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Voorwoord 

Dit boekwerk verwoordt en illusstreert mijn afstudeer
plan. Dit is begonnen met de keuze van mijn afstudeer
atelier: ONTWERPEN MET WETMATIGHEDEN. Het woord 
wetmatigheden heeft bij deze keuze de doorslag 
gegeven. Structuren, regels en herhalingen hebben mij 
altijd al ge"interesseerd. Verder sprak de achterliggende 
opdracht, de olympische spelen van 2028, mij zeer aan. 

Het atelier was opgedeeld in drie fasen. 
De eerste opdracht was het ontwerpen van een tijdelijke 
vakantiewoning van 30 m2

• Het doel hiervan was 
bewustzijn te scheppen van de wetmatigheden die in 
een ontwerp kunnen zitten. Een belangrijk onderdeel 
hierin was het ontwikkelen van een wetmatigheid die 
mede het ontwerp zou bepalen. Deze manier van 
werken heeft mij dan oak gefascineerd. En zal dan oak 
verder in mijn afstuderen naar voren gaan komen. 
Het tweede gedeelte was het ontwikkelen van het 
masterplan voor de olympische spelen van 2028. Dit 
hebben we gezamenlijk met het afstudeeratelier 
gevormd. Naast de aan,leiding van de opgave wordt de 
geschiedenis van de Olympische Spelen, het concept, de 
infrastructuur en de plangebieden besproken. Dit 

masterplan dient dan oak als uitgangspunt en leidraad 
voor de individuele ontwerpopgaven die binnen het 
atelier zijn geformuleerd. Zoals u waarschijnlijk al heeft 
opgemerkt, is dit voor mij het zwemstadion. 
De uitwerking hiervan is de derde fase en zal verderop in 
dit boekwerk warden beschreven en verbeeld. 

Daan Hesen, juli 2009 
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lnleiding 

Het ontwerp van het zwemstadion is begonnen bij het 
formuleren van de afstudeeropdracht, waarin uitgelegd 
word waar de opdracht uit bestaat. Een onderdeel van 
deze opdracht was het ontwikkelen van een masterplan 
voor de olympische spelen van 2028. Na deze fase kan er 
gestart warden met het ontwerp van de individuele 
opgave; het olympsich zwemstadion. Dit begint met het 
onderzoeken van al reeds gerealiseerde zwemcom
plexen. 

Een ander onderdee'I binnen de opdrachtvorming is het 
ontwerpen met wetmatigheden. Door dit verder te 
onderzoeken zal dit mijn ontwerp ten goede komen. 
Mede aan de hand van dit onderzoek zal ik mijn concept 
vormen. Dit zal integraal samen gaan met de functionele 
en bouwkundige aspecten die het ontwerp met zich mee 
brengt. Deze aspecten zullen op elkaar aansluiten en een 
zijn met elkaar. 

Als het ontwerp is gevormd, warden vanuit het 
onderzoek van de wetmatigheden binnen de architec
tuur, de wetmatigheden binnen het ontwerp geana
lyseerd . Na het vinden van deze wetmatigheden, zijnde 

repeterende elementen, wordt er gekeken, of deze zo 
zijn te vormen dat ze in een computerscript kunnen 
warden verwerkt, zodat deze op een willekeurige vorm 
kunnen warden toegepast. 
Dit alles leidt uiteindelijk tot een uitwerking, die van grof 
tot fijn een geheel is met elkaar. 
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lnleidend 

Dit is mijn afstudeerplan. Hierin vindt u informatie over 
de algemene afstudeeropgave en de daarin opgenomen 
individuele opgave. 
Verder zullen de opgestelde competenties die t i1jdens 
het afstuderen dienen te warden verwezenlijkt in dit 
deel warden besproken. Oak zullen de afstudeer
begeleiders warden voorgesteld en de keuze ervan 
warden toegelicht. 

Algemene opgave: 

De olympische spelen van 2028 is het beoogde 
eindresultaat van de deze opgave. lnhoudelijk zal dit het 
opzetten van een masterplan voor deze spelen zijn. Dit 
zal samen met de ateliergenoten vervaardigd warden. 
Het gaat dan met name om het ontwikkelen van het 
olympisch dorp. Naast het dorp zullen er oak nag andere 
(bestaande) locaties geschikt warden gemaakt voor de 
olympische spelen. 
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Maatschappe/ijke relevantie: 
Omdat het binnenhalen van de olympische spelen van 
2028 op dit moment een hot item is en de gemeente 
Amsterdam hiermee bezig is, is dit een onderwerp waar 
de komende tijd nag veel over gesproken zal warden, 
een actualiteit dus waar op in wordt gegaan. Naast de 
olympische spelen zelf, wordt oak gekeken naar het 
gebruik erna. Het ontwerpen van het dorp zal oak 
maatschappelijk verantwoord moeten zijn, evenals de te 
ontwerpen stadions en de infrastructuur. De olympische 
spelen kunnen dan oak dienen om de bestaande 
structuur in een bepaald gebied te verbeteren. Hierdoor 
zullen bepaalde ingrepen aan beide gerelateerd kunnen 
warden. Dit geeft weer voordelen bij de besluitvorming. 

Locatie: 
Mede door de actualiteit en het gegeven dat Amsterdam 
over de hele wereld bekend staat als hoofdstad van 
Nederland en het feit dat het in 2028 een eeuw geleden 
is dat de spelen oak in Amsterdam zijn gehouden, willen 

wij de olympische spelen in 2028 aan Amsterdam 
toekennen. 

Het totale masterplan gaat uit van een verbindingslijn 
tussen Schiphol en Almere centrum, die eventueel 
doorgetrokken kan warden naar het noorden en het 
zuiden (Rotterdam). Deze lijn zal het IJ-meer 
doorkruisen, en maakt een stedelijke eenheid van 
Amsterdam en Almere. 

Olympische lijn 

De locatie van het olympisch dorp is gelegen aan de lijn 
tussen Amsterdam en Almere, in het IJ-meer ter hoogte 
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van Pampus. Op deze locatie zal het olympisch stadion, 
het olympisch zwemcentrum, het tenniscomplex, het 
media-center en de olympische woningen worden 
gesitueerd. Andere nieuw te bouwen of bestaande 
sportvoorzieningen gelegen aan de lijn, zijn ook in het 
masterplan opgenomen. 

Olympische lijn 

lndividuele opgave: 

De opgave bestaat uit het ontwerpen van het 
zwemcomplex voor de olympische spelen. Hierin zullen 
de olympische zwemsporten (wedstrijdzwemmen, 
waterpolo, schoonspringen en synchroonzwemmen) 
plaatsvinden. 
Het complex bestaat uit een wedstrijdbad van SOm x 
25m en een schoonspringbad van 20m x 25m. Het 
stadion heeft een permanente capaciteit van 15000 
plaatsen. 

Probleemstelling: 
Hoe ontwerp ik een zwemstadion dat volgens een 
wetmatigheid is opgebouwd met de daarin opgenomen 
benodigde functies? Hoe sluiten deze twee onderdelen 
op elkaar aan? Het ontwikkelen van een totaal geheel is 
daarbij een uitgangspunt. 

Voorbeeld van een olympisch zwemstadion 

Doelstelling: 
Een belangrijk onderdeel waar ik tijdens mijn afstudeer
aanloopproject nadrukkelijk mee bezig ben geweest is 
het ontwerpen met wetmatigheden. Deze manier van 
ontwerpen wil ik ook nu gaan toepassen in het ontwerp 
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van het zwemstadion. Dit met name in de constructieve 
onderdelen en de vormentaal van het ontwerp. Een 
streven is het ontwerp zo te fragmenteren dat het 
opgedeeld is in delen maar toch als een geheel zal over 
komen. l'Jaast vormentaal is het voor mij ook belangrijk 
het ontwerp tot in detail door te voeren. 

Bovenoanzicht olympsiche zwembaden 

Locatie: 
De locatie is bepaald aan de hand van een onderzoek 
naar bestaande zwembaden in de omgeving van 
Amsterdam. Omdat hier geen olympisch zwembad is 
gelegen (het enige zwembad in Nederland dat aan deze 
eisen voldoet is De Tongelreep in E1indhoven) zal er een 
nieuw gebouwd moeten warden of zal er een bestaand 
complex uitgebreid moeten warden. Omdat er een 

nieuw olympisch dorp gebouwd zal warden en dit na de 
olympische spelen ook als nieuw stadsdeel zal gaan 
fungeren, in de buurt liggend van de uitbreidingen aan 
de kant van Almere, zullen hier ook zwemvoorzieningen 
moeten komen. Er is dus gekozen voor een nieuw 
zwemcomplex in het olympisch dorp. De locatie in het 
olympisch dorp zal nader bepaald warden. Dit is 
afhankelijk van het nog te realiseren masterplan van het 
dorp. 

Eindresultaat: 

Een olympisch zwemstadion dat als icoon zal dienen 
binnen het olympisch dorp, een icoon dat in het nog te 
verwezenlijken masterplan ingepast zal warden. 
Het ontwerp zal uit een wetmatigheid warden opge
bouwd en zal een bepaalde fragmentatie in zich hebben. 
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Competenties: 

Naast het optimaliseren van de competenties die ik heb 
opgesteld voor mijn ontwikkelingsportfolio, zal ik tijdens 
mijn afstuderen nog een drietal competenties willen 
behalen: 

Opzetten van een masterplan. 
Omdat mijn opdracht niet in een bestaande context 
moet worden ingepast zal er een nieuw masterplan 
moeten worden opgezet. Omdat ik hier vrijwel geen 
ervaring mee heb, lijkt het mij van belang om mij hierin 
meer te verdiepen, zodat er een goed doordacht 
masterplan ontwikkeld kan worden. Zo leer ik ook beter 
om te gaan met bestaande masterplannen die ik later 
tijdens mijn loopbaan tegen zal komen. 

Ontwerpen met wetmatigheden. 
Tijdens mijn afstudeer-aanloopproject heb ik hiermee 
kennis gemaakt. Deze manier van ontwerpen heeft mij 
ge'inspireerd en wil ik tijdens mijn afstudeerproject terug 
laten komen. Door mij hierin te verbeteren zal dit mijn 
eindresultaat ten goede komen, met name in de 
ontwerpfase en vooral gericht op de constructie en de 
vormentaal. 

Gezien de steeds beter wordende technieken zal dit 
mijns inziens in de toekomst een veel toegepaste 
ontwerpmethode zijn . Vooral bouwsystemen en 
productiemethoden spelen hierbij een blangrijke rol. 

lntegraal ontwerpen. 
Omdat een ontwerp niet alleen bestaat uit vormstudies 
maar ook samen hangt met andere facetten van een 
bouwkundig geheel, vind ik het belangrijk dat alle 
facetten worden afgestemd op een bepaald ontwerp
concept. Elk onderdeel moet ontworpen worden, want 
dit hangt nauw samen met andere onderdelen. Daarom 
is het voor mij belangrijk dat ik dit ook leer zien vanuit 
het totale ontwerpconcept, zodat er een gebouw 
ontstaat dat tot aan het kleinste detail toe een geheel is. 

Afstudeerbegeleiders: 

De afstudeercommissie bestaat uit de hieronder staande 
personen: 

Rene van Zuuk (voorzitter/architectuur) 
Naast zijn eigen architectenbureau, is Rene van Zuuk 
werkzaam op de TU/e als hoogleraar Architectonisch 
Ontwerpen. Hij leidt dan ook vooral afstudeerprojecten. 
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Hij heeft niet alleen oog voor de vormentaal, maar voor 
het totale ontwerpplaatje. Hier bedoel ik mee dat 
bijvoorbeeld ook de detaillering, constructie en de 
materiaalkeuze belangrijk zijn. Deze brede vorm van 
ontwerpen spreekt mij zeer aan en zal van belang zijn 
tijdens mijn afstuderen. 

Ralph Brodruck (architectuur) 
Is werkzaam als assistant professor in architectural 
design op de TU/e. Geeft onder andere vormleer. 
Vormentaal is voor mij een belangrijk onderdeel van een 
ontwerp. Ralph Brodruck zal mij mede hierin gaan 
assisteren. 

Rijk Blok ( constructief) 
Is werkzaam als assistant professor General & 
Integration op de afdeling constructial disign. 
Omdat ik het olympisch zwemstadion zal gaan 
ontwerpen en hierin zeer grote overspanningen moeten 
warden gemaakt, zal het constructief een complexe 
opgave warden. Vandaar de keuze voor Rijk Blok, die mij 
hierbij zal bijstaan. 
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Masterplan: 

lnleidend 

'Verbruggen: Nederland kan Olympische Spelen aan' -
de Volkskrant 
'Staatssecretaris gelooft in sport als bindmiddel van 
samenleving' - de Volkskrant 
'Meerderheid wil Olympische Spelen 2028 in Nederland' 
-TNS NIPO 
'Bouwen aan een sportklimaat op olympisch niveau' -
NOC* NSF 

Kranten openen geregeld met berichten die wijzen op de 
mogelijke kandidatuur van Nederland voor de 
Olympische Spelen van 2028. NOC*NSF nam het 
initiatief om nader onderzoek te doen naar de 
haalbaarheid van en het draagvlak voor de organisatie 
van de Spelen in Nederland. 
Het organiseren van de Spelen geeft een land de 
mogelijkheid zich te profileren op het wereldtoneel. 
Gedurende de voorbereiding en tijdens de Spelen zelf 
krijgt het organiserende land veel media-aandacht. 
Daarnaast geven de Olympische Spelen een land de 

mogelijkheid om infrastructurele problemen aan te 
pakken en vooruitstrevende stedenbouwkundige 
uitbreidingen of vernieuwingen te doen. Amsterdam 
heeft in het verleden een bid uitgebracht om mee te 
dingen naar de Olympische Spelen van 1992, maar de 
timing en het politieke klimaat waren op dat moment 
ongunstig. Op dit moment is er echter vraag naar 
nieuwe stadions. De hockeyverenigingen van Amster
dam willen een nieuw stadion en Nederland wil het WK
voetbal van 2018 organiseren, waarvoor een nieuw 
voetbalstadion nodig is. Amsterdam ontwikkelt zich tot 
een metropool, met een hoogstedelijk zakencentrum op 
de Zuidas, veel forenzenverkeer en een grate 
woonbehoefte. 
In 1928 werden de Olympische Spelen in Amsterdam 
gehouden. In 2028, honderd jaar later, lijkt de tijd rijp 
voor een vervolg. Atelier IJ-as, onder begeleiding van 
Rene van Zuuk, heeft na aanleiding hiervan haar visie 
ontwikkeld en omschreven in het masterplan 
'Olympische Spelen Amsterdam 2028'. Aan de hand van 
zeven hoofdstukken warden de aanleiding en opgave, de 
geschiedenis van de Olympische Spelen, het concept, de 
infrastructuur en de plangebieden besproken. Dit 
masterplan dient als uitgangspunt en leidraad voor de 
individuele ontwerpopgaven die binnen het atelier zijn 
geformuleerd. 

juli 2009 door: Daan Hesen begeleiders: prof. ir. Rene van Zuuk, ir. Ralph Brodruck, ir. Rijk Blok -17-



Opgave 

Het afstudeeratelier IJ-as zal een masterplan 
ontwikkelen voor de Olympische Spelen van 2028 in 
Amsterdam. Allereerst zal een visie warden gegeven op 
welke manier de Olympische Spelen kunnen warden 
gerealiseerd in Amsterdam. Aan welke stedenbouw
kundige toekomstplannen en infrastructurele knel
punten kan de Olympische Spelen een positieve bijdrage 
leveren? Op welke manier wil Amsterdam zich als 
Olympische stad presenteren aan het wereldtoneel? 
Bestaande faciliteiten zullen warden geanalyseerd en er 
zal in kaart warden gebracht welke nieuwe voor
zieningen nodig zijn. Voor deze nieuw te ontwikkelen 
voorzieningen warden geschikte locaties gezocht die oak 
na de Spelen een positieve bijdrage kunnen leveren aan 
het betreffende gebied. Wanneer meerdere grate 
voorzieningen bii elkaar liggen zal voor dat gebied een 
stedenbouwkundig concept gemaakt warden. Vanuit het 
masterplan zullen uiteindelijk een vijftiental onderdelen 
tot detailniveau warden uitgewerkt in individuele 
opgaven. 

Probleemstel/ing 
Hoe kunnen de Olympische Spelen in 2028 een 
katalysator vormen voor de gewenste ontwikkeling van 
Amsterdam tot metropool? 

Dee/problemen 
Op welke manier kunnen de nieuw te ontwikkelen 
voorzieningen onderdeel vormen van een integrale visie 
voor de Olympische Spelen? 
Welke infrastructurele vernieuwingen zijn noodzakelijk 
en wenselijk voor zowel de organisatie van de 
Olympische Spelen als voor de ontwikkeling van 
Amsterdam tot metropool? 
Op welke manier kunnen de olympische voorzieningen 
zowel tijdens als na de Spelen optimaal functioneren? 
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Olympische Spelen 

Geschiedenis 
De Olympische Spelen vinden haar oorsprong in de 
klassieke oudheid. Ze werden om de vier jaar gehouden 
in de Griekse plaats Olympia. Oat Herakles na het 
winnen van een race bepaald zou hebben dat de race 
elke vier jaar herhaald zou warden, is een van de 
mythen omtrent haar ontstaansgeschiedenis. Wat 
vaststaat is dat de klassieke of antieke Olympische 
Spelen altijd in het teken stonden van de verering van de 
goden; wedstrijden waren een manier om de goden te 
bedanken voor een overwinning. 
De eerste Olympische Spelen vonden waarschijnlijk 
plaats in de negende eeuw voor Christus, een kleine 
drieduizend jaar gelden. De eerste geschreven bronnen 
over de Spelen dateren van 776 v. Christus. Slechts een 
onderdeel stand er in deze tijd op het programma: een 
hardloopwedstrijd waarin 600 keer de voet van Zeus, 
ongeveer 192 meter, afgelegd moest warden. In de loop 
der jaren werden steeds meer onderdelen toegevoegd, 
die ervoor zorgden dat de duur van de Olympische 
Spelen verlengd werd van een naar vijf dagen. Hiervan 
was het grootste gedeelte bestemd voor religieuze 
rituelen, met name de derde dag van de Spelen was 

gewijd aan godsdienstige handelingen. In de ochtend 
werden ter ere van Zeus honderd assen geslacht en 
symbolisch geofferd - symbolisch omdat men slechts de 
beenderen verbrandde en het vlees bewaarde voor de 
grate maaltijd die 's avonds voor alle deelnemers werd 
gehouden . 
De Romeinse keizer Theodosius I zag de Spelen en de 
bijbehorende verering van de Griekse goden als niets 
meer dan een heidens feest dat de verspreiding van het 
christendom belemmerde en verbood daarom vanaf 394 
n. Christus de klassieke Olympische Spelen. 

Moderne Olympische Spelen 
Vijftien eeuwen na de opheffing van de klassieke 
Olympische Spelen, kwam Baron Pierre de Coubertin 
met het idee om opnieuw Olympische Spelen te 
organiseren. De Coubertin was voor de bevordering van 
een harmonieuze lichamelijke en geestelijke opvoeding 
van de jeugd en overtuigd dat wanneer hij de sportieve 
krachtmeting, edelmoedigheid en ridderlijkheid, evenals 
respect voor de prestatie van de tegenstander bij de 
atleten zou aankweken, de vriendschapsbanden tussen 
volkeren versterkt zou warden. Om die reden voerde 
Baron Pierre de Coubertin1896 de huidige Olympische 
Spelen in. Deze werden gehouden in Athene, waar 
Koning George I op 6 april voor ongeveer 50.000 
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aanwezigen de eerste moderne Olympische Spelen voor 
geopend verklaarde . Deze eerste Spelen leverden nag 
maar erg bescheiden resultaten op, de wedstrijden 
werden afgewerkt met primitieve technische middelen 
en de deelname mocht veeleer als folkloristisch warden 
bestempeld. De dertien landen die deelnamen leverden 
samen 311 atleten. Maar een trend was gezet, tijdens de 
Olympische Spelen van 2004, opnieuw in Athene, namen 
ongeveer 11.000 atleten deel uit 212 landen. 

Amsterdam 2028 
Na het sportieve succes van Sydney 2000 en Athene 
2004 ontstond een publieke discussie over de vraag of 
Nederland de Olympische en Paralympische Spelen zou 
willen en kunnen organiseren. De reacties hierop liepen 
sterk uiteen. Omdat uitsluitend een stad zich kandidaat 
kan stellen en deze kandidatuur door (in ieder geval) het 
Nationale Olympisch Comite moet warden ondersteund, 
heeft NOC*NSF het initiatief genomen om nader 
onderzoek te doen naar de haalbaarheid en het 
draagvlak van de organisatie van de Olympische Spelen. 
Het jaartal 2028 werd gekozen enerzijds om aan te 
geven dat er sprake is van een lange termijn-traject en 
anderzijds omdat 2028 inspireert en enthousiasmeert; 
immers 100 jaar eerder werden in Amsterdam de eerste 

en tot nu enige Olympische Spelen in Nederland 
georganiseerd. 

Huidige Capaciteit 
Ten aanzien van het aantal bezoekers en de capaciteit 
van Amsterdam zijn de Olympische Spelen van 2028 
natuurlijk moeilijk te vergel ijken met die van 1928. 
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste 
getallen waaruit is geconcludeerd dat Amsterdam 
voldoende capaciteit heeft voor de Olympische Spelen 
van 2028. 
Het inwonersaantal van de stad Amsterdam is 743.104, 
van de gemeente Amsterdam is dit 1.514.050. Het aantal 
dagtoeristen in Amsterdam is gemiddeld 43.148 per dag 
en het aantal forenzen 141.000 per dag. Deze getallen 
schetsen een beeld van het aantal mensen in 
Amsterdam op een normale dag. 
Het aantal bezoekers van de Olympische Spelen per dag 
is natuurlijk van groat belang om te bepalen of 
Amsterdam voldoende capaciteit heeft. In Sydney 2000 
werden gemiddeld 410.000 tickets per dag verkocht, in 
Athene 2004 waren dit er 220.000. Het geschatte aantal 
tickets dat per dag verkocht gaat warden in Beijing 2008 
en Landen 2012 is 500.000. Een reele aanname zou dus 
zijn dat er per dag ongeveer 500.000 bezoekers zijn. 
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Vergeleken met de ruim 800.000 inwoners van 
Amsterdam tijdens de Olympische Spelen is dit een zeer 
groat aantal. 
Voor verder vergelijk kijken we naar andere grate 
evenementen in Amsterdam . Zo is er het zesdaagse 
evenement Sail dat gemiddeld 417.000 bezoekers per 
dag trekt. De Gay Pride trekt ongeveer 375.000 
bezoekers op een dag. Ook de Uitmarkt die drie dagen 
duurt trekt veel bezoekers per dag, ongeveer 170.000 en 
tot slot is er natuurlijk Koninginnedag, waar ongeveer 
600.000 bezoekers op af komen. Met andere woorden: 
tijdens de Olympische Spelen is het qua bezoekers
aantallen twee weken lang Koninginnedag in 
Amsterdam. 
Een deel van deze bezoekers za,1 blijven overnachten in 
Amsterdam. Ter vergelijk: in Atlanta waren er 120.000 
hotelbedden beschikbaar tijdens de Spelen, in Sydney 
135.574, in Athene 60.000, in Beijing 572.500 en in 
Landen 100.000. De aantallen lopen dus sterk uiteen. 
Amsterdam heeft op dit moment 42.000 hotelbedden 
beschikbaar. Dit aantal is gedurende enkele jaren aan 
een sterke groei onderhevig. Tijdens de Spelen zullen 
ook vakantieparken, campings, sporthallen, particuliere 
voorzieningen of cruiseschepen warden aangewend. 

Legacy 

Het IOC eist nadrukkelijk van het organiserende land dat 
de Olympische Spelen niet alleen dienen als een 
momentgebonden platform voor topsportprestaties, 
maar dat er ook sprake is van 'legacy'. De Spelen zijn 
immers een tijdelijke aangelegenheid en geen doel op 
zich, zij moeten een onderdeel vormen van een hogere 
ambitie. Zij moeten een maatschappelijke, structurele 
bijdrage leveren en tevens een gunstig economisch en 
sociaal effect hebben voor de stad en het land. De 
investeringen die moeten warden gedaan op het gebied 
van accommodaties en infrastructuur, richten zich zo 
veel mogelijk op al geplande of gewenste investeringen. 
Met andere woorden; de Olympische Spelen kunnen 
gebruikt warden als katalysator voor het versneld 
uitvoeren van ruimtelijke ingrepen. Dit houdt onder 
andere in dat stedeljjke gebieden warden opgewaar
deerd of gecreeerd, dat de sportfaciliteiten voor en na 
de Spelen warden gebruikt en dat er nieuwe 
toekomstperspectieven voor de verbetering van het 
sportieve klimaat van het organiserende land geboden 
warden. 
Een andere belangrijke vereiste is een adequate 
infrastructuur die de grate aantallen bezoekers en 
atleten snel naar hun bestemming kunnen brengen. Dit 
zorgt ervoor dat de infrastructuur op regionaal en 
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nationaal gebied naar en hoger niveau wordt getild, 
waardoor in combinatie met de eventuele gebieds
ontwikkelingen een grate impuls wordt gegeven voor 
een stad en de regio. 

Fasering 

In het haalbaarheidsonderzoek dat het NOC*NSF 
momenteel uitvoert staan vier fase die doorlopen 
moeten warden om de Olympische Spelen naar 
Nederland te halen. Dit zijn achtereenvolgens het 
haalbaarheidsonderzoek, de opbouw van een sport
klimaat, het verkiesbaar stellen voor de Olympische 
Spelen en de organisatie op zich. 

Fase 1 - Haalbaarheidsonderzoek: 

In de eerste fase wordt gericht onderzoek gedaan naar 
de realisatie van het Olympisch Plan 2028. Noodzakelijke 
samenwerkingsverbanden warden tot stand gebracht en 
onderzocht wordt of de benodigde financiele middelen 
opgebracht kunnen warden. Daarnaast wordt gekeken 
op welke wijze een sportklimaat op olympisch niveau 
gerealiseerd kan warden. Het resultaat levert een 
uitgewerkt businessplan op over de organisatie van de 
Olympische Spelen in Nederland en de daarvoor 

benodigde investeringen. De fase wordt afgesloten met 
het besluit of Nederland de Olympische Spelen wil 
organiseren. 

Fase 2 - Opbouw sportklimaat: 

Het doel van deze fase is het uitvoeren van het 
Olympisch Plan 2028. Projecten resulterend uit de eerste 
fase warden uitgevoerd, talentontwikkelingspro
gramma's warden opgezet en er warden investeringen 
gedaan in de versteviging van de positie van de 
georganiseerde sport. Oak warden er accommodaties 
gebouwd of aangepast en internationale sport
evenementen in Nederland georganiseerd om de positie 
van Nederland in de sportwereld te vergroten. De sport 
moet in de samenleving verankerd warden om een 
sportklimaat te creeren en draagvlak te stichten voor het 
organiseren van de Spelen. Aan het einde van deze fase 
moet Nederland over een infrastructuur op olympisch 
niveau beschikken. Uiteindelijk wordt er besloten of en 
wanneer een bid - het verkiesbaar stellen voor de 
Olympische Spelen - wordt uitgebracht. 

Fase 3 - Bidfase Olympische Spelen: 

Aan het begin van deze fase wordt op grand van een 
benchmark en het internationale krachtenveld 
vastgesteld of een bid voor 2024, 2028 of verder kansrijk 
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is. In deze fase wordt het bid volgens de eisen van het 
IOC uitgewerkt en op een zeker moment aan het IOC 
gepresenteerd. Lobbyactiviteiten warden uitgevoerd om 
nationaal en internationaal een maximaal draagvlak voor 
het bid te realiseren. Deze fase wordt beeindigd met de 
toewijzing van de OS door het IOC aan een van de 
kandidaten. 

Fase 4 - Organisatie Olympische Spelen: 

De besluitvorming omtrent de keuze van de 
organiserende stad door het IOC vindt zeven jaar 
tevoren plaats. Dus wanneer Nederland (Amsterdam) 
zich kandidaat stelt voor het jaar 2028 dan zal in 2021 
bekend gemaakt warden of de keuze daadwerkelijk op 
Nederland zal vallen. Wanneer dit het geval is kan vanaf 
dat moment begonnen warden met het bouwen van de 
benodigde accommodaties en het organiseren van de 
Olympische Spelen. 

juli 2009 door: Daan Hesen begeleiders: prof. ir. Rene van Zuuk, ir. Ralph Brodruck, ir. Rijk Blok -23-



lllLVtlit:SW 



Aquatics Stadium of the Amsterdam 2028 Olympic Games 

Concept 

Amsterdam-Alme re 

Het feit dat de Oliympische Spelen van 1928 in 
Amsterdam plaat svonden, geeft aanleidi ng om oak nu 
weer in Amsterdam als hoofdlocatie in te zetten. 
Amsterdam dat spreekt aan en geniet bekendheid over 
de hele wereld; voor een groat deel van de 
internationale bezoekers zal Nederland niet meer zijn 
dan de omgeving van Amsterdam. Naast deze 
maatschappel i1jke keuzes zijn de benodigde 
voorzieningen oak in de regio van Amsterdam gelegen. 
Schiphol is hiervan een belangrijk voorbeeld. Oak de 
haven kan bru iikbaar zijn tijdens de Spelen. Daarnaast 
kent de regio een aantal accommodaties die nu al op 
olympisch niveau zijn. 
Een ander uitgangspunt voor de keuze voor de regio 
Amsterdam/ Al mere is mede gemaakt vanwege de 
plannen die er zijn voor het maken van een nieuwe 
verbinding tussen Amsterdam en Almere. Deze 
verbinding zal de bereikbaarheid van beide steden 
moeten vergroten. Hierdoor zullen Amsterdam en 
Almere een nag intensievere samenwerking aangaan 
dan nu al het geval is. Deze lijn zal als verbindings-

element van alle olympische voorzieningen dienen en 
loopt vanaf Schiphol tot aan het centrum van Almere. 
Door het Olympisch Park aan de lijn te situeren tussen 
Amsterdam en Almere in het IJmeer is er nag meer 
aanleiding om deze lijn oak daadwerkelijk te realiseren. 
Daarnaast geeft de lijn de mogelijkheid om enkele 
accommodaties in Almere te situeren. Het totale 
olympische plan is dus uitgestreken over de lijn van 
Amsterdam tot Almere en bestaat uit voorzieningen in 
Amsterdam, voorzingen in het nieuwe Olympische Park 
in het IJmeer ter hoogte van het eiland Pampus en in 
Alme re. 

Aanleiding lijn 

Situatie 
Vanaf haar ontstaan is Almere al van Amsterdam 
afhankelijk voor een groat aantal voorzieningen en 
voorziet Almere op haar beurt de hoofdstad van 
woonruimte en recreatiegebieden. Deze koppeling komt 
terug in diverse onderzoeken naar het gebied rand het 
IJmeer en wordt daarin in meer of mindere mate 
toegepast. De infrastructuur in de regio staat al geruime 
tijd ter discussie. De aanleiding hiervoor is de beperkte 
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capaciteit van het huidige aanbod in combinatie met de 
nag steeds toenemende vraag. 
Op dit moment vormt de Hollandse brug over het 
Gooimeer de enige verbinding tussen Amsterdam en 
Almere, zowel voor het spoor als voor de snelweg. Deze 
route heeft dagelijks een grate stroom forenzen te 
verwerken en heeft daar nu al een te kleine capaciteit 
voor; de knooppunten Muiderberg en Diemen komen 
regelmatig terug bij de dagelijkse filemeldingen. 
Toekomstige ontwikkelingen zoals de Zuidas en het 
grate aantal nieuwe woningen in Almere zullen de druk 
op de bestaande routes verder opvoeren. Door diverse 
overheidsorganen, maar oak door het bedrijfsleven en 
onafhankelijke instanties zijn een groat aantal studies 
gedaan naar de noodzaak van en de mogelijkheden voor 
uitbreidingen van het bestaande netwerk. In deze 
plannen warden ambities uitgesproken, oplossingen 
gezocht en voorstellen gedaan om het huidige wegen
en spoortnetwerk te verbeteren en voor te bereiden op 
de vraag van de toekomst. 

Bestaande studies 
De 'Noordvleugelbrief' handelt over het noordelijke deel 
van de Randstad; het gebied tussen Haarlem, Schiphol, 
Amsterdam, Almere en Utrecht. In dit document, 
opgesteld door onder andere het ministerie van Verkeer 

en Waterstaat, warden een aantal beleidspunten 
beschreven ten aanzien van de toekomst van dit gebied. 
Behalve het verbeteren van het leefklimaat en de 
ecologische structuur is vooral de internationale 
concurrentiepositie van belang. De mainports Schiphol 
en de haven van Rotterdam, de nabijheid van de kust en 
het groene hart en het grate aanbod van culturele 
voorzieningen zorgen ervoor dat de Randstad op dit 
moment een aantrekkelijk vestigingsklimaat kent voor 
zowel nationale als internationale bedrijven. Echter, om 
dit aantrekkelijke klimaat te behouden en te kunnen 
concurreren met andere regio's in West-Europa, zijn een 
aantal grate investeringen nodig. Het verbeteren van de 
infrastructuur, en daarmee de bereikbaarheid van en in 
de regio, speelt hierin een grate rol. In de 
Noordvleugelbrief wordt vooral onderzoek gedaan naar 
mogelijke aanpassingen van de snelwegen in de regio 
Schiphol-Amsterdam-Almere. Op dit traject wordt 
uitgegaan van een toename van het autoverkeer van 
50% in 2020. 
Een voorstel dat veel stof heeft doen opwaaien is de 
aanleg van een nieuwe snelweg die de A6 direct met de 
A9 verbindt, tussen de knooppunten Holendrecht en 
Muiderberg, het zogenaamde verbindingsalternatief. De 
route loopt door Weesp en langs het Naardermeer en 
kon zodoende op veel protest rekenen. Desalniettemin 
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leek het lange tijd de meest geschikte variant te zijn; 
vanwege de grate impact die het zou hebben, zou het 
veel problemen in een klap kunnen oplossen. Nadat 
deze variant eind 2006 van tafel werd geveegd, is een 
begin gemaakt met het verbreden van de bestaande 
wegen . Hierin zal onder andere het aantal rijstroken van 
de A6 verdubbeld warden en wordt de A9, de 
Gaasperdammerweg, deels verdiept aangelegd. 

Verbindingsalternatief 

Ook in het in itiatief 'Randstad Urgent' speelt de 
infrastructuur binnen de Randstad een grate rol. Dit in 
oktober 2007 uitgebrachte document is een verzameling 
plannen, die tezamen de Randstad een impuls moeten 
geven op het gebied van bereikbaarheid, leefkwaliteit en 
ecologie. Het document is vooral bedoeld om de diverse 
plannen voor de Randstad te bundelen en de taken te 
verdelen onder de verschillende verantwoordelijke 

partijen. Het biedt zodoende een goed beeld van de 
ontwikkelingen in het gebied . Van de in totaal 
drieendertig plannen zijn er twaalf direct van toepassing 
op de infrastructuur en nog eens tien handelen over de 
economische dynamiek van de regio . 

Stroomlijnalternatief 

Behalve de al genoemde capaciteitsvergroting van de 
snelwegen tussen Amsterdam en Almere, wordt hier ook 
het openbaar vervoer onderzocht naar toekomstige 
knelpunten en mogelijke oplossingen. Het openbaar 
vervoer wordt beschouwd op de lijn Schiphol
Amsterdam-Almere-Lelystad {OV-SAAL). Dit om de twee 
steden onderling te verbinden en tevens de mogelijkheid 
te scheppen voor vliegveld Lelystad om als uitvalsbasis 
voor Schiphol te dienen. 
Deze OV-verbinding is al eerder beschreven als 
onderdeel van de Zuiderzeelijn, die de Randstad met het 
noorden van Nederland zou moeten verbinden. Behalve 
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de verbinding met het Noorden wordt in de studies naar 
de Zuiderzeelijn oak het openbaar vervoer in de regio 

21 

Plankaart randstad urgent 

Amsterdam-Almere als specifiek uitgangspunt genoemd. 
Hoewel de Zuiderzeelijn nu definitief van tafel is, blijft 

dit gedeelte van de route nag actueel en onderwerp van 
diverse studies. 

In de huidige plannen zal Almere doorgroeien naar een 
stad van ongeveer 350.000 inwoners in 2030. Dit 
betekent dat er tussen 2010 en 2030 60.000 woningen 
gebouwd zullen warden in Almere Hout, Almere Poort 
en Almere Pampus. Deze uitbreiding van de 
woningvoorraad is beschreven in 'Toekomst Almere; 

Toekomtsvisie A/mere 

integraal ontwikkelingsplan', uitgegeven in december 
2003 . Van de drie deelgebieden die in de toekomst 
ontwikkeld zullen warden, is met name Almere Pampus 
belangrijk voor de infrastructuur tussen Amsterdam en 
Alme re. 
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Een belangrijk plan voor Almere Pampus, gelegen aan de 
oevers van en wellicht oak in het IJmeer, komt van de 
hand van Teun Koolhaas en het Atelier IJmeer. Het 
belangrijkste uitgangspunt in deze studie is het 
ontwikkelen van Amsterdam en Almere als een 'duo
stad' om zodoende de onderlinge samenhang te 
versterken. Dit heeft er toe geleid dat een deel van 
Almere Pampus in het IJmeer is geplaatst, zodat de stad 
een gebaar maakt richting Amsterdam. De orientatie van 
Al mere op de hoofdstad wordt op deze manier fysiek tot 
uitdrukking gebracht. Daarnaast biedt het voor Almere 
de mogelijkheid om een grate verscheidenheid in het 
woningaanbod te bewerkstelligen. Waar het bestaande 
woningaanbod van de stad nogal eenzijdig is, kan met de 
aanleg van Almere Pampus een maritiem stadsdeel 
gebouwd warden, waarin op diverse manieren op of aan 
het water gewoond kan warden. Almere wil zich 
profileren als stad aan het water met een eigen gezicht. 
De gemeente Almere ste'lt dat een hoogwaardige en 
directe openbaar vervoersverbinding tussen Amsterdam 
en Almere noodzakelijk is voor deze stadsuitbreiding. 
Hoewel er in Almere meer werkgelegenheid zal warden 
gecreeerd, zullen veel van de nieuwe inwoners werken 
in Amsterdam. Daarnaast zullen ook de recreatieve 
voorzieningen voldoende ontsloten moeten warden. De 
nieuw aan te leggen verbinding zal het huidige netwerk 

ontlasten, kan de reistijd aanzienlijk verkorten en 
verbetert het vestigingsklimaat van Almere Pampus. 
Daarnaast zal de verbinding, mits bovengronds 
uitgevoerd, een belangrijk icoon warden voor de 
dubbelstad . 

Ecologie 

De vele uiteenlopende plannen die uitspraken doen over 
het gebied random het IJmeer hebben een ding gemeen: 
er wordt veel belang gehecht aan de ecologie van het 
gebied. Dit betekent niet dat de huidige situatie per se in 
stand gehouden moet warden; integendeel. Het IJmeer 
is een interessant natuurgebied dat benoemd is tot 
Europees Vogel- en Habitatrichtlijngebied en deel 
uitmaakt van de groen/blauwe as die van de provincie 
Zeeland tot de Waddenzee loopt. Er zijn echter een 
aantal oorzaken te benoemen waardoor de ecologische 
situatie van het gebied onder druk staat. Ten eerste 
bestaat een groat deel van de bodem van het meer uit 
slib, waardoor er weinig bodembegroeiing mogelijk is. 
Daarnaast is er weinig begroeiing mogelijk langs de 
randen van het IJmeer en heeft het meer te maken met 
een wisselend waterpeil. 
Er zijn dus een aantal aanpassingen nodig om het IJmeer 
oak in de toekomst het bijzondere natuurlijke karakter 
van het gebied te waarborgen. Dit betekent dat in het 
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gros van de plannen de ecologie een belangrijke rol 
speelt en dat men hier oplossingen voor probeert te 
vinden. Er wordt getracht een win-win-situatie te 
creeren, waarin de natuur niet lijdt onder de 
ontwikkelingen, maar er juist door wordt verbeterd. Er 
moet een waterpark ontstaan, waarin verstedelijking, 
recreatie en natuur samen kunnen gaan. 

Conclusie 

Samenvattend kan gezegd warden dat, willen 
Amsterdam en Almere zich verder ontwikkelen, er grate 
infrastructurele aanpassingen nodig zijn. Een belangrijk 
doel dat in alle studies nagestreefd wordt, is een 
integrale ontwikkeling van de gehele regio. De 
samenhang tussen beide steden is evident en dient 
verder uitgebreid te worden. Echter, deze samenhang 
bevindt zich nu slechts op het mentale vlak; fysiek zijn 
beide steden nog onvoldoende met elkaar verbonden. 
Het bestaande netwerk heeft nu al te weinig capaciteit 
en met de voorziene ontwikkelingen zal de vraag 
explosief stijgen. Het is onwaarschijnlijk dat alleen een 
vergroting van de capaciteit van het bestaahde netwerk 
voldoende is voor deze groeiende vraag. Dit betekent 
dat er nieuwe routes aangelegd moeten warden, waarbij 
ook nieuwe vormen van vervoer beschouwd dienen te 
warden. Een nieuwe verbinding moet de twee steden op 

een logische en efficiente manier verbinden en zal 
voldoende afstand moeten hebben van de huidige 
verbinding over de Hollandse brug, om als volwaardige 
variant te kunnen dienen . Een mogelijke route door het 
IJmeer, zoals voorgesteld door het team van Teun 
Koolhaas, biedt in dit opzicht veel mogelijkheden. De 
twee nog te ontwikkelen woongebieden IJburg en 
Almere Pampus kunnen daardoor met elkaar en met de 
regio warden verbonden. Hoewel in de planning voor de 
tweede fase van lj burg niet wordt uitgegaan dat de 
verbinding tussen Amsterdam en Almere er komt, zal de 
lijn zeker een meerwaarde kunnen zijn voor het gebied, 
mits deze goed wordt ingepast. In de voorstellen zoals 
die er nu liggen is daarom extra ruimte gereserveerd ten 
behoeve van infrastructuur. Ten tweede loopt de lijn 
langs de Zuidas en Schiphol, zodat ook deze gebieden 
een goede ontsluiting binnen de regio krijgen. Door uit 
te gaan van hoogwaardige openbaar vervoer, kan de lijn 
het autoverkeer ontmoedigen en zodoende de A6 
ontlasten. 
De Olympische Spelen kunnen een impuls geven aan 
deze ontwikkelingen. Bij het organiseren van de Spelen 
is het infrastructurele aspect van groot belang. In 
aanloop naar de Spelen zullen grate bouwwerken 
warden uitgevoerd en tijdens de Spelen moeten grate 
aantallen personen en goederen efficient vervoerd 
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kunnen worden. De Spelen zijn zodoende een extra 
aanleiding voor de grote infrastructurele ontwikkelingen 
in de regio Amsterdam-Almere en kunnen een breder 
draagvlak creeren. 

Deelgebieden 

Met het concept van de lijn Amsterdam-Almere was het 
al snel duidelijk dat er voor de Olympische Spelen een 
aantal concentratiepunten ontstaan. Zo zijn er het oude 
Olympisch Stadion, de Bosbaan, die uitermate geschikt is 
voor het aanleggen van de olympische roeibaan en de 
hockeyvelden van Amsterdam, die een goede locatie 
bieden voor het nieuwe Olympische hockeystadion. 
Deze functies bevinden zich op een as loodrecht op de 
Amsterdam-Almere lijn. Het concept van de sport-as 
vinden we terug in de bestaande plannen van de 
gemeente Amsterdam voor dit gebied. 
Een tweede as loodrecht op de lijn bevindt zich in 
Almere. Hier worden het Regattacentrum, aan het 
IJmeer, en het Hippisch centrum, op een nieuw eiland in 
het IJmeer, gesitueerd. Daarnaast bevinden zich aan 
deze as een topsporthal, een accommodatie voor 
beachvolleybal en de schietbaan. Deze tweede as ligt in 
de uitbreidingswijk Almere Pampus en wordt ontsloten 

door een station dat zich op het kruispunt van deze as 
met de Amsterdam-Almere lijn bevindt. In dit 
concentratiepunt bevinden zich tevens het Holland 
Heineken House en een olympisch hotel. 
De grootste accommodaties voor de Olympische Spelen 
kunnen niet worden ingepast in een van deze twee 
gebieden, zodat het noodzakelijk is om een derde 
zwaartepunt te creeren op de lijn. Onder andere het 
Olympisch Stadion, het zwemstadion en het 
tennisstadion zullen in dit nieuw te ontwikkelen gebied 
gesitueerd worden. Daarnaast krijgen ook het Olympisch 
Dorp en het Mediacentrum hier een plek. De genoemde 
functies vormen samen het belangrijkste station op de 
Amsterdam-Almere lijn: het Olympisch Park. Dit park 
bevindt zich in het IJmeer ter hoogte van het eiland 
Pampus, waardoor er een duidelijk afgesloten en 
autonoom gebied gevormd wordt. Dit heeft onder 
andere als voordeel dat het eenvoudig te beveiligen is. 
Daarnaast zorgt de locatie van dit park in het midden 
van het IJmeer ervoor dat het gebied een eigen karakter 
krijgt zonder dat het deel van een stad wordt of juist een 
commune vormt binnen een bepaalde wijk. 
Door de spreiding van de zwaartepunten van de 
Olympische Spelen over de lijn krijgen Amsterdam en 
Almere beiden de mogelijkheid om te profiteren van de 
Spelen en worden tevens ook de lasten verdeeld. De 
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verschillende sportstadions en -hallen zijn zo geplaatst 
dat ze een toekomst hebben in het gebied waar zij 
gebouwd warden. 

Olympische locaties 

Bij de ontwikkeling van de sportfaciliteiten heeft atelier 
IJ-as eerst gekeken naar de status quo van bestaande 
faciliteiten in het plangebied. Daarbij zijn er faciliteiten 
geschikt gevonden voor opwaardering, een tijdelijke 
herbestemming of een legitieme nieuwbouw. 
Het aantal sporten op de Olympische Spelen in 2028 zal 
ongeveer 30 zijn, waarvan er een aantal bestaande uit 
meerdere disciplines bestaat. 

Over het algemeen zijn er in Nederland voor de grotere 
(team)sporten geen stadions of hallen toereikend 
genoeg voor de benodigde aantallen toeschouwers. 
Vooral het aantal zitp laatsen bij de finales schiet te kart. 
De Amsterdam Arena kan prima gebruikt warden voor 
het voetbal, maar na de poulewedstr ijden is een stadion 
met een grotere capaciteit gewenst. Voor atletiek komt 
geen enkel stadion in de buurt van de gewenste 71.000 
toeschouwers. Het IOC heeft als eis gesteld dat er een 
minima le capaciteit van 65 .000 moet zijn . 

Bestaande accommodaties 
Eigenlijk zijn er alleen in de categorie indoorsporten, 
waar een kleinere capaciteit noodzakelijk is, geschikte 
(sport)locaties aan te wijzen in het plangebied. Dit 
kunnen zijn: 
Amsterdam ArenA 
Heineken Music Hall 
De RAI 
Sporthallen Zuid 
Topsporthal Almere 
Music Dome 
Daarnaast kunnen er nag sporten plaats vinden in het 
Olympisch Stadion van 1928. De overige sporten hebben 
op de bestaande accommodaties onvoldoende 
ca pa cite it. 

Opwaardering 
Aan de Amsterdamse Sport-as, in Amsterdam-Zuid 
bevindt zich een hockeycomplex en de "Bosbaan" . Dit 
zijn beide goede locaties maar met onvoldoende 
capaciteit; zij lenen zich daarom uitstekend voor een 
opwaardering naar olympische maatstaven. 
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Atletiek 
lndoorsporten 

lndoor-teamsporten 

Zwemmen 

Overige/speciale 
locaties 

Atletiek 
Badminton 
Boksen 

Gewichtheffen 
Gymnastiek (turnen, ritmische 
sportgymnastiek en trampoline) 

Judo 
Schermen 
Taekwondo 
Tafeltennis 
Worstelen 
Wielersport (baanwielrennen, BMX) 

Basketbal 
Handbal 
Volleybal (zaalvolleybal) 
Schoonspringen 
Synchroonzwemmen 
Waterpolo 
Zwemmen 
Boogschieten 
Hockey 
Kanoen (slalom en sprint) 
Moderne vijfkamp 
Paardensport 
Roeien 
Schietsport 
Softbal 
Tennis 
Triatlon 
Voetbal 
Volleybal (beachvolleybal) 
Wielersport ( mountainbiken en 
wegwielrennen) 
Zeilen 
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lnfrastructuur 

lnvulling lijn 

Magneetzweefbaan 

lmpressie magneetzweefbaan 

In ans concept ligt de nadruk op de 'lijn' als verbindend 
element tussein de diverse accommodaties van de 
Olympische Spelen. Daarnaast zal deze lijn het 
uithangbord voor de Olympische Spelen in Nederland 
moeten warden, zodat de wereld kan zien waar 
Nederland toe in staat is in 2028. In het ontwerpproces 
zijn een aantal mogelijke invullingen van de lijn aan bod 
gekomen. Zo waren er ideeen over de aanpassing en 
uitbreiding van het bestaande netwerk, wat financieel 
gezien de meest eenvoudige oprossing is. Dit zou echter 
niet de allure tonen die wi1j graag zouden zien voor de 

Olympische Spelen en de lijn wordt hierdoor niet 
voldoende als het belangrijkste verbindende element 
geaccentueerd. Tevens moet men rekening houden met 
een enorme hoeveelheid reizigers tijdens de duur van de 
Spelen. 

lmpressie magneetzweefbaan 

Door te kiezen voor een magneetzweefbaan moet er een 
apart trace gemaakt warden, wat de lijn als Olympisch 
bindend element versterkt. 
De magneetzweefbaan heeft een aantal aantoonbare 
voordelen: 

Gebruiksvriendelijk 
De magneetzweefbaan is ontworpen voor de 
gebruikerseisen die bij deze tijd passen met de techniek 
van vandaag. Het systeem scoort op een hoge 
frequentie, snelheid, bereikbaarheid voor de 
automobilist, een goede ketenaans1luiting, comfort en de 
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onafhankelijkheid van andere systemen . Terminals 
kunnen velerlei voorzieningen bieden. 

Duurzaam 
De magneetzweefbaan is duurzaam op het gebied van 
energie, geluid, luchtkwaliteit, materiaalgebruik en kent 
geen onderhoudsintensief bovenleidingsysteem. Oak in 
de aanblik van de baan speelt het ontbreken van een 
bovenleiding een belangrijke rol. Mogelijke esthetische 
uitwerkingen van de baan zijn met internationale 
architecten reeds bestudeerd . 

Snel beschikbaar 
Een snelle beschikbaarheid is mogelijk. Het systeem is 
uitvoerig getest en is in principe klaar voor directe 
toe passing. 

Snel, frequent en met voldoende capaciteit 
De dienstregeling voor de magneetzweeftrein gaat uit 
van een trein elke zes minuten in beide richtingen. 
Uitgangspunt is een trein van vier segmenten, die plaats 
biedt aan ruim vijfhonderd passagiers (combinatie van 
zit- en staanplaatsen) . Deze treinen zijn gedurende de 
Olympische Spelen uit te breiden tot tien segmenten die 
plaats bieden aan ruim twaalfhonderd passagiers. 

Verbetering van het vervoer van deur tot deur, met 
optimaal gebruik van huidige infrastructuur 
Het trace is zo ingepast dat er een goede koppeling is 
met snelwegen en onderliggend openbaar vervoer. De 
autoterminals warden gebouwd op locaties waar een 
koppeling tussen autoverkeer en openbaar vervoer 
plaats kan vinden en waar ze een oplossing bieden voor 
de geschetste problemen. Tevens concurreert dit 
systeem niet met andere vormen van openbaar vervoer, 
het versterkt juist het gebruik daarvan. 

Op/ossing voor meest kritische vervoersassen 
Het concept biedt een oplossing op de vervoersas tussen 
Amsterdam en Almere. Na het realiseren van deze 
eerste fase is een verdere uitbouw mogelijk voor andere 
delen van de Randstad. 

Metro 
Na een eenvoudige berekening naar de benodigde 
capaciteit van de verbinding richting het Olympisch Park 
is tot de conclusie gekomen dat de capaciteit van de 
magneetzweefbaan niet voldoende zou zijn om aan de 
benodigde vraag te voldoen . Weliswaar zorgt de 
magneetzweefbaan voor een toename van de capaciteit 
van het spoornetwerk met 36%, toch kan niet warden 
volstaan met de magneetzweefbaan alleen. Om dit 
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tekort te kunnen ondervangen is gekozen voor een 
aanvullende metroverbinding. De metro verdient de 
voorkeur boven een tram vanwege de capaciteit, 
snelheid en de grate afstand die moet warden 
overbrugd. Een RER komt qua karakter, afgezien van de 
snelheid, sterk overeen met de zweefbaan. Een metro 
zou de magneetzweefbaan kunnen aanvullen, aangezien 
met een metro eenvoudig meerdere stops kunnen 
warden gemaakt. 
De bestaande tramlijn over IJburg zal warden 
omgebouwd tot een metrolijn en doorgetrokken warden 
via het Olympisch Park en Almere Pampus naar Almere 
Hout. De dienstregeling kan warden aangepast zodat er 
bij een wedstrijd in het Olympisch Park meer metro's 
rijden. 

Regionale weg 
Voor de ontsluiting van de woningen en toevoer van 
goederen is een regionale weg tussen IJburg, het 
Olympisch Park en Almere noodzakelijk. Tijdens de 
Spelen bestaat de mogelijkheid deze weg enkel voor 
expeditie en het vervoer van organisatie en atleten te 
gebruiken. Daarnaast is een regionale wegverbinding 
door het IJmeer oak volgens het rapport Verkenning 
Regionale IJmeerverbinding nuttig voor de robuustheid 

van het wegennetwerk. Het accent ligt echter bij het 
openbaar vervoer. De weg zal in beide richtingen slechts 
uit een baan en een vluchtstrook bestaan . 

Route lijn 

Een belangrijk aspect bij het aanleggen van de 
magneetzweefbaan is de integratie ervan in het huidige 
systeem van openbaar vervoer en autoverkeer. Ten 
eerste zal de lijn aan moeten sluiten op het huidige OV
netwerk. Ten tweede zal deze op een juiste wijze 
moeten aansluiten op de huidige autosnelwegen, zodat 
het gebruik van het OV zal warden bevorderd. Deze 
twee punten zullen hieronder verder warden besproken 
in combinatie met de route die de magneetzweefbaan 
zal volgen . 

Route magneetzweefbaan 
De lijn wordt in eerste instantie aangelegd tussen 
Schiphol en Almere Centrum, maar is in de toekomst uit 
te breiden naar de rest van de Randstad. De route zal via 
de volgende stations en traces lopen: 
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- transferium Schiphol 
Hier wordt een belangrijke koppeling gemaakt met het 
autoverkeer vanuit het westen via de A4. Deze reizigers 
maken gebruik van het bestaande transferium om over 
te stappen op de nieuwe magneetzweefbaan. Tevens is 
er een koppeling mogelijk met het treinverkeer en dit 
station zal natuurlijk gaan fungeren als overstap voor de 
bezoekers die met het luchtvaartverkeer naar de 
Olympische Spelen komen. Hier zal de lijn mogelijk in de 
toekomst uitgebreid warden richting het westen, naar 
Den Haag en Rotterdam. 

- trace Schiphol - Zuidas 
Tussen Schiphol en de Zuidas zal de lijn via het 
bestaande treintrace lopen dat parallel aan de A4 loopt. 

- station Zuidas 
Via dit station is de Olympische Sport-as bereikbaar, 
door middel van een overstap op de tram. Dit station 
bevindt zich midden in het zakencentrum van 
Amsterdam, dus dat za11 tijdens de Spelen en vooral erna 
een belangrijke stop voor de magneetzweefbaan zijn . 
Ook bij dit station is een koppeling mogelijk met andere 
OV-systemen, namelijk het spoor, de metro en de tram . 

Op deze plek zal de magneetzweefbaan een plek krijgen 
in het zogenaamde 'Dokmodel', zodat de lijn hier onder 
de grand zal verdwijnen. 

- trace Zuidas - Bijlmer Arena 
Op dit trace zal de magneetzweefbaan geheel parallel 
aan het bestaande spoor gelegd warden, via de relatief 
nieuwe 'Utrechtboog' . 

- transferium Bijlmer Arena 
Bij dit transferium wordt een overstapmogelijkheid 
geboden voor het autoverkeer vanuit het zuiden dat via 
de A2 Amsterdam bereikt. Tevens wordt hier een 
koppeling gemaakt met de metro en het spoornetwerk 
richting het zuiden. Volgens onderzoek door de 
gemeente Amsterdam blijkt dat er van en naar 
Amsterdam Zuidoost een belangrijke en forse 
reizigersstroom bestaat, die in de toekomst alleen maar 
grater gaat warden. De magneetzweefbaan zal een 
grate rol spelen 1in de ontsluiting van dit gebied. 
Verder is via dit transferium de Amsterdam Arena 
bereikbaar, die gebruikt zal warden voor de 
voetbalcompetitie tijdens de Olympische Spelen. 

- trace Bij,lmer Arena - Diemen 
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Hier zal de lijn afbuigen om via de A9 richting knooppunt 
Diemen (Al-A9) te gaan. In de toekomst zal de 
A9/Gaasperdammerweg geheel vernieuwd warden en in 
een tunnelbak gelegd warden. Dit geeft de mogelijkheid 
om de magneetzweefbaan in het nieuwe profiel van de 
weg op te nemen. 

- transferium Diemen 
Dit transferium vormt de oostelijke poort van 
Amsterdam. Bij knooppunt Diemen is een transferium 
voorzien zodat de reizigers vanaf de Al uit de richting 
Amersfoort en verder kunnen overstappen op het 
openbaar vervoer. Oak treinreizigers uit die richting 
stappen hier over op de magneetzweefbaan. 

- trace Diemen - IJmeer 
Vanuit transferium Diemen zal de lijn een zo kart 
mogelijke doorsteek maken door de natuurgebieden 
random Diemen, waarna hij verdwijnt in een tunnelbuis 
onder IJburg en het IJmeer. Deze tunnelbuis zou in het 
aanleggen van de tweede fase van IJburg reeds 
meegenomen moeten warden, zodat het niet nodig is 
om opnieuw te boren en er minder zand opgespoten 
hoeft te warden. De tunnelbuis zal oak gebruikt warden 
voor de regionale ontsluiting van het Olympisch Park en 
de nieuwe metrolijn. Ter plaatse van het Olympisch Park 

in het IJmeer zal de lijn weer even boven de grand 
komen. 

- station IJmeer 
Station IJmeer vormt het hoofdstation voor de 
Olympische Spelen 2028. Op deze plek midden in het 
IJmeer zullen de belangrijkste sporten geconcentreerd 
liggen random het station. Hier is een koppeling mogelijk 
met een nieuw aan te leggen metrolijn tussen 
Amsterdam Centraal tot Almere-Hout. Zoals al vermeld 
is deze metrolijn nodig voor het opvangen van 
capaciteitsproblemen en is het een belangrijke route 
naar het centrum van Amsterdam. In de toekomst zal 
het gebied een exclusief woon- en werkcomplex 
warden, zodat het oak dan een belangrijk station zal zijn. 

- trace IJmeer - Al mere Pam pus 
Na het Olympisch Park zullen zowel de 
magneetzweefbaan als de metro en de weg weer in een 
gezamenlijke tunnel verdwijnen om onder de vaargeul 
vanuit Muiden door te gaan. Bij Al mere Pampus komt de 
lijn weer boven de grand. 

- transferium Al mere Pampus 
Hier vinden we de derde locatie voor de Olympische 
Spelen van 2028. Op deze locatie komt een forse 
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stadsuitbreiding van 40.000 woningen, dus ook in de 
toekomst is er veel draagvlak voor een station, samen 
met een transferium voor de overstap van het 
autoverkeer naar het OV. 

- station Al mere Stad 
Via dit station is er een koppeling mogelijk met het 
spoornetwerk en wordt de woonstad Almere bereikbaar 
gemaakt. In de toekomst kan de lijn hier een 
uitbreidingen krijgen richting Lelystad en Utrecht. 

Lange-afstandsverbindingen Europa 
Tijdens de Olympische Spelen zal het ook nodig zijn om 
de reizigers uit West-Europa al eerder op te vangen . Te 
denken valt hier aan terminals in Duitsland waar de 
reizigers met de ICE-verbinding naar Amsterdam 
gebracht warden of vanuit Frankrijk met de TGV of 
Thalys. Ook ter plaatse van regionale luchthavens in 
Duitsland, Belgie en Noord-Frankrijk kunnen zulke 
terminals ontstaan. Op deze manier kan het 
wegennetwerk van Amsterdam nog verder ontlast 
warden. 

Nieuwe metro/ijn 
De metrolijn zal lopen van Amsterdam Centraal tot 
Almere Hout. Deze route zal een aanzienlijke verbetering 
zijn voor de diversiteit en verknoping van het OV
netwerk tussen Amsterdam en Almere. De metrolijn zal 
de Oostelijke Havengebieden en IJburg aandoen, waarna 
ze parallel aan de magneetzweefbaan het IJmeer 
oversteekt en het Olympisch Park aandoet. Bij Almere 
Pampus komt de metro aan land en zal via Almere Stad 
naar Almere Hout doorlopen. 

Regionale weg door het /Jmeer 
Om de Olympische Spelen te ontsluiten voor 
expeditieverkeer en voor hulpdiensten, is het 
noodzakelijk om een regionale 80-km weg aan te leggen 
door het IJmeer. Ook sporters, organisatie en officials 
zouden van deze weg gebruik kunnen maken. Hoewel de 
nadruk ligt op het openbaar vervoer is het vooral voor 
de genoemde groepen belangrijk dat een dergelijke 
verbinding tot stand wordt gebracht, aangezien de 
magneetzweefbaan tijdens de Olympische Spelen niet 
geschikt is voor goederenvervoer. Vooral door de drukke 
dienstregeling zal dit problemen op kunnen leveren. Ook 
het vervoer van de sporters van de woonlocatie naar de 
sportfaciliteiten moet gecontroleerd plaatsvinden, zodat 
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het vervoer over de weg prevaleert boven het vervoer 
via de magneetzweefbaan. 
In de toekomst zal het gebied zo ook met de auto 
bereikbaar zijn voor bewoners en kan er ook en verhuis
of vuilniswagen komen. 

Profiel magneetzweefbaan 
De magneetzweefbaan zal zowel boven- als ondergronds 
lopen. Bij de Zuidas wordt de magneetzweefbaan 
opgenomen in het profiel van het Dokmodel en zal dus 
onder het maaiveld lopen. 
Om het IJmeer over te steken zal de magneetzweefbaan 
gebruik maken van een tunnelbuis, waarin ook de metro 
en de regionale weg een plek krijgen . In de buurt van 
Diemen gaat de lijn al ondergronds, zodat de lijn onder 
IJburg doorgaat. Ter plaatse van het Olympisch Park zal 
het geheel iets omhoog komen, zodat er een 
mogelijkheid komt voor een bovengronds station en er 
een koppeling wordt gemaakt met het olympisch gebied. 
Na het park zal de lijn verdergaan in een tunnel en onder 
de vaargeul vanuit Muiden doorgaan. Bij Almere Pampus 
komt de lijn bovengronds aan land en gaat ook boven de 
grond verder door Almere. 
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Olympisch Park 

lnleidend 

Het Olympisch Park vormt op sportief gebied de kern 
van de Olympische Spelen. Hier zijn op een relatief klein 
oppervlak de belangrijkste functies van de Spelen 
samengebracht. Zo bestaat het Olympisch Park meestal 
uit het merendeel van de sportaccommodaties, 
waaronder natuurlijk het Olympisch Stadion. Naast deze 
sportlocaties ligt oak het Olympisch Dorp met al zijn 
voorzieningen in het park. Functies voor media, 
sponsoren en toeschouwers warden doorgaans oak in 
dit gebied geplaatst. Het Olympisch Park is dan oak 
duidelijk het 'hart' van de Olympische Spelen. 
In ans masterplan herbergt het Olympisch Park - een varn 
de drie Olympische deelgebieden - grotendeels dezelfde 
functies als doorgaans het geval is. t:chter, in ans 
masterplan zullen een groat aantal sportaccommodaties 
zich elders bevinden. Dit wordt mogelijk gemaakt door 
de hoogwaardige verbinding tussen de verschillende 
Olympische deelgebieden. De spreiding van 
accommodaties maakt het mogelijk dat het Olympisch 
Park in haar omvang beperkt wordt. 

In ans masterplan bestaat het park uit het Olympisch 
Stadion, accommodaties voor zwemmen en tennis, een 
(deel van het) mediacentrum en het Olympisch Dorp. 
Het verschil in karakter tussen het Olympisch Park en de 
andere twee deelgebieden - de Sport-as en Almere 
Pampus - is dat het Olympisch Park geheel afhankelijk is 
van de lijn, omdat lhet een geheel 'nieuw' gebied in het 
IJmeer is. Dit gegeven heeft een grate invloed op het 
stedenbouwkundig ontwerp van dit deel van het 
masterplan. 

Huidige situatie 

Er zijn op dit moment en in de nabije toekomst veel 
ontwikkelingen gaande in het IJmeer. Zo is er aan de 
zijde van Amsterdam de uitbreiding van IJburg eerste 
fase en in de komende jaren IJburg tweede fase. 
Daarnaast is er oak de ontwikkeling van Almere Pampus 
- deelgebied van ans masterplan - in het Markermeer. Al 
deze ontwikkelingen hebben veel invloed op de 
omgeving van het IJmeer en onze locatie daarin. Verder 
grenzen de kustlijnen van Amsterdam, Muiden, 
Muiderberg en Almere aan het IJmeer. 
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Op het moment van schrijven zijn de eilanden van de 
eerste fase van IJburg gereed en zijn de 
bouwwerkzaamheden in voile gang. Het huidige 
inwonersaantal ligt op ongeveer zesduizend, dit moet in 
de toekomst uitgroeien naar vijfenveertigduizend . Naast 

lmpressie IJ-burg 

de drie eilanden van de eerste fase, worden er in de 
tweede fase nog eens vier eilanden aangelegd. Op dit 
moment wordt voor deze tweede fase het 
bestemmingsplan en de Milieu Effect Rapportage 
opgesteld. Als alles volgens plan verloopt, zal men in 
2009 kunnen aanvangen met het opspuiten van de 

eilanden. De Dienst Ruimtelijke Ordening streeft ernaar 
om in 2020 het gehele project af te kunnen ronden. 
Voor ons masterplan betekent heeft dit als gevolg dat 
zowel de eilanden op zich als de daar te bouwen 
woningen niet gebruikt kunnen worden voor de 
ontwikkeling van de Olympische Spelen. Het is immers 
niet realistisch om de bouw van woningen op IJburg I en 
IJburg II uit te stellen tot 2028, omdat de woningvraag 
op dit moment te groot is. 

~ 

lmpressie JJ-burg 

In het IJmeer is ter plaatse van onze locatie het 
forteiland Pampus gelegen. Pampus is een 
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Rijksmonument en is geplaatst op de Werelderfgoedlijst 
van Unesco. Het eiland wordt jaarlijks bezocht door 
ongeveer 35.000 tot 40.000 bezoekers. Deze weten het 
eiland per veerdienst, charterboot, eigen bootje en soms 
zelfs per helikopter te vinden. Pampus vormt een aspect 
waar zeker rekeningen mee moet warden gehouden. 

Concept 

Het Olympisch Park wordt een eiland in het IJmeer. Door 
middel van een tunnel wordt het verbonden met de 
tweede fase van IJburg en Almere Pampus. Het eiland 
fungeert als een enclave; het zal een op zichzelf staand 
stadsdeel van Amsterdam warden. 
Het belangrijkste uitgangspunt in het gehele masterplan, 
met name in het Olympisch Park is de infrastructuur. De 
keuze voor bepaalde vervoerssystemen en de 
vormgeving daarvan hebben immers grate ruimtelijke 
consequenties. Dit gegeven wordt uitgebuit door het 
Olympisch Park vorm te geven aan de hand van de 
eerder beschreven infrastructuur. 
Onder het eiland waarop het Olympisch Park zich 
bevindt, loopt een tunnel waarin de magneetzweefbaan, 
de metro en een autoweg zijn ondergebracht. Deze 
hoogwaardige vervoerssystemen kunnen zeer efficient 

de gebruikers en bezoekers van en naar het eiland 
transporteren. Ter plaatse van het station is de 
aanwezigheid van de magneetzweefbaan en de metro te 
ervaren. 
Het autoverkeer - ondergeschikt aan het openbaar 
vervoer - blijft ondergronds. De magneetzweefbaan 
wordt deels overdekt door een voetgangersdek, dat als 
openbare ruimte geldt. De diverse accommodaties 
warden random deze centrale ruimte gesitueerd, zodat 
zij als verbindend element van het Olympisch Park zal 
gelden. 

Conceptueel plan Olympisch park 

Het plan is een eiland dat is vormgegeven als een pier. In 
het centrum van het park wordt een station voor de 
magneetzweefbaan gesitueerd. Het eiland kenmerkt zich 
door een sterke lineaire structuur, welke vanuit het 
station, logistiek gezien, centraal is opgebouwd. 
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Ontwerp 

Het eiland bestaat uit twee delen: een recreatief en op 
sport gericht deel met grootschalige functies (stadions, 
bioscopen, etc.) en een residentieel deel. Deze delen 
warden tijdens de Olympische Spelen respectievelijk het 
Olympisch Park en het Olympisch Dorp. Het Olympisch 
Stadion vormt hierin de afsluiting van het eiland vanaf 
Amsterdam en vormt de kop vanaf de zijde van Almere. 
Het stadion is hierdoor van verre herkenbaar als 
symbool voor de Olympische Spelen. Tussen het 
Olympisch Stadion en het residentiele deel liggen de 
voorzieningen voor tennis en zwemmen en het 
mediacentrum. Na de Spelen zullen deze functies een 
'leisure'-status krijgen en zullen zij, aangevuld met 
andere faciliteiten, ervoor zorgen dat dit deel van het 
eiland niet alleen gaat functioneren op regionaal niveau, 
maar ook op nationaal en internationaal niveau. 

Het woondeel heeft veel verschillende woonty
pologieen, varierend van grootstedelijke woonge
bouwen tot kleinschalige woonvilla's dicht op het water 
en loopt dus, net als het totaalplan, van een 
hoogstedelijke deel met een stedelijke uitstraling, naar 
een laagstedelijk deel met een dorps uiterlijk. Het geeft 
de atleten en de media een blik op Nederland . Na de 

Spelen biedt dit deel de bewoners een scala aan 
comfortabele en unieke woonsferen en zal het dus een 
vernieuwende stadsuitbreiding van Amsterdam warden. 
Het karakter van het residentiele deel zal meer op buurt
en wjjkniveau functioneren. 

Het woon- en recreatiedeel zijn van elkaar gescheiden. 
Redenen hiervoor zijn de strenge veiligheidseisen voor 
het Olympisch Dorp tijdens de Spelen en het aangename 
woonklimaat dat je wilt creeren voor de toekomstige 
bewoners. 
Ook de openbare ruimte kent diverse karakters. Het 
voetgangersdek wordt verdee:ld over verschillende 
gebieden die van elkaar verschillen in schaal en sfeer. 
Belangrijkste eigenschap van de openbare ruimte is dat 
tijdens de Spelen de atleten en de bezoekers van elkaar 
gescheiden kunnen blijven. 
Toeschouwers, zowel tijdens als na de Spelen, gebruiken 
slechts dat deel van de openbare ruimte, dat de stadions 
met het station verbindt. In dit gebied wordt de 
openbare ruimte begrensd door grate sportcomplexen. 
Omdat het daarnaast grate aantallen mensen zal 
moeten herbergen, is het grootschalig van opzet. 
Ter plaatse van het Olympisch Dorp heeft de openbare 
ruimte een heel ander karakter en vormt zij een 
boulevard die de woningen met elkaar verbindt. 
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Het is hier kleinschaliger en meer beschut door 
omliggende bebouwing. Daarnaast kent de openbare 
ruimte hier een meer directe relatie met het water. 
Tijdens de Spelen is dit gebied niet direct verbonden met 
de openbare ruimte die door bezoekers wordt gebruikt. 
Een derde onderdeel van de openbare ruimte verbindt 
de woningen met de stadions. Dit dek vormt is direct 
gekoppeld aan de openbare ruimte tussen de woningen 
en loopt over het plein dat de bezoekers gebruiken naar 
de stadions. Op deze manier wordt een beveiligde 
verbinding gemaakt voor de atleten. Na de Spelen zal 
deze ruimte dienst doen als extra openbare ruimte voor 
de bewoners van het gebied. 

lmpressi Olympisch park 

De ruimtelijke configuratie van het eiland is typologisch 
geordend. Vanuit Amsterdams perspectief begint het 

eiland laag en loopt, verdeeld over vier gebieden, naar 
het westen toe steeds meer op totdat het zijn maximale 
hoogte zal bereiken ter plaatse van het Olympisch 
Stadion. De vier gebieden herbergen elk die typologieen 
die horen bij de gestelde bouwhoogten. Hierdoor 
transformeert het eiland in de lengte richting niet alleen 
van laag naar hoog, maar oak van klein naar groat, van 
fijnmazig naar grof, van zacht naar hard. 

Om de eigen karakters van elk gebied vanuit de centrale 
openbare as niet meteen prijs te geven zijn de 
verschillende delen ten opzichte van elkaar verdraaid . 
Hierdoor is vanuit ieder gebied maar een deel van het 
aangrenzende deel te zien. De unieke sfeer van iedere 
buurt bl·ijft zodoende behouden, iedere bewoner van het 
eiland kan zijn plek vinden op het eiland. De kromming 
die zo in het gebied ontstaat is gebaseerd op de 
maximale radius die een bocht in de magneetzweefbaan 
mag hebben, aangezien deze maatgevend is. Door de 
drie knikken die het eiland maakt ligt deze in een 
kromming waardoor het Pampus als het ware omarmt, 
weliswaar op gepaste afstand. 
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Randvoorwaarden 
Vanuit het stedenbouwkundig plan zijn een aantal 
randvoorwaarden vastgesteld, die moeten warden 
meegenomen in het ontwerpproces van de afzonderlijke 
opgaven. 

Bebouwingshoogte 
Aan de bouwhoogte van de gebouwen, die onderdeel 
zijn van het stedenbouwkundig plan, zijn voorwaarden 
gesteld die in de langsdoorsnede van het plan zijn 
weergegeven. Deze waarden zijn gebaseerd op het feit 
dat het Olympisch Stadion aan de oostzijde van het plan 
als hoogste gebouw moet warden beschouwd, met een 
hoogte van 60 meter. Hichting het westen neemt de 
bebouwing in hoogte af, tot aan een bouwlaag boven 
waterniveau aan de overzijde van het plan. De maximale 
bouwhoogte mag met een marge van 25% hiervan 
afwijken . Voor de afzonderlijke gebieden gelden dan de 
volgende hoogtes: Olympisch Park 33-60m; Olympisch 
Dorp: Hoag 20-52m; Middelhoog 9-32m en Laag 0-13m 

Openbaar vervoer en verkeer 
Nieuw Pampus is zowel per openbaar vervoer als per 
auto bereikbaar, via de tunnel in het IJmeer die 
Amsterdam met Almere Pampus verbindt. Het profiel 
van de tunnel is opgebouwd uit twee lagen, met bovenin 

de MZB en metro, en daaronder de autoweg, bestaande 
uit 2 keer een 1-baans weg met aan beide kanten een 
vluchtstrook. Af- en opritten zorgen voor de 
bereikbaarheid van het parkeer/expeditie niveau. 
Hulpdiensten en speciaal transport moeten, ter plaatse 
van het park, het dek kunnen bereiken. 
Het parkeren van auto's is centraal geregeld door middel 
van een parkeersysteem, dat via een parallelweg 
ontsloten wordt. Tussen het parkeerniveau en het dek 
zijn verschillende stijgpunten aanwezig, die deze twee 
lagen met elkaar verbinden. Het autodepot bevindt zich 
onder de lijn. 

Wind en water 
Aangezien het Olympisch Park midden in het IJmeer is 
gelegen, spelen klimatologische omstandigheden, zoals 
wind, golfhoogte, waterspiegelstijging en waterdiepte 
van het gebied een grate rol. Het Olympisch Park moet 
bestand zijn tegen wind, golfslag en de toekomstige 
stijging van de waterspiegel. De onderstaande 
inventarisatie van de klimatologische omstandigheden 
onderbouwt de door ans op 2,lm vastgestelde minimale 
hoogte van het dek boven het waterpeil van het IJmeer 
in 2028. 
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Doorsnede van de lijn ter plaatse van het olympisch plein 
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• meest voorkomende krachtigste windrichting: 's
zomers varierend van zuid-west tot noord; 's winters 
zuid-zuid-west. 

• huidig streefpei'I: 's zomer N.A.P. - 0,2m en 's 
winters N.A.P. 0,4m, waardoor een 
seizoensverschil ontstaat van 0,2m. 

• huidige waterdiepte: 2,8m. 
• verhoging van waterpeil: 0,3m komende decennia 

en nag eens O,Sm op langere termijn. 

• waterdiepte in 2028: huidige waterdiepte a 2,8m 
met daarbij opgeteld de verhoging van het waterpeil 
a 0,3m in de komende decennia. Het betreffende 
deel van het IJmeer, zal naar verwachting in 2028 
een waterdiepte hebben van 3,lm. 

• golfhoogte: metingen wijzen uit dat onder extreme 
omstandigheden de gemiddelde golfhoogte kan 
toenemen tot max. 40 a 45% van de waterdiepte. Dit 
komt neer op golfhoogten tussen de 1,2 en 1,4m in 
2028. 

- -- ---- -

juli 2009 door: Daan Hesen begeleiders: prof. ir. Rene van Zuuk, ir. Ralph Brodruck, ir. Rijk Blok -53-





Aquatics Stadium of the Amsterdam 2028 Olympic Games 

Onderzoek olyrnpisch 
zwerncomplex 

Na het zoeken in bibliotheken en op het internet met 
alleen toeschouwersaantallen en badafmetingen als 
resultaat, heb ik er voor gekozen om een bezoek te 
brengen aan het European Championship Swimming 
Eindhoven 2008, zodat ik met eigen ogen kon ervaren 
hoe a lies op zo'n evenement reilt en zeilt . 
Na een aantal boeiende finales ben ik op onderzoek 
gegaan. Al snel bleek dat ik niet verder kwam dan het 
publieke gedeelte. Het werd me duidelijk dat er 
verschillende personenstromen waren en dat ik die dag 
niet ergens anders zou kunnen komen dan het publieke 
gedeelte. Dus ben ik op zoek gegaan naar een van de 
organisatoren, die mij als toeschouwer uiteraard niet te 
woord wilde staan op zo'n dag. Toch heb ik toen via via 
een email-adres gekregen, waarna ik met een voldaan 
gevoel naar huis ging en contact heb opgenomen met 
deze persoon. Dit leidde tot een persoonlijke rondleiding 
door het Nationaal zwemcentrum De Tongelreep te 
Eindhoven. Tijdens deze rondleiding heb ik uitleg 
gekregen hoe a lies loopt op een zwemkampioenschap. 
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In- en uit-zwembad cq. Trainingsbad. 

De droogtrainruimte en het jacuzzie-bad. 

Hierdoor heb ik een beerd gekregen van alle benodigde 
ruimten. Oak heb ik gelet op de personenstromen die 
door het gebouw lopen. 
Dit alles inclusief de ervaringen op het European 
Championship Swimming Eindhoven 2008 hebben geleid 
tot de volgende bevindingen: 
Het belangrijkste onderdeel is natuurlijk het zwembad, 
hierin gebeurd het tenslotte allemaal. 

Baden: 
-wedstrijdbad 50x25x3 
-springbassin 20x25x5 
-jacuzzi bad 

voorverwarmen van spieren voor spningers 
-oefenbad springers (soort van ballen bak) 
-droogtrainruimte synchroonzwemmen 
-trainingsbad, in- en uit-zwembad +/- 50 meter bad 

Een ander belangrijk punt hierbij is de routing in het 
complex. Deze bestaat uit twee stromingen: 

• 

• 

De publieke stroming. Hier .gaat het vooral om de 
toeschouwers. 

Een van het publiek afgescheiden stroming. Deze is 
weer opgedeeld in drie deelstromen: 

• Vip's 

• 

• 

Sporters, wedstrijdorganisatie + vrijwilligers en 
jury 

TV-ploegen en pers 

Door deze twee hoofdstromen zijn er twee van elkaar 
gescheiden ingangen nodig. 



Public entrance 

Publieke stroming 
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Vervolgens heb ik per stroming bekeken water aanwezig 
dient te zijn. 

Publieke stroming: 
-entree-kassa's 
-verdeling naar tribunen 
-tribune capaciteit +/- 15000 
-promodorp 
-horeca 
-benodigde toi:letaire voorzieningen 

Vi p's: 
-vip-ruimten met eigen voorzieningen 
-restaurant I caferuimte 

Sporters: 
-ontmoetingsplein: Info bali sporters 
-accreditatieruimte 
-massageplaats per landenteam 
-kleedruimten voor grote landenteams 
-lockers 
-voorstartruimte 
-last callroom 
-informatiebali 
-EHBO 
-dopingruimte 
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Schrijvende pers en cameraopste/ling 

Schrijvende pers en cameraopstel/ing 
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Organisatie : 
-kantoor Nederlandse organisatie 
-jury vergaderruimte 
-jury kantoor 
-kleedruimte jury 
-kantoor IOC 
-kantoor KNZB/NOC*NFS 
-werkruimte communicatiegroep 
-overlegruimte wedstrijdorganisatie schoonspringen 
-vrijwilligersruimte 
-omega-ruimte -7 tijdmetingen 
-DJ-ruimte 
-cateringruimte 

Pers: 
-plek cameraposities 

27 bij 50 meter bad 15 bij springbad 
-ruimte voor schrijvende pers, 

zwemmen 250 tribuneplaatsen, springen 50 
-commentatorplaatsen, 

zwemmen-50 plaatsen, springen-15 plaatsen 
-tv-studio plekken voor programmamakers 
-mixed zone pers en sporters voor intervieuws enz. 
-perscentrum 
-persconferentieruimte 
-parkeervoorzieningen voor perscentrum 

juli 2009 door: Daan Hesen begeleiders: prof. ir. Rene van Zuuk, ir. Ralph Brodruck, 1r. Rijk Blok -59-





Aquatics Stadium of the Amsterdam 2028 Olympic Games 

lnstallatieruimte met doorkijk in het wedstrijdbad 

lnstal/atieruimte 

-

-fotografenstudio 
-conferentieruimte 

De exacte oppervlaktematen van de benodigde ruimten 
konden zij mjj niet aanleveren, waardoor ik dit naar mijn 
gevoel heb ingeschat tijdens het ontwerpproces. 
Verder is er voor zo'n groat zwemcomplex een enorme 
installatieruimte nodig die voorzien is van; filters, 
verwarming voor het water, verwarming/cooling van het 
stadion en een waterzuiveringsinstallatie . 

De klimaat-energievoorziening is een belangrijk punt om 
mee te nemen in het ontwerp. Dit geld oak voor geluid 
en galm in het stadion. 
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Onderzoek wetmatigheden en 

architectuur. 

Het begrip dat in relatie tot architectuur is onderzocht is 
wetmatigheid. 
Dit begrip is afgeleid van het begrip wetmatig en heeft 
volgens het woordenboek de volgende betekenis: 

wet·m2·tig (bijvoeglijk naamwoord; wetmatiger, 
wetmatigst; wetmatigheid) 
-in overeenstemming met de wetten van de wetenschap 

Als synoniemen vinden we; billijk, gewettigd, rechtmatig, 
rechtvaardig en wettig. Dit komt neer op de wjjze van 
naleven van een bepaalde wet. In het geval van 
wetmatigheid spreken we over de wetten van de 
wetenschap. 
Van de wetenschap kunnen we zeggen dat dit een 
systematisch geordend geheel van het weten en van de 
regels is. We kunnen dus de wetenschap vanuit de 
algemeenheid bekijken. Zo kan ieder zijn eigen 
wetenschap er op las laten en kan elke object uit een 
bepaalde wetmatigheid bestaan. Het is alleen de vraag 
hoe we deze wetmatigheid analyseren. Wat zijn hierbij 

de regels. Hoe warden deze uit gezet en wat is hiervoor 
bepalend. 

Met deze gegevens komen we tot de volgende 
onderzoeksvraag: 

Waar komen de wetmatigheden binnen de architectuur 
vandaan en hoe warden deze gevormd en hoe warden 
deze wetmatigheden toegepast in verschillende 
projecten? 

In de geschiedenis van de architectuur neemt wiskunde 
een belangrijke plaats in. In de Gothiek werd schoonheid 
bepaald door geometrie, de zogenaamde vorm
verhouding, terwijl in de Renassaince de getalsmatige 
verhoudingen bepalend waren. 
Afgelopen eeuw hebben architecten getracht zich los te 
maken van al deze wetmatigheden, wot op zich weer 
geleid heeft tot nieuwe wetmatigheden. Neem Le 
Corbusier met zijn Modular. 
Het Structuralisme van de jaren '70 en de High-Tech 
architectuur van de jaren '80 zijn de vroegere 
stromingen, waarin structuren centraal staan. Deze 
structuren zijn don ook opgebouwd uit wetmatigheden. 
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Ook bij de fascinatie voor dynamische vormen, waarin 
wordt gezocht naar architectuur die als een bewegend 
ding te lezen is in plaats van a/s statische optelsom van 
verhoudingen is in menig werk de grootste vrijheid van 
ontwerpen pas bereikt, wanneer die dynamische vorm 
weer te vangen is in een wetmatigheid. 
Naast al deze structurele geometrische wetmatigheden 
kun je binnen de organische architectuur ook 
wetmatigheden ontdekken; namelijk de wetmatigheden 
van de natuur, die weer kunnen warden ontleed tot 
structuren en herhalingen. 

Je kunt je afvragen of het niet zo is dat het menselijk oog 
zichzelf traint en zoekt naar de wetmatigheden binnen 
een object. 
Worden we niet in al ons denken en handelen door 
wetten geleid. Hoe deze wetten ontstaan en tot ons 
bewustzijn toetreden is op een aantal wijzen voor te 
stellen. 
Een eerste mogelijkheid is dat alle wetten al vanaf het 
begin zijn vastgelegd. Om het figuurlijk uit te drukken: 
toen God de wereld schiep tijdens de oerknal wist hij 
hoe elk deeltje in elke situatie zich zou gedragen. Geen 
eenvoudige opgave. Zeker niet in het geval we God 
daarbij eventueel nog wegdenken. 

Een tweede mogelijkheid zou kunnen zijn dat 
natuurwetten zich in de loop der tijd door herhaling en 
samenvoeging langzaamaan vormen en daarmee ook 
zich veranderen en aanpassen. Dit is de stelling van de 
Engelse bioloog Rupert Sheldrake. De natuur heeft een 
soort van ,herinnering'. le onthoudt wat er reeds 
eerder, misschien toevallig, gebeurde en versterkt 
daardoor bepaalde richting naar een doe!, min of meer 
als in een evolutie. Hier is echter een belangrijk 
argument tegen op te werpen: er zijn namelijk wetten 
die zich de afgelopen 15 miljard jaren niet hebben 
veranderd. We ontvangen boodschappen van sterren die 
15 miljard lichtjaren van ons verwijderd zijn en vanuit 
hun lichtspectrum kunnen we concluderen dat ze uit 
dezelfde elementen zijn opgebouwd als onze zon en dat 
aan hun oppervlakten dezelfde processen plaatsvinden. 
Een derde mogelijkheid is tamelijk deprimerend: wetten 
zijn, althans grotendeels, een voorwendsel. De mens 
heeft de barre toestand van de IJstijd slechts overleefd 
omdat hij onder andere een werkeljjke herkenner is 
geworden van patronen. De mens ziet overal iets in, ook 
als er geen zichtbare structuur in zit. Zoiets als wolken, 
bergen, stenen op Mars. Dus ziet de mens ook in de 
natuur allerlei patronen en wetten. Gedeeltelijk ook 
daarin gesteund door een religieuze overtuiging dat er 
wetten moeten zijn . 
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Over de wetten die de mens en zijn omgeving bepalen 
heerste vroeger God, tegenwoordig meer de natuur. 
Hiervoor is het een en ander te zeggen. Want vele 
verschijnselen zijn op meerdere manieren verklaarbaar. 
Vooral in de natuurkunde zijn er vele fenomenen op 
meer dan een wijze uit te leggen ondanks de exacte 
meetbaarheid van feiten. De Duitse natuurkundige en 
satiricus Georg Lichtenberg heeft het wellicht nog het 
beste samengevat toen hij schreef: "In plaats dat de 
wereld zich in ons spiegelt moeten wij ons veel meer 
beseffen dat ons verstand zich in de wereld afspiegelt. 
We kunnen niet anders, we moeten orde in de wereld 
erkennen en herkennen, maar deze komt enkel en al'leen 
voort uit onze eigen denkcapaciteit. En ook zei hij : "Het 
is echter nog geen gevolg dat iets dat we 
noodzakelijkerwijs moeten denken ook daadwerkelijk zo 
is" . Want van de ware aard van de buitenwereld hebben 
we werkelijk geen begrip." Dus als er al een wet wordt 
ontdekt dan is het slechts omdat wij een fenomeen 
idealiseren en van de bijwerkingen, de details, de 
afleidingen bevrijden. Ten minste in gedachten. Want 
mogelijkerwijs regeert overal de chaos en merken we 
dat gewoonweg niet. Kortom, wetten als waanidee, als 
geruststelling, als houvast in een wereld die geen 
zekerheid lijkt te bezitten. Afvragende of deze kijk op de 
wetmatigheden ook daadwerkelijk zo te ervaren is, ga ik 

dieper in op de natuurlijke wetmat igheden en 
toepassingen hiervan binnen de architectuur. 

Er kan gesteld worden dat alle natuurlijke objecten 
bestaan uit verschillende onderdelen. Deze onderdelen 
staan vaak in verhouding met elkaar en vormen een 
geheel. Elk natuurlijk object heeft zijn eigen 
ontwikkelingsproces. Uit deze processen zijn vaak 
wetmatigheden te herleiden. 
De lava van uitbarstende vulkanen zal zijn weg volgen via 
de bestaande omgeving en zal stollen waardoor er 
nieuw gesteente ontstaat. In dit gesteente zullen de 
wetmatigheden van de stroming te achterhalen zijn. Ook 
de stroming van een rivier zal zich aanpassen aan zijn 
omgeving, waarna de omgeving zich weer aanpast aan 
de rivier, het water zal de rivierbedding uitslijten volgens 
de wetmatigheden van de stroming. 

lo kunnen planten zich bijvoorbeeld aanpassen aan de 
omgeving, een boom groeit naar het licht toe en zal zich 
aan de hand hiervan ontwikkelen. Naast planten zijn 
dieren organismen die zelf technologieen ontwikkelen 
om zich levende te houden op aarde. Een spin die maakt 
een web voor insecten te vangen, dat uit een bepaalde 
wetmatigheid is opgebouwd. 
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Wespen maken honinggraden die bestaan uit zeshoekige 
kamers die volgens een wetmatigheid zijn opgebouwd. 
Aan de hand van deze natuurlijke wetmatigheden kan 
een gebouw ontworpen worden . Frei Otto heeft met 
behulp van zeepsopstudies vormen ontwikkeld die 
volledig uit de wetmatigheid van trek en druk zijn 

Het tentdak van het Olympisch park van Munchen . 

gevormd. Door de natuurlijke krachtenverdeling onstaan 
de meest ultime krachtmodellen. Op deze manier heeft 
hij de tentdaken van het olympisch complex in Munchen 
ontwikkeld. 
Zo zocht ook Gaudi naar natuurlijke beginselen: krachten 
afvoeren via ideale lijnen, drukbogen die voortkomen uit 

natuurwetten. In zijn werk vinden we de kettingboog als 
constructie waarin louter normaalkracht optreedt. Gaudi 
onderzocht met draadmodellen de krachtwerking van 
zijn modellen, door de modellen onderste boven te 
hangen en de draadvormen als kettinglijnen omgekeerd 
te noteren als gewenste drukbogen. Deze natuurlijke 
wetten vormen de constructieve opzet van de Sagrada 
Familia. 

De wetmatigheden (verhoudingen) afkomstig uit de 
natuur zijn opgenomen in de Gulden Snede. Deze 
verhoudingen zijn weergegeven met het getal <D. 
Volgens onderzoekers zijn de Egyptische piramides ook 
ontworpen met de Gulden Snede. Tussen de lengte van 
het middelste botje in je vinger tot het langste botje en 
het kortste botje en in het hartslagpatroon tussen de 
hartslagen is de verhouding van <D terug te vinden. 
De Fibonacci-reeks vormt de rekenkundige basis voor de 
Gulden Snede. Dit is in 1611 ontdekt door de beroemde 
astronoom Johannes Kepler. Als je een getal uit de 
Fibannaci-reeks deelt door zijn voorganger uit de reeks, 
dan benadert de breuk de waarde van <D. De Fibonnanci
reeks komt in de natuur op allerlei onverwachte 
plaatsen voor. Als je bijvoorbeeld goed kijkt naar de 
verdeling van de zonnebloemzaden in een zonnebloem, 
kun je spiralen zien waarvan sommige met de klok 
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meedraaien en sommige tegen de klok in lopen. Deze 
zaden zijn volgens een patroon gerangschikt dat de 
Fibonacci-reeks volgt. 

- · ·- .. ... - .. 
I-

._ __ 
1,017 ~7 

1,61797 

1,61 oS6 

' 18010 

l.61 j 7 

I 18oJ~ 

Verhoudingen van de mens tot de Gulden Snede de reeks van 
Fibonacci 

In 1943 ontwikkeldde architect Le Corbusier De 
Modular. Een maatsysteem, gebaseerd op de 
getallenreeks van de Gulden Snede, waarbij de 
gemiddelde lengte van de mens als basis dient. Hij vond 
dat architectuur op de mens moest warden afgestemd. 

De Modular ontwikke/d door Le Corbusier. 

Aanvankelijk ging Le Corbusier uit van een 1,75m. In 
1947 paste hij dit aan naar 6 voet (circa 1,82m). Met 
uitgestrekte arm kwam dit neer op 2,26m. Hij zei dat 
hierdoor de navel precies het middelpunt was, net als bij 
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het Vitruviaanse figuur van Da Vinci. Op basis van dit 
systeem komt Le Corbusier tot de maatverhouding van 
zijn ontwerpen, zowel meubelen als gebouwen. 
Hij paste het systeem voor het eerst toe bij het 
flatgebouwencomplex Unite d'Habitation in Marseille 
(1945-1952). 

Het Plastisch getal ontwikkeld door Dom H. van der Laan 
is oak een wetmatigheid die bestaat uit verhoudingen. In 
tegenstelling tot de Gulden Snede is het Plastisch Getal 
in een matenstelsel van beperkte omvang, de orde van 
grootte (bestaat uit 8 getallen) Oak realiseerde Van der 
Laan dat de Gulden Snede betrekking heeft op twee 
dimens,ionale vlakken, terwijl het bij architectonisch 
ordonnantie gaat om driedimensionale vormen. Het 
uitgangspunt van het plastisch getal is de vraag wat de 
verhouding is tussen twee onderdelen die zich qua 
grootte op l<arakteristieke wijze onderscheiden. Somige 
onderdelen die een zekere speling in grootte hebben 
noemen wij toch even groat. Maar er is een grens. Het is 
simpelweg te vergelijken met sortering in fruit. De 
grootte van vlakken lezen wij, aldus Van der Laan af aan 
de lijnstukken die de vlakken begrenzen. Deze 
verhoudingen tussen lijnstukken warden uitgedrukt in 
formules. Door een gebouw te ontwerpen aan de hand 

van deze formules is het opgebouwd uit de 
wetmatigheid van die formules. 

Oak de structuren van het structuralisme zijn 
opgebouwd uit wetmatigheden. Deze wetmatigheden 
zijn met name te vinden in de constructie en de opbouw 
van de plannen. Een goed voorbeeld hiervan is het 
hoofdkantoor van de verzekeringsmaatschapij Centraal 
Beheer, ontworpen door Herman Hertzberger. Het 
complex bestaat uit een grid met herhaalde torens die 
met elkaar zijn verbonden. Deze torens zijn opgebouwd 
uit herhaalde elementen en bevinden zich in een raster, 
dat weer kan bestaan uit verschillende maatrasters die 
alien reageren op het grid. Deze maatraster zijn dan oak 
bepalend voor de uitstraling van het complex en zijn dan 
ool< zichtbaar van binnen en buiten. Bij deze manier van 
ontwerpen word de uitstraling mede bepaald door de 
constructieve vormgeving. 

Om een gebouw vanuit een wetmatigheid te ontwerpen 
zal er een wetmatigheid gezocht moeten warden. Deze 
wetmatigheid kan zich in verscheidene onderdelen 
uiten. Veelal wordt deze in de constructie opgenomen. 
Een mooi voorbeeld hiervan is De Verbeelding van Rene 
van Zuuk. Hier is de wetmatigheid in de driescharnier
spanten gevonden. Deze spanten warden in een steeds 
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veranderende hoek met het grondvlak geplaatst, 
waardoor er een verdraaing ontstaat. Deze verdraaing 
zorgt voor een dynamisch gebouw aan het water. Over 
het verdraaide dakvlak is een stalen dakplaat gelegd die 
lichtelijk tordeert. Door het toepassen van een 
standaard spant warden de kosten beperkt en komt de 
wetmatigheid extra tot uitting. 

De Verbeelding door Rene van Zuuk. 

Bij het kantoorgebouw van Swiss Re in Landen, een 
ontwerp van Norman Foster is de contructie aan de 
buitenzijde in het zicht. De over het gebogen vlak 
lopende diagonalen geven een wetmatigheid mee aan 
deze toren. De vlakken die gevormd warden door deze 
wetmatigheid zijn oak weer ingevuld met een 
vlakverdeling van driehoeken. Deze zorgen voor een 
tweede dimensie in het gebouw. Verder is de vormen
taal in het gehele gebouw te ervaren waardoor je kunt 
begrijpen hoe het gebouw is opgebouwd. 

Swiss Re te Landen door Norman Foster. 

Een ander voorbeeld is de Al ianz Arena in Munchen, 
ontworpen door Hertzog en de Meuron. Hier is de schil 
opgebouwd uit luchtkussens van een zelfde maat die 
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zich via een wetmatigheid herhalen random het 
gebouw. Door de vlakverdeling 1is dit goed te ervaren. 
Doordat deze vlakken van kleur kunnen veranderen kan 
er in dit vlakkenpatroon met kleur weer een nieuw 
patroon warden weergegeven, dat oak weer uit wetma
tigheden bestaat. 
Door de vorm van de plattegrond is het mogelijk de 
constructie oak via wetten te ontwikkelen en zo kunnen 
constructie-elementen gestandaardiseerd warden. 

De Alianz Arena verlicht in een wetmatigheid. 

Naast deze constructieve vormgeving zijn er oak 
ontwerpen die warden gemaakt vanuit een bepaald 
beeld, een vriJe vorm. Hieruit zijn vrijwel geen 
wetmatigheden te achterhalen. Vaak wordt hier dan 
toch naar gezocht. De komst van de computer is mede 
bepalend geweest voor de ontwikkeling van deze 
architectuur. Hierdoor kunnen eenvoudiger complexe 
vormen gerealiseerd warden die ontstaan door het 

herhalen van elementen. Dit kan leiden tot een 
standaard waaruit een gebouw wordt opgebouwd. Deze 
standaard is dan de wetmatigheid . 
Gezien de steeds beter wordende technieken zullen 
wetmatigheden binnen de architectuur mijns inziens in 
de toekomst een veel toegepaste ontwerpmethode zijn. 
Vooral systemen en productiemethoden spelen hierbij 
een belangrijke rol. 

Samengevat kunnen we concluderen dat wetmatig
heden bestaan uit structuren die je weer kunt zien als 
patronen. Een patroon is een configuratie van zaken die 
daardoor een zekere voorspelbaarheid bereikt. Een 
verwachting mogelijk maakt. Is architectuur niet een vak 
waar verschillende structuren/wetmatigheden tot 
samenhang warden gebracht? 
Zo kunnen we ans afvragen of het niet zo is dat voor elk 
object regels te vinden zijn. Het vinden van herkenning 
van iets aan iets, het zoeken van wetten, regels zodat 
alles aan alles verbonden kan warden . Alles kan met 
alles in een wetmatigheid warden gezet, mits de criteria 
van de wetten duidelijk warden gemaakt en 
geexpliceerd overtuigen . Zoals Wittgenstein heeft 
aangetoond is er een spelregel/wet te bedenken op 
basis waarvan 3 + 9 = 2. 
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Concept-vorming 

Na al dit onderzoek zijn we op het punt aangekomen 
daadwerkelijk het zwemstadion te gaan ontwerpen. Aan 
de hand van het onderzoek naar wetmatigheden in de 
architectuur ben ik een concept gaan zoeken dat uit een 
wetmatigheid bestaat. Uit dit onderzoek is gebleken dat 
vele voorwerpen in de natuur uit wetmatigheden 
bestaan. 
Zo heb ik in de gelaagdheid van de aarde een 
wetmatigheid gevonden. De herhalling van de lagen 
door het afzetten van gesteente heeft mij zeer 
gefascineerd. Deze fascinatie heeft dan oak tot mijn 
beginconcept geleid. Om meer inzicht in het ontstaan 
van deze gelaagdheid te krijgen ben ik de theorie 
hierachter nagegaan. 

Gelaagdheid ofwel sedimentaire gelaagdheid is een 
planaire structuur in een gesteente, ontstaan door 
sedimentatie van lagen sediment over elkaar. Dit is 
oorspronkelijk alltijd in de vorm van horizontale vlakken. 
Door tektonische of gravitationele krachten kan een 
gelaagdheid echter scheefgesteldr warden, zodat de 
gelaagdheid niet meer horizontaal ligt. 

Planaire structuren in metamorfe gesteenten warden 
oak wel foliaties genoemd. In een gesteente kunnen 
meerdere foliaties voorkomen. 

Voorbeeld vanscheefgestelde gelaagdheid. 

Er zijn een aantal verschillende soorten foliaties: 

• Een foliatie kan sedimentair zijn, veroorzaakt door 
verschillen in korrelgrootte of samenstelling van 
sedimentdeeltjes. Men noemt dit oak wel de 
sedimentaire gelaagdheid van het gesteente. 
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• Een ander soort foliatie is een schistositeit, een 
structuur die wordt gevormd als mineralen met een 
langwerpige of platte vorm door de mechanische 
spanning die op het gesteente stand in een 
orientatie gaan liggen, parallel van elkaar. 

• Een derde soort foliatie ontstaat als onder druk 
banden met concentraties van dezelfde mineralen 
(compositionaire banden) in het gesteente ontstaan. 

Gelaagdheid versterkt dmv het afs/ijten van verschillend sediment. 

Een laag is een onderverdeling van een formatie, een 

geheel van gesteenten die een bepaalde eigenschap 
gemeen hebben en daarom als een geheel warden 
gezien . Een laag kan enkele centimeters tot meters dik 
zijn. Lagen warden gedefinieerd als ze duidelijk door 
minder of meer competente lagen begrensd zijn . Een 
laag kan bijvoorbeeld een varve zijn. Hiermee wordt een 
herkenbaar sedimentlaagje bedoeld dat is gevormd in de 
loop van een bepaald tijdsbestek. Door veranderende 
omstandigheden in de loop van het jaar verandert het 
aangevoerde sediment en er ontstaat een cyclisch 
herhalend patroon, waardoor voor elk jaar een 
herkenbaar laagje gevormd wordt. Net als bij 
boomringen, kan van een sediment of sedimentair 
gesteente exact bepaald warden hoe lang het duurde 
om zich te vormen, door de varven te tellen. 

Dit patroon is een herhaling van een cyclische 
gebeurtenis, dus de wetmatigheid die zich in dit 
natuurlijk verschijnsel verschuilt. In het begin van de 
conceptvorming heb ik deze wetmatigheid in verband 
proberen te brengen met de ligging volgens het 
masterplan. Dit kan gezien warden als een opeenhoping 
van sediment dat gedurende de tijd is weggesleten door 
het voorbijstromende water dat via het IJmeer naar de 
noordzee stroomt, als een soort van rotsblolk die gelegen 
is in het IJmeer. Als je logisch na gaat denken is dit geen 



Aquatics Stadium of the Amsterdam 2028 Olympic Games 

reeele gedachte. Als dit al mogelijk zou zijn moet het 
gesteente al harder zijn dan het omliggende gesteente, 
waar zou dit dan vandaan komen? In Nederland bevindt 
zich geen hard gesteente. Je zou dan meer moeten 
denken aan de bergen in de ardennen waar enkele 
rotsblokken vanaf kunnen breken. 

Gelaagdheid onstaan door afgezet sediment in de rivierbedding. 

Al met al is het niet reeel om dit aan te nemen, dus heb 
ik deze gedachte losgelaten. Vervolgens heb ik de 
wetmatigheid van de gelaagdheid, gezocht in de 
sedimentatie die ontstaan is in de rivieren. En heb ik de 

gelaagdheid als las concept gezien, waaruit ik mijn 
uiteindelijk vorm kan opbouwen. Het bepalen van de 
vorm is dan niet alleen afhankelijk van het concept, 
maar oak van functionele factoren. Bouwkundige 
aspecten en constructie spelen hierbij oak een rol. Op 
deze manier zal mijn ontwerp in alle aspecten op elkaar 
aansluiten. Dit zal resulteren in een integraal ontwerp, 
waarin het concept samen gaat met het gebruik. 
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Concept in relatie tot het ontwerp 

Zoals in de conceptvorming is uitgelegd zal het ontwerp 
een integraal samenspel zijn tussen het concept, de 
bouwkundige aspecten en het gebruik. Dit komt er op 
neer dat de gebouwmassa word bepaald door het 
gebruik en de bouwkundige aspecten en dat het concept 
op deze vorm wordt weerlegt. 

Bij het bepalen van de vorm is de functie van het te 
bouwen stadion bepalend. Uit het onderzoek naar het 
olympisch zwemstadion 'is naar voren gekomen dat het 
stadion een wedstrijdbad van 25 x 50 meter, een 
duikbad van 20 x 25 meter en in- en uit- zwembaden 
moet bezitten. Daarbij moeten het wedstrijdbad en 
duikbad openbaar zijn voor de toeschouwers en de in
en uit- zwembaden niet. Verder is het gebruikelijk dat 
wedstrijdbad en duikbad zich in een en dezelfde ruimten 
bevinden. Dit leidt tot een plattegrond waar het 
wedstrijdbad en het duikbad op eenzelfde nivo achter 
elkaar zijn gesitueerd en het in- en uitzwembad zich op 
een nivo lager bevinden, waar de toeschouwers niet 
kunnen komen. 
De toeschouwers zullen random de twee hoofdbaden 
hun plek krijgen. Daarbij is het plaatsen van de tribunes 

bepalend voor de eindvorm van het stadion. Omdat deze 
baden toch ieder hun eigen doelgroep hebben vanwege 
het ander onderdeel binnen de zwemsport, is het 
toeschouwersaantal oak verschillend . Het schoon
springen is in mindere mate aanlokkelijk dan het 
wedstrijdzwemmen. Vandaar dat dit oak in een kleiner 
toeschouwersaantal dient te voorzien dan het 
wedstrijdzwemmen. 
Door de tribunes random de baden te leggen kunnen de 
zwemmers vanuit elk punt gezien warden. Naast het 
functionele punt heeft de constructie oak invloed op de 
situering van de tribunes. In verband met de grate 
verticale krachten die de pijlers van de tribunes zullen 
hebben en de grootte van de oppervlakte van de 
inzwembaden waarin geen kolommen zijn gewenst, is 
het niet mogelijk deze onder elkaar te situeren. 
Daarnaast is dit oak het geval met de verticale krachten 
die het wedstrijdbad en het duikbad veroorzaken. 
Hieruit volgt dat het in- eli uitzwembad zich tussen beide 
zones moeten bevinden. Dit resulteert in een 
plattegrond waarin de tribunes zich om de baden heen 
slaan in een gesloten ring. Deze ring is zo ontworpen dat 
hij bestaat uit drie verschillende cirkelelementen, zodat 
er binnen deze vorm toch een bepaalde herhaling van 
elementen ontstaat. 
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Het eerste cirkelelement wikkelt zich om het duikbad en 
is een halve cirkel die aan beide uiteinden over gaat in 
twee dezelfde cirkelelementen, die overgaan in een 
sluitend cirkelelement dat zich aan de kop van het 
wedstrijdbad bevindt. Dit is grater dan het cirkelelement 
random het springbad en heeft met name te maken met 
de gewenste capaciteit random het wedstrijdbad. Dit is 
vele malen grater dan random het duikbad. Door deze 
vorm ontstaat er een tweedeling van de ruimte en 
benadrukt de beide baden. Hieruit volgt ook dat de 
springtorens tussen beide baden in zullen staan. 

Nu de ring van de tribunes is bepaald, kan de opbouw 
van de tribunes vastgesteld worden. Deze opbouw is 
ontworpen aan de hand van de zichtlijnen en de 
gewenste functies met zicht op het zwemmen. Verder is 
ook het concept van de gelaagdheid hierin verwerkt. 
Het begin van de tribunes zal vanuit het gebruik niet 
direct op het niveau van het zwembad beginnen. Dit 
heeft mede te maken met de scheiding tussen sporters 
en toeschouwers en met de plaats voor het betreden 
van het zwembadniveau. Dit zal namelijk van onderuit 
de tribunes plaatsvinden. 
Naast tribunes is er een graot aantal vip-boxen gewenst. 
Daar waar een vip-box is gesitueerd is er geen plek voor 
tribunes. Door de tribunes in drie de'len op te splitsen, 

onstaan er twee zones waar vip-boxen worden 
gesitueerd. Deze driedeling is een gelaagdheid binnen 
het tribune gedeelte. 
Door het opsplitsen van de tribunes in drie delen kunnen 
de tribunenenringen elkaar overlappen, zodat de de 
efficientie qua toeschouwers per m2 grondoppervlak 
toch nog vrij graot is . Door deze overlap toe te passen 
zal de uiteindelijke constructieve overspanning ook 
kleiner worden. Aan de hand van de zichtlijnen zal de 
helling per tribunering verschillen. Deze tribuneringen 
Z1ijn door deze helling, ieder in zijn eigen gelaagdheid, 
verdeeld. 

Naast de zijde met zicht op de zwembaden (naar binnen 
gekeerd) is er ook een naar buiten gekeerde zijde. Aan 
deze kant zal de draagconstructie zich bevinden. Verder 
zullen in deze zone de verkeersstramen en de daarmee 
in samenhang zijnde toegang tot de tribunes en vips
boxen worden opgenomen. Daarbij is de verdeling in 
lagen I vloeren gerelateerd aan de binnenzijde liggende 
functie. Zo zal er zich achter elke tribunering en vip-zone 
een vloer bevinden, ten behoeve van de entree ervan. 
De lagenverdeling hiervoor is gelinkt aan de gelaagdheid 
vanuit het concept. 

juli 2009 door: Daan Hesen begeleiders: prof. ir. Rene van Zuuk, ir. Ralph Bradruck, ir. RIJk Blok -79-



c..otv ~\~U.C.. l\E..\.H=. DRU~ a~ 

~ESGL.D~ \')6~0. tM\ 
C>uE.~ l~ 6E.uE:L- Uj~ 



Aquatics Stadium of the Amsterdam 2028 Olympic Games 

Wat betreft de verkeersstromen, is er uit het onderzoek 
gebleken dat dit opgedeeld was in twee afzonderlijke 
stromingen. Namelijk de publieke stroom en de van het 
publiek afgescheiden storming. Dit komt neer op twee 
toegangen en twee van elkaar gescheiden verkeers
stromingen, met ieder hun eigen functies. In het 
masterplan zijn beide stromingen ook al van elkaar 
gescheiden. Dit houdt in dat er een van het publiek 
gescheiden loopdek is ontwikkeld dat zich boven het 
plein verdeeld naar elke sportaccomodatie. De entree 
hiervan zal zich dan ook op het tweede niveau bevinden. 

Het publiek dat zich vanuit het plein naar het 
zwemstadion zal begeven zal dus op pleinniveau het 
stadion betreden. Deze laag zal dus ook een publieke 
laag zijn waar het publiek ontvangen wordt en geleid 
wordt naar hun plek op de tribune. Door de 
acterliggende vloer ter plaatse van tribunering -1- op dit 
niveau te leggen, is er vanuit hier meteen toegang tot de 
eerste tribunering. Omdat de tweede ring als het ware 
twee lagen/vloeren hoger ligt zal deze laag overbrugt 
moeten warden. Doordat dit op meerdere plaatsen 
moet gebeuren is er gekozen voor een verticale schacht 
random de tribuneringen. De stijglijnen gaan dan in de 
richting van de vorm van de ringen mee. 

Vanwege de gescheiden verkeersstromingen zal elke 
stijglijn twee vloervelden overbruggen en slaat het dus 
als ware een vlberveld over. Hierdoor zullen beide 
verkeersstromingen elkaar kunnen zien, maar dus niet 
kunnen bereiken. Dit geldt dus ook voor de van het 
publiek gescheiden verkeersstroom. Deze zal vanuit het 
loopdek aankomen op laag 1 waar zich de eerste vip
zone bevind en zal van hieruit via de verticale schacht of 
naar boven naar de tweede vipzone op laag 3, of naar 
onder naar de ruimten voor sporter, pers en organisatie 
op de lagen -1 en -2 verdeeld warden. 
De plaatsing van deze schacht is mede bepalend voor de 
uiteindelijke vorm. Doordat elke uitgang van de tribunes 
moet aansluiten op een rondgang, die aansluit op de 
verticale verkeersverbindingen in de schacht, wat ter 
plaatse van laag 1 en 2 mogelijk is in de constructie 
onder de tribunen en op laag 3 en 4 niet mogelijk is, 
zullen deze rondgangen aan de buitenzijde van de 
schacht geplaatst moeten warden. Deze ruimte zal 
uiteindelijk in de vorm warden opgenomen. 

Deze uiteindelijke vorm zal doordat de tribunenringen 
een ronde vorm hebben en omdat constructief gezien in 
deze situatie met zo'n grate overspanning een drukboog 
de beste oplossing is, een gebolde vorm zijn. 
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Door de gevellijn deze drukboog vanuit het plein te laten 
inleiden en vloerdelen/rondgang ter plaatse van laag 3 
en 4 hierin op te nemen, ontstaat er een gebogen vorm 
die vanuit het plein recht begint en dan langzaam 
overheelt voor het opnemen van de vloerdelen ter 
plaatse van laag 3 en 4, waarna hij overgaat in de 
constructieve drukboog die het stadion overkapt . Door 
deze gevellijn de tribunering te laten volgen ontstaat de 
massa van het zwemstadion. 

Zo zijn de vloeren ter plaatse van de gevelijn beeindigd 
en volgen ze de vorm. De vorm is dan al tot aan de 
drukbogen volgens het concept opgedeeld in lagen. Om 
het nu als een geheel te zien zal het dak gedeelte ook in 
lagen moeten warden opgedeeld. Door voor deze 
gelaagdheid te kiezen zal dit vanuit bouwfysisch oogpunt 
zorgen voor een vermindering van de opwarming van 
het stadion. De opbouw van de lagen zal zo warden 
ontwikkeld dat de eerstvolgende laag de vorige overlapt, 
waardoor er tussen beide lagen in een verticale 
glasstrook geplaatst kan warden. Zo zal de zon alleen in 
de winter wanneer deze laag staat het stadion 
opwarmen en in de zomer zorgt de horizontale 
gelaagdheid voor schaduw. Omdat de hart op hart 
afstand van de lagen hiervoor kleiner moet zijn dan de 
afstand tussen de vloeren, is deze maat zo aangepast dat 

zich binnen de vloerafstand zich drie lagen bevinden. De 
twee extra banden worden in de gevel opgenomen. 
Door deze maat is de beginmassa ook vloeiender weer 
gegeven. 
Er is zo een vorm ontstaan die integraal samen gaat met 
het gebruik en het concept. 
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Wetmatigheden binnen het 

on twerp 

Na het integreren van het concept en het gebruik ben ik 
gaan zoeken naar wetmatigheden die hierin zitten 
verwerkt. De belangrijkste wetmatigheid binnen het 
ontwerp is natuurlijk de gelaagdheid die vanuit het 
concept in het ontwerp is opgenomen. Naast deze 
gelaagdheden is er volgens het onderzoek naar 
wetmatigheden in de architectuur overal wel een 
wetmatigheid in te vinden. Het doel is dan oak het 
vinden en analyseren van de wetmatigheden binnen het 
ontwerp. Door deze wetmatigheden een met elkaar 
laten te zijn, zal het ontwerp een geheel warden. 

De gelaagdheid vanuit het concept is te herkennen in de 
volgende wetmatige onderdelen : 

• De gebouwlagen/vloeren 
Deze gelaagdheid zorgt voor opdeling van de 
verkeersstromen en sluit aan op de vip-lagen en de 
tribunes. Door deze aansluiting gaan de vloeren oak 
over in de tribunes en de vip-zones. Zo sluiten deze 
goed op elkaar aan. 

• De tribune gelaagdheid 
Deze gelaagdheid is op te delen in twee onderdelen: 

• De tribunenringen die aansluiten op de 
gelaagdheid van de vloeren en daarbij een 
verspringing van twee vloervelden maakt. Het 
begin van de tribune is twee vloerlagen 
verspringend. 

• Daarnaast hebben de tribuneringen opzichzelf 
oak een gelaagdheid die uit een wetmatigheid 
bestaat . Daarbij heeft elke ring eenzelfde 
wetmatigheid, maar door het bepalen van de 
zichtlijnen ontstaat er een verschil in de 
tribunehelling wat resulteert in een andere 
maatvoering. 

• De schil van de vorm 
De schil is oak opgebouwd uit lagen en gaat oak 
over in de vloeren, maar omdat deze vloermaat 
te groat is om te zorgen voor zonwering, is deze 
vloermaat in drie lagen opgedeeld. Dit zorgt 
tevens voor een verfijning van de gevelschil. 

l\Ju deze gelaagdheden zijn geanaliseerd ontstaat er een 
wetmatig verhoudingsschema binnen de gelaagdheid in 
het ontwerp, dater als volgt uitziet : 

tribunering - vloer- gevellaag = 1- 2 - 6 
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Dit houdt in dat wanneer je voor een bepaalde maat 
kiest, bijvoorbeeld een vloerhoogte van 3 meter, de 
maatverhouding in meters 6 - 3 - 1 is. 

Naast de gelaagdheid vanuiit het concept, zorgt de 
opbouw van constructie ook voor een wetmatigheid. Zo 
is er vanuit constructief oogpunt gekozen voor een 
stramienaantal van 36, waardoor er geen grotere 
overspanning is dan 10 meter. Deze stramienen zijn 

weer gerelateerd aan de crikels waaruit de tribuneringen 
zijn opgebouwd. Dit aantal is mede bepalend voor het 
aantal entreepunten per tribunering. Als je uitgaat van 
per entreepunt een bereik van drie stramienen, dus 2 
keer een rij van maximaal 15 meter, zullen er 36:3=12 
entreepunten zijn. Daarnaast zijn de verticale stijglijnen 
ook in het stramienenaantal opgenomen. Deze stijg
lijnen bestaan uit liften en trappen. Omdat deze trappen 
als een doorlopende trap met bordessen in een lengte 
naar boven gaan en twee vloerlagen overspannen, is een 
totale lengte van drie stramienen vereist . Deze trappen 
zullen de liften niet mogen doorbreken. Dit houdt in dat 
er per twee tribuneentrees een trap en een lift warden 
opgenomen. Deze theorie is ook in te vullen in een 
wetmatig verhoudingsschema; 

stramienaantal - entreeaantal - trap+ liftaantal = 

36 - 12 - 6 = 6 - 2 - 1 

Hierbij is het belangrij lk bij het kiezen van een bepaald 
aantal stramienen rekening wordt gehouden met een 
veelvoud van 3, zodat je ook op hele stramienen 
uitkomt. 

De trappen zullen zoals al eerder aangegeven twee lagen 
overbruggen. Dit houdt in dat er een vloerlaag wordt 
overgeslagen. Aangezien deze overbrugging te groat is 
voor een rechte trap zullen de trappen opgedeeld 
warden in drie trapdelen met er tussenin bordessen. Per 
twee vloerlagen zijn er dus drie bordessen. Dit houdt in 
dat deze bordessen aansluiten bij de gelaagdheid van de 

gevel, vloeren en tribunenringen. Deze verticale stijg
lijnen zorgen dus niet alleen letterlijk voor een 
verbinding tussen alle gelaagdheden binnen het 
concept, maar ook qua wetmatigheden sluiten deze 
stijglijnen hierbij aan. En zijn dus oak op te nemen in het 
wetmatig verhoudingsschema voor de gelaagdheid: 

tribunering - vloer - bordes - gevellaag = 1- 2 - 3 - 6 
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Scripting 

Door de jaren heen stelt de computer ans steeds beter 
in staat om gebouwen met complexe vormen te 
ontwerpen. Zoals bij meerdere nieuwe ontwikkelingen in 
de architectuur was de verschijningsvorm van de eerste 
computer-iconen heel belangrijk. Het waren pakkende 
beelden van vreemdsoortige objecten, gebouwen met 
vloeiende vormen die meteen tot de verbeelding 
spraken. De objecten werden ontworpen met de 
computer, met computerprogramma's die niet 
ontwikkeld waren voor de bouw maar voor de film
industrie. Daarmee ontstonden de eerste problemen. 
Het genereren van beelden is een, maar het vervolgens 
bouwen ervan is een heel ander verhaal. 
De technologische ontwikkel,ing gaat echter steeds 
verder en is het momenteel al mogelijk om bijna alle 
complexe vormen te prnduceren. 

De eerste gegenereerde b'lob-objecten hadden een 
geheel vrije aardappelvorm, maar momenteel warden 
de vormen intelligenter en voldoen ze vaak aan 
vooropgestelde wetmatigheden. Voor deze wetmatig
heden kunnen scripts ontwikkeld warden die vervolgens 
het object kunnen genereren. Het script moet op dit 

moment gezien warden als ontwerpmiddel, welke de 
architect kan helpen bij het verfijnen van zijn 
uiteindelijke ontwerp. Het script zal dan zorgdragen voor 
een afzonder ijke reeks bewerkingen, die voor een 
totaalconcept zorgen. 

Een script is meestal gerelateerd aan een bestaand 
tekenprogramma. In dit geval is er gewerkt met het 
programma Rhinoceros. Door middel van program
meertaal warden de in het computerprogramma 
aanwezige functies achter elkaar gezet. Het voordeel 
hierbij is dat wanneer er een functievollegorde is, die 
zich meerdere malen herhaald, dit eenmalig dient te 
warden ingevoerd, waarna je het aantal malen van 
herhaling kunt opgeven. Deze herhalingen is gezien de 
wetmatigheid binnen een script een belangrijk 
onderdeel, en is veelal oak de rede tot het ontwikkelen 
van een script. 

Het conceptmatige ontwerp, zoals dat hiervoor is 
omschreven bevat wetmatigheden die in een script 
geplaatst kunnen warden. Bij het opzetten van een 
script zul je dus eerst moeten nagaan wat nu de 
wetmatigheden van het ontwerp zijn. Uit het vorige 
hoofdstuk is gebleken dat er verschillende wetma
tigheden biinnen het concept z,ijn opgenomen. 
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Deze wetmatigheden zijn weer mede afhankelijk van de 
vanuit het gebruik opgestelde voorwaarden. Er zijn twee 
wetmatigheden binnen het concept, die vooral uit de 
conceptuele gelaagdheid bestaan, die warden oak 
daadwerkelijk in een script vastgelegd. 

De tribuneelementen die opgebouwd zijn uit een 
wetmatige gelaagdheid volgen de ring uit de al eerder 
bepaalde plattegrond, zoals deze hiervoor is 
omschreven. Deze ring is dan oak de lijn die de 
tribuneelementen volgen en is dan oak het startpunt. 
Verder is vanuit het gebruik gekeken naar de kijklijnen 
van de touschouwers en is er bij het maken van het 
script rekeningern gehouden met het aantal tribunen
ringen, zoals dit volgens het gebruik al eerder is 
uitgezocht. 

Voordat het script opgesteld wordt zal er eerst gekeken 
moeten warden met welke aanwezige functies binnein 
het programma Rhinoceros het gewenste resultaat 
gehaald kan warden. Dit zal stap voor stap warden 
omschreven. 

Het genereren van de tribunes 

• Omdat de tribunes uit drie ringen bestaan zullen per 
ring de gegevens opgevraagd warden. Zo wordt er 

per tribunering gevraagd uit hoeveel rijen deze 
bestaat en hoe groat de optrede- en aantredemaat 
is van de rijen. 

• Voor het uitzetten van de elementen is oak de 
diktemaat van de elementen bepalend. Deze maat 
wordt dan oak gevraagd. 

• Daarnaast wordt de plaats van de ring van de 
bovenste rij van elke tribunering bepaald, door het 
opvragen van de maten van de bovenste rij per ring, 
gemeten ten op zichte van de beginkromme. Deze 
maten zijn te halen uit de eerder ontworpen 
doorsnede. 

• Omdat mede vanuit deze tribuneringen de 
gevelvorm wordt bepaald, warden de maten van 
deze beginkromme van de tribuneringen ten op 
zichte van de gevel gevraagd. Oak deze zijn vanuit 
de eerder ontworpen doorsnede bepaald 

• Na het opgeven van alle gevraagde maten zal de 
beginkromme geselecteerd moeten warden. Dit is 
de kromme die van uit de plattegrond 1is bepaald. De 
kromme zal een naam krijgen, zodat deze door het 
script te herkennen is. 

• Deze kromme wordt per tribunering, aan de hand 
van de opgegeven maten ten op zichte van deze 
kromme gekopieerd. 
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Deze kopie zal het beginpunt zijn van waaruit de 
tribuneringen warden opgebouwd. 

• Als de kromme van de eerste rij is bepaald, wordt 
deze de elementdikte naar onder opgetrokken, 
waarna deze band de aantredemaat wordt geoffset. 
Door deze offset de optredemaat naar onder te 
verplaatsen staat het beginpunt van de voorgaande 
tribuneband op de juiste plek. Dit wordt zo vaak 
herhaald als het opgegeven rijenaantal per ring, 
maar dan zal de te offsetten maat zich steeds met 
een aantrede vermeerderen. Dit zal oak het geval 
zijn met de maat van de te verplaatsen band, die dan 
steeds met een optrede word vermeerderd . 

• Nu deze banden zijn bepaald kunnen van hieruit de 
treden van tribune-elementen warden opgebouwd. 
De banden warden de aantredemaat, als volume 
geoffset. 

• Voor de "stootborden" zal weer vanuit de ring van 
de bovenste rij gewerkt warden. Deze wordt de 
elementdikte naar onder gekopieerd, waarna de ring 
de aantredemaat wordt opgetrokken. De band die 
hierdoor ontstaat wordt net zoals bij de 
"tredevlakken" de aantredemaat geoffset en deze 
offset wordt de optredemaat naar onder verplaatst. 
Dit word zovaak herhaald als het opgegeven 
rijenaantal per ring, maar dan zal de te offsetten 

maat zich steeds met een aantrede vermeerderen 
De te verplaatsen band wordt dan steeds met een 
optredemaat vermeerderd. 

• Vanuit de banden zal de elementdiktemaat als 
volume geoffset word.en. 

• De laatste vier stappen zullen per tribunering 
warden herhaald. 

• Na het realiseren van de tribunen warden de 
beginkrommen van de tribuneringen, de opgegeven 
maten ten op zichte van de gevel tot aan deze 
begingkrommen geoffset. 

• Van al deze krommen wordt een loft gemaakt. Deze 
vorm is de binnenschil van de te ontwikkelen gevel. 

De belangrijkste oogbepalende wetmatigheid is te 
vinden in de gevelopbouw. De functie van het te 
ontwikkelen script zal het generen van de gevel zijn. Het 
uitgangspunt hierbij is dat het script op elke willekeurige 
vorm toegepast kan warden. Omdat de gewenste vorm 
veelal afhankelijk is van het gebruik zal dit nagelang het 
ontwerpproces kunnen veranderen. Het voordeel van 
een script is dan dat je niet alles zelf opnieuw hoeft te 
tekenen, maar dat het script dit dan zal generen. 
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Het maken van een script kost dan wel wat meer tijd 
maar uiteindelijk heb jeer profijt van. 
De belangrijkste wetmatigheid van de gevel is de 
herhaling van de lagen waaruit de gevel is opgebouwd. 
Deze lagen herhalen zich met een bepaalde hard op hard 
maat. Omdat deze maat mede afhankelijk is van de 
verdiepingshoogte, die gedurende het ontwerp kan 
veranderen zal deze maat variabel zijn. Zo kan de 
banddikte en bandbreedte oak verschillen. Deze maten 
zullen in een later stadium definitief warden. Verder is 
het natuurlijk van belang in hoeveel lagen je de vorm 
wilt opdelen. Binnen het script is een functie opgesteld 
die deze variabelen bij het opstarten van het script zal 
opvragen en invoeren. 

Oak hier geldt weer dat voordat het script opgesteld 
wordt er eerst gekeken moeten warden met welke 
aanwezige functies binnen het programma Rhinoceros 
het gewenste resultaat gehaald kan warden. Dit zal stap 
voor stap warden omschreven. 

Het opdelen van het volume in lagen. 

• Dit begint met het selecteren van het volume, voor 
het krijgen van een naam, waardoor het te 
selecteren is bij naam. 

• Het tekenen van een vlak in de top-vieuw dat grater 
is dan het volume. Dit vlak zal zoveel keer als het 
opgegeven lagenaantal gekopieerd warden. Dit met 
een onderlinge afstand zoals deze is opgegeven . Elke 
laag zal zijn eigen naam+nummer krijgen, waar door 
deze oak weer per onderdeel te selecteren is. 

• Als dit gebeurd is zal de intersect van elke laag met 
het totaal volume gegenereerd warden. Deze 
intersect krijg oak weer zijn eigen naam+nummer. 
De gelaagdheid is hierdoor al te zien . 

• Vanuit deze gevelringen warden de minimale 
bandbreedtes uitgezet. Dit is een offset van de 
gevelring met de eerder ingegeven maat. 

• Omdat de vorm naar voren en naar achter hellende 
vlakken heeft en de vorige band de volgende moet 
overlappen in verband met de schaduwwerking en 
de verticale glasstroken, zal wanneer er een naar 
voren hellend vlak is, de bandbreedte afhankelijk 
zijn van de daarboven liggende band. Wanneer er 
een naar achter hellend vlak is, is de bandbreedte 
afhankelijk van de daaronder liggende band. Omdat 
de computer niet kan bepalen per laag, of een vlak 
nu naar voren of naar achter helt, is het script zo 
opgebouwd dat beide mogelijkheden per band zijn 
gekopieerd. 
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Dus als je bijvoorbeeld naar laag 4 kijkt wordt de ring 
van laag 3 naar boven gekopieerd en de ring van laag 
5 naar onderen. 

• Daarna wordt tussen deze ringen een vlak gevormd. 

• Deze vlakken krijgen de banddikte zoals deze in het 
begin is opgenomen. 

• De banden zoals deze nu zijn steke11 binnen het 
opgegeven volume, omdat bij een naar achter 
hellend vlak de bovenliggende ring, indien een laag 
naar onder gekopieerd binnen het volume valt, en 
bij een naar voren hellend vlak de onderliggende 
ring, indien een laag naar boven gekopieerd binnen 
het volume valt. Door van de ring van de 
desbetreffende llaag een dikte te geven waardoor er 
een volume ontstaat is het mogelijk dit volume van 
de gemaakte band af te halen en de uiteindelijk 
benodigede band over blijft. 

• Nu de banden zijn bepaald kunnen de glasvlakken er 
tussenin bepaald warden. Dit wordt gedaan vanuit 
het al eerder bepaalde intersect met de vlakken en 
het volume. De glasstroken staan volgens het detail 
op de helft van de minimale bandbreedte. Het 
intersect krijgt dus nag een offset naar buiten van de 
helft van de opgegeven minimale bandbreedte. 

• Oak bij het bepalen van de glasstroken is er verschil 
tussen het naar voren hellend vlak en het naar 
achter hellend vlak. Hier kan de computer oak niet 
inschatten of een vlak nu naar voren of naar achter 
helt. Dit wordt opgelost door de gevelring aan twee 
zijden op te trekken, zodat er een vlak ontstaat 
tussen de daarboven en daaronderliggende ring. Dit 
wordt per ring herhaalt. Door van deze vlakken een 
massa te maken is het mogelijke van het betreffende 
vlak het daarboven en daaronderliggende volume af 
te halen. Nu zal het bovenste gedeelte van het vlak 
er af gehaald warden als het om een naar onder 
hellend vlak gaat en zal het onderste gedeelte eraf 
gehaald warden als het om een naar achter hellend 
vlak gaat. 

Al deze stappen zijn in het script opgenomen en 
resulteren in de conceptmatige gelaagdheid van de 
gevel. 

juli 2009 door: Daan Hesen begeleiders: prof. ir. Rene van Zuuk, ir. Ralph Brodruck, ir. Rijk Blok -97-



Openheid in de gevelgelaagdheid en de entree 



Aquatics Stadium of the Amsterdam 2028 Olympic Games 

Uitwerking 

Dit onderdeel gaat dieper in op het ontwerp. 
Onderwerpen als entree, open- en geslotenheid, 
fragmentatie, routing/organisatie, bouwfisische 
aspecten, constructie en materialisatie/detailering 
komen aan de orde. 

Entree 

Beginnend bij de benadering van het zwemstadion. Deze 
zal zijn vanuit het aangelegen plein. 
De gelaagdheid zoals deze in de gevel is verwerkt zorgt 
voor een gesloten uiterlijk. Door de lagen waaruit de 
gevel is opgebouwd, is het tot dusver oak daadwerkelijk 
niet mogelijk vanuit het plein het stadion te betreden. 
De eerste band zit namelijk op een hoogte van 1 meter 
ten opzichte van het pleinni,veau. En zorgt dan oak voor 
een barriere. Door uit deze gelaagdheid een gedeelte 
weg te nemen ontstaat er een doorgang. Door de 
afmetingen van dit gedeelte vrij willekeurig te maken is 
het contrast ten opzichte van de toch zeer bepaalde 
gelaagdheid van de gevel des te grater, waardoor de 
ingang oak zeer duidelijk is te herkennen, een open-

breking van de toch zeer gesloten gevel. Zoals eerder is 
aangegeven is het plein opgedeeld in een publiek 
gedeelte en een niet publiek gedeelte. Voor het niet 
publieke gedeelte is een loopdek ontwikkeld. Dit 
loopdek heeft een vertakking naar het zwemstadion. 
Beide stromingen zullen dan oak een gescheiden entree 
krijgen. Het publiek zal zoals gezegd vanuit het plein het 
stadion betreden. Om een goede doorstroom te krijgen 
zal een entree niet voldoende zijn. Vandaar dat er is 
gekozen voor het wegnemen van vier fragmenten uit de 
gelaagde gevel, en ontstaan er dus vier entrees. Daarbij 
heeft elke entree zijn eigen willekeurige vorm. De enige 
wetmatigheid waaruit deze openingen bestaan is dat 
deze dienen te warden ontworpen uit vier rechte lijnen, 
waarvan een lijn evenwijdig aan het vlakke plein dient te 
warden gelegd. Deze rechte lijnen staan oak weer in 
contrast met de gebolde vorm van het stadion. 
De plaats van deze entrees is afhankelijk van de plek 
waar het mogelijk is de verticale verkeersruimte te 
overbruggen. Dit is te analyseren vanuit de plattegrond. 
De entree van de niet publiek stroming zal geleid 
warden door de vertakking van het dek, die vanuit het 
plein aansluit op het stadion. Deze vertakking zal 
aansluiten op een van de gemaakte entrees. Omdat deze 
op niveau 1 zal aansluiten zal deze entree zeker twee 
lagen hoog moeten zijn. 
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En zal dus oak grater zijn dan de andere drie entrees. 
Mede door deze grootte en de geleide beweging van de 
vertakking van het dek zal dit de hoofd-entree zijn. 
Om de gemaakte sneden in de gelaagdheid op te vangen 
zullen de openingen warden omkaderd. Deze banden 
zijn tevens constructief en vangen de doorgesneden 
lagen op. 
De meest horizontale kaderbalk zal warden ondersteund 
door verticale kolommen, die tevens dienen voor de 
bevestiging van het glas. Deze verticale belijning in deze 
vlakken zorgt voor een bepaalde openheid. De 
horizontale lijnen uit de gevel zijn niet te doorlopen en 
de verticalen lijnen van de entree zijn dit wel. Dit leidt 
het volgende te bespreken onderwerp in. 

Open- en geslotenheid 

Zoals hiervoor al is vermeld duidt een horizontale 
belijning een zekere geslotenheid aan. Dit geld niet voor 
de verticaile belijning in de entrees. Naast de horizontale 
belijning in de gevel' is het wel degelijk een open gebouw 
en is het grootste deel uit glas vervaardigd. Wanneer je 
er recht voor staat kun je als het ware door het gebouw 
heen kijken. Maar als je daarentegen het stadion van 
bovenaf bekijkt (dit kan het geval zijn, omdat het 

zwemstadion zeker niet het hoogste gebouw zal zijn op 
het plein) is het een dicht volume. De openheid van de 
gevel is naar binnen doorgezet. Vanuit de verticale 
verkeerszone en de publieke rondgangen is het mogelijk 
via de vip-boxen het zwemstadion in te kijken. Daarnaast 
zorgt de verticale verkeersstrook oak voor een verticale 
openheid tussen alle niveaus. En zorgt tevens voor 
lichtinval bij de dieper gelegen functies. 

De geslotenheid gezien van bovenaf. 

Verder is de gevel vanuit elk niveau naar buiten toe oak 
zeer open. Men kan tussen de lagen/banden door naar 
buiten kijken. En zoals al is aangegeven is de verhouding 
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tussen band en glas 1:4, dus 75% van de gevel bestaat 
uit glas. 
Het "dak" is van onderuit vrij gesloten, maar wanneer je 
hoger op de tribune zit wordt het steeds opener. 

Fragmentatie 

Een opdeling van een geheel in kleinere deelonderdelen. 
Dit is ook gebeurd met de totaalmassa van het 
zwemstadion. Door deze opdeling onstaat er een 
verfijning van het grate geheel. De massaalheid is nu 

De geslotenheid gezien van bovenaf. 

verdeeld in kleinere delen die uiteindelijk toch weer het 
geheel laten zien. De lagen zijn fragmenten uit het grate 
geheel. Doordat de lagen/banden de contouren van het 
volume volgen, blijft het volume nog herkenbaar. De 

openingen tussen deze lagen zijn als het ware uit de 
massa weggenomen en werken het volume open. De 
glasvlakken zijn dan ook de opvulling tussen de 
lagen/banden die onderdeel zijn van het volume . 

Routing/organisatie 

De routing begint vanuit het plein, waar je door de 
vertakking van het dek wordt geleid naar het 
zwemstadion. Naast deze vertakking leidt de openheid 
van de entrees tot een uitnodigende werking. Zoals 
eerder is gezegd is de organisatie van publiek, sporters, 
organisatie en pers opgedeeld in twee zones. Namelijk 
de publieke en de niet publieke zone. De opdeling ervan 
begint al op het plein, waarna ze gescheiden bij het 
zwemstadion arriveren. Zoals al is aangegeven bij het 
onderdeel van de entrees. 
Vanuit de ipublieke entrees via het plein kom je op de 
eerste publieke laag. Op deze ·laag bevinden zich de 
kiosken voor een hapje en drankje en zijn de entrees van 
de eerste tribune ring gesitueerd met de daarin 
opgenomen toiletaire voorzieningen . Dit is de 
hoofdpublieke zone. Naast de eerste tribunering, is er 
ook nog een tweede en een derde, die ontsloten dient te 
warden. Hiervoor heeft elke tribunering een entreelaag. 
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Naar mate de tribunes zich hoger in het stadion 
bevinden, neemt het aantal publiek af. Nu is het zo dat 
vanuit de doorsnede het vloeroppervlak van de naar 
boven gelegen niveaus oak afneemt, waardoor de 
verhouding van publiek ten opzichte van de 
vloeroppervlakte op elkaar aansluit. Omdat tussen de 
tribuneringen zich nag vip-boxen bevinden en deze oak 
ontsloten dienen te warden, zullen deze lagen elkaar 
afwisselen. Dit betekent dat de publieke niveaus zich om 
de twee niveaus herhalen. 
Zoals al eerder is aangegeven zullen deze niveaus in de 
verticale verkeerszone met elkaar verbonden warden. 
De verbindingstrappen overbruggen dan twee niveaus. 
Doordat deze oak door de niet publieke zone lopen is er 
toch een interactie tussen beide stromingen. Naast 
trappen zijn er oak een aantal liften die de niveaus met 
elkaar verbinden. 
Naast de interactie in de verkeerszone is het mogelijk 
vanuit de publieke niveaus via de vip-boxen in de 
zwemarena te kijken. Via de publieke laag op het plein
niveau is het mogelijk naar de daar onder liggende 
sporters- en organisatieruimten te kijken. Door deze 
openheid is de interactie tussen beide stromingen zeer 
groat. 
De niet publieke zone sluit aan op niveau 1. Ter plekke 
van deze entree bevindt zich oak de informatiebalie met 

een daarachter gelegen kantoor. Verder bevinden zich 
op dit niveau de eerste laag vipboxen. Naast deze laag 
van vip-boxen is er twee niveaus hoger nag een laag met 
vip-boxen. Net als bi1j de publieke zone wordt dit niveau 
om de twee niveaus herhaald en warden deze niveau 
door middel van een trap met elkaar verbonden. Door 
beide trappen boven elkaar te situeren ontstaat er een 
oplopende band in de gevel, die achter de gelaagdheid 
van de gevel voor een beweging in de gevel zorgt. Dit 
geeft een bepaalde richting aan de routing in het 
gebouw en versterkt de verticale verkeerszone. Deze 
zone leidt tot diep in het stadion door en zorgt voor 
lichtinval in de dieper gelegen twee niveaus, waar de 
functies voor de sporters en de organisatie zijn 
geplaatst. Daarnaast is er nag een parkeerlaag onder 
deze functies, waarin oak een ruimte is gereserveerd 
voor de installaties. 

Bouwfisische aspecten 

De gelaagdheid van de gevel heeft naast de beeldende 
functie en scheidende functie oak nag een bouwfisisch 
aspect. Het dient namelijk oak als zonwering. De lagen 
zijn een soort lamellen die de zon in de zomer, wanneer 
deze hoog staat, weren. Daarnaast zullen glasstroken 
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tussen de lamellen in 's winters, als de zon laag staat en 
tussen de lamellen door zal schijnen het stadion 
opwarmen. l'Jaast deze natuurlijke koeling en 
verwarming zal het stadion beschikken over een 
luchtbehandelingsinstallatie, die de verdere koeling en 
verwarming zal regelen. Deze instal latie voorzieningen 
warden naast de installaties voor de zwembaden 
geplaatst in de daarvoor bestemde ruimte. Vanuit deze 
ruimte kunnen de voorzieningen verdeeld warden via 
de verticale verkeerszone en zullen van daaruit warden 
verdeeld. Verder kunnen in de zone waar de dakspanten 
zich bevinden oak installatievoorzieningen warden 
opgenomen. 
Naast de luchtbehandeling is in zo'n grate ruimte de 
akoestiek oak een belangrijk onderdeel. Door de 
onderkant van de lagen in net dakvlak met doek af te 
werken wordt het geluid voor een groat deel 
geabsorbeerd en zal de galm warden verminderd. Door 
deze asspecten in het ontwerp mee te nemen ontstaat 
er een integraal ontwerp, dat als eenduidig geheel is 
ontworpen. 

Constructie 

Zoals al eerder is aangegeven heeft de constructie mede 
de vorm van het zwemstadion bepaald. Het gaat hier om 
de drukboog die de zwemarena zal overkappen. Om de 
reactiekrachten van deze drukboog op te vangen zal er 
een stabiele onderconstructie nodig zijn. Dit begint bij 
de fundering. Kijkende naar de totale vorm bestaat deze 
uit een ring waaraan de tribunnes zijn gelegen. Deze 
tribunes dienen te warden afgesteund. Door het 
ontwikkelen van een stramienplan, dat is gerelateerd 
aan de drie cirkels waaruit de beginkromme is 
opgebouwd, is de plaats van de ondersteunende 
constructieelementen bepaald. Deze ondersteunende 
elementen zijn opgebouwd uit wanden en kolommen. 
De wanden zorgen voor de stabiliteit in de richting van 
de stramienen en vangen de horizontale reactiekrachten 
van de drukboog op. De kolommen zorgen alleen voor 
de verticale krachtenafdracht. De stabiliteit in de richting 
haaks op de stramienen zal warden opgevangen door de 
vloeren en de tribuneringen. De vloeren en tribune
ringen zelf overspannen van stramien tot stramien. 
De stramienen ter plaatse van de cirkels random de 
baden komen in het middelpunt van de cirkel uit. Dit 
houdt in dat de drukbogen oak in deze punten 
uitkomen. De spanten ter plaatse van de verbindings-

juli 2009 door: Daan Hesen begeleiders: prof. ir. Rene van Zuuk, ir. Ralph Brodruck, ir. Rijk Blok -107-



Totaalbeeld van de constructie 



Aquatics Stadium of the Amsterdam 2028 Olympic Games 

bogen van de halve cirkels komen op de spiegelijn bij 
elkaar en waaieren vanuit het middelpunt van de kleine 
cirkel uit naar het middelpunt van de grate cirkel. Deze 
staan dus niet in een rechte lijn, maar hebben een knik 
op de spiegellijn. Door deze knik ontstaat er een 
reactiekracht in de richting van de spiegellijn. Deze 
kracht wordt opgevangen door een vakwerk in de 
richting van de spiegellijn, die de krachten over brengt 
naar de spanten op de stramienen van de grate cirkel. 
Door het verdelen van de krachten ontstaat er een 
stabiele dakconstructie. 
De gevel wordt opgehangen/afgesteund op de spanten 
die over gaan in de gebogen kolommen, die de vorm van 
het volume volgen. Om de overspanning tussen de 
stramienen te realiseren is de gevel opgebouwd uit 
vakwerken, waaraan de gevelbanden/ lagen warden 
bevestigd. Deze vakwerken hebben de hoogtemaat van 
de glasvlakken tussen de gevel-banden/lagen in. Aan 
deze vakwerken warden dan oak de gebogen 
glasvlakken opgehangen. Omdat de lagen ter plaatse van 
het "dakgedeelte" veel breder zijn, zullen deze lagen zelf 
constructief moeten zijn. Deze maken de overspanning 
van gevelvakwerkligger tot gevelvak-werkligger en 
warden uitgevoerd in geprofileerde metaalplaten, 
waardoor er een lichte constructie ontstaat. Omdat het 
dak een gebogen helling heeft zal de betreffende 

laag/band op de daaronderliggende vakwerkligger 
steunen en aan de daarbovenliggende vakwerkligger 
hangen. Door deze te verbinden ontstaat er een 
driehoek boven de spanten die voor stabiliteit zorgt. 
De plaats van de gevelvakwerkliggers ten opzichte van 
de spanten is bepaald door de laagverdeling ten 
opzichte van de vorm. Omdat de krachten van de 
gevelvakwerkliggers warden afgedragen op de spanten 
is de driehoeksverdeling in de spanten aangepast aan de 
plaats van de gevelvakwerkliggers. Deze driehoeken 
warden kleiner naar mate ze dichter bij de oplegging van 
de spanten komen. Dit staat in verband met het steeds 
steiler warden van de drukboog naarmate je bij de 
oplegging komt. 

Omdat voor het maken van de entrees de 
gevelconstructie wordt doorbroken, zal deze 
opgevangen moeten warden. Het kader dat de entrees 
omlijst is dan oak constructief. De meest horizontale 
band zal, omdat deze een grate overspanning maakt, 
warden ondersteund door kolommen, die zoals eerder 
aangegeven zorgen voor een doorloopbare open he id. 
De constrcuctie sluit dan oak integraal aan bij de rest 
van het ontwerp en laat zich door de verschillende 
ontwerpbeslissingen leiden. 
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Materialisatie/detailering 

Wanneer je de conceptuele gelaagdheid bekijkt, zijn het 
de natuurlijke sedimentaire afzettingen die voor deze 
gelaagdheid zorgen . Vandaar dat er is gekozen voor een 
natuurlijke uitstraling van het stadion. Zink is voor mij 
een materiaal dat uiteindelijk net als al'le andere 
afkomstig zijn uit natuurproducten, maar naast deze 
afkomstigheid is het ook een materiaal dat na de 
vervaardiging door de natuurlijke elementen verweerd . 
Hierdoor wordt de uitstralling als het ware bepaald door 
de mate van verwering. Vandaar dat de lagen waarin de 
vorm is opgedeel·d met zink warden bekleed. 
Nag een belangrijk. oogbepalend element is te vinden in 
de entrees. De kaders waaruit deze zijn opgebouwd 
vormen een contrast ten opzichte van de lagen uit de 
gevel. Deze zullen zich qua materialisering dan oak 
moeten afscheiden van de lagen. Daar waar het zink een 
fijne en gladde uitstraling heeft, krijgen de kaders een 
ruwe en grove uitstraling, die ook weer door de 
natuurlijke verwering is ontstaan, namelijk het vormen 
van een oxidelaag, die zorgt voor een donkere roestlaag 
die afsteekt ten opzichte van het zink. 
Verder zullen de openingen die zich tussen de 
lagen/banden en de entreekaders bevinden gevuld 
warden met glas waardoor de openheid behouden blijft. 

Naast de oogbepalende materiaalkeuzes in de gevel 
moet de keuze van de materialisering van constructieve 
elementen oak passen bij de ontwerpbeslissingen die 
zijn gemaakt. Vanuit het ontwerp gezien moeten de 
gevelvakwerkliggers zo minimaal mogelijk aanwezig zijn. 
Het liefst zouden ze er helemaal niet moeten zijn. De 
keuze van staal, waarmee constructief de meest fragile 
constructies mee warden gerealiseerd, is dan 
gemakkelijk gemaakt. Dit geldt ook voor de drukbogen 
die het "dak" dragen. Deze dienen ook zo min mogelijk 
aanwezig te zijn. Het gaat ten slotte om de conceptuele 
gelaagdheid waaruit de gebouwmassa is opgebouwd . 
Verder zullen de krachten die de spanten afdragen 
moeten warden opgevangen. Dit geld eveneens voor de 
tribuneringen en de vloervelden. Beton kan deze 
normaalkrachten het beste opnemen. Dit beton zal 
vanwege de openheid waaruit het ontwerp is 
opgebouwd een lichte kleur krijgen, waardoor de 
lichtheid vanuit de openheid behouden blijft . 
Om de gelaagdheid van de vloeren zo min mogelijk aan 
te tasten is er gekozen om de ballustraden volledig in 
glas uit te voeren, waardoor de lijnen van de vloeren 
niet warden aangetast. 
N.iet alleen de keuze van de materialen is belangrijk, 
maar met name de manier van verwerken. Daarom is de 
detailering ervan ook een belangrijk onderdeel. Kijkende 
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naar de banden en het glas in de gevel is de overgang 
van gevellaag/band naar glas het sterkst als er geen 
kozijnprofielen aanwezig zijn. Deze zijn dan ook in de 
gevellagen/banden opgenomen. Ditzelfde geldt ook voor 
de kaders van de entrees. Door de materialisering van 
deze banden en kaders binnen door te zetten blijven 
deze ook als een geheel herkenbaar, zoals het volgens 
het concept is bedoeld. Verder is het belangrijk dat de 
gevelbanden zonder verspringingen op de vloeren 
aansluiten, zodat deze in elkaar over gaan. Zoals gezegd 
is over de glazen ballustradus is het belangrijk dat de 
lijnen van de vloeren behouden blijven. Door het glas in 
de vloer te zetten en geen draagconstructies te 
gebruiken blijft het beeld puur. Deze puurheid zal het 
hele ontwerp uitstralen . 

De beeldbepalende details zijn te vinden in het volgende 
onderdeel; Tekeningen/lmpressie beginnend op biz . 
139. 
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Te ken ingen/I mpressies 

In dit deel zullen de tekeningen en gemaakte impressies 
warden weerlegd. 
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Ruimtebenoeming van de plattegronden. 

-3.00 
-3.01 

-3.02 
-3.03 
-3.04 
-3.05 
-3.06 
-3.07 

-3.08 
-3.09 

-2.00 
-2.01 
-2.02 
-2.03 
-2.04 
-2.05 
-2.06 
-2.07 
-2.08 
-2.09 
-2.10 

-1.00 

NIV0-3 
lngang parkeergarage vanuit openbare parkeergarage 

Uitgang parkeergarage vanuit openbare parkeergarage 
Kantoor parkeergarage wachter 
Serging parkeergarage 
Basin inzwembad 
Basin uitzwembad 
lnstallatieruimte 
Trappenhuis/lift naar nivo -2 
Parkeergarage 218 parkeerplaatsen 

NIV0-2 
Ontmoetingsplein 
Uitzwembad 50mx10mx4m 
lnzwembad 50mx10mx4m 
basin wedstrijd 
basin duikbad 
Vide installatieruimte 
Ruimte nader in te vullen 
Trappenhuis/lift naar nivo -3 
Kleedruimten 
Verkeersruimte nivo-3 

NIV0-1 
-1.01 lnformatiebalie 
-1.02 
-1.03 
-1.04 

Kantoor organisatie 
Ruimte wedstrijdorganisatie 
Kantoor KNZB 

-1.05 Kantoor IOC 
-1.06 Werkruimte communicatie 
-1.07 Fotograven studio 
-1.08 
-1.09 
-1.10 
-1.11 
-1.12 
-1.13 
-1.14 
-1.15 
-1.16 
-1.17 

-1.18 
-1.19 
-1.20 
-1.21 
-1.22 
-1.23 
-1.24 
-1.25 
-1.26 
-1.27 
-1.28 
-1.29 
-1.30 
-1.31 

0.00 
0.01 
0.02 

Persconferentie ruimte 
Perscentrum 
Toiletunit 
Mixed zone 
Restaurant sporters en pers 
Ruimte duikclub 

Eetruimte/ka ntine organisatie/vrijwilligers 
Fitnes ruimte 
Droogspringruimte 
Sauna/jacuzzie 
Toiletunit 
Last callroom 
Voorstartruimte 
EHBO-ruimte 
Dopingruimte 
Omega ruimte 
Jury vergaderuimte 
Kantoor jury 
Kleedruimte jury 
Vide naar nivo -2 
Verkeersruimte nivo -1 
Wedstrijdbad 25mx50mx4m 
Duikbad 25mx20x5m 

lnloopvlak zwembaden 

NIVOO 
Tochtportaal entree 
Verkeersruimte nivo O 
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0.03 Kiosk Kleurenrenvooi van de plattegronden. 
0.04 Tribune ingang met toiletblok 

1.00 NIVOl 

D 1.01 Tochtportaal entree -publieke verkeerzone 
1.02 Verkeersruimte nivo 1 

D 1.03 lnformatiebali -niet publieke verkeerszone 
1.04 Kantoor 
1.05 VIP-ruimte incl. toiletaire voorzieningen 
1.06 Loopdek vanuit plein -algemene verkeersruimte 

2.00 NIV02 D -kleedruimten sporters 
2.01 Verkeersruimte nivo 2 

D 2.02 Tribune ingang met toiletblok -toiletruimten 

3.00 NIV03 D -vip-boxen 
3.01 Verkeersruimte nivo 3 
3.02 VIP-ruimte incl . toiletaire voorzieningen D -bergruimte 

4.00 NIV04 D 4.01 Verkeersruimte nivo 4 -kantoorruimten 
4.02 Tribune ingang 

5.00 NIVOS 
5.01 Rondgang bovenkant tribunering 3 

6.00 DAK-NIVO 
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M M M 20000MM NIV0-3 
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M M M 20000MM NIV0-2 
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M M M 20000MM NIVO 1 
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Details 
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Samenvatting 

De start van dit afstudeerproject is begonnen met het 
maken van een tijdel i1jke vakantiewoning van 30 m2. Het 
doel hiervan was bewustzijn te scheppen van de 
wetmatigheden die in een ontwerp kunnen zitten. Dit 
heeft ertoe geleid dat ik mij hierin, ondanks de al 
aanwezige interesse, nag meer ben gaan verdiepen door 
een onderzoek te doen naar wetmatigheden binnen de 
architectuur. Uit dit onderzoek kunnen we concluderen 
dat wetmatigheden bestaan uit structuren die je weer 
kunt zien als patronen. Een patroon is een configuratie 
van zaken die daardoor een zekere voorspelbaarheid 
bereikt. Zo kunnen we ans afvragen of het niet zo is dat 
voor elk object regels te vinden zijn. Het vinden van 
herkenning van iets aan iets, het zoeken van wetten en 
regels, zodat alles in een wetmatigheid kan warden 
gezet, mits de criteria van de wetten duidelijk warden 
gemaakt. Er is gesteld dat alle natuurlijke objecten 
bestaan uit onderdelen, die vaak in verhouding met 
elkaar staan en een geheel vormen. Elk natuurlijk object 
heeft zijn eigen ontwikkelingsproces. Uit deze processen 
zijn vaak wetmatigheden te herleiden. Het is alleen de 
vraag hoe we deze wetmatigheid analyseren. Wat zijn 
hierbij de regels. Hoe warden deze uitgezet en wat is 

hiervoor bepalend. Met deze informatie ben ik gaan 
zoeken naar een wetmatigheid binnen de natuur. 
De gelaagdheid waaruit de bodem van aarde is 
opgebouwd heeft mij zeer gefascineerd en is bepalend 
voor het ontwerp geworden. Het concept is dan oak 
gerelateerd aan deze gelaagdheid. De herhaling van 
lagen is de wetmatigheid die hierin is te vinden. Naast 
dit concept is het gebruik oak een belangrijk onderdeel 
geweest tijdens het ontwerpproces. Het concept en het 
gebruik gaan dan oak integraal met elkaar om. Zo is 
vanuit de functie en de constructie de uiteindelijke vorm 
bepaald. De tribuneringen volgen de lijn die bepaald is 
aan de hand van de kromme die zich random de 
zwembaden beweegt. Bij1 het bepalen van de kromme is 
de tribunecapaciteit per zwembad bepalend geweest. 
Naast deze rondgaande beweging ls vanuit constructief 
oogpunt de ruimte overspannen met een drukboog, die 
zich vanuit het gebruik gezien om de rondgang heen 
bolt, waarna deze overloopt in de gevel. Deze bolle vorm 
volgt de plattegrondkromme, waarna de vorm is 
gevormd. 
Deze vorm is volgens de conceptuele gelaagdheid in 
lagen verdeeld. De wetmatigheden die hierbij naar voren 
komen zijn in een computerscript verwerkt. Door de 
herhaling is het mogelijk dat het uitteken van een laag 
door het script herhaald warden. Dit zorgt ervoor dat 
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het computerscript de gevel vormt aan de hand van de 
ontwikkelde totaalvorm. Het mooie hiervan is dat met 
dit script elke willekeurige vorm op te delen is in lagen. 
Uit het onderzoek is gebleken dat overal wetmatigheden 
in te herkennen zijn . De wetmatigheden die zich in het 
ontwerp bevinden zijn geanalyseerd en met elkaar in 
verband gebracht. Zo zijn de tribuneringen ook uit een 
bepaalde wetmatigheid opgebouwd. Deze ringen zijn 
ook in een computerscript verwerkt en warden aan de 
hand van de plattegrondkromme bepaald. De wetmatig
heid die zich hierin verschuilt is per tribunering 
hetzelfde, maar omdat de helling verschillend is, zal de 
te verwerken maatvoering van elkaar afwijken. 
Na het vormen van het ontwerp is dit dieper uitgewerkt 
en zijn er onderwerpen als openheid en fragmentatie 
naar voren gekomen. Dit zijn herkenbare elementen in 
het ontwerp. 
Door de vormentaal van het concept tot diep in het 
ontwerp door te voeren, dat wil zeggen dat het ontwerp 
tot in detail integraal op elkaar aansluit, ontstaat er een 
ontwerp dat in alle facetten op elkaar aansluit, zodat het 
een eenduidig geheel is. 
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Na woo rd 

Terugkijkend naar het gerealiseerde ontwerp staat er 
een ontwerp dat als hoofdbestandsdeel is opgebouwd 
uit een wetmatigheid. Dit was een van de belangrijkste 
doelstellingen in de opdrachtvorming. Daarnaast heeft 
het onderzoek naar wetmatigheden in de architectuur 
mij breder leren kijken naar de wetmatigheden van alles 
random mij heen. Zoals je hebt kunnen lezen, heeft de 
wetmatigheid van de gelaagdheid van de bodem waarop 
wij !even mij het meest gefascineerd en dat is dan oak 
het concept van mijn ontwerp geworden. Deze 
wetmatigheid is be pa lend geweest voor het uiteindelijke 
ontwerp. Dit is een keuze geweest om toch een soort 
houvast te hebben voor het ontwerp, dat vrijwel in een 
contextloze situatie is geplaatst. Door het kiezen van 
deze gelaagdheid is het ontwerp hierdoor bepaald. Dit 
kan van de ene kant zorgen voor een beperking in de 
ontwerpvrijheid en van de andere kant het ontwerp oak 
onderdrukken. Omdat mijn vorm gedurende het proces 
nag niet vast lag en vrij willekeurig was, heb ik ervoor 
gekozen een script te gaan schrijven voor het opdelen 
van elke willekeurige vorm. Bij het maken van een script 
liggen de wetmatigheden die je hebt bepaald vast en zijn 
bepalend voor het ontwerp. Dus als je een script gaat 

maken moet je er zeker van zijn dat de bepalende 
wetmatigheden oak je uiteindelijke ontwerp bepalen en 
is dan de houvast. Dit onderdeel heeft op dat moment 
tijdens mijn proces oak mijn ontwerpvrijheid beperkt. 
Het script waste bepalend voor mijn ontwerp en gaf me 
dan oak te veel houvast. Vandaar dat ik het script water 
lag heb losgelaten en me meer ben gaan richten op het 
gebruik met de daarmee samenhangende ontwerp
beslissingen. Dit heeft dan oak geresulteerd in een vorm, 
die vanuit het concept en de functie integraal bepaald is. 
Door opnieuw deze gelaagdheid vanuit het concept te 
ontwerpen en integraal in de vorm te verwerken heeft 
het ontwerp een nieuwe vorm van gelaagdheid 
gekregen, die beter aansluit bij het hele ontwerp. Deze 
gelaagdheid is opnieuw in een script verwerkt, zodat de 
gevel door het script wordt uitgewerkt. 
Naast de wetmatigheid van de gevel ben ik gaan zoeken 
naar alle wetmatigheiden die in het ontwerp zijn te 
vinden en deze zijn op elkaar afgestemd, waardoor het 
een op elkaar afgestemd geheel is. Het uiteindelijke 
ontwerp is zo eenduidig te weerleggen en kan ik 
terugkijken op een mooi resultaat. 
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