicht begroeit 
maar in de winter kaal en laat het de zon door. Een 
wandeling door het bos maakt de wandelaar meer 
bewust van het weer en de seizoenen. 

Toegankelijkheid 

De naam van 'Sportpark het Amsterdamse Bos' 
suggereert dat dit sportpark onderdeel uitmaakt 

van het Amsterdamse Bos. Toch is van de 
eerder beschreven ervaringen geen sprake in 

het sportpark. Er lijkt een hoekje van het Bos te 
zijn afgeknipt. Dit wordt versterkt door het feit dat 
waneer er geen hockeyactiviteiten zijn , de locatie 

met hekken afgesloten is dus ontoegankelijk voor 
gebruikers van het Amsterdamse Bos. Het is 
ook niet de bedoeling dat wandelaars of fietsers 
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gebruik maken van dit stukje. Het sportpark gaat in 
de huidige situatie ten koste van het Amsterdamse 
Bos. Is er een situatie denkbaar waarin het 

sportpak juist onderdeel is van het Amsterdamse 

Bos? Een situatie waarin het sportpark een 

aanvulling is op het wandelpark en net als het park 

multifunctioneel en op alle tijdstippen gebruikt kan 
worden? Dit zou betekenen dat het Sportpark, net 
als het Amsterdamse Bos, een open karakter moet 

krijgen, toegankelijk voor wandelaar en fietsers . 

Het sportpark zou een meerwaarde moeten vormen 
voor wandelroutes, met vergelijkbare ervaringen 
als in de rest van het Amsterdamse Bos. Er zouden 

verschillende plekken moeten ontstaan die zorgen 
voor verschillende vormen van beschutting tegen 
zon en regen . Het sportpark zou echt een sportpark 
worden , in plaats van een gesloten sportcomplex. 

Landschappelijkheid 

Om een echt sportpark te realiseren moet het 

ontwerp naar analogie van het Amsterdamse Bos 
tot stand komen. Uitgangspunt van het ontwerp is 
dan ook de laagverdeling vergelijkbaar is met het 

Amsterdamse Bos. Het ontwerp kent drie lagen : 

1. Het bladerdak 

2. Het landschap 

3. De voorzieningen 

De bovenste laag, het bladerdak, zorgt voor meer 

of mindere mate van schaduw en voor beschutting 
tegen regen . Deze laag is aanwezig op plekken die 

daar behoefte aan hebben vanuit hun functie . 
De andere twee lagen zijn verstrengelt , waarbij de 
landschapslaag dominant is . De voorzieningen, als 
clubruimtes, tribunes en velden liggen verzonken in
of zijn onderdeel van het landschap. Hierdoor blijft 
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DEEL 11 - Uitgangspunten / 39 



40 



Batmof)(}. C (2002) 
lnfomwl, Mtlnchen. 
Prestel arlag 

p40. 
afb. 15 - Tmdnroneel 
.s1adion vs Ldg~Jn/Jena
dering 

het landschap haar open en toegankelijke karakter 

behouden en wordt de relatie tussen bebouwing 
en landschap versterkt. Bovendien wordt door het 

verzinken van de gebouwvolumes voorkomen dat 

de gebouwen snel opwarmen door de zon in de 

zomer. In de winter wordt het energieverlies beperkt, 

de gebouwen worden door een dikke laag grond 
met redelijk constante temperatuur geïsoleerd. Dit 
is een belangrijk uitgangspunt om de ambitie van 

een zelfvoorzienend gebouw te kunnen realiseren . 

Door de gekozen lagenstructuur ontstaat dus geen 
stadion in traditionele vorm, gesloten en naar 
binnen gericht, maar in een nieuwe, open, naar 
buitengerichte vorm: een stadion als onderdeel 
van het landschap. De voorzieningen voor het 
Olympisch toernooi kunnen hierdoor gescheiden 
zijn, wat een voordeel is voor onafhankelijk gebruik 
na de Spelen. 

In de landschapslaag zijn wandelpaden opgenomen 
die aansluiten bij de routes door het Amsterdamse 
Bos. Om gebruik van deze wandelpaden te 
stimuleren wordt een parkeervoorziening voor 

bezoekers van het hele Amsterdamse Bos 

aangelegd. Tevens is er een tramhalte in dit gebied 

waardoor het nieuwe sportpark startpunt wordt van 
verschillende wandelroutes door het bos. 

Zon, wind en regen 

Kenmerkend voor het bos zijn de verschillende 
microklimaten. Dit zorgt voor de grote diversiteit 

van het bos. De eerder genoemde laag van het 
bladerdak zal hiervoor zorgen in het sportpark. Deze 
laag werkt als filter voor zonlicht en zorgt daarmee 
voor een aantrekkelijk klimaat er onder. Net als een 

natuurlijk bladerdak vangt deze laag een deel van 
het zonlicht op en gebruikt de opgevangen energie 
op een nuttige manier. De voorzieningen liggen in 

"Shou/d a Stadium in cross-section be a composite building of dependant attachments; why nat try 

different /ayer that are independent?" The Chemnitz Salution - Peter Kul ka en Ulrich Königs7 
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de zomer in de schaduw van dit bladerdak waardoor 
ze gemakkelijker (met minder energie) koel en 
aangenaam te houden zijn (lagere koel last). Door de 

dichtheid van het bladerdak, d.w.z. de verhouding 

tussen opgevangen en doorgelaten hoeveelheid 
zonlicht, te variëren kan de hoeveelheid schaduw 
worden aangepast aan de behoefte. De behoefte 

aan schaduw varieert met de seizoenen, maar ook 

met het uur van de dag. Door een beweegbaar 

bladerdak te maken kan een luchtstroom worden 
veroorzaakt die op bepaalde momenten zorgt 
voor extra comfort op bepaalde plekken in het 

landschap. 

Regenwater in het Amsterdamse Bos wordt 

opgenomen door planten en bomen. Overtollig 

water wordt op natuurlijke wijze gefilterd en vloeit af 
naar oppervlakte- en grondwater. Het verdampen 
van het water maakt de cirkel rond. Het regenwater 

is noodzakelijk voor het voortbestaan van het bos. 
Ook de velden van het hockeycomplex hebben 

water nodig. Dit zijn kunstgrasvelden die regelmatig 

besproeid moeten worden voor een verbetering 

van de oppervlakte eigenschappen. Regenwater 
wordt hiervoor opgevangen en gefilterd. De 
waterhuishouding van het gebied wordt als gesloten 

cirkel ontworpen. 

Ook de zonne-energie die op het landschap en 
de tribunes valt kan nuttig gebruikt worden. De 
temperatuur van het kunstgras van de velden kan in 
de zomer behoorlijk oplopen. Door de velden en de 
tribunes te koelen worden deze aangenamer voor 
de gebruikers. De warmte die vrij komt kan worden 
opgeslagen in de bodem (d.m.v. een aquifer) en 
indien nodig gebruikt worden voor de verwarming 
van de clubruimtes en warm tapwater. 's Winters 
kan met het zelfde systeem voorkomen worden 
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dat de velden bevriezen. Dit zorgt voor een langer 

speelseizoen en voor voldoende koud water om 's 
zomers mee te koelen . 
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Organisatie 

Programma 
Het voordeel van de locatie is dat er momenteel 
al drie hockeyclubs zitten met behoefte aan een 

stadion. Tijdens de Spelen kunnen deze drie 
clubs samen het hockeytoernooi faciliteren. Na de 
Spelen moeten ze dan weer kunnen functioneren 
als drie onafhankelijke clubs. De uitdaging is dus 

om de het programma voor het Olympisch toernooi 
en het programma voor drie onafhankelijke 

clubs, die natuurlijk elk waarde hechten aan 

een eigen identiteit, samen te voegen tot een 
gemeenschappelijk programma voor het nieuwe 

ontwerp. 
Bij het opstellen van het Programma van Eisen rijst 
echter wel een probleem: Het ontwerp zal pas in 
2028 gerealiseerd zijn . Tegen die tijd zullen eisen 
en wensen rond capaciteiten en oppervlakte van 
ruimten veranderd zijn . Hiermee moet rekening 
worden gehouden wanneer het programma 

gebaseerd wordt op huidige ontwerpen en 
gebouwen. 

De primaire benodigdheden voor het houden van 

een Olympisch hockeytoernooi zijn vrij eenvoudig: 
Twee hockeyvelden met tribunes. 
Aan het Olympische hockeytoernooi nemen 12 
teams deel. Dit is al sinds de Spelen van 1984 
onveranderd , waarmee aannemelijk lijkt dat dit in 

2028 nog steeds het geval zal zijn . Mocht door 

toenemende populariteit het deelnemersaantal 
verhoogd worden is dit op te vangen door ook 
wedstrijden op trainingvelden te spelen of het aantal 
wedstrijden per veld te verhogen . Het toernooi zal 
worden gespeeld gedurende 13 achtereenvolgende 
dagen waarbij er in totaal 42 wedstrijden gespeeld 

worden . Dit komt neer op maximaal drie wedstrijden 
per dag . 
De capaciteit voor de tribunes is vastgesteld op 

15.000 voor het hoofdveld en 5.000 voor het tweede 
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TABEL 01 - Programma Clubhuizen (na de Olympische Spelen) 

Ruimte Richtlijn Aantal ruimtes m2 
oppervlakte Clubhuis Clubhuis Clubhuis 
m2 AH&BC Pinoké Hurley 

clubruimte 600 1 1 1 1800 

keuken 50 1 1 1 150 

opslag keuken 30 1 1 1 90 

vergaderruimte 30 2 2 2 180 

toiletgroep 100 1 1 1 300 

materiaalopslag 50 1 0 0 50 

kantoorruimte 100 1 1 1 300 

persruimte 100 1 0 0 100 

installatieruimte 30 3 1 1 150 

kleedkamer 65 16 8 8 2080 

scheidsrechters- 18 4 2 2 144 
kleedkamer 

EHBO ruimte 15 1 1 1 45 

dokterskamer 30 1 1 1 90 

fysioruimte 30 2 1 1 120 

VIP-ruimte 50 1 1 1 150 

technische ruimte pers 20 1 0 0 20 

totaal 5769 

48 



veld. Dit zijn de zelfde getallen als aangehouden 

worden bij het ontwerp van het hockeycomplex 
voor de Olympische Spelen in 2012 in Londen. 
De overige voorzieningen die nodig zijn voor een 
clubhuis (inclusief Olympische voorzieningen) zijn 
gebaseerd op onderzoek van bestaande clubhuizen 
en informatie over het PVE dat geldt voor het ontwerp 

van Londen. Dit laatste was nog niet concreet wat 

betreft oppervlaktes van de verschillende ruimten . 
Wel gaf het inzicht in de soort ruimten die nodig zijn 

bij de organisatie van een Olympisch toernooi. De 
gegevens uit TABEL01 vormen het uitgangspunt 

voor het programma van de drie onafhankelijke 
hockeyclubs. Hierbij is rekening gehouden met 
een toename van de ruimtebehoefte van 15% voor 
2028 ten opzichte van de huidige situatie. Tijdens 

de Olympische Spelen worden sommige van deze 
ruimtes gebruikt voor tijdelijke Olympische functies. 

TABEL02 laat zien hoe de ruimtes uit het Olymisch 

programma na de Spelen in het programma van de 
clubhuizen gepast worden . 

Terreininrichting 

Voor de inrichting van het terrein is in grote lijnen de 
huidige situatie aangehouden. Dat wil zeggen dat 

de hockeyclubs op ongeveer de zelfde plek blijven 
zitten en dat ook de ligging van de hockeyvelden 
weinig veranderd . De meeste veranderingen 

vinden plaats rond de grootste club, hier komen 
de twee hoofdvelden voor het Olympisch toernooi. 
De overige velden, die natuurlijk nodig zijn voor 

de clubs voor en na de Spelen, kunnen tijdens de 
Spelen gebruikt worden als trainings-/opwarmveld 
en voor activiteiten rond de Spelen als bijvoorbeeld 
een jeugdtoernooi of clinics. 
Het hoofdveld ligt het dichtst bij de ingang 
van het Amsterdamse Bos en de Olympische 

tramhalte . Voor de grootste groep bezoekers van 
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Restaurant 
- Terras 
- Restaurantruimtes 
-Keuken 
- Feestzaal 

Centrale voorzieningen 
- Sportcafé 
- Kleedkamers 
- Organisatie 
- Persruimte 
- DoQingcontrole 
-EHBO 

Sporters voorzieningen 
- Teamruimtes 
- Familie- en 
ontspanningsruimte 
- Catering 
- Vergaderruimtes 
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het hockeytoernooi blijven zo de loopafstanden 
beperkt. 

Het clubhuis van de grootste club, AH&BC, zal 
tijdens de Spelen de belangrijkste rol hebben. 

Hierin zal de organisatie van het toernooi kantoor 

houden en zijn de kleedkamers voor de atleten. 
Het gebouw is tevens voorzien van ruimtes voor de 

pers, dopingcontrole en beveiliging. 
Onder het clubhuis bevindt zich een parkeervloer 
waar vanuit de tribunes en het clubhuis direct te 
bereiken zijn. Deze parkeergelegenheid is tijdens de 
Spelen alleen toegankelijk voor organisatie, atleten, 

pers en dergelijke. Na de Spelen, wanneer het 

TABEL 02- Olympisch programma 

Tijdens de Spelen Na de Spelen 

Sportcafé Clubruimte AH&BC 

stadion gebruikt wordt voor competitiewedstrijden 
zijn de parkeerplaatsen tevens beschikbaar voor 

toeschouwers. 

Het gebied met de hoofdvelden, tribunes en 
belangrijkste voorzieningen ligt op een heuvel in 
het landschap. Hierdoor wordt het centrum van het 
Olympisch toernooi benadrukt en wordt het tevens 
gemakkelijker de velden en de voorzieningen 
verdiept in het landschap aan te leggen (i.v.m. de 

hoogte van het grondwater en de hoeveelheid te 
verplaatsen grond). De ruimte onder de tribunes 
zal worden gebruikt voor installaties en de opslag 

van onder andere regenwater. 

Organisatie toernooi Kantoorruimte AH&BC 

Dopingcontrole Fysioruimte AH&BC 

Teamruimtes Kleedkamers Pinoké 

Familie- ontspanningsruimte Clubruimte Pinoké 

Catering Keuken Pinoké 

Vergaderr. olympische teams Vergaderruimtes Pinoké 

Openbaar restaurant Clubhuis Hurley 

Beveiliging terrein Beveiliging parkeergarage ...... 
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Het nieuwe ontwerp voorhetclubhuis van hockeyclub 

Pinoké zal tijdens de Olympische Spelen dienst 
doen als dagverblijf voor de atleten en hun familie . 

Elk team kan zich hier op het gemak voorbereiden 
op de wedstrijd die er die dag op het programma 
staat. Er zijn ontspannings- en trainingsfaciliteiten 

en ruimte voor tactiekbesprekingen. Het terrein 

rond deze faciliteiten is niet toegankelijk voor 
publiek en bevindt zich in het zuidelijk deel van het 

sportpark. 

Het nieuwe gebouw op de huidige locatie van 
hockeyclub Hurley zal tijdens de Spelen functioneren 
als openbaar restaurant. Het restaurant valt niet 
onder het terrein van het Olympisch Hockeytoernooi 
en daarmee vallen alle drie de hockeyclubs in een 
andere toegankelijkheidszone tijdens de Spelen. 
Na het Olympisch toernooi wordt het restaurant met 
een aantal kleine aanpassingen (het inbouwen van 

de kleedkamers) geschikt gemaakt om als clubhuis 
voor hockeyclub Hurley te kunnen functioneren . 
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p54 
all! J9- Hel ontwerp 

Ontwerp 

Het bladerdak 

In het Amsterdamse Bos kenmerkt het bladerdak 
zich door een variërende dichtheid aan bladeren 
en takken die daarmee in verschillende mate licht 
doorlaten . Dit bepaald voor een belangrijk deel de 
sfeer in het landschap en de geschiktheid van de 
plek voor bepaalde activiteiten . Op sommige plekken 
ontbreekt het bladerdak. Hierdoor ontstaat ruimte 
voor grotere activiteiten zoals een potje voetbal. 
Juist deze afwisseling maakt het Amsterdamse 
Bos tot een aantrekkelijk gebied voor wandelaar en 
andere recreanten. Door het idee van het bladerdak 
door te zetten in het hockeycomplex ontstaat een 
gebied dat onderdeel is van het Amsterdamse 
Bos . Een mogelijkheid om dat te doen is door het 
hockeyterrein vol te planten met bomen op plekken 
waar een bladerdak wenselijk is . Dit is niet de 
gekozen oplossing om een aantal redenen: Ten 
eerste is het erg onwenselijk veel bomen naast 

een hockeyveld te hebben in verband met vallende 
bladen . Ten tweede, en dat is misschien nog wel 
belangrijker, kunnen de bomen behalve schaduw, 
niks bijdragen aan de energiehuishouding van het 
hockeycomplex. In het park zijn de bomen wel 
onderdeel van de energiehuishouding: zonlicht 
wordt via fotosynthese omgezet in bruikbare 
energie, de boom groeit, de afgevallen bladeren 
bieden voedingsstoffen voor nieuwe planten in het 
park, etc. Het bladerdak van het hockeycomplex 
zal op een of andere manier deze voedingsstoffen 
(energie) moeten leveren voor het hockeycomplex. 
Er is dus behoefte aan een ander soort bladerdak . 
Het nieuwe bladerdak is gebaseerd op de manier 
waarop het bladerdak in het bos beleefd wordt 
en sluit daarbij aan bij het Bos. Je zou kunnen 
zeggen dat het een meerwaarde is voor het bos: 
een nieuwe 'bomensoort' die is aangepast aan de 
(unieke) activiteiten die er op die plek plaats vinden. 
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p56. 
afb. 20- Membraancon
.stwcti~:: 

Dit nieuwe bladerdak wordt daarmee kenmerkend 

voor de activiteit, in dit geval het Olympisch 
Hockeytoernooi. 

Het ontworpen bladerdak moest voldoen aan de 
volgende voorwaarde: 

1. Zorgen voor schaduw. Het bladerdak 
moet voldoen aan de wisselende 

behoefte aan schaduw. Deze behoefte 
wisselt van plek tot plek en van dag 
tot dag. In de zomer zijn schaduwrijke 
plekken op de tribune zeer wenselijk, 

terwijl men in de winter liever van elk 
zonnestraaltje wil profiteren. 

2. Zorgen voor energie. Het 

tegengehouden zonlicht moet nuttig 
gemaakt worden om een plek te kunnen 

krijgen in de energiehuishouding van 

het gebied. 

3. Het opvangen van regen. Tijdens een 
regenbui moet het bladerdak delen van 

het landschap (in het bijzonder delen 
van de tribunes) droog houden. Het 
regenwater speelt een belangrijke rol in 
de waterhuishouding van het gebied en 
moet dus niet alleen tegen gehouden 
worden maar ook verzameld kunnen 
worden. 

4. Zorgen voor eenheid in het gebied. 
Er wordt altijd van onderaf tegen het 
bladerdak aangekeken. De vorm van 

het bladerdak is dus zeer belangrijk in 
de beleving van het landschap en de 
ervaring van de bezoekers. 

De vorm van het bladerdak is een abstracte 

verwijzing naar de bomen in het park. De 
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p58. 
afb.2 7 - Op/Jouw mem
braan 

bladerdaklaag is los gemaakt van het landschap 
en wordt gedragen door een structuur van 
verticale kolommen. De hoofddraagconstructie 

bestaat naast deze kolommen uit een lichtgewicht 

membraanconstructie. De constructieve 
eigenschappen van het membraandoek bepalen 

de vorm van het bladerdak. Het membraan werkt 

tevens als een vorm van zonwering: een deel van 
het zonlicht wordt maar doorgelaten. De opbouw van 

het membraan is te zien in afbeelding 21. De basis 

van het membraan wordt gevormd door geweven 
polyester vezels. Deze vezels zelf laten geen licht 
door, de translucentie van het membraan wordt 
bepaald door de openingen tussen het weefsel. 

Daarnaast is de doorlatendheid te beïnvloeden door 
de coatings die worden toegepast. Deze bepalen 
tevens de hoeveelheid licht dat gereflecteerd 

en geabsorbeerd wordt. Voor het toegepaste 

membraan is de doorlaatbaarheid ongeveer 15%8 . 

Door het dubbel toepassen van het membraan 

wordt de totale hoeveelheid doorgelaten zonlicht 
2,25% (15% van 15%). Een coating van PVC zorgt 
voor de waterdichtheid van het membraan. 

Een eigenschap van de membraanconstructie 

is dat enige speling in de constructie mogelijk is. 
Een windvlaag heeft invloed op het evenwicht in 
de constructie waardoor deze tijdelijk van vorm 
veranderd en een nieuw evenwicht ontstaat. 
De horizontale drukprofielen die samen met de 

kolommen het membraandoek opspannen worden 
met stalen kabels bevestig aan de kolommen . 
Deze kabels dienen als beveiliging voor als het 
doek scheurt, ter voorkoming van knik en een te 
grote vervorming van de constructie. Bovendien 
zijn deze kabels belangrijk tijdens de montage van 

het membraan. 

De uitgangsmodule van de constructie bestaat 
uit een kolom met drie horizontale drukprofielen 
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p60 
aflr22- Hoofd
Uraagccmstructie 
afl1. 2:l - Spankabels 

en twee membraandoeken (boven en onder). 

Afhankelijk van de locale behoefte zijn de modeles 
worden vervormd en geschakeld. Hierdoor blijft er 

tijdens het ontwerp een grote vrijheid bestaan in de 

vorm en grote van het bladerdak (zie afbeelding 24 ). 
De uitgangsmodule heeft een straal van ongeveer 
12 meter, de kolom heeft een hoogte van ongeveer 

16 meter boven maaiveld. 

Het bovenste membraan is voorzien van een 

abstracte bladerprint van polymeren zonnecellen. 
Polymeren zonnecellen zijn flexibele zonnecellen 

gebaseerd op kunststof (polymeren). Polymeren 

zonnecellen zijn momenteel volop in ontwikkeling. 
Momenteel hebben deze cellen een rendement 

van bijna 5% (vijf procent van de opvallende 
zonne-energie wordt omgezet in elektriciteit). 

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) 

streeft er in haar onderzoek naar om in 2010 een 

rendement van 10% te bereiken. 9 

Wanneer deze ontwikkeling geëxtrapoleerd wordt 
naar 2028 ontstaat een rendement van ongeveer 

25%. De snelheid van deze ontwikkeling is dan 

vergelijkbaar met de rendementsantwikkeling 
van de traditionele zonnecel. Om het resultaat 
niet te overschatten is bij de berekening van 

de energieopbrengst van het totale bladerdak 

uitgegaan van een rendement van 20% (zie 

TABEL03). Uit deze grove berekening blijkt dat 

de totale opbrengst volgens huidige maatstaven 
voldoende is om ruim 550 huishoudens van energie 

te voorzien. 

Ook de printtechniek voor het aanbrengen van de 
polymeren op hetdoek is momenteel in ontwikkeling. 
Onder andere Holst Centre (samenwerking tussen 

IMEC-nl en TNO) heeft al enige resultaten geboekt 
op dit gebied. 10 Vooralsnog is deze techniek 

alleen gericht op toepassing op kleine stukken 
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p62. 
afb. 24- Sc/Jakelmg 
en vervorming van uo 
biJSi!:imOdti/i.: 

TABEL03 - Schatting opbrengst energiedak 

dakoppervlak 13098 

dichtheid PV-print 0,6 

percentage beprint dakvak 80 

huidig rendement Polymeren Cellen 5 

verwacht rendement 2028 20 

Huidige situatie11 : 

1 m2 PV (standaard) leverd 80 

dat is een rendement van 15 

behoefte huishouden 1200 

Geschatte prestatie Polymeren Ce-
llen 2028: 

verwacht rendement 20 

verwachte opbrengst 106,667 

totale vemogen dakvlak 670617,6 

totale vermogen in aantal huishoudens 558,848 

m2 

% 

% 

% 

kwh/j 

% 

Kwh/j 

% 

Kwh/j/m2 

Kwh/j 

huishoudens 
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p64. 
afb.25- Veronderende 
doorlaatbaal f1uid door 
versclwivmg va11 de 
prrnten 

textiel zoals kleding . Gezien de snelheid van de 
ontwikkeling kan er vanuit gegaan worden dat in 
2028 de technische mogelijkheden voor het printen 

van grote oppervlakte aanwezig zijn . 
Onder het bovenste membraan bevindt zich een 

extra laag met zonwerend doek. Op dit doek is 
dezelfde print aangebracht als op het membraan. 

Dit doek staat in tegenstelling tot het membraan 
niet op spanning en heeft dus geen invloed op 
de hoofddraagconstructie. In de uitgangssituatie 

bevindt het doek zich tegen het buitenste membraan 
aan . Het doek is langs de mast naar beneden te 
bewegen waardoor de printen ten opzichte van 
elkaar verschuiven. Hiermee is de hoeveelheid 

zonlicht dat tegen gehouden wordt te regelen. 
In het bewegende doek bevinden zich overlapte 
openingen . Tijdens het naar beneden bewegen 
van het doek kan zo lucht tussen het doek en het 

bovenste membraan stromen. Bij het omhoog 

brengen van het doek wordt deze lucht naar buiten 

gedrukt. Door de onderdruk die ontstaat tussen 
het doek en het onderste membraan wordt nieuwe 

lucht van onder en de zijkant aangezogen . Door 

het op en neer bewegen van het doek kan zo 

een luchtstroom op gang gebracht worden die de 
zonnecellen koel houdt en daarmee het rendement 

maximaal. De luchtstroom die ontstaat, kan tevens 
zorgen voor een aangenamer klimaat onder en 
rond de membraanconstructies. 

De schaduw die de bladerprint oplevert valt op het 

onderste membraan en geeft daarmee een steeds 
wisselend beeld aan de onderzijde. Het onderste 
membraan is egaal wit en laat een gedeelte van 

het licht door. Op bewolkte dagen levert dit een 
egaal beeld op, gaat de zon schijnen wordt het 
bladerpatroon zichtbaar. Het gekleurde licht van 
lampen in de constructie wordt door het membraan 
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p66 
af/) 26a I lm e -Monta
ge volgorde 

verstrooid en zorgt als het donker is voor een 
gekleurde gloed. De kleur van het schijnsel is aan 
te passen aan de situatie (Olympisch toernooi of 
clubfeest etc.) 

Het onderste membraan steekt loopt ongeveer 

een halve meter verder naar buiten dan het 

bovenste membraan. Het regenwater dat op het 
bovenste membraan valt, valt hierdoor aan de 
rand in het onderste membraan. Door de vorm van 

het membraan wordt het water verzameld bij de 
kolommen. Een trechter van RVS vangt hier het 
regenwater op waarbij het door een uitneembaar 

persooster ontdaan wordt van grove delen als 

takjes en bladeren . Het water stroom vervolgens 
via een perforatie in de stalen kolom naar beneden 
(zie detail V06 in de bijlage). Beneden wordt het 

regenwater naar de opvangtank gepompt. De 
volledige waterhuishouding is terug te vinden in het 

hoofdstuk 'Water- en energiestromen' . 

Bij de montage van de constructie wordt eerst het 

onderste gedeelte van de ronde stalen kolom (0 

800mm) moment vast in de fundering bevestigd 

(zie detail V05 in de bijlage) . Het onderste deel 
van de kolom komt tot ongeveer drie meter 
boven maaiveld . In het uiteinde van de kolom 
wordt een RVS trechter gezet ten behoeve van 
de wateropvang. Hierin wordt vervolgens de 

rest van de kolom gezet (afb.26a). Het onderste 
membraan wordt over de kolommen heen gelegd 
(afb.26b). In het membraan zijn van te voren ronde 
gaten aangebracht waar de kolommen doorheen 

steken. Inklemming in een stalen ring zorgt voor 

een gelijkmatige krachtenoverdracht naar het 
membraan . De stalen kabel die door de rand van het 
membraan loopt wordt aan de constructie bevestigd 

en de kabel wordt op spanning gebracht. Katrollen 
zorgen dat de spanning in de kabel overal gelijk 
is waardoor dat de verticale profielen in de juiste 
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p68. 
i1fb.27- Gaten /n l !el 
landschap 

stand gaan hangen, waarin ze uitsluitend op druk 

belast worden (afb.26c). Na het aanbrengen van 

de voorzieningen voor het zonwerend doek wordt 

het bovenste membraan op vergelijkbare manier 
bevestigd (afb.26d). De membranen worden aan 
de kolom bevestigd. Door de onderste bevestiging 

naar beneden te trekken wordt de constructie op 

spanning gebracht (afb.26e ). Voor detaillering zie 
detail V06 in de bijlage. 

Het landschap 
Het landschap van het Amsterdamse Bos loopt 

door in het landschap van het hockeypark. Net als 
in het Amsterdamse Bos zijn in het hockeypark 
heuvels en wandelroutes aangebracht. De heuvels 
benadrukken de verschillende plekken in het 

landschap. Het landschap bestaat voornamelijk 
uit gras Hierin is een wandel- en waterstructuur 

aangebracht die aansluit op die in het Amsterdamse 

Bos. De hockeyvelden zijn als compositie van 

rechthoekigevlakken onderdeel van het landsschap. 
Een compositie van rechthoekige gaten in het 

landschap geeft de locatie van de verschillende 

voorzieningen aan. De gaten worden vanuit het 
landschap zichtbaar door een betonnen rand die 
als borstwering dient. Deze gaten en de kolommen 

van het bladerdak geven in zekere mate structuur 
aan het landschap en zijn mede bepalend voor 

de loop van de (wandel)routes door het gebied. 
De grote open grasvlakken zijn te gebruiken als 
cricketvelden waardoor ook de cricketclub in het 
sportpark kan blijven bestaan. 

Door de plaatsing van de membraanconstructies in 
het landschap kan per plek bepaald worden waar 
op sommige momenten schaduw moet zijn en 
welke plekken beschut moeten zijn tegen regen. 
Op de tribunes ontstaat een gevarieerd klimaat: 

Delen van de tribune komen in de schaduw en/of 
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p70. 
afb.28- Schaduw rond 
veld A op 14 augustus 
2028 om 1000. 13.30 
en 16 00 

worden beschermd tegen de regen . Net als bij een 
picknick in een park kan iedereen een plekje op de 
tribune zoeken die hem of haar aan staat. In de 
zomer zullen zo de schaduwrijke plekken als eerste 
vol zitten, terwijl in het voorjaar eerder gekozen 
zal worden voor de zonnige plekken . Omdat de 
tribunes onderdeel van het landschap zijn is er bij 
grote belangstelling ook de mogelijkheid om vanuit 
het park de wedstrijd te bekijken. 
Behalve ter bescherming van de tribune worden 
de membraanconstructies ook ingezet voor het 
aanduiden van de toegangen naar het Olympische 
gebied en voor het verlagen van de koellast van de 
gebouwen in de zomer. Dit laatste doen ze door in 
de zomer een schaduw te werpen in de gaten en 
daarmee op de terrassen en gevels van gebouwen 
eronder. 

De voorzieningen 
De gebouwen van de drie hockeyclubs liggen 
verzonken in het landschap. Hierdoor vormen 
ze nauwelijks een obstakel en ontstaat een 
open toegankelijke gebied. De relatie tussen de 
gebouwen en het landschap wordt gevormd door 
rechthoekige gaten in het landschap. Deze gaten 
werken voor de gebouwen als patio: ze voorzien 
de gebouwen van licht, lucht en een buitenruimte . 
Vanuit de gebouwen is het landschap niet 

zichtbaar: de gebouwen liggen onder de grond 
en krijgen daarmee een introvert karakter. De rol 
van 'het gat' (de patio) wordt hierdoor versterkt. Dit 
heeft direct invloed op de indeling van de ruimtes. 
Functies die daglicht nodig hebben komen rond de 
gaten te liggen, terwijl functies die geen daglicht 
nodig hebben verder naar de buitenkant komen te 
liggen. 
In de gebouwen wordt men zich bewust van het 
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p72 
afb.29a - Traditionele 
organisatie 
afb.29b- Organisallt! 
rond patio 
af/> 30a 1/m d- Relaties 
gat-{}ebouw 

ondergronds zijn: het enige daglicht komt van boven, 

via de gaten in het landschap. De gaten zijn de enige 
verbinding tussen het gebouw en het landschap. 
De grote van een dergelijk gat heeft invloed op de 
mate van deze ervaring. Hoe kleiner het gat, hoe 
groter de bewustwording van het 'verzonken liggen ' 
in het landschap. De gaten zijn dus bepalend voor 
de beleving van de gebouwen. Een gat in het 
landschap kan op verschillende manieren in het 

gebouw gebruikt worden. De betonnen wanden 

van het gebouw benadrukken door hun structuur en 

kleur de verhouding tussen gebouw en landschap: 
het massieve en steenachtige sluit aan bij het feit 

dat de gebouwen onder het landschap liggen en 
daarmee onderdeel van de aarde lijken te zijn. 
Om akoestische problemen te voorkomen worden 

breedplaatvloeren met een poreuze onderlaag 
toegepast. 
Wanden die onderdeel van een gat zijn vormen 

een uitzondering. Deze zijn van glas en aan de 
buitenzijde voorzien van verticale houten latten . 
Tussen deze latten zit 2 centimeter speling waar 
daglicht tussendoor valt. Er ontstaat hierdoor een 
ander type wand , kenmerkend voor de plaats van 

een gat, dat lichter is dan het beton van de andere 
wanden. Door het weglaten van één of meerder 
latten kan de transparantie van de wanden vergroot 

worden . De verticale latten waar de gaten aan 

de binnenzijde mee bekleed zijn, zijn latten van 

Europees acacia met verschillende breedtes. De 
willekeurigheid , structuur en uitstraling die hierdoor 

ontstaat, benadrukt de link met het landschap en 
het Amsterdamse Bos . 

Deze latten zijn gemonteerd op RVS-frames. Twee 
frames van 0,5 meter breed zijn scharnierend aan 
elkaar verbonden en vormen een gevelelement 
Deze elementen worden opgehangen aan rails en 
kunnen desgewenst opengeschoven worden (zie 
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p74 
afb.31a- Gevelele
menten gesloten 
afb 31/.J- Govolele
menten hd/f geopencl 

afbeelding 31 ). Dit kan bijvoorbeeld in de winter 

zorgen voor extra (passieve) zonnewarmte en 

daglicht in de ruimtes . Tevens maakt dit systeem het 
glas aan de buitenzijde bereikbaar voor reiniging. 
De exacte detaillering van deze gevelelementen is 
terug te vinden in de details V01 , V02 en H01 in de 
bijlage. 

Vanuit het concept van de gaten in het landschap zijn 
drie clubhuizen ontworpen . Elk clubhuis gaat op een 

andere manier om met dit concept, waardoor drie 
clubhuizen ontstaan met een verschillende identiteit 
die toch onderdeel zijn van het zelfde ontwerp. De 
materialisering is identiek, de verschillen zitten in 
de organisatie van de ruimtes en de manier waarop 
de ruimtes op elkaar en op de gaten reageren. De 
verschillen in organisatie worden onder andere 

veroorzaakt door de verschillende functies die 
de clubgebouwen tijdens de Olympische Spelen 

krijgen. 

Clubhuis AH&BC 

Het grootste clubhuis ligt tussen de hoofdvelden 
van het Olympische toernooi en is op verschillende 
manieren toegankelijk. Vanuit de parkeerlaag 
komt men via een trap in de grootste patio terecht. 

Een andere trap vormt zelf een patio en verbindt 

het maaiveld (het landschap) met de clubruimte 
eronder. Omdat de tribunes dicht bij dit clubhuis 
liggen is het ook mogelijk direct vanaf de tribunes 
het clubhuis te bereiken. Door een gat in het 
landschap ook toe te staan in een tribune is het 
mogelijk een binnenruimte te hebben met uitzicht 
op het hoofdveld. Tijdens de Spelen is deze ruimte 
gereserveerd voor pers, daarna wordt het de 

Vipruimte van het clubhuis. In het ontwerp voor dit 
clubhuis is één gat aanwezig dat veel groter is dan de 
rest. De patio die door dit gat ontstaat is opgedeeld. 
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p76. 
alb.32- Geschr:idan 
bultomu/mies 

Een deel is 'teruggegeven' aan het gebouw, hierin 

zitten de medische voorzieningen. Dit deel is lager 
dan de patio , waardoor de patio toch herkenbaar 

blijft als rechthoekig gat is het landschap. In de patio 
ontstaan door de niveauverschillen gescheiden 

buitenruimtes (zie afb. 32) . Het bovenste terras is 
direct te bereiken vanaf de PersNipruimte en is dan 

ook niet bedoeld als algemeen terras . Een groter 

terras ligt een verdieping lager. Door dit terras net 
als de algemene clubruimte veertig centimeter te 

verhogen ten opzichte van de rest van de vloer 
wordt dit terras onderdeel van de clubruimte en 
daarmee de belangrijkste ontmoetingsruimte van 

het clubgebouw. 
Wanneer je het clubhuis binnenkomt via de ingang 
vanaf het hoofdveld en de tribunes komt je in een 
hal. Vanuit deze hal zijn de belangrijkste functies 
van het clubhuis te bereiken. Zo kun je direct 
naar de kleedkamers of naar het cluster met 

medische voorziening. Dit cluster bevat tevens de 
bestuurskamer van de club en een centrale ruimte 

die dienst kan doen als wachtruimte of een plek 
voor informele vergaderingen. Via de hal komt men 
ook in de centrale ruimte van het clubhuis . 
De centrale clubruimte is ruim 5,5 meter hoog. 
In deze ruimte speelt het verenigingsleven zich 

af. Ondersteund door bar en keuken is de ruimte 
geschikt voor het geven van feesten of om na een 

wedstrijd nog even gezellig wat na te praten. Door 
het openzetten van de grote schuifpuien wordt het 
terras direct onderdeel van de clubruimte. Het terras 
en clubruimte zijn zo ten opzichte van de patio 
geplaatst dat ze optimaal kunnen profiteren van de 
middag en avondzon. In de zomer, op het heetst 
van de dag vallen de gevels van de clubruimte in 
de schaduw van de membraanconstructies. In de 
winter staat de zon lager en valt er geen schaduw 
op deze gevels . Bij mooi weer profiteren de ruimtes 
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p78. 
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ricflting centrale 
clubruimte 
p 79. 
afb J4 - Centrale 
c/ubmlrnte 
p8U. 
afb 35 - Centrale 
clubrwmta (2) 
p8 1. 
afb.36 - Toegang 
Iloventerros en klet'd
kamers 
(>82. 
afb.37- Gang mee 
kleedkamers 

in de winter van deze passieve zonne-energie. 

De ruimte boven de keuken is onderdeel van de 
clubruimte. Deze ruimte is wat kleiner dan de rest 
van de clubruimte waardoor een plek ontstaat die 

ook wanneer er weinig mensen aanwezig zijn leuk 

is om te zitten. Deze ruimte biedt de mogelijkheid 

voor een kleine groep zich wat terug te trekken 
zonder het contact met de clubruimte te verliezen. 
Het overstek van deze ruimte in de grote clubruimte 
markeert de plek van de bar. Een gangetje langs 
de opslagruimte en de keuken vormt de verbinding 

naar de kleedkamers. De kleedkamers liggen in 

twee lagen aan een lange route rond de patio. 

Clubhuis Pinoké 

De omgeving van hockeyclub Pinoké zal tijdens 
de Spelen ingericht worden als dagverblijf voor de 
deelnemende teams, hun familie en internationale 

federaties. De structuur van het water in het 

gebied zorgt ervoor dat dit gebied eenvoudig af te 

sluiten en te beveiligen is. De hockeyvelden die 
bij deze club liggen kunnen tijdens het Olympisch 
toernooi gebruikt worden als trainingsveld voor de 

landenteams. De hockeyers overnachten in het 
Olympisch Dorp en komen op de dag dat ze een 

wedstrijd hebben naar het gebied. Er zijn per dag 

dus maximaal zes teams (drie wedstrijden) die 
g·ebruik maken van dit clubhuis. In het clubhuis 
krijgt elk team een eigen ruimte waar ze zich 
kunnen voorbereiden op deze wedstrijd. Er is een 

algemene ontspanningsruimte aanwezig waar 
de teams kunnen eten, drinken en ontspannen. 

Een aparte videoruimte geeft de mogelijkheid de 
vorige wedstrijd of de volgende tegenstander te 
analyseren als tactische voorbereiding. 

Bij dit clubhuis zijn twee gelijkwaardige patio's 
toegepast die de structuur van het gebouw bepalen. 
Eén patio is toegankelijk vanuit de teamruimtes, die 
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na de Spelen als kleedkamers zullen dienen. Deze 

buitenruimte bevindt zich in de bovenste laag van 
het gebouw. Vanuit deze buitenruimte kijkt men de 

centrale clubruimte in die over beide bouwlagen 
doorloopt. De tweede buitenruimte bevindt zich 

op de onderste laag en vormt het terras voor 

de clubruimte. Ook in dit clubhuis bestaat de 
clubruimte naast het grote hogen gedeelte uit 
een aantal kleinere ruimtes. Door deze verdeling 

ontstaan er meer mogelijkheden voor teams om 

hun eigen plekje te vinden, ook als het rustig is in 
het clubhuis. 
Men komt het clubhuis binnen op de bovenste 
laag waarna een brede trap direct naar de grote 
clubruimte leidt. Vanuit de clubruimte lopen twee 

trappen naar verschillende kleinere ruimtes in de 

bovenste laag. Boven de trappen komt daglicht via 
een gat in het landschap het gebouw binnen. In 
dit geval ontstaat er door een gat in het landschap 

dus geen patio in het gebouw maar alleen een 
daklicht. 

Clubhuis Hurley 

Dit clubhuis ligt buiten het eigenlijke terrein van het 

Olympisch hockeytoernooi. Hierdoor is het voor 

iedereen toegankelijk en zal tijdens de Spelen dan 
ook functioneren als openbaar restaurant. Een 
langgerekt terras ligt als gat in een steile helling van 

het landschap waardoor het clubhuis aan vanuit 

het landschap zichtbaar wordt. Hierdoor is het 
terras gericht op het de velden van de hockeyclub 

wat het restaurant toegankelijker maakt. Het terras 
en de ruimte daar direct achter hebben een café 
functie. Het restaurant kent verder verschillende 
ruimtes die, hoe dieper in het gebouw vragen om 
een langer verblijf. Achter het cafégedeelte bevindt 
zich een eetzaal met patio. Ook in dit gebouw komt 
men op de bovenste laag binnen. Wanneer men de 
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p89 
<db 42 - Bamumte mr.t 
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p90 
afb4 3 Entroe bar
ndmte 

trap afloopt naar de onderste laag vindt men nog 

een restaurantruimte en een barruimte met podium. 
Deze laatste ruimte maakt het gebouw een goede 
locatie voor de organisatie van feesten tijdens maar 
ook na de Olympische Spelen. 
Na de Olympische Spelen worden in de 

restaurantruimte de kleedkamers gebouwd. 
Wanneer van te voren rekening is gehouden met 

de plaatsing van waterleidingen en afvoeren is dit 

door de plaatsing van wanden tussen de reeds 

aanwezige kolomstructuur eenvoudig te realiseren. 
De caféruimte kan met een paar eenvoudige 
aanpassingen worden omgebouwd tot vergader
en bestuursruimtes . 

.... 
......;;o_E_E_L~II~-....;O;;.;.n.;.;.;tw~e;;.;.rp~;..... ___ / 91 



Print met polymere PV-cellen 

I I I I 
I I I I 

Warmtewinning 
uit tribunes en kunstgras hockeyveld 

Veldberegenin 
~ 



p92. 
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Energiestromen 

In de beschrijving van het ontwerp zijn een aantal 
onderdelen naar voren gekomen die een bijdrage 
leveren aan de zelfvoorzienendheid van het 

hockeycomplex. Om een goed overzicht te krijgen 
van de water- en energiestromen die tot deze 

zelfvoorzienendheid leiden wordt in dit hoofdstuk 

verder ingegaan op de organisatie van deze 
stromen. Deze organisaties zijn parallel aan de rest 
van het complex ontworpen. Hierin is de integraliteit 
van het ontwerp af te lezen: de energiestromen 
beïnvloedde het ontwerp, het ontwerp beïnvloedde 
de energiestormen. 

Waterhuishouding 

Regenwater zal worden opgevangen en opgeslagen 
in tanks onder de tribune. Vanuit de tanks kan 

het water gecontroleerd een helofytenfilter van 
moerasplanten in worden gelaten. Samen met 
afvalwater afkomstig van douches en keuken 

wordt het regenwater in dit helofytenfilter door een 
planten, zand en bacteriën gezuiverd tot water 

dat schoon genoeg is voor de beregening van de 
kunstgrasvelden en voor lozing in het oppervlakte 
water. Het water afkomstig van keuken en douches 
zal eerst ontdaan worden van vet en vast materiaal 
in een slibvangput 

Een kunstgras waterveld moet worden beregend 
ter verbetering van de oppervlakte kwaliteit. 
Door de hechting van waterdruppels tussen de 

kunststofvezels wordt de weerstand van het veld 
lager. Dit zorgt voor meer snelheid van de bal en 
voorkomt brandwonden bij een val of sliding . Het 
water zakt langzaam door het veld heen en wordt 
doormiddel van een drainagesysteem opgevangen 
en teruggevoerd naar het helofytenfilter. Voor een 
sproeibeurt van het veld is ongeveer 6 m3 water 
nodig. Er wordt voor aanvang en tijdens de rust van 

een wedstrijd gesproeid . In de huidige systemen 

DEEL 1/ - Energiestromen / 93 



admosfeer 

r-----------------------~~~----------4 

I 
Regenwater 

Overloop 

Verdamping 

. . . 

Regenwater 

Grijs water 

. ------------. 
: koeling en verwarming : 

·- • - - - - - - - - - .6 

Douches 
Keuken 

·------ ..... 

Wastafels 

I 
Grijswater 

(wastafels) 

Toiletten 

Zwart:water 

I 

met vaste bestanddelen 

. . . . . . . . . 

GFr 
afval 

:__:··---- Compost----·-··-····------·--------·---·-· 
Leid i 

Waterleidingbedrijf 

Zwart water* 
(zonder vaste bestanddelen) 

------!~~ vloeibaar 

-------------~ vaste stoffen 



p!J4. 
afb 45 - Wa/ertluis
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wordt een voorraad tank van 6.000 liter toegepast 
(per veld!). Het inzetten van regenwater en het 

terugwinnen van drainagewater in dit ontwerp levert 

dus een significante besparing van leidingwater 

op. 
Naast beregening wordt het water uit het 

helofytenfilter ook gebruikt voor doorspoeling 

van de toiletten. De vaste bestanddelen in het 

afvalwater van de toiletten wordt gescheiden en 
gaan samen met het organisch afval uit de keukens 
naar een composttank. Het compost dat in deze 
tank gevormd wordt kan als voedsel dienen voor 
de planten en bomen in het Amsterdamse Bos. Het 

toiletwater gaat vervolgens zonder vaste stoffen 
naar de regionale waterzuiveringsinstallatie. 

Doordat dit water geen vaste bestanddelen 

bevat kan het in de waterzuivering effectiever 

verwerkt worden. Het ontbreken van (wisselende 
hoeveelheden) regenwater in de aanvoer naar 

de waterzuiveringsinstallatie zorgt ervoor dat het 
te behandelen water constanter van kwaliteit is. 

Ook hierdoor kan de waterzuivering effectiever 
gebeuren. De complete waterhuishouding is 
schematisch weergegeven in afbeelding 45. 

Energiehuishouding 

Een ambitie is dat het ontwerp moet kunnen 

voorzien in de eigen behoefte aan energie. Die 
behoefte aan energie wordt beperkt doordat de 
clubhuizen verzonken liggen in het landschap. 
De massa van de aarde waarmee de clubhuizen 

omringt zijn verlaagt de koellast van de gebouwen 

in de zomer aanzienlijk. In de winter zorgt deze 
massa voor een beperkt energieverlies. 
Voor de energiebehoefte die overblijft worden 

hockeyvelden en tribunes ingezet. Door de velden, 
tribunes en gebouwen in warme periode te koelen 
met een gesloten watersysteem wordt warmte 
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onttrokken. Via een warmtewisselaar wordt deze 

warmte opgeslagen in de bodem door middel van 

een aquifer. Het koelen van de velden en tribunes 

heeft natuurlijk ook comfortvoordelen voor haar 

gebruikers. De temperatuur van een kunstgrasveld 

kan in de zomer aardig oplopen. Deze warmte wordt 
nu dus opgeslagen en in de winter gebruikt om de 

gebouwen, velden en tribunes te verwarmen. Het 
verwarmen en koelen van de gebouwen gebeurt 

door middel van betonkernactivering. Hierbij 

wordt een gesloten slangensysteem ingestort in 

de betonvloeren. Het water dat door het systeem 

loopt verwarmt of koelt deze betonvloeren. De 
vloeren verwarmen of koelen vervolgens · de 
ruimte. De massa van het beton zorgt voor een 

vertraagde en geleidelijke verwarming van de 
ruimte. Hierdoor is het eenvoudig de ruimtes 
op een constante temperatuur te houden. Voor 

het individueel bijstellen van de temperatuur in 

bijvoorbeeld een vergader- of kantoorruimten 

wordt ventilatorconvectorsysteem toegepast. 

Daarbij wordt de ventilatielucht in de ruimte inkomt 

bijverwarmd of bijgekoeld. Deze ventilatielucht 

wordt aangevoerd door een grondbuis. De 
constante temperatuur van de grond (ongeveer 12 
,C) zorgt er in de zomer voor dat de buitenlucht 

in de grondbuis voorgekoeld wordt. In de winter 
wordt de buitenlucht door de zelfde temperatuur 

voorverwarmt. De ventilatorconvector zorgt voor 

mechanische inblazing van de ventilatielucht in de 

ruimtes. Door verdringing verdwijnt de vervuilde 

lucht uit de ruimte via een rooster in de gevel. De 
exacte locaties van de ventilatievoorzieningen is 
terug te vinden in de detail V02 in de bijlage 

De PV-print die op de membraanconstructies is 
aangebracht zorgt ervoor dat het opvallend zonlicht 

wordt omgezet in elektriciteit. Deze elektriciteit 
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wordt opgeslagen en dient als energievoorziening 
voor de clubhuizen en verlichting van de velden. 
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Reflectie 

Terugkijkend op de ambities die aan het begin van 
het ontwerpproces geformuleerd zijn (zie Inleiding) 

kunnen een aantal conclusies worden getrokken. 
Ten aanzien van de ambitie een realistisch ontwerp 

te maken kan worden geconcludeerd dat wanneer 
de aannames die gedaan zijn voor de toekomst 

reëel blijken deze ambitie voor het grootste gedeelte 

behaald is. Er zal echter pas in 2028 blijken of de 
voorgestelde productietechnieken zich volgens 

verwachting ontwikkeld hebben. Over de financiële 

haalbaarheid van het project worden in het ontwerp 

geen uitspraken gedaan. Wel is het gebouw tevens 

als energieleveraar ontworpen. Dit zorgt ervoor dat 
het gebouw zichzelf terugverdient. Deze gekozen 

strategie draagt bij aan de haalbaarheid van het 

ontwerp. Door de integrale ontwerpbenadering 

wordt tevens gepoogd deze ambitie waar te maken. 
Omdat gegevens over de grondsamenstelling niet 
exact bekend zijn voor de locatie van het ontwerp 

zal grondonderzoek moeten aantonen in hoeverre 
extra maatregelen moeten worden genomen om het 
ontwerp te kunnen realiseren. Het feit dat dergelijke 
aspecten onderzocht zijn tijdens het ontwerpproces 

vergroot de realiteit van het project. Het ontwerp 

doet tevens uitspraken over bouwtechnische, 

bouwfysische, constructieve, installatietechnische 

en uitvoeringstechnische aspecten. Door deze 
brede benadering wordt tevens getracht een 

realistisch ontwerp neer te zetten. Echter zal op 

alle gebieden verdere uitwerking nodig zijn binnen 
de voorgestelde richting om het ontwerp te kunnen 
realiseren. 

De tweede ambitie was het maken van een 
zelfvoorzienend en omgevingsvriendelijk ontwerp. 

Als middel om dit te bereiken is gekozen voor een 

integrale ontwerpbenadering. Het uiteindelijke 
ontwerp voldoet in grote mate aan de eis van 

zelfvoorzienendheid . Het gebouw onttrekt diens 
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benodigde warmte en elektriciteit aan een 

duurzame energiebron (de zon). De gekozen 
concepten dragen bij aan het op een verantwoorde 
manier omgaan met deze energie. Wat betreft 

waterhuishouding is het gebouw niet volledig zelf 
voorzienend. Dit bleek niet wenselijk, het ontwerp 
is ingepast in de bestaande regionale kringlopen. 

Door de keuzes in het ontwerp kunnen deze 
kringlopen echter efficiënter functioneren . 

De omgevingsvriendelijkheid van het gebouw is 

voornamelijk terug te vinden in het uitgangspunt 
te kiezen voor een lagenconcept dat aansluit 

bij de omgeving. De energieconcepten die zijn 
toegepast zorgt ervoor dat het gebouw tijdens 
het gebruikt geen bijdrage levert aan de uitstoot 

van C02 . Over de uitstoot van schadelijke stoffen 
tijdens de bouw en bij sloop van het gebouw 
worden echter slechts beperkt uitspraken gedaan. 
Hiervoor zouden materialen en hun levenslopen 

beter op elkaar moeten worden afgestemd 
(Cradle-to-Cradle benadering). Dit zou tevens in 

de manier van bouwkundig detailleren tot uiting 
moeten komen. Het voorgestelde ontwerp kan 

wel als uitgangspositie dienen voor een dergelijke 
uitwerking. Dit valt echter buiten de omvang van de 

afstudeeropgave. Met het ontwerp is aangetoond 

dat een integrale ontwerpbenadering kan leiden 
tot een betere uitgangspositie voor duurzame en 

energieneutrale architectuur: Een architectuur 

waarbij energieconcepten en vormgeving afhankelijk 
van elkaar zijn en elkaar vanaf het eerste stadium 

van het ontwerpproces beïnvloeden. 
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Herkomst afbeeldingen 

Alle gebruikte afbeeldingen zijn eigen afbeeldingen met uitzondering van onderstaande: 

atb.1 - Olympisch Hockeystadion Beijing 2008 (p1 0): Thijs Griens, augustus 2008 

afb.6 - Overzichtskaart Olympisch Masterplan atelier IJ-as (p24 ): Atelier IJ-as, TU/e (mei 2008) Amsterdam 

IJ-as, Masterplan Olympische Spelen Amsterdam 2028 

afb.8- Locatie hockeytoernooi (p28): Google Earth 2007, Google™ 
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