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Samenvatting 
Het Hippisch Olympisch Stadion zal tijdens de Olympische Spelen van 2028 de paardensport aan de wereld tonen. 

Het stadion ligt in Almere Pampus, een van de drie deelgebieden van de duo-stad Amsterdam-Almere tijdens de 
Olympische Spelen. 

De drie onderdelen van de paardensport, dressuur, springen en eventing, warden in en random het stadion 
verreden. De crosscountry slingert als een onverhard Formule 1 circuit door de situatie en scheidt hiermee het 
publieke park van het complex. Het stadion ligt over en tussen het circuit, waardoor er drie gebieden ontstaan. 
Ten noorden van het gebouw ontstaat het publieke deel met parkeergelegenheid en aan de zuid- en westzijde 
vormen zich de weilanden. Het derde gebied wordt als het ware omarmd door het gebouw, hier bevinden zich de 
trainingsfaciliteiten voor het paard. 

Een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp is de 'routing'. De routing in het gebouw moet voor alle gebruikers 
duidelijk en herkenbaar zijn. Door de betonnen bokken van de hoofdconstructie te gebruiken als leidraad voor de 
routing werkt het gebouw op verschillende lagen samen. 
Een ander uitgangspunt is 'framing'. De bezoeker moet binnen en buiten het gebouw zoveel mogelijk in aanraking 
komen met het paard en de paardensport. Dit is in het ontwerp verwerkt door middel van het creeren van 
zichtlijnen en uitzicht binnen en buiten het gebouw. 
Naast de mens staat ook het paard centraal in het ontwerp. De stallen zijn zo ontworpen dat een paard weet 
waar hij aan toe is; werken of vrij. Ook zijn er in het gebouw gradaties van rust, ruimte, vrijheid en 
socialisatiemogelijkheden voor paarden aangebracht. Er zijn faciliteiten voor de zorg van het paard in het stadion 
aanwezig en tenslotte is er ook in het materiaalgebruik rekening gehouden met het paard. 

Paard en bezoeker treffen elkaar tijdens alle drie de onderdelen in de hoofdarena van het Hippisch Olympisch 
Stadion. De tribunes en balkons voor de bezoekers zijn zoom de rijbak voor het paard heen gelegd dat ze met 
elkaar als het ware een theater vormen, metals voorstelling de paardensport. 
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Inleiding 
Het atelier van Rene van Zuuk '07-'08, Atelier U-as, heeft als opdracht gekregen de Olympische Spelen 2028 in 
Amsterdam vorm te geven. Binnen de Olympische Spelen 2028 heb ik gekozen voor een stadion voor de 
paardensport. Aanleiding hiervoor is mijn persoonlijke interesse in paarden en de paardensport. Nederland heeft 
wereldwijde faam behaald op het gebied van dressuur en springen met namen als Jan Tops, Anky van Grunsven 
en Jeroen Dubbeldam. Als de Olympische Spelen in 2028 daadwerkelijk naar Nederland komen moet het Hippisch 
Olympisch Stadion die faam uitstralen en de paardensport over de hele wereld promoten. 

Voor het ontwerpen van het Hippisch Olympisch Stadion heb ik voor mijzelf de onderstaande onderzoeksvraag 
opgesteld: 

Hoe een Olympisch stadion voor de paardensport te ontwerpen, dat voor zowel mens als paard als prettig wordt 
ervaren en waarin rekening gehouden wordt met: 
- de behoeftes, de zorg en het welzijn van het paard in rust en aan het werk, 
- de ervaring van de bezoeker van de verschillende facetten van de paardensport en het paard zelf in en om het 
gebouw, 
- de organisatie tijdens en na de Olympische en Paralympische Spelen. 
Het eindresultaat moet een integraal permanent ontwerp zijn van alle faciliteiten voor en onderdelen van de 
paardensport tijdens de Olympische en Paralympische Spelen en de functie erna. 

In dit verslag wordt uitgelegd dat aan de hand van verschillende analyses een gebouw is ontworpen dat 
uiteindelijk antwoord geeft op de onderzoeksvraag. 
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Analyse 
Analyse van het paard 

In het boek 'Denken als een paard' van Cherry Hill wordt uitgelegd wat een paard wel en niet prettig vindt en hoe 
een paard zijn omgeving beleeft. Hieronder staan de belangrijkste punten uit het boek. 

Behoeftes van een paard 
De behoeftes van een paard zijn zelfbehoud, eten, drinken, voortplanting, socialisatie en dagelijkse routine. 
Paarden houden absoluut niet van angst, pijn, inconsequentie, verrassingen, opsluiting, afzondering en opgejaagd 
warden. Paarden zijn bang voor objecten die niet op hun gewone plek liggen, plotselinge of rare bewegingen 
en/of geluiden en objecten of dieren die ineens in hun 'veilige' omgeving zijn. Een paard is een prooidier, wat zich 
uit in het kudde- en vluchtgedrag. Alleen zo is zelfbehoud mogelijk in het wild. 

Een paard eet in het wild 16 uur per dag en legt tijdens het grazen vele kilometers af. Een paard dat altijd op stal 
staat eet maar drie uur per dag. Het grootste verschil tussen paarden in het wild en gedomesticeerde paarden is 
het feit dat in het wild geen ruinen (gecastreerde hengsten) leven. Echter hengsten en merries gaan niet goed 
samen op het moment dat ze voor ons moeten werken en ruinen en merries wel. 

Paarden zijn hele sociale dieren. Ze hebben ongeveer 50 keer per uur behoefte aan contact met andere paarden. 
Paarden communiceren door middel van lichaamstaal en aanrakingen. Als paarden solitair warden gehouden 
kunnen zij gedragsproblemen ontwikkelen. Paarden zijn het gelukkigst als ze bij andere paarden in de buurt 
kunnen zijn, echter hebben ze ook behoefte aan eigen ruimte. Ze hebben het liefst tenminste een vriendje in de 
buurt en die vriendschap kan een leven lang duren. 

Paarden zijn ook gewoontedieren; ze hebben het liefst vaste tijdstippen om te eten, werken en dergelijke. Na het 
werken rollen paarden graag als een vorm van vachtverzorging in het zand. 
Als paarden in de wei of in een open veld staan zoeken ze zelden bescherming tegen het weer, alleen tegen felle 
zon willen ze nog wel eens bescherming zoeken. Verder zijn ze snel claustrofobisch; een donkere rumoerige stal 
vindt een paard niet fijn, hij heeft het liefst een rustige, lichte ruimte. 
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Zintuigen 
Het gezichtsvermogen is aangepast op het leven in het wild; het zien van vijanden op een grate afstand en overal 
om zich heen. Paarden hebben een gezichtsveld van ongeveer 350 graden, waarvan ze zo'n 80 graden binoculair 
zien. Hierdoor zien ze slecht diepte en kunnen afstanden moeilijk schatten. Daarnaast kan een paard een object 
links gepasseerd zijn, en het nog steeds als 'nieuw' ervaren als het aan de rechterzijde gepasseerd wordt. 

Paarden hebben een blinde vlek achter zich, onder zich en boven zich. Ze zien een horizontale strook scherp (in 
tegenstelling tot een punt van zoals de mens) en in de verte zien ze scherper dan dichtbij. Met springen ziet het 
paard de hindernis niet als het eroverheen springt. Ook hebben paarden moeite met plotselinge overgangen van 
licht naar danker of omgekeerd. Ze hebben langer de tijd nodig om zich aan te passen dan mensen. Daarentegen 
zien ze beter in het danker dan mensen. Paarden zien de wereld ook anders dan mensen. Net als veel diersoorten 
zien ze geen rood, waardoor de wereld er een stuk grijzer uitziet dan voor ons. 

Het gehoor van een paard is scherper dan dat van de mens, waardoor ze snel schrikken van geluiden. Ook zijn 
paarden onrustiger als het waait, omdat ze dan niet alles kunnen horen. 

De reuk van paarden is heel belangrijk en het best ontwikkeld. Dit begint bij de geboorte, door middel van 
inprenting leren het veulen en de moeder elkaar kennen en herkennen. Zijn hele leven lang herkent een paard 
zijn vriendjes aan hun geur. Hij ruikt om te weten of iets of iemand bekend is of nieuw. 

Paarden zijn heel gevoelig. Hun tastzin is zo ontwikkeld dat ze zelfs een vlieg voelen zitten. Ze gebruiken hun 
mond om te onderzoeken en gaan druk of kriebel uit de weg. Hier is de hele training van het paard op gebaseerd. 
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Aard van het paard 
Een paard is cooperatief, gewillig en vriendelijk. Het is nieuwsgierig en kan goed leren, heeft een goed geheugen 
en kan zich relatief eenvoudig aanpassen (al blijft het een gewoontedier dat houdt van voorspelbaarheid). 
Paarden zijn van nature niet agressief, geven zich makkelijk over en voelen heel goed onze stemming en de 
weersomstandigheden aan. 

Gangen van het paard 
Het paard heeft drie basisgangen; stap, draf en galop. 
De stap is een viertaktbeweging zonder zweefmoment bestaande uit acht fasen. 
De draf is een tweetaktbeweging met zweefmoment bestaande uit vier fasen. 
De galop is een drietaktbeweging met zweefmoment bestaande uit zes fasen. 
Binnen die drie gangen zijn verschillen in tempo te onderscheiden, maar de beweging en fasen blijven gelijk. 
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De voornaamste conclusies die getrokken kunnen warden ten behoeve van het paard voor het ontwerp van het 
Hippisch Olympisch Stadion staan hieronder. 

Paarden houden absoluut niet van afzondering, want het zijn hele sociale dieren. Paarden moeten contact kunnen 
maken met soortgenoten. Paarden houden van licht, ruimte en rust. Ze rollen graag in het zand en willen ruimte 
om te liggen. Paarden zijn gewoontedieren en houden van dagelijkse routine. In het ontwerp moet op 
bovenstaande behoeftes van het paard warden ingespeeld. Dit kan bijvoorbeeld door elk paard vanuit zijn stal 
toegang te geven tot een paddock, waar hij meer ruimte heeft dan in de stal en kan rollen en socialiseren. 

Paarden hebben een breed gezichtsveld van ongeveer 350 graden. Ze zien een horizontale strook scherp en 
daarboven en daaronder is het wazig. Paarden zien geen rood, waardoor hun wereld er een stuk grijzer uitziet. 
Ook hebben paarden moeite met plotselinge overgangen van licht naar danker en andersom, zij moeten een 
aantal seconden acclimatiseren. Met deze gegevens kan rekening gehouden warden in het ontwerp door het 
gebruik van translucente materialen in plaats van transparant. Zo ontstaan er geen abrupte overgangen van 
lichtsterkte. 

Paarden horen, voelen en ruiken heel goed. Vooral de geur is bij de socialisatie van een paard heel belangrijk. 
Door middel van tast onderzoekt een paard zijn directe omgeving. Hiermee is moeilijker rekening te houden in 
het ontwerp. 

Het paard heeft drie basisgangen (stap, draf en galop) die elk hun eigen taktbeweging en aantal fasen hebben. 
Met deze wetmatige ritmes kan warden gespeeld in bijvoorbeeld de gevels van het ontwerp. 

Tenslotte heeft het paard een sierlijk doch krachtig imago. Deze uitstraling vertalen naar het gebouw is een 
uitdaging. 

Er zijn dus vanuit het paard gezien behoeftes waarmee rekening moet warden gehouden bij het ontwerpen van 
het Hippisch Olympisch Stadion. Met andere aspecten kan rekening gehouden warden. In elk geval speelt het 
paard een grate rol bij het ontwerpen van het olympische stadion voor de paardensport. 
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Analyse van de paardensport op de Olympische Spelen 

Geschiedenis 
Paardensport is sinds 1912 een Olympische sport. In die tijd waren het nag de mannelijke militaire officiers die 
mee deden. Pas vanaf 1952 mochten ook vrouwen meedoen. Paardensport is de enige Olympische sport waarbij 
mannen en vrouwen tegen elkaar strijden. Nederland behaalde in 1924 haar eerste gouden plak, de meest 
recente gouden plak werd behaald in 2008 in Hong Kong door Anky van Grunsven. Zij is hiermee de vierde vrouw 
ter wereld die drie keer achter elkaar goud wint op de Olympische Spelen. 

Parijs 1924: 2 x Goud 
Amsterdam 1928: 2 x Goud, 1 x Zilver, 1 x Brans 
Los Angeles 1932: 1 x Goud, 1 x Zilver 
Berlijn 1936: 1 x Zilver 

Barcelona 1992: 1 x Goud, 2 x Zilver 
Atlanta 1996: 2 x Zilver, 1 x Brans 
Sydney 2000: 2 x Goud, 2 x Zilver 
Athene 2004: 1 x Goud 
Beijing 2008: 1 x Goud, 1 x Zilver 

In bovenstaand overzicht is te zien dat Nederland de laatste paar Olympische Spelen zeer succesvol is in de 
paardensport. Verwacht wordt dat Nederland deze trend door zal zetten. Een mooi Olympisch stadion voor de 
paardensport in 2028 is dan zeker gerechtvaardigd. 
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Olympische onderdelen 
Olympische paardensport bestaat uit drie onderdelen; dressuur, springen en eventing. Bij elk onderdeel zijn er 
individuele prestaties en teamprestaties. Er warden dus op zes onderdelen Olympische medailles uitgedeeld. 

Dressuur als specialisme wordt als basis van alle andere takken van paardensport gezien. Het doel van dressuur 
is op een harmonieuze manier het paard gehoorzaam aan de ruiter te ma ken. Het is de bedoeling dat het paard 
op de lichtste aanwijzing van de ruiter het gevraagde uitvoert en dat het zich daarbij prettig voelt. 

Het onderdeel springen bestaat uit het afleggen van een (afgebakend) parcours van meestal vijftien hindernissen. 
Het is de bedoeling dit parcours in een vastgelegde volgorde foutloos te springen binnen een bepaalde tijd. 

Eventing bestaat uit drie onderdelen: dressuur, springen en crosscountry. Dressuur en springen zijn bekende 
onderdelen; in de crosscountry wordt een vooraf bepaalde route afgelegd door een terrein waarin diverse 
natuurlijke hindernissen zoals wallen, een waterpartij, boomstammen, greppels en dergelijke zijn opgenomen. 
Het parcours is vijf tot zeven kilometer lang en tien meter breed. De drie onderdelen warden met hetzelfde paard 
afgelegd; de resultaten daarvan warden opgeteld en bepalen uiteindelijk de uitslag. 

Het aantal deelnemers dat tijdens de Olympische Spelen aan het onderdeel dressuur meedoet is vijftig. Zij 
hebben vijftig paarden en tien reservepaarden meegenomen. Bij het onderdeel springen zullen vijfenzeventig 
deelnemers en paarden starten. Bij dit onderdeel zijn vijftien reservepaarden toegestaan. Ook aan eventing zullen 
vijfenzeventig deelnemers en paarden starten. Hiervoor mogen geen reservepaarden warden meegenomen. 
Het totaal aantal deelnemers komt hiermee op tweehonderd. Het totaal aantal paarden is 225. Ieder paard heeft 
een eigen stal nodig. Er moeten in het Hippisch Olympisch Stadion dus minimaal 225 stallen aanwezig zijn. 
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Evaluatie Olympische Spelen Beijing 2008 
Op de Olympische Spelen van 2008 in Beijing werd de paardensport in Hong Kong georganiseerd op de thuisbasis 
van de Hong Kong Jockey Club. Hier worden normaliter paardenraces gehouden. Het complex beschikt over 
faciliteiten voor de paardensport en andere sporten, zoals voetbal en tennis. 

De wedstrijdarena voor dressuur en springen was gebouwd op het voetbalveld. De oefenarena's buiten zijn 
eigenlijk tennisvelden en de oefenarena met airconditioning binnen is een badmintonveld. Het is dus allemaal 
tijdelijk van aard. Alleen een groot aantal stallen is permanent en het laboratorium en veterinair hospitaal waren 
al aanwezig. 

De crosscountry baan is ook niet permanent van aard, er is een golfbaan omgetoverd tot het circuit. De baan is 
afgezet met witte lin~es om de ruiters de juiste richting op te sturen op de golfbaan. 

Alie onderdelen van de paardensport werden op een andere dag gereden. Dat betekent dat er maar een 
hoofdpiste noclig was voor dressuur en springen. De crosscountry werd twintig kilometer verderop gereden. 

De paardensport heeft voor de Olympische Spelen van Beijing 2008 geen speciaal ontworpen stadion, 
wedstrijdarena of crosscountry circuit gekregen. Ook is het onderdeel crosscountry apart van de overige 
onderdelen gereden, ongeveer 20 kilometer verderop. 
Het streven voor het Hippisch Olympisch Stadion is een intergraal ontwerp van alle faciliteiten en onderdelen van 
de paardensport voor de Olympische Spelen, met een hoofdarena waar dressuur, springen en zelfs de start/finish 
van de crosscountry kan plaats vinden. De crosscountry mag geen ondergeschoven kindje zijn, maar moet een 
prominente plek krijgen in het ontwerp. 
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Analyse van de postolympische functie 

Naast de faciliteiten voor de Olympische Spelen zelf zal ook verder in de tijd gekeken moeten worden. Wat 
gebeurt er na de Olympische en Paralympische Spelen met het Hippisch Olympisch stadion? Hieronder zijn vijf 
opties genoemd die, eventueel gecombineerd, de postolympische functie kunnen zijn; 
- Manege 
- Paardvriendelijke manege 
- Allround paardgeneeskundig instituut 
- Opleidingscentrum hippische sporten 
- Rusthuis voor paarden 

Manege 
Het stadion voor hippische sporten zou na de Spelen een manege kunnen worden. Deze manege zal een grote 
capaciteit hebben en ruimte voor zowel manege- als pensionpaarden bieden. Vanwege de faciliteiten die het 
Hippisch Olympisch Stadion te bieden heeft zal de manege een van de luxere maneges in Nederland worden. 

Paardvriendelijke manege 
Een paardvriendelijke manege houdt in dater in het ontwerp rekening is gehouden met de natuurlijke behoefte 
van het paard. Hierbij wordt gekeken naar het paard in het wild en hoe je dit kunt vertalen naar een gebouwde 
omgeving. Een voorbeeld van een paardvriendelijke manege in Nederland is de HIT-Actiefstal Mansour in Arnhem. 
Een actiefstal is een grote afgezette ruimte waar ongeveer 50 paarden vrij kunnen rondlopen. In deze ruimte zijn 
drinkbakken en ruw- en krachtvoerstations geplaatst waar elk paard meerdere keren per dag kleine porties kan 
eten. De hoeveelheden voer en toegang tot de stations zijn geautomatiseerd en per paard geregeld door middel 
van chips. De actiefstal heeft voordelen voor zowel mens als paard ten opzichte van individuele boxen; 
- paarden krijgen de hele dag beweging, 
- beweging zorgt voor geestelijk stabielere paarden met weinig tot geen lichamelijke klachten door een goede 
bloedsom loop, 
- paarden hebben de hele dag sociaal contact met elkaar, 
- het voeren is minder a rbeidsintensief voor de sta lhouder en het personeel. 
Nadelen van de actiefstal zijn: 
- het poepscheppen blijft arbeidsintensief, 
- paarden worden erg vies buiten, 
- alle paarden staan in een ruimte, ook de paarden die elkaar niet mogen en deze verwonden elkaar, 
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- er staan wachtrijen bij de voerstations en er ontstaan geregeld ruzies hierdoor. 
Na het bezoeken en onderzoeken van een actiefstal is het mij duidelijk geworden dat een actiefstal een optie is 
om een manege paardvriendelijker te maken. Echter heeft het zomaar bij elkaar zetten van alle paarden niet 
altijd het gewenste effect. Het krijgen van veel beweging en meerdere keren eten per dag is wel gunstig voor 
paarden. Qua kosten en arbeidsintensiviteit zou zowel voor een actiefstal als voor een traditionele manege 
gekozen kunnen worden. 

Allround paardgeneeskundig instituut 
In Nederland zijn overal ziekenhuizen te vinden voor mensen, maar voor dieren zijn deze er minder. 
Dierenziekenhuizen voor gezelschapsdieren als honden en katten zijn er genoeg, maar voor paarden zijn deze 
schaars. In Utrecht is de Universiteitskliniek voor Paarden (UKP), dit is een opleidingsinstituut voor 
diergeneeskunde met dierenartsen en dierenartsen in opleiding. Dierenkliniek Emmeloord daarentegen heeft een 
ruimer aanbod van zorg en opvang voor patienten; er is naast gespecialiseerde diergeneeskunde ook 
fysiotherapie, hoefsmederij en tandheelkunde aanwezig. Omdat Emmeloord al vrij uitgebreid is, zal er niet voor 
deze optie gekozen worden. 

Opleidingscentrum hippische sporten 
De Nederlandse Hippische Beroepsopleidingen (NHB) is het centrum voor opleidingen in de paardensport en 
paardenhouderij. NHB Deurne verzorgt als enige in Nederland een tiental hippische MBO- en HBO opleidingen in 
de Paardensport, Horse & Health, Horse & Leisure en Hoefsmid. Deurne is in 2005 uitgebreid en heeft een groot 
complex met vele accommodaties. Er is geen behoefte aan een tweede opleidingscentrum in Nederland en er 
zal dus niet voor deze optie als functie na de Olympische Spelen gekozen worden. 

Rusthuis voor paarden/paardenopvang 
Stichting de Paardenkamp in Soest is de bekendste opvang voor oudere paarden, maar er zijn er meer in 
Nederland. loch kampen zij met een tekort aan plaatsen. Er worden ruim 400.000 paarden gehouden in 
Nederland en zij zijn zeer geliefd door zijn of haar eigenaar. Echter is deze is niet altijd in staat om het paard een 
goede oude dag te bezorgen. Opvang en rusthuizen zijn financieel afhankelijk van giften en donaties. Helaas zal 
deze functie financieel geen realistische optie zijn als postolympische functie. 
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Na de Olympische Spelen 2028 
Er kunnen na de Olympische Spelen meerdere functies warden gegeven aan het Hippisch Olympisch Stadion. 
Echter zijn niet alle opties financieel haalbaar zoals het rusthuis voor paarden. Daarnaast zijn er bestaande 
faciliteiten in Nederland welke recentelijk hebben uitgebreid, zoals het NHB Deurne of faciliteiten die al dicht bij 
het Hippisch Olympisch Stadion liggen zoals dierenkliniek Emmeloord. 
De functies die voor na de Olympische Spelen in aanmerking komen zijn de 'gewone' manege of de 
diervriendelijke manege. Nu is de diervriendelijke manege voor het paard op sommige punten prettig, maar op 
andere punten niet. Daarnaast is het binnen de 'gewone' manege ook heel goed mogelijk om rekening te houden 
met de behoeftes en belevingswereld van het paard. Dankzij de faciliteiten van het stadion kan de luxe manege 
ook warden gebruikt als stadion voor andere internationale wedstrijden (zie volgende hoofdstuk). 

Er zal een Hippisch Olympisch Stadion warden ontworpen metals vervolgfunctie een manege en wedstrijdstadion 
ineen ( = functie X). Er wordt dus ontworpen voor zowel de gebruiksintensiteit als de gebruikstijd. 
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Analyse van internationale paardensportevenementen in Nederland 

Wedstrijden in 2008 
Voor de onderdelen dressuur, springen en eventing warden in Nederland elk jaar verschillende internationale 
wedstrijden georganiseerd. Om in te kunnen schatten of er behoefte is aan een permanent hippisch stadion in 
Nederland is gekeken naar internationale wedstrijden in het jaar 2008. Hieronder staan de locaties waar deze 
wedstrijden werden gehouden en of deze locaties tijdelijk waren of permanent. (Naast de onderstaande 
wedstrijden zijn er nag talloze kleinere wedstrijden en evenementen.) 

Indoor Veendam - Eurohal Veendam - tijdelijk 
Jumping Amsterdam - RAI Amsterdam - tijdelijk 
Zwolle International - Usselhallen Zwolle - tijdelijk 
Den Goubergh - manege Den Goubergh Roosendaal - permanent (manege) 
Indoor Brabant - Brabanthallen Den Bosch - tijdelijk 
Concours Hippique Eindhoven - Karpendonkse Plas Eindhoven - tijdelijk outdoor 
Achterhoekse Paardendagen - Zelhem - tijdelijk outdoor 
Outdoor Gelderland - Landgoed Middachten, de Steeg - tijdelijk outdoor 
CH Hoofddorp - Hoofddorp - tijdelijk outdoor 
CHIO Rotterdam - Kralingse bas, Rotterdam - tijdelijk outdoor 
Breda Hippique eventing - Breda - tijdelijk outdoor 
SGW Maarsbergen eventing - Maarsbergen - tijdelijk outdoor 
Benelux Open - Westerbroekpark, Den Haag - tijdelljk outdoor 
SCI Indoor Friesland - WTC Expo - tijdelijk 
Indoor Wierden - Manege de Vossenbos, Wierden - permanent (manege) 
Jumping Indoor Maastricht - MECC, Maastricht - tijdelijk 

Uit deze opsomming blijkt dat een deel van de wedstrijden in de buitenlucht plaatsvindt (merendeel springen en 
eventing) en een deel binnen. Het overgrote deel van de wedstrijden vindt plaats op een tijdelijke locatie, veelal 
in grate hallen, met tijdelijke faciliteiten. De wedstrijden die een permanente locatie hebben vinden plaats op 
een manege (zoals Indoor Wierden), welke een zeer geringe capaciteit hebben voor publiek en paarden. 
Het Hippisch Olympisch Stadion zal na de Olympische Spelen 2028 het eerste permanente stadion voor de 
paardensport moeten warden in Nederland waar internationale wedstrijden georganiseerd kunnen warden met 
grate capaciteit voor bezoekers en paarden. 
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Persoonlijke ervaring met paardensportevenementen 
Om te ervaren hoe het er op een groat paardensportevenement aan toe gaat ben ik in januari 2008 als bezoeker 
naar Jumping Amsterdam in Amsterdam RAI geweest en in mei heb ik als personeel op Concours Hippique 
Eindhoven gestaan. Daarnaast rijd ik zelf paard en doe ik als ruiter regelmatig mee aan (kleinere) wedstrijden. 
Zo heb ik van verschillende kanten een paardensportevenement kunnen ervaren. 

Bezoek Jumping Amsterdam 
Donderdag 24 januari was de eerste dag van Jumping Amsterdam 2008. Tijdens mijn bezoek aan dit indoor 
evenement heb ik goed rand gekeken, foto's gemaakt en vooral ervaren hoe het is om als bezoeker naar een 
internationale wedstrijd te gaan. Omdat Jumping Amsterdam in de RAI wordt gehouden volgt de plattegrond de 
verschillende hallen. In de grootste hal is de hoofdarena met aan twee zijdes publiekstribunes en aan twee zijdes 
overige tribunes. Wat gelijk opvalt, is dat de tribunes tijdelijk en dus demontabel zijn. Aan de achterkant is de 
stellage te zien waarmee ze zijn opgebouwd. Men kan om de tribunes heen lopen, waar enkele stands te vinden 
zijn. Vanuit de springring is er een pad naar de opslagtent voor de hindernissen en tractoren, waar bezoekers ook 
overheen lopen. 
In de naastgelegen hal is de publieke losrijpiste, welke door middel van een pad verbonden is met de hoofdarena. 
Dit pad wordt ervaren als een weg voor de paarden, welke op enkele punten over gestoken kan warden door de 
bezoekers. Op deze manier wordt de ruiter met zijn paard gevoelsmatig boven de bezoeker gesteld. Grenzend 
aan de losrijpiste zijn een aantal eet- en drinkgelegenheden en een stuk of veertig stands voor merchandising. 
De derde hal grenst aan de tweede en is niet publiek. Hier is een tweede losrijpiste en er staan ongeveer 150 
demontabele stallen. Ook zitten hier het stalbeheer en de secretariaten. 

Mijn indruk van Jumping Amsterdam 2008 was goed. De route is duidelijk en het visuele contact met de paarden 
en ruiters is goed, mede dankzij de publieke losrijpiste en de 'weg' naar de hoofdarena. Deze 'weg' is vanaf de 
tribune nauwelijks waarneernbaar waardoor de aandacht uitgaat naar de hoofdarena, maar in de andere publieke 
hal is deze weg wel te zien. De tijdelijkheid van het evenement komt vooral tot uitdrukking in de zichtbare 
demontabelheid van de tribunes en in mindere mate van de stallen. Dat is niet iets waar ik naar streef in mijn 
ontwerp. Het visuele contact met het paard is dat wel. 
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Concours Hippique Eindhoven 
Donderdag 1 tot en met zondag 4 mei 2008 was Concours Hippique in Eindhoven. Dit is een internationaal 
paardensportevenement in de openlucht en bestaat uit tijdelijke faciliteiten. Ik heb vier dagen als vrijwilliger 
geholpen met de organisatie van het geheel. 
Wat mij als personeel zijnde opviel was dater weinig tot geen scheiding van routes was tussen het personeel en 
bezoekers. Er was geen 'backstage'. Er waren veel faciliteiten voor VIP's en stands voor merchandising. Ook waren 
er faciliteiten voor de pers en het secretariaat. Er waren enkele visuele contactpunten met de paarden en ruiters 
voor de bezoekers. Voor het personeel waren dat er meer. Dressuur werd in een andere arena gereden dan het 
springen. De springarena werd naast het springen ook gebruikt voor de derby. Beide arena's hadden zichtbaar 
demontabele tribunes voor bezoekers en VIP's. 

Mijn indruk van Concours Hippique Eindhoven als personeel was redelijk, maar routing en vooral de scheiding van 
routes was niet altijd aanwezig. De tribunes en andere faciliteiten waren tijdelijk en zichtbaar demontabel. Er 
waren veel faciliteiten voor VIP's en er was ruimte voor stands, pers en secretariaat. Voor het gewone publiek 
waren er weinig visuele contactpunten met de paarden en ruiters. In mijn ontwerp zal goed warden gelet op 
duidelijke routing en het scheiden van verschillende stromen mensen (en paarden). 

Persoonlijke participatie in kleinere wedstrijden 
Als ruiter heb ik aan meerdere kleinere wedstrijden meegedaan. Een duidelijke routing van de stallen naar de 
losrijpiste en hoofdarena is bijna nooit aanwezig. Ook het vinden van het secretariaat is vaak moeilijk. Hier is 
ruimte voor verbetering voor de ruiters in het ontwerp voor het Hippisch Olympisch Stadion. 

Conclusie internationale paardensportevenementen in Nederland 
Het Hippisch Olympisch Stadion zal het eerste grote permanente stadion voor de paardensport zijn in Nederland 
met permanente faciliteiten. In het ontwerp moet warden gelet op de routing; deze moet voor alle partijen 
duidelijk zijn en op bepaalde plekken mogen verschillende partijen elkaar fysiek niet hinderen. Het visuele contact 
tussen bezoeker en paard is wel een pre. Tenslotte moet er in het stadion ruimte warden gereserveerd voor VIP's, 
stands, secretariaat en pers. 
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Analyse overige referenties 

Naast paardensportevenementen in Nederland is ook gekeken naar andere referentieprojecten. San Cristobal 
Stable van Luis Barragan uit 1968 en de Royal Crescent van John Wood uit 1774 worden hieronder verder 
toegelicht. 

San Cristobal Stable is een woonhuis met stallen binnen een ommuring. Opvallend aan dit project zijn de fel 
gekleurde muren, waartegen de contouren van de paarden prachtig uitkomen. Luis Barragan schept hierdoor 
fascinerende beelden van de paarden binnen het complex. Zicht op het paard zal in het Hippisch Olympisch 
Stadion ook een belangrijke rol gaan spelen. 

Het Royal Crescent is in een halve cirkel gebouwd en trekt op deze manier aan de binnenzijde de natuur naar 
binnen. Deze kant van het gebouw is publiek. Aan de buitenzijde heeft ieder huis van de Royal Crescent haar 
eigen tuin, een prive-ruimte. Het gebouw scheidt op deze manier de publieke ruimte van de prive-ruimte en 
omarmt de publieke ruimte. Het gebruik van architectuur om de ruimte eromheen en binnenin karakter te geven 
is ook voor het stadion essentieel. 

Het zicht op het paard en het gebruiken van het Hippisch Olympisch Stadion om de ruimte eromheen vorm te 
geven zijn belangrijke uitgangspunten voor de vormgeving van het gebouw. 
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Formule 1 circuit 
Voor het ontwerpen van de vorm van het crosscountry circuit zijn weinig richtlijnen. De vormentaal van het circuit 
is vrij. De enige richtlijnen zijn dat een crosscountry circuit tussen de vijf en zeven kilometer lang is, tien meter 
breed is en meerdere (eventueel natuurlijke) hindernissen heeft. 

Om het circuit een opvallender uiterlijk te geven dan de gemiddelde crosscountrybaan is gekeken naar de 
vormentaal van Formule 1 circuits. Formule 1 circuits stralen door hun vormentaal een bepaalde kracht uit, vooral 
vanuit de lucht. Daarnaast maakt de diversiteit aan en afwisseling van lange rechte stukken en bochten, (zowel 
flauwe als scherpe bochten, linksom en rechtsom) het circuit interessant. De rechte stukken verschillen ook van 
lengte. Het stuk van de baan waar de start/finish ligt is altijd recht. 
Bij een Formule 1 circuit ligt de hoofdtribune altijd bij de start/finish en zijn er vaak kleinere tribunes verspreidt 
over de rest van het circuit. 

De vormentaal van een formule 1 circuit is iets om naar te streven, zodat de crosscountry een prominentere rol 
krijgt binnen de Olympische Spelen dan zij tot nu toe heeft gehad. De locatie zal natuurlijk ook een rol spelen in 
het ontwerp van het circuit. 
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Conclusie analyse 

Uit de analyses van het paard, de paardensport en de referenties kunnen een aantal voorwaarden voor het 
ontwerp van het Hippisch Olympisch Stadion warden geschept. Hieronder zijn deze voorwaarden per onderdeel 
beschreven. 

Paarden 
Om zoveel mogelijk aan de behoeftes van paarden te kunnen voldoen moeten de faciliteiten voor hen licht, rustig 
en ruim zijn en er moet de mogelijkheid zijn om te socialiseren met soortgenoten. Ook moet het paard weten 
waar het aan toe is; werken of vrij. Overgangen naar andere omgevingen moeten geleidelijk zijn om het paard 
zo weinig mogelijk extra stress te bezorgen tijdens de wedstrijden en voorbereidingen. 

Omgeving 
Bij het ontwerpen van de omgeving van het gebouw en het crosscountry circuit moet er naast het gebruiken van 
bestaande elementen van de omgeving ook gebruik warden gemaakt van de vormentaal van Formule 1 circuits. 
Deze vormentaal wordt als onderlegger gebruikt voor het ontwerpen van het crosscountry circuit. Het gebouw en 
het circuit zullen samen verschillende gebieden van de directe omgeving een eigen karakter moeten geven. 

Gebouw 
Alie onderdelen van de Olympische paardensport zullen in een arena plaatsvinden; dressuur, springen en de 
start/finish van de crosscountry, waardoor er een hoofdarena zal zijn met de hoofdtribunes. Er moeten, naast een 
uitgebreid programma van eisen voor het complex, minimaal 225 stallen aanwezig zijn. Alie faciliteiten zullen 
ge'integreerd warden in een ontwerp. Het gebouw moet na de Olympische Spelen geschikt zijn voor internationale 
wedstrijden en de dagelijkse functie van een luxe manege. 
Het Hippisch Olympisch Stadion moet een krachtige doch sierlijke uitstraling krijgen, net als de voornaamste 
uiterlijke eigenschappen van het paard. 
In en random het stadion moeten 'mooie beelden'geregisseerd warden, door visuele contactpunten te maken 
tussen bezoeker en paard. 
Daarnaast moeten voor de gebruikers van het gebouw duidelijke en gescheiden routes aanwezig zijn. 
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Concept 
Bovenstaande voorwaarden voor het Hippisch Olympisch Stadion laten zich hieronder vertalen naar een concept 
bestaande uit drie delen. 

Het eerste deel van het concept is voor de uitstraling van het gebouw: 
Forceful vs. graceful 
Het paard is krachtig doch sierlijk in zijn manier van doen en uiterlijke verschijning. 

Het tweede deel van het concept verwijst naar de organisatie van het gebouw: 
Routing 
Het scheiden van routes voor de verschillende gebruikers van het gebouw en het complex eromheen zorgt voor 
een duidelijke leesbaarheid en bruikbaarheid van het gebouw. 

Het laatste deel van het concept voor het Hippisch Olympisch Stadion is: 
Framing 
In het ontwerp moeten 'mooie beelden' worden gecreeerd door middel van zichtlijnen naar het paard, de 
paardensport en/of de omgeving in en om het gebouw. 

Dit concept zal samen met de onderzoeksvraag de basis vormen voor het ontwerp van het Hippisch Olympisch 
Stadion. 
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Functle OVerdekt/llnMI lucht Mlnlmale afmetl""""' In meten Aantal m2 

1 Dresswr· en <IVirvinkh> overdekt 'Ill x BO 3200 

2 Tribune hooftlnl<tP overdekt 6000 12.000 zltnlaatsen 

3 Losrlloi<te 1 overdekt 30x60 1800 

4 Losrltni<tP 2 overdekt 30x60 1800 

5 ,~,n ooen luctit 'Ill x BO 3200 rlchtllln 

6 Dressuurterreln """"luctit 'IQ x BO 3200 

7 llosr11clstes bulten """"luctit 30x60 3600 z lo<rllDistes 

8 I """11na hlndernlssen machines en werkl>laats overdekt 2000 Ind. rlfh1inPnstal//na 

9 Parkeerntoatsen """"luctit 120000 100 auto's met trailer + auto's bezoelcers 

10 Restaurant en bars overdekt 1500 

11 VIP fadlltelten overdekt 500 

12 Stands en w1nkels overdekt 500 

13 Persrulmten/secretarlaten ' overdekt 500 

14 Personeelsrulmtenlturv fadlltelten I overdekt 500 

15 1 ,,.,._rdrl<els en staomolens ov luctit 1000 

16 Paardenzwembad overdekt 200 l,.._ovaal 

17 Stallen overdekt 3x3 2025 mfnlmaal 225 stalien 

18 Paddocks overdeld: 2000 rlchtJiln 

19 w,..,,.._ solartum overdekt 270 30 mZ oer 25 "'"r0en 

20 overdekt 375 10 m2 n« 6 """rOen 

21 Afsluitbare zadelkamer overdekt 150 0.65 m2 oer n:urd 

22 On<lJOn voor hool en stro overdekt 200 

23 Kr overdekt 100 silo's of af,,_Jntpn rulmte 

24 M~n overdekt/ooen luctit 250 1 mZ oer """'d 

25 Bedrilfswonlnq en aooartementen overdekt 200 

26 Weffand ltv><>n luctit 

27 Cross counltv circuit IOOHI luctit 10 m breed 5 tot 7 km lana 

28 Groenstrook/oark looen luctit min. 50 m brede strook tot bebouwina 

Totaal aantal vlerlumte meters 155070 
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Programma van Eisen 

Voor het Programma van Eisen is gekeken naar Olympische Spelen van vorige jaren en naar grote 
paardensportevenementen in Nederland. Daarnaast is er vanuit KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische 
Sportfederatie) en ISA Sport (Instituut voor Sportaccommodaties) een handboek Paardensportaccommodaties 
uitgegeven waarin vele richtlijnen staan ten aanzien van het ontwerpen van een paardensportaccommodatie. Ook 
staat er een minimaal Programma van Eisen in voor een accommodatietype A. Dit type houdt in dat het een 
topsportaccommodatie is die mede geschikt is voor internationale en nationale wedstrijden. Door op deze manier 
een Programma van Eisen samen te stellen zal het Hippisch Olympisch Stadion na de Olympische Spelen de 
functie behouden als stadion voor internationale en nationale wedstrijden. 
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Het masterplan voor de Olympische Spelen 2028 
In 2028 wil het NOC*NSF de Olympische Spelen naar Nederland halen, precies 100 jaar na de Olympische Spelen 
van Amsterdam. Om de Olympische Spelen te organiseren moet Nederland beschikken over de juiste faciliteiten 
en stadions, waaronder een stadion voor de paardensport. Deze faciliteiten moeten voor alle bezoekers en 
sporters tijdens de Spelen goed bereikbaar zijn. Atelier U-as heeft voor de Olympische Spelen van 2028 een 
masterplan ontwikkeld dat hieronder kart zal warden toegelicht. (Het hele masterplan staat beschreven in het 
document 'Olympische Spelen Amsterdam 2028') 

Duo-stad Amsterdam-Almere 

Er kan zich per land slechts een stad kandidaat stellen voor de Olympische Spelen van 2028. In Nederland zal dit 
onze hoofdstad Amsterdam zijn. Echter Amsterdam zelf heeft op dit moment te weinig capaciteiten om de hele 
Olympische Spelen te organiseren. Een goede oplossing voor dit probleem is deels uitwijken naar nabijgelegen 
voorzieningen. Naast Schiphol en de haven leent Almere zich hier uitstekend voor. Almere en Amsterdam zijn nu 
al afhankelijk van elkaar voor de werkgelegenheid in Amsterdam en woongelegenheid in Almere. Dit concept van 
een duo-stad zal de komende decennia alleen maar versterkt warden door de geplande verbinding tussen de twee 
steden. Daarnaast heeft Amsterdam reeds uitbreidingsplannen richting Almere (Uburg) en Almere richting 
Amsterdam (Almere Pampus). Het masterplan speelt in op deze ontwikkelingen om zo een compleet plan te 
presenteren voor de Olympische Spelen van 2028. 

Verbinding 

Amsterdam en Almere zullen met elkaar verbonden warden door middel van de Olympische lijn. Deze lijn bestaat 
uit een hoogwaardige openbaar vervoersverbinding (de magneetzweefbaan) en een metro. Daarnaast zal er een 
regionale weg !open voor goederen en als ontsluiting van de woningen. De Olympische lijn zal van Schiphol, via 
de Zuid-as, Bijlmer Arena, Diemen en Almere Pampus naar Almere centrum lopen enter hoogte van het Umeer 
door een tunnel lopen. Op deze manier zijn alle gebieden goed bereikbaar en wordt de A6, de huidige verbinding 
tussen Amsterdam en Almere, ontlast. 
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Deelgebieden 

Tijdens de Olympische Spelen zal de duo-stad Amsterdam-Almere bestaan uit drie deelgebieden waar zich een 
concentratie bevindt van Olympische activiteiten. Elk deelgebied heeft aansluiting op de Olympische lijn. 
Het eerste deelgebied ligt bij het Amsterdamse Bos; de sport-as. Aan deze as ligt het oude Olympisch Stadion uit 
1928 en komen de Olympische roeibaan en het Olympische hockeystadion. 
Het tweede deelgebied komt in Almere Pampus te liggen. Een Olympische boulevard loodrecht op de Olympische 
lijn verbindt hier onder andere het Olympische regattacentrum, het Hotel van de Zeven Zonden, het Holland 
Heineken House en het Hippisch Olympisch Stadion. 
Het laatste deelgebied komt tussen Amsterdam en Almere in te liggen, midden in het Umeer. Dit eiland, Nieuw 
Pampus, is de grootste concentratie van Olympische voorzieningen: het Olympisch Stadion 2028, het Olympische 
tennisstadion, het Olympische zwemstadion, het mediacentrum en het Olympisch dorp. Op dit eiland zal de 
aansluiting van de voorzieningen op de Olympische lijn het verbindend element vormen. 
Door de spreiding van activiteiten en voorzieningen over drie gebieden kunnen beide steden profiteren van de 
Spelen en warden de lasten gedeeld. 
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Deelgebied Almere Pampus 

Almere is een van de snelst groeiende steden van Nederland, mede omdat zij onder de rook van Amsterdam en 
de Randstad ligt. In de komende twintig jaar zal Almere 60.000 woningen moeten gaan realiseren om aan de 
vraag te kunnen voldoen. 

Almere zal in oostelijke en westelijke richting uit gaan breiden. Aan de oostkant zal de uitbreiding zich vooral 
richten op landelijke woon- en werkmilieus (Almere Hout, Spiegelhout en Overgooi) terwijl aan de westkant een 
hoogstedelijke centrumontwikkeling zal plaatsvinden (Almere Pampus en Poort), waar de Olympische lijn op aan 
zal sluiten. 
Het plan voor Almere Pampus heeft als onderlegger het plan 'Atelier D-as' van Teun Koolhaas, waarop verder 
ontwikkeld is. Het plan heeft binnen- en buitendijkse uitbreiding, dit laatste in de vorm van groene en stedelijke 
eilanden met een sterk maritiem karakter. Almere Pampus vormt de overgang tussen het Dmeer en Almere 
centrum. 

Binnen dit hoogstedelijke gebied bevindt zich een groene vlek. Deze vlek heeft als functie openbaar groen en 
biedt kans voor het Hippisch Olympisch Stadion zich daar te vestigen. De voorkeur van locatie voor het stadion 
gaat uit naar Almere Pampus, vanwege de postolympische functie; de luxe manege. Het aanbod van maneges in 
en om Amsterdam is groat en in Almere een stuk kleiner, waardoor de manege daar meer kans van slagen heeft. 

Het Hippisch Olympisch Stadion zal met het openbare groen het hoogstedelijke Almere Pampus een zachte kern 
geven. 
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Hippisch Olympisch Stadion in het masterplan en de huidige situatie 

Het masterplan voor de Olympische Spelen van 2028 en de huidige situatie zorgen voor een aantal richtlijnen 
voor het ontwerp van het Hippisch Olympisch Stadion. 

De locatie van het Hippisch Olympisch Stadion komt voort uit het masterplan. Deze locatie heeft een dubbele 
functie binnen het plan; openbaar groen en een stadion voor de paardensport. Deze twee functies gaan goed 
samen vanwege het 'groene karakter' van de paardensport. Daamaast staat in de wet Geurhinder en Veehouderij 
beschreven dat de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig 
object (in dit geval woningbouw) minimaal vijftig meter moet bedragen. Dit houdt in dat random het complex 
van het Hippisch Olympisch Stadion een groenstrook moet liggen van minimaal vijftig meter breed: het openbaar 
groen. 
Het complex van het Hippisch Olympisch Stadion ligt praktisch aan de Olympische lijn. De bereikbaarheid van het 
complex is hierdoor zeer goed voor bezoekers die met het openbaar vervoer komen en voor fietsers en 
gemotoriseerd verkeer is de bereikbaarheid ook goed doordat het complex wordt ontsloten door de Olympische 
boulevard. 

Het Hippisch Olympisch Stadion komt binnendijks te liggen, wat betekent dater gebruik kan warden gemaakt 
van elementen uit de huidige situatie. In de huidige situatie wordt de locatie gebruikt voor landbouw. Het gebied 
heeft de typische uiterlijkheden van een polder; vlak landschap, kaarsrechte sloten en een dijk. Het integreren 
van deze elementen in het ontwerp voor het complex en het stadion zal het Hollandse karakter van de locatie 
ten goede komen. 
Ook staan er windmolens in het gebied. Deze windmolens genereren op dit moment energie doordat de wind vrij 
spel heeft over het Umeer. Echter in 2028 liggen er grote, hoogstedelijke, eilanden voor de kust, waardoor de 
windsterkte drastisch af zal nemen. Hierdoor wekken de windmolens niet meer naar behoeve energie op. De 
windmolens zullen warden afgebroken ( ook vanwege het feit dater niet gebouwd mag warden binnen een straal 
van 350 tot 700 meter van een molen) en eventueel ergens anders opnieuw warden ingezet. 

Samengevat zijn de richtlijnen die uit het masterplan en de huidige situatie voortkomen mede bepalend voor het 
ontwerp van het complex en het Hippisch Olympisch Stadion zelf. De locatie zal zowel het complex voor de 
paardensport bevatten als openbaar groen; het park. Beiden zijn goed bereikbaar tijdens en na de Olympische 
Spelen. Voor de vormgeving van het complex zal gebruik warden gemaakt van de slotenstructuur en de dijk, 
alleen de windmolens zullen helaas verdwijnen. 
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Het complex van het Hippisch Olympisch Stadion 
Uit het masterplan en de huidige situatie is naar voren gekomen dater bij het ontwerp van het Hippisch Olympisch 
Stadion, het complex en het park gebruik wordt gemaakt van de huidige dijk en rechtlijnige slotenstructuur. Voor 
de ontsluiting van het gebied wordt gemaakt van de Olympische boulevard en het station. Het complex zal 
omsloten worden door een publiek park. 
Het ontwerp van het complex en het park zal uit een aantal elementen worden opgebouwd: het 
crosscountrycircuit, waterpartijen, tribunes, een entreeweg en fiets- en voetpaden. Aan de hand van elk element 
zal het ontwerp hieronder verder worden toegelicht. 

Het crosscountrycircuit 
Op de Olympische Spelen bestaat de paardensport uit drie onderdelen; dressuur, springen en eventing. Voor dit 
laatste onderdeel wordt er ook een crosscountry verreden. Helaas is dit onderdeel vaak een ondergeschoven 
kindje op de Olympische Spelen en krijgt hierdoor minder aandacht in de media dan zij verdient. Door het 
crosscountrycircuit een prominente rol te laten spelen in het ontwerp van het complex van het Hippisch Olympisch 
Stadion zal eventing automatisch meer op de voorgrond treden tijdens de Olympische Spelen. 
Voor het ontwerpen van een crosscountrycircuit zijn slechts enkele richtlijnen gegeven. Het circuit moet vijf tot 
zeven kilometer lang zijn en tien meter breed. (De invulling van het circuit is de taak van een specialist.) Een 
toegevoegde richtlijn vanuit de analyse is de vormentaal van een Formule 1 circuit en een richtlijn vanuit het 
masterplan is het gebruik van huidige elementen. 
Door het crosscountrycircuit zo in de situatie te leggen dat een deel over de dijk loopt en een deel door de polder 
wordt er gebruik gemaakt van de huidige situatie. Een ruiter die met zijn of haar paard over de dijk galoppeert 
zal een prachtig panoramisch en Nederlands beeld opleveren. 
De toplaag van het circuit zal uit verschillende zandsoorten bestaan, gemixt met stof en vezels voor een 
veerkrachtige ondergrond. Deze veerkracht zorgt ervoor dat de benen van het galopperende of springende paard 
minder worden belast dan op een harde aarde ondergrond. 
De vorm van het circuit is aan de hand van de vormentaal van een Formule 1 circuit ontworpen. Het is een 
gesloten circuit van 6,5 kilometer lang en overal tien meter breed. Het circuit bevat lange rechte stukken en zowel 
scherpe als flauwe bochten die elkaar links en rechtsom afwisselen. Dit geeft een dynamische route door 
grotendeels vlakke situatie. 

Doordat het circuit gesloten is ontstaat er een gebied binnen en een gebied buiten de crosscountry. Het gebied 
buiten het circuit grenst aan de omgeving en is publiek. Het gebied erbinnen is 'prive'. Zo ontstaat het complex 
van het Hippisch Olympisch Stadion en het publieke park. Het park vormt op deze manier ook de minima le strook 
van vijftig meter die tussen het complex en de woonwijk moet liggen. 
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Waterpartijen en tribunes 
Waterpartijen in crosscountry circuits zorgen altijd voor spectaculaire hindernissen. Door een waterpartij in het 
circuit te leggen kan deze tijdens de Olympische Spelen worden gebruik. Daarnaast zullen zeals vijvers fungeren 
in het park. De sloten buiten het complex van het Hippisch Olympisch Stadion blijven behouden als kenmerk van 
de polder en lopen door het park. 

Een mooi zicht op de crosscountry is voor het belangstellende publiek van groot belang. Om aan deze vraag te 
voldoen is er op drie strategische plekken langs het circuit een kleine heuvel in het landschap opgenomen. Deze 
fungeren als kleine tribunes tijdens de crosscountry en daarna als speelheuvels en/of rustpunten in het park. 

Een entreeweg en fiets- en voetpaden 
Het complex van het Hippisch Olympisch Stadion wordt voor het gemotoriseerd vervoer ontsloten door een weg 
langs de dijk richting de Olympische boulevard. Dit is tegelijkertijd de route die bezoekers zullen volgen vanaf het 
station. 
Voor fietsers en voetgangers lopen er door het park verharde fiets- en voetpaden. De paden volgen het 
crosscountrycircuit, de sloten en de dijk. Tijdens de Olympische Spelen zijn deze verharde paden tevens voor 
materieel en eventueel voor ambulances, om zo het circuit te bereiken. 

Het ontwerp 
Het ontwerp van het complex van het Hippisch Olympisch Stadion en het park is met behulp van een aantal 
richtlijnen ontworpen. 
De crosscountry loopt als een waar circuit door de situatie en creeert een publiek en een prive gebied; het park 
en het complex van het Hippisch Olympisch Stadion. De dijk en de waterpartijen voegen iets toe aan het circuit, 
en de kleine tribuneheuvels zorgen voor het uitzicht erop. Het complex wordt ontsloten door een weg en het park 
wordt ontsloten door fiets- en voetpaden. 
Het crosscountrycircuit is door de vormgeving en materialisatie op de voorgrond getreden in de situatie en een 
duidelijke herkenbare route geworden voor ruiter en bezoeker. 
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Het ontstaan van het Hippisch Olympisch Stadion 
De vorm en hiermee de werking van het gebouw ontstaat vanuit een aantal aanleidingen vanuit de omgeving en 
de analyse. 

In het voorgaande hoofdstuk is het panoramische beeld van het galopperende paard over de dijk al eens 
genoemd. Dit beeld is prachtig tijdens de crosscountry, maar ook op de momenten dat dit onderdeel niet verreden 
wordt speelt de dijk een belangrijke rol in het hebben van wel of geen uitzicht vanuit de polder. Op 
maaiveldniveau wordt het uitzicht beperkt tot aan de dijk. Vanaf zes meter hoogte kan men erover kijken en wordt 
het zicht met kilometers verlengd. Zo wordt Nieuw Pampus zichtbaar met haar Olympisch Stadion en olympisch 
dorp. De buitendijkse uitbreiding van Almere Pampus, Muiden en zelfs Amsterdam is in de verte te zien. Aan de 
andere zijde is de aandacht vooral naar binnen gericht, op de onderdelen dressuur en springen van de olympische 
paardensport. De halve ellipsvorm die ontstaat vanuit de zichtlijnen en de dljk heeft als hoofdfunctie het stadion. 
Omdat de ellips over het circuit heen ligt zal hier ook de start/finish van de crosscountry zijn. 

In het Hippisch Olympisch Stadion moeten een groat aantal stallen aanwezig zijn voor alle paarden die meedoen 
aan de Olympische Spelen. De stallen moeten enerzijds een uitloop hebben richting de weilanden en anderzijds 
toegang bieden tot de trainingsfaciliteiten. Door een cirkelvormige vorm zijn de weilanden om de stallen heen 
gescheiden van de trainingsfaciliteiten. Vrachtwagens en trailers kunnen de stallen aan de binnenzijde van de 
cirkel makkelijk bereiken om zo dichtbij te kunnen laden en lossen. 

Het Hippisch Olympisch Stadion zal een tweetal entree's moeten hebben; een hoofdentree binnen het complex 
loodrecht op de richting waaruit de meeste bezoekers komen (de Olympische boulevard of het station) en een 
tweede entree buiten het complex, bedoeld als entree voor voet- en fietsverkeer vanuit het park en tegelijkertijd 
als toegang naar het crosscountrycircuit. 

Voor een manege en dus ook het Hippisch Olympisch Stadion is het noodzakelijk dater een woning op het terrein 
aanwezig is in geval van calamiteiten in de stallen. De woning moet een centrale plek innemen om zo overzicht 
te houden over de stallen en het complex. 
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Om de bovengenoemde losse delen tot een Hippisch Olympisch Stadion te laten versmelten worden ze verbonden 
tot een gebouw. 
Wat nu is gebeurd is dat het gebouw ineens gaat samenwerken met haar omgeving, in het bijzonder het circuit 
en tegelijkertijd een barriere vormt die het complex opdeelt in drie delen. 

Ter hoogte van de hoofdentree ontstaat aan de 'buitenzijde' van het gebouw het publieke deel van het complex. 
In dit gedeelte bevinden zich parkeerplaatsen voor bezoekers en parkeerplaatsen voor trailers en vrachtwagens. 

Het tweede deel ontstaat aan de andere kant van het complex, ook aan de 'buitenzijde'. Dit deel is bestemd als 
prive gebied voor het paard; de wei. 

Het laatste deelgebied dat ontstaat is het binnengebied. Dit gebied wordt als het ware door het gebouw omarmd. 
Hier bevinden zich de open lucht trainingsfaciliteiten voor ruiter en paard, zoals bakken, molens en een springwei. 

Door de vormgeving van zowel het crosscountrycircuit als het gebouw werkt het Hippisch Olympisch Stadion dus 
samen met het circuit om de grens aan te geven tussen park en complex, publiek en prive en tussen training en 
vrij. 
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Het Hippisch Olympisch Stadion 
Het Hippisch Olympisch Stadion is ontstaan vanuit vier functies: de entree, het stadion, de stallen en de woning. 
De twee entrees vormen het ene uiteinde van het gebouw en het andere uiteinde van het gebouw wordt gevormd 
door de woning. Het stadiondeel van het gebouw is door de hoofdarena met haar tribunes opgedeeld in drie 
delen. Aan de kant van de entrees is het deel van het stadion bestemd voor publiek, personeel en losrijpiste een. 
Het middeldeel bestaat uit de hoofdarena met tribunes en aan de kant van de stallen bevindt zich losrijpiste twee 
en overige functies die vooral gericht zijn op het welzijn van het paard. 
Het stadiondeel en de stallen zijn met elkaar verbonden door middel van een vloeiende overgang. 

Het Hippisch Olympisch Stadion zal hieronder verder worden toegelicht aan de hand van constructie, 
plattegronden, doorsneden, materialisatie en de werking van het gebouw 
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Constructie 

Het stadion voor de paardensport bevat drie grote rijbakken; twee losrijpistes van dertig bij zestig meter en de 
hoofdarena van veertig bij tachtig meter. Omdat deze oppervlaktes obstakelvrij moeten zijn is gekozen voor een 
kolomvrije overspanning van het gebouw. 

De overspanningen staan in radiale grids die rekening houden met de vorm van het gebouw en met het 
crosscountrycircuit van tien meter breed, die het gebouw op drie plekken doorkruist. 
De lengte van de overspanning varieert van 7,5 meter ter plaatse van de entree en woning tot 111,5 meter ter 
plaatse van de hoofdarena. Om een dergelijke overspanning kolomvrij te maken is gekozen voor gebogen 
vakwerkspanten. Deze spanten zijn uitgevoerd in gelamineerd hout om de constructie ondanks de afmetingen 
toch een vriendelijke en warme uitstraling te geven. Daarnaast staat het materiaal hout dichterbij het paard en 
de natuur dan bijvoorbeeld staal. 

I 
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De gelamineerde houten vakwerkspanten zijn voor een optima le krachtenverdeling gebogen in een drukboog. (De 
vorm is afgeleid van een kettingmodel.) Om de krachten af te dragen naar de grand steunen ze op betonnen 
bokken. Deze bokken hebben twee paten, een verticale poot voor de drukkrachten en een schuine poot voor de 
trekkrachten die ontstaan doordat de boogvormige spanten de bok naar buiten wil drukken. De 
krachtenoverdracht van spant op bok gaat door middel van stalen platen, welke scharnierend aan elkaar 
bevestigd zij n. 

Als de overspanningen relatief klein warden, warden de vakwerkspanten gelamineerde houten spanten. De 
schuine poot van de betonnen bokken vervalt op het moment dat twee schuine paten elkaar gaan kruisen. De 
overspanning is dan relatief zo klein dat de verticale paten de horizontale krachten ook op kunnen vangen. 
Op verschillende plekken dragen de bokken ook betonnen vloeren. Om deze extra belasting op te vangen zijn de 
dimensies van de bokken aan de ruime kant genomen. De dimensies van zowel de houten vakwerkspanten als 
de betonnen bokken zijn verhoudingsgewijs afhankelijk van de overspanning. 
De verhoudingen en afmetingen zijn terug te vinden in de tabel van de bijlage A. 

Alie spanten zijn onderling verbonden door middel van houten balken die tegelijkertijd de secundaire constructie 
vormen voor het dak. De stabiliteit van het gebouw komt voort uit de samenwerking van de spanten en bokken, 
de constructie van de tribunes van de hoofclarena haaks op de spanten en een aantal windverbanden in de gevel. 

De hoofdconstructie van het Hippisch Olympisch Stadion is door het hele gebouw zichtbaar en herkenbaar en is 
bepalend voor de indeling en uitstraling van het gebouw. 
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Plattegronden 

De constructie van het Hippisch Olympisch Stadion is bepalend voor de uitstraling van het gebouw, maar ook voor 
de routing binnen het gebouw. Het publiek, de ruiters en het paard verplaatsen zich horizontaal 'door de bokken 
heen'. Dit wil zeggen dat de routing tussen de schuine en rechte poot van de bok doorloopt. De functies van het 
gebouw bevinden zich aan deze routing, buiten de bokken. 
De lijnen van de spanten zorgen, samen met de drie grate rechthoekige rijbakken en de vorm van het Hippisch 
Olympisch Stadion, voor verschillende richtingen in het gebouw. Dit samenspel van lijnen bepaalt vloeren en 
wanden en de vorm van de tribunes. 

Het Hippisch Olympisch Stadion is niet overal even hoog. Het stadion heeft ter plaatse van bijvoorbeeld de entree 
of de stallen twee verdiepingen, terwijl ter plaatse van de hoofdarena (waar het dak een spanthoogte is opgetild) 
het gebouw wel zes verdiepingen telt. Hieronder warden per verdieping de plattegronden toegelicht. 

Alie plattegronden schaal 1:500 zijn terug te vinden in de bijlage B, C en D. Ter verduidelijking van 
welke functie voor welke gebruiker is zijn de gekleurde plattegronden schaal 1:1000 terug te 
vinden in de bijlage E. 
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Begane grond 

De begane grand bestaat voor een groat deel uit de drie binnenbakken. Afgezien van de entrees en lounge is de 
begane grond niet toegankelijk voor bezoekers. Paard en ruiter maken gebruik van het onverharde paardenpad 
en de overige functies zijn voor het personeel, het secretariaat, de officials en de pers. 
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1 
Het Hippisch Olympisch Stadion is door middel van de twee entrees te betreden. De kleine entree op de kop van 
het gebouw is de entree voor bezoekers vanuit het park, alsmede de toegang tot het crosscountrycircuit voor 
publiek. De grotere entree is de hoofdentree voor alle bezoekers die met de auto of de magneetzweefbaan naar 
het stadion zijn gekomen. Bezoekers gaan vanuit de entree door middel van de trappen en liften naar de eerste 
verdieping. 

2 
Aan de entreekant van de hoofdarena ligt losrijpiste een. Deze binnenbak is voor paard en ruiter bereikbaar vanaf 
het paardenpad. Dit onverharde pad loopt onder de bokken door, langs de gehele binnenzijde van het gebouw 
(met uitzondering van de entrees) en verbindt hiermee alle functies voor ruiter en paard. Aan de losrijpiste ligt 
een kleine tribune met maximaal duizend zitplaatsen. Deze tribune is toegankelijk vanaf de eerste verdieping. 
Deels onder de tribune is een ruimte gereserveerd voor het secretariaat en de pers, die bereikbaar is vanaf de 
begane grond en de eerste verdieping (via de trap van de tribune). Tegenover de kleine tribune ligt de werkplaats 
van het stadion. Deze grote ruimte is naast een werkplaats ook de opslag voor hindernissen, juryhokjes en 
materieel. 

3 
Het crosscountrycircuit loopt door de hoofdarena van het Hippisch Olympisch Stadion heen, waar tijdens de 
crosscountry de start/finish is. Het gebouw zal dan ter plekke van het circuit aan beide zijden open zijn. Als er 
geen crosscountry verreden wordt is het gebouw gesloten. 
De werkplaats is via het stukje circuit dat binnen ligt verbonden met de hoofdarena, zodat er tijdens 
springwedstrijden snel hindernissen in- en uitgereden kunnen worden. Grenzend aan de werkplaats is onder de 
hoofdtribune ruimte voor koetsen en andere rijtuigen. Ook is een van de twee vaste juryhokjes van de hoofdarena 
vanuit hier te betreden. Tegen de buitengevel aan ligt de personeelsruimte. De personeelsruimte heeft twee 
kleedkamers met douches, toiletten en een eigen keuken. Via de trappen en liften tussen de bokken zijn de 
overige verdiepingen van het stadiondeel voor het personeel bereikbaar. 

4 
Aan de andere kant van het stukje circuit en de hoofdarena ligt aan de buitengevel de lounge. Dit is, naast de 
entrees, de enige plek op de begane grond die toegankelijk is voor publiek. De lounge kijkt aan de buitenzijde 
uit op de weilanden. Het zicht is op maaiveldniveau tot aan de dijk, waardoor de aandacht uitgaat naar de 
grazende paarden in de wei. Aan de binnenzijde van de lounge is zicht op de functies voor het welzijn van het 
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paard. Aan deze zijde van de hoofdarena liggen naast de tweede losrijpiste, het paardenzwembad en de 
Seawalker (stapmolen met zout water met genezende werking). Naast het zwembad staan een aantal 
wasplaatsen en solaria. Er is op de begane grand aan deze zijde ook nog een aparte ruimte voor officials en een 
laboratorium. 

5 
De overgang tussen het stadiondeel en de stallen verloopt vloeiend, maar wel met een hoek van negentig graden 
zodat het zicht vanuit het stadion of vanuit de stallen nooit doorloopt naar het andere deel en belangrijker nog, 
de geluidsstroom vanuit het stadiondeel naar de stallen wordt hierdoor verzwakt, zodat het rustig blijft in de 
stallen (vindt het paard prettig). 
De overgang is bijna over de gehele breedte paardenpad, omdat ruiters met paard de weinige gebruikers zijn die 
op de begane grand van het ene deel van het gebouw naar het andere gaan. 
Aan het begin van het stallengedeelte splitst het paardenpad zich in een pad rechtdoor en een pad via een 
hellingbaan naar de eerste verdieping, waar zich iets meer dan de helft van de stallen bevindt. 

6 
Het uitgangspunt voor de stallen is dat iedere stal twee uitgangen heeft; een deur aan de gang en een deur aan 
de paddock. Zo weet het paard waar het aan toe is; werken of vrij, dit is prettig voor het paard, want het paard 
is een gewoontedier. De gangzijde van de rijen stallen zijn in dezelfde radiale richting gelegd als de spanten, 
waardoor er aan de paddockzijde een verbreding ontstaat. De paddocks staan in verbinding met een paardenpad 
aan de buitenzijde van de stallen, welke weer uitgangen heeft naar de weilanden random het gebouw. Vanuit de 
stal ervaart het paard verschillende gradaties van vrijheid; in de stal staat het paard alleen en is de ruimte 
beperkt. De tussenschotten tussen twee stallen zijn maximaal 1,5 meter hoog zodat paarden in hun box toch 
sociaal contact kunnen hebben met hun buurman. In de paddock heeft het paard meer ruimte en meer paarden 
om mee te socialiseren en in de wei heeft het paard de meeste vrijheid en ruimte en een groot aantal 
soortgenoten om zich heen. 
Op de kopse kant van elke rij stallen is een afgesloten ruimte welke of als zadelkamer wordt gebruikt of als 
krachtvoer- of mestopslag. Tussen de afgesloten ruimtes, aan de kopse kant van de paddock is ruimte voor 
verticaal transport en wasplaatsen en solaria. 

7 
De eerste en laatste afgesloten ruimte van het stallengedeelte bevat toiletten voor ruiters en personeel. De 
afscheiding van de eerste of laatste gang is door middel van een verdiepingshoge betonnen wand, waartegen 
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aan de achterkant hooi- en strobalen worden opgestapeld. Hier is ook plaats voor materieel zoals vorkheftrucks 
en kruiwagens. Het einde van het gebouw op de begane grond dient als toegang naar het trainingsgebied buiten. 
De twee trappen leiden naar de woningen op de eerste verdieping. 

Eerste verdieping ( + 5 meter) 

De eerste verdieping is in tegenstelling tot de begane grond in het stadiondeel bijna geheel toegankelijk voor het 
publiek. Het gedeelte van de stallen is niet publiek. 

8 
Bezoekers komen vanuit de entree met de brede trap of lift op de eerste verdieping om vanuit hier, over het 
crosscountrycircuit, het stadiondeel te betreden. 

9 
Op de plek waar het gebouw zich verbreedt bevindt zich de balie. Hier kan men informatie krijgen en een kaartje 
kopen. Er is een garderobe en er zijn dames- en herentoiletten. Achter dit blok is de toegang tot de kleine tribune 
van losrijpiste een. Links van de tribune is een smalle loopbrug onder de binnenste bokken door. Deze loopbrug 
is niet toegankelijk voor bezoekers. Het is bedoeld als binnendoor route naar de stallen voor ruiters of trainers en 
als persroute naar de hoofdarena. Rechts van de kleine tribune is de doorgang richting de hoofdarena voor 
bezoekers. 

10 
Bezoekers worden vanaf de balie door de stands en winkeltjes gestuurd, vanuit waar ze ook uit kunnen kijken op 
losrijpiste een en op de koetsen die onder de hoofdtribune staan. Vanuit de open ruimte met stands wordt het 
publiek geleidelijk tussen de schuine en verticale poot van de bokken gestuurd. 

11 
De ruimte tussen de bokken is de ruimte voor horizontaal en verticaal transport en is gescheiden van de 
hoofdarena door middel van glazen wanden. Deze ruimte is tweezijdig; naar buiten toe is er het uitzicht tot ver 
over de dijk en naar binnen toe het zicht op de hoofdarena. Vanuit deze ruimte zijn de duurste plaatsen op de 
tribune te betreden, pal aan de hoofdarena. De drie grootste vipboxen liggen ook op de eerste verdieping, ieder 
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met hun eigen stukje balkon aan de arena. 

12 
Met de trappen en liften in dit gedeelte is de onderliggende lounge bereikbaar. 
Boven het laboratorium is het prive-kantoor van het Hippisch Olympisch Stadion met eigen keukenblokje en 
toiletten en een intern balkon met zicht op onder andere de Seawalker. 

13 
De aansluiting van de loopbrug op de hoofdtribune aan weerszijden van de arena geeft de pers toegang tot de 
twee persvakken. Daarnaast zijn vanaf de loopbrug zelf prachtige beelden te maken van zowel de dressuur en 
het springen binnen, als de crosscountry ruiter die met zijn paard aan komt galopperen over het circuit buiten. 

14 
De loopbrug sluit op de eerste verdieping aan bij de stallen. Vanaf de begane grond loopt het paardenpad omhoog 
via een hellingbaan en sluit ook aan op de eerste verdieping. Het paardenpad loopt langs de gehele binnengevel, 
onder de bokken door naar de andere kant van de stallen, waar het pad weer via een hellingbaan aansluit op de 
begane grond. 

15 
De indeling van de stallen is op de eerste verdieping volgens hetzelfde principe als op de begane grand. De 
paddocks warden ontsloten via het paardenpad aan de buitengevel van de stallen en door middel van een viertal 
hellingbanen zijn de weilanden ook toegankelijk voor de paarden vanaf de eerste verdieping. 

16 
De woning op de kop van het gebouw is opgesplitst in twee woningen; een woning voor het personeel en een 
woning voor de eigenaar. De woning van het personeel is voor maximaal tien personen en is bereikbaar vanaf de 
begane grand met een trap en vanaf de eerste verdieping door middel van een loopbrug. De woning van de 
eigenaar heeft een eigen voordeur die vanaf de begane grand te bereiken is. De ruime zitkamer van deze woning 
geeft uitzicht over het hele gebouw en de omgeving. 
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Tweede verdieping ( + 10 meter) 

Het stadiondeel van het gebouw is het enige deel dat een tweede, derde, vierde en zelfs vijfde verdieping heeft. 
Deze verdiepingen zijn geheel voor het publiek en de vip's. De tweede verdieping bevat het grote restaurant en 
op de vierde verdieping is nog een bar. 
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17 
De tweede en hoger liggende verdiepingen zijn door middel van een viertal trappen en een zestal liften 
bereikbaar. Vanaf elke verdieping is een deel van de hoofdtribune te bereiken. Op de tweede verdieping van het 
Hippisch Olympisch Stadion zijn vijf kleinere vipboxen met eigen balkon en er is een kinderhoek. 

18 
Het grote restaurant van het stadion ligt deels onder de hoofdtribune. Het restaurant heeft een serre binnen het 
stadion en een balkon erbuiten, waardoor er drie soorten zitplaatsen ontstaan; binnen-binnen, binnen-buiten en 
buiten-buiten. Vanuit het restaurant is er naar buiten toe een prachtig uitzicht op en over de dijk heen richting 
Nieuw Pampus. Ook naar binnen toe is er uitzicht. Vanaf het binnenbalkon kijkt men op losrijpiste twee en het 
paardenzwembad en men kan de ruiters zien aankomen over het paardenpad die vanuit de stallen naar de 
hoofdarena of losrijpistes rijden. 

Derde verdieping ( +15 meter), vierde verdieping ( +20 meter) en vijfde verdieping ( +25 meter) 

19 
Op de derde verdieping zijn de zeven kleinste vipboxen met balkon aanwezig en is er toegang tot de middelste 
laag van de hoofdtribune. 

20 
Op twintig meter boven het maaiveld is de 'Skybar'. Deze glazen box steekt deels uit het stadion waardoor men 
een fenomenaal panoramisch uitzicht heeft op het Umeer en verder. Het balkon van de arena op deze verdieping 
is geheel toegankelijk voor het publiek en ook vanaf deze verdieping is een laag van de tribune toegankelijk. 

21 
Op de hoogste verdieping van het stadion komt men op ooghoogte met de dakconstructie. De aansluiting van de 
gelamineerde houten vakwerkspanten op de betonnen bokken is ineens van dichtbij te zien en de enorme 
afmetingen worden voelbaar. Het dak verspringt aan weerszijde van de tribune iets meer dan vier meter omlaag, 
zodat het dak boven de hoofdarena en de tribunes een spanthoogte hoger ligt dan de naastgelegen delen van 
het Hippisch Olympisch Stadion. Hierdoor ontstaat er een doorkijk door het spant op het dak. De vijfde verdieping 
is de verdieping waar het publiek de constructie van het gebouw van dichtbij ervaart. 
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Conclusie 
Door het lijnenspel van de grate rechthoekige bakken, de gebogen vorm van het gebouw en het radiale grid van 
de constructie wordt de indeling van het gebouw vormgegeven. De constructie is overal in het gebouw te zien, 
maar op de bovenste verdieping van het stadion ook echt te ervaren. De bokken van de constructie bepalen de 
routing door het gebouw terwijl de gebogen gevels van het gebouw het uitzicht naar buiten en naar binnen toe 
benadrukken. Buiten is de aandacht gericht op de crosscountry en de omgeving, maar binnenin vormen de 
balkons samen met de tribunes een waar theater voor de paardensport. 
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Materialisatie 
De constructie van het gebouw is opgebouwd uit betonnen bokken en gelamineerde houten vakwerkspanten. De 
vloeren zijn ook van beton en hebben op de begane grond uitsparingen ter hoogte van de bakken, het zwembad 
en de Seawalker. Het paardenpad ligt iets verdiept in de vloer en heeft als toplaag zand. De betonnen vloeren 
hebben geen extra afwerklaag, waardoor de vloeren de pure betonnen uitstraling blijven behouden. 

Hieronder wordt aan de hand van details en illustraties de materialisatie van het Hippisch Olympisch Stadion 
nader toegelicht. 

Doorsnede D'D" en doorsnede E'E" staan schaal 1:200 in bijlage F. 
Alie details staan schaal 1:10 ook in de bijlage F. 

85 



86 

Dakrand 

Aansluiting spant, 
boken gevel 



De constructie van het Hippisch Olympisch Stadion is opgebouwd uit gelamineerde houten vakwerkspanten die 
de krachten afdragen op betonnen bokken. De krachten warden via ingelaten stalen platen en een grote 
boutverbinding overgedragen. 

De gelamineerde houten vakwerkspanten dragen via de secundaire dakconstructie het dak. Het dak bevat een 
relatief nieuw materiaal: translucente aerogel. Dit materiaal bestaat uit hele kleine korrelqes die poreus en 
ultralicht zijn. Deze korrelqes warden voor het dak tussen twee platen polycarbonaat ingeklemd. De reden 
waarom dit materiaal in eerste instantie in het dak is toegepast is de lichtdoorlating. Aerogel laat tachtig procent 
van het zonlicht door als diffuus licht. lo is overdag het hele stadion gelijkmatig verlicht, maar komt er geen direct 
zonlicht binnen. Direct zonlicht in het stadion is namelijk erg storend voor het paard vanwege de schaduwen en 
abrupte overgangen van licht naar danker. Het dak is ook warmte-isolerend, waardoor het in de zomer niet te 
warm wordt in het stadion en de stallen en in de winter niet te snel afkoelt. Tenslotte is aerogel geluidsisolerend. 
Deze eigenschap is zeer welkom bij de toepassing van aerogel in de scheidingswand tussen de hoofclarena en de 
naastgelegen functies. 
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De betonnen bokken zijn samen met de gelamineerde vakwerkliggers bepalend voor de lijnen en routing binnen 
het Hippisch Olympisch Stadion. Om de constructie ook aan de buitenkant te laten zien is er gekozen voor een 
gelaagde gevel. De bokken en vloeren steken door de glazen gevel naar buiten toe. De bokken steken maximaal 
een halve meter naar buiten, de vloeren een kwart meter. lo benadrukken de bokken de constructie en de 
verticaliteit in de gevel, terwijl de vloeren de ronding van het gebouw volgen en de nadruk leggen op de 
horizontale lijnen. Vanwege de grote koudebruggen die zouden ontstaan als zowel de bokken als de vloeren naar 
buiten zouden steken is gekozen voor de toepassing van Isokorf, zodat er een onderbreking ontstaat tussen buiten 
en binnen. 

Een derde laag is het glas. Het glas is door middel van een houten vliesgevel aan de vloeren bevestigd. Het 
gebruik van een houten vliesgevel is noodzakelijk vanwege de grote glasoppervlakte en dus grote windbelasting 
die het glas op moet vangen. Daarnaast contrasteert het hout met de betonnen constructie en deze verzacht 
hierdoor de gevel. 

Verticaal vloer-gev I 

{ 
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De verticale delen van de houten vliesgevel zijn volgens het ritme van de drie hoofdgangen van het paard 
bepaald. De taktbewegingen van het paard in stap, draf en galop zijn in ritmes vertaald in de gevel en 
onderscheiden zo op een subtiele manier de verschillende delen van het gebouw. In de gevel van de hoofdarena 
is het ritme van galop toegepast, omdat daar de meeste activiteit plaatsvindt. De entree, de woning en de 
overgang van het stadiondeel naar het stallendeel hebben het ritme van stap en in de tussen gelegen delen is 
het gevelritme bepaald door de taktbeweging van draf. 
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Tribune Balustrade 
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Veel wanden en balustrades in het stadion zijn van glas om het zicht optimaal te houden. De balkons van de 
hoofdarena hebben glazen balustrades die doorlopen naar de verdieping eronder als glazen wand tussen de arena 
en de vipruimten en gangen. De loopgangen van de tribune hebben een zelfde glazen balustrade. De prefab 
betonnen tribune-elementen zijn aan de bovenzijde bekleed met hout. Het bekleden van de tribune-elementen 
met hout en het niet bekleden van de betonnen loopgangen onderscheidt de verdiepingsvloeren van wat 
daartussenin zit. 
Vanwege dezelfde reden zijn alle trappen in het gebouw ook van hout. Tussen het hout en de tribune-elementen 
is een drukvaste geluidsisolerende laag aangebracht om het contactgeluid te beperken naar de functies onder de 
tribune. 
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Zoals eerder genoemd, zijn er ter plekke van de bakken uitsparingen in de betonnen vloer gemaakt. Op de 
fundering zijn verschillende lagen aangebracht die samen de bodem van de bak veerkracht geven. Op een laag 
grof grind en een laag fijn grind komen zachte matten. Op deze matten komt de toplaag van verschillende soorten 
zand met stof en vezels. Deze bodem geeft de juiste veerkracht voor de paarden, zodat spieren en gewrichten 
worden ontlast. 
De bakrand zelf is van houten planken (Massaranduba) die op stalen steunen met balken zijn bevestigd. De 
bovenkant is afgewerkt met een RVS profiel. 
Omdat het paard een horizontale lijn scherp ziet en daarboven en daaronder wazig, is de bakrand 2,5 meter hoog 
gemaakt. Zo ziet het paard (aan de teugel) alleen de bakrand scherp en heeft het geen visueel contact met het 
publiek erboven. 
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De stallen voor de paarden zijn opgebouwd uit thermisch verzinkt stalen frames met daartussen Massaranduba 
planken en tralies. Massaranduba (ook paardenvleeshout genoemd) is sterk en wordt ook wel gebruikt in de 
waterbouw, waardoor het hout oak zeer geschikt is voor de stallen. Het hout is vleeskleurig, maar na verloop van 
tijd wordt het grijsrood tot purperbruin. Deze kleurverschillen geven de houten vlakken een speelsere uitstraling. 
De tussenwanden zijn niet stalhoog, zodat de paarden als ze op stal staan nag wel sociaal contact kunnen hebben 
met de buren. 
De ruimten, voor functies zoals de zadelkamers, op de kopse kanten van de rijen stallen zijn opgebouwd uit 
dezelfde frames met Massaranduba planken. Deze boxen zijn helemaal dicht en verdiepingshoog. 

Zoals de dichte boxen en de stallen zijn alle ruimten voor de losse functies in het Hippisch Olympisch Stadion, 
zoals de keuken van het restaurant of de lounge en de balie, opgebouwd uit thermisch verzinkt stalen frames met 
Massaranduba planken. Zo komt de sfeer van de stallen overal terug in het stadion. 
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Het Hippisch Olympisch Stadion heeft een glazen gevel. Dankzij de gelaagdheid van de betonnen bokken en 
vloeren die door de gevel naar buiten steken zijn de constructie en de verticale en horizontale lijnen zichtbaar. 
Deze lijnen breken het grote geveloppervlak en de houten vliesgevel verzacht de betonnen constructie met het 
ritme van het paard. De uitstekende bokken zorgen dankzij de gebogen vorm van het gebouw er ook voor dat de 
gevel in meer en mindere mate transparant is, afhankelijk van de kijkrichting. Deze gradaties van transparantie 
wordt van zowel binnenuit als buitenaf ervaren. 
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Het gebouw vanuit het paard en vanuit de bezoeker 
Het gebouw vanuit het paard 

Romeo weet dat, als de deur aan de kant van de gang opengaat, het tijd is om te werken. Hij wordt uit zijn stal 
gehaald en in de gang eerst van top tot teen gepoetst. Als zijn lijf geborsteld is, zijn manen gekamd en zijn 
hoeven uitgekrabd wordt het zadel op zijn rug gelegd. De singel wordt strak aangetrokken en het hoofdstel gaat 
om. Zo is hij klaar om te gaan werken. 

Romeo wordt aan de hand meegenomen naar het zachte zandpad aan het einde van de gang. Hier stijgt de ruiter 
op zijn rug en zodra hij de bekende druk in zijn zij voelt stapt hij vooruit. Het pad kronkelt tussen de bokken door 
en na een bocht naar links zijn ze in het stadiondeel, waar het wat rumoeriger is dan in de stallen. 
Zadra ze in een grate rechthoekige zandbak zijn wordt Romeo aan het werk gezet. Hij stapt rondjes links- en 
rechtsom voordat hij die druk weer voelt en aandraaft. Als hij ook een aantal rondjes in de rechter- en in de 
linkergalop heeft gelopen doemt daar ineens een hiridernis op. Springen vindt Romeo leuk! lets te leuk misschien, 
want hij wordt door de ruiter op zijn rug in zijn enthousiasme getemperd. Maar dat mag de pret niet drukken, 
want hindernis na hindernis mag Romeo springen. Totdat hij wordt afgeremd tot stap. Hijgend verlaat hij de grate 
zandbak en stapt weer naar het zandpad toe. 

Op het zandpad neemt het rumoer Hink toe en als het klappen en juichen van mensen heel dichtbij komt stapt 
Romeo ineens in een nog grotere zandbak. Een zandbak vol hindernissen. Als de kuiten weer mnk in zijn zij 
warden gezet kan zijn lol niet meer op; de barrage is begonnen ... 
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Het gebouw vanuit de bezoeker 

Moeder en dochter zitten opgetogen in de auto, want vandaag gaan ze naar een springwedstrijd kijken waar vele 
grote namen aan mee zullen doen. Ze slaan een zijweg van de Olympische boulevard in en rijden naar de grote 
parkeerplaats. Als ze door de tunnel, waar de crosscountry overheen loopt, zijn gereden doemt het grote gebouw 
met zijn vloeiende lijnen op; het Hippisch Olympisch Stadion. ZOdra ze de auto hebben geparkeerd lopen ze 
tussen twee delen van het circuit over de verharde stoep naar het gebouw. In het stadion aangekomen gaan ze 
de brede trap op naar boven. Als ze richting de balie lopen kijken ze links en rechts uit over het laatste deel van 
de crosscountry, die aan hun linkerzijde afbuigt het stadion in. Vanaf hier hebben ze ook een uitzicht over het 
binnengebied en kijken ze zo richting de stallen. Bij de balie aangekomen kopen ze een kaartje en terwijl de 
moeder de jassen naar de garderobe brengt gaat haar dochter even snel naar het toilet. Met de plaatsbewijzen 
stevig in de hand wandelt het stel richting de grote tribunes. Aan hun linkerhand kijken ze neer op een losrijpiste 
waar ze al een paar bekende ruiters zien rijden en rechts zien ze de buitendijkse uitbreiding van Almere Pampus 
liggen. Een beetje om zich heen kijkend bevinden ze zich ineens tussen de verschillende winkeltjes en stands vol 
paardendekens, hoofdstellen en zadels. Als ze alle stands hebben gezien en hebben bedacht welke deken ze na 
aftoop van de wedstrijd wel willen kopen lopen ze onder de betonnen bokken door verder het gebouw in. 

Op het kaartje staat dat ze in vak C op de derde verdieping moeten zijn, dus pakken ze een van de liften naar 
boven. Zodra ze op de derde verdieping zijn aangekomen kijken ze hun ogen uit. Het uitzicht over het Umeer is 
prachtig. Ze kunnen zelf'S het Olympisch Stadion zien liggen. Als ze zich omdraaien is het uitzicht bijna net zo 
spectaculair: boven zich zien ze de gebogen houten vakwerkspanten, links en rechts de volle tribunes en beneden 
de grote hoofdarena. De ruiters zijn het parcours al aan het verkennen, dus ze moeten maar snel hun plaatsen 
gaan zoeken want de wedstrijd gaat zo beginnen. 

Na de spectaculaire barrage waar vooral het paard Romeo als een speer overheen ging, gaan moeder en dochter 
nag even een drankje drinken in de Skybar om na te praten over de wedstrijd. Wat is het uitzicht vanaf hier toch 
mooi. .. 
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Toetsing aan het concept 
Het concept dat uit de analyse is voortgekomen bestaat uit drie delen: 
Het eerste deel van het concept is voor de uitstraling van het gebouw: 
Forceful vs. graceful 
Het paard is krachtig doch sierlijk in zijn manier van doen en uiterlijke verschijning. 
Het tweede deel van het concept verwijst naar de organisatie van het gebouw: 
Routing 
Het scheiden van routes voor de verschillende gebruikers van het gebouw en het complex eromheen zorgt voor 
een duidelijke leesbaarheid en bruikbaarheid van het gebouw. 
Het laatste deel van het concept voor het Hippisch Olympisch Stadion is: 
Framing 
In het ontwerp moeten 'mooie beelden' worden gecreeerd door middel van zichtlijnen naar het paard, de 
paardensport en/of de omgeving in en om het gebouw. 
Hieronder wordt per deel toegelicht in hoeverre het concept is toegepast in het ontwerp. 

De uitstraling van het gebouw is door haar vloeiende vorm sierlijk te noemen. Ook het golvende dak en de 
gebogen gelamineerde houten vakwerkliggers dragen hieraan bij. Echter de betonnen bokken die de liggers en 
vloeren dragen zijn van binnen en van buiten zichtbaar en worden door de flinke afmetingen ervaren als zwaar 
en krachtig. De constructie zorgt samen met de vorm van het gebouw voor een sierlijk en toch krachtige 
uitstraling. 
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De organisatie random het Hippisch Olympisch Stadion is bepaald door een samenwerking tussen gebouw en 
crosscountrycircuit. Zij vormen samen de grens tussen het complex van het stadion en het publieke park 
eromheen. Binnen het complex scheidt het gebouw op haar beurt weer de trainingsfaciliteiten van de weilanden 
en van de parkeerplaatsen. 
De organisatie binnen het gebouw is gebaseerd op het scheiden van de routes van de verschillende gebruikers; 
het paard, de ruiter met paard, het personeel en het publiek. 
De constructieve bokken worden gebruikt om de hoofdroutes aan te geven. Aan de buitengevel van het 
stadiondeel loopt de publieke route, aan de buitengevel van de stallen loopt de route voor het paard. Langs de 
gehele binnengevel loopt de hoofdroute voor ruiters met paard. Al deze routes lopen tussen de twee poten van 
de bokken door en zijn hierdoor duidelijk herkenbaar. 

Tenslotte zijn er in en om het Hippisch Olympisch Stadion talloze zichtlijnen naar het paard, de paardensport en 
de omgeving gecreeerd. Vanaf de heuvels in het park en vanuit het stadion zelf zijn prachtige beelden te zien van 
de crosscountry en van zowel de nabije als verre omgeving. In het stadion is er vanuit het publieke deel uitzicht 
op de losrijpistes, de faciliteiten voor het welzijn van het paard en op het gebouw zelf. Ook vanuit de woning is 
het zicht op het gebouw panoramisch. Maar het belangrijkste deel van het Hippisch Olympisch Stadion is de 
hoofdarena. De tribunes en balkons van de arena zijn zo ontworpen dat ze samen het theater van het stadion 
vormen, metals voorstelling de paardensport. 
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Antwoord op de onderzoeksvraag 
Vooraf aan het ontwerpen was de volgende onderzoeksvraag opgesteld: 

Hoe een olympisch stadion voor de paardensport te ontwerpen, wat voor zowel mens als paard als prettig wordt 
ervaren en waarin rekening gehouden wordt met: 
- de behoeftes, de zorg en het welzijn van het paard in rust en aan het werk, 
- de ervaring van de bezoeker van de verschillende facetten van de paardensport en het paard zelf in en om het 
gebouw, 
- de organisatie tijdens en na de Olympische en Paralympische Spelen. 
Het eindresultaat moet een integraal permanent ontwerp zijn van alle faciliteiten voor en onderdelen van de 
paardensport tijdens de Olympische en Paralympische Spelen en de functie erna. 

Hieronder wordt in woord en beeld antwoord gegeven op de onderzoeksvraag. 

Het integreren van de drie onderdelen van de olympische paardensport zijn de basis voor het ontwerp van het 
Hippisch Olympisch Stadion geweest. Het crosscountrycircuit vormt de grens tussen het publieke park en het 
complex in de situatie. De onderdelen dressuur en springen warden verreden in de hoofdarena van het stadion, 
waar ook de start/finish van de crosscountry is. Het circuit doorsnijdt het gebouw op drie plaatsen. Hierdoor deelt 
het gebouw het complex op in het publieke gedeelte (parkeerplaatsen), het gedeelte voor het paard (weilanden) 
en het trainingsgedeelte voor ruiters met paard. 

Het Hippisch Olympisch Stadion is zo ingedeeld dat de bezoeker zoveel mogelijk zicht heeft op de paardensport 
en het paard zelf. Door de glazen gevels heeft men bijvoorbeeld zicht op de crosscountry over de dijk of het 
grazende paard in de wei. Binnenin het stadion zijn de tribunes en de balkons zo vormgegeven dat ze samen een 
theater vormen voor de paardensport. De bakrand van de hoofdarena is 2,5 meter hoog, zodat paarden geen 
visueel contact kunnen maken met het publiek en andersom wel. Buiten de hoofdarena is het zicht naar binnen 
voornamelijk op de functies voor het paard gericht, zoals de losrijpistes, het paardenzwembad en de Seawalker. 
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De stallen voor de paarden zijn gescheiden van het publieke deel van het gebouw zodat het in de stallen rustig 
blijft, want paarden houden van rust. Het stadiondeel en het stallendeel zijn wel fysiek verbonden zodat ruiters 
met paard binnendoor naar het stadion kunnen rijden. 
Elke stal in het stallendeel heeft twee deuren; een deur naar de gang die uiteindelijk leidt naar het stadion en 
een deur naar de paddock die uiteindelijk leidt naar de wei. Paarden zijn gewoontedieren en door de twee deuren 
in zijn stal weet het paard waar het aan toe is; werken of vrij. Op deze manier biedt het gebouw verschillende 
gradaties van ruimte, vrijheid en het aantal soortgenoten om mee te socialiseren. 
De tussenwanden in de stallen zijn laag gehouden ter bevordering van sociaal contact tussen paarden die naast 
elkaar staan. Het dak van het gebouw laat alleen translucent licht door, zodat er overal een rustig diffuus licht 
wordt verspreid zonder abrupte overgangen, welke storend zouden zijn voor het paard. 

De organisatie tijdens en na de Olympische Spelen is zoveel mogelijk gescheiden van het publiek. De faciliteiten 
voor en van het personeel en de faciliteiten voor paard en ruiter bevinden zich grotendeels op de begane grond, 
terwijl de faciliteiten voor het publiek op de eerste verdieping en hoger zijn. Dit zorgt er automatisch ook voor 
dat het publiek wel visueel contact heeft met ruiter en paard, maar niet fysiek, zodat de gebruikersstromen elkaar 
niet hinderen. 

Het ontwerp van het Hippisch Olympisch Stadion en haar omgeving is een integraal ontwerp geworden van alle 
faciliteiten van en voor de paardensport, waarin rekening gehouden is met de behoeftes, zorg en welzijn van het 
paard, de ervaring van de bezoeker van de paardensport en de organisatie in en rondom het gebouw. 

Door dit integrale ontwerp en de toch wel opvallende verschijning van het gebouw zal het Hippisch Olympisch 
Stadion tijdens de Olympische Spelen 2028 de paardensport in de schijnwerpers zetten. 
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Retlectie 
Het ontwerpen van het Hippisch Olympisch Stadion heb ik ervaren als een leerzaam proces. Ik heb veel geleerd 
op het gebied van constructie en detaillering en mijzelf verder ontwikkeld op het gebied van ontwerpen. 

Belangrijk in een gebouw en omgeving vind ik de routing. In en om het stadion is voor alle gebruikers een duidelijk 
routing ontworpen, dat de leesbaarheid bevordert. Ook zorgt de scheiding van routes van verschillende gebruikers 
ervoor dat een groat evenement als de Olympische Spelen soepel kan verlopen. 

Het rekening houden met de behoeftes van het paard was soms lastig. Enerzijds zou het paard het liefst continue 
in de wei staan, maar anderzijds is het paard dat continue op stal staat praktischer voor de ruiter. De gulden 
middenweg is in dit geval de paddock. Zo staat het paard toch binnen handbereik, maar heeft het wel de ruimte. 

Het doel dat ik mijzelf had gesteld om door middel van architectuur de paardensport te profileren is in mijn ogen 
bereikt. Het opvallende gebouw zet met het crosscountrycircuit de paardensport op de kaart. 
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