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Infrastructure makes up one of the most influential 

factors within the organisation of the Olympic Games. 

Therefore it plays an important part in the masterplan for 

the 2028 Olympics in Amsterdam. Anticipating several 

developments in the Amsterdam area, the majority of the 

venues is placed alongside the axis Schiphol-Amsterdam

Almere. The most important venues are situated in 

three cores on this line, which is physically represented 

by means of a maglev-train. The three cores are formed 

by the 'Sport-as' nearby the old Olympic Stadium, the 

planned developments on the westside of Almere, and a 

proposed island in the IJmeer. This island is connected 

to Amsterdam and Almere by means of the maglev-train 

and a metro-line and constitutes the heart of the Olympic 

Games. Besides the Olympic Stadium and the Olympic 

Village, also the stadiums for the tennis and swimming 

toumaments and the media centre are situated in the 

Olympic Park. 

A division in strips which differ in size make sure that 

these varying functions can be united within one single 

structure. These strips are placed perpendicular to the 

infrastructural line, which thus forms the central axis of 

the Olympic Park. The strips define the outlines for the 

buildings as well as the public space. On the westside of 

the island the strips are limited in size and accommodate 

the residential buildings which form the Olympic Village. 

Heading towards the east the strips increase in size 

to accommodate the stadiums and to form the public 

space that can hold the large amount of visitors for 

these stadiums. The station for the maglev-train and the 

metro are situated within this public space. The project 

described in this report consists of designing this station 

and the surrounding public space. 

Because of the compact layout of the Olympic Park, it is 

crudal to integrate the station with the public space. The 

platforms are placed below the square and are connected 

with it by means of large openings in the square and 

wide stairs. The openings in the square provide clear 7 
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views from the platforms towards the stadiums as well 

as an overview on the station from the square. There are 

several shops round the platforms to fulfill the visitors 

needs. Furthermore, the square provides smaller spaces 

where one can escape from the large-scale character of 

the square and from the crowds. 

Besides the square, the public space consists of a 

promenade. In the Olympic Village this route connects 

the residential buildings and facilities with each other. 

At the square the promenade fans out to conneet the 

three stadiums with the Olympic Village and the station. 

Beceause of its heightened position in relation to the 

square it forms a striking element within the whole and 

in addition it serves as a covering for the station. 

The square as well as the promenade has had their own 

design approach to emphasize the particular functions 

of bothand their relation with eachother. Together they 

form a well structured space, in which it is easy to find 

one' s way, despite the large scale of it. By integrating the 

station with the public space the importance of the first 

within the masterplan is emphasized. The design of the 

whole does justice to the special position the Olympic 

Park takes during as well as after the Games. 



Infrastructuur is een van de belangrijkste factoren 

binnen de organisatie van de Olympische Spelen. 

In het masterplan voor de Spelen van 2028 in de 

regio Amsterdam speelt zij dan ook een belangrijke 

vormgevende rol. Inspelend op een aantal 

ontwikkelingen die zich in de regio afspelen is het gros 

van de voorzieningen op de lijn Schiphol-Amsterdam

Almere geplaatst. Fysiek wordt deze lijn gerepresenteerd 

door middel van een magneetzweefbaan die de twee 

steden met elkaar verbindt. Op de lijn ontstaan drie 

zwaartepunten waarin de belangrijkste voorzieningen 

gesitueerd zijn. Deze worden gevormd door de Sport

as in de nabijheid van het oude Olympisch Stadion, de 

geplande uitbreidingen aan de westkant van Almere 

en een nieuw aan te leggen eiland in het IJmeer. Dit 

eiland wordt door middel van de magneetzweefbaan 

met Amsterdam en Almere verbonden en vormt het 

centrum van de Olympische Spelen. In dit Olympisch 

Park bevinden zich naast het Olympisch Stadion en het 

Olympisch Dorp ook het tennisstadion, het zwemstadion 

en het mediacentrum. 

Om deze uiteenlopende functies in een structuur te 

vatten wordt uitgegaan van een strokenverkaveling. 

Hierbij vormt de infrastructurele lijn die door het gebied 

heen loopt de centrale as, waar de diverse kavels haaks 

op geplaatst zijn. Deze kavels bevatten de diverse 

gebouwen en vormen tevens de openbare ruimte van het 

Olympisch Park. Aan de westkant van het eiland zijn de 

kavels beperkt van omvang en bieden zij plaats aan de 

woongebouwen van het Olympisch Dorp. Meer naar het 

oosten toe worden de kavels groter om plaats te bieden 

aan de verschillende stadions en om het plein te vormen 

dat de grote aantallen bezoekers van deze functies kan 

herbergen. In dit plein bevindt zich ook het station voor 

de magneetzweeftrein en de metro. Het in dit verslag 

beschreven project bestaat uit het ontwerpen van dit 

station en de omliggende openbare ruimte. 

Gezien de compacte opzet van het Olympisch Park is het 9 
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belangrijk om het station goed in de openbare ruimte te 

integreren. Door de perrons onder het plein te leggen, 

en het door middel van grote openingen in dat plein en 

brede trappen met het niveau erboven te verbinden, gaat 

het station deel uitmaken van de openbare ruimte. Door 

de grote openingen in het plein zijn vanaf de perrons de 

stadions al te zien en is vanaf het plein in een oogopslag 

het station te overzien. Rondom de perrons bieden de 

kavels plaats aan een aantal kiosken om de bezoekers 

van het Olympisch Park in hun· behoeften te voorzien. 

Tevens zijn er op het plein ruimtes gecreëerd waar het 

grootschalige karakter van het geheel verzacht wordt en 

waar men zich terug kan trekken van de mensenmassa's 

die het plein bezoeken. 

Een tweede onderdeel van de openbare ruimte wordt 

gevormd door de promenade. In het Olympisch Dorp 

vormt deze de route die de woningen en de daarbij 

horende voorzieningen met elkaar verbindt. Ter plaatse 

van het plein waaiert de route uit om de drie stadions 

met het Olympisch Dorp en met het station te verbinden. 

De promenade ligt hier boven het plein en het neemt 

zodoende een bijzondere plaats in het geheel in. Door 

deze positionering ten opzichte van het plein en het 

station doet de promenade tevens dienst als overkapping 

van het station en dient het als herkenningspunt. De 

vormgeving van de promenade wijkt dan ook sterk af 

van die van het plein om zodoende het verschil tussen 

beide elementen te benadrukken. 

Samen vormen de promenade en het plein een helder 

gestructureerde ruimte waarin het ondanks de grote 

afmetingen ervan toch eenvoudig is om je weg te vinden. 

Door de integratie van het station in de openbare 

ruimte maakt dit station een essentieel deel uit van het 

masterplan. De vormgeving van het geheel doet recht aan 

de bijzondere positie die het Olympisch Park tijdens de 

Spelen maar ook daarna inneemt. 
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Dit verslag is het resultaat van mijn afstudeerproject 

binnen de rnasteropleiding 'Architecture, Building and 

Planning' aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Binnen de afstudeerrichting 'Architectural Design and 

Engineering' is het Atelier IJ-as gevormd dat onder 

begeleiding staat van prof.ir. René van Zuuk. Met de 

vijftien studenten van dit atelier is onderzocht op welke 

wijze de Olympische Spelen van 2028 in Nederland 

gehuisvest kunnen worden. Dit gezamenlijke proces 

heeft geresulteerd in een masterplan, waarin vijftien 

locaties gekozen zijn die door de studenten individueel 

uitgewerkt zijn. De opgaven variëren van wooncomplexen 

en hotels tot stadions en infrastructurele voorzieningen. 

Mijn project valt in de laatste categorie en behelst het 

ontwerpen van een station met omliggende openbare 

ruimte in het Olympisch Park. Gezien de aard van de 

opgave heb ik me in dit project met zeer uiteenlopende 

schaalniveaus bezig gehouden en het project vormt dan 

ook een waardige afsluiting van mijn studie. 

Stan Gerrits 

Eindhoven, 10 juli 2009 17 





Infrastructuur fascineert. In de hedendaagse samenleving 

zijn we steeds meer afhankelijk van diverse wijzen 

van vervoer en de voorzieningen daarvoor drukken 

dan ook een grote stempel op onze omgeving. Diverse 

vervoersmodaliteiten liggen in meer of minder dichte 

netwerken over ons land verspreid. Vooral de plekken 

waarin de netwerken met zichzelf en met andere 

netwerken verknoopt worden en de vormgeving van 

deze plekken fascineren me. In vliegvelden, transferia 

en stations bestaat er altijd een spanningsveld tussen 

functionaliteit en vorm; het ontwerp vormt een 

middenweg hiertussen. Waar vliegvelden en transferia 

vaak ver buiten de stad liggen, hebben stations een 

bijzondere plek in de openbare ruimte. Stations vormen 

de entree van een stad(sdeel) en zijn een herkenningspunt 

voor hun omgeving. Een diversiteit aan functies vindt 

zijn plek in of in de nabijheid van een station, dat 

ondanks dat toch geen echte verblijfsruimte is. Bijzonder 

aan deze plekken is tevens het verschil in schaal: rondom 

de sporen wordt deze bepaald door trein en metro, terwijl 

op andere plekken de menselijke maat maatgevend is. 

Hoe zorg je ervoor dat een station praktisch is in gebruik 

en prettig in beleving? 

De Olympische Spelen vormen een tweede thema in dit 

project. Ten eerste is het een bijzonder actuele opgave, 

hoewel de Spelen pas voor 2028 gepland staan. Enkele 

weken geleden kreeg het NOC*NSF toestemming om 

21 
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te beginnen aan de tweede fase van het Olympisch 

Plan 2028. De organisatie van de Spelen en het 

aanloopproces daar naar toe heeft grote impact op een 

land. Niet alleen moet worden geïnvesteerd in top- en 

breedtesport, ook op economisch en infrastructureel 

vlak moet het organisèrende land zich bij de wereldtop 

scharen. In ruimtelijke zin betekent dit dat de benodigde 

accommodaties en infrastructurele voorzieningen op 

logische en duurzame wijze in het bestaande landschap 

ingepast dienen te worden. Van groot belang hierbij 

zijn de al op stapel staande ontwikkelingen, die door 

ze te koppelen aan de Olympische Spelen een breder 

maatschappelijk draagvlak en een extra stimulans 

krijgen. Daarnaast moet worden nagedacht over hoe de 

nieuw aan te leggen voorzieningen na de Spelen gebruikt 

kunnen worden. 

De twee thema's zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; 

na de diverse stadions vormt de infrastructuur zowel qua 

omvang als qua investeringen de belangrijkste factor 

in de organisatie van de Spelen. Dit project zal zich 

richten op deze bijzondere synthese. Op het grootste 

schaalniveau vormt zij de inzet voor het masterplan dat 

door het gehele Atelier IJ-as ontworpen is in de eerste fase 

van het proces. Hierin wordt een voorstel gedaan voor 

een mogelijke inpassing van de diverse voorzie~gen 

en de benodigde infrastructuur in de regio Amsterdam. 

Deze opgave is beschreven in het eerste hoofdstuk. 

Vanuit de randvoorwaarden die in dit mastérplan 

zijn opgesteld en vanuit die visie welke in het tweede 

hoofdstuk uiteen wordt gezet, is uiteindelijk de concrete 

opgave vastgelegd, die beschreven is in het derde 

hoofdstuk. Hierin zal blijken dat dit afstudeet]roject 

meer behelst dan het ontwerpen van één station alleen, 

maar dat ook de omringende openbare ruimte in het 

ontwerp wordt meegenomen en verweven. Het vierde en 

vijfde hoofdstuk ten slotte gaan in op het ontwerpproces 

en het uiteindelijke ontwerp. 







Inleiding 

Het doel van dit masterplan is om te onderzoeken op 

welke wijze de Olympische Spelen van 2028 in de regio 

Amsterdam gehuisvest kunnen worden. Het eindresultaat 

van dit proces dient als onderlegger voor de individuele 

projecten die binnen het Atelier IJ-as verder vorm hebben 

gekregen. 

Enerzijds speelt in dit plan de plaatsing van de diverse 

benodigde voorzieningen een grote rol. Welke bestaande 

of geplande voorzieningen kunnen - met eventuele 

aanpassingen - gebruikt worden voor de Spelen en welke 

voorzieningen moeten er nieuw gebouwd worden en 

op welke plek? Anderzijds speelt de infrastructuur een 

belangrijke rol; grote aantallen mensen moeten snel en 

efficiënt tussen de stadions en de rest van voorzieningen 

kunnen reizen en het liefst zo veel mogelijk in een 

systeem dat na de Spelen zijn waarde behoudt. Daarom 

is het van belang om in te spelen op de al geplande 

ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de 

Spelen. Deze ontwikkelingen kunnen er voor zorgen 

dat de Spelen ingebed worden in Nederland zodat zij 

een breed maatschappelijk draagvlak krijgen. Voor 

alle nieuw aan te leggen voorzieningen geldt dat zij zo 

goed mogelijk moeten worden ingepast in de bestaande 

omgeving en dat zij na de Spelen hun waarde behouden. 

Locatie 

Wanneer men spreekt over een eventuele organisatie 

van de Olympische Spelen in Nederland, wordt al snel 

Amsterdam aangewezen als organiserende stad. Hoewel 

deze keuze op het eerste gezicht nogal intuïtief lijkt, 

zijn er een aantal argumenten aan te voeren waarom 

de Spelen in en rond Amsterdam gehouden zouden 

moeten worden. Ten eerste is de naam Amsterdam 

een wereldberoemd merk, zodat de vele internationale 

partijen meteen een associatie hebben. Dit zal vooral in 

de aanloopfase naar de Spelen een belangrijke rol in het 

proces hebben. Naast dit commerciële argument zijn 25 



26 

er nog een aantal andere redenen waarom Amsterdam 

hoofdlocatie van de Spelen zou moeten zijn. Zo liggen er 

op dit moment al een groot aantal voorzieningen in de 

regio, die tijdens de Spelen van belang zijn. Schiphol is 

hiervan het belangrijkste voorbeeld, maar ook de haven 

en een aantal bestaande sportaccommodaties zullen 

tijdens de Spelen ingezet kunnen worden. Daarnaast zijn 

er een groot aantal ontwikkelingen gaande in de regio. 

De rode draad die door al deze ontwikkelingen loopt 

is een ambitieuze toekomstvisie betreffende de regio, 

waarin niet alleen het leefklimaat voor bewoners en 

het milieu een belangrijke rol speelt, maar waarin ook 

de internationale concurrentiepositie van groot belang 

is. Vliegveld Schiphol en de haven van Rotterdam, de 

nabijheid van de kust en het groene hart, het grote 

aanbod van culturele en recreatieve 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 grote 

investeringen nodig1• 

De grootstedelijke regio Amsterdam zou moeten 

functioneren als één metropool. Hierin zal Amsterdam 

de kern vormen op cultureel en economisch gebied, 

maar zij zal in grote mate afhankelijk zijn van haar 

directe omgeving. De steden rondom Amsterdam bieden 

meer woonruimte dan in Amsterdam gerealiseerd zou 

kunnen worden en de groene gebieden ertussen bieden 

een belangrijke vorm van recreatie voor de gehele 

regio. In deze integrale ontwikkeling speelt Almere 

een opvallend grote rol. Vanaf haar ontstaan is Almere 

al van Amsterdam afhankelijk voor een groot aantal 

voorzieningen en voorziet Almere op haar beurt de 

hoofdstad van woonruimte en recreatiegebieden. Deze 

koppeling komt terug in de diverse onderzoeken naar 

de ontwikkeling van de regio Amsterdam. In de huidige 

plannen zal Almere doorgroeien naar een stad van 

ongeveer 350.000 inwoners in 203()2. 

Het lijkt erop dat om de regio Amsterdam in de komende 

decennia een grootschalige impuls· te kunnen gev~n, de 

banden met Almere versterkt moeten worden. Om al deze 

geplande ontwikkelingen te kunnen faciliteren is vooral 

de infrastructuur aan grootschalige vernieuwing toe. Het 

bestaande netwerk heeft nu al te weinig capaciteit en 

met de voorziene ontwikkelingen zal de vraag explosief 

stijgen. De snelwegen tussen Amsterdam en Almere 

slibben dicht, waarbij de Hollandse Brug als gr~tste 

knelpunt bekend staat. Ook het spoor tussen beide 

steden kent een te kleine capaciteit om de verwachte 



groei aan te kunnen. Het is onwaarschijnlijk dat alleen 

een vergroting van de capaciteit van het bestaande 

netwerk voldoende is voor deze groeiende vraag tot aan 

2030 en daarna. Dit houdt in dat het bestaande netwerk 

uitgebreid moet worden, zodat een groter aantal reizigers 

vervoerd kan worden en zodat zij beter verspreid kunnen 

worden over de gehele regio. Behalve het vergroten 

van de capaciteit van het bestaande netwerk, zal het 

aangevuld moeten worden met nieuwe routes. Door 

met deze nieuwe routes af te wijken van reeds bestaande 

trajecten, kunnen nieuwe verbindingen gelegd worden, 

die het bestaande netwerk verfijnen. Een mogelijke route 

door het IJmeer, zoals voorgesteld door Atelier IJmeer, 

biedt in dit opzicht veel mogelijkheden. De twee nog te 

ontwikkelen woongebieden l]burg en Almere Pampus 

kunnen daardoor met elkaar worden verbonden en in de 

regio worden opgenomen. Daarnaast ligt een verlenging 

van deze route tot aan Schiphol voor de hand. Op deze 

manier kan de route een belangrijke aanvulling op het 

bestaande netwerk vormen. 

Deelgebieden 

In het masterplan voorziet de as Schiphol-Amsteram

Almere zoals in de vorige paragraaf voorgesteld 

in een aantal zwaartepunten waar het gros van de 

accommodaties gehuisvest zal worden. Ten eerste is er de 

al in ontwikkeling zijnde Sport-as. Deze verbindt het oude 

Olympisch Stadion met de Bosbaan en de hockeyvelden 

in het Amsterdamse Bos. Deze voorzieningen zullen 

opgewaardeerd worden om tijdens de Olympische 

Spelen dienst te kunnen doen. Een tweede zwaartepunt 

bevindt zich ter plaatse van de nieuwe ontwikkelingen in 

Almere. Hier liggen al een topsporthal en een schietbaan, 

in de nieuwe stedenbouwkundige plannen zullen hier 

onder meer het regattacentrum en het hippisch centrum 

ontwikkeld worden. Door op een dergelijke manier 

voorzieningen in de nieuwe wijken van Almere te 

plaatsen, kunnen deze vanaf het begin hun waarde voor 

de gehele stad bewijzen. 

Naast deze twee bestaande zwaartepunten wordt een 

nieuw te ontwikkelen derde zwaartepunt ingevoegd, 

waar de belangrijkste functies van de Spelen zich 

bevinden. In het IJmeer, midden tussen Amsterdam 

en Almere zal een eiland het herkenbare hart vormen 

voor de Olympische Spelen van 2028. 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. Dit Olympisch 

Park bevindt zich in het IJmeer ter hoogte van het 27 
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eiland Pampus, waardoor er een duidelijk afgesloten 

en autonoom gebied gevormd wordt. Deze bijzondere 

locatie zorgt ervoor dat het gebied een eigen karakter 

krijgt en ook na de Spelen zijn waarde behoudt in de 

vorm van een exclusieve woonomgeving. 

Behalve deze drie zwaartepunten zal de rest van de 

voorzieningen zoveel mogelijk aan of in de nabijheid 

van de as gesitueerd worden. Op deze manier wordt 

het complete programma voor de Spelen over een groot 

gebied uitgesmeerd. Amsterdam en Almere zullen beide 

kunnen profiteren van de voorgestelde ontwikkelingen 

en tevens worden de lasten verdeeld. Daarnaast wordt 

voorkomen dat, zoals in het verleden maar al te vaak 

het geval is geweest, een groot gebied ontstaat dat na de 

Spelen zijn functie verliest. 

Infrastructuur 

Magneetzweefbaan 

De lijn Schiphol-Amsterdam-Almere vormt niet alleen 

een onderlegger voor het plaatsen van voorzieningen, zij 

zal tevens fysiek als infrastructurele drager van het plan 

ingezet worden. Vooruitlopend op enkele voorzichtig 

in gang gezette plannen zal de lijn gestalte krijgen in de 

vorm van een magneetzweefbaan. 

Hierdoor zal de lijn zich duidelijk onderscheiden van het 

al bestaande infrastructurele netwerk in Nederland en zal 

zij zodoende een duidelijk uithangbord vormen voor de 

Olympische Spelen. Het traject van de magneetzweefbaan 

zoals voorgesteld voor 2028 zal beginnen op Schiphol. 

Vanaf daar zal het langs de Sport-as en de Zuid-as 

richting Amsterdam l}burg lopen. Op dit deel van de 

route wordt de magneetzweefbaan door middel van 

transferia gekoppeld aan een aantal snelwegen en 

aan het spoor. Ter plaatse van I}burg gaat het traject 

ondergronds om het IJmeer over te steken. In het IJmeer 

krijgt de magneetzweefbaan een halte ter plaatse van 

het Olympisch Park, om vervolgens in Almere aan 

land te komen en te eindigen. Gezien de geplande 

ontwikkelingen in de regio zal de magneetzweefbaan, 

mits goed ingepast in het landschap en gekoppeld aan 

29 
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het bestaande infrastructurele netwerk, ook na de Spelen 

zijn functionaliteit bewijzen. De route is dan eventueel 

verder uit te breiden richting het noorden van Nederland 

en in de gehele Randstad. Op deze manier wordt 

het bestaande netwerk ontlast en zullen de stromen 

reizigers zich kunnen verdelen over de verschillende 

vervoersmodaliteiten. 

De techniek voor de magneetzweefbaan bestaat al en is 

in principe klaar voor gebruik. Hoewel op dit moment 

de tijd er nog niet rijp voor lijkt, zal het in de toekomst 

een goede aanvulling op of zelfs vervanging van diverse 

vormen van openbaar vervoer vormen. Het grootste 

voordeel van deze wijze van vervoer is de hoge snelheid, 

die dankzij het grote acceleratievermogen ook op korte 

afstanden gehaald kan worden. Doordat de trein zweeft 

boven de rails en zodoende niet afhankelijk is van sporen, 

kunnen scherpere bochten en grotere hellingen gemaakt 

worden dan bij de nu gangbare systemen mogelijk is. 

Tevens garandeert het systeem een comfortabele reis en 

scoort het systeem hoog in duurzaamheidseisen zoals 

energiegebruik, geluid en luchtkwaliteit 

Metro 

Een tweede toevoeging op het bestaande netwerk 

wordt gevormd door een metrolijn die het centrum 

van Amsterdam direct met Almere verbindt. Deze lijn 

biedt een extra ontsluiting voor het Olympisch Park, 

waarmee zowel het centraal station van Amsterdam als 

dat van Almere bereikt kan worden. Daarnaast heeft de 

magneetzweefbaan niet voldoende capaciteit om tijdens 

piekmomenten de grote aantallen bezoekers van en 

naar het Olympisch Park te vervoeren. De metrolijn zal 

Amsterdam Centraal met Almere Hout verbinden. Op 

haar route zal zij de Oostelijke Havengebieden en lJburg 

aandoen, waarna ze parallel aan de magneetzweefbaan 

het IJmeer oversteekt en daar het Olympisch Park 

ontsluit. Bij Almere Pampus komt de metro aan land en 

zal via Almere Stad naar Almere Hout doorlopen. 

Regionale weg 

Naast de twee beschreven vormen van openbaar vervoer 

zal het Olympisch Park ook nog ontsloten wordert door 

middel van een regionale weg. Het openbaar vervoer 

vormt de belangrijkste verbinding tussen het Olympisch 

Park en het vasteland, maar kan niet in alle vormen van 

transport voorzien. Zowel tijdens als na de Spelen zal het 

park toegankelijk moeten zijn voor expeditieverk, er en 

hulpdiensten. 

Tijdens de Spelen wordt deze route behalve voor 

genoemde zaken gebruikt voor het vervoer van atleten, 



officials en organisatie van en naar het Olympisch Park. 

Daarnaast kunnen op piekmomenten bezoekers door 

middel van bussen naar het eiland gebracht worden. 

Door de route exclusief voor deze doelgroepen te 

gebruiken is het vervoer ervan zeer goed te beveiligen 

en te reguleren. Na de Spelen zal deze route gebruikt 

kunnen worden door bewoners van het Olympisch Dorp 

en bezoekers van het Olympisch Park. 

Ontwerp Olympisch Park 

In het algemeen vormt het Olympisch Park op sportief 

gebied de kern van de Olympische Spelen, waar op 

een relatief klein oppervlak de belangrijkste functies 

van de Spelen samen zijn gebracht. Het bestaat in het 

algmeen uit het merendeel van de sportaccommodaties, 

waaronder natuurlijk het Olympisch Stadion, maar ook 

het Olympisch Dorp met al zijn voorzieningen en de 

diverse functies voor media, sponsoren en toeschouwers 

worden doorgaans in dit gebied gesitueerd. 

In het masterplan herbergt het Olympisch Park 

grotendeels dezelfde functies als doorgaans het geval 

is. Echter, een groot aantal sportaccommodaties zullen 

zich elders bevinden. Het Olympisch Park bestaat uit het 

Olympisch Stadion, accommodaties voor zwemmen en 

tennis, een (deel van het) mediacentrum, diverse kantoren 

en het Olympisch Dorp met haar voorzieningen. 

Zoals in het gehele masterplan vormt in het Olympisch 

Park de infrastructuur een zeer belangrijke factor. 

De keuze voor de bepaalde vervoerssystemen en de 

vormgeving daarvan hebben immers grote ruimtelijke 

consequenties. Dit gegeven wordt uitgebuit door de 

infrastructurele as waar het park aan ligt als belangrijkste 

vormgevende factor voor het Olympisch Park in te 

zetten. 

Niet alleen op logistiek maar ook op morfologisch gebied 

vormt de infrastructuur de centrale as van het park. Het 

traject van de tunnel is bovengronds vormgegeven als een 

pier, waaraan de diverse voorzieningen gekoppeld zijn. 

Het openbaar vervoer komt deels bovengronds, zodat 

de infrastructuur die het gehele masterplan kenmerkt 

duidelijk zichtbaar is. Het autoverkeer - ondergeschikt 

aan het openbaar vervoer -blijft ondergronds. 

Programmatisch is het park in twee onderdelen te 

verdelen. In het westen - aan de kant van Amsterdam -

ligt het Olympisch dorp, waar tijdens de Spelen ongeveer 

6000 atleten gehuisvest worden. Ook de voorzieningen 

voor de atleten zoals fitnesscentra, restaurants, recreatie 

zijn hier gesitueerd. Aan de oostkant bevinden zich de 

stadions en verdere voorzieningen voor de Spelen, als 

ook het plein dat deze stadions met elkaar verbindt en 31 
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het station. Het Olympisch Stadion beëindigt hier de 

as. Door een strook water worden de twee delen van 

het plan fysiek van elkaar gescheiden, zonder dat het 

plan in tweeën gedeeld wordt. Door deze scheiding is 

het mogelijk om tijdens de Spelen het Olympisch Dorp 

geheel af te sluiten van de rest van het park. 

Op morfologisch gebied manifesteert het programma 

zich door zijn verscheidenheid in korrelgrootte. De 

uitersten worden gevormd door enerzijds de woningen, 

waarvan de kleinste zijn vormgegeven als vrijstaande 

'waterwoningen' en anderzijds het Olympisch Stadion. 

De strokenverkaveling die, zoals later nog aan bod 

zal komen, de morfologische drager vormt van het 

plein is in het gehele Olympisch Park toegepast om 

deze verscheidenheid te kunnen opvangen. Door uit te 

gaan van deze onderlegger ontstaat een diversiteit aan 

rechthoekige vlakken die variëren in lengte en breedte, 

maar die allemaal haaks op de pier liggen. Deze vlakken 

kunnen zowel de contouren van de gebouwen vormen 

als van de openbare ruimte. 

De verkavelingsstructuur kan hiermee het verschil in 

korrelgrootte ondervangen door van west naar oost een 

geleidelijke verandering te ondergaan: de kavels worden 

breder en de uitwijking ten opzichte van de centrale 

as groeit. Ook in de hoogte van de gebouwen is dit 

verloop te merken: van west naar oost gezien worden zij 

geleidelijk hoger, met het Olympisch Stadion als hoogste 

punt. Hierdoor ontstaat ondanks de verschillende 

korrelgroottes een eenheid binnen het gehele Olympisch 

Park. Het verloop in breedte en hoogte van het gehele 

park is niet zuiver lineair: er zijn grenzen opgesteld 

waarbinnen de gebouwen vormgegeven kunnen worden. 

Op die manier wordt voorkomen dat de totale vorm van 

het Olympisch Park een strak getrokken geheel vormt en 

kan er een gevarieerd beeld ontstaan, waarin de diverse 

gebouwen verder uitgewerkt kunnen worden. 

Openbare ruimte 

De openbare ruimte van het Olympisch Park bestaat 

uit twee onderdelen. Ten eerste zijn er de kavels die 

als openbare ruimte ingericht zijn. Deze vormen qua 

oppervlakte het grootste gedeelte van de openbare 

ruimte en zijn vooral belangrijk ter plaatste van de 

stadions. In het Olympisch Dorp vormen zij pleinen 

tussen de gebouwen in. Deze pleinen grenzen deels aan 

de gebouwen maar richten zich vooral naar het water. Ter 

plaatse van de stadions worden een groot aantal kavels 

gekoppeld tot één plein waaraan de diverse stadions 

en verdere voorzieningen zich bevinden en waarin het 33 
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station is opgenomen. Het is zo ontworpen dat het plaats 

biedt aan grote aantallen toeschouwers die tijdéns de 

evenementen in het park aanwezig zijn en die zich tussen 

het station en de stadions begeven. 

Daarnaast is er de promenade die de loop van de centrale 

as volgt. In het Olympisch Dorp vormt deze de .flysieke 

representatie van de tunnel die er onder door loopt en 

verbindt zij de diverse woongebouwen en voorzieq.ïngen 

met elkaar. Ter plaatste van de stadions waaiert de route 

uit om de diverse stadions met elkaar en met het dorp te 

verbinden. Doordat de route hier is opgetild kan deze 

tijdens de Spelen dienen als afgesloten en beveiligde 

ruimte voor atleten, officials en voor een deel ook voor 

de pers om zich door het park te begeven. Na de Spelen 

zal dit dek vrij toegankelijk zijn. 

Na de Spelen 

Na afloop van de Spelen zullen de woningen die het 

Olympisch Dorp vormen aan particulieren worden 

verkocht of verhuurd. Er ontstaat zodoende een 

exclusief woongebied met een grote verscheidenheid 

aan woonvormen midden in het IJmeer in de nal1-jheid 

van Amsterdam. De voorzieningen die voor de atleten 

gerealiseerd zijn kunnen na de Spelen grotendeel. hun 

functies behouden. 



-
----

35 



36 







Inleiding 

·De vraag naar mobiliteit stijgt. Om hieraan te 

voldoen worden steeds meer en grotere terminals 

gebouwd, om zodoende de capaciteit van de diverse 

vervoersmodaliteiten te vergroten en ze onderling te 

verbinden. Wij maken maar al te graag gebruik van deze 

schijnbaar onbegrensde mogelijkheden en reizen dat het 

een lieve lust is. Met de hogesnelheidstrein reis je binnen 

een paar uur van Amsterdam naar Parijs of Londen en 

via internet is een vliegticket naar de andere kant van 

de wereld binnen vijf minuten geboekt. De consequentie 

van deze ontwikkeling is dat een steeds groter deel van 

ons leven zich afspeelt op stations, vliegvelden et cetera. 

Het zijn deze locaties die de diverse routes maken tot een 

netwerk; een netwerk dat op verschillende schaalniveaus 

gelezen kan worden. Voornamelijk vormgegeven om 

grote aantallen reizigers efficiënt van A naar B te brengen, 

hebben haltes, stations en terminals een geheel eigen 

sfeer, die nauwelijks ergens mee te vergelijken valt. 

Hoe gaan we om met deze netwerken en hun 

knooppunten? Is reizen een noodzakelijk kwaad om 

je van de ene locatie naar de andere te brengen of is het 

gelijkwaardig aan onze andere activiteiten? Kunnen wij 

ons thuis voelen op locaties zoals stations, snelwegen, 

vliegvelden? Wat hebben zij ons te bieden? Verschillen 

zij van karakter elders op de aardbol? Hoe beleven 

we dergelijke locaties? Kortom: wat is de plaats van 

infrastructuur in onze samenleving? 

Deelt 

Historische plaats 

Om de gestelde vraag te beantwoorden moeten we eerst 

een goede definitie hebben van het begrip 'plaats'. Een 

filosoof die grote invloed heeft gehad in het denken over 

'plaats' is Martin Heidegger. Hij beschrijft de waardering 

van de omgeving als '[ .. .] ways to feel at home, to reach 

accommodation with one's surroundings.'. Het maken 

van een plaats gebeurt zowel fysiek, in het bouwen, als 39 
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virtueel, in de herinnering aan een bepaalde gebettrtenis 

op een bepaalde plek. In het laatste geval stelt Heidegger 

dat de wereld:'[ ... ) is parcelled up into intersecting pipces of 

many sorts, sizes, shapes and scales; identified by individuals 

[ ... ).'. Anders gezegd worden plaatsen gelezen in termen 

van gebruik en ervaring (Sharr, 2007). Dit betekent echter 

niet dat plaatsen slechts door en ten behoeve van het 

individu beheerd worden. Een plaats van een individu 

kan gedeeld worden, zodat het voor de toehoorder ook 

een plaats wordt, zij het met een andere lading. Door 

belangrijke gebeurtenissen kunnen bepaalde locaties voor 

grote groepen mensen tegelijk 'plaats' worden. 

Veranderende plaats 

Een aantal grote veranderingen in onze maatschappij 

zorgt ervoor dat het denken over 'plaats' ook aan 

verandering onderhevig is. De capaciteit van onze 

infrastructuur groeit en er komen nog steeds nieuwe 

middelen van vervoer bij. De beslissing om een reis te 

maken - of dat een dagelijkse is naar je werk of een trip 

om de wereld - wordt steeds makkelijker genomen. 

Daarnaast heeft in de afgelopen decennia de informatie

en communicatietechnologie een grote vlucht genomen, 

zodat ook het virtuele reizen is toegenomet?-3• De 

socioloog Manuel Castells heeft dit gegeven betiteld als 



'The Network Society' (Castells 2004). Hij stelt dat de 

wereld steeds meer is opgebouwd uit netwerken, op 

diverse schaalniveaus en in diverse disciplines, die elkaar 

ontwijken, bevechten of versterken. Elke plaats op aarde 

is in meer of mindere mate aan deze ontwikkelingen 

onderhevig, maar vooral de grote steden lijken een 

belangrijke rol te spelen. In de ontwikkeling van deze 

steden speelt hun plaats in de wereld ten opzichte van 

andere steden en hun relevantie in de wereldwijde 

netwerken van politiek, economie, toerisme, et cetera 

misschien wel een grotere rol dan de 'traditionele' 

ingrediënten ervan: geografische ligging, demografische 

gegevens, locale politiek en cultuur. Deze steden worden 

dan ook bestempeld als 'global cities' (Sassen, 2002). 

In ruimtelijk opzicht vertaalt Castells de netwerk

samenleving naar een 'space of flows' en een 'space of 

place'. Hij definiëert dit als volgt: 'The dominant tendency 

is toward a horizon of networked, ahistorical space of 

flows, aiming at imposing their logic over scattered, 

segmented places, increasingly unrelated to each other, 

less and less able to share cultural codes.' (Castells, 

1998). Hij stelt dat plaatsen zoals scholen, ziekenhuizen, 

stadions, parken, winkelcentra, et cetera zullen blijven 

bestaan, maar dat door onze toenemende mobiliteit we 

deze plaatsen korter en meer frequent zullen bezoeken. 

Dit gegeven wordt ook onderkend door Winy Maas: 'It 

creates a paradox that although the surrounding is possibly 

highly accessible, in fact, it is nearly inaccessible.' (Maas, 

2003). 

Niet-plaats 

Het idee van de 'space of flows' komt sterk overeen met 

de 'non-places' van de Franse antropoloog Marc Augé. Hij 

beschrijft de antropologische plaats aan de hand van drie 

ingrediënten: identiteit, relaties en historie. Deze plaats 

is: '[ ... ] the idea, partially materialized, that the inhabitants 

have of their relations with the territory, with their families and 

with others.' (Augé, 2006). Hier tegenover staat de niet

plaats, vanzelfsprekend een plaats die niet kan worden 

41 
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beschreven aan de hand van de drie basisingrediënten. 

Hij stelt dat: '{ .. . ] non-piaces are the real measure of our 

time; one that could be quantified [ .. .] by totalling all the air, 

rail and motorway routes, the mobile cabins called 'means of 

transport' [ ... ], the airports and railway stations, hotel chains, 

leisure parks, large retail outlets, and finally the complex skein 

of cable and wireless networks [ ... ].' (Augé, 2006). In niet

plaatsen zou de gebruiker zijn identiteit verliezen en 

gelijk zijn aan de overige gebruikers die aan de zelfde 

prikkels blootgesteld worden; de niet-plaats lijkt een 

soort vacuüm in de stad te zijn, waarin je tijd doorbrengt 

zonder jezelf te zijn, 

Plaats? 

Ik vraag mij sterk af of de wereld echt zo zwart-wit in 

elkaar steekt als Augé hier voorstelt. Voelen wij ons echt 

zo ontheemd wanneer wij ons op een vliegveld of station 

bevinden? Als het reizen daadwerkelijk zo belangrijk 

is in ons leven en op dit moment onze maatschappij 

vormgeeft, dan kan het toch niet zo zijn dat we juist op 

de plekken die daarvoor bestemd zijn onze identiteit 

verliezen? Toegegeven, de wereld verandert in rap tempo. 

Maar betekent dit dat plaatsen, in de oorspronkelijke zin 

van het woord, ondergeschikt worden aan een nieuw 

soort ruimte, waarin de mens zich niet meer zou kunnen 

oriënteren en identificeren? Ik denk het niet. Ik hoop 

ook van niet. Wellicht verschuift de definitie van !Plaats 

in het verloop van de tijd, maar dit betekent niet dat 

plaatsen opeens geen plaatsen meer zijn in de definitie 

van Heidegger of dat het niet-plaatsen worden. Ik zal dit 

proberen uit te leggen.4 

In de verschillende definities van het begrip plaats 

zoals hierboven besproken, lijkt vooral het lokale aspect 

ervan een belangrijke rol te spelen. Echter, door onze 

steeds groeiende mobiliteit zijn we steeds minder 

plaatsgebonden. Juist omdat we veel reizen en dus lange 

tijd doorbrengen in auto's, wachtruimtes, stations en 

dergelijke, gaan ook deze plaatsen een belangrijke rol 

spelen in ons leven en zullen zij zich een eigen plaats 

verwerven in onze belevingswereld. 

Wanneer, volgens Heidegger, een plaats ontstaat door en 

verder leeft in het gebruik en ervaring ervan, dan kan een 

vliegveld toch net zo goed een 'plaats' zijn als je ouderlijk 

huis? In zijn boek over Heidegger geeft Adam Sharr een 

duidelijk voorbeeld over het identificeren van plaatsen: 

een picknick. Mensen kiezen een locatie uit in het park 

om neer te strijken, kiezen vervolgens een goede plek uit 

om te gaan zitten - zon of schaduw, naast je echtgfnoot 

of toch maar naast je schoonmoeder. Wanneer de pi<l<nick 

is afgelopen, leeft de plaats door in de gedachten van de 



deelnemers en zal deze herinnering gedeeld worden met 

anderen. Als dit de eis is voor het rnaken van een plaats, 

dan kan een vliegveld of station evengoed een plaats zijn. 

Het afscheid nemen van je geliefde op het station, de 

frustratie over de vertraging in de wachtruimte van een 

vliegveld, die bijzondere fles whisky die je zo goedkoop 

kon kopen in de tax-free-winkel, het weerzien van goede 

vrienden in de aankomsthal, het verzamelen voor een 

groepsreis op het perron; het zijn allemaal handelingen 

waardoor individuen of groepen plaatsen rnaken van de 

zogenaamde niet-plaatsen van Augé. 

Behalve deze relaties met ruimtes is voor Augé ook het 

identificeren met de plaats en de historie ervan belangrijk. 

Om met de eerste te beginnen, wij identificeren ons 

wel degelijk met de plaatsen die we bezoeken wanneer 

we onderweg zijn. Warmeer ik het centraal station van 

Eindhoven binnen rijd, herken ik het dak, de trappen, 

de banken en weet ik dat ik weer thuis ben. Als ik na een 

lange reis terug kom op Schiphol en de Nederlandstalige 

borden weer zie, het grondpersoneel van .KLM, de taxi's 

van de TCA, de Nederlandse mensen, weet ik dat ik 

weer in Nederland ben. Hoeveel de vliegvelden over de 

hele wereld ook op elkaar lijken, een geoefend oog zal 

minstens één ervan herkennen als zijn thuisbasis, ingebed 

in de maatschappij waar hij toe behoort. 43 
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En wat betreft historie, zijn de aanleg van een nieuwe 

verbinding tussen twee steden of de openin$ van 

een vliegveld geen belangrijke gebeurtenissen in de 

geschiedenis van een stad, streek of land? Goed, een 

vliegveld kent misschien niet de vele verhalen en de sfeer 

van een middeleeuws pleintje, maar dat betekent nog 

niet dat het geen historie kent. De aankomst van politieke 

of religieuze kopstukken, station Vught in de Tweede 

Wereldoorlog, de aanleg van de Deltawerken, het dichten 

van de Afsluitdijk, de enorme verbouwing van Rotterdam 

Centraal; plaatsen voor infrastructuur zijn dusdanig 

ingebed in onze maatschappij, dat zij een wetenlijk 

aandeel hebben in onze geschiedenis -niet altijd positief, 

maar dat hoeft in deze context ook niet. 

Deel 2 

Architectonische plaats 

Het materialiseren van de plaats speelt bij Heidegger 

een grote rol. Ten eerste kan men door het bouwen 

plaatsen creëren. Een tweede, belangrijkere gedachte is 

dat een gebouw een product is van haar bouwers en haar 

omgeving en zodoende in hoge mate plaatsgebon~en is. 

Een zelfde uitgangspunt vinden we terug in het wetk van 

Christian Norberg-Schulz, wanneer hij schrijft over de 

'genius loci' . De door hem gehanteerde begrippen om een 



plaats te beschrijven zijn 'oriënteren' en 'identificeren'. 

Dit gebeurde vroeger door middel van de natuur waarin 

men leefde; in de stad zijn er echter andere zaken voor 

nodig. Norberg-Schulz pleit ervoor dat architecten de 

genius loci concretiseren en zodoende 'de 'bestemming' 

van de plaats begrijpen.' (Norberg-Schulz, in Heynen, 

2004). 

Ook Castells ziet een belangrijke rol voor de architect 

weggelegd in het plaatsgeven van de nieuwe 

ontwikkelingen. De ruimtelijke representatie van de 

'surmodemité' van Augé heeft namelijk plaats over de 

gehele wereld en in diverse culturen; de ooit zo sterke 

relatie tussen architectuur en maatschappij vervaagt. 

Het is paradoxaal dat gebouwen die juist deze nieuwe 

moderniteit representeren, door dit gegeven zo weinig 

zeggen. Er lijkt wereldwijd een homogene architectuur 

voor dit soort plaatsen te ontstaan. Hoewel er door 

Castells geen concrete oplossingen worden aangedragen, 

geeft hij wel een duidelijke richting aan: 'The more that 

societies try to reeover their identity beJJOnd the global logic of 

uncontrolled power of flows, the more they need an architecture 

that exposes their own reality, without faking beauty from 

a transhistorical spatial repertoire.' (Castells, 1998). Ook 

in het boek van Sassen wordt deze verandering in de 

architectuur onderkend: 'The design and upgrading of 

metropolitan space increasingly originates outside the city 

and the country in which it is located.' (P. Ciccolelia en I. 

Mignaqui in Sassen, 2002). 

De nieuwe plaats 

Deze laatste opmerking lijkt mij een zeer terechte. 

Wanneer een vliegveld gebouwd wordt is het van 

belang om aan te sluiten bij het wereldwijde netwerk 

dat luchtvaart heet. Het programma ontstaat zodoende 

vanuit globale factoren en niet, zoals vroeger, vanuit 

lokale vraagstukken. De vraag is echter in hoeverre de 

architectuur mee moet gaan met deze globalisering. Het 

'articuleren van de plaats' zoals betoogd door Norberg

Schulz is nog steeds mogelijk; met dat verschil dat de 

'plaats' niet de locatie an sich is, maar vooral het gebruik 

en de ervaringen ervan. Aangezien deze laatste bij 

vliegvelden vrijwel overal ter wereld hetzelfde zijn, zou 

de architectuur dit ook kunnen zijn. Liever dat, dan een 

efficiënte vormgeving van het standaard programma, 

besmeurd met een lokaal sausje. 

Dat het tegendeel ook waar kan zijn bewijst King Abdul 

Aziz Airport in Jedda. Dit vliegveld in Saudi-Arabië is 

door zijn tentconstructies op een subtiele en efficiënte 

manier ingepast in zijn omgeving. Het is een goed 

voorbeeld van een lokale architectuur voor een globaal 45 
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programma. Daarnaast zijn er vele vliegvelden en 

stations te noemen die door hun bijzondere architectuur 

een belangrijke landmark zijn voor de stad en bekend zijn 

over de hele wereld. Gebouwen zoals het station Lyon

Satolas, de Kansai Airport Terminal, de TWA-terminal 

op JFK Airport geven door hun vooruitstrevende en niet

lokale architectuur aan hoe belangrijke deze plaatsen 

zijn in onze maatschappij over de gehele wereld. Zij 

articuleren de plaats die een bepaald knooppunt inneemt 

ten opzichte de rest van het netwerk. 

Conclusie 

Er zijn drie manieren te onderscheiden waarop plekken 

voor infrastructuur zich kunnen verhouden tot de 

plaatsen van de stad. De eerste is, in navolging van Augé, 

een netwerk van niet-plaatsen, waartussen de plaatsen 

als het ware opgesloten zitten. De tweede, waarin ook 

de netwerkbenadering terugkomt, is een netwerk van 

plaatsen, met daartussen eilanden van een ander soort 

plaatsen. In de derde variant wordt het netwerk als 

concept opzij geschoven en kan de stad gezien worden 

als een enorme hiërarchieloze lappendeken van plaatsen. 

De tweede lijkt mij de meeste reële. Het reizen immers, 

heeft altijd een bijzondere plaats ingenomen in onze 

maatschappij en zal dit ook blijven doen. 



Zoals aangetoond hebben de vliegvelden, stations, 

transferia en andere infrastructurele voorzieningen alle 

drie de eigenschappen die Augé benodigd acht voor 

een plaats en kunnen ze beschreven worden in termen 

van gebruik en ervaring, zoals Heidegger voorstelt. 

Infrastructuur voorziet ons van een nieuw soort plaatsen, 

waar een wezenlijk en steeds groter wordend deel van 

ons leven zich af zal spelen. Het verschil met de plaatsen 

zoals beschreven door Augé en Heidegger is echter 

dat het lokale aspect aan het verdwijnen is en dat deze 

nieuwe plaatsen zich alleen laten lezen in een wereld 

waar globalisering een belangrijke rol speelt. Waar in 

het werk van Heidegger en Augé een nostalgische hang 

naar het verleden aanwezig is, is het nu tijd voor een 

vernieuwde interpretatie van het begrip 'plaats'. Concreet 

gezien blijft de definitie ongewijzigd, echter we moeten 

de nieuwe soort ruimtes ook leren te begrijpen in termen 

van 'plaats'. Plaatsen zijn niet langer het product van hun 

directe omgeving, maar ontstaan binnen een wereldwijd 

systeem van infrastructuur en telecommunicatie. 

Naarmate het reizen steeds meer een wezenlijk onderdeel 

van ons leven vormt en steeds meer een bestemming op 

zich wordt, zullen we ons in toenemende mate bewust 

worden van de plaatsen die hiervoor ingericht zijn en ze 

ook als zodanig ervaren. 

Een goede vormgeving van deze plaatsen is daarvoor 

wel een voorwaarde, hier ligt dan ook een belangrijke 

verantwoordelijkheid voor de architect. Deze plaatsen 

waar zo veel mensen zo veel tijd doorbrengen verdienen 

een zorgvuldige benadering; wanneer zij worden 

vormgegeven als puur functionele 'overstapmachines' 

gaat het mis. Weliswaar dienen zij aan te sluiten op de 

globale netwerken waar zij deel van uit maken, zij moeten 

zich niet onttrekken aan hun directe omgeving. Zonder 

gebruik te maken van quasi-historische elementen en 

lokale decors, moeten plaatsen voor infrastructuur 

ingebed worden in hun omgeving en mogelijkheden 

bieden voor uiteenlopend gebruik en identificatie met de 

plek. 

Dit essay is geschreven in het kader van het vak f\rchitectuur 

en Filosofie' in mei 2008. Het doel van dit vak is om met 

een andere, meer theoretische benadering het gekozen 

afstudeerthema te onderzoeken. In die zin - en dit is mede 

het doel van het vak - vormt het dus ook een theoretische 

onderbouwing van het afstudeerproject. 
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Onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag die uit de vorige twee hoofdstukken 

gedestilleerd kan worden luidt als volgt: kan een station 

worden vormgegeven, zodat het niet alleen als transitruimte, 

maar tevens als verblijfsruimte gebruikt kan worden? 

Vanwege zijn centrale ligging en zijn omvang zou een op 

zichzelf staand stationsgebouw grote impact hebben op 

het Olympisch Park en dan met name op de openbare 

ruimte. Echter, door het station ook als verblijfsgebied 

vorm te geven kan het in die openbare ruimte opgaan, 

zodat de beschikbare ruimte efficiënter benut kan 

worden. Daarbij wordt het station op deze manier een 

essentieel onderdeel van de openbare ruimte, zodat zijn 

belang voor het Olympisch Park geaccentueerd wordt. 

Ook in meer algemene zin is deze combinatie van 

functies het nastreven waard. Gezien de duidelijke 

stempel die infrastructuur in het algemeen en stations in 

het bijzonder op onze steden drukken, zou het zonde zijn 

om de ruimte die zij innemen niet bij de openbare ruimte 

te betrekken. Zeker in binnenstedelijke gebieden kan een 

enorme winst worden geboekt wanneer stations meer in 

het stedelijk landschap ingebed zouden worden, in plaats 

van barrières in dat landschap op te werpen. 

Opgave 

Door het station te integreren met de openbare ruimte 

ontstaat een bijzondere opgave. Deze verschuift van 

het ontwerpen van een gebouw in de concrete zin van 

het woord naar het ontwerpen van de gehele openbare 

ruimte binnen het Olympisch Park. Concreet gezien moet 

er een plein worden ontworpen, waarin de perrons en 

alle daaraan verwante voorzieningen geïntegreerd zijn. 

Ruimtelijk gezien bestaat de opgave uit twee onderdelen, 

die tezamen het uiteindelijke ontwerp vormen. 

Verreweg de grootste van de twee wordt gevormd door 

het plein met daarin het daadwerkelijke station voor 

de magneetzweeftrein en de metro. Dit plein wordt 51 
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omringd door het tennisstadion, het zwemstadio:tt, het 

mediacentrum, het Olympisch stadion en diverse andere 

voorzieningen. Het vormt de verbinding tussen deze 

gebouwen en de perrons. Het tweede onderdeel wordt 

gevormd door de promenade die het Olympisch Dorp 

met de drie stadions verbindt. Door zijn positie ten 

opzichte van het plein vormt zij een duidelijk herkenbaar 

en structurerend element voor het gehele Olympisch. Park 

en doet het tevens dienst als overkapping van het station. 

Randvoorwaarden 

Het station doet vooral dienst als ontsluiting 

van een aantal stadions, waardoor er zeer grote 

bezoekersaantallen te verwachten zijn. Gezien de aard 

van de evenementen die in deze stadions gehouden 

worden, zal het gros van de bezoekers het station en 

het omringende plein nog nooit eerder bezocht hebben. 

Dit gegeven vraagt om een ruime opzet van de routes 

tussen de perrons en de stadions en een heldere structuur 

waarin men eenvoudig zijn weg kan vinden. 

Ondanks deze grote schaal van de gehele opgave en de 

grote gebieden die ingericht zijn om plaats te bieden aan 

duizenden mensen, zullen er ook plekken moeten ztn die 

zich meer op het individu richten. Hoewel deze pltkken 

een wezenlijk onderdeel van de openbare ruimte vormen, 
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onderscheiden zij zich ervan door hun meer kleinschalige 

vormgeving. Op deze manier ontstaan er plekken waar 

men kan ontsnappen aan de mensenmassa's die het plein 

bevolken. Door het intiemere karakter van deze ruimtes 

te combineren met de aan het station verwante functies 

zal het station zijn primaire functie als transitruimte 

overstijgen en meer als verblijfsgebied kunnen fungeren. 

Daar komt bij dat na de Spelen het station en de 

omliggende openbare ruimte een stuk minder intensief 

gebruikt zullen worden. Wanneer er grote evenementen 

in de stadions worden georganiseerd zal het plein 

opnieuw volstromen met duizenden toeschouwers, 

maar dit zal in tegenstelling tot de Olympische Spelen 

niet meer op dagelijkse basis gebeuren. De plekken zoals 

hierboven beschreven zullen dan een nog belangrijkere 

rol vervullen. Door deze goed in te richten wordt 

voorkomen dat er een grote leegte rondom de perrons 

ontstaat wanneer het er minder druk is. Zo zullen 

de bezoekers die zich op niet-speeldagen in het park 

bevinden en de bewoners van het Olympisch Dorp niet 

verdrinken in de overdaad aan ruimte en zal het station 

zowel tijdens grote drukte als tijdens de meer rustige 

dagen zijn functie kunnen vervullen. 

Zoals in het essay beschreven is ook de beleving 

van het station van groot belang. Omdat het station 

en het omringende plein als verblijfsgebied ingezet 

worden, kan niet worden volstaan met het onnterpen 

van een overstapmachine die slechts dient om de 

verschillende vervoersmodaliteiten en de daarbij horende 

reizigersstromen op een efficiënte manier plaats te 

bieden. De heldere structuur en de intieme plekken zoals 

voorgesteld hebben een groot aandeel in de uiteindelijke 

beleving van de bezoeker, maar ook voor de vorm3eving 

is een belangrijke rol weggelegd. Het station vormt 

immers de toegangspoort van het Olympisch Park en 

zal daarom een belangrijk object vormen gedurertde de 

Spelen en daarna. Door een vormgeving die niet alleen 

adequaat maar ook herkenbaar is kan het station zowel 

een poort als een icoon voor de Spelen van 2028 gaan 

vormen. De vormgeving van het totale gebied dient 

er voor te zorgen dat het station zich profileert als een 

unieke plek binnen het masterplan. 







Opgave 

Het plein vormt het logistieke hart van het Olympisch 

Park. Het is de plek waar zich tijdens grote evenementen, 

zowel tijdens de Spelen als daarna, duizenden 

toeschouwers zullen verzamelen en waar zij hun 

weg zullen moeten vinden van het station naar de 

verschillende stadions en vice versa. In het ontwerp van 

het masterplan zijn een aantal beslissingen genomen die 

een duidelijk uitgangspunt vormen voor de vormgeving 

van het plein. De belangrijkste hiervan is het feit dat de 

sporen van de magneetzweeftrein en de metro onder 

het niveau van het plein liggen. Daarbij ligt het station 

in het hart van het gehele Olympisch Park. Dit betekent 

dat mensen die het station verlaten meteen midden op 

het plein staan en dat mensen die het plein doorkruisen 

dwars door het stationsgebied lopen. Dit alles vraagt om 

een goede inbedding van de perrons in het plein en een 

goede verbinding tussen deze twee. Daarbij zal het plein 

een herkenningspunt vormen in het gehele masterplan. 

Structuur 

De morfologie van het Olympisch Park zoals beschreven 

in het masterplan bestaat uit een centrale as, gevormd 

door het traject van de magneetzweeftrein, met de 

diverse gebouwen haaks daarop gepositioneerd. Voor de 

precieze plaatsing van die gebouwen en het ontwerpen 

van de openbare ruimte ertussen is gezocht naar een 

structurerend principe. Met behulp van dit principe 

kan het plein logisch en efficiënt worden ingericht en 

is de omvang van de opgave beter te bevatten. Het 

vormt een onderlegger die als basis dient voor het 

uiteindelijke ontwerp en die de omvang van het project 

overzichtelijk maakt. Na het bestuderen van een aantal 

varianten is gebleken dat een verkavelingspatroon 

zoals veelal gebruikt wordt in de Nederlandse polders 

en landbouwgebieden een goede ruggengraat kan 

bieden voor het ontwerp van het plein. Daarnaast is het 

natuurlijk een zeer herkenbare metafoor; zij is geworteld 

in een zeer lange traditie en vormt al vele eeuwen de 57 
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manier waarop de Nederlanders omgaan met land en 

water. Op die manier geeft het behalve structuur tevens 

een herkenbare identiteit aan het ontwerp. 

Verkavelingen van land zijn in veel verschillende vormen 

en maten te vinden. Het meest eenduidige systeem gaat 

uit van een reeks assen die parallel aan elkaar liggen, 

aan beide zijden geflankeerd door kavels die haaks 

op deze assen liggen. Op die manier kan elke kavel 

direct ontsloten worden aan de as, welke in dit ontwerp 

vanzelfsprekend gevormd wordt door de tunnel die het 

eiland ontsluit. De as wordt aan beide zijden geflankeerd 

door kavels, die zowel in lengte als in breedte variëren. 

Al met al biedt de metafoor een zeer uitgesproken 

structuur, waarin desondanks nog voldoende 

vormvrijheid zit om tot een passend ontwerp te komen. 

Concept 

In navolging van het plein is het gehele Olympisch Park 

aan de hand van deze structuur vormgegeven. Dit houdt 

in dat niet alleen het plein zelf, maar ook de gebouwen 

aan het plein, de gebouwen van het Olympisch Dorp 

en de openbare ruimte in het Olympisch Dorp te 

beschouwen zijn als kavels. Op die manier ontstaat een 

eenduidige structuur die in het gehele Olympisch Park 

toepasbaar en herkenbaar blijkt. Vervolgens is het station 59 
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in deze structuur ingepast. Hoewel het station in feite de 

centrale as vormt in de verkavelingsstructuur, ligt het 

niet op het maaiveld dat door het plein gevormd wordt. 

Dit voorkomt dat het spoor een barrière vormt op het 

plein en dit in tweeën deelt. Dit zou zowel het beeld als 

de logistiek niet ten goede komen. 

De sporen van de magneetzweeftrein en de metro 

liggen één verdieping onder het maaiveld. Een deel 

van de kavels die het plein vormen is op dat zelfde 

niveau geplaatst om een duidelijke verbinding tussen de 

perrons en het plein te creëren. Het gebied dat als plein 

wordt aangemerkt bevindt zich dus op twee aan elkaar 

gekoppelde niveaus. De overige kavels overspannen de 

gehele breedte van het plein en creëren zo overklu~ingen 

die de perrons overdekken. Er ontstaan zodoende grote 

openingen in het plein die ervoor zorgen dat het ,zowel 

fysiek als visueel een duidelijke relatie aangaat met de 

perrons. Hierdoor vervaagt de grens tussen de beide 

onderdelen van de openbare ruimte en gaan de perrons 

deel uitmaken van die openbare ruimte. 

Wanneer je als bezoeker aankomt op het station zul je je 

direct midden in de openbare ruimte bevinden. Je ziet 

het plein op het niveau boven je doorlopen en d<)or de 

openingen in het plein zul je een deel van de omringende 

gebouwen kunnen waarnemen. Op deze manier zal het 
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eenvoudig zijn om je weg te vinden. Andersom werkt 

dit net zo. Door de openingen zijn de perrons duidelijk 

zichtbaar en wordt nog meer duidelijk dat het plein twee 

niveaus beslaat. Ook de sporen zijn in een oogopslag te 

overzien, waardoor je je snel naar het juiste perron kan 

begeven. 

Ontwerp 

In het gehele Olympisch Park kent de tunnel die de 

verschillende vormen van transport herbergt een eigen 

constructie en fundering. Ter plaatse van het plein is dit 

niet anders. Door de twee delen als losse polders tegen 

de tunnel aan te leggen wordt de constructie van het 

plein en de verdiepingen daaronder niet belast door 

trillingen die door het verkeer worden veroorzaakt en 

zijn de verschillende delen in het geval van nood fysiek 

van elkaar en van de tunnel te scheiden. Dit houdt in dat 

er voor de tunnel en voor het plein twee los van elkaar 

werkende constructies zijn. 

De tunnel is opgebouwd uit een aantal schijven die 

parallel aan de sporen liggen. Deze worden ondersteund 

door funderingsbalken en -palen. Tussen deze schijven 

zijn vloeren gelegd die de wegen en de sporen herbergen. 

De vloeren die de sporen dragen zijn trillingsvrij 

opgelegd, zodat de trillingen die de magneetzweeftrein 

en de metro veroorzaken niet doorzetten in de rest van de 

constructie. Op het niveau van de autoweg zijn een aantal 

naast elkaar gelegen tunnels voorzien welke behalve aan 

de weg ook plaats bieden aan vluchtwegen en leidingen. 

De schijven die de tunnel vormen ondersteunen tevens 

de constructie van de promenade, zoals in het volgende 

hoofdstuk beschreven zal worden. 

Ook in de constructie van het plein en de verdiepingen 

daaronder wordt de hoofddraagstructuur getormd 

door een aantal schijven. Zij zijn haaks op de schijven 

van de tunnel geplaatst en volgen de grenzen van de 

diverse kavels waaruit het plein is opgebouwd. De 

schijven zijn duidelijk aanwezig op het gehele plein 

en maken op die manier de verkavelingsstnitctuur 

duidelijk leesbaar. De schijven zijn niet alleen zichtbaar 

in de vloer; waar nodig worden zij deels verhoogd om 

als balustrade dienst te doen. Daarnaast vormen rzij ter 

plaatse van de overkluizingen liggers die de sporen en 

de perrons overspannen, zodat zij de vloervelden van de 

overkluizingen kunnen dragen. Op die manier hebben 

de overkluizingen de zelfde opbouw als de kavels die de 

rest van het plein vormen. 

Het gehele ontwerp bestaat uit drie niveaus, waarvan 

de bovenste gevormd wordt door het daadwertelijke 

plein. De twee verdiepingen daaronder sluiten aan op 
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de tunnel die het verkeer van en naar het Olympisch 

Park herbergt. Niveau -2 vormt de onderste laag en 

biedt plaats aan het autoverkeer. Vanuit de tunnel kan 

op een aantal plekken deze verdieping direct bereikt 

worden. Deze ruimte biedt plaats aan parkeerplaatsen, 

expeditieruimte voor de diverse stadions en kantoren 

die het plein omringen en voor het afzetten en ophalen 

van bezoekers met touringcars. Deze verdieping heeft 

voldoende hoogte om plaatselijk een extra verdieping 

toe te voegen om de parkeercapaciteit te vergroten. Door 

middel van hellingbanen wordt niveau -2 verbonden 

met de verdieping erboven, waar het zelfde programma 

is gehuisvest. Op dit niveau vindt ook de aansluiting 

tussen het openbaar vervoer en het plein plaats; hier 

bevinden zich de perrons. Aan de perrons voor de 

magneetzweeftrein bevinden zich diverse kiosken en 

winkels, om de reizigers voor en na hun reis in hun 

behoeften te voorzien. Door middel van (rol)trappen en 

liften wordt dit niveau verbonden met dat erboven. Hier 

zullen de grote aantallen bezoekers zich voor en na de 

wedstrijd verzamelen en zich van de perrons naar de 

stadions en vice versa begeven. Ook op dit pleinniveau 

bevinden zich een aantal kiosken, zij voorzien de 

bezoekers die zich voor of na de wedstrijd in de buurt 

van de stadions bevinden. 67 
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In totaal zijn er drie perrons; een voor elk spoor van 

de magneetzweeftrein en een die de beide sporen 

van de metro ontsluit. Door de twee perrons van de 

magneetzweeftrein aan de buitenzijde te leggen, zijn 

deze direct vanaf het plein toegankelijk; het perron loopt 

over in het plein, vanwaar door middel van grote trappen 

het volgende niveau bereikt kan worden. Doordat 

deze verbinding zo duidelijk gelegd wordt, wordt de 

magneetzweeftrein verheven boven de metro als primaire 

ontsluiting van het Olympisch Park. Zij vormt immers 

zowel qua beeld als qua capaciteit het belangrijkste 

vervoersmiddel tijdens de Spelen en daarna. Het perron 

voor de metro ligt tussen de sporen in en is te bereiken 

via de overkluizingen die het station overdekken. 

De trappen die de twee niveaus van het plein met elkaar 

verbinden beslaan de gehele breedte van een kaveL Door 

middel van deze brede trappen kunnen bezoekers zich 

eenvoudig van het ene naar het andere niveau begeven 

en wordt de eenheid van de beide niveaus van het plein 

benadrukt. In deze trappen wordt tevens een aantal 

roltrappen verwerkt. 

Op de plekken waar geen trappen geplaatst zijn biedt de 

afstand tussen de twee niveaus van het plein 

plaats aan kiosken en winkels. Zonder de kavelstrUctuur 

te doorbreken kunnen op deze manier een aantal functies 
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in de directe nabijheid van de perrons gehuisvest worden. 

Door de voornaamste functies van de openbare ruimte op 

dit niveau te plaatsen wordt dit deel van het plein nauw 

verbonden met het niveau erboven. 

Uitwerking 

In het concept is het station voorgesteld als een 

doorgaande tunnel, die ter plekke van de verbindingen 

met het plein geopend is. Dit gegeven is terug te zien in 

de materialisering van de perrons en de overkluizingen 

die het station overdekken. Door de gehele tunnel 

eenduidig te materialiseren blijft ondanks de verweving 

van de perrons met het plein het station als zodanig 

herkenbaar. De materialisering zorgt er tevens voor dat 

de ruimtes onder de overkluizingen niet ondergeschikt 

worden aan de meer open gedeeltes van de perrons. 

Bezoekers zullen zich zodoende over de gehele lengte 

van het station verspreiden. De perrons zijn afgewerkt 

met een gietvloer die een zeer strak resultaat geeft, dat 

contrasteert met de materialisering van het plein. Door 

dit meer verfijnde materiaalgebruik onderscheiden 

de perrons zich van het plein en sluiten zij aan op het 

karakter van de magneetzweefbaan. Het materiaalgebruik 

van de vloer wordt doorgezet op de wanden en het 

plafond van de overkluizingen. Door deze te bekleden Corian als gevelmateriaal 71 
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met het materiaal Corian, krijgen zij eenzelfde gladde 

uitstraling. Het materiaal wordt aangebracht door middel 

van platen met variabele afmetingen, waar tussen zich de 

verlichting bevindt. 

In de verdere uitwerking van het ontwerp speelt de 

materialisering van het plein verreweg de belangrijkste rol. 

Het gaat hier immers om duizenden vierkante meters die 

door grote aantallen bezoekers betreden en gezien zullen 

worden. Hoewel zoals beschreven de oppervlakte van 

het totale plein al in kavels is opgedeeld, is een verdere 

verdeling nodig om de afmetingen van de vlakken te 

verkleinen en zodoende tot een leesbaar geheel te komen. 

Hiervoor is opnieuw de metafoor van de verkaveling 

toegepast, zij het in nog verder geabstraheerde mate. 

Volgens de vormentaal van deze verkaveling wordt 

elk kavel opgedeeld in een aantal stroken, aan welke 

vervolgens een materiaal toegekend wordt. Door gebruik 

te maken van een computerscript om tot de uiteindelijke 

indeling te komen, is een zeer gevarieerd beeld ontstaan. 

De variatie die het script aanbrengt resulteert in een 

willekeur die nauwelijks te ontwerpen is. Het script 

genereert, binnen de randvoorwaarden die vooraf 

ingevoerd zijn, per kavel een aantal varianten. In dit 

geval houden de randvoorwaarden in dat de stroken die 

de kavel opvullen een breedte en een lengte hebben die 

afhankelijk is van de afmetingen van de gehele ka..,el. Op 

deze manier wordt gegarandeerd dat de stroken altijd 

een lengte-breedte verhouding hebben die overeenkomt 

met de kavelstructuur, waardoor de vormentaal van 

de verkaveling verder geaccentueerd wordt. Na het 

vaststellen van de randvoorwaarden is voor elke kavel 

een serie varianten gegenereerd, waaruit vervolgens 

op basis van de verscheidenheid van de vlakverpeling 

de beste is gekozen. De uitkomsten van dit proces zijn 

vervolgens gebruikt om de definitieve indeling van 

het plein te vast te leggen. Waar nodig zijn nog enkele 

aanpassingen aangebracht om de stroken te laten 

aansluiten op de indeling van het plein. De breedte van 

de stroken wordt waar nodig aangepast om zodoende 

aan te sluiten op de breedte van de roltrappen en de liften 

en op de kiosken die op het plein staan. 

De vlakken zijn uitgevoerd in beton, hout en gras. De 

kavelstructuur en de indeling zoals hierboven beschreven 

worden op die manier versterkt. Door het contrast tussen 

de materialen ontstaat er tevens een grove functionele 

indeling van het plein. Op plekken waar de grootste 

bezoekersaantallen te verwachten zijn - rondom de 

openingen van het station en voor de stadions - is tooral 

het beton toegepast, terwijl op de meer verkee11>luwe 

plekken meer hout is gebruikt. Deze gradatie van harde 
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en zachte materialen wordt aan de randen van het plein 

doorgezet door middel van enkele stroken die ingevuld 

zijn met gras. 

In de betonnen vloeren van het plein is een 

leidingensysteem opgenomen, waar water doorheen 

gepompt wordt dat onder invloed van de tempetatuur 

van het asfalt opwarmt of afkoelt. De warmte en koude 

wordt in de bodem opgeslagen om later te gebrpiken. 

Zo wordt er in de zomer warmte opgewekt om in de 

winter de gebouwen te verwarmen. De koude die in 

de winter opgeslagen wordt kan in de zomer gebruikt 

worden om de gebouwen te koelen. Het beton krijgt een 

donkere kleur om dit effect maximaal te benutten. Het 

water dat op het plein valt wordt door middel van goten 

naar bassins op niveau -1 geleid, zodat het hergebruikt 

kan worden door de verschillende voorzieningen op en 

rondom het plein. 

De trappen die de twee niveaus van het plein met elkaar 

verbinden zijn in dezelfde materialen uitgevoerd. Op die 

manier gaan zij ~eedoen in de verkavelingsstructqur en 

vervaagt de grens tussen plein en station nog verdet. Ook 

ter plaatse van de kiosken wordt het materiaal van het 

plein doorgezet. Door het bovenste deel van de gwel in 

het zelfde materiaal uit te voeren als dat van de vloer die 
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er boven ligt, lijkt van bovenaf gezien het plein naadloos 

van boven naar beneden door te lopen. Vanaf het perron 

gezien ontstaat er een duidelijke relatie tussen het niveau 

waar je je op dat moment bevindt en het bovenliggende 

pleinniveau. Ook hier vervaagt dus de grens tussen plein 

en station. 

Ter plaatste van de openingen in het plein en aan 

de randen ervan zijn balustrades noodzakelijk. De 

balustrades die haaks op de schijven staan worden 

uitgevoerd in glas, zodat op deze plekken de kavels door 

lijken te lopen en de richting van de kavels geaccentueerd 

wordt. Voor de balustrades die parallel lopen aan de 

schijven waaruit het plein is opgebouwd, worden deze 

schijven als balustrade gebruikt. De schijven worden 

verhoogd en krijgen dus een extra functie die hun belang 

als structurerende en vormgevende elementen vergroot. 

Zij zijn voorzien van een houten profiel dat als handgreep 

en leuning dient. Deze verzacht de grootschalige 

structuur van de schijven en geeft een meer menselijke 

maat aan het geheel. Door op diverse plekken op het 

plein de balustrades verder door te laten lopen dan strikt 

noodzakelijk of zelfs nieuwe balustrades te plaatsen, 

kunnen de routes over het plein worden gestructureerd. 

Op die manier kunnen gebieden gecreëerd worden die 

zich door hun verkeersluwe karakter onderscheiden 79 



De pleintjes ontstaan door de plaatsing van de trap 

Door de trap verder naar achter te plaatsen worden de pleintjes groter 

80 Het verlengen van de balustrade vergroot de pleintjes nog meer 

van de rest van het plein. Deze plekken bevinden zich 

zowel rondom het station, als verdeeld over de rest van 

het plein. Door ze te voorzien van kiosken en meubilair 

wordt hun belangrijke rol ten opzichte van de rest van 

het plein versterkt. Zij bieden een ontsnapping aan de 

grote mensenmassa's die het plein bevolken, terwijl zij 

tijdens de minder drukke dagen zorgen voor de nodige 

verfijning ten opzichte van de grote omvang van het 

plein. 
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Opgave 

De belangrijkste functie van de promenade zoals in het 

masterplan beschreven is het verbinden van de woningen 

in het Olympisch Dorp met de drie stadions aan het 

plein. Om dit te bereiken wordt de route die de centrale 

as van het Olympisch Dorp vormt verlengd en over het 

plein heen gelegd. De route die zo ontstaat zal gebruikt 

worden door atleten, trainers en officials die zich van 

en naar de stadions begeven. Tevens vormt deze route 

de verbinding tussen de woningen van het Olympisch 

Dorp en het station, zowel tijdens als na de Spelen. Na de 

Spelen is de promenade vrij toegankelijk voor bezoekers. 

Een tweede duidelijke eis vanuit het masterplan is dat 

de promenade een aantal meter boven het plein ligt, 

zodat de route geheel los staat van het plein. Op die 

manier kunnen de gebruikers van het plein en die van 

de promenade ongestoord langs elkaar heen gaan, 

kunnen de atleten goed beveiligd worden en vormt de 

promenade geen barrière op het plein. 

Functies 

Vanwege de grote ruimtelijke impact die de promenade 

heeft op het onderliggende plein, ligt het voor de hand 

om behalve de hierboven beschreven routes een aantal 

aanvullende functies aan de promenade toe te voegen. De 

ruimte die de promenade inneemt kan zodoende beter 

benut worden. 

Waar het Olympisch Dorp grenst aan het plein heeft 

de promenade een breedte van bijna vijfentwintig 

meter. Deze breedte dient ervoor om de gebouwen aan 

weerszijden van de promenade voldoende afstand van 

elkaar te geven en om een openbare ruimte tussen die 

gebouwen te creëren. Omdat de promenade ter plaatse 

van het plein de verlenging vormt van de boulevard in 

het Olympisch Dorp, zal zij hier deze breedte aanhouden. 

Echter, deze maat is te groot om slechts plaats te bieden 

aan de atleten en officials die tijdens de Spelen van de 

promenade gebruik maken. Om het gehele oppervlak 

ervan beter te kunnen benutten zal een deel van de 85 
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promenade tijdens de Spelen toegankelijk zijn voor de 

pers. Op die manier kunnen joumalisten en tv-crews zich 

net zoals de atleten onafhankelijk van de drukte op het 

plein bewegen en ontstaan er exclusieve plekken waar zij 

de atleten kunnen ontmoeten. Tevens kan de pers zo een 

deel van het Olympisch Dorp betreden. 

De tweede aanvullende functie is ook organisatorisch van 

aard. De drie stadions die aan het plein liggen hebben 

aparte spelersingangen, waar de promenade enkele 

meters boven het plein op aansluit. Doordat in alle drie 

de stadions deze ingangen recht boven de hoofdentrees 

zijn geplaatst, kunnen de bezoekers van het plein door 

de onderkant van de promenade te volgen hun weg naar 

deze entree vinden. 

Door deze verhoogde ligging ten opzichte van het plein 

krijgt de promenade nog een aantal andere functies. 

Ten eerste is het een element dat vanaf het gehele plein 

duidelijk te zien is. Dit zorgt ervoor dat bezoekers zich 

makkelijk kunnen oriënteren en dat vooral het station 

eenvoudig te vinden is. Deze relatie met het station 

vormt tegelijk een volgende functie van de promenade. 

Als verlengde van de boulevard in het Olympisch Dorp 

volgt de promenade ter plaatste van het plein grofweg 

de centrale as en loopt zij dus parallel aan de sporen van 

de magneetzweeftrein en metro. Door op die manier de 

openingen in het plein te overspannen wordt de positie 

van de perrons ten opzichte van de rest van het plein 

verbijzonderd en geaccentueerd. Omdat de promenade 

vooral de loop van de perrons volgt, vormt het tevens 

een plaatselijke beschutting tegen regen en zon op de 

perrons. 

Concept 

Al met al zorgen de aanvullende functies ervoor dat 

de promenade meer is dan slechts een opgetilde route 

over het plein en het zal dus ook als zodanig worden 

vormgegeven. Een belangrijke eis voor de vormgeving 

van de promenade is zijn uitgesproken voorkomen 

in relatie met het plein. De promenade en het plein 

vervullen weliswaar gezamenlijk een aantal functies, het 

zijn duidelijk twee los van elkaar staande objecten met elk 

hun eigen karakter. Om deze scheiding te bewerkst~lligen 

dient de vormgeving van de promenade op een aantal 

aspecten sterk te contrasteren met die van het plein. 

Verder dient er bijzondere aandacht uit te gaan naar de 

onderkant van de promenade, die immers door veel meer 

mensen gezien zal worden dan de bovenkant. 

Voor de relatie tussen de promenade en het plein is 

vooral de route die zij volgt van groot belang. Z~als al 

beschreven heeft de promenade en vrij grote blleedte; 
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als de promenade letterlijk vanuit het dorp zou zijn 

doorgetrokken, dan zou er een overkapping ontstaan 

van ongeveer vijfentwintig meter breed. Deze zou grote 

delen van het plein in één keer overdekken en daarmee 

het karakter van deze plekken negatief beïnvloeden. Het 

plein zou op die manier te zwaar belast worden door de 

promenade. Daarbij moeten er een aantal verschillende 

routes aangelegd worden, die het station en de stadions 

aan de promenade koppelen en die de atleten en de 

media van elkaar scheiden. Om deze redenen is de 

promenade gesplitst in zes stroken van elk vier meter 

breed. Zo ontstaat de mogelijkheid om diverse routes 

te creëren en meer variatie in de vormgeving aan te 

brengen. Er ontstaat als het ware een bundel van routes, 

in plaats van één route. 

Ontwerp 

Deze bundel ontstaat uit de basisvorm van de promenade, 

die wordt gevormd door een strook van vierentwintig 

meter breed die vanaf het Olympisch Dorp parallel aan 

de sporen naar het Olympisch Stadion loopt. Deze strook 

is op een aantal plekken ingesneden, evenwijdig aan zijn 

richting. Op deze manier wordt de strook opgedeeld in 

een zestal aparte stroken, die op een aantal plekken met 

elkaar zijn verbonden. Door vervolgens deze stroken uit 

elkaar te trekken ontstaat een specifieke vorm, waarin 

diverse routes kunnen worden onderscheiden. Door het 

verleggen van deze routes ontstaan er grote opertingen 

in de promenade die voorkomen dat grote delen van 

het plein in een keer overdekt worden en er voor zorgen 

dat de bezoekers die op het plein lopen tussen de 

stroken door de verschillende gebouwen kunnen zien. 

De verdeling van de promenade in losse stroken wordt 

verder uitgebuit door de verschillende routes te laten 

variëren in hoogte. Hierdoor wordt niet alleen de route 

interessanter om te belopen, de routes worden ook anders 

ten opzichte van elkaar en de ruimte eronder verandert 

mee. Op die manier kan de promenade bepaalde 

plekken op het plein accentueren. Bij het drukste punt 

van het station, vlakbij het Olympisch Stadion, zal de 

promenade zijn hoogste punt bereiken. Zo ontstaat hier 

een zwaartepunt en wordt er een stationshal ge~ëerd. 

Op andere plekken kan de promenade juist zakken om te 

openingen in het plein en dus het station aan te geven. 

De promenade kent een zekere lineaire structuur die 

haaks staat op de kavels waaruit het plein is opgebf uwd. 

Door deze structuur van de promenade in de uitwtrking 

ervan te accentueren zal het contrast tussen pl~in en 

dek verder versterkt worden. Dit accent wordt gelegd 
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door middel van liggers die evenwijdig aan de richting 

van de promenade geplaatst zijn. Deze liggers dienen 

als hoofddraagcontructie van de promenade en vormen 

door hun hart-op-hart-afstand van slechts één meter een 

duidelijk herkenbaar lijnenpatroon. Door de hoogte van 

de liggers te variëren ontstaat aan de onderkant van de 

promenade een sterk onregelmatig gekromde vorm. Het 

golvende oppervlak maakt duidelijk dat de promenade 

meer is dan alleen een opgetilde route en versterkt zo zijn 

functie en positie ten opzichte van het plein. 

Waar de promenade direct boven het plein ligt worden 

de liggers zodanig vormgegeven dat een aantal ervan 

de gehele afstand tussen de promenade en het plein 

overbruggen. Op deze manier wordt het sculpturale 

karakter van de promenade ten volle benut en wordt de 

promenade als op zichzelf staand object verder versterkt. 

Ter plaatse van de openingen in het plein is een ander 

constructieprincipe toegepast. Omdat er op deze 

plekken twee niveaus overbrugd moeten worden zou 

een constructie zoals hierboven beschreven immers 

te omvangrijk worden. De schijven zouden zeer grote 

afmetingen krijgen en daardoor de bezoekersstromen 

rondom de perrons en de overzichtelijkheid ervan 

nadelig beïnvloeden. De promenade maakt boven de 

openingen wel dezelfde golfbewegingen als elders op 

het plein, maar de schijven die deze bewegingen vormen 

reiken niet tot aan de vloer. De afstand die ovèrblijft 

tussen dek en perron wordt overbrugd door middel 

van kolommen. Doordat deze kolommen op de perrons 

staan wordt de relatie die de promenade heeft met het 

station versterkt, zonder dat de promenade zijn uniforme 

karakter verliest. De plaatsing van de kolommen op 

de perrons zorgt er tevens voor dat de routes van de 

promenade in grote lijnen de vorm van de perrons 

moeten volgen, waardoor de relatie tussen beiden nog 

verder versterkt wordt. De afstand tussen de kolotnmen 

is afhankelijk van de maximale lengte van de liggers 

die de promenade vormen en bedraagt zodoende nooit 

meer dan twintig meter. De overkluizingen tussen de 

openingen in het plein conformeren zich aan deze maat 

en kunnen zodoende in een keer overspannen worellen en 

blijven dus vrij van constructie. Door de kolommen die 

aan weerszijden van deze overkluizingen de perrons met 

de promenade verbinden wordt de onafhankelijkheid van 

de promenade ten opzichte van het plein versterkt. 

Uitwerking 

Om te voorkomen dat dek en kolommen samens~elten, 

dienen de kolommen in hun vormgeving duideJijk af 

te wijken van de rest van de promenade. De slanke 
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kolommen zijn uitgevoerd in een neutrale lichtgrijze 

kleur en zijn allemaal onder een andere hoek geplaatst, 

zodat de stabiliteit van de promenade gewaarborgd 

is. Op het perron staan de kolommen op denkbeeldige 

lijnen die parallel lopen aan de sporen; zij worden 

bepaald door de wanden van de onderliggende tunnels. 

Door de kolommen hierop te positioneren wordt hun 

belasting direct naar de fundering afgedragen en krijgen 

zij een duidelijke band met het perron. Aan de bovenkant 

waaieren zij uit om op de gehele breedte van de 

promenade aan te kunnen sluiten. De kolommen voegen 

zich dus volledig naar de eisen die door het perron en de 

promenade gesteld worden en bewijzen op die manier 

hun dienstbare en ondergeschikte karakter ten opzichte 

van de meer belangrijke onderdelen van het ontwerp. 

De kolommen dragen een aantal vakwerken die de gehele 

breedte van de promenade overspannen en die op hun 

beurt de liggers ondersteunen die het daadwerkelijke 

dek vormen. Er liggen steeds twee vakwerken op een 

afstand van vijf meter van elkaar, die door ze met elkaar 

te verbinden extra stabiliteit aan het geheel geven. De 

liggers worden opgebouwd uit Lenotec, een materiaal 

waarbij grote platen hout kruislings op elkaar verlijmd 

zijn. Dit materiaal is platen tot twintig meter lengte te 

vervaardigen en eenvoudig te bewerken. Met behulp Lenotec 95 



96 Samenstelling kleurenpatroon 

van computergestuurde apparatuur zijn de vrije vormen 

zoals ontworpen eenvoudig te produceren. Het hout 

wordt geacetyleerd om het tegen weersinvloeden te 

beschermen. 

De ruimte tussen de liggers wordt ingevuld door 

middel van lichtbakken in diverse kleuren. Op deze 

manier krijgt de onderkant van de promenade een zeer 

specifieke uitstraling en wordt het grootste gedeelte van 

de constructie aan het zicht onttrokken. De kleuren van 

deze lichtbakken lopen van blauw ter plaatse van het 

zwembad, via oranje bij het tennisstadion, naar groen 

bij het Olympisch Stadion. Van elke kleur zijn vier 

gradaties toegepast, die willekeurig door elkaar gebruikt 

worden. Hierdoor ontstaat een levendig patroon, dat de 

drie stadions ten opzichte van de promenade toont. Op 

deze manier helpt de promenade mee in de oriëntatie 

van de bezoekers. Met behulp van de lichtbakken 

kunnen dynamische patronen gegenereerd \W)rden 

die tijdens evenementen of speciale gebeurtenissen één 

van de stadions extra aandacht geven. Een deel van de 

lichtbakken straalt wit licht uit om het onderliggende 

station en plein te verlichten. 

Ook de bovenkant van de promenade wordt van kleur 

voorzien, in dit geval door middel van een gie~loer. 

Voor de gebruikers van de promenade worden de 
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verschillende routes hierdoor overzichtelijk gemé$-kt en 

steken zij af ten opzichte van het onderliggende plein. 

In deze vloer kan tevens de bewegwijzering worden 

opgenomen. 

De balustrades van de promenade worden gevormd 

door de eerder beschreven liggers, die aan weerszijden 

boven de promenade uitsteken. De vormentaal van de 

liggers wordt consequent doorgevoerd door ook de 

bovenkant ervan een golvend profiel te geven. Ook voor 

de gebruikers van de promenade is op die manier het 

contrast met het plein te voelen en vanaf het plein gezien 

wordt de vorm van de promenade duidelijker. 

Dit houdt echter wel in dat de hoogte van de balustrade 

varieert. Waar deze niet voldoende hoogte heeft wordt zij 

op hoogte gebracht door middel van glazen platen. Op die 

manier wordt de vormgeving van de liggers niet b~perkt 

en ontstaat er een gevarieerd beeld. Daarbij bestaat er de 

mogelijkheid voor de gebruikers van de promenade om 

meer van het plein te zien en kunnen de bezoekers op het 

plein een glimp opvangen van wat er op de promenade 

gebeurt. 
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1 02 Zicht op de perrons en de onderkant van de promenade 





Door het station intensief met de omringende openbare 

ruimte te verweven en de functies in die openbare ruimte 

in de directe nabijheid van de perrons te plaatsen is een 

station ontstaan dat zich niet onttrekt aan de openbare 

ruimte, maar er juist een essentieel onderdeel van 

uitmaakt. Door daarnaast extra aandacht te besteden aan 

de overkapping van het station vormt het een herkenbare 

toegangspoort voor het Olympisch Park, zowel tijdens 

als na de Spelen. De heldere structuur zorgt ervoor dat 

bezoekers eenvoudig hun weg kunnen vinden en de 

uitwerking op kleinere schaal zorgt voor een prettig 

verblijfsgebied dat meer is dan een infrastructureel 

knooppunt. 

De gekozen oplossingen vinden plaats op diverse 

schaalniveaus. Vanwege de grote omvang van het gehele 

ontwerp is gedurende het proces voortdurend tussen de 

schaalniveaus gewisseld, zodat de ontwerpbeslissingen 

elkaar kunnen beïnvloeden en versterken. Op die 

manier is een ontwerp tot stand gekomen dat zowel op 

stedenbouwkundig gebied als in uitwerking voldoet aan 

de gestelde randvoorwaarden. 

Vanwege de grote schaal van het project is er voor 

gekozen om één fragment verder uit te werken. Dit 

fragment vormt een representatie van de rest van het 

ontwerp en laat op die manier zien hoe de rest van 

het plein opgebouwd is. Om vanuit het fragment een 

totaalbeeld te kunnen genereren, is er bewust niet tot 

op het kleinste schaalniveau ingezoomd, maar is de 

aandacht uitgegaan naar principedoorsnedes, die op het 

gehele plein toepasbaar zijn. 
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Terugkijkend op de ruim anderhalf jaar die dit 

afstudeerproject geduurd heeft, zijn er aantal 

opmerkingen te plaatsen bij het doorgemaakte proces. De 

belangrijkste punten van kritiek zijn vooral voortgekomen 

uit de aard van de opgave zoals we die met het hele 

atelier vastgesteld hebben. Deze opgave heeft er ten 

eerste in geresulteerd dat er in overleg met het hele 

atelier een uitgebreid masterplan ontworpen diende 

te worden; een enorme opgave, die nauwelijks in zijn 

totaliteit te bevatten is. Zeker omdat voor een evenement 

van die aard, dat zoveel invloed uitoefent op een land, er 

zeer veel factoren zijn die meespelen waarvan een groot 

deel niet binnen onze macht als ontwerper ligt. Niet 

alleen heeft dit proces in het begin van het project veel 

tijd gekost, het heeft ook verstrekkende consequenties 

gehad voor ieders individuele opgave. Consequenties 

die lang niet allemaal van te voren voorzien hadden 

kunnen worden, gezien de eerder genoemde factoren en 

de complexiteit van het masterplan. Daarnaast vraag ik 

me af in hoeverre de uiteindelijke beoordeling van het 

afstudeerproces afhangt van dit masterplan en, daar uit 

volgend, in welke mate het relevant is voor het proces. 

Waar het masterplan wel een belangrijke rol in heeft 

gespeeld is de samenwerking tussen de studenten binnen 

het atelier. Tijdens het gezamenlijke ontwerpproces zijn 

er felle discussies gevoerd om tot een plan te komen 

waar iedereen zich in kon vinden. Ik denk dat deze 

samenwerking een goede en realistische aanvulling vormt 

op het proces, dat zich voor de rest nogal individueel 

voltrekt. Helaas is in de loop van het project deze 

kritische houding weggeëbd. Tijdens de begeleidingen 

van de individuele projecten vond er maar weinig echte 

discussie plaats, discussie die naar mijn mening een 

project enorm vooruit kunnen helpen. 

Ook de totale duur van het project is zeer afhankelijk 

gebleken van de aard van het project. Omdat de 

randvoorwaarden voor de individuele projecten 

door ons zelf opgesteld zijn, blijven zij lange tijd ter 109 
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discussie staan. Het is lastig gebleken om het ontwerp 

aan bepaalde eisen te conformeren, wanneer deze eisen 

door je zelf opgesteld zijn en dus ook door je zelf aan 

te passen zijn. Ik denk dat we het onszelf nog lastiger 

gemaakt hebben met de keuze voor een geheel nieuw aan 

te leggen eiland. Dit zorgt ervoor dat het ontwerp in een 

bijna contextloze omgeving geplaatst dient te worden. 

Er zijn in tegenstelling tot meer stedelijke opgaven geen 

onderliggende structuren of belendende gebouwen waar 

je met je ontwerp op zou kunnen reageren. Dit alles is nog 

versterkt doordat mijn opgave als het ware is verschoven 

van een stationsgebouw naar de gehele openbare ruimte 

in het Olympisch Park. De opgave die zo ontstond was 

op die manier niet concreet en kende geen vastgelegd 

programma. 

Deze grote vrijheden die de opgave bood en het gebrek 

aan context of eisen om het ontwerp aan te conformeren 

hebben er tezamen voor gezorgd dat het lang heeft 

geduurd voordat ik daadwerkelijk ontwerpbeslissingen 

heb durven nemen. Achteraf gezien had ik het project 

moeten beginnen met het kwantificeren en vastleggen 

van een programma van eisen, om zodoende de nodige 

eisen aan mijn ontwerp te kunnen stellen. Daarnaast heb 

ik de neiging om ideeën eerst van alle mogelijke kanten 

te bekijken en op die manier proberen te beoordelen, 

zonder ze daadwerkelijk uit te werken. Echter, zonder 

een programma van eisen, zijn deze ideeën met moeite 

op waarde te schatten. Gedurende de loop van het project 

heb ik echter geleerd om alle ideeën, hoe onbeduidend of 

absurd ze ook mogen lijken, meteen uit te werken. Op die 

manier kom je meteen alle mogelijkheden en problemen 

tegen die het idee tot gevolg heeft en is het aan de hand 

van die kwalificaties veel beter te beoordelen. Natuurlijk 

kan het idee alsnog onbruikbaar blijken, maar de 

beoordeling van ideeën gaat op die manier wel sneller en 

het proces genereert weer nieuwe ideeën. 

De duur van het proces is ook bepaald door het feit 

dat ik weinig druk heb gevoeld om knopen door te 

hakken. Dit is in eerste plaats een belangrijk punt van 

kritiek op mijzelf, maar deels ook op de manier waarop 

het afstudeerproject door de faculteit Bouwkunde 

wordt aangeboden, namelijk zonder duidelijke eisen 

te stellen aan de duur ervan. Daarbij zijn er met het 

tussencolloquium en het groen licht slechts een tweetal 

deadlines om aan te voldoen, zodat er weinig momenten 

zijn om naar toe te werken. Achteraf gezien had ik naast 

deze vastgestelde deadlines voor mezelf een aantal 

momenten in moeten bouwen waarop bepaalde zaken 

afgerond zouden moeten zijn, om zodoende meer 

structuur en druk in het proces te creëren. Door op 



regelmatige basis het project aan diverse personen te 

presenteen, krijg je tevens een groot aantal kritieken die 

het project verder kunnen helpen. 

Het verder uitwerken van ideeën om ze te kunnen 

beoordelen en het creëren van deadlines zijn twee 

belangrijke zaken die ik in mijn afstudeerproject geleerd 

heb. Daarnaast heeft de opgave me aangezet om op 

verschillende schaalniveaus te ontwerpen en deze ook 

met elkaar te combineren. De grote omvang van het 

project vormt een uitzondering en daarmee een goede 

aanvulling op de eerdere projecten die ik heb afgerond. 

Al met al denk ik dat ik de goede keuze heb gemaakt om 

binnen het masterplan juist deze opgave aan te pakken. 
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wil ik op deze plek familie en vrienden bedanken, 

met in het bijzonder mijn ouders, die mij al die jaren 

de mogelijkheden en steun hebben verleend om mijn 

studie te voltooien en Nienke, voor alles wat ze voor me 

betekent. Daarnaast bedank ik Aukje Wielens voor het 

lenen van haar piano, Hans Ringenier voor de nodige 

adviezen en kritieken en Bram van Ekeren, Philippe Rol 

en Geesje Wielens voor de laatste loodjes. 
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1 Uit: Noordvleugelbrief, augustus 2006 
2 Uit: Toekomst Almere; integraal ontwikkelingsplan 
3 Het groeiende aantal mogelijkheden om te 

communiceren via internet maakt op zijn beurt 

de beslissing om een (verre) reis te maken weer 

makkelijker; denk aan websites als waarbenjij.nu en 

aroundtheglobe.nl, of software als Skype en MSN 

Messenger. 
4 Het is in deze context opvallend dat in zijn lezing 

'Bauen Wohnen Denken' Heidegger zijn definitie van 

het begrip 'plaats' uitlegt aan de hand van een brug over 

een rivier, in de ogen van Castells en Augé toch eerder 

een 'space of flows' of een 'non-place' . 
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