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Voorwoord 
Dit verslag is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de Technische Universiteit in Eindhoven, waar 
ik de studie architectuur heb gevolgd binnen de capaciteitsgroep Architectuur van de faculteit Bouwkunde. 

In dit verslag is mijn afstudeerproject in zijn definitieve vorm vastgelegd. Samen met het gehele atelier, 
bestaande uit een groep van vijftien mensen, heb ik hier het laatste aderhalfjaar aan gewerkt. Het verslag 
beschrijft het onderzoek- en ontwerpproces van twee ontwerpen en een gezamenlijk ontworpen masterplan. 
Beide ontwerpen verschillen zowel qua schaal, functie en volume enorm van elkaar. 
De eerste opgave, het M4 traject, dat als vooronderzoek van het afstuderen wordt gezien, bestond uit het 
ontwerpen van een tijdelijke woning van ongeveer 35 m2. Rekenend houdend met een wetmatigheid. Alle 
resultaten van het atelier zijn hierbij vastgelegd in een boekje met de titel 'Ontwerpen met wetmatigheden'. 
Na deze publicatie in januari 2007, zijn we begonnen met het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en 
masterplan van de mogelijke ruimtelijke consequenties die het organiseren van de Olympische Spelen in 
Nederland zou kunnen hebben. 
Het masterplan is tot stand gekomen in het kader van het afstudeeratelier 'Atelier IJ-as', begeleid door prof. Ir. 
René van Zuuk. In het plan zijn drie deelgebieden aangewezen. Per gebied zijn er diverse randvoorwaarden 
opgesteld voor de verdere uitwerking ervan. Zij vormen een houvast voor het ontwerpen van de diverse 
accommodaties die benodigd zijn voor de Olympische Spelen. Deze gezamenlijke zoektocht gaf het startschot 
voor de laatste fase van onze studie aan de TU in Eindhoven, het M5 traject, dat voor mij persoonlijk bestond 
uit het ontwerpen van een Olympisch Tenniscomplex voor de Olympische Spelen van Amsterdam in 2028. 
De opdracht heeft een grote mate van complexiteit in zich vanwege de schaal en de functie tijdens de 
Olympische spelen en na de Olympische spelen. Het ontwerp ligt verankerd in twee kaders die gelijktijdig 
zijn ontwikkeld; 

1 - het stedenbouwkundig kader, in de vorm van een masterplan, dat door het gehele atelier gezamenlijk 
i is vormgegeven. 
2 - het theoretisch kader, dat voor iedereen persoonlijk is. 

Gedurende het gehele afstudeertraject zijn diverse personen betrokken geweest bij de totstandkoming van 
het eindproduct, en het uiteindelijke ontwerp. In het bijzonder wil ik mijn afstudeercommissie; René van 
Zuuk, Ralph Brodruck en Rijk Blok bedanken, voor hun expertise, visie, analyses en het geduld, gedurende 
de verschillende begeleidingsgesprekken. Daarnaast wil ik een woord van dank richten aan mijn familie, 
vrienden en medestudenten voor hun steun, hulp en getoonde begrip tijdens mijn afstudeerperiode. 

Twan Moors, Someren, september 2009 
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Atelier Rene van Zuuk 
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'Verbruggen: Nederland kan 
Olympische Spelen aan' -
de Volkskrant 

'Staatssecretaris gelooft in sport als 
bindmiddel van samenleving' -
de Volkskrant 

'Meerderheid wil Olympische Spelen 
2028 in Nederland' -
TNS NIPO 

'Bouwen aan een sportklimaat op 
olympisch niveau' -
NOC*NSF 

INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
Aanleiding voor de opgave van het afstudeeratelier is de mogelijke kandidatuur van Nederland voor de 
Olympische Spelen van 2028. Kranten openen geregeld met berichten die wijzen op een mogelijke kandidatuur 
en het NOC*NSF nam het initiatief om nader onderzoek te doen naar de haalbaarheid van en het draagvlak I 
voor de organisatie van de Spelen in Nederland. 

Het organiseren van de Spelen geeft een land de mogelijkheid zich te profileren op het wereldtoneel. 
Gedurende de voorbereiding en tijdens de Spelen zelf krijgt het organiserende land veel media-aandacht. 
Daarnaast geven de Olympische Spelen een land de mogelijkheid om infrastructurele problemen aan te 
pakken en vooruitstrevende stedenbouwkundige uitbreidingen of vernieuwingen te doen. Amsterdam heeft 
in het verleden een bid uitgebracht om mee te dingen naar de Olympische Spelen van 1992, maar de timing 
en het politieke klimaat waren op dat moment ongunstig. Op dit moment is er echter vraag naar nieuwe 
stadions en faciliteiten. De hockeyverenigingen van Amsterdam willen een nieuw sta -.dion en Nederland wil 
het WK-voetbal van 2018 organiseren, waarvoor een nieuw voetbalstadion nodig is. Amsterdam ontwikkelt 
zich tot een metropool, met een hoogstedelijk zakencentrum op de Zuidas, veel forenzenverkeer en een grote 
woon behoefte. 

In 2028, honderd jaar na de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam, lijkt de tijd rijp voor een vervolg. 
Atelier IJ-as, onder begeleiding van René van Zuuk, heeft na aanleiding hiervan haar visie ontwikkeld over de 
mogelijkheid en uitvoering van een Olympische spelen in Nederland in het jaar 2028. 

De actualiteit van het onderwerp van het afstudeerproject tezamen met mijn interesse in sport, hebben me 
doen kiezen voor deelname aan dit afstudeeratelier. 

1.2 Probleemstelling 
Collectief 
Het belangrijkste van de Olympische Spelen zijn de beelden die het genereert, deze zullen herinnerd worden 
door miljoenen mensen van over de hele wereld. Architectuur en stedenbouw hebben daarin een interessante 
rol. Als toekomstig architect is het geweldig om mee te werken aan een ontwerp voor een geheel nieuwe stad. 
Dit traject begint natuurlijk met de ontwikkeling van een goed stedenbouwkundig plan. Als collectief moet een 
visie worden ontwikkeld dat wordt omschreven in een masterplan. In dit masterplan hebben we onderzocht 
hoe de Olympische Spelen van 2028 in Amsterdam kunnen plaats vinden en welke stedenbouwkundige 
toekomstplannen en infrastructurele ontwikkelingen hierbij een positieve bijdrage kunnen leveren voor de 
gewenste ontwikkeling van Amsterdam. 
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We probeerden antwoord te vinden op vragen als; 
Op welke manier kunnen de nieuw te ontwikkelen voorzieningen onderdeel vormen van een integrale 
visie voor de Olympische Spelen? 
Welke infrastructurele vernieuwingen zijn noodzakelijk en wenselijk voor zowel de organisatie van de 
Olympische Spelen als voor de ontwikkeling van Amsterdam tot metropool? 
Op welke manier kunnen de Olympische voorzieningen zowel tijdens als na de Spelen optimaal 
functioneren? 

Verder is onderzocht welke van de benodigde accommodaties er al aanwezig zijn, welke locaties zich 
uitstekend lenen voor een upgrade naar Olympische maatstaven en met welke accommodaties de stad ook na 
de Olympische Spelen nog in een behoefte kan voorzien. 

Alle resultaten van het atelier zijn vastgelegd in een boekje met de titel 'Amsterdam IJ-as Masterplan 
Olympische Spelen Amsterdam 2028'. Het masterplan kan vervolgens als uitgangspunt en leidraad dienen 
voor de individuele ontwerpopgaven die binnen het atelier moeten worden geformuleerd. 

Individueel 
Mijn individuele opdracht zal bestaan uit het ontwerpen van een Olympisch Tenniscomplex I 
Opleidingscentrum in het Olympisch Park. 

De keuze voor een complex voor de tennissport tijdens de Olympische Spelen is niet geheel toevallig gekozen. 
Ik beoefen zelf al jaren deze sport. Daarnaast is tennis op dit moment sport nummer twee in Nederland. 
Ongeveer 1 .400.000 mensen beoefenen de sport en deze is nog steeds groeiende. Het is verder opvallend 
te vermelden dat de verdeling man/vrouw bij de beoefenaars 50/50 is. Daarnaast is tennis op dit moment de 
sport welke het meest live uitgezonden wordt. Gezien deze positieve cijfers en ontwikkelingen is er een groot 
draagvlak voor goede permanente professionele voorzieningen/faciliteiten in Nederland. 

Als we kijken naar de bestaande tennisfaciliteiten in Nederland dan zien we dat we op dit moment niet 
de beschikking hebben over dergelijke permanente faciliteiten, zoals een tennisstadion of nationaal 
opleidingscentrum. 
De drie grote ATP toernooien- ABN AMRO, Ordina Open en DutchOpen-en de Davis-en Fed-Cup die in ons 
land plaats vinden worden tot nu toe altijd gespeeld in/op multifunctionele en/ of tijdelijke voorzieningen. Deze 
voorzieningen worden jaarlijks voor een aantal weken opgebouwd en daarna weer afgebroken. 
De KNLTB en het Dutch Open hebben dit probleem ook al onderkend en zijn zodoende al bezig met 
toekomstplannen voor een nieuw groot tenniscomplex in Nederland. 

15 
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INLEIDING 

Daarnaast is de cultuur in Nederland op dit moment nog niet geschikt voor het begeleiden van jonge 
toptalenten. Hierdoor zullen de huidige Nederlandse jeugdtalenten niet de top kunnen halen in de komende 
jaren. Van de laatste generatie tennissers bijvoorbeeld is alleen Michaëla Krajicek van de partij geweest op 
de Olympische Spelen van Beijing. 

We kunnen dus stellen dat het tennis in Nederland een vaste plaats ontbeert! 

Waarom zouden we de Olympische spelen niet aangrijpen om het tennis in Nederland een boost te geven 
en te zorgen voor een Tenniscomplex van Olympisch niveau, wat tevens dienst doet als opleidingscentrum 
voor de KNLTB, zodat er over een aantal jaren weer een nieuwe talentvolle generatie Nederlandse tennissers 
opstaat. 

Mijn opgave is het ontwerpen van een stadion/complex, dat past binnen de thematiek van het Olympische 
spelen en de gekozen visie van het gezamenlijke masterplan en die de kwaliteiten van de stadiontypologie 
belichaamd, maar deze vertaalt in het tijdvlak en de context waarin het gebouwd wordt. 

1.3 Verslagstructuur 
Het antwoord op de vraag: 'Hoe kunnen we een stadion/complex ontwerpen en vorm geven, dat past binnen 
de thematiek van het Olympische spelen en de gekozen visie van het gezamenlijke masterplan en die de 
kwaliteiten van de stadiontypologie belichaamd, maar deze vertaalt in het tijdvlak waarin het gebouwd wordt', 
is in dit boekwerk verbeeld en verwoord en wordt in delen uiteengezet. 
Na de inleiding volgt deel 11: Onderzoek/analyse. Een deel van dit onderzoek is een weergave van een traject 
waarbij het gehele atelier heeft geparticipeerd, daarom zijn er in dit deel teksten gebruikt die uit het gezamenlijke 
masterplan komen. Verder wordt er gezocht naar de architectonische houding en ontwerpbenadering voor 
het ontwerpen van een Olympisch tenniscomplex. 
Deel 111 bestaat uit een theoretisch deel in de vorm van een essay. Deel 11 en deel 111 vormen samen het 
gereedschap voor het realiseren van deel IV: Het ontwerp. Het verslag wordt afgesloten met deel V: Reflectie 
& samenvatting. Hierin wordt het product en het proces nog eens onder de loep genomen, in het bijzonder 
de afstudeerperiode, waarin ik mijn fascinaties voor de architectuur probeer samen te vatten. 

16 
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ONDERZOEK I ANALYSE 

2.1 Geschiedenis Olympische spelen 
De Olympische Spelen hebben een lange geschiedenis. Wat begon als een religieuze aangelegenheid is 
uitgegroeid tot het grootste en belangrijkste sportevenement van de wereld. 

776 v.Chr. - 393 n.Chr: De Olympische Spelen zijn van een klassieke ouderdom 
De eerste Olympische Spelen vonden waarschijnlijk plaats in de negende eeuw voor Christus, een kleine 
drieduizend jaar gelden. De eerste geschreven bronnen over de Spelen dateren van 776 v. Christus. Het 
grootste deel van de onderdelen waren bestemd voor religieuze rituelen. De Romeinse keizer Theodosius I 
zag de Spelen en de bijbehorende verering van de Griekse goden als niets meer dan een heidens feest dat 
de verspreiding van het christendom belemmerde en verbood daarom vanaf 394 na Christus de klassieke 
Olympische Spelen. 

1896 - 1932: Modernisering van de oude Olympische Spelen 
Vijftien eeuwen na de opheffing van de klassieke Olympische Spelen, kwam Baron Pierre de Coubertin 
met het idee om opnieuw Olympische Spelen te organiseren. De Coubertin was ervan overtuigd dat de 
vriendschapsbanden tussen volkeren versterkt zou worden. Om die reden voerde Baron Pierre de Coubertin 
in 1896 de huidige Olympische Spelen in. Deze werden gehouden in Athene, waar Koning George I op 6 
april voor ongeveer 50.000 aanwezigen de eerste moderne Olympische Spelen voor geopend verklaarde. De 
dertien landen die deelnamen leverden samen 311 atleten. 

1936 - 1948: Duistere Spelen 
De Spelen van 1936 vormden een keerpunt in de geschiedenis. Adolf Hitier gebruikte ze als een 
propagandamiddel voor zijn nationaalsocialistische ideologie. Om zoveel mogelijk overwinningen te behalen 
en zodoende de Arische superioriteit te bevestigen, verstrekte de overheid anabole steroïde en testosteron 
aan Duitse atleten. Eenzelfde voortvarendheid en ambitie bleken ook uit de immense infrastructuur die voor 
de Olympische spelen werd opgezet. Voor het eerst waren de belangrijkste Olympische doelstellingen 
overschaduwd door politieke motieven. 

1948 - 1968: Media spelen 
Het mediatijdperk werd ingeluid door de eerste televisie uizending van de spelen in 1936. Deze nieuwe 
zichtbaarheid voor de hele wereld versterkte de band tussen de gaststad en de Olympische ideologie. 
De snelle toename van de verspreiding via de media had een enorme invloed op de Olympische Spelen: 
inkomsten en uitgave stegen, maar hiermee ook het aantal boycots. 
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1972 - 1988: Politieke Spelen 
de koude oorlog en daarmee de economische inzinking wierpen een schaduw over de Spelen. De spelen 
van München liepen uit op een drama door een Israëlisch gijzelingsdrama waar 17 mensen bij omkwamen. 
De sobere Spelen deden hun intrede. 

1992 - 2008: Commerciële Spelen 
1989 betekende voor veel landen het begin van een nieuw tijdperk van vrijheid en democratie. Na de val van 
het ijzeren gordijn was het mogelijk om de Spelen nieuw leven in te blazen als een succesvol, openbaar, 
commercieel entertainmentevenement Het eerste voorbeeld hiervan is de Olympische Spelen van 1992 in 
Barcelona, welke een groot succes bleken. De Spelen waren hiermee een instrument van stadsontwikkeling 
geworden. 
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2.2 Geschiedenis van het tennis 
Door schriftelijke overleveringen en vondsten uit het verleden is het bekend dat balspelen zo oud zijn als de 
menselijke beschaving. We kunnen aannemen dat de meeste balspelen die in en rond de middeleeuwen 
beoefend werden hun oorsprong vinden bij de Grieken, Romeinen en Egyptenaren. 

Maar hoe heeft tennis zich kunnen ontwikkelen tot de sport die we nu kennen? 
Hiervoor moeten we terug naar de 11 e eeuw. Er werd toen in Frankrijk een balspel gespeeld, dat je zou 
kunnen beschouwen als de voorloper van tennis zoals het nu wordt gespeeld. 
De bedoeling van dat oude spel was om een bal door middel van het slaan met de vuist, arm of een rechthoekig 
plankje zo lang mogelijk in de lucht te houden. In de late middeleeuwen werd dit spel verder ontwikkeld 
doordat het populair werd bij de Franse adel. Het spel heette in die tijd ook wel jeu de paume wat vrij vertaalt 
"spel met de handpalm" betekent. 
Aanvankelijk werd het jeu de paume zoals gezegd met de blote hand gespeeld, maar de komst van het racket 
was niet tegen te houden. Je kon er gewoonweg veel harder mee slaan. Geschiedkundigen gaan er vanuit 
dat het woord racket afkomstig is uit het vlaams-nederlands. Het komt van re-kets, een voorwerp om de bal 
terug te kaatsen. 

Rond 1600 waren de balsporten tennis (Engeland), kaatsen (Holland), jeu de paume (Frankrijk) of giocco 
della racquetta (Italië) , de populairste sport van Europa. Maar aan het einde van de 17e eeuw werden deze 
balsporten steeds minder populair. De professionalisering van het tennis zorgde voor veel ruzies om geld en 
steeds meer tennisbanen werden ongebouwd tot theater. 

In de tweede helft van de 19e eeuw werd het in Engeland mogelijk om buiten tennis te spelen, waardoor 
het de naam Lawntennis (veldtennis) kreeg. Dit was mogelijk door de uitvinding van rubber ballen. Het was 
allemaal een initiatief van de Engelse majoor Walter Wingfield, deze Wingfield stelde in 1874 de regels op 
voor het tennis en hier is tot op de dag van vandaag nog weinig aan veranderd. In 1877 werd voor de eerste 
keer het fameuze toernooi Wimbiedon georganiseerd op de grasbanen van de All England Crocket Club. Nu, 
meer dan een eeuw later, is deze bakermat uitgegroeid tot het Mekka van de ware tennisliefhebber. 

In de eerste jaren werd alleen 's zomers in de open lucht gespeeld, maar al snel werd ook op gravel en in 
latere jaren op beton, kunststof en dergelijke het gehele jaar door zowel buiten als binnen gespeeld. 
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ONDERZOEK I ANALYSE 

Het woord 'tennis ' waar komt het vandaan? 
De herkomst van het woord 'tennis' is niet geheel duidelijk. Er zijn verklaringen die zeggen dat het woord 
zijn oorsprong vindt in het Franse 'tenez', in het Engelse 'ten' of in het Duitse woord 'tenne'. De meest 
geloofwaardige is die van het Franse 'tenez' wat vrij vertaald 'houd hem' betekent. Je moest je tegenstander 
namelijk waarschuwen dat je opsloeg. Dit moest vroeger ook wel, want de ballen waren veel zwaarder dan nu 
en als je die tegen je hoofd zou krijgen, dan had je een probleem. Deze waarschuwende kreet wordt in deze 
tijd nog steeds gebruikt bij bijvoorbeeld het balspel pelote, een Baskische verwant van het tennis. 

De aparte telling van het spel heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat men vroeger altijd omgeld speelde. , 
Als men oude prenten bekijkt van het tennis dan ziet men soms namelijk de muntstukken naast de baan 
liggen. Het is logisch te veronderstellen, dat men om een 'kwartje' per punt speelde. En dat leidde tot de 
telling: 15 - 30 - 45 en tenslotte: spel/game. Van de 45 is tegenwoordig de 5 weggevallen, maar in oude , 
geschriften komt men de telling met 45 nog wel tegen. 

Voor miljoenen mensen is tennis een ideale vorm van recreatie of wedstrijdsport. Geen middeleeuwer die 
1 

voorzien zal hebben dat het Jeu de paume zich ooit nog eens zou ontwikkelen tot één van de meest beoefende 
sporten ter wereld. 

Tennis en de Olympische Spelen 
Tennis was een van de sporten die op het programma stonden van de eerste moderne Olympische Spelen. 
Het bleef een Olympische sport tot en met de spelen van 1924, waarna het van het programma verdween. Er 1 

werden in 1968 en 1984 weer demonstratiewedstrijden gegeven op de Olympische Spelen en sinds 1988 is 
tennis weer een volwaardige Olympische sport geworden. 

Er wordt gestreden in 4 verschillende categorieën; het heren enkelspel, heren dubbelspel, dames enkelspel 
en het dames dubbelspel. 

32 







I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
' René van Zuuk: 'Inleiding'

Ontwerpen met wetmatigheden 

I 

I 

2.3 M4 project 
2.31 Inleiding 
Gelijktijdig met ons vooronderzoek zijn we bezig geweest met onze eerste ontwerpopgave, het M4 project. De 
opgave van dit project was het ontwerpen van een tijdelijke woning van ongeveer 35 m2. Rekenend houdend 
met een wetmatigheid. De onderzochte en toegepaste wetmatigheid is sturend voor het ontwerpproces en 
is zorgdrager van het concept. Een wetmatigheid kan van functionele, constructieve, bouwtechnischeen/of 
structurele aard zijn. 

'Na de onderzoeken van Frei Otto, het structuralisme in de jaren '70, en de high-tech architectuur van de jaren 
'80, waarin architecten ontwierpen op basis van wetmatigheden en structuren, lijkt er nu een tijd aangebroken 
te zijn voor een hernieuwde kennismaking. 

Door de jaren heen stelt de computer ons steeds beter in staat om gebouwen met complexe vormen te 
ontwerpen. Zoals bij meerdere nieuwe ontwikkelingen in de architectuur was de verschijningsvorm van 
de eerste computer-iconen heel belangrijk. Het waren pakkende beelden van vreemdsoortige objecten 
en gebouwen met vloeiende voren die meteen tot de verbeelding spraken. Ze hadden een grote 
aantrekkingskracht op een deel van de jonge generatie architecten. De objecten werden ontworpen met de 
computer, met computerprogramma's die niet ontwikkeld waren voor de bouw maar voor de filmindustrie. 
Daarmee ontstonden de eerste problemen. Het genereren van images is één, maar het vervolgens bouwen 
van die images is een heel ander verhaal. Op dit moment zijn er nog maar betrekkelijk weinig projecten 
gebouwd die door middel van de computer gegenereerd zijn. 

De technologische ontwikkeling gaat echter steeds verder en door middel van Computer Numerical Control 
(CNC) technieken is het momenteel al mogelijk om bijna alle complexe vormen te produceren. Echter zolang 
de machines de complexe vormen moeten snijden uit rechthoekig basismateriaal, zal het materiaalverlies 
relatief hoog zijn en de efficiëntie van de constructies laag. In dat opzicht zou het wenselijk zijn wanneer er 
3D-printers ontwikkeld worden die één-op-één elementen, in bijvoorbeeld beton, kunnen vormen. Daarnaast 
moeten architecten leren om gebouwen te ontwerpen die voorzien zijn van een heldere onderliggende 
structuur. 

~ ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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De eerste gegenereerde blob-objecten hadden een geheel vrije aardappelvorm, maar momenteel worden de 
vormen intelligenter en voldoen ze aan vooropgestelde wetmatigheden. Voor deze wetmatigheden kunnen 
scripts ontwikkeld worden die vervolgens het object of een detail kunnen genereren. Het script moet op dit 
moment gezien worden als ontwerptooi welke de architect kan helpen bij het verfijnen van zijn uiteindelijke 
ontwerp. De architect blijft verantwoordelijk voor het totaal concept. Het script kan zorgdragen voor een 
afzonderlijke reeks bewerkingen. Bij deze exercitie waarbij de studenten een ontwerp moesten maken van , 
een vakantiewoning zijn er scripts geschreven die uit gaan van een bepaalde wetmatigheid. Op die manier 
kan een intelligent systeem ontstaan waarbij het mogelijk is om een complexe vorm te creëren die financieel 
haalbaar is.' 

2.32 Shifting E/ements 
Mijn uitgangspunt was o.a. de wetmatigheid van een honingraat, deze heb ik onderzocht, getransformeerd , 
en toegepast. De honingraat structuur heb ik omgezet in een 3-D structuur. Daarna heb ik die ruimtelijke 
structuur vereenvoudigd door twee elementen en twee passtukken te maken waarmee de gehele structuur 
samengesteld kan worden. Hierdoor kan men met 4 elementen de gehele structuur samenstellen, aanpassen , 
en uitbreiden. 

Door het aaneenschakelen van de verschillende elementen kan men in 4 richtingen werken. De structuur 
1 

kan op 3 manieren geplaatst worden. Namelijk horizontaal, verticaal en in een hoek van 45 graden. Door de 
structuur verticaal te plaatsen is het een ideale structuur om te beklimmen. Hierdoor ontstond het idee van 
een 'klimwoning'. 

De openingen in de 2 elementen kunnen opgevuld worden door een dicht, draaiend of glazen passtuk. Door 
het slim plaatsen van de elementen en passtukken kan men verschillende 'klimroutes' over de gevel creëren. 
Openingen zoals ramen en deuren ontstaan door het aaneenschakelen van de elementen. Zodat hiervoor 
geen extra elementen voor toegevoegd moeten worden. Hierdoor blijft het geheel zuiver. 

Het script voor deze woning zou kunnen bestaan uit het opgeven van een aantal randvoorwaarden en 
variabelen. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld: aantal elementen, percentage glazen passtuk, percentage 
dicht passtuk, percentage draaiend passtuk en een opgegeven klimroute. 
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2.4 Olympische Spelen 2028 
2.41 Waarom Nederland? 
Na de succesvolle sportieve prestaties van Nederlandse sporters bij de Olympische Spelen van 2000 en 
2004, in Sydney en Athene, ontstond na lange tijd weer een publieke discussie over de vraag of Nederland 
de Olympische en Paralympische Spelen zou willen en kunnen organiseren in de toekomst. 
De reacties hierop liepen in eerste instantie sterk uiteen. Er worden namelijk hoge eisen gesteld aan het 
organiserende land, denk bijvoorbeeld aan goede infrastructuur, huisvesting en de modernste sportfaciliteiten. 
Er moeten daarom grote investeringen worden gedaan om aan deze eisen te voldoen. 

Het NOC*NSF heeft naar aanleiding van de publieke discussie het initiatief genomen om nader onderzoek te 
doen naar de haalbaarheid en het draagvlak van de organisatie van de Olympische Spelen. 
Het organiseren van een Olympische Spelen gaat natuurlijk niet over een nacht ijs, daarom is het jaar 2028 
als organiserend jaar gekozen om aan te geven dat er sprake is van een lange termijntraject Anderzijds is 
2028 een jaartal wat de bevolking zal inspireren en enthousiasmeren. Het is dan immers 100 jaar geleden dat 
in Amsterdam de eerste en tot nu toe enige Olympische Spelen in Nederland werden georganiseerd. 

Naast de publieke belangstelling voor het organiseren van de Olympische Spelen zien we ook dat in Nederland 
de vraag naar accommodaties voor topsport is toegenomen. Dit is niet alleen goed voor de topsport, maar . 
kan ook het enthousiasme van de Nederlanders voor sport in het algemeen bevorderen. Sportieve successen 
trekken namelijk mensen aan en maken deze enthousiast om zelf aan sport te gaan doen. Daarnaast vestigen 
deze nationale successen de aandacht op het land en zijn op deze manier goed voor o.a. de toeristenindustrie 
en export. 

Nederland beschikt op het moment over een aantal accommodaties, sommige goed, sommige minder, maar 
geen van alle zijn op dit moment echter van een kwaliteit die vereist is voor grote evenementen zoals de 
Olympische Spelen of het Wereldkampioenschap voetbal. De accommodaties liggen niet bij elkaar in de 
buurt en zijn soms ronduit slecht gelegen en moeilijk te bereiken. 

2.42 Amsterdam als organisator 
Voor een groot deel van de internationale bezoekers zal Nederland niet meer zijn dan de omgeving van 
Amsterdam, de stad is bekend over de hele wereld. Dit samen met het gegeven dat de Olympische Spelen 
van 1928 in Amsterdam plaatsvonden, geeft aanleiding om ook nu Amsterdam als hoofdlocatie in te zetten. 
Naast deze maatschappelijke keuzes zijn de belangrijkste voorzieningen ook in de regio van Amsterdam 
gelegen. Schiphol is hiervan een belangrijk voorbeeld. Ook de haven kan bruikbaar zijn tijdens de Spelen. 
Daarnaast kent de regio een aantal die van een redelijk niveau zijn . 
Nederland heeft met het organiseren van de Olympische Spelen van 2028 een uitgelezen kans om haar 
sportfaciliteiten op te waarderen en zo het topsportklimaat in Nederland te vergroten. Daarnaast is het ook 
een mogelijkheid om een deel van de infrastructuur in Amsterdam en omstreken op te waarderen. 
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2.5 Stedenbouwkundige ontwikkeling Amsterdam 
Een ander aspect waarom gekozen is voor de regio Amsterdam is vanwege de plannen die er zijn voor het 
maken van een nieuwe verbinding tussen Amsterdam en Almere. Deze verbinding zal de bereikbaarheid van 
beide steden moeten vergroten. Hierdoor zullen Amsterdam en Almere een nog intensievere samenwerking 
aangaan dan nu al het geval is. 

Een belangrijk doel dat in alle studies nagestreefd wordt, is een integrale ontwikkeling van de gehele regio 
Amsterdan-Aimere. De samenhang tussen beide steden is evident en dientverder uitgebreid te worden. Echter, 
deze samenhang bevindt zich nu slechts op het mentale vlak; fysiek zijn beide steden nog onvoldoende met 
elkaar verbonden. Het bestaande netwerk heeft nu al te weinig capaciteit en met de voorziene ontwikkelingen 
zal de vraag explosief stijgen. Het is onwaarschijnlijk dat alleen een vergroting van de capaciteit van het 
bestaande netwerk voldoende is voor deze groeiende vraag. Dit betekent dat er nieuwe routes aangelegd 
moeten worden, waarbij ook nieuwe vormen van vervoer beschouwd dienen te worden. Een nieuwe 
verbinding moet de twee steden op een logische en efficiënte manier verbinden en zal voldoende afstand 
moeten hebben van de huidige verbinding over de Hollandse brug, om als volwaardige variant te kunnen 
dienen. Een mogelijke route door het IJmeer, zoals voorgesteld door het team van Teun Koolhaas, biedt in dit 
opzicht veel mogelijkheden. De twee nog te ontwikkelen woongebieden IJburg en Almere Pampus kunnen 
daardoor met elkaar en met de regio worden verbonden. 

Hoewel in de planning voor de tweede fase van IJburg niet wordt uitgegaan dat de verbinding tussen 
Amsterdam en Almere er komt, zal de lijn zeker een meerwaarde kunnen zijn voor het gebied, mits deze goed 
wordt ingepast. In de voorstellen zoals die er nu liggen is daarom extra ruimte gereserveerd ten behoeve van 
infrastructuur. Ten tweede loopt de lijn langs de Zuidas en Schiphol, zodat ook deze gebieden een goede 
ontsluiting binnen de regio krijgen. Door uit te gaan van hoogwaardige openbaar vervoer, kan de lijn het 
autoverkeer ontmoedigen en zodoende de A6 ontlasten. 

De Olympische Spelen kunnen een grote impuls en misschien zelfs doorslaggevend zijn voor het realiseren 
van deze plannen. Bij het organiseren van de Spelen is het infrastructurele aspect namelijk van groot belang. 
Tijdens de Spelen moeten enorme aantallen bezoekers en goederen efficiënt worden vervoerd en ook de 
bouw van alle benodigde stadions en faciliteiten zullen veel van de infrastructuur eisen. De Spelen kunnen 
zodoende een extra aanleiding voor de grote infrastructurele ontwikkelingen in de regio Amsterdam-Almere 
zijn. 
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2.6 Masterplan atelier IJmeer 
2.61 Magneetzweefbaan 
In ons concept ligt de nadruk op de 'lijn' als verbindend element tussen de diverse accommodaties van 
de Olympische Spelen en de verbinding van Schiphol naar Almere. Daarnaast zal deze lijn samen met de 
te bouwen faciliteiten het uithangbord voor de Olympische Spelen in Nederland moeten worden, zodat de 
wereld kan zien waar Nederland toe in staat is in 2028. Door te kiezen voor een magneetzweefbaan wordt er 
een apart tracé gemaakt, wat de lijn als Olympisch bindend element versterkt. 
Deze lijn loopt vanaf Schiphol tot aan het centrum van Almere en zal als verbindingselement van alle 
Olympische voorzieningen dienen. Door het Olympisch Park aan de lijn te plaatsen tussen Amsterdam en 
Almere en in het IJmeer te situeren is er nog meer aanleiding om deze lijn ook daadwerkelijk te realiseren. 
Daarnaast geeft de lijn de mogelijkheid om enkele accommodaties in Almere te situeren. 
Het totale Olympische plan zal dus bestaan uit een gebied dat uitgestreken is van Schiphol tot Almere. 

2.62 Deelgebieden 
Met het concept van de lijn Amsterdam-Almere was het al snel duidelijk dat er voor de Olympische Spelen 
een aantal concentratiepunten ontstaan. Zo is het gebied rond het Amsterdamse bos, met daarin de Bosbaan 
en de hockeyvelden van Amsterdam uitermate geschikt voor het aanleggen van de Olympische roeibaan en 
het nieuwe Olympische hockeystadion. Deze functies bevinden zich op een as loodrecht op de Amsterdam
Almere lijn. 

Een tweede as loodrecht op de lijn bevindt zich in Almere. Hier worden het Regattacentrum en het 
Hippisch centrum gesitueerd. Daarnaast bevinden zich aan deze as een topsporthal, een accommodatie 
voor beachvolleybal en de schietbaan. Deze tweede as ligt in de uitbreidingswijk Almere Pampus en wordt 
ontsloten door een station dat zich op het kruispunt van deze as met de Amsterdam-Almere lijn bevindt. In dit 
concentratiepunt bevinden zich tevens het Holland Heineken House en een Olympisch hotel. 

De grootste accommodaties voor de Olympische Spelen kunnen niet worden ingepast in de bovengenoemde 
twee gebieden, zodat het noodzakelijk is om een derde zwaartepunt te creëren op de lijn. Onder andere 
het Olympisch Stadion, het zwemstadion en het tenniscomplex zullen in dit nieuw te ontwikkelen gebied 
gesitueerd worden. Daarnaast krijgen ook het Olympisch Dorp en het Mediacentrum hier een plek. De 
genoemde functies vormen samen het belangrijkste station op de Amsterdam-Almere lijn: Nieuw Pampus. 

Door de spreiding van de zwaartepunten van de Olympische Spelen over de lijn krijgen Amsterdam en 
Almere beiden de mogelijkheid om te profiteren van de Spelen en worden tevens ook de lasten verdeeld. De 
verschillende sportstadions en -hallen zijn zo geplaatst dat ze een toekomst hebben in het gebied waar zij 
gebouwd worden. 
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2.7 Olympisch Park- Nieuw Pampus 
In dit hoofdstuk wordt het ontwerp van Nieuw Pampus gemaakt door Atelier IJ-as aan de hand van tekst en 
af-.beeldingen verklaart en omschreven. De volledige versie is te vinden in de uitgave "Masterplan Olympische 1 
Spelen Amsterdam 2028" van Atelier IJ-as. 

2. 71 Het Olympisch Park ~ 
Het Olympisch Park vormt op sportief gebied de kern van de Olympische Spelen. Hier zijn op een relatief klein 
oppervlak de belangrijkste functies van de Spelen samengebracht. Het Olympisch Park is dan ook duidelijk 
het 'hart' van de Olympische Spelen. Het verschil in karakter tussen het Olympisch Park en de andere twee~ 
deelgebieden - de Sport-as en Almere Pampus - is dat het Olympisch Park geheel afhankelijk is van de lijn, 
omdat het een geheel 'nieuw' gebied in het IJmeer is. 

Een belangrijk element is zoals eerder al aangegeven de infrastructuur. Onder het eiland waarop het j 
Olympisch Park zich bevindt, loopt een tunnel waarin de magneetzweefbaan, de metro en een autoweg zijn 
ondergebracht. Deze hoogwaardige vervoerssystemen kunnen zeer efficiënt de gebruikers en bezoekers van ~ 
en naar het eiland transporteren. Ter plaatse van het station is de aanwezigheid van de magneetzweefbaan 
en de metro te ervaren. 

Het autoverkeer - ondergeschikt aan het openbaar vervoer - blijft ondergronds. De magneetzweefbaan ~ 
wordt deels overdekt door een voetgangersdek, dat als openbare ruimte geldt. De diverse accommodaties 
worden rondom deze centrale ruimte gesitueerd, zodat zij als verbindend element van het Olympisch Park ~ 
zal gelden. 
In het centrum van het park wordt een station voor de magneetzweefbaan gesitueerd. Het eiland kenmerkt 
zich door een sterke lineaire structuur, welke vanuit het station, logistiek gezien, centraal is opgebouwd. 

2. 72 Ontwerpconcept Olympisch Park 
Het eiland dat is vormgegeven als een pier bestaat uit twee delen: een recreatief en op sport gericht deel met 1 
grootschalige functies (stadions, bioscopen, etc.) en een residentieel deel. Deze delen worden tijdens de 
Olympische Spelen respectievelijk het Olympisch Park en het Olympisch Dorp. Het Olympisch Stadion vormt 
hierin de afsluiting van het eiland vanaf Amsterdam en vormt de kop vanaf de zijde van Almere. Het stadion 1 
is hierdoor van verre herkenbaar als symbool voor de Olympische Spelen. Tussen het Olympisch Stadion 
en het residentiële deel liggen de voorzieningen voor tennis en zwemmen en het mediacentrum. Na de 
Spelen zullen deze functies een 'Leisure'-status krijgen en zullen zij, aangevuld met andere faciliteiten, ervoor 

1 
zorgen dat dit deel van het eiland niet alleen gaat functioneren op regionaal niveau, maar ook op nationaal 
en internationaal niveau. 
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2. 73 Verschillende types en karakters 
Het woondeel heeft veel verschillende woontypologieën, variërend van grootstedelijke woongebouwen tot 
kleinschalige woonvilla's dicht op het water en loopt dus, net als het totaalplan, van een hoogstedelijke deel 
met een stedelijke uitstraling, naar een laagstedelijk deel met een dorps uiterlijk. Het geeft de atleten en de 
media een blik op Nederland. Na de Spelen biedt dit deel de bewoners een scala aan comfortabele en unieke 
woonsferen en zal het dus een vernieuwende stadsuitbreiding van Amsterdam worden. Het karakter van het 
residentiële deel zal meer op buurt- en wijkniveau functioneren. 

Het woon- en recreatiedeel zijn van elkaar gescheiden. Redenen hiervoor zijn de strenge veiligheidseisen 
voor het Olympisch Dorp tijdens de Spelen en het aangename woonklimaat dat je wilt creëren voor de 
toekomstige bewoners. 
Ook de openbare ruimte kent diverse karakters. Het voetgangersdek wordt verdeeld over verschillende 
gebieden die van elkaar verschillen in schaal en sfeer. Belangrijkste eigenschap van de openbare ruimte is 
dat tijdens de Spelen de atleten en de bezoekers van elkaar gescheiden kunnen blijven. 

Toeschouwers, zowel tijdens als na de Spelen, gebruiken slechts dat deel van de openbare ruimte, dat de 
stadions met het station verbindt. In dit gebied wordt de openbare ruimte begrensd door grote sportcomplexen. 
Omdat het daarnaast grote aantallen mensen zal moeten herbergen, is het grootschalig van opzet. 

Ter plaatse van het Olympisch Dorp heeft de openbare ruimte een heel ander karakter en vormt zij een 
boulevard die de woningen met elkaar verbindt. Het is hier kleinschaliger en meer beschut door omliggende 
bebouwing. Daarnaast kent de openbare ruimte hier een meer directe relatie met het water. Tijdens de Spelen 
is dit gebied niet direct verbonden met de openbare ruimte die door bezoekers wordt gebruikt. 

Een derde onderdeel van de openbare ruimte verbindt de woningen met de stadions. Dit dek vormt is 
direct gekoppeld aan de openbare ruimte tussen de woningen en loopt over het plein dat de bezoekers 
gebruiken naar de stadions. Op deze manier wordt een beveiligde verbinding gemaakt voor de atleten. 
Na de Spelen zal deze ruimte dienst doen als extra openbare ruimte voor de bewoners van het gebied. 

De ruimtelijke configuratie van het eiland is typologisch geordend. Vanuit Amsterdams perspectief begint 
het eiland laag en loopt, verdeeld over vier gebieden, naar het westen toe steeds meer op totdat het zijn 
maximale hoogte zal bereiken ter plaatse van het Olympisch Stadion. De vier gebieden herbergen elk die 
typologieën die horen bij de gestelde bouwhoogten. 
Hierdoor transformeert het eiland in de lengte richting niet alleen van laag naar hoog, maar ook van klein naar 
groot, van fijnmazig naar grof, van zacht naar hard. 
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Om de eigen karakters van elk gebied vanuit de centrale openbare as niet meteen prijs te geven zijn de 
verschillende delen ten opzichte van elkaar verdraaid. Hierdoor is vanuit ieder gebied maar een deel van het 
aangrenzende deel te zien. De unieke sfeer van iedere buurt blijft zodoende behouden, iedere bewoner van 1 
het eiland kan zijn plek vinden op het eiland. De kromming die zo in het gebied ontstaat, is gebaseerd op 
de maximale radius die een bocht in de magneetzweefbaan mag hebben, omdat deze maatgevend is. Door 
de drie knikken die het eiland maakt ligt deze in een kromming waardoor het Pampus als het ware omarmt, 1 
weliswaar op gepaste afstand. 

2. 74 Na de Olympische Spelen 1 
Wanneer de Olympische Spelen voorbij zijn moet Nieuw Pampus functioneren als een zelfstandig stadsdeel 
van Amsterdam. Publieke functies zoals supermarkten, cafés en scholen moeten worden toegevoegd, zowel 
ter plaatse van het recreatieve deel als het residentiële deel, inbreiden dus. Het is erg belangrijk dat de 1 
open-.bare voorzieningen in dit laatste deel niet alleen worden geaccommodeerd aan de centrale as, maar 
tevens ook worden geïntegreerd in de verschillende woonblokken. Op deze manier wordt voorkomen dat het 
openbare leven zich alleen maar voltrekt op de centrale boulevard met als ~ 
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Essay: Architectuur voor/van (massa)sport, dichtheid en identiteit 
3. 1 Inleiding 
Stadions en grote sportaccommodaties zijn in de 20e eeuw vooral het terrein geweest van ingenieurs. Maar ~ 

omdat deze bouwwerken niet alleen werken van techniek en constructie zijn, maar daarnaast ook van cultuur 
en ontwerp, hebben deze bouwwerken de laatste decennia weer de aansluiting gevonden met architectuur. 
De ontwikkelingen in sport, techniek en media maken van het stadion een dynamisch gebouwtype welke ~ 
voortdurend aan vernieuwing onderhevig is. 

Het onderzoek zal zich vooral richtten op het ontstaan en de ontwikkeling van de verschillende generaties l 
stadions: de verhouding tussen techniek en ontwerp, de rol van de architect, aspecten als controle, macht en 
massa, hun oorsprong, de wisselende rol van context, cultuur etc. 

Ik wil dit essay aangrijpen om het theoretisch gedeelte van mijn afstudeeronderzoek vorm te geven. En de ~ 
bevindingen daaruit inzetten bij mijn ontwerpstrategie. Zo wil ik na het onderzoek duidelijk uiteen kunnen 
zetten waarom het stadion van nu een bepaalde verschijningsvorm heeft. En daarnaast wil ik een beeld voor I 
mezelf kunnen vormen hoe het stadion in de toekomst eruit zal gaan zien en hoe het zal werken. 

Massa, dichtheid, sport, Olympische Spelen, Leisure/fun, exhibitionisme, sociale verbanden, cultuur, I 
structuren, context, ervaring, religie, commercie, individu, multifunctionaliteit zijn allemaal aspecten die bij het 
onderzoek betrokken zullen worden. 

3.2 De kracht van sport 
Om te weten waarom stadions zo centraal in onze samenleving staan en in het leven van zo vele mensen, is 
het van belang om de rol van de sport in de samenleving te onderzoeken. 

Sport is spel 
Het verschijnsel spel en spelen is inherent aan de aard van mensen. Het spelen vormt een fundamenteel 
onderdeel van de evolutie van het menselijk leven en de maatschappij. Omdat een spel al onze energie en 
vaardigheden vereist om zo goed mogelijk te presteren, kan het ons boven onszelf doen uitstijgen. Het spel, 
de sport geeft op zich al voldoening. 
We worden geboeid door de absoluutheid van het spel, de gerichtheid, de vaste structuur van spelregels 
en de begrenzing in tijd en ruimte. Sport is spel, is spelen, en in feite de zuiverste vorm van ordening van 
het bestaan. De kracht van sport is dat het een van de weinige onvoorspelbare dingen is die we in onze 
samenleving gecreëerd hebben. Het is nooit hetzelfde, maar altijd uniek. 
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Sport als gereedschap 
het internationaal Olympisch comité (IOC), dat sinds 1896 elke vier jaar de moderne Olympisch spelen 
organiseert, is de geïnstitutionaliseerde sport in zijn extreemste vorm. De moderne Olympische spelen vormen 
de ultieme manier om sport en een gezonde levensstijl te promoten binnen de stedelijke omgeving. 
De spelen zijn een supermiddel geworden om een stad als merk in de markt te zetten. Ze vormen een politiek 
en economische machine die volledig door het IOC wordt bestuurd. Alleen al vanwege de enorme omvang 
van de inkomsten kan het IOC worden beschouwd als een politieke en economische machtsfactor die van 
steeds grotere betekenis wordt voor onze samenleving. De huidige tendens is overduidelijk dat het voor het 
gastland steeds duurder wordt de spelen te organiseren. Daarmee wordt het evenement een luxe operatie en 
wordt het voor arme landen steeds moeilijker om zich kandidaat te stellen. 

Sport is een manier van leven 
Sport is in deze tijd het centrale podium en overstijgt alle andere vormen van massa entertainment. Sport 
heeft de popmuziek evenaart en misschien zelfs overtroffen als het medium dat je kan pakken en je interesse 
wekt, zowel voor jong en oud. 

Doordat weinig mensen in deze moderne wereld een lidmaatschap hebben, ergens bijhoren, komen er nieuwe 
vormen van aansluitingen, dit zijn niet meer de traditionele dingen zoals het leger, scholen, padvinders, kerken 
of liefdadigheidsinstellingen, de nieuwe aansluitingen hoeven niets te maken te hebben met een deelname bij 
een instelling, het gaat meer om het toekijken dan om de activiteit. We volgen het optreden van onze favoriete 
band of een team of we hebben een idool die we volgen. En we doen net of dat optreden of team van onszelf 
is. Dit kenmerkt de opkomst van de beroepssport als een belangrijke gebeurtenis in onze moderne cultuur. 
Voetbal bijvoorbeeld is veranderd van een recreatieve gebeurtenis naar een spel waarin voetbalfans een 
identiteit verkrijgen als een vervanger van het lidmaatschap. 

Sport is daarmee een lifestyle geworden en is doorgedrongen tot alle lagen van de bevolking, dit zien we 
bijvoorbeeld in de mode: de meeste nike's worden verkocht aan mensen die nooit een voet op een sportveld 
zetten. 

Sport is media 
omdat sport is gemedialiseerd door radio, televisie, kranten, het internet etc., is sport deel uit gaan maken 
de menselijke cultuur op een schaal die vroeger voor onmogelijk zou zijn gehouden. Sport kan worden 
beschouwd als de religie van onze tijd. Er is steeds meer sportverslaggeving in kranten, waar sport nu al meer 
ruimte inneemt dan onderwerpen als politiek of economie of de kwaliteitsverhoging van de sport daarmee 
gelijke tred houdt is een andere zaak. 

61 
HET STADION 





Sport is oorlog 
De kracht van sport komt ook naar voren als we gaan kijken naar bijvoorbeeld de beschrijvingen en de 
gebruikte taal over en bij de verschillende sporten. Sport wordt namelijk ook wel beschreven als de "oorlog 
zonder doden". Dit komt onder meer door de taal die we gebruiken bij het analyseren en praten over sport. Er 
zijn verdedigende en aanvallende ploegen, we schieten op goal, we vieren een overwinning en we verdedigen 
tegenstanders. De spelers zijn de helden van deze tijd net zoals de mythische figuren uit onze historie. 

"Sport is not an intellectual pursuit; it demands the engagement of the heart, not the brain. lt is the way that 
men, mostly, demonstrata tribal allegiances .... lt is not so much a pastime as a religion complete with its 
cathedrals and rituals". [3] 

3.3 Ontstaan van het stadion 
Ondanks het gemak en het comfort van het 'thuis kijken', blijven de mensen naar de stadions komen zoals zij 
meer dan 2.500 jaar geleden ook al deden. Al in de achtste eeuw voor Christus bouwden de Grieken stadions 
om hardloopwedstrijden te faciliteren. Het Griekse stadion vond zijn vorm hoofdzakelijk naar aanleiding van 
de locatie. Het gebruikte de vloer van een vallei als veld en gebruikte de natuurlijke hellingen daarnaast als 
tribune. Dit model is o.a. gebruikt bij Delphi, Epidauros en Olympus. 

De Romeinse vorm was die van het Amfitheater, het glorieuze voorbeeld daarvan is natuurlijk het Romeinse 
Colosseum. Het Romeinse stadion bepaalde het landschap en was omgeven door een aantal gevels. De 
aandacht van de toeschouwers was geheel naar binnen gericht naar de agressieve en intense actie. 

Dankzij de eerste moderne spelen van 1896, werd de populariteit van sport en daarmee de stadionbouw weer 
belangrijk. De Olympische gedachte van De Coubertin is van grote invloed geweest op de stadionbouw in de 
twintigste eeuw. Het Olympische stadion in Amsterdam (1928) en dat van München (1972) zijn voorbeelden 
van stadions waar deze uitgangspunten zijn nagevolgd. 

Waarde Griekse stadionszoals eerder gezegd ontstonden door de vorm van het landschap werden de Romeinse 
stadions stedelijke objecten. Dit werden ook de twee belangrijke mogelijkheden van stadionmorfologie van 
de jaren 90, toen de sport werd gecodeerd en de ontwerper betekenis zocht. 

3.4 Ontwikkeling van het stadion 
De ontwikkeling van stadions is grofweg te verdelen in een aantal generaties. Het is niet zo dat de ene 
generatie abrupt overgaat in de andere generatie. Er is een substantiële overlap tussen de verschillende 
generaties. En zullen op sommige plaatsen op deze wereld heus nog wel een aantal stadions van de tweede 
of derde generatie gebouwd worden. 
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De meeste sporten zoals we die nu kennen in onze westerse cultuur, kenden tot het midden of het einde 
van de 19e eeuw geen spelregels. De sportbeoefening vond in eerste instantie plaats op terreinen die 
niet specifiek voor dat doel waren aangelegd: straten en velden vormden het decor voor wat kan worden 
omschreven als volksspelen. Als gevolg van het ontstaan van spelregels, het heffen van entree voor het 
bekijken van een wedstrijd en de industriële ontwikkelingen, veranderde de sportbeoefening aan het einde 
van de negentiende eeuw in een consumptiegoed en verschoof de nadruk van de natuurlijke omgeving naar 
kunstmatige landschappen. Na 2000 jaar afwezigheid kwam het stadion opnieuw in beeld. 

De eerste generaties stadions ontstond uit de simpele behoefte mensen toegang te bieden tot een wedstrijd, 
en de financiering van deze stadions was nog volledig gebaseerd op de entreebedragen die men van de 
toeschouwers dacht te kunnen vragen. Bij de stadions ging het vooral om het binnenlaten, bij de ingang 
te laten betalen, een zitplaats te bieden, naar de wedstrijd te laten kijken en ze weer naar huis te laten 
gaan, niet meer en niet minder. Het ontwerp van een stadion was hierdoor volledig geconcentreerd op het 
faciliteren van zoveel mogelijk toeschouwers zonder al te veel aandacht te besteden aan het comfort van deze 
toeschouwers, om nog te zwijgen van architectuur. 

Er zijn natuurlijk altijd een paar uitzonderingen. Zo werden er in Europa eerste generatie stadions gebouwd 
waar wel aandacht werd besteed aan architectuur bijvoorbeeld het Stadio Communale in Florence (1930-
1932) door Pier Luigi Nervi en de Kuip in Rotterdam (1937). 

Met de komst van de op televisie uitgezonden sportieve gebeurtenissen, veranderden de invloeden op de 
ontwerpen. Plotseling, kwam het geld niet alleen uit de kaartverkoop, maar het grootste gedeelte van het geld 
werd verdiend aan de televisieopbrengsten en de toeschouwer was van secundair belang. Als gevolg van het 
bovenstaande, werden de stadions ontworpen als platforms voor televisie-uitzendingen. De mensen bleven 
hierdoor weg uit de stadions. Het was makkelijk om thuis voor de buis te wedstrijd te volgen, je miste niets en 
het drinken en eten was altijd binnen handbereik. 

Om het terugdringende bezoekersaantal tegen te gaan, wordt er aandacht besteed aan comfort in termen 
van stoelgrootte, aantal stoelen in een rij, aantal restaurants, gezichtslijnen en belevingswaarde. Die tweede 
generatie stadions kwamen dus voort uit de invloed van de tv en was erop gericht de stadions beter te 
utiliseren. Het stadionbezoek werd bij deze stadions meer dan alleen een wedstrijd bekijken; het kreeg steeds 
meer het karakter van een sociaal gebeuren. 
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De tweede generatie stadion had te lijden onder het feit dat het in de jaren 60 en 70 uitsluitend werd bezocht 
door mannen tussen de 18 en 34 jaar. Vrouwen kinderen en ouderen gingen niet omdat ze zich niet veilig 
voelde. Disney toonde aan dat het wel mogelijk is een heel gezin naar een evenement te laten komen. De 
derde generatie stadions kwamen voort uit wat Walt Disney de rest van de vrijetijdsindustrie voorhield: dat 
sport weer deel uitmaakte van de entertainmentindustrie. 

Je moest de mensen bieden wat er ook in Disneyland geboden werd: plaatsen waar kinderen kunnen spelen, 
cafeetjes, livemuziek, enz. Er zijn geen grenzen van functies die in het stadion worden gefaciliteerd: bioscopen, 
winkelcentra, noem maar op. De kritieke massa die je daarmee opbouwt verhoogt de kans dat de bezoekers 
zich ook werkelijk vermaken. 

3.5 De invloed van techniek 
Inmiddels zijn we al toe aan de vierde en vijfde generaties stadions. Daarbij hebben naast maatschappelijke 
aspecten natuurlijk ook technische aspecten een grote rol gespeeld. Door de gehele historie heen, heeft de 
technologische vooruitgang namelijk voortdurend het gezicht van architectuur veranderd.Ondanks dat de 
technologie ongetwijfeld zeer heeft bijgedragen, heeft het wel tot een mate van onzekerheid in architectuur 
geleid. Meer en meer, wordt de rol van de architect in onze maatschappij uitgedaagd. De komst van computers 
en internet heeft de behoefte om werknemers in hetzelfde gebouw, laat staan hetzelfde land, te herbergen 
vrijwel vernietigd. De bibliotheken lijden aan eenzelfde soort probleem. Met een rijkdom aan formatie door 
slechts een muisklik, verliest de bibliotheek de behoefte aan een gebouw om boeken te huisvesten. Sommige 
banken ontmoedigen zelfs hun klanten om naar de bank te komen om dingen af te handelen. Ze dringen er 
op aan om alles wat via de mail of telefoon geregeld kan worden ook zo te doen. 

Alles kan namelijk digitaal worden doorgegeven: geluid, beeld wedstrijdstatistieken, enz. Bij de eerste drie 
generaties stadions draaide alles om het ter plekke aanwezige publiek. De vierde generatie onderkend dat er 
twee soorten publiek zijn: het lijfelijk aanwezige publiek en het publiek dat op afstand de wedstrijd volgt. 

Door deze ontwikkelingen kunnen de stadions vragen over hun voortbestaan niet vermijden. Vóór de 
intrede van radio, televisie en internet was de enige manier om een wedstrijd te ervaren een bezoek aan het 
stadion. Nu, moet een bezoek aan het stadion voldoende positieve kwaliteiten verstrekken om de bezoekers 
enthousiast te maken om de sportfanaten achter hun grote schermen en uit hun relaxstoel te halen, ze 
moeten hun goedgevulde koelkast en hun klimaat gecontroleerde woningen verlaten. 

Waar het op neer komt is dat je geen stadion meer nodigt hebt. Maar wat je dan niet hebt is de sfeer, passie en 
beleving. Wat wij als architect kunnen doen, is ervoor zeggen dat de sport niet in een zwarte doos verdwijnt. 
Onze taak zal zijn een plek voor evenementen te scheppen waar iedereen zich thuis voelt. Een plek waar ze 
allemaal een geweldige dag beleven, zij het ieder op een andere manier. Het belangrijkste is dat er een sterk 
gevoel van verbondenheid met het evenement moet ontstaan, echte passie. 
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3.6 Neem me mee naar het stadion 
Stadions zijn de plaatsen, waar voor de duur van het evenement, het merendeel van de bezoekers verenigt 
zijn met elkaar. Ze juichen intens voor het thuis team en maken misbaar tegen het bezoekende team. Ze 
vormen als het ware een commune, die zij het tijdelijk, zich kleden in dezelfde kleuren, zwaaien met dezelfde 
vlaggen en zingen eenstemmig verschillende liederen. Deze ervaring begint al ver voor de wedstrijd. 

'Naar buiten, naar de stad toe, toont de arena een levenloze muur. Naar binnen toe bouwt ze een muur van 
mensen op. Alle aanwezigen keren de stad hun rug toe, ze hebben zich uit het bestel van de stad, haat muren 
en haar straten losgemaakt. Voor de duur van hun verblijf in de arena bekommeren ze zich om niets van wat 
in de stad gebeurt. Ze laten hun leven van alledag met zijn regels en gewoonten daar achter. Hun samenzijn 
met een groot aantal anderen is voor een bepaalde tijd verzekerd, hun opwinding is hun van te voren beloofd 
- maar onder een zeer beslissende voorwaarde: de massa moet zich naar binnen ontladen.' [13] 

Een stadion is vooral de plaats waar massa's mensen samen komen 
kijken naar verschillende evenementen. Het is van belang kritisch te kijken wat de reden is om een stadion te 
bezoeken of het bekijken van een evenement thuis voor de tv. 

Nog specifieker, het is kritisch te bepalen welke redenen voor en bij bezoek van belang zijn. Het is duidelijk 
dat het hebben van een winnend team toeschouwers trekt, maar er zijn meer factoren. En de architect moet 
wat invloed over sommige van deze redenen hebben.Ais we wat verder kijken naar het stadion van vandaag, 
is het duidelijk dat het meer dan enkel en alleen een plaats voor een sportieve gebeurtenis is. Wat begon als 
een eenvoudige wedstrijd met de duur van een paar uur is inmiddels uitgegroeid tot een hele dag, die met 
activiteiten wordt gevuld rond het stadion ter voorbereiding op de wedstrijd, het kijken van de wedstrijd, en 
het vieren of het verwerken van een overwinning of verlies. 
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3. 7 Massa & Dichtheid 
Voor de fans begint het die ochtend wanneer ze hun gezichten en lichamen beschilderen, en in een grote I 
massa naar het stadion lopen. ledereen komt naar het stadion in zijn of haar eigen kostuum. ledereen weet 
elke liederen gezongen moeten worden, waneer gedanst moet worden en welke routes gelopen moeten 
worden. Met andere woorden, het eerste wat een menigte naar het stadion trekt is de experimentele, theatrale 
aard van een wedstrijddag en voor tenminste die dag, deelt iedereen een band door hun deelname aan de 
'show'. Dit is het punt waar de architect aan bod komt. 

We zien hier dus dat de massa meer behelst dan alleen het statische gewicht; haar dynamiek wordt namelijk 
bepaald door verschillende factoren, zoals dichtheid, beweging, gretigheid, expansie en paniek. Het is dus 
niet misplaats om de massa voor te stellen als een levend organisme, een organisme met een eigen wil en een 
dynamiek waar de afzonderlijke individuen geen greep op hebben. Paniek ligt dan ook bij elke mensenmassa 
op de loer en daarmee ook de veiligheid in en rond het stadion. 

Elias Canetti omschrijft paniek als het verval van de massa vanuit de massa . Het is de fundamentele weerzin 
tegen de aanraking door een onbekende of door iets onbekends, die volgens Canetti de motivatie vormt voor 
alle afstanden en hiërarchieën die de mens om zich heen hebben aangebracht. 

'Alleen in de massa kan de mens van deze aanrakingsvrees worden verlost. Het is de enige situatie waarin 
deze vrees in haar tegendeel omslaat. Hiertoe is de dichte massa nodig, waarin lichaam tegen lichaam 
gedrukt is; dicht ook in geestelijke zin, namelijk zo dat men er niet op let wie het is die zich "opdringt". Zodra 
men zich eenmaal aan de massa heeft overgegeven, vreest men haar aanraking niet. In het ideale geval zijn 
allen aan elkaar gelijk. Er geldt geen enkel verschil, zelfs niet tussen de geslachten. Wie het ook is die zich 
tegen ons aandrukt, hij is gelijk aan onszelf. Men ondergaat hem zoals men zichzelf ondergaat. Alles speelt 
zich dan plotseling als binnen in een lichaam af. Misschien is dit een van de redenen waarom de massa zich 
zo compact probeert te maken: ze wil de aanrakingsvrees van de afzonderlijke individuen zo volledig mogelijk 
kwijtraken. Hoe steviger de mensen tegen elkaar aandrongen zijn, des te zekerder ze voelen dat ze geen 
angst voor elkaar hebben . Dit omslaan van de aanrakingsvrees is een kenmerk van de massa.' [15] 

Verder brengt Canetti onderscheidt aan tussen een open en gesloten massa. De open massa geeft zich over 
aan haar natuurlijke expansiedrang. De gesloten massa daarentegen koestert en rekt de fase van maximale 
dichtheid die aan de ontlading vooraf gaat. De fysieke sensatie van het samengedrukt worden dient daarbij 
als maatstaf voor de kracht van het collectieve organisme. 
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'Hoe meer mensen samenstromen, hoe groter de druk wordt. De voeten kunnen nergens heen, de armen zijn 
tegen het lichaam gedrukt, vrij blijven alleen de hoofden, om te zien en te horen; de lichamen geven elkaar 
de emoties door. Deze soort dichtheid gunt zichzelf de tijd; haar effect gedurende een bepaald tijdsverloop is 
constant; ze is amorf, van geen enkel vertrouwd en ingestudeerd ritme afhankelijk, er gebeurt lange tijd niets; 
maar de drang tot actie hoopt zich open breekt dan eindelijk zoveel te heviger los. '{16] 

De massa in het stadion geeft zich lijdzaam over aan de structuren en formules van de accommodatie. De 
inventaris van de stadionrampen uit de 20e eeuw geven aan hoe passief de gesloten massa haar manipulatie 
in deze containers moet ondergaan. Begin jaren negentig werd daarom in Engeland veel onderzoek verricht 
naar de veiligheid in stadions. 

Dit resulteerde internationaal in het verdwijnen van staanplaatsen bij internationale wedstrijden en de hekken 
rond de velden. De logistiek binnen het stadion werd belangrijker, deze moest berekend zijn op een totale 
evacuatie binnen enkele minuten. 
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3.8 Hoe zal het stadion van de toekomst eruit zien? 
Een stadion op zich is een eerste instantie een geheel nutteloos gebouw, want zoals we al eerder hebben 
kunnen opmaken uit de ontwikkeling van het stadion, kun je de sporten veel beter thuis voor de tv kijken. 
Het is een gebouw dat puur om de emotie van het 'erbij zijn' gaat. Hier ligt volgens mij de uitdaging voor het 
ontwerpen van een stadion. Een intiemer veld en kleiner stadion zal meer op zijn plaats zijn. Nu heb je als 
enige uitingsmogelijkheid schreeuwen, joelen en vlaggen en zwaaien, maar misschien krijgt het publiek een 
actievere rol in het stadion wat de interactie tussen sport, sporters en publiek vergroot. 

Verder is een stadion in deze tijd natuurlijk een belangrijk stedenbouwkundig element voor een stad. Ze 
kunnen vervallen stadsdelen nieuw leven in blazen. Ze worden als magneet gebruikt om mensen te trekken. 
Het stadion moet een stuk van de stad zijn, zoals het vroeger ook altijd geweest is. Wanneer het stadion 
onderdeel wordt van de stad zullen zich andere programma's aandienen. Het andere programma zorgt 
ervoor dat als er geen wedstrijd plaats vindt, er toch voldoende programma overblijft om in de omgeving 
goede openbare ruimte te maken. Daarnaast ontstaan er zo activiteiten die voor het gehele gezin interessant 
kunnen zijn. Ook de logistiek is hierbij van belang. 

Hoe lopen de bezoekersstromen, waar komt het openbaar vervoer en het gewone verkeer vandaan? De 
locatie en het stadion moeten een verblijfspiek worden. 

Over de verschijningsvorm van het stadion kunnen we ons ook een aantal dingen afvragen. Waarom zou 
een stadion als fysieke uitdrukking van bijvoorbeeld voetbal nog langer als zodanig zichtbaar moeten zijn? 
Vroeger kon je zien dat een gebouw een ziekenhuis of een school was, maar daar zijn we nu niet meer mee 
bezig. We ontwikkelen nieuwe gebouwen waarin verschillende programma's een plaats vinden. Volgens mij 
is het legitiem om te zeggen dat het stadion niet per se een sculpturale en/of autonome vorm moet hebben. 
Het kan in de toekomst kleiner worden en misschien zelfs verdwijnen in een gebouw. 
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4.1 Inleiding 
De locatie in het Olympisch Park is voor mij een unieke locatie voor het realiseren van het Olympisch 
Tenniscomplex. Het zal een uniek stukje Amsterdam worden. Het wordt een plek van ontmoeting, een plek 
waar mensen bij elkaar komen. Of het nou in het Olympisch Stadion is, op de banen van het tenniscomplex, in 
de nieuwe zwemhal, bij de finishlijn van de marathon, op de banken bij het Stadionplein Het moet een buurt 
worden die mensen uit alle windstreken bij elkaar brengt. Geheel in lijn met de Olympische gedachte. Een 
gebied waar geen grenzen getrokken worden, maar verhalen verteld worden, waar een architectuur tot stand 
komt die synchroniseert. Een architectuur die niet af is als het 'gemaakt' is, maar dan pas begint door het 
gebruik van verschillende groepen en de uitwisseling daartussen. Het stadion/complex moet weer een stuk 
van de stad zijn, hierdoor zullen zich andere programma's aandienen. Het andere programma zorgt ervoor dat 
als er geen wedstrijd plaats vindt, er toch voldoende programma overblijft om in de omgeving goede openbare 
ruimte te maken. Daarnaast ontstaan er zo activiteiten die voor het gehele gezin interessant kunnen zijn. 

Dit hoofdstuk beschrijft het ontwerp van een Olympisch tenniscomplex/Opleidingscentrum, dat past binnen de 
thematiek van de Olympische spelen en de gekozen visie van het gezamenlijke masterplan en die de kwaliteiten 
van de stadiontypologie belichaamd, maar deze vertaalt in het tijdvlak en de context waarin het gebouwd wordt. 
Waarbij de primaire functie van het complex accommodatie voor grote tenniskampioenschappen -waaronder 
de Olympische Spelen, ATP toernooien en Davis- en FedCup wedstrijden - en een opleidingscentrum 
(KNLTB) voor talentvolle jeugdspelers is. De overige activiteiten, zijn secundair en dienen zonder veel extra 
voorzieningen en/of aanpassingen plaats te kunnen vinden. 

4. 11 De plek in het masterplan 
Het tenniscomplex zal komen te liggen aan de zuidzijde van het recreatieve en op sport gerichte deel van het 
eiland met grootschalige functies (stadions, bioscopen, etc.). Het Olympisch Stadion vormt hierin de afsluiting 
van het eiland vanaf Amsterdam en vormt de kop vanaf de zijde van Almere. Het complex is gelegen in een 
driehoek met het zwemstadion en het Olympisch stadion en is gepositioneerd tegenover het mediacentrum. 
Door de aanwezigheid van het Olympisch Stadion, zwemhal en tenniscomplex wordt het een concentratie 
van topsportfaciliteiten en zal deze ook naar de buitenwereld uitdragen. Het tenniscomplex zal op deze locatie 
centraal tussen de al bestaande tennisfaciliteiten - in Amsterdam, het huidige opleidingscentrum in Almere 
en het Dutch Open in Amersfoort- komen liggen. Deze evenementen zouden allemaal gebruik kunnen gaan 
maken van het nieuw te bouwen complex. 
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4. 12 Stedebouwkundig kader 
De ruimtelijke kaders voor het ontwerp van het Olympisch tenniscomplex zijn vastgelegd. Zo hebben het 
plein en de bebouwing In het Olympisch Park een strenge orthogonale opzet. De afmetingen van de grote 
rechthoekige doos, zijn met het stedenbouwkundig plan voor Nieuw Pampus gedefinieerd. 
De ruwe kaders van de rechthoekige vorm kunnen met het ontwerp verfijnd worden, maar besloten is 
dat de orthogonale structuur gehandhaafd moet blijven. Doordat alle gebouwen die "aanmeren" aan de 
infrastructurele route van Nieuw Pampus dezelfde orthogonale vormentaal spreken, hebben zij een sterke 
verwantschap en ontstaat er een architectonisch geheel. 

4.13 Programma 
Buiten de stedebouwkundige randvoorwaarden draagt het complex ook een eigen eisenpakket met zich 
mee. Uit de analyse heb ik geconcludeerd dat het complex ruimte moet bieden aan 1 finale stadion, 2 halve 
finale stadions en +/- 11 wedstrijd banen, daarnaast moeten er natuurlijk voldoende faciliteiten voor bezoeker 
en sporter zijn. Het is een lijst die ik hier niet stapsgewijs zal doornemen, maar die verder in dit hoofdstuk, in 
woord en beeld zal worden uiteengezet. 
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Hardcourt 
Centra Court 1 0.000 toeschouwers 
Court no 1. 8.000 toeschouwers 
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11 wedstrijdbanen 
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Opleidingscentrum KNLTB 
Compact / 3 In 1 
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Duur 17 dagen 

Eiland 
Envelop +/- 115 m. x 180 m. 
Zuidzijde 
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4.2 Fascinatie/Inspiratie 
Bestaande Tennisfaciliteiten 
Ik heb in het verleden verschillende tenniscomplexen bezocht o.a.: het Grandslamtoernooi Wimbiedon in 
Londen, het ATP/WfA toernooi Ordina Open in Rosmalen en de kleine regionale tennisparken. 
Als we kijken naar de verschijningsvorm van de grote traditionele tenniscomplexen zoals de vier 
Grandslamtoernooien, ATP toernooien en het Olympisch tennistoernooi zien we dat deze vaak bestaan uit 
een complex met 3 stadions- een finale stadion en twee halve finale stadions -en wedstrijd- en trainingsbanen 
variërend van 1 0 tot 20 stuks. 

De complexen zijn vaak groots opgezet aan de rand van de stad, hebben een groen karakter en veel openbare 
ruimte waarin alle stadions, wedstrijd/trainingsbanen en faciliteiten voor bezoeker en sporters verspreid 
liggen. Bezoekers flaneren door de groene openbare ruimte naar de wedstrijd/trainingsbanen, stadions en 
andere faciliteiten. De spelers zelf maken ook gebruik van dezelfde openbare ruimte om naar de wedstrijd- en 
trainingsbanen te gaan en mengen zich zo tijdelijk met de toeschouwers. 

Het 'buiten' zijn, het groene karakter, het flaneren tussen de verschillende stadions, wedstrijd/trainingsbanen 
op het complex, de constante bedrijvigheid door het vele publiek en de verschillende aanvangstijden van de 
wedstrijden, de vele openbare evenementen waaraan bezoekers kunnen deelnemen en de inmenging van 
de sporters in het publieke domein zie ik als een kwaliteit van deze bestaande tenniscomplexen. Deze wil ik 
graag terug brengen in het nieuw te ontwerpen Olympisch tenniscomplex I Opleidingscentrum. 

Voetbalstadions 
Daarnaast heb ik me ook laten inspireren door de voetbalstadions. Het is fascinerend om na afloop van een 
wedstrijd te zien hoe duizenden mensen zich een weg naar buiten banen. Het lijkt wel een vulkaanuitbarsting 
van mensen. 
Deze verkeersaders zijn bij de meeste stadions aan de buitenzijde vaak duidelijk aanwezig en naar mijn 
mening in veel gevallen niet mee ontworpen met het hoofdvolume van het stadion. 
Deze kunnen deze verkeersaders beter meegenomen worden in het concept van het gebouw. Zo ontstaat 
een krachtig beeld naar de buitenwereld, zonder de bekende expressieve vorm van het herkenbare stadion 

zoals we die al eeuwen kennen. 
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MELBOURNE 
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Hardcourt 
Rod L.aver Arena 15.000 toeschouwers 
Court no 1. Hisense arena 
Court no 2. Mergarel arena 
Totaal 600.000 toeschouwers 
Park +/- 175.000 m2 
Duur 15 !t.ii§Rn ------ --- ---- --- --- --
Gravel 
Phillipe chatrier 15.000 toeschouwers 
Court no 1. 
Court no 2. Suzanne Lenglen 
Totaal 400.000 toeschouwers 
Park +/· 83.600 m2 

______ !'_~~~~~-~--- --- --
Gras 
Centra Court 14.000 toeschouwers 
Court no 1. 
Courtno2. 
Totaal 450.000 toeschouwers 
Park +/- 137.000 m2 

-- ~~r-~~-~~!'1 .. ---·---
Hardcourt 
Arthur Asche 24.000 toeschouwers 
Court no 1. 
Court no2. 
Totaal 620.000 toeschouwers 
Park + /- 155.000 m2 

.. --- -~~~~~~-~~~~--- --- --- -.-- --- ------
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Locatie's Tennis Nederland 

Dutch Open 
Amersfoort 

ABN AMRO Tournament 
Rotterdam 

OrdinaOpen 
Rosmalen 

DavisCup 
o.a. Eindhoven, Arnhem 
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Gravel 
Centra Court 8.000 toeschouwers 
S wedstrijdbanen 
Tijdelijk complex 
Park +/· 45.500 m2 
Duur S dagen 

Hardcourt 
Centra Court 10.000 toeschouwers 
5 wedstrijdbanen 
Multifunctioneel complex (Ahoy) 
Park + /· 163.200 m2 
DuurS dagen 

Gras 
Centra Court 8.000 toeschouwers 
10 wedstrijdbanen 
Tijdelijk complex 
Park +/· 75.000 m2 
Duurs dagen 

Hardcourt, gras of gravel 
Centra Court +I· S.OOO toeschouwers 
1 wedstrijdbaan 
Multifunctioneel complex 
Park +/· 56.000 m2 
Duur3 dagen 
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4.3 Concept 
Uit het theoretisch kader en (ontwerpend) onderzoek is naar voren gekomen dat het stadion niet per se als 
fysieke uitdrukking van bijvoorbeeld voetbal of tennis zichtbaar/herkenbaar hoeft te zijn. Daarnaast is 'compact' 
een belangrijk aspect, enerzijds door de gekozen strategie van het masterplan anderzijds door het beschikbare 
en benodigde oppervlak. 
Daarnaast heeft het onderzoek naar bestaande tenniscomplexen en stadionbouw ook voor een aantal inspiraties 
gezorgd welke een rol spelen bij het concept. 
In het ontwerp staan deze onderwerpen daarom centraal. Zij hebben in grote mate het uiterlijk van het Olympisch 
Tenniscomplex, zoals het nu gepresenteerd wordt, bepaald. 

4.31 Compacte stapeling 
Het beschikbare bouwkavel voor het toekomstige Olympisch Tenniscomplex heeft een oppervlakte van 
ongeveer 20.000 m2 (115m x 180m). In vergelijking met bestaande Tennis complexen als Australiën Open, 
Roland Garros, Wimbiedon en de US Open is dit heel erg weinig: 

- Australian Open 
- Roland Garros 
- Wimbiedon 
-US Open 

175.000 m2. 
83.600 m2. 
137.000 m2. 
155.000 m2. 

Door de gegeven maximale bebouwingsoppervlakte van 20.000 m2 en de benodigde oppervlakte voor de 
drie stadions, 11 wedstrijdbanen en faciliteiten voor bezoekers en sporters is het beschikbare bouwkavel te 
klein om al deze onderdelen op hetzelfde niveau te plaatsen. Daarom heb ik gekozen voor een compacte 
gestapelde opzet van het complex in lijn met het compacte stedenbouwkundige masterplan. 

Het ontwerp toont hierdoor het maximale stedebouwkundige volume dat wordt ingekapseld door de huid. In 
dit volume heb ik een stapeling gemaakt van 3 stadions en 11 wedstrijd banen. Deze liggen zo boven en naast 
elkaar gepositioneerd dat ze een minimale vrije hoogte van 1 Om behouden en daarnaast goed bereikbaar zijn. 
Routing en logistiek zijn hierdoor een belangrijke factor te meer omdat de speelvelden en functies verspreid 
liggen over verschillende niveaus. 
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Maximale stedebouwkundig volume 

m2 Programma Sportgebruikersfucties - 3 tennisstadions en 11 wedstrijdbanen 
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4.32 Buitenruimte & externe routing 
Ik wil de kwaliteiten van het traditionele tenniscomplex, zoals eerder genoemd- de buitenruimten, het flaneren, 
de constante bedrijvigheid en het groene karakter - op een nieuwe manier integreren in het te ontwerpen 
complex. Door middel van een externe route die vanuit de centraal gelegen buitenruimten en toegankelijke 
daken van de twee halve finale stadions over alle niveaus van het complex zal lopen. 
Ik heb in mijn ontwerp de van oorsprong traditionele horizontale park- en flaneerzone als het ware opgepakt 
en uitgerold over de externe route en verschillende niveaus van het nieuwe tenniscomplex. 

Deze buitenruimten en externe route wil ik mogelijk maken en combineren met een andere fascinatie welke is 
ontstaan uit onderzoek naar de bestaande (voetbal) stadions. Ik vind het fascinerend om te zien hoe na afloop 
van een wedstrijd duizenden mensen zich een weg naar buiten banen. Het lijkt wel een vulkaanuitbarsting 
van mensen. 
Zoals ik eerder heb beschreven zijn deze verkeersaders aan de buitenzijde meestal duidelijk aanwezig en 
naar mijn mening in de meeste gevallen niet mee ontworpen met het hoofdvolume van het stadion. De 
externe routing zal in mijn ontwerp de functie krijgen van verkeersruimte en vluchtroute en zo voor de aan- en 
afvoer van de mensenmassa's naar de verschillende wedstrijdbanen en stadions zorgen. 

Concept externe route 
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Stedebouwkundige maquette 
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4.4 Invulling ontwerp 
Met deze hoofdpunten is de basis van het ontwerp vast komen te liggen. De stadions, wedstrijd- en 
trainingsbanen hebben hun plek gekregen. De centraal gelegen buitenruimten zijn verbonden met de externe 
route rond het complex en hebben zich op deze manier ook ingepast in het blok. 

4.41 Voor en na de Olympische Spelen 
Doordat de bezoekersaantallen die tijdens de Olympische spelen gehaald zullen gaan worden in de toekomst 
waarschijnlijk niet meer voor zullen komen. Heb ik gekozen om het complex tijdens de Olympische spelen 
zo 'open' mogelijk te houden. Er zullen alleen een aantal binnenmeubels komen te staan met functies als 
kleedruimte en horeca. 

Na de Olympische Spelen kunnen deze binnenmeubels uitgebreid worden. Er komt dan namelijk ruimte vrij, 
omdat er toch geen bezoekersaantallen meer komen als bij de Olympische Spelen. Bij de uitbreiding kan 
men denken aan binnenmeubels met kantoor- en/of vergaderfunctie, onderkomen voor KNLTB, museum en 
winkelfuncties. 

4.42 'Docking' 
door het 'docking' concept van Nieuw Pampus, grenzen alle gebouwen op het eiland aan drie zijden aan het 
water. Het blok werkt als een schip dat zich als het ware aanmeert. Zo ook het tenniscomplex. 
Bij een groot cruiseschip zorgen loopbruggen, aan beide zijde van het schip, dat mensen aan boord kunnen 
komen. 
In dit geval leidt de looproute - door middel van de rechthoekige pleinplaten van het Olympisch Plein - de 
mensen naar de entree van het Tenniscomplex. De platen sluiten aan op de kopse kant en de de twee 
langszijde van het tennscomplex. 

Doordat men bij benadering van het gebouw een grote glazen gevel ziet, die zich samen met de externe route 
rond het gebouw 'wikkelt' . wordt er al een kleine indruk achtergelaten van wat er binnen te gebeuren staat. 
Men ziet vanaf het plein op niveau 0, door de glazen gevel de wedstrijdbanen op niveau -1 liggen. 
De glazen gevel ligt een aantal meter 'terug' en opent zich bij de hoofdentree van het complex, waardoor 
deze als het ware wordt gemarkeerd. 
Naast de hoofdentree, is er een tweede entree aanwezig. Deze ligt aan dezelfde zijde als de hoofdentree en 
is te bereiken via de trap aan de buitenzijde van het gebouw. Deze tweede entree is gemaakt om te zorgen 
voor een goede doorstroming en kan desgewenst gebruikt worden bij grote bezoekersaantallen. 
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4.43 Interieur 
Entree 
Met de binnenkomst van het gebouw wordt de bezoeker automatisch richting infocentrum/receptie geleid. 
Men komt in een grote ruimte waar men door middel van een grote vide naar de 3 wedstrijdbanen op 
niveau -1 uitkijkt. De lichtheid van de ruimte, de aanzienlijke verdiepingshoogte en de vides zorgen voor een 
overzichtelijk en indrukwekkend beeld. 
Bij het infocentrum is duidelijk aangegeven op welk niveau de verschillenden wedstrijdbanen en stadions zich 
bevinden. 

Elke verdieping heeft een grote mate van ruimtelijkheid in zich. Dit komt doordat er veel vides zijn toegepast 
om voldoende vrije hoogte te creeëren voor de tennisbanen. Dit principe van tennisbanen en vides herhaald 
zich tot niveau 4. Vanaf dit niveau liggen de 3 stadions met de buitenruimten. 

Het middendeel van het complex wordt ingenomen door het verticale verkeer in de vorm van liften en trappen. 
Deze zijn bij binnenkomst en overal in het complex duidelijk zichtbaar, waardoor de bezoekers zich te allen 
tijde goed kunnen oriënteren. Op de liftdeur is aangegeven op welk niveau de mensen zich bevinden. Op de 
liftkoker is aangeven of men naar beneden of boven moet voor een bepaalde wedstrijdbaan en/ of stadion. Deze 
bewijzering is meegenomen in de bekleding van de liften, zodat het onderdeel uitmaakt van het gebouw. 

Vaste Inrichting 
De vaste inrichting van het gebouw zal onder meer bestaan uit ruimtes voor horeca en winkels. Hierbij valt te 
denken aan: restaurants, cafés, sportwinkels, entertainment enz. 
Daarnaast zullen er een tweetal filmzalen komen die gebruikt kunnen worden voor persconferenties en live 
uitzendingen van wedstrijden die in een van de drie stadions worden gespeeld. 
Als de filmzalen niet in gebruik zijn kunnen deze gebruikt worden als extra stijgpunten om zo verkeersruimte 
te worden. Deze ruimten en filmzalen zullen centraal in het gebouw komen te liggen aan weerszijde van de 
trappenhuizen. 
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Impressie entree en receptie/info 
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Impressie wedstrijdbanen niveau -1 en centraal gelegen liften en trappen 
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Impressie wedstrijdbaan en filmzaal 1 
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Routing 
Een goede en duidelijke routing is natuurlijk van groot belang als er zoveel mensen is een gebouw zich 
moeten verplaatsen. Deze routing begint op de begane grond en vervolgd zijn weg naar boven tot en met de 
dakterrassen van stadion 1 en 2. De route bestaat uit een interne en externe route die langs de verschillende 
wedstrijdbanen en stadions voert. 

intern 
Zoals eerder gezegd wordt het middendeel van het complex ingenomen door het verticale verkeer in de vorm 
van liften en trappen. 
Maar men kan ook gebruik maken van de comfortabele luie trappen en roltrappen aan de zijwanden van het 
complex. Door deze verbindingen ontstaat een ruimtelijke relatie tussen de verschillende verdiepingen. Deze 
relatie tezamen met de vides zorgt ervoor dat het gebouw als een ruimte wordt beleefd en niet als stapeling 
van verschillende lagen. 

Door de trappen en roltrappen in te zetten als overzichtelijke verbindingstukken tussen de verdiepingen en 
deze te koppelen aan de externe route d.m.v. terugliggende glasgevel en buitengevel, wordt de looproute 
aan de binnen- en buitenzijde van het gebouw sterk herkenbaar en krijgt het gebouw zijn expressieve vorm. 

extern 
De externe route loopt aan de buitenzijde van de glasgevel rond het gebouw en doet alle niveaus en stadions 
aan. De route kan gebruikt worden; om van het uitzicht te genieten, te flaneren, als aan- en afvoer van mensen 
of als vluchtroute. 
Bij afloop van een wedstrijd of toernooi bewegen de mensen zich over deze route naar buiten om zo als het 
ware een indrukwekkende menselijke vulkaanuitbarsting te vormen. 

Wedstrijdbanen & stadions 
De wedstrijdbanen en stadions liggen verspreid over de verschillende niveaus van het gebouw: 

Niveau -1 
Niveau 0 
Niveau 1 
Niveau 2 
Niveau 3 
Niveau 4 
Niveau 5 
Niveau 6 

: wedstrijdbaan 1 t/m 3. 
: wedstrijdbaan 4 t/m 6 en de vide voor baan 1 t/m 3. 
: wedstrijdbaan 7 en 8 en de vide voor baan 4 t/m 6. 
: wedstrijdbaan 9 t/m 11 en de vide voor baan 7 en 8. 
: stadion 1 (ring 1) en de vide voor baan 7 en 8. 
: stadion 1 (ring 2), stadion 2 (ring 1) en stadion 3 (ring 1 ). 
: stadion 2 (ring 2) en stadion 3 (ring 2). 
: stadion 3 (ring 3). 
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Vervolg routing 
Zoals eerder gezegd bestaat niveau -1 tot niveau 4 uit het principe van wedstrijdbanen en vides met de vaste 
inrichting in het middendeel van het gebouw. 
Vanaf niveau 4 liggen de 3 stadions in het gebouw. Het grootste stadion is naast de liften en centraal gelegen 
trappenhuizen ook bereikbaar via een grote trap- het 'dak' van filmzaal 2 om zo voor een goede doorstroming 
te zorgen. Natuurlijk kan men ook gebruik maken van de externe route. 
Op niveau 4 liggen ook de eerste buitenruimten die zijn aangesloten op de externe route. De buitenruimten 
zorgen voor de nodige natuurlijke lichtinval. Daarnaast is het fijn om buitenruimte te hebben voor evenementen, 
rust en groen. 

Dakterrassen 
Op niveau 5 is een buitenruimte gemaakt tussen stadion 2 en 3. Daarnaast ligt op dit niveau het dak van 
stadion1 . Dit dak is toegankelijk en zodoende geschikt voor extra toeschouwers, die vanaf het dak de wedstrijd 
nog kunnen volgen. vanuit stadion 2 en 3 heb je ook toegang tot het dak van stadion 1. 

Op niveau 6 ligt het dak van stadion 2. Hier geldt hetzelfde als het dak van stadion 1, het kan gebruikt worden 
als buitenruimte. vanaf hier heb je een mooi over zicht over het complex. 
Bij stadion 3 liggen op dit niveau een aantal restaurants, VIP ruimten en skyboxen. 

Impressie dakterras 
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Binnenmeubels 
Traditionele stadions zijn meestal ingepakt door secundaire voorzieningen als horeca, kantoor, VIP, toiletten 
enz. Dit wil ik voorkomen, daarom heb ik gebruik gemaakt van binnenmeubels met verschillende functies. 
Door deze 'meubels' wordt het gebouw niet opgedeeld in verschillende ruimten, maar blijft het een 
herkenbaar volume. 

Zoals eerder beschreven zullen er tijdens de Olympische spelen een aantal binnenmeubels in het gebouw 
staan met de functie kleedruimte. 
Na de Olympische Spelen kunnen deze binnenmeubels uitgebreid worden. In deze meubels kunnen 
zich dan verschillende functies bevinden. Te denken valt aan functies als: horeca, receptie, kantoor, 
vergaderruimte, toiletten enz. 

Om zorg te dragen voor een goede en gemakkelijke oriëntatie voor het publiek hebben de meubels 
verschillende kleuren gekregen, die weer gerelateerd zijn aan de functie van het meubel: 

Kleur 
Rood: 
Groen: 
Blauw: 
Wit: 

Materialisatie 
Openingen en balustrade 
Vloer meubel 
Wanden meubel 

Functie 
horeca 
toilet, verkaarsruimte (lift) 
receptie I informatie 
spelers I privé I kantoor 

glas 
kunstof mat rood/groen/blauw/wit 
kunstof glossy wit 

De buitenkant van de meubels zullen bekleed worden met Corian. Hiermee kan een naadloze en strakke 
bekleding worden gemaakt. Daarnaast kan op deze manier de functie aanduiding in de vorm van letters 
(bedrijfsnaam) of symbolen (toiletten, informatie of nooduitgang) verdiept worden uitgevoerd, alsof ze in de 
gevel zijn gefreesd. 
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Gaten - toegang 

'Vloerkleed' - relatie met vloer - kleur=functie 
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113 
HETONTWERP 



Binnenmeubel1 : kantoor ATP/WTA & KNLTB 

HETONTWERP 

A 
T 
p 

ok 
T 
A 

114 



Binnenmeubel 2: spelers-/kleedruimte 
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4.44 Exterieur 
Nu van onder tot boven de route doorlopen is, wordt nu het exterieur besproken. Het grootste gedeelte van 
het exterieur is een rechtstreeks gevolg van de uitgangspunten van het concept en het masterplan. 

Masterplan 
Ondergronds liggen de belangrijkste infrastructurele elementen; een magneetzweefbaan, 
metrolijn en autoweg. Bovengronds ligt op deze lijn het gebied voor Olympische sporters die zich van 
en naar het Olympisch plein en Olympisch dorp verplaatsen. Ter plaatse van het Olympisch Plein, gaat 
dit gebied voor atleten boven de grond en wordt het maaiveld een plein voor supporters, bezoekers en 
gebruikers van de omliggende gebouwen. 
De route voor sporters boven het plein heeft een connectie met de sportcomplexen, zodat sporters zich 
niet hoeven te mengen met supporters. Deze route grijpt op vloer 1 aan de voorzijde van het tenniscomplex 
aan. 

Het Olympisch plein is opgedeeld in meerdere platen die de richting van de gebouwen volgen. 
Door dit raster krijgen plein en aangrenzende gebouwen een duidelijke relatie. Bijkomend voordeel is dat 
daardoor het plein wordt opgedeeld in minder grote elementen en zo een menselijke maat krijgt. 

Gevel 
De buitenzijde van het gebouw heeft zijn expressieve en specifieke vorm gekregen enerzijds door het 
rechthoekige stedebouwkundige kader en anderzijds door het aanbrengen van de terugliggende glazen 
gevel waardoor de externe route mogelijk werd. Deze route lijkt als het ware uit het rechthoekige blok te zijn 
gefreesd en wikkelt zich zo om het gebouw. 
Her rechthoekige stedebouwkundige kader blijft herkenbaar zoals alle gebouwen aan het Olympisch plein. 

Het stadion is niet meer herkenbaar als een traditioneel stadion, aan de buitenzijde zijn geen tribunes en 
of trappenhuizen te zien. Het Tenniscomplex heeft een herkenbare sculpturale vorm gekregen die veel 
mensen zullen herinneren als ze het eenmaal gezien hebben. 

Materialisatie 
Om de vorm van het gebouw en de externe route zo sterk mogelijk te maken is het van belang dat de gevel 
een monoliet doorgaand vlak lijkt. Er is gekozen voor het materiaal: beton {grijs-wit) om toch te zorgen voor 
lichtinval zonder afbreuk te doen aan het gevelbeeld is gekozen om de gevel om verschillende plaatsen met 
lichtdoorlatend beton te bekleden. 
Dit heeft als voordeel dat het er overdag bijna hetzelfde uitziet als gewoon beton en s'avonds mooi oplicht 
en de bedrijvigheid aan de binnenzijde blootlegt. 
Daarnaast komt er op deze manier indirect licht binnen, wat ervoor zorgt dat de sporters geen last hebben 
van zonlicht. 
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4.5 Detaillering 
De gevel zal opgebouwd worden uit prefab betonnen gevelelementen. Sommige elementen zullen glasvezel 
bevatten waardoor het element lichtdoorlatend wordt. De gevel zal van vloer tot vloer overspannen en 
zonodig ondersteund worden door een secundaire constructie. 
De elementen zullen vrijwel naadloos worden bevestigd, zodat het gevelbeeld zo sterk mogelijk naar voren 
komt. 

De vloer van de externe route zal een houten bekleding krijgen, deze zal worden doorgetrokken in de 
balustrade, zodat de externe route een geheel wordt. 
Door de toepassing van een houten vloer aan de buitenzijde zal de vloer t.p.v. de externe route wat lager 
komen te liggen, zodat bovenkant betonnen vloer aan de binnenzijde op hetzelfde niveau komt te liggen als 
de bovenkant van de houten vloer van de externe route. 

De afvoer van water zal met Pluvia via het verlaagd plafond aan de binnenzijde van het gebouw worden 
afgevoerd. 
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4. 6 Constructie 
De constructie is afgeleid van de configuratie van de boven elkaar liggende tennisbanen en stadions. 
De 3 stadions die boven in het gebouw liggen zijn maatgevend geweest voor de constructie. 

De krachten van de tribunes en vloeren moeten immers afgedragen worden. 
De kolommen die nodig zijn voor deze 3 stadions zijn naar beneden doorgezet. Stadion 1 en 2 liggen in 
dezelfde lijn als de wedstrijdbanen daaronder, dit is mogelijk omdat deze twee stadions wat kleiner zijn en de 
kolommenstructuur van deze stadions precies tussen de daaronder gelegen wedstrijdbanen past. 

Stadion 3 daarentegen ligt haaks op de daaronder gelegen wedstrijdbanen. Dit omdat de tribunes van dit 
stadion groter zijn. 

De constructie is een samenspel van kolommen, wedstrijdbanen, stadions, vloervelden en vides. Ik heb een 
raster gevonden waardoor al deze onderdelen profiteren van de kolommen. Geen van deze onderdelen 
moeten concessies doen om de constructie te waarborgen. 

De constructie is verder opgebouwd uit vakwerkliggers op de assen 2 t/m 13 en een overstek t.b.v. de externe 1 

route die zich om het gebouw wikkelt. Tussen de assen 2 t/m 13 liggen kanaalplaatvloeren. Daar waar de 
overspanning groter is dan 18m. zal gebruikt worden gemaakt van een secundaire vakwerkligger om de I 

constructie te waarborgen. 

lo 
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Schema overspanning 
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REFLECTIE & SAMENVATTING 

5.1 Reflectie 
Dit verslag en het bijhorende ontwerp en maquette is het eindproduct van een ontwerpproces dat ik op de 
TU/e heb doorlopen. 

Het niet alledaagse functiegebruik van het te ontwerpen gebouw, de grote schaal, het evenement- de 
Olympische Spelen -en het 'ontbreken' van stedenbouwkundige context hebben ervoor gezorgd dat er 
vele strategieën zijn gekozen en modellen gemaakt. 
Omdat de ontwikkeling van het stedenbouwkundige masterplan en het theoretisch onderzoek synchroon 
liep met het ontwerpproces wilde mijn gekozen strategie in het beginstadium van het project nog wel eens 
sterk wijzigen. De eerste modellen was ik vooral zoekende naar een juiste strategie, dit stemde lange tijd tot 
ontevredenheid, waardoor veel modellen zijn gesneuveld, nadat de sterke en zwakke punten geanalyseerd 
en verwerkt waren in nieuwe modellen en/of schema's. 

Wat ik als zeer boeiend en leerzaam heb ervaren is de ontwikkeling van een strategie voor de Olympische 
Spelen in Nederland en het daarbijhorende stedenbouwkundig masterplan door het gehele atelier. Vijftien 
toekomstige architecten die samen beslissingen moeten nemen. Dit was vaak een vermoeiende ervaring, 
maar het heeft me wel geleerd te luisteren, analyseren en discussiëren met en in een ontwerpteam. Het is 
een nuttige oefening in het duidelijk en sterk funderen van je argumenten. 

Op het moment dat het stedenbouwkundig plan langzaam zichtbaar werd in contouren en daarbijhorende 
basiseisen, kreeg mijn concept ook steeds meer houvast en vorm. Wat ik tijdens het ontwerpen van het 
tenniscomplex primair als problematisch heb ervaren was de grote schaal van het project, die vergeleken 
met mijn eerdere projecten aan de TU/e enorm was. Ik ben vooral met aspecten als indeling en constructie 
tegen problemen en grenzen aan gelopen. Deze hebben uiteindelijk wel mijn inzicht verruimd, maar deze 
aspecten zullen in de toekomst wel een belangrijk aandachtspunt blijven. 

Het tenniscomplex, M4 project, literatuuronderzoek en het schrijven van het essay voor kritiek en filosofie 
hebben mij geholpen bij het realiseren van mijn afstudeerproject en zie deze onderwerpen als een van de 
belangrijkste leermomenten van mijn studieperiode aan de TU/e. Ik ben tevreden over alle ervaringen die ik 
heb opgedaan aan de TU/e, met name·tijdens het master- en afstudeerproject, en hoop hier in de toekomst 
nog veel van te profiteren en leren. 
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5.2 Samenvatting 
Dit verslag beschrijft de gekozen strategie en het gemaakte ontwerp voor een Olympisch Tenniscomplex 
in het IJmeer. Aanleiding voor de opgave zijn de Olympische Spelen van 2028 in Amsterdam. Aan de 
basis van dit verslag staat het stedenbouwkundig plan van Nieuw Pampus, dat onderdeel is van het 
masterplan Amsterdam IJ-as dat tot stand is gekomen in het gelijkna...,mige atelier. In het plan zijn diverse 
randvoorwaarden opgesteld, die een houvast zijn voor het ontwerpen van de diverse accommodaties. 
Nieuw Pampus is een geheel 'nieuw' eiland in het IJmeer en zal het centrum van de Olympische Spelen van 
2028 vormen. Het laat zien wat de mogelijke ruimtelijke en infrastructurele consequenties kunnen zijn van 
het organiseren van de Olympische Spelen in Nederland. 

Het Olympisch Tenniscomplex is gelegen aan het Olympisch Plein van Nieuw Pampus, in het recreatieve 
en op sport gerichte deel van het eiland met grootschalige functies als station, stadions, mediacentrum en 
kantoren. Het Tenniscomplex zal na de Olympische Spelen als opleidingscentrum voor jonge tennistalenten 
gebruikt worden en als huisvesting van de KNLTB. Daarnaast kunnen de grote ATP/WTA tennistoernooien 
en Davis/FedCup wedstrijden gebruik gaan maken van het complex. Verder is er een mogelijkheid voor het 
huren van kantoor en/of presentatieruimten. 

De functie van sportcomplex en de sport tennis, was op haar beurt aanleiding tot een onderzoek naar o.a.: 
de geschiedenis en ontwikkeling van tennis en sport in het algemeen, bestaande sportcomplexen en 'het 
stadion' als gebouwtype. 

Het belangrijkste thema voor het complex - compacte stapeling -vloeit voort uit de oppervlakte van de 
bouwkundige envelop en het daarentegen veel grotere benodigde oppervlakte. Daardoor is gekozen voor 
een compacte opzet van het complex in lijn met het compacte stedenbouwkundige masterplan. 

Het theoretisch en ontwerpend onderzoek gaf een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden die hebben 
geleidt tot de uitwerking van een ontwerp dat conceptueel is ondergebracht in de bouwkundige envelop. 
De uiterlijke verschijningsvorm van het complex is hierdoor het resultaat van het inwendige programma, 
randvoorwaarden en fascinaties enerzijds en karakter en schaal van de locatie anderzijds. 

Het ontwerp heeft naar aanleiding van het masterplan en de randvoorwaarden afkomstig uit het 
stedenbouwkundig plan van Nieuw Pampus een doosvormig hoofdvolume gekregen. 
Het ontwerp toont hierdoor het maximale stedenbouwkundige volume dat wordt ingekapseld door de huid. 
Het complex heeft een krachtig beeld naar de buitenwereld, zonder de bekende expressieve vorm van het 
herkenbare stadion zoals we die al eeuwen kennen. 
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Niveau 4: 24000 + Peil 

Legenda: 

1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 

8: 

0 ; --10 

Liften & toiletten 
Drinken/eten 
Stadion 1 
Stadion 2 
Stadion 3 
Binnenmeubel: Horeca 
Binnen meubel: 
Kleedruimte 
Toiletten 
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Niveau 5: 30000 + Peil 

Legenda: 

1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 

o-:---10 

Liften & toiletten 
Drinken/eten 
Dakterras stadion 1 
Stadion 2 
Stadion 3 
Binnenmeubel: Horeca 
en winkel 

20-
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Niveau 6: 36000 + Peil 

Legenda: 

1: 
2: 
3: 
4: 

-0 2 

Liften & toiletten 
Dakterras stadion 2 
Stadion 3 
Restaurant/VIP /Skybox 

~ 
10 20"_ 
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prefab betonelement 
bevestiging 
op constructie 

BIJLAGE 

-------, 
afwerkvloer 1 r--

1 
binnen 

kanaalplaatvloer 1 
vakwerk 

I I 
verlaagd plafond 

binnen 

____ _ _j l_ __ 
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prefab betonelement 
bevestiging 
op constructie 

--- - afwerkvl~er=l 
kanaalplaatvtoer 

binnen vakwerk 
verlaagd plafond 1 

buiten kozijn op stel lat 
dubbele beglazing 

L_ __ _ 
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prefab betonelement 
bevestiging 
op constructie 
regelwerk 
houten delen 

prefab betonelement 
bevestiging 
op constructie 

buiten 

houten vloerdelen 
regelwerk 
bitumen 
isolatie 
kanaalplaatvloer 
vakwerk 
verlaagd plafond 

r-=---
kozijn op stel lat 
dubbele beglazing 

pluvia PE 63 

~binnen_ ____ - --afweriwleer---

binnen 

kanaalplaatvloer 
vakwerk 
verlaagd plafond 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Afbeeldingen 
Alle gebruikte afbeeldingen zijn eigen materiaal of zijn afkomstig van www.Fiickr.com 
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