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Inleiding 

Dit project is ontstaan vanuit het initiatief om een aantal extreme boardsporten bijeen te bren
gen in een landschappclijke setting. Dit initiatief lag bij ondememer Willem Bakker van Kalle 
en Bakker te Roermond. Het idee was in eerste instantie om een park als concept te 
ontwikkelen dat op meerdere plekkcn zou kunnen landen. Uiteindelijk is toch gekozen voor 
een locatie om te kunnen illustreren hoe een dergelijk plan op een bestaande plek gestalte zou 
kunnen krijgen. 
Het gaat hier om een skihal, een skatehal, een wakeboardbaan en een zwembad met f1owrider. 
Een f10wrider is een kunstmatige golf waarop men kan surfen en bodyboarden. Een wake
boardbaan is een kabel boven een plas die ronddraait, waarmee meerdere wakeboarders en 
waterskiers worden voortgetrokken over het water. Hiermee is de vraag ontstaan naar een rui
mte die verwant is aan een themapark. 
In dit verslag voigt een beschrijving van de ontwikkeling van themapark door de geschie
denis en de problematische invloed die dit op de ontwikkeling van de publieke ruimte heeft 
gehad. Naar aanieiding hiervan wordt een ander soort themapark voorgestdd. Verder wordt 
de locatie in kaart gebracht, er wordt een doelsteUing gefonnuleerd en voIgt een conceptuele 
oplossing om met de gestelde problematiek om te gaan. 
In de rest van het verslag wordt deze conceptuele oplossing verder uitgewerkt en wordt in
gegaan op onder andere de routing, de beleving en de technische aspecten van het ontwerp. 
Een nabeschouwing voigt in de conclusie. 
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Het themapark en problemen 

De van themapark voert 
Renaissance tot eerste dierentuinen, van 
Luna park op en van de Disney Worlds tot onze 
groeid wat we op een moment 
het themapark is wellicht de ontwikkeling op 
naar toe gingen om van natuur te genieten, maar ook om weer met 
kunnen komen. jachtige bestaan 
had gemaakt. technologie 
om zo geld aan te kunnen 
plaatsen rond 
Steeplechase Park. 
een altematief voor een 
menselijk contact, dat werd gevonden, maar 
werd om gecontroleerd en geensceneerd te ", ... '",U'-,11 ",rnrt'I"n 

enscenering een kwali teit van 
van alles kan 
vinden is. Hier 

ontwikkeling staat 

Problematische ontwikkeJing in de pubJieke ruimte: 
eerste instantie was ruimte het 1tr.,r.rr,pp 

althans bepaalde openbare 
pecten werden op wijze bijeengebracht 
het voorbeeld voor de ruimte geworden. 

concurreren 
waar nog iets kan 

verwachten. Achter 
mensen. Je kunt je 
lijken zij op elkaar en 

ge~~nsicerlee1rd met 

meer mensen ook meer I\.Ullll'-'" 

een belangrijke inkomstenbron 



ONTWIKKELING THEMAPARKEN 

RENAISSANCE TUINEN 1752 DIERENTUINEN 1843 TIVOLI GARDENS 

1887 STEEPLECHASEPARK 1903 lUNAPARK 1999 LAS VEGAS 

HEDENDAAGSE BEELDEN VAN GECAPSULARISEERDE PUBLIEKE RUIMTE 

• • TCENTER 

.,v 
ljil I ,1 

ROERMOND 

SHOPPING 
r' 

-"'. ,.... . :- . .-~ .. ~ ....: ." 

.. " 
EN BosEH 
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De locatie 

Concept 
am 

"-"'''VL,,",'' bevindt zich in het plassengebied tussen 
direct aan de hoofdweg die Roennond 

regio zijn geen skihallen, flowriders, 
voonnalige baggergebied heeft een recreatieve functie met 

ligweides en fietsroutes. Het plangebied aan 
van de Iigweide om deze plas en sluit aan op een 

De plas heeft een open verbinding met 
met de waterstand in de Maas. 's Zomers wordt 

van een plas op de locatie was 
wordt deels wat verbouwd, de rest ligt 

conceptuele oplossing 

te ontwikkelen met een open karakter dat ruimte toevoegt aan 
waar naast het programma ander gebruik 

is en vastligt en dat toegankelijk is voor rrlP,Prnprp 

met elkaar aan kunnen gaan. 

te wordt een parkachtige laag over de 
extreme sport ruimtes, getrokken. Deze bestaat 

aantakken op de omliggende groenstructuur en wegen. 
n,p'r",'r }<I;"HJ.a<U"l met struiken zoals in de broedplek 

1"1''''1''''''""" tevens een visuele aansluiting krijgt. 
samen met de grasvlakken en wegen een 

<>n,prp,n en door verschillende mens en 
daarbij als de treden van een 
en onderwereld mogelijk te 

ontstaan er daardoor ook 
de hoofdwegzijde zijn de skihallen uit 

te maken. Zo liggen meerdere 
uitnodigen tot verschillend gebruik maar die pas 

en kruisen zodat er daartussen iets kan gebeuren. 



CONCEPT 
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Landschap, plan op locatie 

In het landschap verrijzen zo twee bergen met een golf van gras daar tussendoor om aansluit
ing te houden met de hoofdwegzijde. Aan deze zijde is het fietspad waardoor 
fietsers en wandelaars mee omhooggaan met het landschap en makkelijker afkunnen buigen 
het park in via twee routes. De ligweide rond de Noorderplas wordt het in getrokken 
om deze natuurlijke route verder via het pleindeel door te trekken langs het water naar de 
hoofdwegzijde waar veel wordt gefietst. Deze route onderlangs cen soort 
boulevard werken waaraan verschillende ingangen en ook terrassen voor de horeca gekop
peld zijn. De ligweide is bij de onderkant van de langste skihaI uitgebreid met een grasvlak 
dat aansluiting maakt met de andere weg rond het park. Het grootste van de skihalber
gen is begroeid met klimop en ontoegankelijk om de kosten v~~r een duur beloopbaar dak te 
beperken. Verder ontstaat er daarmee ook variatie in het en een op 
de omgeving. Over dit groene )andschap met plein ligt een netwerk van wegen die keer 
weer een nieuwe route over het park mogelijk maken. Over deze wegen worden 
gefietst, gewandeld, gelongboard. Zo ontstaat een wereld waar mensen fietsen, iemand z'n 
hondje uitlaat en iemand aan de ~ever zit te vissen. Waar mensen 's zomers te zonnen 
en's winters een gevaarlijk sleeparcours kan ontstaan dat uitkomt op een bevroren Noorder
plas. 
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Het programma verder toegelicht 

Het idee om een aantal extreme boardsporten te combineren in een landschappelijke setting 
past binnen een bepaalde ontwikkeling. Ais we de huidige economische crisis even buiten 
beschouwing laten dan zien we dat er in de afgelopen jaren meer geld wordt uitgegeven in 
minder vrije tijd, er is dus een behoefte aan hoogwaardige leisure. Er is een groei waarneem
baar in het aantal recreatiecentra, in dagrecreatief terrein, parken en piantsoenen en in water 
met recreatieve functies. Daarnaast zijn we met z'n allen meer gaan sporten. De sporten waar 
het hier om gaat zijn indoorskien, snowboarden, skateboarden, wakeboarden, waterskien en 
boarden op een flowrider binnen een zwembad met sauna. Door deze sporten op een plek 
samen te brengen ontstaat de mogelijkheid op een dag een aantal van deze sporten te beleven 
en vrijelijk te experimenteren binnen meerdere boardsporten. Hierdoor ontstaat tevens de 
mogelijkheid tot interessante interacties tussen die verschillende sporters. De meeste ger
outineerde boardsporters beperken zich overigens niet tot een boardsport dus het bij elkaar 
plaatsen van deze boardsporten maakt dat aan deze behoefte aan afwisseling op een locatie 
voldaan kan worden. Verder biedt dit de mogelijkheid tot het houden van boardsport even
ementen als de X-games waarbij gestreden wordt binnen meerdere disciplines. Dit zou het 
eerste echte boardpark van Nederland worden. De faciliteiten voor deze sporten worden aan
gevuld met horecavoorzieningen en een winkel als belangrijke aanvullende inkomstenbron. 
Verder is een uitbreiding van de parkeercapaciteit van de Noorderplas noodzakelijk. 

Vertaling van wensen in fysieke uitwerking 
Door de skihal op te delen en een trap te vormen samen met de andere onderdelen van het 
plan ontstaat de noodzakelijke hoogte voor de skihal. Daarnaast ontstaat de mogelijkheid tot 
interacties tussen die verschillende ruimtes met behoud van een eigen plek voor die sport
ers. Door deze opdeling ontstaat tevens de mogelijkheid skihallen te maken die verschillen 
in steilheid en dus in moeilijkheidsgraad. Door deze trapvorm ontstaat de noodzakelijke 
aansluiting van die sportplekken op de parkachtige laag door groene stroken en wegen langs 
en over die onderdelen te leggen en tevens op een trap tree het skateplein te situeren. Dit plein 
wordt niet ingericht met halfpipes en ramps waardoor het slechts als skateplein gebruikt zou 
kunnen worden. De bedoeling is dat dit plein ook anders en door meerdere mensen gebruikt 
kan worden en wordt daarom ingericht met straatmeubilair dat skateable is zonder dat het 
plein daarmee direct de uitstraling van skateplein krijgt. Zo wordt dit plein meer een open
bare plek die af en toe en slechts ten dele voor deze toepassing in gebruik wordt genomen, 
zoals skaters dat overigens wei vaker en met plezier in de openbare ruimte doen, met aile 
interacties en confrontaties met andere gebruikers van de ruimte van dien. De ruimtes voor de 
flowriders bevinden zich onderaan de trap om zo de aansluiting te krijgen met de wakeboard
baan buiten op de plas. 



INDOORSKI SNOWB OA RD SKATEN 

FLOWRIDER 
ZWEMBAD 
SAUNA 

WAKEB OA RD HORECA 
WINKEL 
PARKEREN 

GEWAPENDE GROND 
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Conceptuitwerking, het construeren van 

Constructie hoofdzaken 
Om 

Ruimtes 
en aanvullende 

klei gedrukt. 
herkenbaar. De "'''-'.''"''11'"'1 

aan de lange ski hal en 
aan skiha!' De skihallen 

brug en een verbindingsbaan zodat er rond ",,",C'An,,,, 

truimtes horecavoorzieningen gekoppeld 
wordt. In het midden is een duidelijk 
m zoals de winkel, een restaurant en 
aansluiten water liggen minimaal 4 meter 
de Noorderplas, namelijk 17 meter boven 
de weg rond het plangebied en 
plan is het ware een 



ONDERDELEN 

HORECA LANGE SKI HAL 
I-CAFE 

Z-KLEEORUIHTES 

SKIHALLEN 
l-lANGESKIHAl 

4 - KORTE STElLE SKIHAL 

S-YEA8INOINGS SKI 

8AAN 

6-SKIBAR 

+ 

SKATEDEEL 
7-SKATEBAR 
8-SKATEHAl 

CENTRAAL DEEL 
9-HORECA SKIHAl 

IO-SKIYERHUUR 

II-ZAAlRUIP1TE 

IZ-BOARDSHOI' 

WAKEBOARDDEEL 
Il-WAKE80ARO BAR 

ZWEMDEEL 
14-FLOWR'DERS 
IS-ZWEHBAD 
16-SAUNA 

17 - RESTAURANT EN CAFE 
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Ruimtelijke ordening van functies 

Om uit te leggen hoe dit gebouw werkt wordt eerst uitgelegd waar aile functies zich bevinden 
in het gebouw om vervolgens in het deel over organisatie en routing uit te leggen hoe dit ge
bouw gebruikt kan worden. Om de ordening van functies in het ruimtelijk on twerp duidelijk 
te maken is gekozen voor perspectieven waarin de verschillende functies laagsgewijs in kaart 
worden gebracht. Er is een onderverdeling gemaakt naar vier verschillende niveaus maar bin
nen deze niveaus bestaan er ook nog kleine niveauverschillen. 
Aile functies spreken voor zich maar de flowriders behoeven enige toelichting. Naast de 
gebruikelijke flow rider is er in een hoger gelegen ruimte ook een wipeoutflowrider te vinden. 
Daarbij wordt een kunstmatige staande golf gerealiseerd, een tube waarin echt gesurft kan 
worden. Daar bestaan er overigens maar vijf van op de wereld en daarmee een unieke aan
vulling op het sportprogramma. 

-"; ' ....... ,,\ . '. 

1,.)0.. 
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Organisatie en routing 

In het ontwerp zijn niet aile ruimtes even toegankelijk. De ruimtes vaHcn ""5'"''''''J 

in vier groepen van verschillende toegankelijkheid of openbaarheid. Het !<l.iliUm~UQ''''' 
publiek. Vervolgens zijn er de sportruimtes waarvoor betaald moet u"" .. £1.· .... 
er als tussenvorm de horeca ruimtes, de winkel, de publieksruimtes die weI vrij toegankelijk 
zijn maar's avonds worden afgesloten en als laatste zijn er de als magazijnen, 
keukens en technische ruimtes. 
De sportruimtes zijn in eerste instantie toegankeJijk vanaf de [lOCOl{lllD!~arlg 
hier bevindt zich ook de winkel, want hier komen de meeste mensen 
kan een chip op polsbandje gekocht worden die toegang biedt tot een ruimtes. 
Er zijn als het ware sportcredits te koop en je kunt er je eigen voor sportbeleving 
samenstellen. Vanaf deze plek zijn er vertakkingen naar de sportplekken. Deze 
vertakkingen eindigen altijd in een punt waar iemand toeziet controle. Om dit geheel met 
zo weinig mogelijk mens en te runnen is er dus een kassa en hebben toezien op 
controle vaak ook een functie als barman ofmateriaalverhuurder. 
De lange skihal is ook direct vanaf de route aan de ligweide toegankeHjk een bypass voor 
mensen die al een toegangsbewijs hebben in de vorm van een abonnement bijvoorbeeld. De 
skihallen zelf zijn verdeeld in een lange skihal met normale en een korte ski hal 
vergelijkbaar is met een zwarte piste qua heUingsgraad. Voor mensen die daar 
willen is er een verbindingsbaan die er voor zorgt dat toch weer 
plek waar je bent gestart. De skatebaan heeft een directe met 
weer kan een grote schuifdeur opengeschoven worden zodat tussen 
mte geskate kan worden. 
De horeca is met elkaar verbonden zodat er bijvoorbeeld een 
waarbij meerdere vloeren gebruikt kunnen worden. Te denken 

naar 
.. <>TPT ...... n en bij goed 
VU>J .. "'U en buitenruj-

tival waarbij zowel de buitenruimte als de binnenruimte wordt terrein. 
Deze horecavoorzieningen zijn voor het grootste gedeelte vrij toegankelijk. Bij systeem 
horen ook de zalenruimtes die gebruikt kunnen worden bij gr()ep,an'anlgernelltelll, een belan
grijke inkomstenbron voor grote sportcomplexen als deze. 
Dan is er nog het logistiek systeem dat zich achter de schermen afspeelt en vaa.k buiten 
ingstijden. Vrachtwagens kunnen vanaf de straat langs de lange laden en in een 
ruimte die onder de lange skihal door verbonden is met het hoofdmagazijn. Vanuit dit hoofd
magazijn wordt de verschillende drank, etenswaren en andere verder verdeeld over 
kleinere voorraadruimtes bij de verschillende bars en andere 
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~ --- - ROUTE DIRECT HAAR SKIHAL VOOR P1ENSEN DIE AL 

TOEGANSBEWIJS HEDDEN 

-KLEEDRUIMTE 

-MATERIAALVERHUUR 

(I :::51(1' sl SNOWBOARDS.2=WETSUITS.3=WAKEBOARD/WA TEASKI) 
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2 -tlA TERIAAL vERHUUR, 3-WAKE80AR08EGE LEIDE R 

HORECA SYSTEEM 

• HORECA VLOER VOOR IERDEREEN 

• HORECA VLOER VOOR SPORTERS 

• TERRAS 

BAR MET ACHTERLIGGENDE ~EU~EN 

BAR ZONDER ACHTERLIGGENOE ~EU~EN 

~EU~EN 

VERBINOINGEN TUSSEN HORECAVLOEREN 

BEVOORRADINGS SYSTEEM 

LAOEN EN LOSSEN 

HOOFOMAGAZIJN 

• VOORRAAD BARS 

VERBINDING MET HOOFDMAGAZIJN 

VERBINDING MET OPSLAG VOOR BARS 

GEBRUI~ BUITEN OPENINGSUREN 

VERBINOING VIA LIFT MET S~ATEBAR (+2) 

EN S~IBAR (+1) TIJDENS OPENINGSUREN 

19 



20 

BeJeving van het gebouw 

Een aantal ruimtes zijn verder uitgewerkt in renders om de beleving van deze ruimtes en wat 
daar kan gebeuren over te brengen. Dit gebouw en wat er aUemaal kan gebeuren is opgezet 
om te ontdekken. Ruimtes bieden vaak doorzichten naar andere ruimtes en lop en vaak over 
in andere ruimtes. Niet slechts om de gewenste interacties tussen sporters te bewerkstelligen 
maar ook om te verleiden tot ontdekking. Om bij de gebruiker, de passant, diegene die daar 
is, vragen te laten ontstaan over wat hij niet kan zien. Vragen over de aangrenzende ruimte 
waar hij slechts een glimp van opvangt. Vragen over wat zich daar afspeelt en wie daarbij 
betrokken zijn. Vaak blijken dat andere ruimtes, met ander gebruik en andere mensen. Het 
is deze verleiding tot ontdekking die de beleving van het gebouw en ook het landschap een 
bepaalde dynamiek meegeeft. Getracht is een bepaalde spanning tussen ruimtes op te bou
wen. Constructies zijn vaak weggewerkt achter plafonds om een bepaalde rust in de ruim
telijke beleving te brengen. Zo is in de skiha'llen gebruik gemaakt van een kunststof zak die 
golft en de ruimte in hoogte laat varieren en zo ook invloed heeft op de snelheidservaring. 
Dit is anders dan bij traditionele ski hallen, waar de constructie vaak Idijk in beeld is en je 
aan het voorbij schieten van de spanten direct kullt bepalen of je harder dan wellangzamer 
naar beneden glijdt. Vaak kun je daarbij ook de hele ski hal overzien en valt er nog weinig te 
ontdekken. Daarom liggen in deze skihallen dan ook bochten. 
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PLATTEGRONDEN 
OM 100M 

OM 100M 

BG 
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PLATTEGRONDEN 
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DOORSNEDEN 
100M 

SNEDES B 1:500 

." 

.-
SNEDES C 1:500 

SNEDES A 1:500 
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Details, bouwtechniek en construe tie 

Zoals al vermeld wordt voor constructie van de gewapende grond 
gebruikt, waannee de grond veel crrr,tpt·p horizon tale schuifspanningen aan kan. Dit is nodig 
voor tussen de 45 en 70 Aile hellingen zijn of gelijk aan 70 

Om de gemaakt van matten van 
vertikale grond

hptnf'\'r'\pn wand uit prefab el-
matten die in de worden gelegd. 

uit een systeem van kolommen en liggers 
met een maat van 10 meter. overspanning ten behoeve van dakconstructie 
wordt in het centraal dee! gerealiseerd met breedp!aatvloeren. Bij de ruimtes zijn dit 
stalen damwandprofiel platen, die de vorm van een schuin of enkel dakvlak kunnen 
volgen. 

snede van 
Bij de skihal is een wand aan kolom en ligger. Aan 

vertikale van 
van dwarsdoor-

wand zijn tot bovenaan het dak matten bevestigd die de grond wapenen. 
Daarmee wordt tot hoogte langs de skihalwand de klimop van de benodigde aarde en 
vocht voorzien. grondwand is daarbij met een kokosmat om planten 
van de eerste voedingsstoffen te klimop die dan 
vervolgens een gaaswerk en uitkomen op een meer traditioneel 
groendaksysteem met een substraatlaag en De goot is UI"'OOP\x"prl<T 

gaaswerk en is vrij uitgevoerd een functie 
buien waarbij het water verwerken. Onder 

om bij grote 
nen voorzlen. 
Aan de binnenkant van skihal is te zien hoe kunststof zak bevestigd is aan dakcon-
structie. De zak uit stroken in de lengte van de skiha! die aan gordijnrails ornhoog 
getrokken worden, om vervolgens op spanning en bevestigd te worden. 

Bij de skatehal is gebruik gemaakt van prmclpe om een 0010rll00l::I10 

geheel te realiseren. is sprake van een vertikaal orn,pn<:u<:! in dit 
ontwikkeld door landschapsarchitecten Copijn. planten geplant een 
waar vilt met zlJn op een plaat. Irrigatiekanalen '7"","""" 

voor het vocht en Dit vertikale gaat vervolgens een 
gaaswerk weer over 
shoek van 90 graden. 

kan worden tot een 

De binnenzijde van de skatehal is bekleed met een spandoekplafond dat het gekromde vlak 
via de IPE-spanten kan om de gewenste uitstraling te hP,,,,p'rLr,, 

ligen. 
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Duurzaamheid en uitbreidingsmogelijkheden, gefaseerde opbouw 

Ten aanzien van duurzaamheid kan gesteld worden dat het positief is dat het gebouw onder 
een groene laag is gestopt die extra isolerend werkt, met een minimaal gebruik van glas. 
Verder kan de warmte die onttrokken wordt aan de skihallen gebruikt worden ter verwarming 
van het zwembad en de sauna's. De kolomstructuur maakt dat aanpassingen in de toekomst 
mogelijk blijven en ruimtes een andere functie kUlmen krijgen zonder grote constructieve 
wijzigingen door te voeren. Al blijft een skihal toch wei een ruimte die niet heel vee) andere 
toepassingen mogelijk maakt. 
De hoofdopzet van het hele plan voorziet in uitbreidingsmogelijkheden in de richting van de 
ligweide rond de Noorderplas. Aan deze route kunnen nieuwe functies een plek krijgen zo
als ook de functies in het plan hieraan aantakken. De parkeerplek kan dan eventueel worden 
opgeschoven in dezelfde richting. 

Bij de uitvoering van dit plan kan om de kosten te drukken in eerste instantie het zwembad 
met ftowriders worden neergezet als aanvulling op de wakeboardbaan, vervolgens kan de 
skatehal een plek krijgen en kunnen later de skihallen worden toegevoegd. Zo kunnen het 
landschap en de onderliggende ruimtes zich in wisselwerking met elkaar ontwikkelen, met 
behoud van de in het concept neergelegde uitgangspunten. 

Conclusie 

Zo is er een plan ontstaan voor een themapark dat stelling probeert te nemen in het huidige 
debat over hoe de open bare ruimte te gebruiken. Moeten we meegaan met de tendens van 
capsularisering, met het afsluiten van ruimtes ten einde deze ruimtes totaal controleerbaar en 
veilig te kunnen maken? Veilig voor de buitenwereld die niet meer gekend wordt omdat ook 
deze dus achter een hek ligt. Of moeten we proberen werelden bij elkaar te brengen, om zo
doende interacties tot stand te kunnen brengen, zonder dat deze werelden aan eigenheid ver
liezen? Ik denk het laatste. Het plan dat hier ligt probeert voor deze zaak een lans te breken. 
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