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Summary 

Central theme of this graduation project is 
the Olympic Games of 2028 in Amsterdam, 
agiobal event that asks great organization 
and expertise of al participants. An event 
that's essentially about sport but to facilitate 
this, great attention for planning, economi
cal circumstances, infrastructure and archi
tecture is needed. In this case an infrastruc
tural master-plan is created that's based on a 
backbone of public transportation. The main 
lines of Amsterdam will be expanded and 
stretched along three main locations which 
facilitate the several stadiums. But the main 
attention as architect is pointed at the build
ings that are needed. Our job is to created 
architecture that on one side answers to the 
functionality that's asks tot facilitate sports 
with a large amount of spectators and on the 
other side that shows our capabilities of ar
chitecture and building. And this is not just a 
wide range of stadiums but also a diversity of 
public and non public building, like a media 
centre, housing, hotels, stations, meeting
places, horeca, etc. 

My interest didn't go to the large scale stadi
ums but to the more subtie relation between 
sport and its spectators. The experience of 
being part of the Olympics as a spectator 
not just in relation to the sports but tot the 

complete atmosphere that's living during this 
weeks became the direction for my research. 
The famous Holland Heineken House was 
easily chosen as the subject of my gradu
ation. A place where the spectators hon
our there hero's, enjoy there victories and 
the Olympics culture. It's the most famous 
supporters-home and has grown during the 
past games to a distinctive part of the Dutch 
Olympic feeling. 

The central question of my research is: 
How will a supporters-home, as the Holland 
Heineken House, manifest in its own country 
and which building type is suited to house it 
during and after the Games? 
In the journey finding the answer to this ques
tion I came to a point where it became clear 
to me that a supporters-home as we know 
it is not suited and that a radical change of 
concept is needed. We shouldn't try to cre
ate a house that is bigger and better than 
al the ones before, but we should show, as 
a facilitating country, to al visitors what our 
sport-culture is about. And therefore make 
the Holland Heineken House a place where 
foreigner spectators can enjoy the Olympic 
feeling, see matches, meet people and start 
there journey through Amsterdam from. 
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Inleiding 

Dit afstuderen begon met een aanmeld
ing voor het atelier van Rene van Zuuk. Een 
atelier waarin het ontwerpen met wetma
tigheden centraal staat."Niet meer de con
text als uitgangspunt nemen, maar opzoek 
gaan naar een leidende structuur met als 
doel generatief te kunnen ontwerpen." Met 
deze nieuwe houding is gebleken snel en ef
fectief een grote hoeveelheid aan varianten 
te kunnen genereren die in het begin van het 
ontwerpproces tot een brede keuzematrix 
kunnen leiden. Maar met name de link die 
deze houding heeft met de ontwikkelingen in 
de industrie en de productie van bouwdelen 
middels computergestuurde machines, dra
gen bij aan een toekomstige visie over het 
bouwen en haar architectuur. 

Dit heeft geleid tot de keuze voor een thema 
in de toekomst. AI vrij snel viel het onder
werp de Olympische Spelen van 2028 in 
Amsterdam, een groot evenement met een 
veelvoud aan zeer prestigieuze architectuur, 
dat een groot publiek aanspreekt, ambitieus 
en actueel is. De gemeente Amsterdam is 
al twee jaar bezig met de voorbereidingen 
van de eventueel te organiseren Olympische 
Spelen. Er zijn versch illende onderzoekteams 
en commissies in het leven geroepen om de 

haalbaarheid van de Spelen in Amsterdam te 
toetsen. Inmiddels zijn we dat stadium voor
bij en wordt er serieus gesproken over het 
binnenhalen van de Spelen. 

Wat houdt het binnenhalen van de spelen in? 
Een twee weken durend evenement met elke 
dag ongeveer hetzelfde aantal bezoekers als 
we dat kennen van Koninginnedag, oftewel 
een overvolle stad. Met als gevolg een grote 
behoefte aan: Sportfaciliteiten, een hoog
waardige infrastructuur, verblijfplaatsen en 
niet te vergeten een nieuw Olympisch dorp. 
Maar ook wordt er gekeken naar de sport
mentaliteit van een stad/land . Zijn zij in staat 
een dergelijk evenement te organiseren en 
hebben ze dit al eens met succes weten te 
doen, in welke mate leeft de bevolking mee 
met een sportevenement als de Spelen en is 
de binnenlandse sport op topniveau? 
Naast dat het een prachtig evenement is om 
in eigen land te mogen organiseren, kunnen 
de Spelen ook een enorme impuls geven aan 
de lokale economie en de stedelijke ontwik
keling van een land. Grootschalige projecten 
die al tijden in de wacht staan krijgen nu een 
duwtje in de rug. Maar het kan zich ook tegen 
ons keren, te denken aan bouwwerken die na 
de Spelen hun functie verliezen en leeg ko
men te staan. Complete stedelijke gebieden 
die veranderen van een twee weken durende 
bloeiperiode in een uitgestorven spookstad. 

ti 
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Er dient dus met grote zorg naar de periode 
na de Spelen te worden gekeken en aan veel 
nieuw te ontwikkelen stadia, woningbouw
projecten, etc zal een dubbele functie moeten 
worden toegekend . 

Wat is de visie van de gemeente Amsterdam? 
Uit verschillende interviews en lezingen is ge
bleken dat de gemeente enerzijds kijkt naar 
de ontwikkelingen die de stad zal door maken 
tot 2030 en anderzijds hoe de spelen daa
rin passen of daar sturing aan kunnen geven. 
Zo liggen er grootschalige plannen voor de 
uitbreiding van Schiphol in de Haarlemmer
meer polder; uitbreiding van het woningaan
bod zowel in de vorm van inbreiding binnen 
de stad als uitbreiding aan de kant van IJ
burg; ontwikkelingen van een sport-as nabij 
het voormalige Olympisch stadium. Daarna
ast debatteert zij over een dubbelstad relatie 
met Almere en plant zij ambitieuze infra
structurele plannen als de Noord-Zuidlijn en 
de ontwikkelingen rond de Zuid-as. Het or
ganiseren en faciliteren van de Spelen zien 
zij niet gebeuren op een centrale plek in de 
stad, maar eerder verdeeld over een aantal 
deelgebieden nog. te kiezen uit een van de 
bovenstaande ontwikkelingen. 

Als onderlegger voor dit afstuderen is er in 
het atelier gekozen om gezamenlijk een mas
terplan te ontwerpen, waarna iedereen in-

dividueel een deel heeft kunnen uitwerken. 
Het ontworpen masterplan is gebaseerd op 
een centrale infrastructurele lijn waaraan de 
verschillende deelgebieden worden opgehan
gen. De lijn is de reeds aanwezige verbind
ing tussen Schiphol en Amsterdam uitgebreid 
met een verbinding onder het IJmeer naar 
Almere. Aan weerskanten van de lijn zal zij 
aansluiting vinden met bestaande netwerken 
waardoor er een ronde door de Randstad zal 
plaatsvinden. Door te kiezen voor een hoog
waardig infrastructureel OV-systeem dient 
het autogebruik te worden teruggedrongen. 
Het gekozen systeem voor deze verbinding 
is de magneetzeefbaan. Een systeem dat 
in China al met veel succes is toegepast en 
waarvan de keuze is gebaseerd op onder
zoeken van een collectief van bedrijven dat 
de toepassing ervan in de Randstad onder
zoekt. 

Aan deze lijn zijn de volgende drie deelgebie
den opgehangen: 
1. De sport-as, een autoluw gebied dat 
reeds in ontwikkeling is en dat zal voorzien in 
verschillende sportfaciliteiten zoals de roei
club, hockeystadion en tennisvelden. 
2. Pampus-eiland, een nieuw op te spuiten 
eiland dat het Olympische dorp en de grote 
stadia zal faciliteren. 
3. Almere Pampus, een nieuwe mari
tieme stedelijke uitbreiding van Almere, met 
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een havenfront waar het zeilen, een hotel, 
paardensport en het Holland Heineken Huis 
zullen worden ontwikkeld . 

Binnen het masterplan voor de Spelen is 
er behoefte aan verschillende stadia, een 
Olympische dorp, hotels, mediacentrum, 
centra voor zeilen tot paardesport, een sta
tion, enz. Echter is mijn interesse gevallen 
op het Holland Heineken Huis (hierna het 
HHH), dat echt een uithangbord is geworden 
van onze Nederlandse sportmentaliteit. Het 
is een plek waar sport, publiek, media en en
tertainment elkaar ontmoeten. Er vindt een 
bundeling plaats van alle facetten die bij de 
Spelen horen. En dat is de voorgaande spelen 
niet onopgemerkt gebleven. In alle buiten
landse media wordt er vol lof over het HHH 
gesproken. Het is berucht om zijn enthousi
aste supporters, de feestelijke beleving van 
sport en de harmonie die het uitstraalt. Juist 
dit imago zal voor een hoop Olympische lief
hebbers een tweede reden zijn om de Spelen 
bij te wonen in Nederland. Natuurlijk in de 
eerste plaats om de sport maar in de tweede 
plaats ook zeker om het feest dat wij ervan 
kunnen maken. 

Maar hoe zal een supportershuis zich in eigen 
land moeten gaan manifesteren? 
De vragen die hierop volgen zijn natuurlijk: 
is er wel een supportershuis nodig in eigen 
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land? Want zullen de huldigingen niet gewoon 
op de Dam, midden in de stad, plaats vinden? 
En zal het feest niet overal dusdanig uitbun
dig zijn dat een huis te allen tijde te klein zal 
zijn? Het anwoord hierop luidt: Ja, maar om 
daarom het opgebouwde imago van het huis 
aan de Spelen voorbij te laten gaan is geen 
optie. En daarom ben ik van mening dat we 
het concept van het HHH moeten omdraaien. 
We moeten er niet proberen een supporter
shome van te maken, want de supporters 
vinden hun eigen weg wel. Maar we kunnen 
er wel een huis van maken dat openstaat 
voor de buitenlandse supporters, om hen te 
laten proeven van de Nederlandse sportmen
taliteit, om hen te laten ervaren waar zij de 
vorige Spelen tegenop hebben gekeken. Het 
huis moet dus een ontmoetingsplek worden 
voor zowel buitenlandse supporters als voor 
ons zelf. Het moet een plek zijn waar wedstri
jden kunnen worden bekeken door mensen 
die geen kaartjes hebben weten te bemachti
gen of graag meer willen zien dan alleen de 
wedstrijden waarvoor ze een kaartje hebben. 
Er kan gegeten en gedronken worden, er kan 
gefeest worden en er kunnen huldigingen 
plaats vinden. 
Als we dit concept toepassen op de Spelen 
van 2028 zal dit in mijn visie als volgt moeten 
gebeuren: 
In het centrum van elk deelgebied komt een 
Holland Heineken Huis dat via Multimedia 



altijd met elkaar verbonden is, waardoor er 
vanuit elk deelgebied live verslag kan wor
den uitgebracht en je de sfeer van de gehele 
Spelen op één plek kunt beleven. Het is daar
door niet meer noodzakelijk je te verplaat
sen maar je kunt voor één locatie kiezen en 
daar een compleet overzicht krijgen van de 
gebeurtenissen De huldigingen en de feesten 
kunnen per deelgebied in het betreffende 
huis plaatsvinden en worden beleefd vanuit 
alle drie de locaties 

Met het oog op de gebruikersperiode na de 
Spelen moet zorgvuldig worden omgespron
gen met de permanente aard van het Huis. 
Echter staat niet per definitie vast dat zij van 
tijdelijk aard moet zijn. Bij de voorgaande 
spelen is dit namelijk veelal wel het geval ge
weest. Als we de drie locaties eens afzonder
lijk bekijken zien we in eerste instantie dat 
de meest voor de handliggende plek voor 
het Huis bij de Sport-as waarschijnlijk het 
Olympische stadion of een plek in het cen
trum zal zijn. We kunnen hier dus stellen dat 
een tijdelijk gebouw de rol zal gaan vervuI
len. 
Als we vervolgens kijken naar Pampus-eiland, 
dan zien we daar een veelvoud aan grote sta
dia, een Olympisch dorp en een groot me
dia centrum. Na de Spelen zal het Olympisch 
dorp een zeer bijzondere woon locatie in het 
water worden en de stadia zullen een rol 

gaan spelen als een leisure eiland, waarbij zij 
multifunctioneel kunnen worden ingezet. Een 
permanent Huis zal bier niet op zijn plek zijn 
gezien de enorme hoeveelheid aan vierkante 
meters die na de Spelen al als evenementj 
entertainment zal moeten worden weggezet. 
Daarom zie ik op deze tweede locatie het Huis 
ook als een tijdelijk bouwwerk. 
Als laatste Almere Pampus, een nieuwe ste
delijke uitbreiding van Almere. Almere gaat 
tot 2030, 65000 nieuwe woningen bouwen. 
Als stad zal zij in grote mate gaan dienen als 
woonstad, natuurlijk zal er ook meer werk 
worden gecreëerd, maar voorlopig zal Am
sterdam in de grote werkvoorziening blijven 
voorzien Hierdoor zal er dus veel woon-werk 
verkeer plaatsvinden over de nieuwe IJmeer
lijn. Almere Pampus krijgt dus als het ware 
een entreejpoortfunctie van Almere. Het HHH 
kan op deze locatie dus zeer goed een per
manent gebouw worden. In feite is een HHH 
een evenementengebouw en aangezien dat 
in Almere nog niet aanwezig is kan het Huis 
hier dus uitstekend van permanente aard 
zijn. Het kan zelfs een bijdrage gaan leveren 
aan de nieuwe uitbreiding. 

Van de drie Heineken Huis locaties zullen er 
dus twee van tijdelijke aard zijn en één van 
permanente aard. Het spreekt voor zich dat 
deze laatste het onderwerp van mijn afstu
deren is geworden. Een permanent even-
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ementengebouw dat tijdens de Spelen een 
van de drie HHH locaties zal herbergen. Na
ast deze verklaring voor mijn keuze, moet er 
ook vermeld worden dat de Maritieme uitbre
iding van Almere in Almere Pampus mij bij
zonder aanspreekt. Almere is een merkwaar
dige stad, door de enorme snelheid waarmee 
zij groeit, de zeer uiteenlopende architectuur 
en het eeuwige debat over haar schoonheid 
en leefbaardheid. Maar merkwaardiger blijft 
de locatie van deze stad in de Flevopolder. 
Dit valt te verklaren doordat aanvankelijk de 
Markermeer zou worden ingepolderd tot de 
Markerwaard, waardoor de huidige kop van 
Almere (Pampus) midden in de polder had 
gelegen . Echter, dit is niet het geval en Al
mere Pampus licht recht tegenover Amster
dam en zij kan een relatie met de hoofds
tad aangaan. Hierdoor zal zij wellicht in de 
toekomt een metropolitane stad worden. 
Juist daarom zal deze uitbreiding het nieuwe 
gezicht van Almere moeten worden. 

Als we dit samenvatten tot de probleemstel
ling van dit afstuderen en daaruit de onder
zoeksvraag met deelvragen formuleren ziet 
dat er als volgt uit: 

Probleemsteil i ng : 
Het Holland Heineken Huis, een support
ershuis met internationale allure, zal in ei
genland een andere moeten rol krijgen. Het 
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probleem dat er zich zal voordoen is dat het 
zo beruchte Holland Heineken Huis, dat een 
dominante rol heeft ingenomen en zelfs een 
uithangbord voor onze sportcultuur is ge
worden, dreigt te verdwijnen als de Spelen 
in Nederland zullen plaatsvinden. 

Onderzoeksvraag : 
Hoe zal een supportershuis, als het Holland 
Heineken Huis, zich in eigen land moeten 
manifesteren en welk type gebouw past hier 
bij, zowel tijdens als na de Spelen? 



o 
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Olympische Spelen 2028 
& 
Het Masterplan 

Er is een groot aantal redenen te noemen 
waarom een land de Olympische Spelen (hi
erna OS) zou willen organiseren. De belan
grijkste reden ligt op sportief gebied. Behalve 
dat tijdens de OS Nederland als sportland 
wordt gepromoot, worden in het aanlooppro
ces naar de Spelen een groot aantal invester
ingen gedaan op sportief gebied. Nederland 
moet zich profileren als sportland en za l dit 
doen door het opwaarderen van sportfaci
liteiten en het aantrekken van grote evene
menten als EK's en WK's. Deze investeringen 
zullen niet alleen hun weerslag hebben op de 
topsport, maar zeker ook op de breedtesport. 
Naast het sportieve aspect hebben de OS 
over het algemeen een positieve uitwerking 
op de economie van net organiserende land. 
De organisatie van de Spelen zorgt voor veel 
bedrijvigheid, zowel nationaal als internatio
naal. 
Het jaartal 2028 is gekozen om enerzijds aan 
te geven dat het om een langtermijn traject 
gaat, anderzijds herinnert het aan de Spelen 
van Amsterdam, 100 jaar daarvoor. 

Gevolgen 
Behalve de aanleidingen brengen de OS een 

aantal gevolgen teweeg, die in de overwe
ging mee moeten worden genomen. Binnen 
het IOC is de zogenaamde 'Legacy' belangri
jk. Dit begrip houdt in dat de ontwikkelingen 
rondom de OS niet slechts de prestaties ti
jdens de Spelen dienen, maar onderdeel zijn 
van een hogere ambitie om een maatschap
pelijke bijdrage te leveren. Denk hierbij aan 
het opwaarderen of creëren van stedelijke 
gebieden, het gebruik van sportfaciliteiten 
voor en na de Spelen, de verbetering van het 
sportieve klimaat, enz. 
Een ander belangrijk gevolg is het opwaard
eren van de infrastructuur. Het IOC eist van 
de organisatie een adequate infrastructuur 
die ervoor zorgt dat grote aantallen bezoek
ers en atleten snel naar hun bestemming 
kunnen komen. In combinatie met de eerder 
genoemde gebiedsontwikkeling kunnen de 
OS op deze manier een stad/regio een grote 
impuls geven. 
Een derde gevolg is de impuls die de OS 
geven aan de economie van het organiser
ende land. De evenementgebonden kosten 
worden volledig gedekt door de inkomsten 
uit kaarverkoop, merchandise en mediare
chten. De investeringen die moeten worden 
gedaan op het gebied van accommodaties en 
infrastructuur, richten zich zo veel mogelijk 
op al geplande of gewenste investeringen. 
Door deze investeringen te koppelen aan de 
OS zullen zowel overheid als bedrijfsleven 
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willen investeren en kunnen eerdere plannen 
versneld worden uitgevoerd. 

Interpretatie 
Deze opgave spreekt tot de verbeelding. Ten 
eerste hebben we het over toekomstplan
nen die in zekere mate reëel zijn. Na een 
voorbereidend onderzoek loopt er momenteel 
een haalbaarheidsonderzoek naar de mogeli
jkheden om de OS daadwerkelijk naar Am
sterdam te halen in 2028. Daarnaast vormt 
het geheel een stedenbouwkundige uitdag
ing. De gehele bouwopgave is erg groot en 
moet op een logische wijze worden ingepast 
in haar omgeving. 
Tot slot brengen de OS een groot aantal di
verse opdrachten met zich mee. Behalve de 
stadions moeten ook huisvesting voor atleten 
en bezoekers, infrastructurele voorzieningen 
en overige faciliteiten worden gerealiseerd. 
Aanleiding IJmeer 
Bij het zoeken naar een locatie werd al snel 
het IJmeer geopperd. In het gebied zijn grote 
ontwikkelingen gaande, die een basis kunnen 
dienen of verder kunnen worden ontwikkeld. 
Op dit moment is er een aantal plannen ge
maakt voor het gebied tussen Amsterdam en 
Almere. Als eerste te verwachten ontwikkel
ing is er de uitbreiding van IJburg, waarvan 
de procedures al volgend jaar gestart wor
den. Deze tweede fase van IJburg is al in 
hoge mate uitgewerkt en de contouren lig-
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gen grotendeels vast. Daarnaast wil Almere 
uitbreiden en hierbij is het plan opgevat om 
'buitengaats' te gaan. De ontwikkelingen van 
Almere die nu al gaande zijn richten zich 
voornamelijk op de westkant van de stad. 
Almere wil haar woningaanbod differentiëren 
door het water op te zoeken. 
Op een grotere schaal wordt in plannen zo
als het Noordvleugelplan en Randstad Urgent 
gesproken over de lijn 'Schiphol-Amsterdam
Almere-Lelystad'. De twee steden zijn nu al 
van elkaar afhankelijk en de verwachting is 
dat dit sterker wordt. De infrastructuur zoals 
deze er nu ligt zal de groei van verkeer tus
sen beide steden niet aankunnen. 

Plan Koolhaas 
In het plan van Atelier IJmeer onder leiding 
van Teun Koolhaas, wordt een groot aantal 
ambities van diverse partijen samengebracht 
in een plan dat het gebied van Schiphol tot 
Almere bestrijkt. Het initiatief voor Atelier IJ
meer ligt bij de gemeente Almere; het boek 
laat vooral de geplande ontwikkelingen van 
deze stad zien. Vanwege de reële uitgangs
punten en uitgebreide uitwerking is dit plan 
een waardevol hulpmiddel voor de ontwikkel
ing van ons masterplan. Daarom willen we 
aan de hand van dit plan de ontwikkelingen 
gaande in de regio van het IJmeer toelichten. 

Ontstaan van het plan: 



AI sinds het ontstaan is Almere georiënteerd 
op Amsterdam. De hoofdstad is onmisbaar 
gebleken met het oog op werkgelegenheid, 
onderwijs, cultuur etc . Anderzijds is Almere 
voor Amsterdam een welkome mogelijkheid 
om het tekort aan woonruimte te ondervan
gen. 
Het licht in de lijn der verwachting dat beide 
steden in de toekomst alleen maar sterker 
op elkaar aan zijn gewezen. In Almere wor
den tot 2030 60.000 woningen gerealiseerd 
terwijl in Amsterdam de werkgelegenheid 
groeit. De synergie tussen beide steden is 
een kritische factor in de realisatie van een 
sterke kenniseconomische regio die de con
currentie met andere Europese centra aan 
kan. De essentie van het plan is dan ook om 
Amsterdam en Almere als 'duo-stad' te gaan 
ontwikkelen. 

Visie: 
De geplande inpoldering van de Markerwaard 
is bepalend geweest voor het structuurplan 
van Almere en daarmee voor de identiteit 
van de stad. De situatie veranderde toen het 
Markermeer uiteindelijk gehandhaafd bleef; 
van een stad omgeven door polder, wordt 
Almere opeens een stad aan het water. Dit 
biedt de gelegenheid om de kwaliteit van het 
water in de stad op te nemen, wat kan leiden 
tot een sterke differentiatie in woonmilieus. 
Almere wil de uitdaging aangaan om in ruim 

20 jaar 60.000 nieuwe woningen te re
aliseren, maar stelt daarbij als voorwaarde 
dat het nogal uniforme woonmilieu van de 
stad meer variëteit krijgt. Mede daarom heeft 
men besloten om 'buitengaats' te gaan. Op 
deze manier kunnen vele verschillende won
ingtypologieën gerealiseerd worden, allen 
met een link met het water. Tegelijk met deze 
ontwikkeling zal ook de ecologische kwaliteit 
van het IJmeer en Markermeer worden ver
beterd. 
Een andere voorwaarde die Almere stelt om 
haar plannen te kunnen realiseren is een 
snelle OV-verbinding met Amsterdam. 

IJmeerverbinding 
In plannen zoals het Noordvleugelplan en 
Randstad Urgent, maar ook in het plan van 
Atelier IJmeer wordt gesproken over een di
recte OV-verbinding op de lijn Schiphol-Am
sterdam-Almere-Lelystad, al dan niet aan
gevuld met mogelijkheden tot autoverkeer. 
Deze verbinding volgt uit het uitgangspunt 
om Amsterdam en Almere als duo-stad te 
ontwikkelen. Willen de steden optimaal van 
elkaars aanwezigheid kunnen profiteren, dan 
zal er een snelle directe verbinding moeten 
zijn. De verbreding van de snelwegen wordt 
op dit moment in gang gezet, maar dit alleen 
zal niet voldoende zijn voor de toekomst. Al
mere stelt zelfs dat de lijn absoluut noodza
kelijk is om de stadsuitbreiding rendabel te 
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maken. 
Op de Flevolijn wordt tot 2020 een groei ver
wacht van 75%. De nieuwe OV-verbinding 
kan in de toekomst deze lijn ontlasten. De 
nieuwe lijn zal ook beter aansluiten op de 
stadsuitbreiding van Almere dan de huidige 
spoorverbinding en ook de bewoners van 
IJburg zullen van de lijn kunnen profiteren. 
Daarnaast wordt de mogelijkheid om de lijn 
door te zetten naar Lelystad bestudeerd. In 
dit scenario zou vliegveld Lelystad Schiphol 
kunnen ontlasten. 
De verbinding Schiphol-Amsterdam-Almere
Lelystad maakte tot voor kort deel uit van de 
plannen voor de Zuiderzeelijn. Hoewel deze 
definitief van tafel zijn, blijft dit gedeelte van 
de lijn voor de overheid toch een belangri
jke optie om te onderzoeken. In 2011 zal het 
kabinet besluiten of de lijn er wel of niet zal 
komen. 

Interpretatie 
Het feit dat er op dit moment door diverse 
partijen onderzoek wordt gedaan naar de 
mogelijkheden tot verdere ontwikkeling van 
Amsterdam en Almere en een eventuele 
verbinding tussen beide steden, maakt dit 
gebied een interessante plek voor onze plan
nen. Het doel is om met onze ideeën in te 
haken op de huidige ontwikkelingen en er 
onze eigen visie over te formuleren. Daarna
ast zouden de OS een aanjager kunnen zijn 
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voor de uitvoering van deze plannen. 
Wij denken dat gezien de grote bestaande 
plannen de OS prima in de ontwikkelingen in 
te passen zijn. Na onderzoek van het traject 
van de lijn, bleek ook dat er al een aantal ac
commodaties aan deze lijn ligt. 

Masterplan 
Een deel van het traject Schiphol-Amster
dam-Almere gaat over bestaande spoorwe
gen. Het deel van de lijn dat op dit moment 
al bestaat loopt vanaf Schiphol, via de Zui
das naar Diemen. Aan deze lijn liggen een 
groot aantal accommodaties die voor de OS 
gebruikt kunnen worden. Naast Schiphol be
vinden zich achtereenvolgens aan de lijn: het 
Vélodrome, de Bosbaan, een hockeyclub, het 
Olympisch Stadion van 1928, de Sporthallen 
Zuid, de RAl en de Amsterdam Arena. 
Ons plan is om de lijn door te zetten en te 
gebruiken om ook de rest van de benodigde 
accommodaties een plaats te geven. In het 
vervolg van het traject zal er op het nieuwe 
Pampuseiland het Olympisch Park komen. 
Hier bevinden zich de hoofdfuncties zoals het 
Olympische Stadion, het mediacentrum en 
het Olympisch Dorp. De lijn zal het IJmeer 
oversteken en een volgend station hebben 
in de nabijheid van Almere, waar een aan
tal sportfaciliteiten geplaatst zullen worden. 
In het verlengde van de lijn krijgen overige 
sporten een plek. 
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Imere Pampu en lokatie Holland 
Heineken Huis 

Het masterplan voorziet in een algemeen ste
delijk plan voor de maritieme uitbreiding van 
Almere Pampus. Dit is ontwikkeld met het 
plan van Teun Koolhaas als uitgangspunt, dat 
is bekritiseerd en herschreven tot een plan 
dat randvoorwaarden schept voor de te ont
werpen bouwwerken op deze locatie. 

Het plan bestaat uit verschillende buitendi
jkse onderdelen, die differentiëren van h009-
stedelijk naar groene en waterrijke gebieden. 
Zodra we de dijk overgaan, stappen we een 
hoogstedelijk gebied binnen dat aan de zuid
westzijde wordt beëindigd door een haven
front, aan de noordoostzijde geleidelijk over
gaat in waterwoningen en aan de noordzijde 
(de waterkant, Markermeer) wordt bescher
md door een groen wetl,and systeem. 

Het havenfront zal het centrumgeblied van de 
maritieme uitbreiding vormen. De kwaliteit 
hiervan wordt gekenmerkt door de scheiding 
tussen groen en stedelijk. Bij het binnenva
ren van de havenmond ervaart men enerzijds 
natuur (aan de Markermeer kant) en anderzi-

jds een stedelijke muur/kom met een gecom
bineerde woon/horeca/cultuur functie (aan 
de polderkant) . Langs deze stedelijke muur 
zal over de hele lengte een boulevard lopen, 
waarbij op de pier vooral woonfuncties aan
wezig zijn en aan de stadskant de horeca en 
entertainment. Dit laatste gedeelte zal tijden 
de Spelen gaan functioneren als Olympische 
boulevard die het station en het regattacen
trum zal verbinden. Deze boulevard zal tevens 
aan de achterzijde van het station doorlopen 
in de richting van het Hippey Centrum om 
zich uiteindelijk te verbinden met de sport
as richting Almere Poort. In de periode na de 
Spelen zal dit de stedelijke boulevard zijn, die 
zowel de permanente bewoners, forenzen en 
bezoekers vanuit Amsterdam en omstreken 
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zal voorzien van een maritiem recreatie- en 
entertainmentgebied . 

De infrastructuur in het plan berust op een 
autoluw gebied dat wordt ontsloten door 
de hoogwaardige OV-verbinding met Am-

sterdam, Amersfoort en Lelystad. Deze zal 
bestaan uit de magneetzweefbaan (hierna 
de MZB) (landelijk), metro ( regionaal), bus
sen (lokaal), waarvan de I"1ZB en de metro 
dezelfde lijn volgen en de bussen haaks op 
deze richting het netwerk zullen vertakken. 
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De MZB en metrolijn zijn onderdeel van de 
hoofdinfrastructurele lijn in het masterplan, 
zij komen van onder het IJmeer Almere Pam
pus binnen ter plaatste van de havenpier, 
waarna zij het vaste land zal raken nabij het 
havenplein en vervolgens door de oude dijk 
zijn weg zal vervolgen richtin9 Almere cen
trum. Hierdoor is de lijn minimaal aan het 
oppervlak en in het zicht en zal daardoor zo 
min mogelijk geluidhinder veroorzaken. 

Locatie Holland Heineken HUIS 
Bij de keuze voor een locatie voor het HHH in 
Almere speelde een aantal facetten een rol: 
• Directe relatie met OVlijn 
• Centrale ligging binnen het plan 
• Centrale ligging op de as van de ver
schillende sportfaciliteiten 
• Een kenmerkende plek binnen de mari-
tieme stad 
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Bij het tekenen van het Masterplan lag de 
plek voor het Huis al vrij snel vast. Daar waar 
de lijn het vaste land raakt komt in de oude 
dijk een tijdelijk Olympisch MZB station en 
een permanent metro station dat een di
recte aansluiting met het havenfront vormt. 
Door het opspuiten van de buitendijkse uit
breiding verliest de dijk op dit stuk zijn func
tie en biedt het plaats aan een station. Het 
HHH wordt gesitueerd boven op dit station 
en op de kruising van de as van de boulevard 
(sport-as) en de as van de pier. Het vormt hi
erdoor een entree en tevens een gezicht voor 
het havenfront. 

De dijk 
Het ontwikkelen van een bouwwerk op een 
dijk brengt een tweetal vragen met zich mee: 
1. Welke rol speelt de dijk in de openbare 
ruimte en welke bijdrage kan een gebouw op 
de dijk leveren aan de openbare ruimte? 
2. Hoe dienen we om te gaan met de dijk 
vanuit een historisch perspectief? 

1. Om de rol van dijklichaam binnen de open
bare ruimte te begrijpen dienen de niveau
verschillen van het plan inzichtelijk te wor
den. Zo is het ni,veau van de polder 3500 
-NAP, de dijk op 2500 +NAP en het Marker
meer zal, volgende de ecologische richtli
jnen voor 2030, gaan fluctueren van 0 NAP 

tot 1000+NAP. Om een fluctuerend Marker
meer peil te kunnen verwezenlijken zullen 
alle dijken rondom het meer met een meter 
moeten worden verhoogd en dus ook wor
den verbreed (er speelt een hoogte-breedte 
verhouding in de geonometrie van dijken) 
waardoor er een niveauverschil van 7m ont
staat tussen dijk en polder. De buitendijkse 
uitbreiding zal dus ook dit niveau van 3500+ 
NAP moeten aanhouden wil het niet omstro
men. Hierdoor neemt de uitbreiding de func
tie van het noordelijk deel van de dijk over en 
vervalt hier de functie van de oorspronkelijke 
dijk. Het westelijke deel zal worden verhoogd 
en verbreed. We kunnen dus stellen dat de 
buitendijkse uitbreiding op een talud zal lig
gen ten opzichte van de polder. 

De dijk blijft dus een harde overgang tussen 
polder en buitendijkse uitbreiding . Een uit
daging dus om middels modificatie aan de 
dijk de overgang minder hard te maken. Hier 
is vorm aan gegeven door het station, door 
het oude deel van de dijk te laten lopen, te 
openen aan de polderzijde waardoor de dijk 
een nieuwe functie heeft gekregen. Door het 
Holland Heineken Huis op de hoek van de dijk 
te positioneren ontstaat er een entree van 
het station, van het havenfront, maar ook 
van het gebouw zelf. Hoe hier precies vorm 
aan is gegeven volgt in het hoofdstuk 4 Ge
bouwconcept. 
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2 Omgang met de dijk vanuit een historisch 
perspectief 
Dijken zijn kenmerkende elementen van het 
Nederlandse landschap en al eeuwen lang 
leven we op en aan de dijk. In veel gevallen 
voorzien van wegen op of langs de dijk, met 
gevolg dat er huizen aan dijken ontstonden . 
De typologie die ontstaan is in deze lange 
geschiedenis van dijkwoningen kan een uit
gangspunt zijn voor het ontwerp. In onder
staand diagram zien we een schematisch 
overzicht van de verschillende typologieën 
van bouw aan en op de dijk. 

Relatie gebouwen -dijk 

Historische bebouwings 
typologie 
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Holland Heineken Huis 

Het Holland Heineken Huis is een plek waar 
sporters, supporters en pers elkaar ont
moeten. Bezoekers zullen hier wat kun-
nen drinken, eten en de huldigingen van de 
sporters bijwonen. Het is door de jaren heen 
uitgegroeid tot een steeds groter fenomeen 
binnen de Spelen. Het is berucht om zijn 
enthousiaste supporters en de harmonieuze 
sportmentaliteit. 
In dit hoofdstuk komen verschillende zaken 
aan bod 
• De ontstaansgeschiedenis 
• Vertaling van het HHH concept 
• Het programma van eisen HHH 
• De gebruikersfase na de Spelen en de 
keuze voor de tweede functie 
• Het programma van het congres -en 
evenementen gebouw. 

De ontstaansgeschiedenIs 
1992 Barcelona 
Het idee om t 'ijdens de Olympische Spelen 
een ontmoetingsplaats te creëren voor Ned
erlandse sporters, vrienden, familieleden, 
supporters, sponsors, politici en mediaverte
genwoordigers, werd in Barcelona voor het 
eerst gerealiseerd. De tent in de haven van 

Barcelona groeide al snel uit tot een zeer 
populaire ontmoetingsplaats. Om een lekker 
betaalbaar Hollands biertje te drinken, een 
bitterbal te eten of gewoon even bij te klet
sen met landgenoten. 
1994 Lillehammer 
Ook in Lillehammer had het HHH een plek 
gecreëerd waar 'de Nederlandse sport
wereld' in al haar geledingen naartoe trok 
om de Olympische successen van de Oranje
equipe te vieren. 
1996 Atlanta 
In Atlanta bouwt het HHH op de vierde 
verdieping van een hotel een thuisbasis 
voor de Nederlandse sporters en supporters. 
Door de vele Nederlandse medaillewinnaars 
weten de Nederlanders al snel weer de weg 
naar het Huis te vinden. 
1998 Nagano 
Hetzelfde concept was twee jaar later in 
Nagano (Winterspelen 1998) nog altijd niet 
aan slijtage onderhevig. Sterker nog, de 
doorgaans zo rustige Japanse gastheren en 
-vrouwen namen het voortouw in een uitge
breide polonaise. 
2000 Sydney 
In Sydney werd het HHH verder uitgebreid. 
In de dubbeldekkertent (2300 m2) aan de 
kade van het Maritieme Museum waren di
verse ruimtes en faciliteiten gecreëerd voor 
onder meer de pers, NOC*NSF en - last but 
not least - de atleten zelf. 
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2002 Salt Lake City 
Het Holland Heineken House had ook in 
Salt Lake City weer een fantastische locatie 
gevonden. Op nog geen vijf minuten ri
jden van de Olympic Oval, de schaatsbaan, 
nam het Holland Heineken House zijn in
trek in het clubhuis van de West Ridge Golf 
Course in West Valley City. Naast het volle
dige gebruik van alle ruimten van dit twee 
verdiepingshuis is een tent gebouwd van 
800 m2, waar dagelijks live entertainment 
werd aangeboden door diverse Nederlandse 
artiesten en de eigen huis-DJ Silvan Stoet. 
2004 Athene 
In Athene lag het HHH in het centrum aan 
de voet van de Akropolis. Voor de eerste 
keer sinds het bestaan van het Huis trad ie
dere avond een andere artiest op. The spe
cial guest van deze Spelen was DJ Tiësto. 
De populaire internationale DJ van Neder
landse bodem trad eerst op in de openings
ceremonie van de Spelen en verzorgde later 
een uniek optreden in het HHH. De 22 plak
ken vormen uiteindelijk de hoogtepunten 
van deze Olympische Zomer Spelen. 
2006 Turijn 
Wie in Turijn vermaak zocht rond de wat 
sfeerloze Winter Spelen in de Italiaanse stad 
hoefde alleen maar een stel in het oranje 
gedoste fans te volgen om in het HHH tere
cht te komen. Daar was het echt feest. Ruim 
90.000 mensen bezochten de Spelen het 
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HHH met een gemiddelde van 6000 bezoek
ers. 
2008 Beijing 
De locatie van het HHH werd tijdens de 
Olympische Spelen van 2008 gevestigd in 
het National Agricultural Exhibition Center. 
Dit is aan de noordoostzijde van de stad, 
net buiten de 2e ring en vlakbij het Cha
oyang park. Naast een grote zaal waar de 
medaillehuldigingen en optredens van Ned
erlandse artiesten plaatsvonden, waren er 
in Beijing verschillende eetgelegenheden, 
ontvangstruimtes voor sponsoren, atleten
ruimtes, faciliteiten voor de pers, een infor
matiebalie met diensten van de ambassade 
en reisbureau ATP, een fanshop en kantoren 
voor NOC*NSF en de operationele staf van 
het HHH. Uiteraard waren de opening- en 
sluitingsceremonie alsmede alle wedstrijden 
te volgen. Het HHH ontving zo'n 50.000 
mensen tijdens deze Spelen. 

Het programma 
Het steeds breder uitdijende Holland Huis 
heeft door de jaren ook een steeds breder 
programma gekregen. Door de voorgaande 
Huizen te analyseren kan het volgende pro
gramma opgesteld worden. 

Programma van eisen Holland Heineken 
Huis: 



Entree: 
132M2 

Loby 
512M2 

Horeca 
500M2 

Merchandisej 
sponsoren 
800M2 

Grote zaal 
1100M2 

Prive ruimtes 
mtes) 

450M2 

-publiek 
-organisatiejarties 
ten 
-goederen 

-garderobe 
-receptie 
-toiletten 
-kantoren 
-foyer 

-Restaurant (snacks) 
-Restaurant (dinner 
pub) 
-Restaurant (al la 
carte) 
-keukens 
- barren 

-HHH fanshop 
-diverse stands voor 
sponsoren 

-feestzaal 

-sporters (kleedrui-

-media lounge 
-sponsor lounge 

Magazijn 
-:> 

Gebruikersfase 

-goederen 
-installaties 

Doordat er is gekozen voor een permanent 
gebouw moet het gebouw na de Spelen 
een nieuwe functie krijgen. Het HHH is een 
evenementengebouw in haar puurste vorm 
en het is dus voor de hand liggend om dit 
ook door te zetten na de Spelen. Met het 
oog op de groei en ontwikkelingen in Almere 
en met het ontbreken van grote evenement
engebouwen kunnen we veronderstellen dat 
een dergelijk gebouw goed zal functioneren. 
Om hier zeker van te zijn is er een markt
analyse uitgevoerd waarbij is gekeken naar 
alle grote evenementencomplexen in de 
omgeving. 

Vergelijkbare congresgebouwen 
Hieruit is gebleken dat de meeste even
ementengebouwen gepaard gaan met con
greszalen en dat de schaal van een redelijk 
aantal gevallen overeen komt met het pro
gramma van het HHH. In Almere zelf zien 
we slechts een klein aantal evenementenge
bouwen met allen relatief kleine omvang. In 
Amsterdam zien we echter wel een aantal 
grote spelers die in hun programma goed 
als voorbeeld kunnen dienen. 
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Een groot evenementengebouw zal dus een 
goede tweede functie zijn gezien het in Al
mere niet hoeft te concurreren met andere 
grote partijen. Door zijn strategische loca
tie, halverwege Almere en Amsterdam, met 
een directe verbinding met de hoogwaardige 
ov-lijn een goed alternatief worden voor de 
locaties in Amsterdam. 
Zoals al eerder vermeld hoeft het program
ma na de Spelen dus niet veel te verand
eren, wel zullen er congreszalen aan het 
programma worden toegevoegd. 

Programma van eisen Congres en even
ementengebouw: 

Entree: 
132M2 

Loby 
512M2 

Horeca 
500M2 

-publiek 
-organisatiejarties 
ten 
-goederen 

-garderobe 
-receptie 
-toiletten 
-fanshop 
-kantoren 
-foyer 

-Restaurant (snacks) 
-Restaurant (dinner 
pub) 

-Restaurant (al la carte) 

Grote zaal 
1100M2 

-keukens 
- diverse barren 

-evenementenhal 

2 Kleinere zalen -evenementenhal 
800M2 

Congreszalen 
1000M2 

Magazijn 
? 

-goederen 
-installaties 
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Gebouwconce t 

Nu de locatie en het gebouwtype bekend zijn 
en de randvoorwaarden ervan vast liggen 
kunnen we gaan praten over het ontwerp. 
Hierbij zijn de ontwerptactieken met betrek
king tot het generatief ontwerpen even aan de 
kant gezet. De locatie is nauwkeurig gekozen 
en heeft daardoor een sterke invloed op het 
ontwerp. In dit ontwerpproces speelde con
stant twee aspecten een belangrijke rol; een 
benadering op het gebied van de beeldvorm
ing met daaraan gekoppeld de relatie met de 
omgeving en een organisatorische benader
ing. Het gebouwconcept berust dan ook op 
de versmelting van beide aspecten. 

Conceptuele benadenng 
In de conceptuele benadering speelden ver
schillende aspecten een rol: 
• Rol op het havenplein 
• Entreejpoortfunctie tot have'nfront, 
overgang van polder naar havenfront 
• Volgen van de dijk zowel horizontaal 
als verticaal. 
• Relatie met het zowel polder als water 
• Belangrijke zichtlijnen 

Het gebouw gaat een dominante rol in ne
men aan het havenplein. Het is een publiek 

gebouw dat tevens als entree voor het gebied 
dient, maar kan daarnaast ook een bijdrage 
leveren aan het plein. Door de grote stroom 
mensen van en naar het Holland Heineken 
Huis kan zij het straatbeeld van het plein zeer 
positief beïnvloeden. Zij kan het plein vullen. 
Dit kan nog meer versterkt worden door het 
plein onderdeel van het gebouw te maken. 
Door het plein onder het gebouw door te 
trekken of door het gebouw over het plein 
heen te laten hangen. 

Door de harde barrière tussen de niveaus van 
de polder en het niveau van de buitendijkse 
uitbreiding zullen er duidelijke entrees voor 
het gebied komen en één daarvan is op de 
gekozen locatie. Een brede trappartij vanuit 
de polder en de ontsluitingen van het station 
zullen de entree faciliteren. 

Doordat het gebouw op de dijk staat zal het 
hier een directe relatie mee aangaan. We zien 
al dat het station zich in het oude dijklichaam 
bevindt en er een relatie tussen de polder en 
het havenfront aanwezig is middels het en
tree. Maar het gebouw zelf zal ook die relatie 
aangaan. Een deel van het gebouw zal in en 
aan de dijk komen te liggen. In horizontale 
zin zal het de lijn van de dijk moeten volgen. 
In verticale zin zal het een relatie aangaan 
met de aanwezige niveaus. 
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De locatie van het gebouw is bijzonder want 
het staat precies op de kop van het huidige 
Almere Pampus. Als je nu deze plek bezoekt 
is er slechts polder en water. Met de mari
tieme uitbreiding van Pampus zal een deel 
van deze ervaring verloren gaan, daarom 
moet de relatie met het water, maar ook met 
de polder een belangrijk ontwerpuitgangs
punt zijn. Door de voorkant van het volume 
af te snijden werpt het zijn blik over het bin
nenwater van het havenfront. De relatie met 
de polder zal moeten plaatsvinden door het 
volume aan deze zijde te openen. 

Als we dit samenvatten tot een conceptueel 
schema ziet dat er als volgt uit: 

Het herbergt alle bovenstaande eigenschap
pen: 
• Het plein wordt het gebouw inget-
rokken. 
• Zij vormt een entree/ poort functie 
• Gaat een relatie aan met de dijkniveaus 
• Heeft een gesloten gedeelte en een 
opengedeelte waardoor verschillende relaties 
met de omgeving worden aangegaan. 
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De organisatorische kant 
In het vorige hoofdstuk hebben we kennis 
gemaakt met het programma van het ge
bouw. Het is een publiek gebouw waarbij 
verschillende soorten bezoekers het gebouw 
zullen gebruiken. In het geval van het Hol
land Heineken Huis is de grootste groep de 
supporters, daarna de organisatie, media, 
sponsoren en als laatste de sporters. Het 
gebouw moet erin voorzien dat zij allen op
timaal ervan gebruik kunnen maken. Er zal 
dus een scheiding moeten plaats vinden tus
sen openbaar, semi-openbaar en gesloten. 
Elk met een eigen routi.ng door het gebouw. 
In het geval van het evenementen/congres
gebouw zal dit niet anders zijn. Zo zullen er in 
de periode na de Spelen verschillende even
ementen en beurzen georganiseerd kunnen 
worden en een slimme schakeling tussen de 
zalen zal dus noodzakelijk zijn. 

De hoofdelementen zijn: 
• 3 zalen 
• horeca 
• congreszalen 
• kantoor voor de organisatie 
• business lounge 
• magazijn 
• kleedruimtes 

De vraag hoe deze ruimtes zich tot elkaar 
verhouden kan worden beantwoord door een 
gestapeld schema op te stellen. Allereerst 
zal het entree/foyer direct toegang moeten 
bieden tot de grote zalen. Vervolgens dienen 
er op de op de grensvlakken horecafuncties 
aanwezig te zijn en als laatste zullen de ver
gaderzalen/congresruimtes een relatie aan
gaan met de twee kleinere zalen en het en
tree/foyer. 

Hoe deze functies in het volume worden ver
weven volgt uit de volgende schema's. 
Het uitgangspunt is het volume dat de dijk 
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volgt, de lijn van het entree (vanuit polder 
naar plein), en de afgesneden voorkant i,n 
verband met de relatie met het havenfront. 
Door zaal 1 tussen zaal 2 en 3 te schuiven 
gaan ze alle drie een relatie aan met het en
tree/foyer. Zaal 1 opent zich richting de pol
der en het congresgedeelte steekt over het 
entree heen. 

Doordat de locatie is omringd door een 
woongebied zal het in zijn functie rekening 
moeten houden met de omgeving. Met name 
geluidshinder zal moeten worden terugge
bracht. Door een schil van functies aan de 
zuidzijde van het gebouw te plaatsen wordt 
er een geluidsbarrière gevormd. 

Dit is verwerkt in de interne organisatie door 
een passage (expositie) aan te brengen. Hi
erdoor ontstaat er een scheiding tussen zaal 
1 en de kade. De passage gaat vervolgens 
over in een nieuwe ruimte, hier aangegeven 
als business lounge, en sluit daarmee zaal 1 
aan de derde zijde af van zijn omgeving. Met 
als gevolg dat zaal 1 zich zal oriënteren richt
ing de polder. Wat weer aansluit bij de uit
gangspunten van de conceptuele benadering. 

In dit laatste organisatorische schema zien we 
dat de functies ingekaderd worden door een 
rode lijn, die symbool staat voor de huid. Zij 
zal de aaneenschakeling van functies moeten 

harmoniseren tot een gebouw. Slecht een 
gedeelte is niet omsloten door de rode lijn 
en dit is het gedeelte van de passage. Deze 
zal een open uitstraling hebben en door het 
transparante karakter de relatie met het wa
ter aangaan. De verschillende verdiepingen 
van deze passage zullen worden verdraaid 
om haar middelpunt om de richting/verdraai
ing van de dijk te volgen. 

De afbeelding op de volgende pagina toont 
de samensmelting van de conceptuele en or
ganisatorische benadering. 
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Het proces 

Voordat we naar het uiteindelijke resultaat 
gaan kijken is het van belang een beeld te 
krijgen van het proces dat heeft geleid tot 
het uiteindelijke ontwerp. Hier is een ge
ruime tijd overheen gegaan en er zijn een 
grote hoeveelheid varianten getekend, allen 
met hun eigen interpretatie van het concept. 
Naast veel teken - en knutselwerk hebben 
er verschillende projecten als inspiratie ge
diend. Dit hoofdstuk zal u door het proces 
heen leiden middels een bonte verzameling 
van tekeningen, afbeeldingen, schetsen en 
foto's. De bijhorende uitleg zal kort en bon
dig zijn, aangezien het met name gaat om 
een indruk van de weg naar het ontwerp toe 
te krijgen. 
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Polder niveau 
Station, goederenentree, garderobe en 
magazijn 
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-1 Polder niveau Polder niveau 
Garderobe, brandgang en kleedruimtes 
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Foyer 
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Beganegrond, Dijk niveau 
Entree, foyer, foodplaza, mechandise, 
o!ympiswall, ceremonieha! en grandcafe. 

Zaal 1 vanuIt foyer 
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Foyer vanuit auditonum 1 Bovenfoyer vana trap vanuit zaal 2 

Zaal 1 vanaf bordes Grandcafe Terras grandcafe 
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lste Verdieping 
Bar, plein balkon, auditoria 1, bovenfoyer, 
Olympic Wall en een restaurant met terras. 
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Business Lounge Olympic wall 
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2de Verdieping 
Congreszalen, auditorium 2, Olympicwall 
Business Lounge 
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Foyer vanul congrescentrum 



3de Verdieping 
Congreszalen, auditorium 3, Lounge, Olympic
wall en technische ruimtes 
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Constructie 

Doordat een van de dragers van het con
cept de overhangende voorzijde van het 
ontwerp is, speelde er al vanaf het begin 
een belangrijke vraag: "Hoe groot kan het 
overstek zijn?" Los van de functionele en 
economische nadelen, was het doel dit tot in 
het extreme door te zetten. En bij voorkeur 
zonder ondersteuningen, of in ieder geval 
zo minimaal mogelijk. In deze analyse zal 
ik slechts een globale berekening uitvoeren 
en zal de analyse een benadering zijn van 
het constructieve gedrag. Een volledige 
berekening en analyse vallen buiten mijn 
vakgebied en zijn dus buiten dit onderzoek 
gelaten. 
Er is in eerste instantie gekeken naar een vi
ertal verschillende varianten, allen met hun 
eigen constructieve systeem. Zij bestaan uit 
twee getuide systemen en twee berusten 
op een in- en uitwendig vakwerkspant, allen 
met een constructieve schijf als ondersteun
ing. Toch bleek er in tweede instantie, na 
het schematiseren van de constructie, dat 
het overstek eigenlijk redelijk in evenwicht 
is en dat dit dus bij benadering zou moeten 
kunnen zonder ondersteuning buiten het 
gebouw. We zien in deze schematisering de 
vier hoofdspanten met hun ondersteuning 
en afmetingen. 

Er is voor een systeem gekozen waarin een 
enorm vakwerkspant de hoofddraagcon
structie vormt die is opgelegd op een viertal 
peilers en is bevestigd aan de constructie 
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van de zalen. In en op het spant rust de 
secundaire constructie die de vloeren en het 
dak draagt. 

De veronderstelling van dit evenwicht gaf 
nog niet de doorslag om dit ontwerp voort te 
zetten. Vandaar dat er is gekozen een door
snede berekening van de ondersteunende 
peilers te maken en het maatgevende spant 
te schematiseren en globaal door te rekenen 
met behulp van het rekensoftwareprogram
ma Matrix-Frame. Hierdoor zal er een beeld 
ontstaan van de dimensies van zowel onder
steuningen als de stalen spantconstructie. 
Deze hebben vervolgens richting gegeven 
aan het verdere ontwerpproces. 

Doorsnede berekeningen pellers 
Op de linkerpagina is de doorsnedebereken
ing te zien. 

Spant analyse 
Er zijn verschillende testen gedaan in Ma
trix om de dimensionering van het spant 
zo optimaal mogelijk te laten zijn. In de 
uiteindelijke test, waarvan het resultaat in 
de afbeelding is te zien, is gekozen voor de 
volgende staaf dimensies: 
• Onderregel en bovenregel 
- Buis met diameter 900mm en wanddikte 
80mm resp. 900mm 

bij 40mm 
• Verticale staven - Buis 
met diameter 450mm en wanddikte 80mm 
resp. 900mm bij 60mm 
• Diagonalen - Rondstaal 
diameter 250mm en 200mm 

De uitkomsten zijn natuurlijk van een om
vang die moeilijk voor te stellen is, maar er 
kan wel verondersteld worden dat er met 
deze hoeveelheid staal gekomen kan worden 
tot een dergelijk overstek. En wellicht zullen 
door de ontwikkelingen de sterkte eigen
schappen in de toekomst toenemen waar
door er een lichtere constructie zal ontstaan. 
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Beton constructie zalen, kernen en peilers 

Stalen vakwerkspanten (primair) 

Netwerk van liggers (secundaire) 
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De gevel 

Als we naar de gevel van het ontwerp kijken 
moeten we het in twee afzonderlijke delen 
bekijken: het min of meer gesloten auto
nome voorste gedeelte (zalen 2,3 en het con
gresgedeelte) en het transparante achterste 
gedeelte (zaal 1, de Olympic wall en de busi
ness lounge). Over deze twee delen zien we 
drie gevel types: 

• Verbronsde strekmetaal gevel van het 
voorste gedeelte 
• Media LED gevel als kopgevel van het 
congresgedeelte 
• Glazenvlies gevel van het achterste 
gedeelte. 

Hiervan worden de eerste twee nader be
sproken. 

Verbronsde strekmetaal gevel 
Het voorste gedeelte van het ontwerp heeft 
een zeer autonoom karakter en om dit te 
behouden zullen er bij voorkeur geen gevel 
openingen in komen. Het bouwbesluit stelt 
echter aan een publiek gebouw eisen als het 
om daglichttoetreding gaat. Voor kantoren 
en congresgebouwen eist zij dat 10% van de 
gevel en 6 % van het vloeroppervlak gevel 

opening is. Met deze wetenschap in het hoofd 
is er een zoektocht gestart naar een geschikt 
half transparant gevelmateriaal. AI vrij snel 
keerde deze zoektocht zich in de richting van 
geperforeerde platen, gazen en weefsel. En 
een bezoek aan een van de marktleiders op 
dit gebied kon niet uitblijven. Kabel Zaan
dam heeft een zeer breed assortiment en een 
mooie showroom waar de materialen te zien 
en te voelen zijn. 

Toch leidde dit bezoek niet direct tot de keuze 
voor het uiteindelijke materiaal. De referen
tie beelden op hun website deden dit wel. 
Het strekmetaal toegepast, hier als indus
triële gevel, voldoet aan de eisen van lich
tdoorlatendheid en is in verschillende mate
rialen en maaswijdtes te verkrijgen. Maar de 
daadwerkelijke reden voor deze keuze berust 
op de vertekening ervan als je erlangs loopt. 
Door de verschillende richtingen van het 
strekmetaal weerkaatst het licht verschillend 
waardoor er gekromde patronen over deze 
rechte gevels lopen. 

Zoals we in het ontwerp hebben kunnen zien 
is er een patroon toegepast van twee plat
en met verschillende maaswijdtes. Hierdoor 
ontstaat er een differentiatie in de daglicht
toetred i n g . 
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Universe 
lichtdoorlatendheid 16,5% 

Media LED gevel 

Capitol 
lichtdoorlatendheid 40% 

De kopgevels van het congres gedeelte bie
den zicht op het havenfront, maar kunnen 
vanaf de boulevard ook als beeldschermen 
worden gezien. Met de ontwikkelingen op het 
gebied van LED verlichting is al enige tijd de 
LED gevel in opkomst. Het systeem werkt 
heel simpel; door LED over de gevels te plak
ken in drie kleuren kunnen we de gevels lat
en fungeren als schermen. 

Tijdens de Spelen werkt dit natuurlijk fan
tastisch, wedstrijdverslagen kunnen vanaf 
het havenplein op de gevel bekeken worden, 
maar ook na de Spelen kan het thema van 
georganiseerde evenementen op de gevel 
geprojecteerd worden. 

Het systeem 
Er is een groot aantal referentie projecten te 
vinden op dit gebied, te denken aan; Allianz 
Arena in Munchen (Hertog & Meuron), Gal
leria Store in Seoul (UN Studio), KPN toren 
in Rotterdam (Renzo Piano) en Pixel Cloud 
in Lonon ( Foster and Partners). Er zijn twee 
grote spelers op het gebied van mediagevels; 
Philips lighting en IVlediamesh. Waarvan Phil
ips werkt met verschillende systemen die op 
de gevel geplakt of bevestigd kunnen worden 
en Mediamesh met een systeem werkt van 
kabels die voor de gevel worden gespannen 
waarop de LED verlichting is aangebracht. 
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Details 
De keuze voor de gevel materialen is gemaakt 
en ons rest nu de vraag hoe we deze gaan 
toepassen. Detaillering speelt naast het be
dachte gevel patroon de voornaamste rol. Dit 
overzicht van details laat zien op welke wijze 
zij, als gevel, met het gebouw is verbonden. 

Er dient een opmerking gemaakt te worden 
bij deze serie details. Namelijk dat er in het 
uiteindelijke ontwerp niet is gekozen voor spi
derglas, maar voor een normale vliesgevel. 
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Conclusie 

Dit afstuderen is opgehangen aan een prob
leemstelling en een onderzoeksvraag. Het 
probleem van een supportershome dat dreigt 
te verdwijnen als de Spelen in eigen land wor
den georganiseerd is grotendeel opgelost. 
Door het concept van het HHH om te draaien 
en het huis in tegenstelling tot eerdere Spel
en open te stellen voor de buitenlandse sup
porters creëren we een ontmoetingsplek 
waar zij kunnen proeven van de Hollandse 
sportmentaliteit en cultuur. Het zal toegeven 
aan de allure die het door de jaren heen heeft 
opgebouwd en de indruk die de buitenlandse 
supporters ervan hebben kan in dit concept 
door hen zelf worden beleefd. 
Om dit concept te laten slagen moeten we 
het HHH niet zien als slechts een ontmoeting
piek, maar als een totaal concept waarbinnen 
de sport beleefd kan worden, zowel door de 
buitenlandse supporter als door het ons zelf. 
En dit zal tijdens de Spelen alleen werken 
als we het concept opsplitsen in drie delen. 
Met in elk deelgebied een dependance die we 
met behulp van moderne media met elkaar 
in contact brengen. Hierdoor bied elk deelge
bied het concept afzonderlijk aan, maar kan 
het worden beleefd als een geheel. 
Met de periode na de Spelen in het achter-

hoofd is het verstandig na te denken over de 
permanente of tijdelijke aard van het object. 
Op alle voorgaande Spelen zagen we tijdeli
jke locaties, fantasieloze vierkante of ronde 
tenten die gezicht kregen door een overvloed 
aan reclame. Maar nu het in eigenland zal 
plaats vinden kunnen we dit fenomeen ver
eeuwigen met een permanent gebouw. We 
kunnen dit uithangbord van onze sportmen
taliteit verbinden met hoogwaardige architec
tuur uit eigenland, waardoor er een dubbele 
stempel op het onderwerp wordt gedrukt. 
Rest ons wel de vraag welk van de locaties 
hiervoor in aanmerking komt. Voordat we 
hier uitspraken over kunnen doen zullen we 
moeten kijken naar de periode na de Spelen. 
Om leegstand te voorkomen dient een pas
sende nieuwe functie gezocht te worden. In 
het geval van het HHH is gebleken dat het 
programma erg goed overeenkomt met dat 
van een evenementengebouw. 
We hebben gezien dat in zowel het gebied bij 
de Zuid-as als het eiland Nieuw Pampus een 
overvloed aan permanente gebouwen wordt 
ontwikkeld, die na de Spelen veelal een nieu
we functie krijgen. Hiervan zal een groot 
aantal ook als evenementengebouw gaan 
fungeren. In Almere Pampus daarentegen is 
er genoeg draagvlak. De marktanalyse naar 
evenementengebouwen in de Randstad heeft 
ons laten zien dat het HHH na de Spelen uit
stekend kan gaan concurreren met soortgeli-
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jken uit haar omgeving. 
Almere Pampus, de maritieme buitendijkse 
uitbreiding van Almere is dan ook een uit
stekende locatie gebleken voor het perma
nente deel van het HHH concept. Met haar 
gezicht richting Amsterdam en door de relatie 
met de hoogwaardige OV-verbinding voorziet 
zij tijdens de Spelen in een bijzondere ervar
ing in een bijzondere stedelijke uitbreiding in 
het water. 

Als afsluiting van deze conclusie volgt mijn 
persoonlijke ervaring van het afstuderen en 
de bereikte leerdoelen. Zoals zo velen zeg
gen, gaat het leven van een afstudeerder 
niet over rozen. Het is in mijn geval een lang 
traject geworden. Het is lastig gebleken een 
strak kader op te stellen waarbinnen gewerkt 
kan worden. Doordat het onderwerp, de con
text, gebouwtype en ontwerphouding zelf 
gekozen zijn, is het noodzakelijk je te houden 
aan de randvoorwaarden die je opstelt. Toch 
is het erg verleidelijk om daar af el1 toe van 
af te wijken. 
Voorafgaand aan dit afstuderen had ik voor 
mezelf bedacht dat ik er achter wilde komen 
of ik nog wel 'uit het niets' een gebouw kon 
ontwerpen. Ik had hiervoor verschillende 
herbestemmingen gedaan waarbij de opgave 
vaak al gekleurd is en je een zekere richting 
ingeduwd wordt. Je hebt een kader waarbin
nen je kunt ontwerpen. 

H2 

Het atelier van Rene van Zuuk leende zich 
hiervoor uitstekend, het onderwerp van zow
el M4 als het afstuderen boden ten overvloe
de mogelijkheden om mijzelf hierin te leren 
kennen of te hervinden. 
Er is denk ik gebleken dat ik mijn plek heb 
weten te vinden en in staat ben een ont
werp te maken 'vanuit het 11 iets', een ont
werp dat speelt met zijn locatie, op zichzelf 
staat, beantwoord aan het programma van 
eisen en de voorwaarden en eisen aan het 
gebouwtype, voldoet aan de constructieve 
eisen, speelt met de materialen van nu en in 
de toekomst en bovenal een beleving is voor 
de bezoeker. 
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