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The Olympic Stadium of 2028 
The legacy of a mega-event 

Only months from the start of the 2012 London Olympic Games, there are numerous discussions 
about the durability of the mega-event and whether or not the vast investments that are necessary 
for hosting the Games are acceptable in current Economie situation. While durability and 
environmental issues are part of the International Olympic Committee (IOC)'s agenda, the ultimate 
form of durability, the re-use of the Olympic stadium is often overlooked . With The Netherlands 
planning to make an official bid for hosting the 2028 Olympics, it's interesting to look if in an early 
stage of the bidding phase the post-Oiympic use of the stadium can be determined, in order to 
prevent under usage or even vacancy. The research question is the following: 
"In what way can the 2028 0/ympic stadium in Amsterdam be developed, so that it remains a vita/ 
part for the city in the post-0/ympic period?" 
In order todetermine the post-Oiympic use of the stadium, a special model wil I be developed. 

Literature study 
The literature study focusses on three aspects: the present use of the stadiums from former 
Olympics, Olympic area development and legacy. In order to do research on the use of the Olympic 
stadium, past editionsof the Games have to be examined and the way the stadiums are used now. 
Starting point were the 1896 Olympics in Athens and the research was concluded with the most 
recent edition of Beijing 2008. Since 1896, the Games have expanded vastly. Not only the sports 
competetion itself but also the worldwide media attention, the number of spectators and particularly 
the impact on the host city. Still little attention seems to be given to the re-use of the Olympic 
stadiums. A lot of stadiums are being under used or in the worst case even vacant . Extra investments 
are needed to adapt the stadiums to their post-Oiympic use. The Atlanta 1996 stadium forms an 
exception. During the planning and constructing phase of the stadium, it was clear that after the 
Games the stadium would be used by the Atlanta Braves as a basebaU stadium. Therefore the 
stadium was easy to transform into a baseball stadium after the Olympic Games. 

In a larger context, the Olympic development of the stadium and the Olympic Park can be used as a 
catalyst for urban development. The early editions of the mega-event had a smal I impact on the city 
structure itself. The impact of the early Games consisted merely of the development of new sports 
facilities. From the 60's onwards, the Games were more often used as a catalyst for urban renewal. 
Big investments in urban development were done in order to prepare the host city for staging the 
Olympics. The mostly public funded investments were not only donetoserve the Olympic visitors but 
a lso the local community fora longer period of time. The benefits for the local community are very 
important to justity the large scale public investments buttheever growing scale of theevents forms 
a threat to that aspect. But the people living in the area itself are the ones who will experience the 
Olympic legacy on a daily basis once theevent has left their city. lt's important to keep in mind what 
the Olympic legacy means to the local people, and not only focus on the short term. 

Olympic legacy is often described as the footpring the Olympic Games leave on the host city. The 
tootprint can have a physical, economical, social, cultural or organizational impact. The legacy phase 
starts in the earliest planning stages and not just after the Games. By planning the re-use of the 
stadium, in combination with the socio-economical advantages it offers, the Olympic stadium can 
have a positive, durable and lasting impact on the city and its inhabitants. There are saveral 
strategies concerning Olympic development and the re-use of Olympic venues: 

• The Olympic development can be intergrated in planning a new urban quarter, based on a 
specific sector. For Amsterdam 2028 this could mean that the development of the Olympic 
park, including the stadium, will form a new urban quarter with a strong economie base. 



There can be an overall theme, for example sports, media or culture. The problem with this 
strategie is the fact that small local businesses could be suffering from the addition of new 
businesses. 

• Another strategy is based on the demand side of the market A global masterplan will be 
made for the area, but the exact filling in of the area depends on the market demands. The 
2028 stadium for Amsterdam could be developed as a flexible and multifunctional stadium 
that gives new impulses fora bigger urban redevelopment plan. 

• The final strategy focuses on the community. lt is important to integrate the needs and 
demands of the local people in the bigger Olympic development plans. The 2028 Amsterdam 
stadium can be developed and re-used by catering to those needs and demands. 

There are several ways to re-use the Olympic venues: 

• ldentical use of the venue 

• Alternative use of the venue 

• Mixed use of the venue 

• Temporary use of the venue 
• Symbolic use of the venue 
• Use the venue as a national museum 

The following aspectsof legacy need to be considered when planning a new Olympic stadium: 

• Image upgrade 
• Economical effects 
• lnfrastructure and sport venues 

• Amenity 
• Urban renewal 

Casestudies 
After performing the literature study, a closer look was paid to the following three cases : Barcelona 
1992, Atlanta 1996 and Sydney 2000. The legacy aspects (image upgrade, economical effects, 
infrastructure and sport venues, amenity and urban renewal) were examined for each of the three 
cases. The most important conclusions are: 

• The Olympic Games allow the host city to expose itself on a world stage. Urban 
redevelopment and the large investments have long term effects on the host city. 

• "White elephants" (under used and vacant venues) need to be avoided by planning the re
use of the venues in an early stage of the Olympic planning process. 

• The interests of the different involved actor need to be taken into account when planning 
the Olympic Games. Most notably the interestsof the local people directly involved with the 
Olympic legacy afterwards. 

• The development of the Olympic stadium can have a significant contribution to the city's 
urban renewal, economical effects, sport venues en amenity. The Games can upgrade the 
city's image as a whole, but there is many work left to be done in order to use the image 
upgrade to solve inner urban problems. 

.. 



Model 
Now a model can be developed for the planning of a new Olympic stadium. The model consists of 
five different phases. 

• Phase 1: Research 
Phase one consists of doing research on the role of the Olympic Games in urban renewal 
plans. Many research about the subject has been done and impact studies show different 
resulsts over time. lt is important to be up to date with the latest research results. 

• Phase 2: Desired legacy 
Next the city describes how it wants to use the Olympic Games in order to establish urban 
renewal. This involves legacy strategies, type of re-use of the venues and regulatory 
processes. 

• Phase 3: Filling in the legacy 
When the desired legacy has been formulated, the desired effects on the following aspects 
can be given: image upgrade, economical effects, infrastructure and sport venues, amenity 
and urban renewal. 

• Phase 4: Location selection 
A selection between different locations has to be made, judging on the above mentioned 
legacy aspects. 

• Phase 5: Determine the post-Oiympic tunetion of the Olympic stadium 
When the location of the stadium has been decided, only the development of the stadium 
itself is left to be done. Due to the long period of time until the bidding phase for the 2028 
Olympics, the exact use of the stadium is hard to determine. Different scenario's can be 
made to keep the post-Oiympic use flexible and easy to adjust. 
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Amsterdam 2028 
Now the model can be used for the Amsterdam 2028 Olympics. Four different locations have been 
compared to eachother using the aforementioned legacy aspects: Waterfront, Zuidas/Olympische 
sportas, Bijlmermeer and Slotervaart. All locations have specific qualities that make them suited for 
hosting the Olympics. An important factor is the hight of the needed investements and the 
advantages for the city in return. The ma in focus is on using the Games as a catalyst for urban change 
where the public funding benefits the local people first. When staging the Olympics in Waterfront or 
Zuidas/Olympische sportas, private investments will take the upper hand and benefits for local 
people will get less attention. When the stadium will be developed in Bijlmermeer, the area will get a 
huge boost in image upgrade and improving the economieair situation for the inhabitants. Slotervaart 
has the same problems, but the potential of Bijlmermeer is higher, regarding the existing 
regeneratien plans. Mixed use of the Olympic stadium will conneet the local people to the prestigieus 
project and give thema chance to actually be part of the Olympic development. 

Tom Sengers 
0569029 
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Voor u ligt het eindrapport van mijn afstudeeronderzoek vanuit de mastertrack Real Estate 
Management & Development aan de Technische Universiteit Eindhoven. Na een periode van 
maanden focussen op een onderwerp is de afstudeerperiode ten einde gekomen. Wat begon als een 
vraag tijdens een bezoek aan het Olympisch park in Seoul, Zuid-Korea tijdens een studiereis, heeft 
geresulteerd in een volledig afstudeeronderzoek. De literatuurstudies en het onderzoek naar diverse 
cases brachten het probleem met veel voormalige Olympische stadions aan het licht en het was al 
snel duidelijk dat daar nog vele kansen lagen. Het was daarom enorm interessant om deze 
problemen aan het licht te brengen en onderzoek te doen hoe leegstaande Olympische stadions na 
afloop het evenement te voorkomen enerzijds, en anderzijds de ontwikkeling van de stadions zo te 
regisseren dat het stadion ook in de post-Olympische periode nog een waardevolle bijdrage kan 
leveren aan de stad. 

Bij deze zou ik graag mijn begeleiders willen bedanken voor hun hulp en expertise tijdens het 
onderzoek. Ten eerste zijn dat mijn begeleiders vanuit de TU Eindhoven, mevr. Leonie van de Ven en 
dhr. Erik Blokhuis. Vervolgens wil ik graag dhr. Piet van Suijdam van ARCADIS bedanken voor de 
begeleiding die ik heb gekregen en de mogelijkheden die mij zijn geboden om gebruik te maken van 
de expertise van ARCADIS. Door steeds met nieuwe invalshoeken te komen voor het onderzoek, 
bleef ik scherp en bleef het interessant het onderwerp verder uit te diepen. Als last but not least wil 
ik graag vrienden en familie bedanken voor hun steun tijdens het afstudeerproces. 

Dan rest mij alleen nog u veel plezier te wensen bij het lezen van mijn scriptie. 

Tom Sengers 

Eindhoven, januari 2012 
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Met de Olympische Spelen van Londen 2012 voor de deur komt ook de discussie over het duurzame 
karakter van het evenement ter discussie en de vraag of de enorme investeringen al dan niet zijn te 
verantwoorden. Hoewel er aandacht wordt gegeven aan duurzaamheid en milieu in combinatie met 
de Spelen, is de ultieme vorm van duurzaamheid, namelijk het hergebruik van de 
(sport)voorzieningen, nog altijd een problematisch punt. Nu Nederland bezig is met het binnenhalen 
van de Spelen in 2028, is het interessant te onderzoeken hoe reeds in een vroeg stadium in het 
planproces een gepaste functie voor het Olympisch stadion kan worden gevonden voor de na
olympische periode. In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag: 

Hoe kan in Amsterdam het nieuwe Olympisch stadion zo worden ontwikkeld dat het na afloop van 

de Olympische Spelen, al dan niet in een nieuwe functie, nog steeds een belangrijke bijdrage levert 

aan de stad? 

De achterliggende doelstelling is: het ontwikkelen van een model dat helpt de gebruiksfunties van 
het Olympisch stadion vast te stellen zowel tijdens als na de Spelen, en zo bijdraagt aan een 
duurzame ontwikkeling van het Olympisch stadion zodat het na afloop van de Spelen nog steeds een 
belangrijke bijdrage levert aan de stad. Hiervoor is onderzoe'k gedaan naar de voorgaande edities van 
de Spelen en bijbehorend literatuuronderzoek. Ook zijn er drie casestudies gedaan naar de impact 
van de Olympische Spelen op de gaststad en de erfenis die is achtergelaten tot op de dag van 
vandaag. Het onderzoek is gedurende 12 maanden uitgevoerd bij ARCADIS te Rotterdam. 

literatuuronderzoek 
Het literatuuronderzoek focust op de thema's; het huidige gebruik van Olympische stadions van 
eerdere Spelen, Olympische gebiedsontwikkeling en nalatenschap. Eerst is gekeken naar de 
Olympische stadions van eerdere Spelen. Van de eerste moderne Olympische Spelen van 1896 in 
Athene tot de meest recente edit,ie van 2008 te Beijing. De schaal van het evenement is flink 
toegenomen in de loop der jaren. Niet alleen het aantal deelnemende atleten, maar ook de media 
aandacht en het aantal toeschouwers is gestegen. Toch blijkt er onvoldoende te zi~n nagedacht over 
het gebruik van de Olympische stadions na afloop van de Spelen. Er is sprake van ondergebruik of 
leegstand en vaak zijn extra investeringen nodig om het stadion aan te passen voor geschikt gebruik. 
Uitzondering hierop is het stadion voor de Spelen van Atlanta 1996 waar reeds bij de bouw van het 
stadion het post-Olympische gebruik als honkbalstadion vaststond. Kansen om het stadion zo te 
ontwikkel'en dat het een belangrijke bijdrage aan de stad blijft leveren worden veelvuldig onbenut 
gelaten. Om de potentie van de Spelen aan te tonen als katalysator in een verdere 
gebiedsontwikkeling is verder onderzoek gedaan naar Olympische gebiedsontwikkeling. Er is gezocht 
naar een passende definitie van het begrip gebiedsontwikkeling. De volgende definitie is gehanteerd: 
De fysieke en functionele verandering van een gebied -stad of land- geïnitieerd vanuit de organisatie 
van de Olympische Spelen, die plaatsvindt in een langdurig en complex krachtenveld van verschillende 
partijen, waarbij een langdurige nalatenschap via synergie tussen verschillende functies met 
grootschalige investeringen wordt gecreëerd. Dat geldt voor de Olympische gebiedsontwikkeling 
waar iedere gaststad zo haar eigen uitdagingen heeft waar op ingespeeld kan worden . Door de jaren 
heen is te zien hoe in de eerste edities van het evenement de impact op de stad zich beperkte tot het 
ontwikkelen van enkele sportvoorzieningen. Vanaf de jaren '60 is het evenement steeds vaker 
gebruikt als katalysator of aanjager voor stedeljjke vernieuwing. Belangrijke investeringen in 
stedelijke vernieuwing worden naar voren gehaald en plannen worden versneld uitgevoerd wanneer 
de Spelen worden binnengehaald. De bijbehorende hoge publ,ieke investeringen in het evenement 
en de stedelijke vernieuwing moeten ten goede komen aan de gemeenschap en niet alleen aan de 
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bezoekers van het evenement. Het blijkt dat dit aspect vaak ondergesneeuwd dreigt te raken door de 
grootte van het evenement en de investeringen. De mensen die in het gebied wonen waar de Spelen 
worden gehouden zijn immers de mensen die ook na afloop van het evenement geconfronteerd 
blijven met de erfenis van de Spelen . Daar blijkt te weinig aandacht aan te worden geschonken. 

Om de impact van de Olympische Spelen op de organiserende stad te benoemen is het begrip 
Olympische nalatenschap of erfenis verder onderzocht. Olympische nalatenschap wordt als volgt 
omschreven: de mate waarin de Olympische Spelen erin slagen om vooraf, tijdens en na de Spelen 
een afdruk na te laten op het gebied waarin een Olympische gebiedsantwikkeling heeft 
plaatsgevonden. Deze tootprint kan een fysieke, economische, sociale, culturele of organisatorische 
impact hebben. Vele studies zijn gedaan naar het begrip Olympische nalatenschap. Er wordt 
geconcludeerd dat de focus van de gaststeden te vaak op de korte termijn, het organiseren van het 
evenement, ligt. De periode daarna wordt genegeerd. Maar: De combinatie van het hergebruik van 
gebouwen en sociaaleconomische voordelen ervan wordt beschouwd als de 'heilige graal. Door het 
Olympisch stadion op een manier te ontwikkelen zodat deze bijdraagt aan een duurzame en vitale 
nalatenschap voor de stad, zo kan het evenement op de lange termijn een zeer positieve bijdrage 
leveren. Bovenstaande redenering maakt duidelijk dat de nalatenschap (legacy) niet pas begint na 
afloop van de Spelen maar juist een proces is dat reeds begint in het vroegste stadium van plannen 
en onderzoek naar het organiseren van de Olympische Spelen. Er zijn diverse strategieën voor het 
hergebruik van de voorzieningen, nl. : 

Zo kan er voor worden gekozen geen plannen te maken die betrekking hebben op het 
hergebruik van voorzieningen of nalatenschap. Dit gebeurde tijdens de eerste edities van de 
Spelen. Tegenwoordig wordt er voor gekozen om de erfenis reeds in een vroeg stadium bij 
het plannen van de Spelen te betrekken . Dit kan op diverse manieren. Zo kunnen de 
Olympische voorzieningen onderdeel zijn van een grotere stadsvisie, maar niet het 
middelpunt van de focus. Voor Amsterdam 2028 kan hier een scenario aan worden 
gekoppeld waarbij de Spelen kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld de verdere 
herontwikkeling van de stad kracht bij te zetten en hierbij investeerders en bezoekers te 
trekken. De focus bij de herontwikkeling kan de stad zijn of delen daarvan, maar niet de 
Olympische voorzieningen zelf. Er zal dan worden geïnvesteerd in het Olympisch park en de 
voorzieningen om het imago van Amsterdam op het wereldtoneel te verbeteren en toeristen 
te trekken in plaats van te kijken naar lokale behoeften of te investeren in specifieke 
Olympische voorzieningen als het Olympisch stadion of het Olympisch dorp. 

Een andere strategie is het ontwikkelen van een hoogstaand stadsdeel dat zich specifiek richt 
op een bepaalde sector. Een scenario dat hieraan gekoppeld kan worden voor Amsterdam 
2028 is dat het Olympisch park een hoogwaardig stadsdeel wordt binnen Amsterdam, met 
een sterke economische basis. Het gebied zal zo een bepaald thema vertegenwoordigen als 
sport, media of cultuur. Herkenbare gebouwen met trainings- en onderwijsmogelijkheden 
passen hierbij om zo de economie van het gebied op te waarderen . Een nadeel is wel dat de 
aanwezige kleine ondernemers hierdoor gepasseerd zouden kunnen worden . 

Bij het ontwikkelen van het Olympisch park kan ook vanuit een kansgerichte gedachte 
worden gewerkt. Hierbij wordt een globaal masterplan gemaakt met bepaalde ontwerp 
richtlijnen maar waarvan de invulling afhankelijk is van de vraag van de markt. Het scenario 
dat voort kan vloeien uit deze strategie is moeilijk te voorspellen vanwege de flexibiliteit die 
de strategie met zich meebrengt. De prioriteit ligt hoogstwaarschijnlijk op een sterk ontwerp 
en de ontwikkeling van de voorzieningen kan gelinkt worden aan een groot project of 
kenmerkend gebouw. Het hergebruik van de voorzieningen na de Spelen is afhankelijk van 
de mogelijkheden die de markt biedt. Voor Amsterdam 2028 kan worden gedacht aan een 
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flexibele invulling van een multifunctioneel Olympisch stadion dat na afloop van het 
evenement als impuls binnen een grotere gebiedsontwiklkeling kan dienen. De exacte 
invulling hangt dan samen met de vraag vanuit de markt en de kansen die het kan bieden 
voor heersende problematiek in het gebied . 

De laatste strategie focust op de gemeenschap. Het is namelijk belangrijk bij het formuleren 
van een strategie om ook de behoeften en betrokkenheid van de lokale bevolking mee te 
nemen . Dit kan op stadsniveau maar ook op een lokaal niveau. Een bijbehorend scenario is 
dat het Olympisch park en de voorzieningen worden ontwikkeld om te voldoen aan de 
behoeften van de lokale bevo·lking. Dit zou kunnen betekenen dat er meer huurwoningen 
worden gebouwd en kleine ondernemers worden ondersteund. Het park zou eigendom 
kunnen zijn van de gemeenschap. Ook hier kan voor Amsterdam 2028 gedacht worden aan 
de ontwikkeling van het Olympisch stadion dat na de Spelen als het ware wordt 
"teruggegeven" aan de bevolking om zo de mensen kansen te bieden om maximaal mee te 
profiteren van de Olympische Spelen. 

Het hergebruik van de (sport)voorzieningen kan op diverse manieren, nl: 

• Identiek gebruik van de voorziening 

• Alternatief gebruik van de voorziening 

• Gemengd gebruik van de voorziening 

• Tijdelijke voorziening 

• Symbolisch gebruik van de voorziening 

• Gebruik als nationaal museum 

Door de belangrijkste onderdelen van de erfenis van de Spelen te nemen, en deze te gebruiken bij de 
ontwikkeling en planning van de Spelen van Amsterdam 2028 kan reeds in een vroeg stadium 
worden bedacht hoe de stad op de lange termijn optimaal kan profiteren van het evenement. Deze 
zijn als volgt samen te vatten: 

• Imagoverbetering 

• De economische effecten 

• Infrastructuur en (sport)voorzieningen 

• leefbaarheid 

• Stedelijke vernieuwing 

Casestudies 
Aan de hand van deze punten zijn een drietal cases onderzocht op de impact van de Spelen op de 
gaststad. Dit zijn Barcelona 1992, Atlanta 1996 en Sydney 2000. Wanneer de economische effecten 
van alle drie de cases worden vergeleken kan geconcludeerd worden dat de Spelen op zowel de 
korte als de lange termijn invloed hebben op de economie. De werkgelegenheid, het toerisme en het 
BBP profiteren vooral op de korte termijn door de nieuwe bouwontwikkelingen en extra uitgaven 
door toeristen. Daarnaast kunnen de Spelen bijdragen aan een positief imago en een verbeterd 
economisch klimaat op de lange termijn. Wanneer Olympische investeringen binnen een bredere 
economische ontwikkelingsstrategie worden geplaatst is het rendement op deze investeringen 
maximaal. Kosten op infrastructuur kunnen worden beperkt door een centrale aanpak van de 
sportvoorzieningen zoals in Sydney is gebeurd. Het nadeel is dat omliggende gebieden minder 
meeprofiteren van de ontwikkelingen. In Barcelona en Atalanta is voor een decentrale aanpak 
gekozen waarbij de voorzieningen verspreid lagen in de stad. Onomstotelijk staat vast dat het 
Olympisch park heeft bijgedragen aan stedelijke vernieuwing in de oml•iggende gebieden, maar het 
zuivere effect van het Olympisch park is niet duidelijk aantoonbaar gebleken. Wel staat vast dat 
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besluitvormers de Spelen kunnen gebruiken om de stedelijke infrastructuur en economie een impuls 

te geven. De toewijzing van de Spelen brengt grote druk voor de organiserende steden met zich mee 
wat kan leiden tot efficiëntere besluitvorming over belangrijke projecten zoals de infrastructuur. De 

belangrijkste conclusies die voortvloeien uit de casestudies zijn als volgt: 

• Door de Olympische Spelen kan de stad zich in korte tijd profileren op het wereldpodium en 

de effecten van de ingrijpende stedelijke vernieuwing en hoge investeringen werken ook na 
die periode door. 

• Zogenaamde 'witte olifanten', leegstaande of ondergebruikte voorzieningen, moeten 
worden vermeden door bij de start van de planning rekening te houden met de functie van 
de voorzieningen na afloop van de Spelen 

• De belangen van alle betrokken partijen dienen te worden meegenomen, ook van de 
bewoners van het gebied. Deze worden vaak ondergesneeuwd door de focus op de korte 
termijn waardoor eventueel voordelen op lange termijn voor deze doelgroep te weinig 
aandacht krijgen . 

• Casestudies geven belangrijke aanknopingspunten wanneer een geschikte locatie voor de 
ontwikkeling van het Olympisch park wordt onderzocht met daarin het Olympisch stadion. 

• Wanneer er reeds in een vroeg stadium goed wordt nagedacht over de gewenste 
nalatenschap, kan de ontwikkeling van het Olympisch stadion een significante bijdrage 
leveren aan de stad in de vorm van stedelijke vernieuwing, economische effecten, 
(sport)voorzieningen en leefbaarheid. Daarbij kan het imago van de stad in zijn geheel 
verbeterd worden. Vooral op het gebied van imagoverbetering blijven vaak kansen liggen 
voor de organiserende stad om binnenstedelijke problemen aan te pakken. 

Functiemodel 
Na de afronding van het literatuuronderzoek is het mogelijk een functiemodel op te zetten voor de 
ontwikkeling van het Olympischs stadion voor Amsterdam 2028. Deze bestaat uit een aantal fasen 
nl.: 

Fase 1: Onderzoek 
In de eerste fase van het model staat onderzoek centraal naar de ro'l van de Olympische Spelen in de 
stedelijke vernieuwing en hoe dit door de jaren heen is gebeurd aan de hand van casestudies. Visies 
op dit onderwerp veranderen door de tijd als nieuwe inzichten en onderzoeken een nieuw licht 
kunnen werpen op de rol van de Olympische Spelen binnen de gebiedsontwikkeling. Het belang 
hiervan wordt ook steeds groter omdat het verleden heeft aangetoond dat kansen zijn blijven liggen, 
met name wanneer het gaat over het hergebruik van de voorzieningen en de problemen die 

opdoemen wanneer hier onvoldoende aandacht aan wordt besteed. 

Fase 2: Formuleren nalatenschap 
De volgende stap is het formuleren van de gewenste nalatenschap. Het is nu tijd te formuleren hoe 
de nalatenschap van het evenement vorm wordt gegeven en er een visie komt hoe de Spelen kunnen 

worden aangegrepen ten gunste van de stad Amsterdam en haar inwoners. Er dient een duideliijke 
strategie te worden geformuleerd over de gewenste nalatenschap. Ook moet worden nagedacht 
over de manier waarop het stadion wordt hergebruikt. Beleid en regelgeving ten aanzien van de 
gewenste nalatenschap dient tevens te worden geformuleerd. Aan het einde van deze fase moet 
duidelijkheid bestaan over de manier waarop de Spelen en de bouw van het Olympisch stadion 
worden ingezet om bij te dragen aan de stad. 
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Nadat de gewenste nalatenschap is geformuleerd moet hier een duidelijke invulling aan worden 
gegeven. Een invulling van stedelijke vernieuwing, leefbaarheid, infrastructuur en 
(sport)voorzieningen en economische effecten op vooraf aangegeven gebieden vloeit hier uit voort. 

Fase 4: Locatiekeuze Olympisch stadion 
Wanneer is bepaald hoe de nalatenschap het beste kan worden ingevuld, kan een keuze worden 
gemaakt voor de locatie van het Olympisch stadion. Verschillende opties worden vergeleken en aan 
het einde van de fase wordt gekozen voor de best mogelijke optie, aan de hand van de gewenste 
nalatenschap. 

Fase 5: Vaststellen post-Olympische functie van het Olympisch stadion 
De laatste fase bestaat uit het bepalen van de functie die het Olympisch stadion krijgt na afloop van 
het evenement. Voor de bepaalde locatie van het stadion dient een demografische analyse en een 
marktanalyse te worden uitgevoerd om de verschillende mogelijkheden in het gebied te 
onderzoeken. Vanwege de complexiteit van de ontwikkeling, de huidige economische situatie en het 
feit dat er wordt gesproken over een situatie vanaf 2028 is het moeilijk om ver in de toekomst te 
kijken. Daardoor is het onmogelijk een definitieve invulling voor het stadion te geven. Daarom zal 
een aantal scenario's voor het hergebruik worden geformuleerd. 

De weg naar het vaststellen van de post-Olympische functie van een nieuw Olympisch stadion begint 
met onderzoek naar de rol van Olympische gebiedsontwikkeling en hoe deze bij kan dragen aan de 
stedelijke vernieuwing van de stad. Dit gaat gepaard met casestudies om te kijken hoe voorgaande 
edities van het evenement hier mee om zijn gegaan en de impact die de Olympische Spelen op de 
desbetreffende stad hebben gehad. 

Vervolgens moet er een visie worden opgesteld hoe de stad de Olympische Spelen wil inzetten om 
de gewenste stedelijke vernieuwing te verwezenlijken. Deze visie en ambitie wordt gevormd door 
het formuleren van de gewenste nalatenschap. De strategie voor het hergebruik van de Olympische 
voorzieningen en het type hergebruik van de voorzieningen worden bepaald. Daarbij hoort een 
bepaalde aanpak op het gebied van beleid en regelgeving om dit mogelijk te maken. 

Na de juiste formulering, kan invulling worden gegeven aan de nalatenschap op de gebieden 
imagoverbetering, de economische effecten, infrastructuur en voorzieningen, leefbaarheid en 
stedelijke vernieuwing. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de betrokken partijen hun 
bijbehorende belangen, en de eisen vanuit het IOC. 

Om tot een locatiekeuze te komen voor de Spelen dienen diverse locaties met elkaar te worden 
vergeleken, hoe deze bijdragen aan imagoverbetering, de economische effecten, infrastructuur en 
voorzieningen, leefbaarheid en stedelijke vernieuwing 

Wanneer de locatie is vastgesteld kan worden gekeken naar de ontwikkeling van het Olympisch 
stadion zelf en de gewenste post-Olympische functie die het zal vervullen. Hiervoor zijn 
demografische analyses, marktanalyses en functiescenario's nodig om het te onderbouwen. Omdat 
de periode tot de Spelen lang is, kunnen ideeën over de invulling van de nalatenschap veranderen en 
kan bij de planning van het Olympisch stadion worden gekozen om die invulling te herzien. Zo is er 
flexibiliteit om niet te snel een definitieve keuze te maken en diverse opties te beschouwen. 
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Het model kan nu gebruikt worden voor de situatie van Amsterdam 2028. Een viertallocaties binnen 
Amsterdam is onderzocht op de nalatenschap criteria zoals eerder benoemd. De locaties zijn 
Waterfront, Zuidas/Olympische sportas, Bijlmermeer en Slotervaart. Alle locaties hebben specifieke 
eigenschappen die ze geschikt maken. Wanneer wordt gekeken naar de stedelijke vernieuwing, 
infrastructuur en economie valt voor alle locaties iets te zeggen. Er dient te worden gekeken naar de 
benodigde investeringen die nodig zijn en wat het uiteindelijk oplevert. Dit gaat dan vooral om de 
erfenis van de Spelen, en hoe deze kunnen worden aangegrepen om stedelijke vernieuwing te 
bewerkstelligen. Te allen tijde dienen de belangen van de bewoners mee te worden genomen in de 
keuze, omdat zij het meeste te maken hebben met de nalatenschap van het evenement wanneer het 
weer uit de stad vertrekt en de focus van de wereld weer verschuift. Omdat met dit onderzoek een 
verandering in het denken over Olympische Spelen en de nalatenschap daarvan beoogt, ligt de focus 
op het inzetten van het evenement als katalysator voor stedelijke vernieuwing. Met als belangrijk 
punt dat publieke investeringen ook vooral ten bate komen aan de bevolking. Door het stadion in 
een probleemwijk als de Bijlmermeer te vestigen kan de wijk een beter imago krijgen en zullen 
nieuwe kansen komen voor de bevolking om samen de Spelen te gebruiken om hun economische 
situatie te verbeteren. De kans is aanwezig wanneer de Spelen bij het Waterfront of op de Zuidas 
worden gehouden, de focus op private investeringen komt te liggen en daarbij de bewonersbelangen 
worden ondergesneeuwd. Ook in Slotervaart bestaan problemen op het gebied van leefbaarheid en 
stedelijke vernieuwing. Maar in de Bijlmermeer is reeds een traject ingezet waarbij wordt 
geïnvesteerd in sportfaciliteiten, en met de aanwezigheid van de ArenA kan een sterk nieuw gebied 
in Amsterdam Zuidoost de problemen voorgoed de kop indrukken. 

Van de diverse vormen van hergebruik zal moeten worden gekeken naar gemengde vormen van 
gebruik, juist om de bevolking optimaal te laten profiteren. Deze mensen hebben namelijk ook het 
langst te maken met de erfenis van het evenement wanneer het weer is vetrokken uit Amsterdam en 
de wereld niet langer op de Bijlmermeer zal zijn gefocust. De invulling van het stadion is momenteel 
slechts een globale benadering, aangezien het moeilijk is reeds in dit stadium harde uitspraken te 
doen over de exacte invulling. Dit heeft vooral te maken met de onvoorspelbaarheid van de markt, 
waardoor flexibiliteit te allen tijde gewaarborgd dient te worden . Er kunnen diverse scenario's 
gemaakt worden van typen gemengd gebruik. 

Conclusie & Aanbevelingen 

In welke mate geeft onderzoek naar de historie van de Olympische Spelen en het tegenwoordige 
gebruik van de Olympische stadions, nieuwe uitgangspunten bij de ontwikkeling van een nieuw 
Olympisch stadion? 

• De Olympische Spelen is een steeds groter worden mega-evenement. Zowel het aantal 
atleten, vrijwilligers en toeschouwers neemt toe, als ook de gemoeide budgetten om het 
evenement te organiseren. 

• Er blijkt onvoldoende te zijn nagedacht over de functie van het Olympisch stadion na afloop 
van de Spelen. Dit probleem blijft zich voordoen in de loop der jaren. 

• Een stadion waar bij de bouw reeds rekening werd gehouden met een veranderende functie 
was het Olympisch stadion van Atlanta 1996. 

• Het aantrekken van sponsoren is belangrijker geworden in de loop van de jaren. Deze 
sponsoren hebben een steeds grotere invloed op het evenement en zijn belangrijk geworden 
bij de financiering van het evenement. 

• Het Olympisch dorp wordt na afloop van de Spelen vaak herontwikkeld tot 
appartementencomplex. Deze appartementen worden reeds voor aanvang van het 
evenement te koop aangeboden. 
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"De fysieke en functionele verandering van een gebied -stad of land- geïnitieerd vanuit de 
organisatie van de Olympische Spelen, die plaatsvindt in een langdurig en complex krachtenveld van 
verschillende partijen, waarbij een langdurige nalatenschap via synergie tussen verschillende functies 
met grootschalige investeringen wordt gecreëerd." 

Wat wordt verstaan onder Olympische gebiedsantwikkeling? 

• De impact van de Spelen op de organiserende stad op het gebied van voorzieningen en 
faciliteiten, infrastructuur, en milieu is door de jaren heen toegenomen . 

• Waar voor vroegere edities van de Spelen enkel sportvoorzieningen werden gebouwd, wordt 
het evenement tegenwoordig aangegrepen om stedelijke vernieuwing te bewerkstelligen. 

• Olympische Spelen kunnen dienen als katalysator in een gebiedsontwikkeling. 

• Sponsorgelden vormen een steeds belangrijkere vorm van inkomsten voor de Olympische 
Spelen. 

• Het is belangrijk dat de publieke investeringen in het evenement en de stedelijke 
vernieuwing ten goede komen aan de gemeenschap en niet alleen aan bezoekers van het 
evenement. Dit aspect dreigt ondergesneeuwd te raken door de grootte van het evenement 
en bijbehorende investeringen. 

• De ontwikkeling van stadiongebieden kent eigen kenmerken en belangrijke voorwaarden 
waaraan het moet voldoen om tot een succesvolle gebiedsontwikkeling te komen. 

Op welke manieren zorgen de Olympische Spelen voor een nalatenschap voor de organiserende 
stad? 

• De nalatenschap van de Spelen kan na afloop worden gemeten op 10 onderdelen: 
versterking stedelijke economie, creëren van werkgelegenheid, versterken van de 
toeristische sector, stedelijke vernieuwing, professionalisering, bevorderen van de 
sportcultuur, saamhorigheid en betrokkenheid bevolking vergroten, 
gehandicaptenvoorzieningen verbeteren, milieu en duurzaamheid, imagoversterking van de 
stad. Door deze onderdelen van de nalatenschap van de Spelen te nemen, en deze samen te 
voegen bij de ontwikkeling en planning van de Spelen kan reeds in een vroeg stadium 
worden bedacht hoe de stad op de lange termijn optimaal kan profiteren van het 
evenement. De invulling van de nalatenschap is belangrijk voor een stad om deze tijdig 
duidelijk te hebben. Deze zijn als volgt samen te vatten: 

o Imagoverbetering 
o Economische effecten 
o Infrastructuur en (sport)voorzieningen 
o Leefbaarheid 
o Stedelijke vernieuwing 

• Een Olympische gebiedsontwikkeling heeft ook te maken met spin-off effecten met zich mee, 
waar bij de planning van het Olympisch stadion rekening mee dient te worden gehouden. Dit 
is erg lastig omdat de spin-off effecten vooral op de lange termijn effect hebben en niet altijd 
controleerbaar zijn . Wanneer een Olympisch stadion in een stedelijke omgeving wordt 
gepland, dienen de effecten die dit heeft op de lokale samenleving in acht te worden 
genomen. De belangen van de huidige bewoners van het gebied mogen niet 
ondergesneeuwd raken wanneer er sprake is van een stedelijke vernieuwing. 
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• Er zijn strategieën om de gewenste nalatenschap te realiseren en dit te koppelen aan het 
hergebruik van Olympische voorzieningen. Zo kan er gekozen worden, geen rekening te 
houden met hergebruik van de voorzieningen, of reeds in een vroeg stadium de erfenis van 
de voorzieningen in de plannen mee te nemen. Hierbij kan gekozen uit vier opties: 

o onderdeel van een grotere stadsvisie 
o een hoogstaand stadsdeel dat zich specifiek richt op een bepaalde sector 
o een kansgerichte aanpak 
o gefocust op de gemeenschap. 

• Bij deze strategieën horen vijf typen van hergebruik van de Olympische voorzieningen: 
o identiek gebruik 
o alternatief gebruik 
o gemengd gebruik 
o symbolisch gebruik. 

• Voor het plannen van de gewenste nalatenschap zijn er diverse mogelijkheden in beleid en 
regelgeving om dit te verwezenlijken: 

o Top down 
o politiek debat 
o samenwerkingsverbanden 
o betrokkenheid lokale bevolking 
o beleidsbepaling ten aanzien van projecten en gebouwen. 

In welke mate geven casestudies naar eerdere Olympische gebiedsantwikkelingen uitgangspunten bij 
de ontwikkeling van een nieuw Olympisch stadion? 

• Imagoverbetering 
Vooral op het gebied van imagoverbetering blijven kansen liggen voor de organiserende stad 
om binnenstedelijke problemen aan te pakken. De focus ligt op het wereldwijde imago, maar 
ook het imago van binnenstedelijke gebieden kan worden verbeterd om zo voor de lange 
term ijn een belangrijke bijdrage te leveren aan de stad in zijn geheel. 

• Economische effecten 
Wanneer de eceonomische effecten van alle drie de cases worden vergeleken kan 
geconcludeerd worden dat de Olympische Spelen kostendekkend kunnen worden 
georganiseerd. Ten tweede hebben de Spelen op zowel de korte als de lange termijn invloed 
op de economie. De werkgelegenheid, het toerisme en het BBP profiteren vooral op de korte 
termijn door de nieuwe bouwontwikkelingen en extra uitgaven door toeristen. Daarnaast 
kunnen de Spelen bijdragen aan een positief imago en een verbeterd economisch klimaat op 
de lange termijn . Wanneer Olympische investeringen binnen een bredere economische 
ontwikkelingsstrategie worden geplaatst is het rendement op deze investeringen maximaal 
(Boersma, 2008) . 

• Infrastructuur en (sport)voorzieningen 
Kosten op infrastructuur kunnen worden beperkt door een centrale aanpak van de 
sportvoorzieningen zoals in Sydney is gebeurd. Het nadeel is dat omliggende gebieden 
minder meeprofiteren van de ontwikkelingen . In Barcelona en Atalanta is voor een 
decentrale aanpak gekozen waarbij de voorzieningen verspreid 1lagen in de stad. Voor een 
toekomstige aanpak in Amsterdam is het van belang hoe en waar het Olympisch park dus 
wordt gesitueerd. Daarnaast is het van groot belang hoe de (sport)voorzieningen worden 
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gebruikt na afloop van de Spelen. Hier is nog veel winst te boeken wanneer gekeken wordt 
naar de aanpak in de versch ililende cases. Alleen Atlanta had hier een succesvolle strategie 
toegepast. 

• Leefbaarheid 
Op het gebied van leefbaarheid is vooral de aanpak en herontwikkeling van de openbare 
ruimte van groot belang. De effecten zijn vooral zichtbaar in de direct aangrenzende 
gebieden van het Olympisch park. Vanwege de ontwikkeling van het Olympisch park in een 
gebied zijn onder andere dalende criminaliteitsc ijfers te zien . Dit gaat vaak gepaard met de 
bouw van kwalitatief betere woningen en economische ontwikkelingen op het gebied van 
werkgelegenheid. 

• Stedelijke vernieuwing 
Onomstotelijk staat vast dat het Olympisch park heeft bijgedragen aan stedelijke 
vernieuwing in de omliggende gebieden, maar het zuivere effect van het Olympisch park is 
niet duidelijk aantoonbaar gebleken. Wel staat vast dat besluitvormers de Spelen kunnen 
gebruiken om de stedelijke infrastructuur en economie een impuls te geven. De toewijzing 
van de Spelen brengt grote druk voor de organiserende steden met zich mee wat kan leiden 
tot efficiëntere besluitvorming over belangrijke projecten zoals de infrastructuur. 

Hoe kan op basis van het voorgaande onderzoek een functiemodel worden gemaakt voor de 
ontwikkeling van het Olympisch stadion voor Amsterdam 2028? 

Fase 1: Onderzoek 
In de eerste fase van het model staat onderzoek centraal naar de rol van de Olympische Spelen in de 
stedelijke vernieuwing en hoe dit door de jaren heen is gebeurd aan de hand van casestudies. Visies 
op dit onderwerp veranderen door de tijd als nieuwe inzichten en onderzoeken een nieuw licht 
kunnen werpen op de rol van de Olympische Spelen binnen de gebiedsontwikkeling. Het belang 
hiervan wordt ook steeds groter omdat het verleden heeft aangetoond dat kansen zijn blijven liggen, 
met name wanneer het gaat over het hergebruik van de voorzieningen en de problemen die 
opdoemen wanneer hier onvoldoende aandacht aan wordt besteed. 

Fase 2: Formuleren nalatenschap 
De volgende stap is het formuleren van de gewenste nalatenschap. Het is nu tijd te formuleren hoe 
de nalatenschap van het evenement vorm wordt gegeven en er een visie komt hoe de Spelen kunnen 
worden aangegrepen ten gunste van de stad Amsterdam en haar inwoners. Er dient een duidelijke 
strategie te worden geformuleerd over de gewenste nalatenschap. Ook moet worden nagedacht 
over de manier waarop het stadion wordt hergebruikt. Beleid en regelgeving om de nalatenschap te 
realiseren dient tevens te worden geformuleerd. Aan het einde van deze fase moet duidelijkheid 
bestaan over de manier waarop de Spelen en de bouw van het Olympisch stadion worden ingezet om 
bij te dragen aan de stad. 

Fase 3: Invulling nalatenschap 
Nadat de gewenste nalatenschap is geformuleerd moet hier een duidelijke invulling aan worden 
gegeven. Een invulling van stedelijke vernieuwing, leefbaarheid, infrastructuur en 
(sport)voorzieningen en economische effecten op vooraf aangegeven gebieden vloeit hier uit voort. 

Fase 4: Locatiekeuze Olympisch stadion 
Wanneer is bepaald hoe de nalatenschap het beste kan worden ingevuld, kan een keuze worden 
gemaakt voor de locatie van het Olympisch stadion. Verschillende opties worden vergeleken en aan 
het einde van de fase wordt gekozen voor de best mogelijke optie, aan de hand van de gewenste 
nalatenschap. 

Fase 5: Vaststellen post-Olympische functie van het Olympisch stadion 
De laatste fase bestaat uit het bepalen van de functie die het Olympisch stadion krijgt na afloop van 
het evenement. Voor de bepaalde locatie van het stadion dient een demografische analyse en een 
marktanalyse te worden uitgevoerd om de verschillende mogelijkheden in het gebied te 
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onderzoeken. Vanwege de complexiteit van de ontwikkeling, de huidige economische situatie en het 
feit dat er wordt gesproken over een situatie vanaf 2028 is het moeilijk om ver in de toekomst te 
kijken. Daardoor is het onmogelijk een definitieve i.nvulling voor het stadion te geven. Daarom zal 
een aantal scenario's voor het hergebruik worden geformuleerd. 

De weg naar het vaststellen van de post-Olympische functie van een nieuw Olympisch stadion begint 
met onderzoek naar de rol van Olympische gebiedsantwikkeling en hoe deze bij kan dragen aan de 
stedelijke vernieuwing van de stad. Dit gaat gepaard met casestudies om te kijken hoe voorgaande 
edities van het evenement hier mee om zijn gegaan en de impact die de Olympische Spelen op de 
desbetreffende stad hebben gehad. 

Vervolgens moet er een visie worden opgesteld hoe de stad de Olympische Spelen wil inzetten om 
de gewenste stedelijke vernieuwing te verwezenlijken. Deze visie en ambitie wordt gevormd door 
het formuleren van de gewenste nalatenschap. De strategie voor het hergebruik van de Olympische 
voorzieningen en het type hergebruik van de voorzieningen worden bepaald . Daarbij hoort een 
bepaalde aanpak op het gebied van beleid en regelgeving om dit mogelijk te maken. 

Na de juiste formulering, kan invulling worden gegeven aan de nalatenschap op de gebieden 
imagoverbetering, de economische effecten, infrastructuur en voorzieningen, leefbaarheid en 
stedelijke vernieuwing. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de betrokken partijen hun 
bijbehorende belangen, en de eisen vanuit het IOC. 

Om tot een locatiekeuze te komen voor de Spelen dienen diverse locaties met elkaar te worden 
vergeleken, hoe deze bijdragen aan imagoverbetering, de economische effecten, infrastructuur en 
voorzieningen, leefbaarheid en stedelijke vernieuwing 

Wanneer de locatie is vastgesteld kan worden gekeken naar de ontwikkeling van het Olvmoisch 
stadion zelf en de gewenste post-Olympische functie die het zal vervullen . Hiervoor zijn 
demografische analyses, marktanalyses en functiescenario's nodig om het te onderbouwen. Omdat 
de periode tot de Spelen lang is, kunnen ideeën over de invulling van de nalatenschap veranderen en 
kan bij de planning van het Olympisch stadion worden gekozen om die invulling te herzien. Zo is er 
flexibiliteit om niet te snel een definitieve keuze te maken en diverse opties te beschouwen. 
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Hoe kan op basis van het onderzoek de meest optimale locatie voor het Olympisch stadion voor 2028 
worden gekozen? 

Verschillende reeds geplande locaties binnen de stad Amsterdam zijn beschouwd voor de 
ontwikkeling van het Olympisch stadion. Natuurlijk zijn er meerdere locaties te verzinnen voor de 
ontwikkeling van het Olympisch stadion, maar de behandelde locaties zijn reeds benoemd door de 
gemeente Amsterdam als mogelijke locaties. Alle locaties hebben specifieke eigenschappen die ze 
geschikt maken. Vanuit de vijf hoofdvoorwaarden van het IOC om tot een succesvol bid te komen, 
voldoen de vier locaties aan de eisen. Deze eisen zijn: 

• Diversiteit aan OV-netwerken als spoorwegen en metronetwerken. 

• Voldoende steun vanuit de markt voor de ontwikkeling van de sportvoorzieningen, gelet op 
de post-Olympische functie van deze voorzieningen . 

• Voldoende hotelcapaciteit. 

• Aanwezigheid van voldoende internationale verbindingsmogelijkheden als luchthaven en 
internationale hogesnelheidsverbindingen. 

• De ontwikkeling van de Olympische gebieden in de stad met een grote focus op de erfenis 
hiervan aan de stad. 

Ook wanneer wordt gekeken naar de stedelijke vernieuwing, infrastructuur en economie valt voor 
alle locaties iets te zeggen. Er dient te worden gekeken naar de benodigde investeringen die nodig 
zijn en wat het uiteindelijk oplevert. Dit gaat dan vooral om de erfenis van de Spelen, en hoe deze 
kunnen worden aangegrepen om stedelijke vernieuwing te bewerkstelligen. Ten alle tijden dienen 
de belangen van de bewoners mee te worden genomen in de keuze, omdat zij het meeste te maken 
hebben met de nalatenschap van het evenement wanneer het weer uit de stad vertrekt en de focus 
van de wereld weer verschuift. Omdat met dit onderzoek een verandering in het denken over 
Olympische Spelen en de nalatenschap daarvan beoogt, ligt de focus op het inzetten van het 
evenement als katalysator voor stedelijke vernieuwing. Met als belangrijk punt dat publieke 
investeringen ook vooral ten bate komen aan de bevolking. Door het stadion in een probleemwijk als 
de Bijlmermeer te vestigen kan de wijk een beter imago krijgen en zullen nieuwe kansen komen voor 
de bevolking om samen de Spelen te gebruiken om hun economische situatie te verbeteren. De kans 
is aanwezig wanneer de Spelen bij het Waterfront of op de Zuidas worden gehouden, de focus op 
private investeringen komt te liggen en daarbij de bewonersbelangen worden ondergesneeuwd. Ook 
in Slotervaart bestaan problemen op het gebied van leefbaarheid en stedelijke vernieuwing. Maar in 
de Bijlmermeer is reeds een traject ingezet waarbij wordt geïnvesteerd in sportfaciliteiten, en met de 
aanwezigheid van de ArenA kan een sterk nieuw gebied in Amsterdam Zuidoost de problemen 
voorgoed de kop indrukken. 
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Het onderzoek focust op de Spelen van 2028, die Nederland probeert binnen te halen. Er is begin 
2012 nog geen duidelijk land of mogelijke stad naar voren geschoven aangaande de organisatie van 
de Spelen van 2028, daarom is er volop ruimte voor verschillende landen, steden en regio's om te 
laten zien wat de verschillende mogelijkheden zijn bij een specifieke plaats. Het onderzoek focust op 
Amsterdam als organiserende stad, dus ook als plaats waar het Olympisch stadion gevestigd zal 
worden. Het is echter niet uitgesloten dat andere sportvoorzieningen die gebruikt zullen worden, 
buiten Amsterdam zullen liggen. Zo werden tijdens de Spelen van 2008 in Beijing de 
paardensportevenementen in Hong Kong gehouden, een kleine 2.000 kilometer verderop. Een 
combinatie van de relatief kleine oppervlakte van Nederland en een hoogwaardige OV structuur kan 
er voor zorgen dat meerdere plaatsen in Nederland een rol krijgen bij de organisatie van de Spelen. 
Amsterdam kent een historie wanneer het gaat om de Olympische Spelen, in 1928 vonden deze ook 
al in de stad plaats. Het oude Olympisch stadion is een herinnering aan dat evenement. De 
Olympische Spelen zouden kunnen worden aangegrepen voor het oplossen van ruimtelijke 
problemen, daar ligt dan ook een prioriteit van het onderzoek. 

1.1 Aanleiding 

De aanleiding tot het onderwerp omvat meerdere factoren . Ten eerste ligt de studiereis van Service 
naar Seoul ten grondslag aan het onderwerp. Tijdens deze studiereis werd namelijk het Olympisch 
Park in de Zuid-Koreaanse hoofdstad bezocht. In 1988 was Seoul de host van de Olympische Spelen. 
Op het Olympisch Park staat een aantal van de sportvoorzieningen die destijds gebouwd zijn . Het viel 
al snel op dat het park er weliswaar mooi bij ligt, maar dat het gebruik van de voorzieningen niet 
meer optimaal was. Zo werd het grote Olympisch zwembad nog maar sporadisch gebruikt. Dit werpt 
de vraag op hoe hier in andere steden mee is omgegaan en of hier elders misschien een betere 
invulling aan was gegeven. 

Ook de WK voetbal van 2010 in Zuid-Afrika deed stof opwaaien vanwege de bouw van gloednieuwe 
stadions in een arm land die hoogstwaarschijnlijk op de langere termijn niet als zodanig blijven 
bestaan. Het vermoeden is er dat een duurzamere oplossing te realiseren is om de stadions ook na 
een groot evenement als de WK voetbal van waarde te laten zijn voor een land als Nederland en haar 
inwoners. 

De laatste factor die 
meespeelde bij de 
keuze voor het 
onderwerp was het 
feit dat Nederland 
probeert de 
Olympische Spelen in 
2028 naar 
Amsterdam te halen. 

Het uiteindelijke 
onderwerp kwam dus 
uit op de tijdelijkheid 
van de primaire 
functie van het 
Olympisch stadion 

Tottenham Hotspur wil splinternieuw 
Olympisch Stadion weer slopen 
\':!.n mue en THJl!llld 
Londen· De Britse voetbalclub 
Tottenham Hotspur zul het nieuwe 
Olympische Stadion in Londen 
grotendeels slopen als het tot 
vaste bes peler van he t complex 
wordt gekozen . Tot tenham wil het 
stad ion met een prijskilut je van 
bij na 600 miljoen euro meteen al 
voor zeker 300 miljoen v I houwen 
om het geschikt te maken voor 
topvoctbal. 

Her hoofdstadion voo r de Olympi· 
schc Spelen van volgend jaar in Lon
den, met als honfd.1amwmer Sir Ro
hPrt Mc.'1lpine, is w go~tl a ls klaar. 
Maar die fac iliteiten zijn lang nier 
~·nldoende voor ee n ~erste klas voet
ba lclub, stelt ronenham Horspur. 
Her sradion heeft nauwelijks gas-

renboxen voor de hoog~t noodza
kelijke 'hospitillity' ~n zelfs geen 
roileu~n. "Eigenlijk is her nier meer 
dan een geavanceerde Meccano
doos", zegt David Keirle die al; ar
chitectonbch adviseur voor de 
vo~tbalrlub uptre.:dr. 
0Jt WdS ook eigenlijk altijd de be
doeling van de ontwerpers, archl · 
tfC! t nbureau Popuious. Het stadi
on mo~t ti jdens de Spelen plaats 
bieden aan so.ooo bezoekers. Daar
na kunnen de llovenste lagen er zo 
worden afgep~ltl om het tot 60.000 
bezoekers of ze lfs minder terug te 
brengen. 
Op die maniervalt her complexook 
na de Spelen nog altijd goed re ge
bruiken, iets war van groot belang 
is voor de zogenaamde 'lcgacy', d t" 
erfenis die (Ie Olympische organisa-

Figuur 1: Artikel uit Cobouw van 24-01-2001 

1 

toren in Londen willen Jc hr~rl.nen. 
Tonenham Horsp ur wil Kbr~ cel 
verder gaa n en her sr.uil t vrij-
wel de fundamenttll ' De 
club vindt vooral dat 
veel te ver van het ~~~ld · »11 en 
wil. mede om die m:k'uer J~ t ic· 
riekbaan verwijderl!n tt1 

bun es rond het veld z~l 

Moderniseren 
Ondanks her pnJ 
miljoen zou het !llvn-nkdl 
voor de club een 
optk zijn dan het mlookrlmoCRn 
haar huidige com • 
L<~ne. Mede ''am'-q; de 
van de nahijgelo:gl'll .....rM'I:Mln: 
zou dat fonenham t 
elkaar zeker 540 tnl.ijot:a 
ten. 
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en wat het gebruik is na afloop van de Spelen. Het Olympisch stadion is het ultieme voorbeeld van de 
tijdelijke functie. Het wordt voor een periode van 4 weken gebruikt voor een evenement dat een 
land als Nederland dan eens in de honderd jaar organiseert. Het stadion geldt veelal als het symbool 
van de Spelen, en herinnert als zodanig aan het mega evenement. Dit is een factor die ook meespeelt 
bij een eventuele herbestemming. Hoewel de primaire focus ligt op het individuele vastgoed dat 
wordt ontwikkeld voor de Spelen, is het belangrijk dit in relatie te zien met een grotere 
gebiedsantwikkeling waar dit vaak deel van uitmaakt. Het lijkt dan ook een mooie uitdaging, een 
'tooi' of 'model' te ontwikkelen dat deze twee zaken combineert. Dus hoe kan het "tijdelijke" 
karakter van het Olympisch stadion, worden verlengd tot een "duurzaam" karakter en hoe kan dit 
bijdragen aan de gebiedsantwikkeling waarbinnen dit valt? Door hierbij een model te ontwikkelen 
kan een soort checklist worden gemaakt die ontwikkelaars, gemeenten etc. kunnen gebruiken om 
het tijdelijke karakter van de O.S. naar de toekomst door te trekken zodat het stadion ook op lange 
termijn een succes zal zijn. Zoals blijkt uit figuur 1 zijn er ook bij de ontwikkeling van het Olympisch 
stadion voor de eerstvolgende Spelen van 2012 in Londen, problemen opgetreden bij het gebruik na 
afloop van het evenement. Dit wijst op de complexiteit om in een vroeg stadium in te spelen op het 
post-Olympische gebruik. 

1.1.1 Achtergrond 
Om tot het onderwerp te komen is het belangrijk meer inzicht te hebben in Olympische Spelen, en 
WK's en EK's die al gehouden zijn . Hierbij komen voorbeelden naar voren die succesvol en minder 
succesvol zijn . Bij de focus op de stadions is er een verschil tussen een stadion dat ontwikkeld wordt 
voor de EK of WK voetbal of de Olympische Spelen. Bij een EK of WK voetbal worden vaak bestaande 
stadions uitgebreid of opgewaardeerd. Van nieuw te bouwen stadions is veelal de latere gebruiker, 
dus na afloop van het evenement, al bekend. De EK of WK wordt zo vaak als mogelijkheid gezien 
door betaald voetbal organisaties om uitbreidingsplannen in een stroomversnelling te doen geraken. 

Bij de Olympische Spelen geldt het Olympisch stadion als het ultieme symbool voor het mega 
evenement . De focus ligt op het gebruik tijdens de Spelen zelf. Voorbeelden uit eerdere Olympische 
Spelen geven aan dat er niet altijd goed is nagedacht over een duurzame oplossing voor het gebruik 
na afloop. Zo herinnert het stadion in Beijing nog steeds aan de Spelen van 2008, maar is er 
momenteel geen du idelijke invulling voor het gebruik. Vooral voor relatief klein land als Nederland is 
het niet wenselijk dat er een groot nieuw stadion komt waarvoor geen functie meer is weggelegd 
wanneer het evenement is afgelopen. Daarom moet al in de ontwikkelingsfase worden gekeken hoe 
het stadion is te herbestemmen na afloop van de Spelen. 

Ook bij Wereldtentoonstellingen zijn er voorbeelden van successen en mislukkingen op dit gebied. Zo 
kent de speciaal voor de World Expo van Sevilla in 1992 ontwikkelde exhibition hall nog steeds geen 
nieuwe bestemming. In de meest succesvolle gevallen wordt een groot wereldevenement als de 
Olympische Spelen of de Wereld EXPO als katalysator gebruikt voor een grotere gebiedsontwikkeling. 
Bekende voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van de Eiffeltoren voor de EXPO van 1889 in Parijs 
en het Atomium in Brussel voor de EXPO van 1958. Dit was ook Lissabon het geval voor de EXPO van 
1998. Ook de Spelen kunnen als katalysator optreden. Zo werden de Winterspelen van 2010 werden 
in Vaneauver aangegrepen om het laatste stukje waterfront te ontwikkelen en golden de Spelen van 
1992 in Barcelona als katalysator voor verdere gebiedsontwikkeling, hetgeen in het verslag nog 
verder zal worden toegelicht. 

1.1.2 Afbakening 
Er zijn diverse grote wereldevenementen die kunnen worden onderzocht. Bij voorkeur wordt er 
gekeken naar Olympische Spelen. Nederland geldt als kandidaat om de Spelen van 2028 in 
Amsterdam te organiseren. Bij het Olympisch stadion komt de factor tijdelijkheid het duidelijkst naar 
voren en is het interessant te bekijken hoe de nalatenschap van een groot evenement zo duurzaam 
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mogelijk kan zijn. Over het algemeèn is de invloed van deze evenementen op de gebiedsontwikkeling 

vrij groot. De impact kan op diverse manieren gemeten worden. Het onderzoek spitst zich echter toe 
op de vastgoedontwikkelingen en de invloed op de gebiedsontwikkeling. Er moet gekeken worden 
naar de toekomstige ontwikkelingen en de vraag om het vastgoed zo te ontwikkelen dat er na het 
evenement misschien wel een andere maar nog steeds relevante rol is weggelegd binnen een stad of 
gebied. Daarbij dienen de neveneffecten die optreden bij gebiedsontwikkeling mee te worden 
genomen in het onderzoek. 

1.2 Probleem- en doelstelling 
Uit de voorgaande aanleiding tot het onderzoek volgen nu de probleem- en doelstelling waarmee 
hetonderzoek verder vorm zal krijgen . 

1.2.1. Probleemstelling 
Ondanks de vele voordelen van het organiseren van de Olympische Spelen zijn er ook negatieve 
effecten die invloed hebben op vastgoedaspecten en de gebiedsontwikkeling binnen een stad. IHet 
verminderde gebruik van de verschillende accommodaties na afloop van de Spelen zorgt voor 
problemen op stads- of zelfs regioniveau. Er zijn al maatregelen getroffen om accommodaties na 
afloop van de Spelen (deels) aan te kunnen passen in grootte en het Olympisch dorp wordt zodanig 
gebouwd dat het na afloop een permanente woonfunctie kan bekleden. Toch leert de historie dat dit 
niet voldoende is aangezien organiserende steden nog steeds te maken hebben met niet meer 
functionerende accommodaties. Het Olympisch stadion staat symbool voor de Olympische Spelen 
maar kent vaak geen duidelijk passende bestemming na afloop daarvan. Ondanks de voorbeelden uit 
het verleden lijkt het probleem niet oplosbaar te zijn. Toch moet er sprake zijn van een bepaalde 
maatschappelijke verantwoordelijkheid wanneer er wordt gekeken naar de ontwikkeling van een 
Olympisch stadion. Daarom de volgende probleemstelling: 

Hoe kan in Amsterdam het nieuwe Olympisch stadion zo worden ontwikkeld dat het na afloop van de 

Olympische Spelen, al dan niet in een nieuwe functie, nog steeds een belangrijke bijdrage levert aan de stad. 

Bij deze probleemstelling hoort een aantal onderzoeksvragen: 

1) In welke mate geeft onderzoek naar de historie van de Olympische Spelen en het 
tegenwoordige gebruik van de Olympische stadions, uitgangspunten bij de ontwikkeling 
van een nieuw Olympisch stadion? 

2) Hoe kan het begrip gebiedsontwikkeling worden gedefinieerd? 
3) Wat wordt verstaan onder Olympische gebiedsontwikkeling? 
4) Op welke manieren zorgen de Olympische Spelen voor een nalatenschap voor de 

organiserende stad? 
5) In welke mate geven casestudies naar eerdere Olympische gebiedsontwikkelingen 

nieuwe uitgangspunten bij de ontwikkeling van een nieuw Olympisch stadion? 
6) Hoe ,kan op basis van het voorgaande onderzoek een functiemodel worden gemaakt voor 

de ontwikkeling van het Olympisch stadion voor Amsterdam 2028? 
7) Hoe kan op basis van het onderzoek de meest optimale locatie voor het Olympisch 

stadion voor 2028 worden gekozen? 

1.2.2 Doelstelling 
Het doel van het onderzoek is het vinden van het antwoord op de vraag hoe het Olympisch stadion 
te ontwikkelen zodat het ook na afloop van de Olympische Spelen een functie heeft die een vitale rol 
blijft spelen in de organiserende stad. De tijdelijke functie van het Olympisch stadion moet worden 
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omgezet in een permanente. Omdat de Spelen van 2028 nog ver weg lijken en het moeilijk 'is om 
zekerheden vast te stellen voor de periode na de Spelen, moet er met diverse scenario's rekening 
worden gehouden. Door een model te ontwikkelen dat helpt bij de vaststelling van de post
Olympische functie(s) van het stadion, kan het bijdragen aan een duurzame gebiedsantwikkeling wat 
voor de stad in de toekomst van waarde is. 

Het ontwikkelen van een model dat helpt de gebruiksfuncties van het Olympisch stadion vast te stellen voor 
zowel tijdens als na de Spelen, en zo bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van het Olympisch stadion dat 
na afloop van de Spelen nog steeds een belangrijke bijdrage levert aan de stad. 

1.3 Onderzoeksopzet 

.............................................................................................................................................................................. 
literatuuronderzoek 

Olympische Spelen en de stadions Gebiedsantwikkeling Gebiedsantwikkeling & Olympische Spelen Nalatenschap 

(H2) (H3) (H4) (HS) 

:··-·.·.·.·.·.·.·.·.·.·~.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.1·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.-.·.·.·.·.· 

. Praktijkonderzoek 

Casestudies Olympische nalatenschap (H6) 

Barcelona 1992 11 Atlanta 1996 11 Sydney 2000 

Functiemodel nieuw Olympisch stadion 

Concept model (H7) 

Integratie literatuur- en praktijkonderzoek 

Toetsing model (HS) 

Aan de hand van Amsterdam 2028 

Functiemodel (H7) 

Model dat helpt de gebruiksfuncties vaststelt van nieuw Olympisch stadion 

.............................................................................................. ................................................................................. 

Conclusies en aanbevelingen (H9) 
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Om een goed beeld te krijgen van de benodigde voorzieningen voor de Olympische Spelen, zal in het 
komende hoofdstuk het mega-evenement nader worden toegelicht. Door de Olympische Spelen in 
historisch perspectief te plaatsen wordt de invloed op de stadsontwikkeling en de nalatenschap in 
zijn geheel duidelijk. De geschiedenis laat tevens zien in hoeverre eerdere organiserende steden 
verantwoord en duurzaam zijn omgegaan met de nalatenschap van de Spelen. Zoals zal blijken, is dit 
zeker niet altijd het geval. Door in een vroeg stadium onvoldoende rekening te houden met de 
functie van de diverse voorzieningen na afloop van de Spelen, kampen veel organiserende steden 
met leegstaande gebouwen en accommodaties, zogenaamde "white elephants", en verpauperde 
Olympische parken. 

2.11nleiding 
De eerste editie van de Olympische zomerspelen (vanaf nu Olympische Spelen genoemd) zoals we 
die tegenwoordig kennen, vond plaats in Athene in 1896. Dit worden ook wel de moderne 
Olympische Spelen genoemd. Eerder waren er de Oude Olympische Spelen. Dit waren atletische 
competities die in Olympia werden gehouden ter ere van Zeus, in het jaar 776 v.Chr. Vanaf het jaar 
393 n.Chr werden de Spelen verboden omdat keizer Theodosius I het christendom als 
staatsgodsdienst wilde introduceren en dat niet strookte met de verering van Zeus tijdens het 
evenement. 

Er zal een historisch overzicht worden gegeven van de moderne Olympische Spelen tot en met de 
Spelen van Londen 2012. Aan de hand van een aantal factoren zal worden getracht een checklist op 
te stellen om zo de verschillende Spelen in de loop der tijd met elkaar te vergelijken en 
ontwikkelingen te verklaren. 

2.2 Overzicht van de moderne Olympische Spelen 
Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van een Olympisch stadion en de factoren die het 
succes of falen hierbij bepalen wordt er teruggeblikt op Olympische Spelen uit het verleden. Het 
resultaat is een historisch overzicht van voorgaande Spelen en de bijbehorende voorzieningen, met 
de ontwikkeling van het Olympisch stadion in het bijzonder. Als eerste zuUen de Olympische Spelen 
van 1896 in Athene worden behandeld. 

Athene 1896 
De eerste moderne Olympische Spelen werden 
gehouden in 1896 in Athene. Het zijn officieel de 
Spelen van de eerste Olympiade. De Spelen werden 
gehouden in Athene omdat het oude Griekenland 
officieel als geboorteplaats werd gezien van de 
Olympische Spelen. De stad werd unaniem gekozen 
als organiserende stad op een congres dat werd 
georganiseerd doorPierrede Coubertin, een Franse 
pedagoog en historicus, op 23 juni 1894 in Parijs. 
Ook het Internationaal Olympisch Comité (IOC) 
werd tijdens dit congres opgericht. De Spelen 
kende 241 deelnemende atleten uit 14 landen, die 

participeerden in totaal 9 sporten, verdeeld over Figuur 2: Panathinaiko stadion 

43 onderdelen. Voor de Spelen waren zeven 
sportvoorzieningen beschikbaar. 
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Het Panathinaiko stadion, zie figuur 2, diende als Olympisch stadion. Het was geen nieuw gebouw, 
maar stamde ongeveer uit het jaar 566 v.Chr en werd in 329 v.Chr. geheel herbouwd in wit marmer. 
In 1895 werd het opnieuw gerenoveerd nadat de restanten waren opgegraven, voor de Spelen van 
1896. De capaciteit werd naar 80.000 zitplaatsen gebracht. Zo werd het stadion gebruikt voor de 
huldiging van het Griekse nationale voetbalelftal nadat het Europees kampioen was geworden in 
2004. Tijdens de Olympische Spelen van 2004, die wederom in Athene plaatsvonden, werd de 
boogschietcompetitie in het Panathinaiko stadion gehouden. Tegenwoordig is de capaciteit van het 
stadion 45.000. Het heeft diverse verschillende functies, zo worden worden er tegenwoordig ook 
concerten gegeven. Het stadion bevindt zich in het stadscentrum van Athene. 

Parijs 1900 

Het IOC besloot de Spelen iedere editie in een ander land te houden, ondanks Griekse pogingen de 
Spelen in eigen land te houden. De Olympische Spelen van 1900 waren onderdeel van de 
Wereldtentoonstelling die ook in Parijs werd gehouden. Dit was noodzakelijk om Pierrede Coubertin 
had gerekend op subsidies, maar zowel de overheid als de financiële wereld gaven op dit gebied niet 
thuis. De organisatie kwam dan ook in handen van het organiserende comité van de 
Wereldtentoonstelling. De term "Olympische Spelen " werd bijna niet gebruikt, maar "Concours 
internationaux d'exercices physiques et de sport". Er werd geen Olympisch stadion gebouwd voor 
het evenement, maar het Vélodrome de Vineennes werd gebruikt als decor voor verschillende 
sporten. Na de Spelen was het stadion onder meer tussen 1968 en 1974 de finishplaats voor de Tour 
de France. Hier behaalde Eddy Merckx zijn vijf Tourzeges. Tegenwoordig wordt het stadion nog 
gebruikt voor voetbal-, rugby- en fietswedstrijden. In Parijs namen vrouwen voor het eerst deel aan 
de Olympische Spelen. In totaal kende de Spelen 997 atleten uit 24 landen, waaronder 22 vrouwen. 
18 sporten werden beoefend, verdeeld over 95 evenementen. 

St. Louis 1904 

De Spelen van de derde Olympiade werden gehouden in St. Louis, in deVS. Ook hier vielen de Spelen 
samen met de WereldEXPO, de Louisiana Purchase Exposition. Oorspronkelijk had Chicago de strijd 
om de organisatie van de Spelen gewonnen, maar de organisatoren van de EXPO in St. Louis wilden 
niet nog een internationaal evenement op hetzelfde moment. De organisatoren van de EXPO 
dreigden zelf sportevenementen te organiseren die alle aandacht af zouden leiden van de 
Olympische Spelen, tenzij de Spelen zouden verhuizen naar St. Louis. Uiteindelijk gaf De Coubertin 
toe aan deze eis. Waar in Parijs de term Olympisch werd gemeden, werden in St. Louis 94 onderdelen 
Olympisch genoemd. Totaal deden er 651 atleten mee, 645 mannen en 6 vrouwen, die 12 landen 
vertegenwoordigden. Op slechts 42 onderdelen deden atleten van buiten de Verenigde Staten mee. 
Francis Field werd speciaal gebouwd voor de EXPO van 1904 en fungeerde als Olympisch stadion. 
Oorspronkelijk telde het stadion 19.000 zitplaatsen maar na een renovatie in 1984 is dit 
teruggebracht naar 4.000. Het stadion werd gebruikt voor football wedstrijden en is tegenwoordig 
eigendom van de Washington University en wordt het gebruikt voor atletiekwedstrijden van de 
universiteit. 
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l'n Londen vond naast de Olympische Spelen , in 1908 ook de Frans-Britse Expo plaats. De Expo werd 
op dat moment als een veel belangrijker evenement gezien. In totaal namen meer dan 2.000 atleten 
deel aan de Spelen. 22 sporten waren vertegenwoordigd, verdeeld over 110 onderdelen. Speciaal 
voor de Spelen werd het White City stadion gebouwd. Het stadion werd in 10 maanden gebouwd. 
Het stadion had een eigen atletiekbaan en er bevond zich zelfs een zwembad in het stadion voor de 
Spelen. Er waren 68.000 zitplaatsen . Het stadion werd beschouwd als eerste stadion met volledige 
capaciteit aan zitplaatsen. Uiteindelijk werd het stadion nog jaren gebruikt voor verschillende 
sportevenementen totdat het in 1985 werd gesloopt om ruimte te maken voor BBC White City, de 
thuishaven van de BBC studio's. 

Jaartal Stad Atleten Landen Evenementen Sporten Vrijwilligers Media Kandtdaat·steden 

Totaal Mannen Vrouwen 

1908 Londen 2.008 1.971 37 22 110 

Stockholm 1912 
Stockholm was het decor voor de Olympische Spelen 
van 1912. 28 landen namen deel met totaal 2407 
atleten aan 14 sporten. Het Olympisch stadion van 
Stockholm, te zien in figuur 3, kende een capaciteit 
van 20.000 voor de Spelen van 1912. De noordoost 
zijde was origineel 2 lagen hoog maar werd tot één 
laag teruggebracht na de Spelen. Na de Olympische 
Spelen van 1912 was het stadion in 1958 nog een 
keer betrokken bij een editie van de Spelen. In dat 
jaar was Melbourne de basis voor de Spelen, maar 
vanwege strenge quarantaine regels in Australië 
konden de ruitersporten niet plaatsvinden in het 

22 

land. Die vonden daarom plaats in het Olympisch Figuur 3: Olympisch Stadion Stockholm 

stadion van Stockholm, 15.000 kilometer verderop. 

Rome 
Milaan 
Berlijn 

Verder vond in 1958 het EK atletiek plaats in het stadion. Daarna vonden er diverse 
atletiekwedstrijden plaats, en is het stadion jaarlijks het eindstation voor de marathon van 
Stockholm. De capaciteit tegenwoordig ligt tussen de 13.145 en 14.500, afhankelijk van het gebruik. 
Bij concerten kunnen er bijna 33.000 toeschouwers in het stadion. Ook worden er regelmatig 
concerten gegeven . Het stadion dient momenteel primair als thuisbasis van de Zweedse voetbalclub 
Djurgardens IF. 

Antwerpen 1920 
De Spelen van 1920 waren de eerste Spelen sinds 1912. De Spelen van 1916 waren toegekend aan 
Berlijn, maar vonden geen doorgang vanwege de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog. Een 
recordaantal van 2626 atleten nam deel aan het evenement, waaronder atleten uit de nieuwe 
onafhankelijke landen Finland, Estland en Tsjecho-Siowakije. Atleten uit Duitsland en Oostenrijk 
waren niet welkom vanwege de gebeurtenissen in de Eerste Wereldoorlog. Er werd gestreden in 22 
verschillende sporten op 154 onderdelen. De Spelen in Antwerpen waren de eerste waar de 
Olympische vlag met de kenmerkende vijf ringen werd getoond, en waar de Olympische eed werd 
afgelegd door een atleet. De eerste atleet die de eed aflegde was de Belgische schermer Victor Boin. 
Het is de bedoeling dat een sporter uit het organiserende land namens alle atleten de eed uitspreekt 
tijdens de openingsceremonie. 
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Het Olympisch stadion, of Kielstadion, werd gebouwd als hoofdstadion voor de Olympische Spelen 
van 1920. Tot op de dag van vandaag is de capaciteit 12.771. Tegenwoordig wordt het stadion 
gebruikt als thuisstadion van de Belgische voetbalclub K.F .C. Germinal Beerschot 

1920 Antwerpen 2.626 2.561 65 

Parijs 1924 
Parijs was in 1924 voor de tweede keer gaststad van 
de Olympische Spelen . Het aantal deelnemende 
landen was opgelopen tot 44. Mede door de 
aanwezigheid van duizenden journalisten werden de 
Spelen gezien als een steeds belangrijker mega
evenement . Meer dan 3.000 atleten namen deel'. 
Het aantal toeschouwers bereikte de 60.000. Voor 
het eerst werd er gebruik gemaakt van (een vorm 
van) een Olympisch dorp in de vorm van snel 
opgebouwde houten barakken die weinig comfort 
boden. Het Olympisch stadion lag ver buiten Parijs 
en kende een capaciteit van 45.000 toeschouwers. 

154 22 

Stade Olympique de Colombes (nu Stade Yves-du- Figuur 4: Stade Yves-de-Manoir 

Manoir), te zien in figuur 4, werd na de Spelen 

Cortina d' Ampezzo 
Lake Placid 

uitgebreid tot een capaciteit van 60.000 en was in 1938 het toneel van de WK voetbal finale tussen 
Italië en Hongarije. Lange tijd fungeerde het als thuishaven van rugbyclub Racing Métro 92 en 
voetbalclub RC Paris. De rugbyclub had plannen het stadion te herontwikkelen tot een 15.000 
zitplaatsen tellend stad ion dat gedeeld zou worden met IRC Paris, maar besloot zelf een nieuw 
stadion te bouwen. Het stadion telt tegenwoordig 7.000 zitplaatsen. 

Jaartal Stad Atleten landen Evenementen Sporten Vrijwilligers Media Kandidaat-steden 

Totaal Mannen Vrouwen 

1924 Parijs 3.089 2.954 135 44 

Amsterdam 1928 

126 17 1.000 

Amsterdam 
Barcelona 

LosAngeles 
Praag 
Rome 

De Spelen in Amsterdam waren de eerste Spelen zonder IOC president De Coubertin die zijn taken in 
1925 had overgedragen aan de Belgische graaf Henri Baillet -Latour. Voor het eerst werd de 
Olympische vlam ontstoken. Ruim 2.800 atleten namen deel aan de Spelen, 46 landen 
vertegenwoord i gen d. 

Tijdens de Spelen van 1928 in Amsterdam was er nog geen sprake van een Olympisch dorp zoals we 
dat tegenwoordig kennen. Dit was ook nog niet nodig omdat de teams hun atleten huisvestten op 
schepen die in de Amsterdamse haven lagen en schoolgebouwen die tijdens de vakantieperiode niet 
in gebruik waren . Dit soort noodoplossingen om de atleten te huisvesten zien we terug in alle Spelen 
van net voor en na de Eerste Wereldoorlog (London, 1908; Stockholm, 1912; Antwerpen, 1920; 
Parijs, 1924 en Amsterdam, 1928). Hoewel de Spelen van 1924 in Parijs wel een voorzichtige aanzet 
tot een Olympisch dorp gaven, door de atleten te huisvesten in cluster van houten barakken op een 
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leegstaand terrein nabij het Colembes stadion. Bij die huisvesting waren sumiere aanvullende 
voorzieningen aanwezig zoals een post en telegram service. 

Het Olympisch stadion, zie figuur 5, in Amsterdam 
werd ontworpen door architect Jan Wils en had 
een capaciteit van 31.600. Na de Spelen diende het 
stadion als thuishaven voor het Nederlands elftal 
en Ajax, dat hier tot 1996 zijn thuiswedstrijden 
speelde. Tegenwoordig heeft het stadion een 
capaciteit van 22.500 waarvan 7.600 overdekte 

plaatsen. Het stadion stond op het punt gesloopt 
te worden in 1987 maar werd op tijd gered en op 
de nationale monumentenlijst geplaatst. In 1996 
werd gestart met de renovatie en in 2000 werd het 
stadion door Prins Willem Alexander heropend. 
Het stadion was nu klaar om opnieuw 
atletiekwedstrijden te lkunnen laten plaatsvinden Figuur 5: Olympisch Stadion Amsterdam 

en onder de tribunes werd ruimte gemaakt voor het huisvesten van kantoren. Momenteel zijn er 
tientallen bedrijven gehuisvest in het stadion, waaronder de Johan Cruijff Foundation en Eurosport. 
Ook is er het Olympisch museum, de Olympic Experience Amsterdam, gevestigd. Rondom het stadion 
is de nieuwbouwwijk Olympisch Kwartier verrezen. Totaal zijn er 969 nieuwe woningen gebouwd en 
is het de grootste nieuwbouwwijk binnen de Ring AlO. 

Los Angeles 1932 
De Spelen van 1932 vonden plaats midden tijdens de 
Grote Depressie, waardoor veel landen en atleten 
geen geld hadden om de reis naar Los Angeles te 
maken. Hierdoor was het aantal deelnemers slechts 
1.332. De Los Angels Memorial Coliseum, afgebeeld 
in figuur 6, diende als Olympisch stadion. Het 
stadion werd geopend in 1923 als een gedenkplaats 
voor veteranen van de Eerste Wereldoorlog. Destijds 
had het een capaciteit van 75.144. In 1930 werd het 
stadion verder uitgebreid met het oog op de 
Olympische Spelen tot een totaal van 101.574 
plaatsen. Het Coliseum is het enige stadion dat twee 
keer diende als Olympisch stadion, namelijk in 1932 
en 1984, hoewel het Olympisch stadion van Figuur 6: LosAngeles Memorial Coliseum 

Stockholm na 1912 ook dienst deed tijdens de 
Spelen van 1958 in Melbourne. Het stadion diende als thuisbasis voor diverse American football 
teams zoals de LosAngeles Ramsen de LosAngeles Raiders. Maar ook baseball teams gebruikten het 
stadion. Na verschillende verbouwingen werd het stadion voor de Spelen van 1984 opnieuw 
aangepakt en werd de capaciteit teruggebracht tot 91.500. Het middenveld werd geplaatst bi1nnen 
een nieuwe sintelbaan. Tegenwoordig is het stadion de thuisbasis van het USC Trojan football team. 
Het stadion wordt ook regelmatig verhuurd voor internationale voetbalwedstrijden, concerten en 
andere grote outdoor evenementen (Lee, 2008). 
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Het Olympisch dorp dat gebouwd werd voor de Spelen van 1932 geldt samen met het dorp voor de 
Spelen van 1936 van Berlijn als blauwdruk voor de huisvesting van de atleten voor de 
daaropvolgende Spelen. De Spelen van LosAngeles waren de eerste editie waar een écht Olympisch 
dorp gebouwd werd. Naast huisvesting voor atleten omvatte het dorp aanvullende voorzieningen op 
het gebied van ontspanning en zorg zoals een amphitheater, ziekenhuis en een bank. Het dorp was 
strikt voor mannelijke atleten, de vrouwelijke atleten werden elders gehuisvest. Na de Spelen werd 
het Olympisch dorp, opgebouwd uit prefab houten huisjes, geveild en verkocht {Chalkley en Essex, 
1999). 

Berlijn 1936 
Officieel de Spelen van de XI 
Olympiade, werden gehouden in 
Berlijn. De Spelen werden in 1931 
toegekend aan de stad, twee jaar 
voordat het Naziregime aan de 
macht zou komen. Leni Riefenstahl 
kreeg van Adolf Hitier de opdracht 
de Spelen te filmen. Deze werd later 
uitgebracht onder de naam 
"Oiympia". Bijna 4.000 atleten 
namen deel aan de Spelen. Ook al 
was Hitier op dat moment aan de 
macht, er was geen sprake van Figuur 7: Olympisch stadion Berlijn 

discriminatie van atleten tijdens het 
toernooi. Zo won de zwarte Amerikaanse atleet Jesse Owens vier gouden medailles. 

Toen Berlijn de Spelen van 1936 kreeg toegewezen in 1931, koos de toenmalige Duitse regering er 
voor het oude Olympiastadion dat werd gebouwd voor de Spelen van 1916 die uiteindelijk niet 
doorgingen, te restaureren. Toen de Nazi's echter aan de macht kwamen gebrui1kten zij de Spelen 
voor propaganda doeleinden. Met dat plan in het achterhoofd, opperde Hitier voor een groot 
sportcomplex genaamd "Reichssportfeld" met daarin een nieuw Olympisch stadion. In het stadion 
was plaats voor 110.000 toeschouwers. Het stadion is vrijwel geheel ongeschonden uit de Tweede 
Were,ldoorlog gekomen. Vanaf de start van de Bundesliga, de Duitse hoogste voetbalcompetitie, in 
1936 werd het Olympisch stadion thuishaven van Hertha BSC. Ook het Duitse nationale elftal speelt 
er af en toe interlands en het stadion was het decor voor de WK finale van 2006. In 2000 werd het 
stadion gerenoveerd. Onder andere werd het speelveld 2,65 meter verlaagd om zo een intiemere 
voetbalsfeer in het stadion te creëren. Het dak werd verlengd en de sintelbaan werd blauw gemaakt 
om zo de kleuren van Hertha BSC beter weer te geven. De huidige capaciteit is 74.500. Het resultaat 
is zichtbaar in figuur 7. 
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Voor de Spelen van 1936 werd door het toenmalige Naziregime een Olympisch dorp ontwikkeld net 
buiten de stad. Ook hier was sprake van een groot aantal aanvullende voorzieningen om het de 
atleten zo comfortabel mogelijk te maken. Het dorp is uniek omdat het door het leger werd gebouwd 
en bedoeld was om militairen te huisvesten na de Spelen. Na de val van het Nazi-regime is het dorp 
nog enige tijd gebruikt door Russische militairen. Nu zijn er nog slechts delen zichtbaar van het dorp 
in de vorm van ruïnes. 

Londen 1948 
De Olympische Spelen van 1948 in Londen waren de eerste sinds 1936 in verband met het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog. In 1940 waren de Spelen oorspronkelijk aan Tokyo beloofd, daarna 
aan Helsinki totdat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Ook de Spelen van 1944 werden niet 
gehouden. Het was de tweede keer dat de Spelen in Londen plaatsvonden na 1908. Vanwege het 
economische klimaat en het feit dat de wereld net een oorlog achter de rug had, was het een sobere 
editie van de Olympische Spelen. Er werden geen nieuwe sportvoorzieningen gebouwd en de atleten 
werden gehuisvest in bestaande accommodaties in plaats van in een Olympisch dorp. Het 
recordaantal van 59 landen nam deel met totaal 4.104 atleten, Duitsland en Japan uitgesloten. Zij 
werden gezien als grote vijanden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De toenmalige USSR werd wel 
uitgenodigd maar zag af van deelname. Vanwege de financiele positie na de oorlog dacht men er aan 
de Spelen te gunnen aan de Verenigde Staten maar koning George gaf aan dat het organiseren van 
de Spelen een goede mogelijkheid was om te herstellen van de Tweede Wereldoorlog. 

Als Olympisch stadion werd Wembley Stadium gebruikt. Dit stadion opende haar deuren in 1923 als 
onderdeel van de British Empire Exhibition van 1924 en had een capaciteit van 127.000. Het was 
oorspronkelijk de bedoeling het stadion te slopen na afloop van de tentoonstelling maar daar werd 
van afgezien. Het stadion kent geen vaste voetbalclub maar was ieder jaar het decor voor de FA Cup 
finale. Ook het Engelse nationale elftal speelde er regelmatig wedstrijden . Het stadion werd in 2000 
gesloopt en maakte zo plaats voor het nieuwe Wembley stadion . 

Jaartal Stad Atleten Landen Evenementen Sporten Vrijwilligers Media Kandidaat-steden 

Totaal Mannen Vrouwen 

Baltimore 

1948 Londen 4.104 3.714 390 59 136 17 
Lausanne 

Minneapolis 
Philadelphia 
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Helsinki 1952 
Nadat de Spelen van 1940 geen doorgang konden vinden in 
verband met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, 
mocht Helsinki in 1952 alsnog optreden als gaststad voor 
het mega-evenement. Een recordaantal van 4.955 atleten 
uit 69 landen nam deel. Het Olympisch stadion van Helsinki 
ligt ongeveer twee kilometer buiten het centrum van de 
stad. Oorspronkelijk werd het stadion al gebouwd voor de 
Spelen van 1940. Het Finse nationale elftal speelt hier de 
thuiswedstrijden . De WK atletiek van 1983 en 2005 vonden 
eveneens plaats in het Olympisch stadion. Destijds had het 
stadion een capaciteit van meer dan 70.000. Tegenwoordig 
is de capaciteit 40.000 tijdens wedstrijden en 50.000 voor 
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concerten. Een 72 meter hoge toren is een sterk kenmerk Figuur 8: Olympisch stadion Helsinki 

van het stadion en is zichtbaar in figuur 8. In de toren is een 
hostel gevestigd . 

Jaartal Stad Atleten tanden Evenementen Sporten Vrijwilliger~ Media Kö~nditlaat -steden 

Totaal Mannen Vrouwen 

1952 Hels inki 4.955 4.436 519 69 149 

Melbourne 1956 
De Spelen van Melbourne waren de eerste die niet in 
Europa of Noord-Amerika werden gehouden . Zoals 
eerder al vermeld, werden de ruitersporten in 
Stockholm gehouden. Ondanks een aantal boycots 
van landen naar aanleiding van conflicten over de 
hele wereld (Nederland trok zich terug van deelname 
wegens onvrede over de manier waarop de Sovjet
Unie de Hongaarse Opstand onderdrukte) kwamen 
er 3.314 atleten naar Melbourne, uitkomend voor 72 
landen. 

Melbourne Cricket Ground (MCG) zoals te zien in 
figuur 9, diende als Olympisch stadion en is het 
tiende grootste stadion ter wereld met 100.018 
plaatsen. Het stadion ligt op loopafstand van het 

17 

Figuur 9: Melbourne Cricket Ground 

Los Angeles 
Amsterdam 
Minneapolis 

Detroit 
Chicago 

Phlladelphia 

stadscentrum van Melbourne. Het is vooral ook bekend als cricketstadion en in de winter als stadion 
voor de Australian Footall Leaugue. 
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Na afloop van de Spelen werd het Olympisch dorp in Melbourne, gelegen in West Heidelberg, 
gebruikt als sociale huisvesting voor lagere inkomensgroepen. Tegenwoordig staat de wijk bekend als 
arm, verpauperd en onveilig door de clustering van de lagere inkomensgroepen en het gebrek aan 
betere vooruitzichten. Er zijn dan ook plannen voor herontwikkeling van de wijk. 

Jaartal Stad Atleten Landen Evenementen Sporten Vrijwilligers Media Kandidaat-steden 

Totaal Mannen Vrouwen 

1956 Melbourne 3.314 2.938 376 72 145 

Rome 1960 
De Spelen van Rome kende een deelnemersveld van 
5.338 atleten uit 83 verschillende landen. Het Olympisch 
stadion, of Stadio Olimpico (zie figuur 10), was niet 
nieuw maar werd voor de Spelen van 1960 gerenoveerd. 
In 1901 werd begonnen met de bouw van het stadion 
dat deel uitmaakte van een groter project genaamd Foro 
Mussolini, na de oorlog omgedoopt tot Foro 11talico. In 
1910 was het stadion klaar. In 1920 werd het stadion 
uitgebreid tot 35.000 zitplaatsen, 55.000 staanplaatsen 
uit te breiden tot 65.000. In het stadion werden 
sportevenementen gehouden maar ook fascistische 
bijeenkomsten . De bekendste daarvan was op 1 januari 

1930 toen Adolf Hitier een bezoek bracht aan het stadion. 
Na de oorlog werd het stadion in gereedheid gebracht 

Buenos Aires 
Los Angeles 
Mexico Stad 

17 Chicago 
Minneapolis 
Philadelphia 

San Francisco 

Figuur 10: Stadia Olimpico 

voor de Spelen van 1960. Het meest kenmerkende aan het stadion is dat het vrij laag is ondanks een 
capaciteit van 72.698. Het stadion werd opnieuw grondig aangepast voor de WK voetbal van 1990. 
Tegenwoordig spelen zowel AS Roma als Lazio Roma er hun thuiswedstrijden . 

Het Olympisch dorp in Rome, 1960, verschilde van zijn voorgangers door niet alleen uit te gaan van 
het huisvesten van atleten tijdens de Olympische Spelen, maar tevens de focus te leggen op een 
toekomst na de Spelen. De ontwikkeling van het dorp maakte deel uit van een grotere visie voor 
uitbreiding van de stad. Sowieso veranderden de Spelen significant na de Tweede Wereldoorlog door 
de steeds verruimende globalisering en het toenemende belang van commerciële activiteiten. Vanaf 
1960 werd ook de invloed van televisie uitzendingen steeds belangrijker. Sportevenementen werden 
steeds groter wat hand in hand ging met het aangrijpen van deze evenementen als katalysator voor 
gebiedsontwikkeling. Het Olympisch dorp werd in 1960 voor het eerst ontwikkeld als een 
woongebied in plaats van een tijdelijke huisvesting van de atleten. Na de Spelen werd het Olympisch 
dorp gebruikt om lagere inkomensgroepen te huisvesten . Tegenwoordig is het een gewilde plek in 
het centrum van Rome en zijn de appartementen gerenoveerd en is er nieuwbouw gepleegd. Dit 
bracht een enorme stijging in de huizenprijzen daar met zich mee. 

Jaartal Stad Atleten U.nden Evenementen Sporten Vrijwilligers Media Kandidaat-steden 

Totaa l M annen Vrouwen 

1960 Rome 5.338 4.727 611 83 
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Tokyo 1964 
De Olympische Spel'en van 1964 waren de eerste Spelen 
die plaatsvonden in Azië. Judo en vrouwenvolleybal 
werden geïntroduceerd als Olympische sporten, waarmee 

het totaal aan sporten op 19 uitkwam. Totaal namen 5.151 
atleten deel aan het evenement, uitkomend voor 93 
landen. 

Het Olympisch stadion van Tokyo, figuur 11, werd in 1958 
opgeleverd en diende dat jaar als stadion voor de Asian 

Games. Het heeft een capaciteit van 57 .363. Tegenwoordig 
worden er nog regelmatig finales van diverse voetbal- en 
rugbycompetities gespeeld. 

De Spelen van 1964 werden vooral gebruikt om de Figuur 11 : Olympisch stadion Tokyo 

problemen met de infrastructuur van Tokyo aan te pakken. 
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Door de snelle groei van de stad was de benodigde ontwikkeling van infrastructuur achter gebleven. 
De ontwikkelingen maakten deel uit van een tienjarenplan waarbij de Spelen dienden als katalysator. 
Totaal werden er 22 nieuwe snelwegen aangelegd, twee nieuwe metrolijnen. Dit in combinatie met 
de ontwikkeling van de haven, een nieuw water- en rioleringssysteem en verbetering van de 
gezondheidsvoorzieningen . Zo kon Tokyo op korte termijn de Spelen organiseren en op de lange 
termijn inspelen op de verwachte bevolkingsgroei. Het Olympisch dorp werd gebouwd in het Yoyogi 
National Park waar eerder Amerikaanse troepen waren gevestigd. Na afloop van de Spelen werd het 
dorp herbestemd als hostel maar al snel weer afgebroken en teruggebracht tot een groot nationaal 
park in Tokyo. 

Jaartal Stad Atleten Landen Evenementen Sporten Vrijwilligers Media Kand idaat-steden 

Totaal Mannen Vrouwen 

1964 Tokyo 5.151 4.473 678 93 163 

Mexico Stad 1968 
In de aanloop van de Olympische Spelen van 1968 was 
er nogal wat commotie vanwege de hoogte ligging van 
Mexico Stad en de eventuele negatieve effecten op de 
gezondheid van de sporters daarvan. Na lang 
onderzoek en lange voorbereidingsstages namen 5.516 
atleten deel aan de Spelen, uitkomend voor 112 landen. 
Het toernooi verliep zonder grote 
gezondheidsproblemen voor de sporters. Tien dagen 
voor het begin van de Spelen sloeg de regering een 
studentenopstand met harde hand neer. Dit leidde tot 
het Bloedbad van Tlatelolco waarbij 44 mensen om het 
leven kwamen. Daarnaast was er sprake van 
controverse rondom de zwarte Amerikaanse atleten die 

19 
Detroit 
Wenen 
Brussel 

protesteerden tegen de rassendiscriminatie waarmee Figuur 12: Estadio Olimpico Universitario 

men in eigen land te maken had. Dit kreeg tijdens de medailleceremonie van de 200 meter nog een 

staartje nadat Tommie Smith en John Carlos, respectievelijk nummer één en drie, tijdens de huldiging 
het Black Power gebaar maakten. Als reactie hierop werd het tweetal verwijderd uit het Amerikaanse 
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team en het Olympisch dorp. Het in 1952 gebouwde Estadio Olimpico Universitario diende als 
Olympisch stadion. Met een capaciteit van 63.186 was het destijds het grootste stadion van Mexico. 
In de jaren '50 en '60 werd het stadion voornamelijk gebruikt voor American football wedstrijden 
tussen de twee grootste universiteiten, UNAM en IPN. Voor de Spelen van 1968 werd het aantal 
zitplaatsen uitgebreid tot 83.700 om tegemoet te komen aan de eisen van het IOC. Tegenwoordig is 
het stadion de thuishaven van American tootbaliclub Pumas Dorados de la UNAM en de voetbalclub 
Pumas de la Universidad. Het stadion ligt op de campus van de UNAM universiteit. 

De situatie van de Spelen van 1968 in Mexico Stad is vergelijkbaar met die van 1960 in Rome. De 
locale overheden zagen door het organiseren van het wereldevenement een kans om diverse delen 
van de stad te (her)ontwikkelen. Zo werden sportaccommodaties en twee Olympische dorpen op 
diverse locaties aan de zuidzijde van de stad gepland. In het "Miguel Hidalgo" dorp werden alle 
atleten en journalisten ondergebracht, in het "Narciso Mendoza" dorp, ook wel bekend als "Villa 
Coapa" bevonden zich alle scheidsrechters en andere officials alsmede diverse entertainmentteams. 
De complexen bestonden uit grote massieve appartementenblokken zoals destijds gebmikelijk was 
bij sociale huisvesting. Na de Spelen moesten deze dorpen afzonderlijk kunnen overleven als 
zelfvoorzienende buurten in Mexico Stad. De bedoeling was de vierkamer appartementen na de 
Spelen te verkopen maar na twee jaar stond de helft nog leeg van de dorpen . Het centrum van de 
stad ligt 15 kilometer noordelijker en met weinig aanwezige voorzieningen en mogelijke 
arbeidsplaatsen is het gebruik van de auto bijna noodzakelijk. Een andere reden waarom de verkoop 
moeizaam verliep was het feit dat de atleten de appartementen zwaar beschadigd hadden. 
Tegenwoordig worden de appartementen voornamelijk bewoond door forensen . 

J~art~l Stad Atleten Landen Evenementen Sporten Vrijwilligers Media Kandidaat-steden 

Totaal Mannen Vrouwen 

1968 Mexico Stad 5.516 4.735 781 112 

München 1972 
De Spelen van 1972 zijn onlosmakelijk 
verbonden met het gijzelingsdrama dat zich 
tijdens de Spelen afspeelde. De Duitsers wilden 
graag dat met het organiseren van de Spelen de 
editie van 1936 snel zou worden vergeten. De 
eerste week verliep goed maar op 5 september 
ging het volledig mis. Een aantal Palestijnse 
terroristen van de Zwarte September beweging 
vielen het Israëlische onderkomen in het 
Olympisch dorp binnen. Twee atleten werden 
direct vermoord en negen leden van de 
Israëlische ploeg werden gegijzeld. Uiteindelijk 
stierven alle negen gegijzelden. Het evenement 

172 20 
Detroit 
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werd een dag stilgelegd en er werd een Figuur 13: Olympisch stadion in het Olympisch park 

bijeenkomst gehouden in het Olympisch stadion. Daarna werd de competitie hervat. In totaal waren 
er 7.134 atleten uit 1211anden actief. 

Het Olympisch park, weergegeven in figuur 13, is op het voormalige vliegveld Oberwiesenfeld 
gelegen en huisvestte de meeste sportvoorzieningen als het Olympisch stadion, de zwemhal, de 
Olympiahal (voor meerdere doeleinden bruikbaar) en het Olympisch dorp in de buurt. Het stadion 
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telde 80.000 zitplaatsen en er vonden vele grote voetbalwedstrijden plaats zoals de WK finale van 
1974 en de EK finale van 1988. Tevens diende het als thuisbasis voor de clubs Bayern München en 
TSV 1860 München. Deze clubs zijn echter vetrokken naar de Alianz Arena die gebouwd werd voor 
het WK van 2006. Tegenwoordig wordt het stadion nog gebruikt voor atletiekwedstrijden en zelfs 
autoraces. Het gehele Olympisch park is een toeristische attractie waar sport en leisure 
voorzieningen zijn geconcentreerd. 

Waar de meeste Olympische dorpen van na WOII werden gebruikt voor sociale huisvesting, kwam 
daar in 1972 verandering in. Een deel van het dorp werd na afloop van de Spelen gebruikt voor het 
huisvesten van studenten. Het dorp werd gebruikt om het centrum van de stad te versterken. Het 
deel waar de studenten wonen, staat inmiddels op de nominatie om gesloopt te worden, wat op 
hevig verzet van de bewoners stuit. 

Jaartal Stad Atleten Landen Evenementen Sporten Vrijwilligers Media Kandidaat-steden 

Totaal Mannen Vrouwen 

197Z München 7.134 6.075 1.059 

Montreal 1976 

121 195 23 
Detroit 
Madrid 

Montreal 

In de Canadese stad Montreal kwamen bijna 6.100 atleten uit 92 landen bijeen voor de Olympische 
Spelen van 1976. De Spelen van 1976 kenmerkten zich destijds door het feit dat een middelgrote 
stad als Montreal een groot wereldevenement zou kunnen organiseren. Tegenwoordig wordt er 
anders tegen aangekeken. De Spelen van Montreal kenmerken zich vooral door de enorm hoog 
uitgevallen kosten, de boycot van 26 Afrikaanse landen en het bijna abrupt afbreken van het 
evenement. Voor het stadion waren grootse plannen bedacht. Het ontwerp van het stadion, door de 
Fransman Roger Taillibert, was zo dat het tijdens de zomermaanden open zou zijn en tijdens de 
wintermaanden af te sluiten met een dak. Dit dak zou komen te hangen aan een overhellende toren 
waarin zich sportzalen zouden bevinden. Onderaan de basis van de toren bevindt zich de Olympische 
zwemhaL Door onderschatting van de kosten, stakingen van bouwvakkers en strenge 
veiligheidseisen waren enkele voorzieningen niet op tijd af waardoor doorgang van de Spelen serieus 
in gevaar kwam. Het Olympisch stadion was niet volledig klaar bij het begin van de Spelen en werd de 
toren pas na het evenement voltooid zoals te zien in figuur 14. Het uitschuifbaar dak is nooit 
gerealiseerd. 

Na afloop van de Olympische Spelen was 
de eerste huurder de Canadese 
voetbalclub de Montreal Alouettes. Zij 
verbleven daar tot 1986. Daarnaast was 
baseballclub de Montreal Expos actief in 
het stadion. Maar voor baseball was het 
stadion minder geschikt net als veel 
andere stadions die gebouwd waren voor 
meerdere doeleinden, omdat de 
zichtlijnen niet optimaal waren. Naast 
voetbalwedstrijden worden er nog 

concerten en beurzen georganiseerd. Figuur 14: Olympisch stadion Montreal 
Nadat de Expo's verhuisden naar 
Washington D.C. heeft het stadion geen vaste huurder en staat het stadion overwegend leeg. Het 
heeft 56.046 zitplaatsen. Het stadion had de bijnaam "The Big 0", maar vanwege de hoge kosten 
voor het stadion en de Spelen in het algemeen is dat veranderd in "The Big Owe". 
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Het Olympisch dorp kan net als die van München, gezien worden als een poging om verschillende 
functies in één gebouw te concentreren met de nadruk op leisure en autonomie. Ondanks eerdere 
plannen om de gebouwen na de Spelen binnen de stad te verspreiden en zo lagere inkomensgroepen 
te verdelen binnen de stad, zijn ze geheel in private handen gevallen en verhuurd en verkocht als 
gezinsappartementen. 

Moskou 1980 
In Moskou deden slechts 80 landen 
mee aan de Olympische Spelen 
vanwege een grote boycot door 
voornamelijk de Verenigde Staten. 
Zij trokken zich terug vanwege hun 
afkeuring van de bezetting van de 
Sovjet-Unie van Afghanistan . 
Moskou beschikte al over een goede 
sportinfrastructuur. Als Olympisch 
stadion werd het huidige Luzhniki 

stadion gebruikt, een onderdeel van Figuur 15: Luzhniki stadion 

het Luzhniki Olympische Complex. 
Destijds heette het stadion Central Lenin Stadium. Het stadion, te zien in figuur 15, opende haar 
deuren in 1956 en is eigendom van voetbalclub Torpedo Moskou maar wordt ook door Spartak 
Moskou gebruikt voor thuiswedstrijden. Het diende dus in 1980 als Olympisch stadion met destijds 
een capaciteit van 103.000. Recentelijk werd er de Champions League finale van 2008 gespeeld. 
Tevens zal het stadion decor zijn van de WK finale van 2018 dat zich in Rusland afspeelt. Ook hebben 
verschillende grote wereldacts er concerten gegeven. De huidige capaciteit bedraagt 89.318. 

In Moskou maakte de bouw van het Olympisch dorp deel uit van een groter stedelijk 
vernieuwingsplan. Dit plan verdeelde de stad in acht verschillende zones die werden ontwikkeld door 
de toekenning van de Spelen van 1980. De hoge flats werden na de Spelen bewoond door veelal 
gezinnen met lagere inkomens, hetgeen tot op de dag van vandaag het geval is. Nog niet eerder was 
sociale woningbouw op een dergelijk grote schaal geïntegreerd in stadsplanning waar de Olympische 
spelen een belangrijke rol in speelden. 

Los Angeles 1984 
De stad Los Angeles was in 1932 ook al organisator geweest van de Olympische Spelen. Het Los 
Angeles Memorial Coliseum was in 1984 opnieuw het toneel van het mega-evenement. Als reactie 
op de boycot van de Verenigde Staten vier jaar eerder in Moskou, volgde er een boycot van onder 
andere de Sovjet-Unie, Oost-Duitsland en Cuba voor de Spelen van 1984. Desondanks namen meer 
6.800 atleten deel uit 140 landen. Na relatief dure Spelen in Montreal en Moskou, pakte Los Angeles 
het anders aan. Men maakte gebruik van bestaande sportvoorzieningen, behalve een nieuw 
zwemstadion en velodrome die bijna volledig werden gefinancierd door sponsoren 7-Eieven en 
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McDonald's. Hierdoor worden de Spelen van 1984 nog steeds gezien als één van de financieel' meest 
succesvolle Spelen (PWC, 2009). LosAngeles vormde dus een contrast met voorgaande Spelen omdat 
de invloed op de stedebouwkundige opzet veel minder ingrijpend was. De stad had namelijk al een 
groot deel van de benodigde sportfaciliteiten in huis dus de impact op de stedelijke structuur was 
niet zo groot. Door optimaal gebruik te maken van bestaande voorzieningen wilde men vooral 
besparen op bouwkosten (Lee, 2008) . Zo werd voor het huisvesten van de atleten gebruik gemaakt 
van reeds bestaande voorzieningen. De atleten verbleven op drie verschillende 
universiteitscampussen. Jaren later profiteert de gemeenschap nog steeds van het succes van de 
Spelen omdat een deel van de inkomsten wordt gebruikt voor het financieren en stimuleren van 
jeugdsport. 

Seoul 1988 
Na boycots op de voorgaande edities, probeerde 
Noord-Korea communistische landen over te 
halen niet deel te nemen aan de Spelen van 1988. 
Alleen Cuba gaf hier gehoor aan. Nicaragua en 
Ethiopië zagen ook af van deelname om andere 
redenen. Totaal namen 160 landen deel met 
8.391 atleten. Verder waren er 27.221 vrijwilligers 
actief en waren de media met 11.331 mensen ter 
plaatse om het evenement te verslaan. Dit waren 
de laatste Spelen waar de Sovjet-Unie en Oost
Duitsland als zodanig actief waren. Het Olympisch 
stadion van Seoul, figuur 16, werd geopend in 
1984 en diende als hoofdstadion voor de Asian Figuur 16: Olympisch stadion Seoul 

Games van 1986 en had destijds een capaciteit 
van 100.000. In 1988 werd het dus gebruikt als Olympisch stadion. Later werd het aantal zitplaatsen 
teruggebracht tot 70.091. Na de Spelen vonden er geen grote evenementen meer plaats in het 
stadion en dient het als thuisbasis voor de voetbalclub Seoul United FC. Het stadion werd niet 
geschikt bevonden voor de WK voetbal van 2002 in het land (Lee, 2008) . Tevens vinden er nog 
regelmatig concerten plaats. 

In Seoul werd de ontwikkeling van het Olympisch dorp gebruikt om in te spelen op de toekomstige 
toename van de populatie. Het speelde een belangrijke rol in de (her)ontwikkeling van grote stukken 
land aan de Han rivier om deze zo een impuls te geven en meer bij de stad te betrekken. Ook de 
infrastructuur werd grootschalig aangepast. Door de appartementen voor de Spelen al te verkopen 
aan ontwikkelaars werd flink bespaard op de kosten voor de Spelen. 
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Barcelona 1992 
De Spelen van 1992 vonden plaats in Barcelona. 
169 landen vaardigden in totaal 9.356 atleten af. 
34.548 vrijwilligers hielpen mee en de media was 
13.082 mensen actief. Voor de eerste keer sinds 
1972 waren de Spelen geheel boycot vrij. Het 
Olympisch stadion, Estadi Olimpic Lluis Companys 
(figuur 17), werd gebouwd in 1927 voor de EXPO 
van 1929 en werd betrokken bij de pogingen van de 
stad om de Spelen van 1936 binnen te halen. Deze 
gingen echter naar Berlijn. In 1989 werd het stadion 
gerenoveerd met het oog op de Olympische Spelen 
van 1992. In de jaren '50 werden de Mediterrane 
Spelen er gehouden en in 1957 werd er de enige 

cupfinale gespeeld tussen twee clubs uit de stad, Figuur 17: Estadi Olimpic Uuis Companys 

RCD Espanyol en FC Barcelona. Een lange tijd werd 
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het stadion niet gebruikt tot het in de jaren '70 dienst deed als verzamelplaats voor Formule 1 teams 
die op dat moment op het naastgelegen Montjuic circuit reden. Met een capaciteit van 55.926 
vormde het stadion de thuisbasis voor RCD Espanyol van 1997 tot 2009. In 2010 vond er de EK 
Atletiek plaats. Ook worden er nog concerten gegeven (Lee, 2008). 

Ook in Barcelona werden de appartementen voor het begin van de Spelen al in de verkoop geplaatst. 
Bij het begin van de spelen was reeds 60% verkocht. De eigenaren konden hun woning per januari 
1993 betrekken. Een paar constructiefouten moesten verholpen worden na afloop van de Spelen. De 
huren waren relatief hoog voor de stad, hetgeen vooral hogere inkomensgroepen aantrok. Het 
Olympisch dorp werd gesitueerd aan het water in een gebied dat al jaren een probleemgebied was 
voor de stad. Door de bouw van het dorp werd de herstructurering van het gebied gestimuleerd. 
Door deze impuls moesten stad en water met elkaar verbonden worden. Net als in Seoul is er sprake 
van de Olympische Spelen als katalysator bij gebiedsontwikkeling. 

Jaarta I Stad Atleten Landen Evenementen Sporten Vrijwilligers Media Kandldaat·steden 

Totaa l Mannen Vrouwen 

1992 Barcelona 9.356 6.652 2.704 169 

Atlanta 1996 
De Spelen van 1996 staan ook wel bekend als de 
Centennial1 Games omdat ze precies 100 jaar na 
de eerste editie in Athene plaatsvonden. Een tot 
dan recordaantal van 197 landen participeerde 
met 10.318 atleten. De Spelen van 1996 worden 
gezien als erg commercieel omdat ze afhankelijk 
waren van sponsoren als Coca-Cola, waarvan het 
hoofdkantoor in Atlanta is gevestigd. Dit zorgde 
er wel voor dat het in financieel opzicht een 
goede editie was. Verder was er kritiek op de 
slechte bereikbaarheid van de sportvoorzieningen 
waardoor er veel files ontstonden rondom de 

257 28 34.548 13.082 

Amsterdam 
Belgrado 

Sirmingham 
Brisbane 

Parijs 

wedstrijden. Het Olympisch stadion, Centennia I Figuur 18: Centennia/ Olympic Stadium (nu Turner Field) 

Olympic Stadium, had een capaciteit van 85.000. 
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Na de Spelen werd het stadion omgebouwd tot Turner Field, een baseball stadion met 45.000 
zitplaatsen. Het stadion werd voor een groot deel betaald door private partijen en de Atlanta 
Committee for the Olympic Games (ACOG) betaalde de verbouwing naar het nieuwe baseball 
stadion. De zuidwest hoek van het stadion was zo gebouwd dat het optimaal dienst kon doen in een 
baseball stadion, dat is ook duidelijk zichtbaar in figuur 18. Het noordelijke deel van het stadion was 
simpel van opzet, met als doel het na de Spelen eenvoudig te kunnen slopen. Vanaf 1997 werd het 
stadion verhuurd aan de Atlanta Braves. In Atlanta was dus vooraf goed nagedacht over de functie 
van het stadion na de Spelen en werd daar bij het ontwerp en de financiering rekening mee 
gehouden (Le~2008). 
Het Olympisch dorp dat gebouwd werd in Atlanta volgde dezelfde route als dat in Los Angeles in 
1984 door de appartementen later om te vormen tot studentenhuisvesting. Georgia State University 
kocht het dorp, later werd het overgenomen door Georgia lnstitute of Technology. 

. . Kandidaat-
Jaartal Stad Atleten landen Evenementen Sporten VriJwilligers Medoa steden 

Totaal Mannen Vrouwen 

1996 Atlanta 10.318 6.806 3.512 197 

Sydney 2000 
199 landen waren van de partij in Sydney, 
met totaal10.651 atleten. 46.967 vrijwilligers 
waren op de been en de media waren 
vertegenwoordigd met 16.033 mensen. Het 
Olympisch stadion, tegenwoordig ANZ 
Stadium geheten (figuur 19), werd in 1999 
opgeleverd voor de Spelen van 2000. Met 
een capaciteit van 110.000 is het samen met 
het Berlijnse Olympisch stadion, het grootste 
Olympische stadion ooit gebouwd. Sinds de 
Spelen werden de WK Rugby van 2003 in het 
stadion gehouden . In dat jaar werd de 

271 26 47.466 

indeling veranderd door de noord- en Figuur 19: Olympisch stadion Sydney 

zuidvleugel aan te passen en verplaatsbare 

Athene 
Belgrado 

15.108 Manchester 
Melbourne 

Toronto 

stoelen te installeren. Hierdoor slonk de capaciteit tot 83 .500 voor een rechthoekig veld en 81.500 
voor een ovaal veld, afhankelijk van het gebruik. Verschillende rugbyploegen maken tegenwoordig 
gebruik van het stadion. Het Olympisch dorp in Sydney werd ten noorden van het Olympisch Park 
gebouwd. Het dorp moest sterk leunen op ecologische, duurzame ontwerp principes. Hierbij werd 
gebruik gemaakt van zonnepanelen en het hergebruik van afvalwater en opvang van regenwater. Na 
de Spelen moest het dorp het centrum worden van een nieuwe voorstad Newington waar 5.000 
mensen zouden komen te wonen hetgeen de binnenstad van Sydney zou moeten verlichten met het 
oog op de groeiende populatie. Er is een mix aan verschillende soorten appartementen voor 
verschillende doelgroepen aanwezig om zo de diversiteit te bevorderen. 

Jaartal Stad Atleten Landen Evenementen Sporten Vrijwilligers Media Kandidaat-steden 

Totaal Mannen Vrouwen 

Beijing 

2000 Sydney 10.651 6.582 4.069 199 300 28 46.967 16.033 
Berlijn 

lstanbul 
Manchester 
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Athene 2004 
Een recordaanta l van 201 landen 
nam deel aan de Spelen van 2004 
met meer dan 10.600 atleten. Er 
werd veel aandacht geschonken 
aan beveiliging als reactie op de 
aanslagen in New Vork van 11 
september 2001. Eind maart 
2004 waren er grote zorgen 
omdat de bouw van sommige 
Olympische voorzieningen achter 
lag op schema. Er werd afgezien 
van een dak op het zwemstadion 
en het Olympisch stadion, figuur Figuur 20: Olympisch stadion Athene 

20, was slechts twee maanden 
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voor aanvang van de Spelen klaar. Ook de benodigde openbaar vervoer voorzieningen werden op het 
laatste moment opgeleverd. Het Olympisch stadion werd gebouwd in 1982 voor de EK Atletiek. In 
1997 vonden er de WK Atletiek plaats. Voor de Olympische Spelen van 2004 werd het stadion 
grondig gerenoveerd. Zo ontwierp Spanjaard Santiago Calatrava een dakconstructie voor het stadion. 
De oorspronkelijke capaciteit was 75.000 maar werd voor de Spelen gereduceerd tot 71.030. Het 
stadion dient als thuisbasis voor de voetbalclubs AEK Athene en Panathinaikos FC. 

De ontwikkeling van het Olympisch dorp in Athene kende nogal wat opstartproblemen. De locatie 
werd gekozen met als belangrijkste reden dat de overheid reeds de helft van de benodigde grond in 
bezit had. In tegenstelling tot Seoul en Barcelona werd er niet ingezet op het versterken van een 
belangrijk gebied in de stad, maar wilde de stad juist meerdere plaatsen een boost geven met de 
organisatie van de Spelen. Hierdoor onstand een nogal verspreid beeld wat de stad als geheel niet 
ten goede kwam. Het ontwerp moest bovendien aangepast worden nadat er archeologische 
opgravingen waren uitgevoerd. Tevens kwam er forse kritiek vanuit organisaties als het WWF omdat 
er te weinig rekening zou worden gehouden met het behoud van de natuur. Het dorp was het 
grootste sociale woningbouw project tot dan toe in Griekenland. Door de relatief grote afstand tot 
het centrum waren bewoners al snel bang dat het dorp een soort ghetto zou vormen. Ook 
voorzieningen voor ouderen, een winkelcentrum, bioscoop, bibliotheek etc. werden beloofd maar 
nooit gebouwd voor de bijna 10.000 inwoners. 

Jaartal Stad Atleten Landen Evenementen Sporten Vrijwilligers Media Kandidaat-steden 

Totaal Mannen Vrouwen 

Buenos A1res 

2004 Athene 10.625 6.296 4.329 201 301 28 45.000 21.500 
Kaapstad 

Rome 
Stockholm 

Beijing 2008 
Maar liefst 204 landen namen deel aan de Spelen van 2008 met bijna 11.000 atleten. 24.562 mensen 
versloegen de Spelen voor 159 verschillende landen. Voor het evenement werden 31 nieuwe 
sportfaciliteiten gebouwd, met het Olympisch stadion als meest in het oog springende. Het 
"Vogelnest" werd ontworpen door het Zwitserse duo Herzog & de Meuron en kostte 423 miljoen 
Amerikaanse dollars, zie figuur 21. Het stadion had tijdens de Spelen een capaciteit van 91.000 maar 
dat werd na afloop teruggebracht tot 80.000. Na de Spelen werd in het stadion in 2009 de Italiaanse 
Supercup gespeeld ter opening van het voetbalseizoen. Oorspronkelijk zou de voetbalclub Beijing 
Guo'an het stadion voor thuiswedstrijden gebruiken maar men schaamde zich omdat het gemiddelde 
aantal bezoekers niet hoger was dan 10.000. In 2015 zal her stadion worden gebruikt voor de WK 
atletiek. 
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Het stadion moet het vooral hebben van 
het toerisme. Een jaar na de Spelen lag het 
bezoekersaantal op 20.000 tot 30.000 per 
dag. CITIC Group, een private investeerder 
die 42% financierde van het stadion, heeft 
momenteel plannen er een winkel- en 
entertainmentcomplex van te maken terwijl 
men nog steeds op zoek is naar 
sportevenementen om te organiseren. Het 
onderhoud van het stadion wordt geschat 
op 8,8 miljoen Amerikaanse dollars per jaar 
(Reynolds, 2009). 

In Beijing moesten totaal 17.000 atleten en 
officials worden gehuisvest waarvoor Figuur 21: Olympisch stadion Beijing 
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10.000 kamers werden gebouwd. Dit werd verdeeld over 1.800 appartementen in 42 gebouwen. De 
appartementen waren vrij simpel naar Westerse maatstaven maar bijna 70% was reeds verkocht bij 
aanvang van de Spelen. De huizenprijzen schoten omhoog en verdubbelden in een korte tijd na de 
Spelen. De appartementen zijn zo bijna twee keer zo duur als andere appartementen in de buurt. 

Jaartal Stad Atleten Landen Evenementen Sporten Vrijwilliger> Media Kandidaat-steden 

Totaal Mannen Vrouwen 

2008 Beijing 10.942 6.305 4.637 204 

2.3 Paralympische Spelen 

302 28 100.000 24.562 

Toronto 
Parijs 

lstanbul 
Os a ka 

Naast de Olympische Spelen kennen we ook de Paralympische Spelen, speciaal voor atleten met een 
handicap. Deze worden aansluitend gehouden na de Zomer- of Winterspelen. Waar het IOC de 
overkoepelende Olympische organisatie is bij de Olympische Spelen, is de International Paralympic 
Committee (I PC) dat voor de Paralympische Spelen. Al langer waren er toernooien voor gehandicapte 
sporters bekend, maar in 1948 werd in Londen voor het eerst een wedstrijd voor gehandicapte 
atleten gekoppeld aan de Olympische Spelen. Op de openingsdag van de Spelen van 1948 werd er 
een toernooi gehouden voor Britse oorlogsveteranen met een handicap. De organisator, Dr. Ludwig 
Guttmann wilde een toernooi opzetten, gelijkwaardig aan de Olympische Spelen. De eerste officiële 
editie vond plaats in Rome in 1960, waar niet alleen oorlogsveteranen mee mochten doen. Er deden 
400 atleten uit 23 landen mee. Op dat moment mochten alleen atleten in een rolstoel meedoen. In 
1976 in waren er meerdere klassen zodat meer gehandicapte sporters deel mochten nemen. Het 
aantal deelnemers was toen 1.600 uit 40 landen. In 1988 in Seoul werden de Paralympische Spelen 
voor het eerst direct na de Olympische Spelen gehouden, in dezelfde stad en gebruik makend van 
dezelfde sportvoorzieningen. In 2008 deden er meer dan 3.900 atleten mee aan de Paralympische 
Spelen in Beijing, uit 146 landen (Beasley, 1997). 

2.4 Conclusie 
De Olympische Spelen zijn uitgegroeid tot een mega-evenement dat bekeken wordt over de hele 
wereld. Het aantal atleten in 1896 was nog 241. Dat aantallag in 2008 op bijna 11.000. Daarbij komt 
de in de loop der jaren toegenomen aandacht van de media en sponsoren, waardoor de druk op een 
stad enorm is toegenomen. In het historisch overzicht is te zien dat voor de Spelen vaak nieuwe 
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stadions worden gebouwd, of oudere stadion gerenoveerd. Het is gebleken dat in lang niet alle 
gevallen nagedacht is over het gebruik ervan na afloop van de Olympische Spelen. Dit kan er toe 
leiden dat stadions leeg komen te staan en zo slechts een vage herinnering zijn aan het evenement 
dat de desbetreffende stad ooit in het middelpunt van de wereld bracht. Organiserende steden 
blijven bouwen en renoveren met de focus op de korte termijn. Het Olympisch stadion van Atlanta 
1996 vormt een uitzondering, daar stond namelijk de toekomstige functie al vast. Ook het stadion 
van Sydney 2000 wordt nog volop gebruikt voor sportwedstrijden. In de meest recente ontwikkeling 
van het stadion voor de Spelen van 2012 in Londen, is er zelfs sprake van korte termijn visie, zoals 
het artikel in figuur 1 weergeeft. De verschillende voorzieningen moeten tegenwoordig ook voldoen 
aan de eisen voor de Paralympische Spelen . Stadions moeten hier op voorbereid zijn, hetgeen een 
extra uitdaging met zich meebrengt. De geschiedenis wijst uit dat het nadenken over een post
Olympische functie geen vanzelfsprekendheid is, maar wel degelijk kan helpen problemen te 
voorkomen. De stadions worden vaak nog wel gebruikt maar door vooraf meer aandacht aan de 
nieuwe functie te besteden kan beter worden ingespeeld op de post-Olympische behoefte, ook van 
de bevolking. Hier volgen de belangrijkste punten die dienen meegenomen te worden in het 
uiteindelijke model: 

• De Olympische Spelen is een steeds groter worden mega-evenement. Zowel het aantal 
atleten, vrijwilligers en toeschouwers neemt toe, als ook de gemoeide budgetten om het 
evenement te organiseren. 

• Er blijkt onvoldoende te zijn nagedacht over de functie van het Olympisch stadion na 
afloop van de Spelen. Dit probleem blijft zich voordoen in de loop der jaren. 

• Een stadion waar bij de bouw reeds rekening werd gehouden met een veranderende 
functie was het Olympisch stadion van Atlanta 1996. 

• Het aantrekken van sponsoren is belangrijker geworden in de loop van de jaren. Deze 
sponsoren hebben een steeds grotere invloed op het evenement en zijn belangrijk 
geworden bij de financiering van het evenement. 

• Het Olympisch dorp wordt na afloop van de Spelen vaak herontwikkeld tot 
appartementencomplex. Deze appartementen worden reeds voor aanvang van het 
evenement te koop aangeboden. 
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Stadion Naam 
Huidige 

Capaciteit 

1896 Athene Panathinaiko 45.000 

1900 Vélodrome de 
15.000 

Parijs Vineennes 

1904 St. Louis Francis Field 4.000 

1908 Londen White City -

1912 Stockholm 
Olympisch 

14.500 
stadion 

1920 Antwerpen Kielstadion 12.771 

1924 Parijs 
Stade Yves-du-

7.000 
Manoir 

1928 Amsterdam 
Olympisch 

22.300 
stadion 

1932 LA. 
LA. Memorial 

91.500 
Coliseum 

1936 Berlijn 
Olympisch 

74.500 
stadion 

1948 Londen Wembley -

1952 Helsinki 
Olympisch 

40.000 
stadion 

1956 Melbourne 
Melbourne 

100.000 
Cricket Ground 

1960 Rome Stadio Olimpico 72.698 

1964 Tokyo 
Olympisch 

57.363 
stadion 

Estadio 
1968 Mexico stad Olimpico 63.186 

Universitario 

1972 München 
Olympisch 

69.250 
stadion 

1976 Montreal The Big 0 56.046 

1980 Moskou Luzhniki 89.318 

1984 LA. 
LA. Memorial 

91.500 
Coliseum 

1988 Seoul 
Olympisch 

70.091 
stadion 

1992 Barcelona 
Estadi Olimpic 

55.926 
Lluis Companys 

1996 Atlanta Turner Field 45.000 

2000 Sydney ANZ Stadium 83.500 

2004 Athene Spyros Louis 71.030 

2008 Beijing 
Nation al 

80.000 
Stadium 

Tabell: Overzicht Olympische stadions voorgaande Spelen 

24 

Real Estale Management & Development 

Huidige functie 

Evenementen 

Sportwedstrijden 

Atletiek 

-

Voetbalstadion 

Voetbalstadion 

Voetbalstadion 

Atletiek, evenementen 
en bedrijfshuisvesting 

Footballstadion en 
evenementen 

Voetbalstadion 

-

Voetbalwedstrijden en 
evenementen 

Cricket en Football 
wedstrijden 

Voetbalstadion 

Voetbal en rugby 
wedstri jden 

Voetbal en Football 
wedstrijden 

Atletiek en 
evenementen 

Evenementen 

Voetbalstadion 

Footballstadion en 
evenementen 

Voetbalwedstrijden 

Evenementen en 
sportwedstrijden 

Baseballstadion 

Rugbywestrijden 

Voetbalstadion 

Sportwedstrijden 

Eigenaar 

Gemeente 

Gemeente 

Washington 
University 

-

Djurgardens IF 

Germinal 
Beerschot 

Gemeente 

Stichting 
Olympisch 
stadion en 
Souwinvest 

Staat Californië 

Olympiastadion 
Berli n GmbH 

-

Gemeente 

Staat Victoria 

NOC 

Staat 

U.N.A.M. 
Universiteit 

Staat 

Staat Quebec 

Torpedo Moskou 

Staat Californië 

Gemeente 

Gemeente 

Atlanta Braves 

Stadium 
Aust rialia Group 

Staat 

Verschillende 
partijen 
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De Olympische spelen worden in dit hoofdstuk behandeld in de context van gebiedsantwikkeling en 
stadsvernieuwing. Het is van belang het begrip gebiedsantwikkeling nader toe te lichten. Eerst zal 
een definitie worden geformuleerd van het begrip gebiedsantwikkeling waarna de historie van het 
begrip zal worden toegelicht. Vervolgens zal het begrip gebiedsantwikkeling nader worden toegelicht 
aan de hand van de meest voorkomende onderverdeling 

3.llnleiding 
Vastgoedontwikkeling is binnen de vastgoedsector een veelbesproken onderwerp. Er is in Nederland 
sprake van een schaarste aan ruimte waardoor de focus verschuift naar het opnieuw inrichten van 
bestaande gebieden. Dit gaat gepaard met het verbinden en integreren van functies, belangen en 
geldstromen. Dit zorgt er voor dat gebiedsantwikkeling een integraal karakter krijgt. Door de 
integrale benadering van gebiedsantwikkeling neemt eveneens de complexiteit toe. Om deze 
complexiteit verder te ontrafelen is het nodig eerst een definitie te formuleren van 
gebiedsantwikkeling die het beste past bij het onderzoek. 

3.2 Definitie gebiedsantwikkeling 
Het is lastig een eenduidige definitie te geven voor het begrip gebiedsontwikkeling. Er bestaan 
immers vele varianten van en is afhankelijk een specifieke situatie en context. Frisode Zeeuw (2007) 
omschrijft het begrip als volgt: "Gebiedsontwikkeling is de kunst van het verbinden van functies, 
disciplines, partijen, belangen en geldstromen, met het oog op de (her-Jontwikkeling van een gebied." 
In sommige omschrijvingen staat het proces, de manier van werken voorop en soms de inhoud van 
de opgave. Het kernpunt van gebiedsantwikkeling is het feit dat proces en inhoud onlosma.kelijk met 
elkaar verbonden zijn. In de ,praktijk verbindt gebiedsontwikkeling: 

• Uiteenlopende functies en belangen in een samenhangend en begrensd plan 

• Planvorming met ruimtelijke investeringen 

• Winstgevende en verlieslatende plandelen 

• Overheid met marktpartijen, maatschappelijke organisaties en bewoners 
Het is duidelijk dat met deze combinatie van verbindingen complexiteit inherent is aan 
gebiedsantwikkeling (Bruil, 2004). Naar mate de opgave ingrijpender wordt neemt de complexiteit 
toe . Dit uit zich onder andere in de verscheidenheid van de betrokken actoren en een hoger 
risicoprofieL Een complexe gebiedsantwikkeling vraagt meer van de betrokkenen, de kans dat er iets 
mis gaat is groter en de haalbaarheid staat vaak onder druk. 

Er is wel een aantal kenmerken dat terugkomt in meerdere definities (Pieijte, 2008): 
Gebiedsantwikkeling behelst een fysieke en/ of functionele verandering. 
Bij gebiedsantwikkeling gaat het om ontwikkeling van meerdere functies. 
Gebiedsantwikkeling is complex. 

Pleijte formuleert een definitie die focust op de spin-off effecten van gebiedsontwikkeling, en mede 
daarom goed aansluit bij de connectie met de Olympische Spelen, nl.: 

"De fysieke en functionele verandering van een gebied -stad of land- geïnitieerd vanuit de organisatie van de 

Olympische Spelen, die plaatsvindt in een langdurig en complex krachtenveld van verschillende partijen, waarbij 

een langdurige nalatenschap via synergie tussen verschillende functies met grootschalige investeringen wordt 

gecreëerd." 
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Er zijn diverse typen gebiedsantwikkeling te onderscheiden (Bruil et al, 2004). Met het oog op 
Olympische gebiedsantwikkeling is de volgende typering van belang: 

Revitalisering: 
Herstructurering: 

Transformatie: 

upgrading van een gebied met behoud van de fysieke structuur 
upgrading van een gebied met evenwicht tussen behoud en 
nieuwbouw van de fysieke structuur 
upgrading van een gebied met nadruk op nieuwe fysieke elementen 

Daarbij hoort onderstaande figuur 22: 

Fysieke verandering 

Figuur 22: Fysieke en functionele verandering (Swam,2008) 

3.3 Historie gebiedsontwikkeling 
Ruim voordat het begrip gebiedsantwikkeling was uitgevonden, bestond de werkwijze al een aantal 
decennia in de zogenaamde binnenstedelijke centrumprojecten. Een van de eerste voorbeelden 
daarvan is het in 1973 geopende Hoog Catharijne in Utrecht . (De Zeeuw, 2007). Gebiedsantwikkeling 
is dus geen nieuw begrip en in de jaren negentig werd er praktijkervaring mee opgedaan. Maar de 
veranderende opgave en de focus op een grootschalige en gebiedsgerichte aanpak heeft het 
onderwerp verder onder de aandacht gebracht. (Gijp, van der, 2004). Het ministerie van VROM 
richtte in 2005 de Adviescommissie Gebiedsantwikkeling op en onder leiding van professor Riek 
Bakker werd onderzocht hoe gebiedsantwikkeling in de praktijk succesvol kon zijn. Volgens deze 
commissie is "gebiedsontwikkeling een logische en noodzakelijke volgende stap in de aanpak van de 
ruimtelijke ordening." Zoals eerder gesteld was er sprake van een veranderende ruimtelijke opgave. 
Bij nieuwe ontwikkelingen stuit men vaker op het feit dat grond schaars is. De overheid heeft een 
aantal locaties aangewezen als uitbreidingslocaties om zo te voorkomen dat bepaalde gebieden 
volgebouwd worden. Daarnaast is er een verschuiving merkbaar van kwantiteit naar kwaliteit . Waar 
na de Tweede Wereldoorlog sprake was van een enorme bouwopgave, gericht op kwantiteit, 
veranderde dat beeld in de jaren tachtig. Dat had te maken met andere economische en 
maatschappelijke voorwaarden . Tevens groeide het besef dat specifieke doelen beter, en soms 
uitsluitend, worden bereikt door het verbinden van de doelen (Ontwikkelkracht, 2005). De 
samenhang tussen verschillende vastgoedobjecten en die met hun omgeving spelen tegenwoordig 
een belangrijke rol in het ontwikkelingsproces. 

De opkomst van gebiedsantwikkeling en in het bijzonder de veranderende verhouding tussen 
overheid en markt is in een bredere context te verklaren uit veranderingen in de West-Europese 
samenleving. De Zeeuw (2007) schetst drie ontwikkelingen. 
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In de periode na de Tweede Wereldoorlog was overheidssturing niet of nauwelijks omstreden. 
Planning ging gepaard met diverse investeringen in infrastructuur en woningbouw. Vanaf de jaren 
tachtig verandert dit beeld. Er komt meer welvaart en daarbij komen de budgetten van de publieke 
sector onder druk te staan. Mensen willen meer keuzevrijheid en invloed op de veranderingen in hun 
omgeving. Bij gebiedsantwikkeling komen nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand tussen 
investeerders, bewoners en maatschappelijke organisaties om de door hen gewenste veranderingen 
in het ruimtegebruik en het vastgoed te realiseren. Meestal gebeurt dit onder regie van de overheid. 

Specialisatie en fragmentatie 
De specialisatie in sectoren en disciplines heeft zich op allerlei gebieden voortgezet die voor de 
gebiedsantwikkeling relevant zijn. Gebiedsantwikkeling vormt hier een soort tegenbeweging in, want 
daar draait het juist om het combineren van functies. De werkwijze in gebiedsantwikkeling draait om 
integreren en niet separeren. Men wil de dialoog aangaan tussen disciplines, sectoren en belangen 
om tot de beste gebiedsgerichte oplossing te komen. Op het gebied van kwaliteit maar ook van 
kosten en baten. 

Voorwaartse integratie marktpartijen 
In de afgelopen 15 jaar hebben marktpartijen zoals ontwikkelaars en corporaties een steeds 
voornamere rol ingenomen in de planvorming en grondexploitatie en geven steeds vaker 
stedenbouwkundige opdrachten. Begin jaren negentig werden de marktpartijen door het ministerie 
van VROM uitgenodigd ten tijde van de Vinex periode. Grote ontwikkelaars hebben sindsdien 
expertise op dat gebied in huis gehaald en hebben het financiële weerstandsvermogen om lange tijd 
bij een gebiedsantwikkeling betrokken te zijn. Marktpartijen komen steeds vaker zelf met initiatieven 
al dan niet in samenwerking met maatschappelijke organisaties. 

De drijvende krachten die aanzetten tot gebiedsantwikkeling zijn divers en dynamisch. De komende 
decennia dient zich een aantal krachtige drivers voor gebiedsantwikkeling aan. Ten eerste moet er bij 
de betrokkenen een gevoel van urgentie heersen (Bakker, 2007 en van Rooy et al., 2006). Dat is het 
maatschappelijke besef dat er iets moet gebeuren. Gebiedsurgentie neemt zo de plaats in van 
beleidsurgentie. Enthousiaste initiatiefnemers zijn belangrijk maar dat alleen is niet voldoende. Het 
begrip urgentie wordt door de overheid anders ervaren dan door het bedrijfsleven. Daarnaast is het 
belangrijk dat de initiatiefnemers investeringsgeld mee brengen. Dat kan overheidsbudget zijn of een 
risicodragende marktinvestering. Businessplannen moeten uiteindelijk uitwijzen of 
combinatiemogelijkheden met andere functies een kwalitatieve impuls opleveren en economisch 
haalbaar zijn. 

3.4 Proces 
Bij gebiedsantwikkeling wordt vaak gebruik gemaakt van bijvoorbeeld een exploitatiemaatschappij, 
wat de gebiedsantwikkelaar is. Deze exploitatiemaatschappij wordt gevormd door publieke partijen, 
private partijen of een combinatie daarvan. De exploitatiemaatschappij koopt gronden van diverse 
partijen en maakt deze gronden bouw- en woonrijp. De bouwrijpe kavels worden verkocht aan 
projectontwikkelaars, en/of corporaties. Deze partijen ontwikkelen vervolgens het vastgoed op deze 
kavels. Het openbaar gebied wordt meestal overgedragen aan de gemeente voor beheer en 
onderhoud. 

3.5 Grondbeleid 
Door het voeren van grondbeleid kunnen overheden invloed uitoefenen op gebiedsantwikkeling en 
op het realiseren van beleidsdoelstellingen. Grondbeleid kan daarom worden gezien als een 
instrument voor de ruimtelijke ordening. De ontwikkeling van een nieuwe bouwlocatie verloopt 
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traditioneel via de gemeente volgens de actieve grondpolitiek. In de uitgifteprijs die de gemeente 
hanteert zijn kosten voor verwerving, bouwrijp maken en infrastructurele voorzieningen zoveel 
mogelijk verrekend. De uitgifte van de grond vormt het sluitstuk van het grondexploitatieproces. 
Eigen grondexploitatie is veelal de voorkeursoptie van de gemeente. Een andere optie is een 
gemengde grondexploitatie op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Aan de traditionele 
actieve grondpolitiek zijn ook nadelen verbonden. Gemeentelijke grondexploitatie kent grote 
financiële risico's. De verwachte opbrengsten van de gronduitgifte dekken niet altijd de investeringen 
die de gemeente doet . Het kan daarom voor gemeenten een lastenverl'ichting zijn wanneer het 
grondexploitatieproces wordt overgenomen door private partijen. Er zijn verschillende vormen van 
grondbeleid waarin overheden en private partijen het ontwikkelingsproces aanpakken (Van de Ven, 
2008) . 

• Passief grondbeleid 
De gemeente beperkt zich tot haar publiekrechtelijk bestemmingsplaninstrumentarium en 
tot het kostenverhaalinstrumentarium. 

• Actief grondbeleid 
De klassieke variant waarbij veelal middelgrote gemeenten grond voor een aanzienlijk lager 
bedrag terug kopen in ru il voor een aantal door een ontwikkelaar te bouwen woningen. 

• Samenwerking in een NV-verband 
Een consortium van eigenaren uit het gebied werkt samen in een NV-verband waarbij de 
grondexploitatierisico's worden verdeeld . 

Zo zijn er nog meerdere varianten te bedenken van de manier waarop het ontwikkeHngsproces 
verloopt. Per situatie dient te worden bekeken hoe overheden en private partijen het beste samen 
kunnen werken. De inrichting van de grondexploitatie dient daar op te worden aangepast. Een vijftal 
verschillende grondexploitatievormen zijn (Van de Ven, 2008) : 

• De gemeente bezit alle gronden 

• Eén private partij bezit alle gronden 

• Integrale uitvoering door de gemeente 

• Integrale uitvoering door private partij 

• Samenwerking middels PPS bij een gemengde grondexploitatie 

De bestemming van een bepaalde locatie wordt in hoge mate bepaald door politieke prioriteiten en 
commerciële overwegingen. De gemeente zal moeten afwegen in welke mate een negatief saldo 
resultaat aanvaardbaar is. Het maatschappelijke nut van de locatieontwikkeling speelt daarin een 
grote rol. Ook zal worden gekeken hoe eventuele bijdragen van derden kunnen worden aangewend, 
zoals rijkssubsidies. Vaak wordt bij stedelijke (her)ontwikkelingen een samenwerkingsverband 
aangegaan tussen publieke en private partijen . De grondwaarde vormt daarbij de verbindende 
schakel. Om die grondwaarde te bepalen kan gebruik gemaakt worden van twee rekenmethodes, 
namelijk de dynamische eindwaardemethode en de res iduele waardemethode. De dynamische 
eindwaardemethode geeft inzicht in de grondkosten en levert zo een minimum prijs op die de grond 
bij verkoop op moet brengen. De residuele waardemethode geeft inzicht in de maximale prijs die een 
koper kan betalen voor de grond. 

3.6 Partijen 
Bij gebiedsantwikkeling is een groot aantal partijen direct of indirect betrokken . Er kan een 
onderscheid gemaakt worden tussen marktpartijen en overheden . Overheden bestaan uit de 
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gemeente, de provincie en het Rijk. Marktpartijen bestaan uit projectontwikkelaars en 
woningcorporaties, investeerders etc. (Nieuwenhof, 2006 en Pleijte, 2008). 

Marktpartijen 

• Projectontwikkelaars 
Een projectontwikkelaar ontwikkelt en realiseert marktconforme vastgoedconcepten voor 
eigen rekening en risico (VNG, 2004). Er is een aangetoonde of veronderstelde vraag vanuit 
de markt en dat wordt door de ontwikkelaar gerealiseerd in vastgoed. De ontwikkelaar is 
integraal betrokken bij het gebiedsontwikkelingsproces, van initiatief tot de ingebruikname 
van het vastgoed. Het eigendom en de exploitatie van het gerealiseerde vastgoed wordt 
vrijwel altijd overgedragen aan een andere partij, een particulier dan wel een belegger. 

• Corporaties 
Een corporatie is een door de Woningwet toegelaten instelling met een privaatrechtelijk 
karakter en een maatschappelijke doelstelling op het gebied van huisvesting van de primaire 
doelgroep. Dit zijn de mensen die in een sociaaleconomische of cultureel zwakke plaats in de 
samenleving innemen. Corporaties zijn echter ook in andere marktsegmenten actief om zo 
de onrendabele investeringen te compenseren die nodig zijn voor hun primaire activiteiten. 
De regels omtrent de toewijzing van woningen aan nieuwe huurders zijn per 1 januari 2011 
aangescherpt. Vanaf deze datum moeten corporaties namelijk 90% van hun woningen met 
een huur tot 648 euro per maand toewijzen aan huishouden met een gezamenlijk bruto 
inkomen tot 33 duizend euro. Corporaties bezitten vaak veel vastgoed, voornamelijk in de 
steden. Daarom worden ze vaak betrokken bij herstructureringsprojecten. 

• Beleggers en financierder 
Beleggers zijn financiële investeerders. Ze investeren doorgaans in een project of product dat 
over een langere periode een zo hoog mogelijk rendement kan opleveren tegen een zo laag 
mogelijk risicoprofieL Het is geen probleem wanneer de eerste periode minder winstgevend 
is. Bij een financierder ligt dat anders. Een financierder, in veel gevallen een bank, is 
geïnteresseerd in het verstrekken van een hypotheek of projectfinanciering tegen een zo 
hoog mogelijke rente. Het zicht is daarbij op de korte termijn gericht en snel rendement 
gewenst. 

Overheid 

• Gemeenten 
De taak van de gemeente is het concreet vormgeven van het ruimtelijke beleid binnen haar 
grondgebied. Ten eerste wordt er gekeken naar van de structuur van de gemeente of 
bepaalde gebieden daarvan. Dit wordt vastgelegd in het structuurplan. Daarna wordt 
gekeken naar de opzet in grote lijnen van de deelgebieden in het globaal bestemmingsplan. 
De inrichting en het beheer van de deelgebieden wordt vastgelegd in het uitgewerkt 
bestemmingsplan. 

In het structuurplan wordt de toekomstige ontwikkeling van de gemeente of een deelgebied 
daarvan vastgelegd . Het structuurplan heeft een programmatisch karakter en is niet bindend. 
Het draait in het structuurplan om de afweging en afstemming van aanspraken op de 
beschikbare ruimte. In principe wordt het structuurplan om de tien jaar geactualiseerd maar 
op overschrijving van deze termijn staat geen sanctie. 
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Het bestemmingsplan is het belangrijkste instrument van de gemeente. Hierin worden de 
toegestane vormen van grondgebruik vastgelegd. Het bestemmingsplan is het toetsingskader 
bij het verlenen van vergunningen en is de basis voor bestuursdwang en/of strafvervolging. 
Burgers kunnen tevens rechten ontlenen aan het bestemmingsplan, en het geldt als basis 
voor onteigening en planschadevergoeding. Ook het bestemmingsplan dient iedere 10 jaar 
geactualiseerd te worden. 

• Provincies 
De provincie staat tussen het Rijk en de gemeente. De provincie doet meer dan het vertalen 
van het beleid van het Rijk en het op de vingers tikken van de gemeente. Zij kan een eigen 
gezicht laten zien. De belangrijkste taak van de Provinciale Staten is het is het vaststellen van 
het ruimtelijk beleid. Het belangrijkste instrument daarbij is het streekplan. Hierin kan voor 
de gehele provincie of delen daarvan de beoogde toekomstige ontwikkelingen worden 
vastgelegd. Tevens dient het streekplan als toetsingskader voor het gemeentelijke structuur
en bestemmingsplan. Er is geen verplichting het streekplan om een bepaald aantal jaren te 
actualiseren waardoor het niet bindend is voor gemeenten. Gemeenten kunnen afwijken van 
streekplannen mits er sprake is van een grondige onderbouwing. Hoe ouder het streekplan, 
des te groter is de kans dat een afwijking aan het plan wordt goedgekeurd. De nadruk in het 
streekplan ligt op de beschrijving van het beleid en de onderbouwing daarvan. 

• Rijk 
De rijksoverheid heeft jarenlang de regie in handen gehad maar laat de invulling inmiddels 
meer over aan de lagere bestuursniveaus. Bij de taken van het Rijk op het gebied van de 
ruimtelijke ordening gaat het inhoudelijk om strategische beleidsbeslissingen en plannen die 
per definitie het provinciaal en gemeentelijk niveau overschrijden. Zo'n beleidsbeslissing 
wordt een planologische kernbeslissing (PKB) genoemd (Kenniscentrum PPS, 2004). Een PKB 
vormt de basis om de gemeente een aanwijzing te geven omtrent de inhoud van een 
bestemmingsplan. 

3. 7 Financiering 
Het financiële proces bij een gebiedsontwikkeling is telkens uniek vanwege de samenstelling van de 
bestemming op een specifieke locatie. Bij binnenstedelijke ontwikkelingen zal de investeringspiek 
vooral in het begin zijn vanwege de verwervingskosten , de kosten voor bodemsaner,ing en het 
renteaandeel in de grondexploitatie. Bij een eenvoudigere ontwikkeling ligt de investeringspiek 
vooral op de momenten dat er kosten gemaakt worden voor infrastructuur en het woonrijp maken 
(Van de Ven, 2008). De markt bepaalt wat haalbaar is en waar de opbrengsten op worden afgestemd 
en zo geoptimaliseerd. Bij een grote ontwikkeling zitten daar grote risico's aan vanwege de 
onvoorspelbaarheid van de markt. De risico's zitten zowel in de prijsniveaus als de afzetsnelheid. 
Door middel van een dynamische eindwaardeberekening kunnen naast de renteverliezen ook de 
mogelijke kosten- en opbrengstenstijging worden berekend. De dynamische eindwaardeberekening 
biedt de mogelijkheid kosten en opbrengsten op diverse tijdstippen tijdens de exploitatie te 
berekenen. Daarbij wordt uitgegaan van het prijspeil op een bepaalde datum en wordt rekening 
gehouden met werkelijke en/of geraamde kosten- en opbrengstenstijgingen. Hierbij hoort een 
faseringsschema waarin de investeringen en kosten zijn uitgezet. Door deze jaarlijks te verhogen met 
het te verwachten kosten- en opbrengsten percentage kunnen budgetten over de gehele 
exploitatieperiode ingeschat worden. Aan de hand van het kosten- en opbrengstenverloop kan het 
financieringsschema worden bepaald. Om de investeringen en opbrengsten met elkaar te vergelijken 
worden deze bedragen over de periode tot het einde van de einddatum van de exploitatie belast met 
respectievelijk renteverlies en rentewinst belast. Zo worden de volgende percentages meegenomen: 
renteverliezen over investeringen, rentewinst over inkomsten, verwachte kostenstijging van nog uit 
te voeren werk en geraamde opbrengstenstijging. Wanneer de kosten op de peildatum bekend zijn 
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en het rentepercentage en de kostenstijging (inflatie) zo nauwkeurig mogelijk worden ingeschat, 
kunnen de kosten op de eindwaarde berekend worden. Ook het opbrengstenpercentage wordt 
meegenomen om zo goed mogelijk de werkelijke kosten zichtbaar te maken. 

3.8 Fasering 
Gebiedsantwikkeling wordt vanwege de grote complexiteit opgedeeld in verschillende fasen. Ook op 
het gebied van de fasering bestaan diverse varianten. Hier zal worden gekozen voor een fasering die 
het beste past bij het proces van de gebiedsontwikkelaar, die bestaat uit de volgende vier fasen 
(Pieijte, 2008 en Van de Ven, 2008): 

Initiatieffase 
Ontwikkelingsfase 
Realisatiefase 
Exploitatiefase 

In de initiatieffase is vaak sprake van een maatschappelijk gedragen gevoel dat er iets kan of moet 
veranderen dat ten grondslag ligt aan een gebiedsontwikkelingsopgave zoals de Olympische Spelen. 
Er is sprake van een bepaald probleem of doel maar er is nog geen duidelijk beeld over de mogelijke 
oplossing. Vaak is de overheid de instantie die initiatieven neemt in deze. Er wordt een 
ontwikkelingsvisie opgesteld met daarin de mogelijke oplossingsrichtingen voor de opgave. De 
ontwikkelingsvisie bestaat uit een ruimtelijke oplossingsrichting (ontwerp), een quickscan op de 
haalbaarheid (haalbaarheid) en een verkenning van de samenwerkingsmogelijkheden (samenwerking 
en contract). 

De ontwikkelingsfase kan worden onderverdeeld in het opstellen van een masterplan, 
stedenbouwkundig plan en als laatste een bouwplan en inrichtingsplan. Rond het opstellen van het 
masterplan worden private partijen geselecteerd die bij de ontwikkeling worden betrokken. 

Waar de gebiedsantwikkeling tot dusver een proces was met de overheid en ontwikkelende partijen 
als belangrijkste actoren, wordt het in de realisatiefase een project waarbij de uitvoerende partij, de 
aannemer, een belangrijke rol heeft. In het klassieke samenwerkingsmodel is het de ontwikkelende 
partij die, na vroegtijdig bindende afspraken met de overheid, de aannemer voor zowel het vastgoed 
als het civiele deel aanstuurt. In een joint venture model wordt het civiele deel vaak samen 
aangestuurd en blijft de ontwikkeling van het vastgoed een taak voor de ontwikkelaar. In sommige 
gevallen kan de overheid ook hierin participeren. 

Na oplevering van het vastgoed en de openbare ruimte aan de eigenaar begint de exploitatiefase. 
Hier eindigt de gebiedsontwikkeling. De gemiddelde levensduur waarvoor woningvastgoed 
ontwikkeld wordt in Nederland is dertig tot vijftig jaar. Bij de bouw van een stadion wordt een 
langere levensduur nagestreefd. Wanneer herontwikkeling en renovatie niet meer mogelijk zijn kan 
tot sloop worden overgegaan waardoor er ruimte kan komen voor een nieuwe gebiedsantwikkel ing. 
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Beheersen omvat alle activiteiten die ervoor dienen de inhoudelijke werkzaamheden die bijdragen 

aan het gewenste resultaat bij de gebiedsantwikkeling plaats te laten vinden. De activiteiten die 
horen bij het beheersen zijn onder andere coachen, toezien, helpen, nagaan en toetsen. Bij een 
beheerst gebiedsontwikkelingsproject zijn vijf beheersplannen die worden getoetst op de voortgang, 
dit zijn de vijf beheersaspecten TGKIO (Van de Ven, 2008): 

1. Tijd 

2. Geld 

3. Kwaliteit 
4. Informatie 

5. Organisatie 

Het is van belang bij een gebiedsantwikkeling te werken 
met een gerichte resultaatomschrijving. Dit geeft richting 
aan de betrokken partijen en geeft legitimatie en motivatie 
om aan het werk te gaan. De betrokkenen worden 
gebonden door een eenduidige resu 'ltaatomschrijving en 
eventuele aanpassingen zijn zo makkelijker beheersbaar. 
De omschrijving van het projectresultaat moet concreet, 
toetsbaar, eenduidig veranderbaar en afdwingbaar zijn. In 
figuur 23 is weergegeven hoe de voorgestelde 
projectbeheersing dient plaats te vinden. In het model 
wordt met behulp van het projectresultaat gekeken naar 
de beheersaspecten en vice versa. Op deze manier is het 
het meest denkbeeldig dat men tot een projectresultaat 
opdrachtgever en de eindgebruiker. 

3.10 Beslissen 

Figuur 23: Integrale projectbeheersing 

komt dat geaccepteerd wordt door de 

Beslissen is de integratie van faseren en beheersen. Daarbij draait het vooral om het kiezen uit 

verschillende alternatieven, het goedkeuren van voorstellen en actieplannen, het accepteren van 
consequenties en het dechargeren van het uitgevoerde werk. Bij het beslissen wordt enerzijds het 
gerealiseerde werk vastgelegd en goedgekeurd, anderzijds wordt steeds specifieker goedgekeurd 
wat er nog moet gebeuren. Bes'lissingen binnen projecten worden genomen op basis van 

beslisdocumenten waarin het te realiseren resultaat, de uit te voeren activiteiten en de vijf 

beheersplannen zijn vastgelegd (Van de Ven, 2008). 

3.11 Conclusie 
Gebiedsantwikkeling is een veelomvattend begrip waarvan geen eenduidige definitie bestaat mede 
omdat er bij gebiedsantwikkeling sprake is van steeds veranderende opgaven en verschillen in 
complexiteit bij ieder nieuw project. Ook de samenstelling van betrokken partijen kan per project 
sterk verschillen. Door de jaren heen zijn de opvattingen en uitgangspunten ten opzichte van 
gebiedsantwikkeling aan verandering onderhevig. De veranderde verhoudingen tussen de markt en 
de overheid spelen hierin een grote rol. Drie maatschappelijke ontwikkelingen lagen ten grondslag 
aan deze verandering. Zo was er sprake van een veranderende overheidssturing omdat mensen meer 
invloed en keuzevrijheid op de veranderingen in hun omgeving wilden hebben. Tevens was er sprake 

van specialisatie en fragmentatie in sectoren en disciplines op al'lerlei gebieden die relevant zijn voor 
de gebiedsontwikkeling. Gebiedsantwikkeling vormde hier een soort tegenbeweging omdat het 
draait om integratie in plaats van separatie. Er was behoefte aan een dialoog tussen disciplines, 
sectoren en verschillende belangen om tot de beste oplossing te komen. Marktpartijen als 
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ontwikkelaars en corporaties namen een steeds voornamere rol in binnen de gebiedsantwikkeling en 
gaven steeds vaker stedenbouwkundige opdrachten en kwamen zelf met initiatieven. Ondanks de 
steeds veranderende opgave is er sprake van een aantal fasen die zich bij ieder project voordoen, 
namelijk de initiatieffase, ontwikkelingsfase, realisatiefase en de exploitatiefase. Omdat ieder project 
uniek is, dient voor iedere opgave een tijdelijke organisatie opgericht. Bij projectmatig werken draait 
het om faseren, beheersen en beslissen. Op deze manier is de kans het grootst dat een project naar 
de tevredenheid van de betrokken partijen afgerond kan worden. 

• Gebiedsantwikkeling is een complexe en steeds veranderende opgave waarbij ieder project 
uniek is. 

• Gebiedsantwikkeling is door de jaren heen veranderd ten gevolge van drie 
maatschappelijke ontwikkelingen: veranderende overheidssturing, specialisatie en 
fragmentatie, en een voorwaartse integratie van marktpartijen. 

• Faseren, Beheersen, Beslissen 
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Na het definiëren en ontleden van het begrip gebiedsantwikkeling is het van belang de link te leggen 
naar de Olympische Spelen. In dit hoofdstuk zal de rol van de Olympische Spelen als katalysator voor 
gebiedsantwikkeling worden toegelicht. Daarna zal aan de hand van een drietal voorbeelden uit het 
verleden, namelijk Barcelona 1992, Atlanta 1996 en Sydney 2000, de fysieke uitwerking daarvan 
zichtbaar worden gemaakt. Eerst zal de historie worden beschreven van de Olympische Spelen in 
relatie tot de impact op de organiserende stad. 

4.11nleiding 
Na de herinvoering van de Olympische Spelen in 1896 is het sportevenement uitgegroeid tot het 
grootste van de wereld. De schaal en populariteit van de Spelen brengen grote uitdagingen en 
mogelijkheden met zich mee voor de organiserende steden. Zoals reeds behandeld, is de 
toenemende schaal onder andere op te merken door het toegenomen aantal atleten. Maar het 
organiseren van de Spelen gaat verder dan het zorgen voor voldoende sportfaciliteiten en het 
organiseren van de atleten zelf. Er moet worden geïnvesteerd in ondersteunende infrastructuur zoals 
voldoende luchthavencapaciteit, hotelaccommodaties, openbaar vervoer en water- en 
rioleringssystemen. Daarbij speelt ook het imago van de stad een rol, en de wijze waarop de stad zich 
presenteert aan de wereld gedurende een korte periode. Het evenement is van een sportevenement 
uitgegroeid tot een middel voor steden om te komen tot fysieke en economische opwaardering. 
Voor overheden bieden de Spelen een uitstekende mogelijkheid om te investeren in infrastructuur 
en de aanzet te geven tot een verdere gebiedsontwikkeling. De principes die De Coubertin ten 
grondslag legde bij de herinvoering van de Spelen, zijn nog steeds van belang. Zo stelde hij dat een 
doel van de Spelen was, het zorgen voor de nalatenschap van verschillende faciliteiten die de 
ontwikkeling van sport in de desbetreffende stad stimuleert (Chalkley, 1999). In de tegenwoordige 
tijd bestaat de nalatenschap uit meer zaken dan alleen sportvoorzieningen. Er is sprake van een 
grotere maatschappelijke nalatenschap, waar rekening mee moet worden gehouden wanneer de 
voorzieningen worden ontwikkeld. De maatschappelijke druk om na te denken over de invulling van 
de voorzieningen na afloop van de Olympische Spelen is toegenomen 

Na een verkenning van het begrip gebiedsontwikkeling, wordt de rol bekeken die de Olympische 
Spelen hierin kunnen spelen. Ooit begonnen als sportevenement, zijn de Spelen geëvolueerd tot een 
mega-evenement met een grote impact op vele gebieden. De connectie tussen gebiedsantwikkeling 
en de Olympische Spelen wordt door de loop der jaren steeds sterker en is tegenwoordig niet meer 
weg te denken wanneer er over het evenement gesproken wordt. Omdat de Spelen slechts voor een 
korte periode in de stad zijn, en er veel geïnvesteerd wordt in voorzieningen en infrastructuur rust er 
een maatschappelijke last op de schouders van de betrokken partijen goed na te denken over de 
impact van de verschillende voorzieningen op de omgeving. Die last dwingt tot het nadenken hoe de 
organisatie van de Spelen kan worden aangewend voor een grotere gebiedsantwikkeling waarbij de 
maatschappij uiteindelijk langer plezier heeft van de nalatenschap van het mega-evenement. 
Tenslotte wordt specifiek ingegaan op de ontwikkeling van stadiongebieden. 

4.2 Mega-evenementen 
Mega-evenementen (ook wel Hallmark events) bieden organiserende steden de mogelijkheid om 
nationaal en internationaal onder de aandacht te komen. De bijdrage van deze evenementen aan de 
gebouwde omgev,ing en gebiedsantwikkeling kent een lange geschiedenis. Voorbeelden van mega
evenementen zijn grote beurzen, festivals, exposities, culturele en sportevenementen die dan wel 
regelmatig, dan wel eenmalig gehouden worden en een kans bieden op internationale competitie, 
samenwerking en/ of viering. De eerste grote wereld expositie was de "Great Exhibition of the Works 
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of lndustry of All Nations" in Londen in 1851 (Chalkley en Essex, 1999). Dit was een tentoonstelling 

om de wereld het succes van de industriële revolutie te laten zien en de belangrijke rol van Groot
Brittannië hierin. Meer dan 19.000 stukken werden tentoongesteld in het speciaal gebouwde Crystal 

Palace. De organisatie van de expositie vormde de basis voor vele exposities die zouden volgen 
waarbij een speciaal gebied werd ontwikkeld, geïnvesteerd werd in infrastructuur en gebruik werd 
gemaakt van toonaangevende architectuur en ontwerpen. De Eiffel toren is de nalatenschap van de 
Expo in Parijs van 1889 die werd gehouden om de Franse revolutie te herdenken. Het evenement 
trok meer dan dertig miljoen bezoekers. Zoals al eerder behandeld, gold het Wembley stadion in 
Londen als nalatenschap van de British Empire Exhibition. 

In 1932 werd in Parijs het Bureau International des Expositions gevestigd om de organisatie van 
grote exposities te reguleren om te voorkomen dat er te veel en te vaak een werd gehouden. Er 
werden eisen gesteld aan de expositie zodat ieder deelnemend land een onderscheidend paviljoen 
zou hebben om de eigen stukken ten toon te stellen. Veel grote Expo's hebben een sterke invloed 

gehad op de architectuur. Verder hebben veel Expo's een nalatenschap laten zien van kenmerkende 
publieke gebouwen. Zo werd in 1951 voor het Festival of Britain in Londen, de Royal Festival Hall 

gebouwd dat vandaag de dag wordt gebruikt voor grote concerten (Chalkley en Essex, 1999). 

Op een grotere schaal zijn grote exposities gebruikt als uitgangspunt voor plannen op het gebied van 
stadsvernieuwing en herontwikkeling. Een duidelijke voorbeeld hierin is Barcelona. De stad, 
hoofdstad van Catalonië. Al meer dan honderd jaar organiseert de stad evenementen om de 

Catalaanse identiteit te promoten en zo tegenwicht te bieden aan de Spaanse hoofdstad Madrid. 
Zulke evenementen hebben lokale planners, architecten en artiesten gemotiveerd en zijn ook 
gebruikt om verschillende stedelijke verbeteringsplannen in gang te zetten om zo de stad zo positief 
mogelijk onder de aandacht te brengen in de rest van de wereld . Zo leidde de organisatie van de 
Wereldtentoonstelling van 1888 tot de vernieuwing van gebieden in het centrum van de stad en 

werden er diverse grote publieke gebouwen neergezet in het Ciutadella gebied. De 
Wereldtentoonstelling van 1929 zorgde ervoor dat het openbaar vervoer van de stad werd 
verbeterd. In en rondom het Montjuïc park werden diverse sportvoorzieningen gebouwd (Chalkley 
en Essex, 2009). Zoals eerder vermeld werd het stadion later opgeknapt en diende het als Olympisch 
stadion voor de Spelen van 1992. 

Het voorbeeld van Barcelona toont de belangrijker wordende rol van sportevenementen en hun 
specifieke rol als mega-evenement. Grote internationale sportevenementen- en competities kennen 
een grote publieke interesse en overschaduwen zo in sommige opzichten de traditionele grote 
tentoonstellingen . Evenementen als de Olympische Spelen, de WK voetbal en de Formule 1 spelen 
een steeds be'langrijkere rol in globale stadspromotie en stadsvernieuwingsprojecten. Een grote 
factor in de impact van sportevenementen is de enorme media aandacht die het met zich 
meebrengt, alsmede de bijbehorende opbrengsten aan televisierechten en sponsorbijdragen. 
Tegenwoordig, in een globale economie kan er een felle competitie tussen steden ontstaan over het 
organiseren van een mega-evenement. Deze strijd is op zichzelf een onderwerp geworden dat veel 
media aandacht genereert. Onder academici is er veel onderzoek gedaan naar mega-evenementen in 
een bredere context waarbij grote wereldsteden de evenementen aangrijpen om hun economie te 
moderniseren en zich aan de wereld te laten zien. Geen ander evenement zorgt voor stadspromotie 
op zo'n grote schaal als de Olympische Spelen (Chalkley en Essex, 1999 en Gold en Gold, 2009). 

4.3 Olympische gebiedsantwikkeling 
De voorbereidingen van de organiserende steden op het houden van de Spelen gebeuren onder 
streng toezicht van de Olympische Beweging. Deze brengt vier belangrijke instanties samen. Het 

Internationaal Olympisch Comité (IOC) is het overkoepelende lichaam dat toezicht houdt op de 
uitvoering van de Spelen en de organiserende stad kiest. Dit gebeurt per stemming onder de leden 
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van het IOC nadat de kandidaat-steden zijn bezocht. De winnende stad is gebonden aan een contract 
met het IOC. Naast het IOC bestaat de Beweging uit de internationale sportbonden van de 
Olympische sporten, die gaan over de verschillende sporten die uitgeoefend worden tijdens de 
Spelen. Deze bonden zien toe op de uitvoering van de evenementen van de bijbehorende sport en 
stelt regels op voor de bouw van de voorzieningen. De Nationale Olympische Comités (NOC) zijn 
verantwoordelijk voor het organiseren en afvaardigen van de teams. Het fysieke gedeelte van de 
organisatie van de Spelen zoals het bouwen van de sportfaciliteiten- en voorzieningen en de 
ondersteunende infrastructuur is de verantwoordelijkheid van het Olympische Organisatie Comité 
dat is gevestigd in de organiserende stad. Dit comité coördineert de Spelen aan de hand van de 
regels en doelen van het IOC. Het Olympisch Organisatie Comité draagt samen met de organiserende 
stad de kosten voor het houden van de Olympische Spelen . In de recentere edities van de Spelen 
zorgen televisierechten, sponsorinkomsten, merchandise en ticketverkoop voor inkomsten om de 
kosten (gedeeltelijk) te dekken. Zo bestond tijdens de Spelen van 1996 in Atlanta meer dan 
tweederde van de financiering van het evenement uit televisierechten (35%) en sponsoring (35%) 
(Disher en French, 1997). Het IOC onderhandelt over de hoogte van de televis ierechten en 
sponsorovereenkomsten en is verantwoordelijk voor de verdeling van de opbrengsten onder haar 
partners. Het IOC zelf behoudt 10% van de opbrengsten en verdeelt het overgebleven geld onder de 
internationale sportbonden, NOC's en de Olympische Organisatie Comités . Hoewel het organiseren 
van de Spelen kan leiden tot hoge kosten en grote risico's biedt het de organiserende steden ook 
voordelen . Naast het verbeteren van het imago van de stad en het zich profileren op een wereldwijd 
podium zijn er ook meer tastbare voordelen. De Olympische Spelen kunnen een stimulans zijn voor 
fysieke en economische herontwikkeling. Naast de bouw van nieuwe sportvoorzieningen is er ook 
sprake van verbetering van de infrastructuur, stedelijke vernieuwing en de verbetering van het milieu 
in de stad. 

4.3.1. Impact van de Spelen op de organiserende stad 
Wanneer de impact van de Spelen op de organiserende stad wordt bekeken op het gebied van de 
faciliteiten en voorzieningen, infrastructuur en milieu door de jaren heen, kunnen er vier 
verschillende fasen worden onderscheiden (Chalkley en Essex, 1999 en Gold en Gold, 2009). 

• 1896-1904 
De eerste moderne Olympische Spelen vonden plaats in Athene in 1896. Dit evenement was 
klein van schaal hoewel er wel een klein aantal nieuwe voorzieningen werden gebouwd. De 
herbouw van het Olympisch stadion werd gefinancierd met privaat geld. De volgende twee 
edities van de Spelen waren slecht georganiseerde evenementen. In 1900 maakte de Spelen 
deel uit van de Wereldtentoonstelling van Parijs en werden er geen nieuwe voorzieningen 
gebouwd. In 1904 vonden de Spelen plaats in St . louis en wederom vielen de Spelen samen 
met de Wereldtentoonstelling. Zowel de Spelen van Parijs als die van St. louis kenden 
geringe internationale interesse en stonden in de schaduw van de Wereldtentoonstelling 
(Essex, 1998). 

• 1908-1932 
De Spelen van Londen in 1908 waren de eerste waar nieuwe voorzieningen en faciliteiten 
speciaal voor het evenement werden gebouwd. Zo werd het White City stadion gebouwd. In 
dit stadion werden veel verschillend sporten ondergebracht en was er zelfs een zwembad 
aanwezig. Voor de volgende Spelen in Stockholm in 1912 werd besloten dat er verschillende 
sportvoorzieningen voor de verschillende sporten gebouwd moesten worden . Het Olympisch 
stadion werd het middelpunt van de festiviteiten tijdens de Spelen. De volgende Spelen van 
Antwerpen (1920), Parijs (1924) en Amsterdam (1928) zetten deze trend voort en het 
Olympisch stadion behield de voorname status tijdens de Spelen . Voor de Spelen van los 
Angeles in 1932 werd de trend van het bouwen van meerdere voorzieningen voortgezet . In 
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het officiële rapport over het evenement werd gezegd dat door het organiseren van de 
Spelen, de stad nu verschillende permanente sportvoorzieningen telde die een dir-ecte 
bijdrage van de Olympische Spelen aan de stad waren. 

• 1936-1960 
De Spelen van Berlijn in 1936 zorgden voor een meer politieke invloed op de bouw van de 
voorzieningen . Naast sportvoorzieningen werden diverse andere voorzieningen gebouwd om 
de macht en suprematie van het Derde Rijk ten toon te stellen (Essex, 1998). De volgende 
Spelen vonden plaats in Helsinki in 1952 en Melbourne in 1956. Het resultaat voor de 
organiserende steden telde een aantal nieuwe sportvoorzieningen. De Olympische stadions 
van beide steden staan er nog steeds en zijn nog steeds in gebruik. Niet alle 
sportaccommodaties zijn overeind gebleven na de Spelen. Het velodrome en het 
zwemstadion van Melbourne waren minder succesvol. De renbaan van het velodrome 
voldeed niet aan de eisen en werd gesloopt terwijl het zwemstadion vernietigd werd 
vanwege de te hoge onderhoudskosten. De Olympische dorpen van zowel Helsinki als 
Melbourne werden na de Spelen omgevormd tot permanente woongebieden. Zo werd het 
Olympische dorp van Melbourne, Heidelberg geheten, een gebied met sociale woningbouw 
dat gericht was op nieuwe immigranten (Bailey, 1993). Zo hadden de Spelen van Helsinki en 
Melbourne een nalatenschap in de vorm van nieuwe sportvoorzieningen en hadden ze een 
kleine impact op de stadsstructuur. Vanaf 1960 kregen de Spelen echter een veel grotere 
invloed hierop (Chalkley en Essex, 1999). 

• 1960- heden 
In 1960 zorgden de Spelen van Rome er voor dat de stad nieuwe sportvoorzieningen kreeg 
en de infrastructuur werd verbeterd. Twee verschillende gebieden in de stad dienden als 
basis voor de sportactiviteiten en werden onderling verbonden door middel van een nieuwe 
weg. Verder ontwikkelde de stad een nieuw water voorzieningssysteem, nieuwe vliegveld 
faciliteiten, verbeterd openbaar vervoer, straatverlichting etc. De schaal en complexiteit van 
de Spelen nam toe, in relatie tot de stedelijke vernieuwing. Deze lijn werd voortgezet tijdens 
de Spelen van Tokyo in 1964. De sportvoorzieningen waren er vooral door herbouw en 
uitbreiding van bestaande voorzieningen. De focus lag veel meer op projecten als de aanleg 
van een nieuw wegennetwerk . Dit speelde in op de korte termijn benodigdheden tijdens het 
evenement zelf maar ook de lange termijn ontwikkelingen zoals de snelle groei van de 
bevolking. Ook het trein- en metrostelsel werd op de schop genomen. Maar ook het 
rioleringsstelsel en de afvalverwerking van de stad werden verbeterd om het leefmilieu op te 
waarderen. De volgende drie Spelen werden ontsierd door tegenstand, terrorisme en te 
grote investeringen die destijds het voortbestaan van de Spelen bedreigden. Voor de Spelen 
van 1968 in IVIexico stad waren er minder kandidaten hetgeen werd gezien als indicatie dat 
de Spelen de groot werden en het voor de organiserende steden niet te betalen was om 
investeringen te doen in dezelfde orde van grootte als Tokyo. 

De rol van Olympische Spelen als katalysator voor stedelijke vernieuwing kwam weer terug 
tijdens de voorbereidingen voor de Spelen van München in 1972. In 1966 werden de Spelen 
toegekend aan de stad en een braakliggend terrein aan de noordzijde van de stad 
(Oberwiesenfeld) werd aangewezen als de plaats waar de Spelen plaats moesten vinden. Het 
gebied diende tijdens de Tweede Wereldoorlog als vliegveld en werd in 1963 door München 
aangewezen voor de ontwikkeling van een sportcomplex voor de periode van 15 tot 20 jaar. 
Maar door de toekenning van de Spelen werd de ontwikkeling naar voren geschoven en 
binnen vijf jaar voltooid. Ook binnen de stad vonden de nodige ingrepen plaats zoals het 
ontwikkelen van een voetgangersgebied in het centrum, verbetering van het openbaar 
vervoer, aanleg van ondergrondse parkeergarages, aanleg van nieuwe wegen en de 

37 

Real Estate Management & Development T.JA Sengers- 0568029 



Hel mympisch slaGion 2028 

De nalatenschap van een mega-evenement 

TU Eindhoven 
2012 

ontwikkeling van een nieuw winkelcentrum met hotels. Net als in München, was het gebied 
dat in Montreal was aangewezen als plaats waar de Spelen plaats moesten vinden, al eerder 
bestemd voor recreatief gebruik. Financieel gezien waren de Spelen van Montreal een 
catastrofe die daarom in schril contrast stonden met de daaropvolgende editie in Moskou in 
1980. De organisatoren probeerden niet hun voorgangers te overtreffen qua grootte en 
uitstraling van de voorzieningen. Er waren reeds voldoende sportvoorzieningen aanwezig of 
in de planning voor het houden van de Olympische Spelen. De bouw van de nieuwe 
voorzieningen die deel uitmaakten bestaande stedelijke vernieuwingsplannen van de stad, 
werd door toekenning van de Spelen wel versneld. Naast de sportvoorzieningen werden 
nieuwe hotels, een nieuwe vleugel voor het vliegveld en een Olympisch televisie- en 
radiocentrum gebouwd. Door het organiseren van de Spelen werd Moskou populairder voor 
toeristen en zette het zich internationaal op de kaart. In 1984 was men nog steeds huiverig 
voor taferelen als in Montreal waardoor de stad Los Angeles terughoudend was met 
investeren in nieuwe faciliteiten en voorzieningen. De belastingbetalers weigerden de Spelen 
te financieren waardoor het evenement volledig door de private sector werd gefinancierd. 
De organisatoren maakten gebruik van bestaande sportvoorzieningen verspreid door de 
stad, waaronder het Olympisch stadion van 1932, om de kosten te drukken. De Spelen 
hadden zo weinig invloed op de stedelijke infrastructuur maar waren wel een groot 
financieel succes, mede omdat met profiteerde van hogere televisierechten en 
sponsorinkomsten. Vanwege dit succes begonnen meer steden belangstelling te tonen voor 
het organiseren van de Olympische Spelen (Gold en Gold, 2009 en Essex,1998). 

In 1988 in Seoul vervulden de Spelen opnieuw de rol van aanjager van stedelijke 
vernieuwing. Naast sportvoorzieningen en het Olympisch dorp werden plannen gemaakt 
voor de verbetering van culturele voorzieningen, het verhogen van de gezondheids- en 
hygiënestandaard en het aanmoedigen van het gebruik van openbaar vervoer. Naast deze 
ambitieuze plannen van de stad, vonden er ook minder fraaie dingen plaats. Zo werden er 
muren gebouwd om slechte wijken aan het oog van het publiek te onttrekken en zo een 
schoon straatbeeld te creëren tijdens de live uitzending van de marathon door de stad. Dit is 
een voorbeeld hoe een groot spektakel als de Spelen sociale problemen kan maskeren in een 
poging een positief internationaal imago over te brengen (Harvey, 1989). 

De Olympische Spelen van 1992 in Barcelona staan bekend als eerste voorbeeld waar het 
evenement echt diende als katalysator voor stedelijke vernieuwing. Daarom is het nodig dit 
begrip nader toe te lichten. 

4.3.2 Katalysator in gebiedsantwikkeling 
In de vastgoedwereld wordt vaak gesproken over het inzetten van een katalysator in 
gebiedsontwikkeling. In relatie met gebiedsantwikkeling wordt een katalysator ook wel vliegwiel of 
trekker van een gebied genoemd. Het doel van een katalysator is het aantrekken van bezoekers, 
bewoners of bedrijven in een gebied (Hoogendoorn en Peeters, 2005). Een katalysator speelt reeds 
in een vroeg stadium in het gebiedsontwikkelingsproces een rol. Wel11ink (2008) definieert de 
katalysator als volgt: "Een (in de nabije toekomst) fysiek aanwezige tijdelijke of permanente publiek 
toegankelijke functie met een sterke relatie met de gebiedsantwikkeling waarin deze functie zich 
bevindt, die in een vroeg stadium bewust en zorgvuldig wordt ingezet door de gebiedsantwikkelaar 
met als doel sturing te geven aan de koers en voortgang van de gebiedsontwikke/ing." 
Uit deze definitie blijkt dat een katalysator een tijdelijke of permanente rol kan spelen in een gebied. 
Tijdelijke katalysatoren zijn gericht op evenementen die een culturele of leisure achtergrond hebben 
terwijl permanente katalysatoren diverser van aard zijn. (Lonis, 2009). Een katalysator kent een 
verrijkende werking in de gebiedsantwikkeling door het imago van het gebied positief te 
beïnvloeden. Bezoekers identificeren het imago van het gebied met de kwaliteit van de katalysator. 
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Tevens kan de katalysator een versnellende werking hebben in de gebiedsontwikkeling. Dit komt 
door de aantrekkende werking van de katalysator. De interesse van bepaalde groepen mensen wordt 
gewekt met als ultieme doe'l deze groepen mensen hun perceptie positief te beïnvloeden. Positieve 
perceptie leidt in veel gevallen tot interesse in vestiging of investering. 

Er zijn drie soorten katalysatoren (Wellink, 2008): 

• Iconen en architecturale objecten 

• Bedrijven en organisaties 

• Evenementen 

Iconen en architecturale objecten 
Een gebouw met onderscheidende en aansprekende architectuur kan werken als katalysator voor 
een gebied. Voorbeelden hiervan zijn de Erasmusbrug in Rotterdam en het Guggenheim museum in 
Bilbao. Het gebouw dient als baken of landmark in de stad en kan de stad of een gedeelte daarvan 
een nieuwe identiteit geven. Een groot deel van de status van het gebouw hangt af van de naam en 
bekendheid van de ontwerper. Maar ook de vorm kan het gebouw een bepaalde bekendheid geven. 
Dit is onder andere het geval bij het Olympisch stadion van Beijing uit 2008. 

Achter iconen zit een verhaal dat veel mensen aanspreekt. Dit verhaal geeft het gebouw een eigen 
identiteit. De iconische architectuur heeft weinig banden met de regionale of lokale context maar is 
meer gericht op de internationale of zelfs globale context. De kracht van iconen zit hem er in dat 
deze status de lokale trots aanwakkert. (Stegmeijer, 2008). 

Bedri,jven en organisaties 
Wanneer een bedrijf zich vestigt in een gebied kan dat het gebied interessant maken voor andere 
partijen. Zo heeft de vestiging van de Theaterfabriek op het Oesterburgeiland in Amsterdam voor 
veel bezoekers gezorgd. Tevens zorgde het er voor dat andere bedrijven vertrouwen kregen in de 
toekomstwaarde van het gebied en zich ook in het gebied vestigden. Wanneer publiekstrekkers zich 
vestigen in bepaalde gebieden hopen andere bedrijven te profiteren van de bezoekers die daar op af 
komen. Zo kunnen bedrijven bezoekers trekken naar een bepaald gebied in de stad. Het is wel van 
belang dat de toekomstige bewoners of gebruikers van het gebied overeenkomen met de 
doelgroepen waar de bedrijven op mikken. {Lonis, 2009). 

Evenementen 
Het organiseren van een grootschalig evenement werkt als katalysator voor de gebiedsontwikkeling. 
(Lonis, 2009). Voorbeelden hiervan zijn de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona , de Wereld 
EXPO van Lissabon 1998 en die van Shanghai 2010. (Berg, Pol, Speller, 2007) Een evenement is in 
staat in korte tijd veel bezoekers naar een stad of gedeelte daarvan te trekken. De Olympische Spelen 
dienen daarin als hetbekendste en meest aansprekende voorbeeld met de grootste media aandacht. 
Een evenement wordt gekenmerkt door het tijdelijke karakter 

In het hoofdstuk is tot nu toe gesproken over de Olympische Spelen als katalysa,tor voor 
gebiedsontwikkeling, in het geval dat een stad het evenement kan en mag organiseren. Maar ook in 
het geval dat een stad meedingt naar het organiseren van de Spelen, maar deze niet toegekend krijgt 
kan de planning daaraan voorafgaand dienen als katalysator voor stadsvernieuwing (Levin, 2004). Op 
5 september 1997 kreeg Athene de Spelen van 2004 toegewezen. Stockholm was één van de overige 
kandidaatsteden op dat moment. Ter voorbereiding waren er in Stockholm vergevorderde plannen 
gemaakt voor het bouwen van een Olympisch dorp dat later zou dienen als nieuwe woonwijk met 
7000 woningen, 250.000 vierkante meter kantoorruimte en een grote investering in de aanleg van 
nieuwe snelwegen. De beleidsbepalers beslisten de geplande ontwikkeling door te zetten, ondanks 
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het mislopen van het organiseren van de Olympische Spelen. In plaats van het bouwen van het meest 
milieuvriendelijke Olympische dorp tot dan toe, werd overgeschakeld naar het ontwikkelen van het 
meest milieuvriendelijke stadsdeel. Het gebied, Hammarby Sjöstad, is nu een internationaal erkend 
voorbeeld van duurzame stadsplanning en een interessant voorbeeld van de importantie van het 
snel kunnen aanpassen aan een nieuwe situatie op het gebied van beleid maken en 
stadsontwikkeling. 

4.4 Financiering van de Spelen 
Wanneer wordt gekeken naar de financiering 
van de Olympische Spelen en andere mega
evenementen blijkt dat zulke grote 
evenementen vaak een mogelijkheid bieden tot 
het genereren van relatief grote publieke en 
private investeringen (Furrer, 2002). Zoals 
eerder vermeld draagt het Olympisch 
Organisatie Comité samen met de 
organiserende stad de kosten voor het houden 
van de Spelen. De inkomsten van het Comité 
bestaan uit de verkoop van de uitzendrechten, 
sponsoring en ticketverkoop. De 
organisatiekosten bestaan onder andere uit de 
openings- en sluitingsceremonie, transport van 
de atleten, entertainment, het media centrum 
en beveiliging. Er is ook een risico op hoge 
kosten door slechte planning en weinig 
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Figuur 24: Verhouding publieke en private investeringen (Preuss, 2004) 

gebruikte Olympische voorzieningen na afloop van het evenement . Deze kosten komen op rekening 
van de nationale en lokale overheden. Daarom moet er een gezonde verhouding zijn tussen publieke 
en private investeringen. Bij te hoge publieke investeringen wordt het risico te groot voor de 
overheden, maar bij een te laag aandeel publieke investeringen vermindert de invloed van de 
overheid op de nalatenschap van de Spelen en bestaat het risico dat te weinig wordt gekeken naar 
de belangen van de bewoners. Volgens Preuss (2004) zijn er vier partijen betrokken bij de 
financiering van de Spelen: De nationale overheid van het organiserende land, de provinciale 
overheid, de organiserende stad en private partijen. De drie overheidspartijen vormen samen de 
publieke investering. Daarnaast zijn er de private partijen die investeren in de Spelen. In LosAngeles 
1984 bestond het overgrote deel uit private investeringen, mede omdat reeds 17 van de 23 
Olympische faciliteiten al aanwezig waren waardoor er slechts zes voorzieningen ontwikkeld dienden 
te worden. Het zwemcentrum werd volledig gefinancierd door McDonalds en het Velodrome door 7-
eleven, beide private partijen. De kosten hangen dus samen met welke voorzieningen reeds 
aanwezig zijn en welke dienen te worden gebouwd. De verhouding tussen private en publieke 
investeringen hangt samen met het doel dat de overheden willen bereiken met het organiseren van 
de Spelen zoals stedelijke vernieuwing en verbetering van het openbaar vervoer. 

4.5 Casestudie: Barcelona 1992 
Na het onderzoek naar de rol van de Spelen in de gebiedsantwikkeling van de organiserende steden 
zal nu aan de hand van een casestudie van de Spelen van Barcelona 1992 de ruimtelijke uitwerking 
daarvan onder de loep worden genomen. De Spelen van 1992 gelden als beste voorbeeld hoe de 
Spelen kunnen dienen als katalysator voor stedelijke vernieuwing (Essex, 1998). 

De Olympische Spelen van 1992 in Barcelona deden andere steden over de wereld beseffen dat de 
Olympische Spelen een bredere agenda kunnen dienen (Lonis, 2009). Voor het eerst stonden de 
Spelen in het teken van stedelijke vernieuwing. Barcelona was jarenlang achtergesteld en had 
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dringende behoefte aan een grootschalige renovatie. Verschillende ontwikkelingszones werden 
aangewezen waaronder een voormalige industriële zone langs de kust van de stad. Deze locatie werd 
door de Olympische gebiedsantwikkeling getransformeerd tot een bruisende boulevard met een 
hoogwaardig woon- en leefklimaat. Voor de stad heeft deze transformatie tevens een sterk 
verbeterd imago opgeleverd. 

Het feit dat Barcelona zich kandidaat stelde voor het organiseren van de Olympische Spelen van 1992 
kent een voorgeschiedenis. De van oorsprong tweede stad van Spanje en hoofdstad van het 
autonoom bestuurde Catalonië, kent een eigen taal, cultuur en traditites. Toen de dictator Franco in 
1939 aan de macht kwam in Spanje was er geen ruimte meer voor een autonoom bestuurd 
Catalonië. Dankzij de gunstige ligging van de stad, zette Franco in op verdere groei van de industriële 
sector. Door de toestroom van veel arme Spanjaarden die op zoek waren naar werk groeide de stad 
enorm hard. De stad was daar niet op berekend en door de armoede van de werknemers en de 
slechte opvang in de stad, hadden deze mensen te maken met povere leefomstandigheden . Franco 
weigerde echter te investeren in de stad. Rondom de industriegebieden in de stad, waar de arbeiders 
gevestigd waren zorgden de erbarmelijke leefomstandigheden er voor dat de criminaliteit hoog was. 
Maar de havenindustrie werd gemoderniseerd waardoor minder arbeiders nodig waren en velen van 
hen zonder werk kwamen te zitten. De hele kustlijn van Barcelona werd ingenomen door de 
industriële activiteiten waardoor de stad volledig van de zee werd afgesloten. {Marshall, 2004). 
Bewoners konden zodoende niet meer bij de kustzone komen, die tevens vervuild raakte van de 
industrie die er plaats vond. Toch was de stad vanwege de vele culturele schatten zoals de 
bouwwerken van Gaudi populair onder dagtoeristen. 

Franco onderdrukte de Catalanen en 
accepteerde geen uitingen van de 
Catalaanse cultuur. Toen Franco 
overleed in 1975 kwam het 
dictatoriale regime na 36 jaar ten val 
en werd de democratie hersteld. 
Spanje moest weer aansluiting 
vinden bij andere Europese landen 
en moest zodoende haar oude imago 
zien kwijt te raken. Ook de stad 
Barcelona moest schade inhalen, 
omdat de stad was achtergeraakt op 
Madrid. Dit lag en ligt nog steeds erg 
gevoelig onder de trotse Catalanen . 
Zo stond Barcelona voor een enorme 
opgave de stad te vernieuwen en zo 
de fysieke, sociale en economische 
problemen op te lossen . Er waren al 
langer plannen klaar voor de 

toekomst van Barcelona maar mede Figuur 25: Olympische gebiedsantwikkeling Barcelona (Essex, 1998) 

vanwege het Franco regime was er 
nooit genoeg draagvlak om deze uit te voeren . Voor Barcelona waren de Olympische Spelen dan ook 
een manier om plannen die al jarenlang klaarlagen doorgang te laten vinden. De Spelen versnelden 
de uitvoering van de plannen die normaal 50 jaar zouden innemen tot een periode van 6 jaar. De 
organisatie van het evenement zorgde voor veel investeringsvermogen en mankracht om de plannen 
uit te voeren. De Catalanen zagen dit als een mogelijkheid de Catalaanse cultuur met de wereld te 
delen, wat kon rekenen op een groot draagvlak na jarenlange onderdrukking door het Franco regime . 
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(Gold en Gold, 2009). Investeerders raakten ook geïnspireerd door deze gedachte en stelden 
vermogen beschikbaar. 

Het organiseren van de Olympische Spelen had als doel om naast het organiseren van het 
evenement, voldoende nalatenschap voor de stad te realiseren voor de periode daarna. De 
Olympische gebiedsantwikkeling bestond uit vier kerngebieden welke gelegen zijn aan belangrijke 
infrastructurele knooppunten van de stad. Dit is te zien in figuur 25 . Deze knooppunten waren reeds 
aanwezig en door de gebiedsantwikkeling werden de vier kerngebieden met elkaar verbonden. De 
kerngebieden lagen allemaal binnen de stadsgrenzen. Veel aandacht ging uit naar het toevoegen van 
infrastructuur voor de verbinding van de gebieden. Zo werd het metronet uitgebreid en werden alle 
Olympische gebieden hierdoor ontsloten . Ook de ringweg rond de stad en het spoornetwerk werden 
aangepakt. Tevens werd de luchthaven vernieuwd en werd geïnvesteerd in het 
communicatienetwerk (Essex, 1998). De vier kerngebieden worden nu kort behandeld. 

Pare de Montjuïc 
Montjuïc was tijdens de wereldtentoonstelling van 1929 ingericht als sport- en cultuurgebied . Ook 
was lag het oude Olympisch stadion daar. Sportaccommodaties waren ook al aanwezig vanwege de 
eerdere toekenning van de Spelen in 1936 die vanwege de burgeroorlog verplaatst werden naar 
Berlijn. Deze accommodaties werden gemoderniseerd en uitgebreid. Twee landmarks werden aan 
het gebied toegevoegd, namelijk de communicatietoren van Santiago Calatrava en Palau St. Jordi van 
Arata lsozaki, een sportarena voor 15.000 toeschouwers. 

Figuur 26: Communicatietoren Santiago Colotrovo Figuur 2 7: Palau St. lord i van A rota lsozak i 

Diagonal 
Dit gebied ligt aan een belangrijke ontsluitingsweg van de stad. Het stadion van FC Barcelona, 
alsmede meerdere private sportaccommodaties waren hier reeds aanwezig. De Olympische 
gebiedsantwikkeling focuste op het ontwikkelen van een groot braakliggend terrein en het 
moderniseren van de sportaccommodaties. 
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Vall d'Hebron 
Dit gebied ligt in het noordoosten van Barcelona en beschikte 
op dat moment al over een aantal belangrijke sportfaciliteiten. 
Ook hier werd een landmark gebouwd in de vorm van een 
communicatietoren, de lorre de Collserola van Norman Foster. 

Pare de Mar 
Pare de Mar was voor de Spelen een vervuild industrieel gebied 
dat van de stad werd gescheiden door een spoorlijn richting de 
haven. In het Olympisch "bid" van Barcelona stond dat de stad 
naar de zee zou worden geopend (Gold en Gold, 2009). De 
gehele kustzone van Barcelona werd getransformeerd en in het 
gebied werd het Olympisch dorp gesitueerd. Na afloop van de 
Spelen werd het een bruisend stedelijk gebied. 
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Figuur 28: Torrede Col/seroio von Norman Foster 

Naast deze fysieke ingrepen in de stad, hebben de Olympische Spelen Barcelona ook een sterke 
imagoverbetering opgeleverd. 

4.6 Discussie 
Waar de vroegere edities van de Olympische Spelen zich focusten op de bouw van kleinschalige 
sportvoorzieningen of vernieuwing van bestaande voorzieningen, werd er sinds 1960 meer ingezet 
op stedelijke verbetering en vernieuwing. Naast grote nieuwe sportstadions en overige faciliteiten 
stimuleerden de Spelen de aanleg van nieuwe wegen, aanleg en uitbreiding van openbaar vervoer 
netwerken, stedelijke vernieuwingsprojecten, het faciliteren van toeristen, de ontwikkeling van 
culturele voorzieningen en de aanleg van parken en gebieden met een focus op het milieu . De 
investeringen die gepaard gaan met het evenement zijn enorm gestegen, evenals de schaal van de 
Spelen zelf. De Spelen in Atlanta in 1996 werden door meer dan twee miljoen mensen bezocht . De 
nieuwe faciliteiten werden gefinancierd via de hoge opbrengsten. De Spelen van 1996 genereerden 
meer dan 2,5 miljard dollar aan televisierechten, sponsordeals en ticketverkoop, alleen met een 
ongeveer gelijk aandeel (Essex, 1998). Vooral de hoge inkomsten door televisierechten is van belang. 
Waar de NBC in 1984 nog 225 miljoen dollar betaalde voor de uitzendrechten van de Spelen van Los 
Angeles, betaalde ze in 2000 bijna 705 miljoen dollar voor de Spelen in Sydney. De rol van de media 
wordt steeds belangrijker en helpt de organiserende stad zich op een globaal toneel te presenteren. 
Hoe groter het publiek, hoe groter de kans voor de stad om het imago op te vijzelen en zoch te 
profileren. Ondanks deze kansen die geboden worden, laten recente edities verschillende maten van 
investeringen zien in stedelijke vernieuwing en infrastructuur. Zo werd in Barcelona gebruik gemaakt 
van een mix van Olympisch, publiel< en privaat geld om projecten te realiseren. Tijdens de Spelen van 
1996 in Atlanta werd afgezien van grote publieke investeringen en werd vooral een beroep gedaan 
op de private investeerders. Door het gebrek aan investeringen in de infrastructuur is tijdens de 
Spelen van Sydney meer voortgeborduurd op het model van Barcelona (Gold en Gold, 1992). Al blijft 
het een discussie hoe ver de overheid moet gaan met investeringen in de infrastructuur en openbare 
ruimte en wat nog verantwoord is . Tegenwoordig zijn de Spelen afhankelijk van televisierechten en 
sponsoring. Maar de grootte van de investeringen dreigt de nadruk te verschuiven richting de 
stedelijke vernieuwing waardoor de sporten zelf ondergesneeuwd raken . Tevens wordt de vraag 
opgeworpen of de publieke stedelijke investeringen wel ten goede komen aan de lokale bevolking en 
niet alleen aan de consumenten en bezoekers van het evenement (Harvey, 1989 en Critcher, 1992). 
De investering in nieuwe sportstadions, winkelcentra en nieuwe wegen kan er voor zorgen dat de 
lokale behoeften aan bijvoorbeeld opleiding, training en betaalbare woningen niet of nauwelijks aan 
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bod komen. Er is ook kritiek op het feit dat de Spelen vooral in welvarende Westerse steden worden 
gehouden. De eerste Spelen op het Afrikaanse continent moeten nog plaatsvi,nden, terwijl de Spelen 
van Rio de Janeiro in 2016 pas de eerste in Zuid-Amerika zijn. Er is twijfel of de minder bedeelde 
steden het evenement kunnen organiseren, maar op deze manier kunnen ze ook niet profiteren van 
de kapitaalstromen die op gang komen wanneer men het evenement organiseert (Essex, 1998). Tot 
nu toe wordt het kapitaal verdeeld onder reeds welvarende steden. 

4. 7 Ontwikkeling stadiongebieden 
Bij de ontwikkeling van stadions en stadiongebieden komt nog een aantal aandachtspunten naar 
voren die van belang zijn bij de ontwikkeling van het bijvoorbeeld het Olympisch stadion voor 
Amsterdam 2028. Zo zijn er een aantal! kernpunten wanneer wordt gekeken naar de ontwikkeling van 
stadions door de jaren heen. De volgende kernpunten zijn van belang voor toekomstige 
stadionontwikkelingen (In den Kleef, 2010 enErten en Özfiliz, 2006): 

• Bereikbaarheid 

• Veil'igheid 

• Duidelijke omschrijving van functies en eisen met betrekking tot het speelveld, 
ondersteunende faciliteiten en bijkomende faciliteiten. 

• Stadiontypen; businessstadion, superstad ion, sportscape of Olympisch stadion 

• Unieke belevenis 

• Ontmoetingsplaats 

• Toegankelijkheid 

Goed functionerende stadions en stadiongebieden worden gekenmerkt door de volgende punten {In 
den Kleef, 2010): 

• Het stadion en stadiongebied moet voldoen aan de eisen en behoeften van alle 
gebruiksgroepen die het stadion(gebied) voor welke doeleinden dan ook gebruiken, zolang 
die vooraf maar bepaald zijn. 

• In het stadiongebied moet meerdere dagen per week, het liefste 24 uur per dag, 7 dagen per 
week iets gebeuren 

• Een stadiongebied moet interessant zijn voor commerciële partijen. 

Om het stadiongebied 24 uur per dag, 7 dagen per week levendig te houden en tevens interessant te 
maken voor commerciële partijen, is een mix van functies nodig. Zo kan wonen, werken, winkelen en 
recreëren gecombineerd worden. De mix tussen deze functies is afhankelijk van de lokale 
marktomstandigheden. In figuur 29 is een ontwikkelingsmodel weergegeven dat inspeelt op de 
ontwikkeling van stadions en stadiongebieden. 
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Figuur 29: Ontwikkelingsmode/ stadions en stadiongebieden (In den Kleef, 2011} 

4.8 Conclusie 
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Het is duidelijk dat de Olympische Spelen een brug vormen tussen sport en stedelijke vernieuwing. 
Wat ooit begon als een simpel sportevenement is uitgegroeid tot een ware globale wedstrijd tussen 
steden om het mogen organiseren van de Spelen. Voor de organiserende steden biedt het 
evenement unieke kansen om publiciteit te genereren, investeringen los te weken en hun 
infrastructuur en imago te moderniseren. De Spelen zijn steeds meer toegenomen in schaal een 
aanzien dus hebben ze ook steeds nadrukkelijker hun fysieke foetprint achtergelaten in de stad. De 
grootte en aard van de veranderingen in de organiserende steden verschilt nogal per editie waardoor 
er geen sprake is van de Olympische Stad als type stad. Het is wel duidelijk dat de invloed van de 
Spelen op de steden verder gaat dan de 17 dagen die het evenement duren. De Olympische Spelen 
dienen steeds vaker als katalysator voor gebiedsontwikkeling. Het evenement is voor de 
beleidsbepalers een middel om stedelijke plannen voor de lange termijn naar voren te halen en te 
financieren . Zo dienen de Spelen niet als initiator van nieuwe plannen maar vaker als versneller van 
bestaande plannen. Zelfs wanneer een stad zich kandidaat stelt maar de Spelen niet toegewezen 
krijgt, kan de planning die aan de kandidaatstelling voorgaf gaat werken als katalysator. De stedelijke 
veranderingen die mogelijk gemaakt worden in de steden worden ook wel de nalatenschap van de 
Spelen genoemd. De belangrijkste conclusies worden puntsgewijs weergegeven : 

• De impact van de Spelen op de organiserende stad op het gebied van voorzieningen en 
faciliteiten, infrastructuur, en milieu is door de jaren heen toegenomen. 
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• Waar voor vroegere edities van de Spelen enkel sportvoorzieningen werden gebouwd, 
wordt het evenement tegenwoordig aangegrepen om stedelijke vernieuwing te 
bewerkstelligen. 

• Olympische Spelen kunnen dienen als katalysator in een gebiedsontwikkeling. 

• Sponsorgelden vormen een steeds belangrijkere vorm van inkomsten voor de Olympische 
Spelen. 

• Het is belangrijk dat de publieke investeringen in het evenement en de stedelijke 
vernieuwing ten goede komen aan de gemeenschap en niet alleen aan bezoekers van het 
evenement. Dit aspect dreigt ondergesneeuwd te raken door de grootte van het 
evenement en bijbehorende investeringen. 

• De ontwikkeling van stadiongebieden kent eigen kenmerken en belangrijke voorwaarden 
waaraan het moet voldoen om tot een succesvolle gebiedsentwikkeling te komen. 
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In dit hoofstuk zal de nalatenschap, of erfenis van de Olympische Spelen onder de loep worden 
genomen. In enge zin kunnen hier alle voor de Spelen gebouwde voorzieningen mee worden 
aangeduid, maar in brede zin bestaat de nalatenschap van de Spelen uit meer aspecten. Wanneer de 
betekenis van het begrip is gedefinieerd, kan duidelijk worden gemaakt hoe de erfenis van de Spelen 
meetbaar kan worden gemaakt. Vervolgens is het interessant om te kijken naar de strategieën voor 
het hergebruik van de Olympische voorzieningen om zo de levensduur tot ver na het evenement te 
verlengen. Als laatste zal worden gekeken naar de erfenis van de Olympische Spelen op drie 
verschillende locaties, namelijk Barcelona (1992), Atlanta (1996) en Sydney (2000). 

S.llnleiding 
In zijn totaal duren de Olympische Spelen 16 dagen en 27 dagen wanneer de Paralympics 
meegenomen worden. Dit betekent dat de benodigde voorzieningen en infrastructuur primair 
gebruikt worden voor een evenement van hooguit een maand. Een veel voorkomend probleem dat 
zich direct na afloop van de Spelen voordoet is het ontstaan van zogenaamde "witte olifanten". De 
meest voorkomende definitie van een witte olifant is: een waardevolle bezitting die de eigenaar niet 
kwijt kan raken en waarvan de kosten voor het in stand houden de eventuele baten overschrijden. 
Financieel gezien kan worden gesteld dat het meer kost dan het opbrengt. Naast het feit dat het een 
financiële last is, vormt het ook een ruimtelijk probleem. Ruimte binnen een stad wordt bezet door 
een of meerdere gebouwen, terwijl deze ruimte ook anders ontwikkeld had kunnen worden, 
misschien wel beter en met een grotere waarde voor de maatschappij. Een gebouw dat niet in 
gebruik is brengt deze problemen met zich mee. In de Olympische context wordt over witte olifanten 
gesproken wanneer men het heeft over weinig gebruikte of leegstaande voorzieningen in de post
Olympische periode. Of zoals Kozloff (2007) het stelt: lege voorzieningen. Enkele voorbeelden, zoals 
het Olympisch stadion van Beijing zijn reeds voorbij gekomen. Een kijk naar de voorbije edities van de 
Olympische Spelen leert dat het probleem blijft bestaan. Robinson en Torvik (2003) stellen dat dit te 
maken heeft met het feit dat de gezaghebbers en politici die inzetten op het organiseren van de 
Spelen. De voordelen van het organiseren van de Spelen worden vaak ingebracht in het publieke 
debat en kan zo de kiezers enthousiast maken, terwijl de nadelen vaak onderbelicht blijven. Cashman 
stelt in 2002: Er wordt onvoldoende aandacht besteed aan de post-Olympische periode en de 
nalatenschap van de Olympische Spelen. Kandidaat steden focussen vooral op het winnen van het bid 
voor het organiseren van de Spelen, het plannen van de Spelen zelf en vervolgens het succesvol 
organiseren van de Spelen, dat de periode daarna wordt genegeerd. 

"De combinatie van het hergebruik van gebouwen en sociaaleconomische voordelen wordt 
beschouwd als de 'heilige graal'" (Oxford Brookes, 2010) 

5.2 Olympische nalatenschap 
Het is lastig vast te stellen wanneer exact de term nalatenschap zijn intrede deed in de Olympische 
context. Met de Olympische nalatenschap wordt bedoeld: de mate waarin de Olympische Spelen erin 
slagen om vooraf, tijdens en na de Spelen een afdruk na te laten op het gebied waarin een 
Olympische gebiedsontwikkeling heeft plaatsgevonden. Deze tootprint kan een fysieke, 
economische, sociale, culturele of organisatorische impact hebben (LERI, 2007). In figuur 30 is de 
nalatenschapsfase binnen het Olympisch plan weergegeven. Duidelijk is dat de nalatenschapsfase al 
begint wanneer naar de haalbaarheid van de Spelen wordt gekeken. Het is van belang reeds in een 
vroeg stadium na te denken over de nalatenschap. In de loop der tijd is het belang van de impact van 
de Olympische Spelen toegenomen en is geprobeerd de term nader te onderzoeken. Het IOC heeft 
geprobeerd meer duidelijkheid te krijgen door een symposium te organiseren over de nalatenschap 
van de Olympische Spelen, genaamd "The Legacy of the Olympic Games: 1984 - 2000" (IOC, 2003). 
Tijdens dit symposium in 2002 is geprobeerd de diverse aspecten van Olympische nalatenschap te 
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Figuur 30: De verschillende fasen van het Olympisch plan vaar Amsterdam 2028 met daarbij de nalatenschap fase {Van der Sonde, 

2010} 

onderzoeken. Twee belangrijke zaken die werden behandeld waren nieuwe inzichten op het gebied 
van de duurzaamheid van de gebouwde voorzieningen en de planning van de post-Olympische 
periode. Er werd gesteld dat het IOC nieuwe plannen had aangaande de duurzaamheid van de 
voorzieningen en projecten van de Olympische steden waarbij de kwaliteit van de 
sportvoorzieningen voor de atleten gewaarborgd blijft, maar waarbij moet worden voorkomen dat er 
investeringen worden gedaan die niet bijdragen aan lange termijn voordelen voor de burgers. De 
organiserende stad moet zich bewust zijn van de kansen die de Spelen met zich meenemen maar ook 
de risico's die daaraan zijn verbonden. Organiserende comités en toekomstige kandidaatsteden 
wordt aangeraden een post-Olympische planning op te stellen waarbij de nalatenschap in de vorm 
van duurzame ontwikkeling voorop staat. De Spelen zijn van de gemeenschap waarbij de gehele 
bevolking van het land betrokken is. (IOC, 2002). Verder werd een onderscheid gemaakt tussen 
fysieke en niet-fysieke nalatenschap. 

Barcelona is een goed voorbeeld van een stad die erin geslaagd is een mega-evenement als de 
Olympische Spelen in te zetten om een stedelijke vernieuwing kracht bij te zetten. Hoewel iedere 
gaststad graag een voorbeeld neemt aan Barcelona, blijken er in werkelijkheid maar weinig steden in 
te slagen de nalatenschap ook volledig tot uitdrukking te laten komen na de Olympische Spelen 
(Kearney, 2005). 

5.2.1 Meetbaarheid nalatenschap 
De Olympische nalatenschap kan meetbaar gemaakt worden op negen hoofdonderdelen (LERI, 
2007), nl.: versterking van de stedelijke economie, creëren van werkgelegenheid, versterken van de 
toeristische sector, stedelijke vernieuwing, professionalisering, bevorderen van de s,portcu ltu ur, 
vergroten van saamhorigheid en betrokkenheid bevolking, verbeteren gehandicaptenvoorzieningen 
en milieu en duurzaamheid. Daarnaast kunnen er nog spin-off effecten zijn die de Olympische Spelen 
met zich mee kunnen brengen en die invloed hebben op het gebied waar de Olympische 
gebiedsantwikkeling heeft plaatsgevonden. Voordat de negen hoofdonderdelen worden behandeld 
wordt een steeds belangrijker wordend erfenis aspect van de Spelen besproken, namelijk de 
imagoversterking van de stad. 
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De Olympische Spelen bieden een stad een unieke kans het imago te vernieuwen en zich zo te tonen 
aan een internationaal publiek. Vooral sinds de Spelen grote media aandacht met zich mee brengen 
staat de stad internationaal in de spotlights. De media worden door de steden gebruikt om 
promotionele boodschappen uit te zenden. Hier hebben de steden zelf invloed op. Maar op de 
verslaglegging van het evenement door de media heeft een stad weinig invloed. Op beide manieren 
krijgt de kijker thuis een beeld van de stad. Het imago van het evenement wordt namelijk verbonden 
aan het imago van de stad. Wanneer een stad in staat is de Spelen succesvol te organiseren zorgt dit 
voor erkenning als een moderne wereldstad (Rivenburgh, 2005) 

De negen meetbare hoofdonderdelen volgens LERI (2007) zijn: 

Versterking van de stedeli jke economie 
Een sterke en duurzame stedelijke economie heeft een brede basis met een grote differentiatie aan 
bedrijvigheid en werkgelegenheid (Van de Berg, e.a., 2007) . De Olympische Spelen kunnen bijdragen 
aan het versterken en verbreden van de locale stedelijke economie. Vanuit de historische context 
ontstaan in steden dominante bedrijfssectoren. Deze dominante bedrijvigheid zorgt voor een 
bepaald 'imago van de stad. De Olympische steden kunnen een vicieuze cirkel doorbreken. De Spelen 
zetten de organiserende stad namelijk internationaal op de kaart. Dit kan leiden tot het aantrekken 
van nieuwe bedrijvigheid. Tevens zorgt het organiseren van de Spelen voor een impuls voor de 
toeristische sector (Brunet, 1995). 

Creëren van werkgelegenheid 
In de aanloop naar de Olympische Spelen leiden investeringen in de stad tot een verhoging van de 
werkgelegenheid. De ambitie van de stad bepaalt in grote mate het investeringsvermogen en 
daarmee de aangroei van werkgelegenheid en de stimulans voor de stedelijke economie (Preuss, 
2002) . Olympische investeringen zijn niet alleen fysiek van aard maar hebben ook een sociale en 
economische kant. Het stimuleren van werkgelegenheid is een zeer belangrijk onderdeel voor de 
stedelijke economie. De nalatenschap is succesvol wanneer de gecreëerde werkgelegenheid 
behouden blijft na afloop van het evenement. 

Versterken van de toeristische sector 
Tijdens en na de Spelen is er sprake van een verhoogd bezoekersaantal voor de stad. De Spelen 
kunnen er voor zorgen dat er wordt geïnvesteerd in toeristische voorzieningen in de stad zoals 
bijvoorbeeld de bouw van een nieuw museum. Dit leidt er toe dat de toeristische sector verder 
versterkt kan worden, ook na afloop van de Olympische Spelen. (Chalip, 2002) 

Stedelijke vernieuwing 
Vaak worden de Olympische Spelen gebruikt om stedelijke vernieuwing mogelijk te maken. Zo 
dienen de Spelen als katalysator in het proces van de gebiedsontwikkeling. De investeringen die los 
kunnen worden gemaakt bij het organiseren van de Spelen kunnen worden gebruikt om de stedelijke 
vernieuwing te versnellen en te verrijken (Nel'-lo, 1997) 

Professionalisering 
De complexiteit van de projecten die horen bij de organisatie van de Olympische Spelen vormen een 
goede leerschool voor professionals. De aangeleerde vaardigheden kunnen vervolgens bij andere 
projecten worden ingezet. Tevens kan de stad zich internationaal profileren met een internationaal 
georiënteerde bevolking, ook naar het internationale bedrijfsleven toe. 
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Sporten is naast goed voor de gezondheid, ook belangrijk vanwege het grote sociale aspect. De 
sociale cohesie in een stad kan worden vergroot zodat tegenstellingen tussen verschillende culturen 
kunnen worden overbrugd. Door de bouw van nieuwe sportaccommodaties wordt sport voor een 
breder publiek beschikbaar. Nieuwe sporten krijgen aandacht tijdens de Olympische Spelen waarmee 
de mensen kennis kunnen maken. 

Saamhorigheid en betrokkenheid bevolkingvergroten 
Mega evenementen spreken voor veel mensen tot de verbeelding en worden dan ook door velen 
beschouwd als een eer daar deel van uit te maken. Dit is mogelijk omdat tijdens de Spelen een grote 
vraag is naar vrijwilligers. Wanneer een stad de Spelen binnenhaalt ontstaat er een zekere trots 
onder de lokale bevolking. Deze trots is de ware ambassadeur van een stad of land 
(Panagiotopoulou, 2005) . 

Gehandicaptenvoorzieningen verbeteren 
T,ijdens de Spelen is het van belang dat de voorzieningen geschikt zijn voor gehandicapten. Dit geldt 
natuurlijk ook voor de paralympische Spelen die direct na de Olympische Spelen worden gehouden . 
Hiervoor dienen alle voorzieningen goed toegankelijk en comfortabel te zijn in gebruik voor zowel 
gehandicapte sporters als toeschouwers. 

Milieu en duurzaamheid 
Het IOC stelt sinds een aantal jaren ook eisen op het gebied van duurzaamheid en milieu wanneer 
met de kandidaatsteden beoordeelt. De steden moeten aantonen dat het organiseren van de 
Olympische Spelen geen negatieve gevolgen heeft voor het milieu en dat het evenement zelfs 
bijdraagt aan een verbetering van de milieuomstandigheden. Er is nog weinig bekend over het effect 
van de invoering van deze maatregelen. Wanneer er wordt gesproken over toekomstige Spelen als 
die van 2028, is het moeilijk in te schatten in hoeverre de milieu- en duurzaamheidseisen zijn 
geëvolueerd. Het is te verwachten dat de eisen steeds strenger worden en de Spelen bijvoorbeeld 
aan energiewinning moeten doen in plaats van het beperken van het verlies. Op het moment geldt 
een EPC (Energieprestatiecoëfficiënt, die de energetische efficiëntie van nieuwbouw aangeeft)) norm 
voor woningbouw van 0,6. Dit is het geval vanaf 2011, daarvoor was de norm 0,8. Verwacht wordt 
dat de norm vanaf 2015 wordt verlaagd tot 0,4.Dit wil zeggen dat de energetische efficiëntie steeds 
scherper wordt gesteld. Daarom is het niet ondenkbaar dat de norm snel op 0 zal liggen en daarna 
wellicht in de plus uit zal komen. Bij de bouw van een multifunctioneel stadion voor 2028 dient hier 
rekening mee te worden gehouden. 

5.2.2 Spin-off effecten 
Naast de hoofdonderdelen kunnen er ook spin-off effecten optreden die de Spelen met zich 
meebrengen en invloed hebben op het gebied en de bijbehorende vastgoedmarkt. Spin-off is de 
allesomvattende term voor de structurele effecten die een gebiedsontwikkeling creëert (Pieijte, 
2008). Deze effecten kunnen zowel positief (baten, opbrengsten etc.) als negatief (kosten, overlast 
etc.) zijn. Binnen spin-off effecten kan onderscheid gemaakt worden tussen beoogde en niet 
beoogde effecten, in het gebied of daarbuiten optredende effecten en directe of indirecte effecten. 
In tabel 1 van de bijlage zijn de meest voorkomende spin-off effecten weergegeven. Het is een 
complex begrip. Hieraan liggen drie aspecten ten grondslag. Ten eerste vallen spin-off effecten toe 
aan verschillende partijen. Zo kan de ontwikkeling van een hoogwaardige openbare ruimte effect 
hebben op een hogere waarde van het gerealiseerde vastgoed hetgeen effect heeft op de 
ontwikkelaar. De waardefluctuatie van het omliggende vastgoed komt ten goede aan de 
eigenaar(belegger) daarvan. Passanten krijgen een positievere ervaring van de openbare ruimte en 
voor ondernemers kan de aanzuigende werking van de ruimte een positief effect op de omzet 
hebben. Daarnaast vragen spin-off effecten aandacht voor de lange termijn. Pas dan kunnen de 
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effecten gemeten en geanalyseerd worden. Als laatste zijn veel effecten niet direct kwantificeerbaar 
of in euro's uit te drukken. Zo is de invloed van een ontwikkeling op het imago van dat gebied lastig in 
geld uit te drukken. 

Enkele voorbeelden van gebiedsantwikkeling waar spin-off effecten duidelijk zijn waar te nemen zijn 
het Sydney Opera House in Australië en het Guggenheim Museum in Bilbao, Spanje. 

Het Sydney Opera House maakte deel uit van de ontwikkeling van het havengebied van Sydney. In de 
loop der tijd zijn bij deze gebiedsantwikkeling de spin-off effecten duidelijk geworden. In 1973 werd 
het gebouw opgeleverd en bleken de kosten zo hoog uitgevallen dat men vraagtekens stelde bij de 
ontwikkeling ervan en men zelfs van mening was dat het misschien beter niet gebouwd had kunnen 
worden. De spin-off van de ontwikkeling van het havengebied voor de stad Sydney heeft dit 
inmiddels ruimschoots goedgemaakt. Het havengebied met het Opera House is een icoon voor de 
stad en een enorme toeristische aantrekkingskracht (Pieijte, 2008). 

In Bilbao, de hoofdstad van Baskenland, is het Guggenheim museum gevestigd. Ondanks de 
economische malaise waar de stad eind jaren negentig mee kampte vanwege het instorten van de 
ijzerindustrie, leefde de stad op door de komst van het museum. De opening vond plaats in 1997 en 
sindsdien is Bilbao veranderd van een industriële havenstad in een internationale, moderne 
toeristische stad met grote aantrekkingskracht op kunst- en architectuurliefhebbers. Dit effect staat 
sindsdien daarom bekend als het "Bilbao effect" of "Guggenheim effect". Zo kan de ontwikkeling van 
een internationale trekker een gehele stad of regio op de internationale kaart zetten (lópez, 2005) . 

5.2.3_Gentrificatie 
Het effect van gentrificatie treedt op wanneer in een bestaand stedelijk gebied intensieve stedelijke 
transformatie opgaven worden uitgevoerd. Deze opgaven zijn gericht op fysieke, economische en 
sociale vernieuwing. In dit soort gebieden is vaak sprake van een eenzijdige bevolkingsopbouw voor 
de ingrepen, voornamelijk bestaande uit lagere inkomensgroepen. Voor een betere sociale 
verhouding na de ingrepen kunnen niet alle oud bewoners in het gebied terugkeren. Door een 
gevarieerdere samenstelling van de bevolking na te streven moet de leefbaarheid in het gebied 

Positief Negatief 

• Stabilisatie van verslechterende gebieden 

• Hogere vastgoedwaarden en verminderde leegstand 

• Hogere lokale belastingopbrengsten 

• Bevorderen van verdere ontwikkelingen 

• Bevorderen van sociale menging 

• Verminderde criminaliteit 

Tabe/2: Impact van gentrificatie op de buurt (Atkinson, 2004) 
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verbeteren (Atkinson, 2004). Vaak gaat gentrificatie samen een prijsstijging van het vastgoed. In 
tabel 2 zijn de voor- en nadelen opgesomd van gentrificatie op de buurt. Het is van belang deze 
aspecten van gentrificatie mee te nemen in het onderzoek wanneer er wordt gekeken naar de 
ontwikkeling van het Olympisch stadion voor Amsterdam 2028. Wanneer er een nieuw stadion in een 
bestaande buurt wordt ontwikkeld en de secundaire functie moet worden bepaald, is het van belang 
te weten wat voor impact deze functies op de buurt hebben. Het stadion en de voorzieningen 
moeten dan ook ten goede komen aan de bevolking, het moet na afloop als het ware teruggegeven 
worden aan de bewoners, daarbij bijdragend aan de opwaardering van de buurt zelf. 

Uit onderzoek blijkt dat gentrificatie vaak een negatief proces is dat aangedreven wordt door de 
zoektocht naar kapitaal en het uit elkaar halen en verplaatsen van armere gebieden. De 
bijbehorende beleidsmaatregelen blijken vaak gericht op deze achtergestelde gebieden en de 
waarde die deze gebieden kunnen vertegenwoordigen in plaats van de bevolking die zij huisvesten 
(Atkinson, 2004). Wanneer een meer duurzame oplossing voor een gebied wordt nagestreefd, zal 
meer gelet moeten worden op het verbeteren van de voorzieningen en de openbare ruimte voor 
reeds aanwezige inwoners van een gebied, in plaats van alleen te mikken op de toestroom van 
midden inkomens naar het gebied. Dit houdt niet in dat diversiteit slecht is, maar dat de focus hier 
op vaak ten koste gaat van de belangen van de huidige bewoners. 

5.3 Strategieën voor nalatenschap en hergebruik Olympische voorzieningen 

Er worden twee strategieën behandeld aangaande de nalatenschap en het hergebruik van 
Olympische voorzieningen. In het verleden is vaker geprobeerd om de fysieke omgeving op te 
waarderen en dat te koppelen aan sociaaleconomische doelen. Wanneer het gaat om het hergebruik 
van de Olympische voorzieningen moet op twee vlakken worden gekeken. Het gaat om de gebouwen 
zelf maar ook om het verwezenlijken van de overige doelen die gekoppeld zijn aan de nalatenschap. 
De link tussen beide is misschien niet altijd aanwezig maar voor optimalisatie van de nalatenschap 
moet er een bepaalde synergie zijn . 

5.3.1 De strategieën 
De eerste strategie is het hebben van geen plannen met betrekking tot hergebruik van gebouwen of 
nalatenschap. Tegenwoordig wordt er meer aandacht geschonken aan het hergebruik van 
voorzieningen maar dat was niet altijd het geval. Athene 2004 wordt vaak genoemd als voorbeeld 
van slecht hergebruik van de gebouwen, maar andere aspecten als de verbetering van de openbare 
ruimte, de aanleg van infrastructuur en andere milieutechnische verbeteringen zijn wel gerealiseerd 
in Athene (LERI, 2007) . In Sydney lag de focus op duurzaamheid op het gebied van energiebesparing 
van de gebouwen tijdens de Spelen en niet op wat er met de gebouwen na het evenement zou 
gebeuren. Dit leidde in eerste instantie tot 'witte olifanten' en een Olympisch park dat niet was 
ontworpen voor post-Olympisch gebruik. Private partijen namen het grootste deel van de kosten op 
zich aangaande de bouw van het Olympisch stadion, en waren dan ook belast met de exploitatie na 
afloop van de Spelen. De concurrentie met andere stadions in de stad en het gebrek aan voldoende 
sportclubs zorgde voor een weinig gebruikt stadion. Later werd er een masterplan opgesteld voor het 
Olympisch park omdat men inzag dat er onvoldoende op voorhand was nagedacht over het gebruik 
na de Spelen. Een andere strategie is het meenemen van de erfenis reeds in een vroeg stadium bij 
het plannen van de Spelen. Er zijn verschillende manieren om dit te doen (Oxford Brookes, 2010). 

• Zo kunnen de Olympische voorzieningen en faciliteiten onderdeel zijn van een grotere 
stadsvisie maar niet het middelpunt van de focus. Barcelona is hierbij het duidelijkste 
voorbeeld. De Spelen van 1992 worden vaak als model gebruikt voor een succesvolle 
Olympisch gedreven herontwikkeling. Maar de herontwikkelingsstrategie was gebaseerd op 
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een plan op stadsniveau en niet op de Olympische voorzieningen zelf. Het Olympisch dorp 
werd wel verkocht voor herontwikkeling na de Spelen maar dit had een financiële 
achtergrond vanwege het gebrek aan publieke financiering en was geen onderdeel van de 
originele strategie. Veel sportvoorzieningen bleven in publieke handen en sommige vonden 
een nieuwe functie. Het was echter de grotere herontwikkeling van de stad die de sleutel 
vormde voor het succes van Barcelona en de aanleg van infrastructuur en publiciteit 
verbonden aan de Spelen maakten dit zichtbaar. 

• Er kan ook gekozen worden voor het ontwikkelen van een hoogstaand stadsdeel dat zich 
specifiek richt op een bepaalde sector. De focus kan daarbij bijvoorbeeld liggen op het 
concept de "Sport-stad". Smith (2010) geeft aan dat steden dit concept steeds vaker 
gebruiken om de economische ontwikkeling en het toerisme een boost te geven. Dit kan 
door voort te borduren op een eerder evenement zoals de Commonwealth Games in 
Manchester. In Nederland is er sportstad Heerenveen waar behalve het stadion diverse 
andere sportvoorzieningen zijn geclusterd. In Manchester is SportCity gerealiseerd. Het werd 
in 2002 ontwikkeld voor de Commonwealth Games, inclusief een voetbalstadion (City of 
Manchester Stadium) met een capaciteit van 48.000. Dit is tegenwoordig de thuishaven van 
voetbalclub Manchester City. In het "nieuwe" stadsdeel wordt het Olympisch park en de 
bijbehorende gebouwen hergebruikt en verbonden aan een grotere 
herbestemmingsstrategie om het park te integreren met de stad en zo een hoogstaand 
stadsdeel te creëren dat een cluster vormt van vele sportvoorzieningen zoals het nationale 
squash centrum en het Manchester Velodrome. Naast topatleten maken ook veel inwoners 
gebruik van de faciliteiten. 

• Bij het ontwikkelen van het Olympisch park kan ook vanuit een kansgerichte gedachte 
worden gewerkt. Hierbij wordt een globaal masterplan gemaakt met bepaalde ontwerp 
richtlijnen maar waarvan de invulling afhankelijk is van de vraag van de markt. Zo was in 
Sydney reeds bekend dat tijdens, maar ook zeker na afloop van de Spelen, ingezet zou 
worden op een duurzame invulling van het Olympisch park. In een masterplan werden 
richtlijnen gesteld aangaande de duurzaamheid. Er werden in het gebied nieuwe sport- en 
onderwijsvoorzieningen gebouwd waaronder een groot skatepark en een academie voor 
sportwetenschappen, een centrum voor creatieve bedrijvigheid en een ziekenhuis 
gespecialiseerd in sportblessures en orthopedie. 

• De laatste strategie focust op de gemeenschap. Het is namelijk belangrijk bij het formuleren 
van een strategie om ook de behoeften en betrokkenheid van de lokale bevolking mee te 
nemen. Dit kan op stadsniveau maar ook op een lokaal niveau. Barcelona is een voorbeeld 
waarbij de herontwikkeling van de stad voor een groot deel rust op de behoeften van lokale 
buurten. 
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De meeste discussies aangaande het hergebruik van de voorzieningen beginnen met een 
categorisatie van verschillende manieren om Olympische voorzieningen te gebruiken na afloop van 
de Spelen. Deze is te vinden in onderstaande tabel 3. 

Gebruik Uitkomst 

1. Identiek gebruik van de voorziening De sportvoorziening blijft als zodanig dienst doen, 
bijvoorbeeld een atletiekstad ion, voetbalstadion of 
zwembad. Dit zou onderdeel kunnen zijn van een grotere 
strategie zoals de eerder besproken Sport-stad. De 
voorzieningen kunnen zowel in private handen komen of 
openbaar toegankelijk zijn voor iedereen. 

2. Alternatief gebruik van de voorziening De sportvoorziening krijgt een nieuwe bestemming. Er 
kunnen bijvoorbeeld opleidingen of culturele instellingen 
worden gevestigd, maar ook woningen, winkels en 
kantoren als onderdeel van de ontwikkeling van een 
bepaald stadsdeel. 

3. Gemengd gebruik van de voorziening Deze vorm is een combinatie van 1, 2 en 5. Zo kan 
bijvoorbeeld een school of sportopleiding in het Olympisch 
stadion geplaatst worden. 

4. Tijdelijke voorzieningen Deze voorzieningen worden gebouwd voor gebruik 
uitsluitend tijdens de Olympische Spelen. 

s. Symbolisch gebruik van de voorziening De gebouwen en/ of het Olympisch park hebben een 
symbolische rol ter nagedachtenis aan het evenement zelf 
en als symbool voor de vernieuwde stad, zoals in Beijing. 

Tabe/3: Typen hergebruik Olympische voorzieningen (Oxford Brookes, 2010) 

Bij identiek gebruik van de voorziening moet vooraf 
inzicht zijn in de mate van gebruik na afloop van het 
evenement, zoals het City of Manchester stadion. In 
Sydney was dit niet het geval en waren extra 
investeringen achteraf nodig op evenementen binnen 
te halen en het Olympisch stadion rendabel te laten 
zijn. 
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Figuur 31: City of Manchester Stadium 
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Bij alternatief gebruik van een voorziening 
voor bijvoorbeeld concerten is het ook van 
belang hier vooraf over na te denken. Een 
goed voorbeeld hiervan is het Olympisch 
stadion van München waar ondanks de 
aanwezigheid van een groot stadion, extra 
voorzieningen dienen te worden getroffen 
wanneer er een evenement wordt gehouden 
omdat het stadion zelf daar niet geschikt voor 
is. In figuur 32 is te zien dat de schaal van het 
stadion niet overeenkomt met het 
evenement, in dit geval Cirque du Soleil, 
waardoor er tenten in het stadion zijn 
geplaatst. 

Figuur 33: Herontwikkelde Highbury stadion 
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Figuur 32: Olympisch stadion München 
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Een ander voorbeeld hiervan is het Highbury 

stadion in Londen dat jarenlang dienst deed 

als thuisbasis voor de voetbalclub Arsenal. 

Na de bouw van een nieuw stadion, werd 

het oude stadion herontwikkeld tot een 

woongebouw met luxe appartementen. Dit 

is te zien in onderstaande figuren 33 en 34 

waar de oude en nieuwe situatie te zien zijn 

van de herontwikkeling van Highbury. 

Figuur 34: Het voormalige Highbury stadion 
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Een voorbeeld van gemengd gebruik is het 
Parkstad Limburg stadion in Kerkrade (figuur 35). 
Het stadion is de thuishaven van voetbalclub Roda 
JC maar huisvest tevens commerciële ruimten. Zo is 
er een Fair Play casino aanwezig in het stadion, en 
een discotheek genaamd Bozzini. Het stadion is 
onderdeel van de Rodaboulevard, een 
bedrijventerrein van circa 34 hectare. 

Tijdelijke voorzieningen worden speciaal voor een 
evenement opgebouwd om na afloop weer snel te 
kunnen worden afgebroken. Een voorbeeld 
hiervan is het beachvolleybalstadion in Klagenfurt, 
Oostenrijk dat speciaal werd opgebouwd voor een 
evenement, genaamd de Al Beach Volleybali 
Grand Slam. De capaciteit is 7.000. Het stadion is 
te zien in afbeelding 36. 

Figuur 35: Parkstad Limburg stadion 

Figuur 36: Tijdelijke stadion Klagenfurt 
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Een symbolisch gebruik van de voorziening is ook mogelijk. Zo wordt het Olympisch stadion van 
Beijing 2008 tegenwoordig vooral nog gebruikt als toeristische trekpleister waar bezoekers 
bijvoorbeeld tegen betaling een Olympische medaille ceremonie kunnen ondergaan. Het is vooral 
een symbool voor de vernieuwing van de stad. 

De onderverdeling in typen hergebruik alleen, bieden slechts specifieke keuzes en plaatst het 
hergebruik van de voorzieningen niet in een bredere context van de hiervoor behandelde strategieën 
aangaande de nalatenschap. Op deze manier wordt voorbij gegaan aan de kansen op synergie tussen 
de gewenste nalatenschap en het hergebruik van de Olympische voorzieningen. Het is val belang de 
strategieën aangaande hergebruik en het type hergebruik te combineren. Daarnaast is ook de 
eigendomssituatie van grote invloed op de gewenste nalatenschap. Het type eigendom kan 
bijvoorbeeld worden verkocht aan een eindgebruiker. Private partijen kunnen zo reeds bij de 
ontwikkeling financieel bijdragen, maar de bijdrage aan de gemeenschap is gering. Daar kan een 
voorziening verkocht worden aan een private eigenaar met voorwaarden voor bijdragen aan het 
maatschappelijk nut. Het is een afweging tussen de gewenste publieke invloed en de mogelijkheden 
tot financiering van de voorzieningen (Oxford Brookes, 2010). 
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Beleid en regelgeving spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming van een gedegen 
nalatenschap. Toch wordt dit vaak over het hoofd gezien bij evaluaties. Door aanpassing of 
aanscherping van de regelgeving kan ook in de verdere toekomst de gewenste nalatenschap worden 
veiliggesteld. De Olympische Spelen worden gezien als het voorbeeld van een top-down benadering 
van het plannen en ontwikkelen. Een grote globale instantie als het IOC kiest een stad uit voor het 
organiseren van het evenement en de druk op het plannen van de Spelen op een relatief korte 
termijn, waarbij een groot deel van de wereld meekijkt over de schouder, zorgt ervoor dat die stad 
publieke lichamen samenstelt met verregaande bevoegdheden. Steeds vaker worden er 
samenwerkingsverbanden aangegaan door publieke en private partijen. Dit zorgt ervoor dat de 
discussie over het veiligstellen van een gewenste nalatenschap steeds belangrijker wordt. Er zijn 
diverse strategieën voor de planning van het Olympisch park en het in kaart brengen van bepaalde 
ontwikkelingen met ieder hun eigen voor- en nadelen. Deze zullen hier behandeld worden. 

• Top down publiek lichaam 
Veel Spelen worden gepland door speciaal opgerichte publieke lichamen met veel macht. 
Door dit plannen op grote schaal zijn de mogelijkheden tot het letten op de details echter 
beperkt. Ze hebben de mogelijkheid om plannen met een grotere snelheid te realiseren maar 
kunnen wel een negatieve invloed hebben op de algehele ontwikkelingsstrategie en lokale 
belangen. Volgens Burbank (2001) had deze deze manier van werken een belangrijke 
bijdrage aan de weinige aandacht op nalatenschap en de grotere stedelijke vernieuwing bij 
de Spelen van Atlanta in 1996. Het publieke lichaam dat het bid had voorbereid waarmee de 
Spelen werden binnengehaald werd beschouwd als te veel gericht op de publieke sector 
terwijl de Spelen hoofdzakelijk door private partijen werd gefinancierd. Het Olympisch 
comité van Atlanta werd vervolgens zo opgericht dat het minder werd gecontroleerd en 
meer zakelijke en andere interesses meenam in haar beleid. 

• Politiek debat 
De politieke samenwerking op diverse niveaus heeft volgens sommigen een belangrijke 
bijdrage geleverd aan het succes van de Spelen van Barcelona in 1992. De voorbereiding en 
organisatie van de Spelen werd geleid door publieke partijen waarbij alle belangrijke 
organisaties betrokken waren. Het stadsbestuur werkte nauw samen met regionale en 
nationale overheid . (Marshall, 2004) Wettelijke en democratische processen werden niet 
opzij geschoven door speciaal opgezette publieke lichamen zoals hierboven beschreven. 
Tijdens de periode van voorbereidingen op de Spelen vonden er ook diverse verkiezingen 
plaats waardoor verschillende organisaties verantwoording dienden af te leggen aangaande 
hun rol en uitgaven, en men voortdurend plannen bij moest schaven om eens sterke 
nalatenschap voor verschillende doelgroepen veilig te stellen. 

• Samenwerkingsverbanden 
Een van de meest waardevolle aspecten van de nalatenschap van het organiseren van een 
mega-evenement is volgens de betrokken partijen de kans om samen te werken met partijen 
uit andere sectoren en disciplines. Door samenwerkingsverbanden aan te gaan tijdens de 
organisatie van een evenement, kan een basis worden gelegd voor betere en snellere 
samenwerking in de toekomst. Direct na het evenement kan het echter lastig zijn over de 
verdeeldheid van de taken en verantwoordelijkheden. 
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Het is tegenstrijdig dat ondanks de focus op het creëren van een duurzame nalatenschap 
voor de lokale bevolking en de gemeenschap, deze partijen niet vertegenwoordigd zijn in de 
lichamen die de Olympische gebieden ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor de partijen die gaan 
over het vaststellen van de nalatenschap. Ook hier zijn geen vertegenwoordigers vanuit de 
lokale gemeenschap aanwezig. Barcelona geldt als uitzondering door niet de geldende wet
en regelgeving aan te passen ten behoeve van de planning van de Spelen maar die te 
handhaven en zodoende constant verantwoording aan de bevolking af te leggen. De lokale 
bevolking kan ook bijdragen aan de Spelen door als vrijwilliger mee te helpen aan het 
evenement. Dit kan op zichzelf ook voor een positieve nalatenschap zorgen doordat 
werklozen zo kunnen laten zien aan het werk te willen en voor toekomstige evenementen in 
de stad wederom een bijdrage kunnen leveren. 

• Beleidsbepaling ten aanzien van projecten en gebouwen 
Het is ook belangrijk te kijken naar de beleidsafspraken die gemaakt worden ten aanzien van 
bepaalde gebouwen of projecten wanneer het gaat over het hergebruik van Olympische 
voorzieningen. Ook hier is het belangrijk om lokale belangen mee te nemen in de 
besluitvorming. Als voorbeeld kan de ontwikkeling van het City of Manchester Stadium 
genomen worden. Bij de ontwikkeling van het stadion zijn een aantal afspraken gemaakt. Het 
stadion is eigendom van de stad Manchester die het verhuurt aan de voetbalclub 
Manchester City. Er werden duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van het stadion. 
Zo zou· het stadion 100 dagen per jaar voor publieke doeleinden gebruikt worden zoals het 
huisvesten van de Manchester marathon. Om de lokale bevolking te betrekken bij het 
stadion werden meerdere evenementen georganiseerd waardoor ook zij profijt konden 
hebben van het stadion. 

Zo blijkt dat de juiste manier van beleidsbepaling en de wijze waarop wet- en regelgeving worden 
gehanteerd alsmede de wijze van samenwerking, van essentieel belang is bij het veiligstellen van een 
goede nalatenschap. De beste manier is door constant in debat te gaan met de lokale bevolking en 
verantwoording af te leggen voor de gemaakte keuzes. Het nadeel is dat de besluitvorming erg traag 
is en het de vraag is of een groot evenement als de Olympische Spelen op deze manier op tijd 
geregeld kan worden. Tevens is het van belang om net als Barcelona in 1992, een stedelijke strategie 
te hebben die rekening houdt met de nalatenschap en deze zelfs versterkt . 

5.4 Conclusie 

• De nalatenschap van de Spelen kan na afloop worden gemeten op 10 onderdelen: 
versterking stedelijke economie, creëren van werkgelegenheid, versterken van de 
toeristische sector, stedelijke vernieuwing, professionalisering, bevorderen van de 
sportcultuur, saamhorigheid en betrokkenheid bevolking vergroten, 
gehandicaptenvoorzieningen verbeteren, milieu en duurzaamheid, imagoversterking van 
de stad. Door deze onderdelen van de nalatenschap van de Spelen te nemen, en deze 
samen te voegen bij de ontwikkeling en planning van de Spelen kan reeds in een vroeg 
stadium worden bedacht hoe de stad op de lange termijn optimaal kan profiteren van het 
evenement. De invulling van de nalatenschap is belangrijk voor een stad om deze tijdig 
duidelijk te hebben. Deze zijn als volgt samen te vatten: 

o Imagoverbetering 
o Economische effecten 
o Infrastructuur en (sport)voorzieningen 
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• Een Olympische gebiedsentwikkeling heeft ook te maken met spin-off effecten met zich 
mee, waar bij de planning van het Olympisch stadion rekening mee dient te worden 
gehouden. Dit is erg lastig omdat de spin-off effecten vooral op de lange termijn effect 
hebben en niet altijd controleerbaar zijn. Wanneer een Olympisch stadion in een stedelijke 
omgeving wordt gepland, dienen de effecten die dit heeft op de lokale samenleving in acht 
te worden genomen. De belangen van de huidige bewoners van het gebied mogen niet 
ondergesneeuwd raken wanneer er sprake is van een stedelijke vernieuwing. 

• Er zijn strategieën om de gewenste nalatenschap te realiseren en dit te koppelen aan het 
hergebruik van Olympische voorzieningen. Zo kan er gekozen worden, geen rekening te 
houden met hergebruik van de voorzieningen, of reeds in een vroeg stadium de erfenis van 
de voorzieningen in de plannen mee te nemen . Hierbij kan gekozen uit vier opties: 

o onderdeel van een grotere stadsvisie 
o een hoogstaand stadsdeel dat zich specifie'k richt op een bepaalde sector 
o een kansgerichte aanpak 
o gefocust op de gemeenschap. 

• Bij deze strategieën horen vijf typen van hergebruik van de Olympische voorzieningen: 
o identiek gebruik 
o alternatief gebruik 
o gemengd gebruik 
o symbolisch gebruik. 

• Voor het plannen van de gewenste nalatenschap zijn er diverse mogelijkheden in beleid en 
regelgeving om dit te verwezenlijken: 

o Top down 
o politiek debat 
o samenwerkingsverbanden 
o betrokkenheid lokale bevolking 
o beleidsbepaling ten aanzien van projecten en gebouwen. 
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6. Casestudies: de erfenis van de Spelen van Barcelona, Atlanta en Sydney 
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de nalatenschap van de Olympische Spelen van 1992 in 
Barcelona, 1996 in Atlanta en 2000 in Sydney. De nalatenschap wordt beoordeeld aan de hand van 
vijf punten voor de invulling van de nalatenschap die in hoofdstuk 5 zijn behandeld: 

• Imagoverbetering 

• Economische effecten 

• Infrastructuur en (sport)voorzieningen 

• Leefbaarheid 

• Stedelijke vernieuwing. 

6.1 Barcelona 1992 
In hoofdstuk 4 is reeds uitgebreid ingegaan op de Olympische Spelen van Barcelona 1992 en de 
doelstellingen die de stad daarbij voor ogen had. Nu zal de impact van de Spelen worden besproken . 

Imagoverbetering 
De Spelen van 1992 transformeerden Barcelona van industriestad naar een bruisende toeristische 
trekpleister. Veel problemen rondom het verpauperde havengebied werden door de organisatie van 
het evenement opgelost. 

Economische effecten 
Wanneer de economische effecten van de Spelen worden beoordeeld, wordt gekeken naar de 
impact van het evenement op de bedrijvigheid, de werkgelegenheid, het Bruto Binnenlands Product 
(BBP) en de toeristische sector. Daarnaast wordt gekeken in hoeverre deze effecten hebben 
bijgedragen aan de ontwikkelingen van de stad. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de fasen 
voor, tijdens en na de Spelen om zo het effect te kunnen beoordelen (Van den Aker et.al., 2010) . 
Eerst zal worden gekeken naar de kosten en baten van de Olympische Spelen van 1992. 

• Kosten en baten 
De investeringen in infrastructuur, (sport)faci liteiten en veiligheid vormden de grootste 
kostenposten . De vooraf geschatte kosten liepen op naarmate de Spelen naderden. Vooraf 
werd een raming gemaakt van 1,5 miljard US$, maar de gerealiseerde kosten bedroegen 1,7 
miljard US$. (Boersma, 2008) 

De totale opbrengsten, voornamelijk uit de verkoop van televisierechten en 
sponsorinkomsten, zijn na de Spelen vastgesteld op 2 miljard US$. Dit geeft een positief saldo 
van 300 miljoen US$. Wanneer er wordt gekeken naar de totale kosten van de Olympische 
Spelen, zijn deze vastgesteld op 11,5 miljard US$. De organisatiekosten zijn grotendeels 
terugverdiend met de inkomsten uit televisierechten en sponsorgelden, de infrastructuur is 
voor rekening gekomen van de publieke partijen. Alleen de aanleg van tolwegen is bekostigd 
door private investeerders (Brunet, 1995; Boersma et al, 2008; Straeter, 2009) 

De directe economische effecten van de Spelen werden na afloop berekend Madden en 
Crowe, en vastgesteld op 11,4 miljard US$. Hierbij worden de inkomsten gevormd door de 
uitgaven van de toeristen tijdens het evenement. De uitgaven worden gevormd door 
organisatiekosten en de bouw- en vernieuwingskasten van de (sport)faciliteiten. 
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• Werkgelegenheid 
De Spelen werden georganiseerd met het oog op het aantrekken van bedrijvigheid, zowel 
lokaal als (inter)nationaal. Dit heeft tot gevolg dat er meer banen worden gecreëerd. 
Daarnaast werd er beoogd op korte termijn meer banen te creëren door de toenemende 
bouwactiviteiten ten behoeve van de Olympische Spelen. (Brunet, 1995). De werkloosheid 
daalde in Barcelona van een aantal van 128.000 in november 1986, naar 61.000 in juli 1992. 
Dit betekent een daling van 52% (Brunet, 1995). De impact van de Spelen wordt zo geschat 
op 67.000 banen waarvan 35.000 tijdelijke banen. Vooral de bouwsector kende een sterke 
(tijdelijke) groei in het aantal banen. Veel nieuwe werknemers kwamen vanuit andere regio's 
in Spanje naar Barcelona getrokken met het vooruitzicht op een baan. 
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Wanneer na de Spelen de 
balans wordt opgemaakt 
wordt duidelijk dat er 20.000 
nieuwe banen aan de 
arbeidsmarkt zijn toegevoegd. 
Dit is mede het gevolg van 
bedrijven die zich in Barcelona 
hebben gevestigd. Toch is de 
impact op langere termijn 
moeilijk te bepalen. De cijfers 
moeten in de juiste context 
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worden beschouwd. Zo was er Tabel4: Ontwikkeling werkgelegenheid (Straeter, 2009) 

in de jaren tachtig een sterke 
groei in de regionale economie van Barcelona te zien, en blijft de groei van de 
werkgelegenheid van de stad achter op nationaal niveau zoals te zien is in tabel4. 

• Toerisme 
Barcelona wilde de stad 
aantrekkelijker maken voor 

2001 

toeristen. In sportsector speelt 
een belangrijke rol binnen de 
toeristische sector van de stad. In 
aanloop naar de Spelen nam het 
hotelaanbod sterk toe door de 
stijging van het aantal toeristen 

twee )lar één jaar ~ één jaar twee )lar 

en de toename van het aantal 
congressen in de stad. 

voor de Spelen voor de Spelen jaar na de Spelen na de Spelen 

- Barcelonil 

Tabel5: Ontwikkeling aantal toeristen Barcelona (Straeter, 2009) 

Wanneer wordt gekeken naar het aantal zakelijke bezoekers is vanaf 1990 een stijging 
merkbaar. Bijna 70% van alle toeristische bezoeken aan de stad in 1991, één jaar voor 
aanvang van het evenement, was zakelijk van aard. De bezettingsgraad van de hotelkamers 
steeg in de periode 1990 tot 1992 van 71% naar 84% (Duran, 2005). 

Na de Spelen bleef het toeristenaantal stijgen. Door de investeringen die de stad heeft gedaan ten 
behoeve van de Olympische Spelen is het aanbod voor de toeristen veelzijdiger geworden. De stijging 
van het aantal toeristen is zichtbaar in tabel 5. De stijging van het aantal toeristen heeft tot 2008 
doorgezet tot een recordhoogte van 7.1 miljoen toeristen. In 2009 is het aantallicht gedaald tot 6.4 
miljoen. De investeringen in sportvoorzieningen hebben tevens als effect dat Barcelona meer 
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sportevenementen is gaan organiseren zoals marathons en zwemtoernooien. Ook dit heeft een 
positief effect gehad op het aantal toeristen (Barcelona Turisme Sports, 2010) . 

• Bedrijvigheid 
In 2008 zijn meer dan 3.100 buitenlandse bedrijven in Catalonië gevestigd met een totale 
Foreign Direct lnvestment (FDI) van { 3.3 miljard. 90% van alle buitenlandse investeringen in 
Catalonië komen uit EU landen. Het grootste gedeelte van deze investeringen vinden plaats 
in Barcelona . Het vestigingsklimaat is flink verbeterd door de investeringen in de stad die de 
Olympische Spelen met zich meebrachten. In de periode 2000 tot 2009 is het aantal 
gevestigde bedrijven toegenomen met bijna 21%. Volgens de "European Cities Monitor" van 
Cushman & Wakefield is Barcelona van plaats 11 in 1990, gestegen naar plaats 4 in 2009. 

Door het organiseren van de Spelen heeft de stad een imagoverandering ondergaan en heeft 
Barcelona zich op een internationaal podium kunnen profileren. Hierdoor is het aantal 
congressen, symposia en conventies in de periode na de Spelen fors toegenomen. Brunet 
(2005) en Tillier (1994) beweren dat dit komt door de versnelde uitvoering van projecten in 
de stad, waar de Spelen dienden als katalysator zoals de verbetering van de IT- en 
wegeninfrastructuur. Hierdoor werd het aantrekkelijker voor bedrijven zich in Barcelona te 
vestigen . 

• Economische groei (BBP) 
Ten tijde van de Olympische Spelen verkeerde Spanje in een economische crisis hetgeen 
samenging met een daling van het Bruto Binnenlands Product (BBP). De daling kende in 
Barcelona een vertraging ten opzichte van de rest van het land ten tijde van de Spelen. 

Infrastructuur en (sport)voorzieningen 
De Olympische Spelen hebben er voor gezorgd dat de plannen tot verbetering van het wegennet van 
Barcelona naar voren zijn gehaald. Door deze ontwikkeling van de infrastructuur is de bereikbaarheid 
en ontsluiting van de stad verbeterd en daarbij ook het imago. Voor bedrijven was de verbeterde 
infrastructuur aantrekkelijker om zich in Barcelona te vestigen . Tevens is de luchtkwaliteit 
toegenomen en de geluidshinder afgenomen omdat delen van de ringwegen rond de stad onder de 
grond zijn gelegd. 

Het vliegveld kreeg vanwege de Spelen een extra terminal, hetgeen op de langere termijn voordelen 
heeft opgeleverd voor de stad. Ook het rioleringssysteem en het telecomnetwerk zijn door de Spelen 
sterk verbeterd . Zo is er in de stad een glasvezelnetwerk aangelegd. 

Bestaande sportfaciliteiten zijn vernieuwd om aan de eisen van het IOC te voldoen . In Barcelona was 
weinig nieuwbouw nodig omdat er reeds veel sportvoorzieningen aanwezig waren. Ook het 
Olympisch stadion is niet nieuw gebouwd ten behoeve van de Spelen. Het Olympisch dorp is wel 
geheel nieuwbouw. Na afloop zijn de woningen in de markt gezet. Het Olympisch stadion ligt in het 
Olympisch park. Dit gebied, Montjuïc, was eerder al de thuishaven voor andere evenementen. Hier 
waren dan ook al verschillende sportvoorzieningen aanwezig. Het Olympisch stadion en het 
Olympisch zwembad moesten vernieuwd worden om aan de eisen van het IOC te voldoen . 
Tegenwoordig huisvest het gebied diverse leisure-, sport- en cultuurvoorzieningen . Door de 
aanwezigheid van veel groenvoorzieningen biedt Montjuïc ruimte voor ontspanning en vermaak. Het 
gebied schenkt een mooi uitzicht over de stad. Er worden regelmatig concerten gegeven, onder 
andere in het voormalige Olympisch stadion. Eind 2010 zijn in het gebied de EK atletiek gehouden 
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waardoor het thema sport weer boven kwam drijven. Ook kent het gebied veel culturele 
voorzieningen zoals het Olympisch museum en het Museu National d'Art de Catalunya . Dit draagt bij 
aan de levendigheid in het gebied (Gold en Gold, 2009 en Van den Aker, 2010) 

Leefbaarheid 
Wanneer wordt gekeken naar de leefbaarheid en eventuele veranderingen daarin, worden twee 
aangrenzende gebieden bekeken aan het Olympisch park. Dit is het district Sants-Montjuïc en de wijk 
El Raval. Barcelona had diverse revitaliseringsplannen, zoals het ARI plan, om de leefbaarheid in de 
stad aan te pakken. Vooral vanwege het industriële karakter dat de stad had, was de leefbaarheid in 
sommige delen slecht. In El Raval is het aantal aanhoudingen toegenomen, ondanks het ARI plan, 
waar de plannen in Sants-Montjuïc wel tot een daling hebben geleid. Door de Spelen zijn in beide 
gebieden investeringen gedaan in de openbare ruimte en de kwaliteit van de woningen. Het 
werkloosheidscijfer in El Ravallag zowel voor als na de Spelen hoger dan het gemiddelde van de stad. 
De Olympische Spelen hebben daarom geen positief effect gehad op de criminaliteit en de 
werkloosheid in dit gebied. In Sants-Montjuïc is dit wel het geval. 

In beide gebieden is een diversiteit aan culturen te vinden maar is het merendeel van Spaanse 
afkomst. Na de Spe'len is een toename van het aantal immigranten zichtbaar. In beide gebieden zijn 
geen grote verschuivingen in etnische samenstelling zichtbaar zowel voor als na de Spelen. In El Raval 
is de leeftijdscategorie 40 tot 64 jaar zowel voor als na de Spelen het grootst. Opmerkelijk is het 
aantal vrouwen van boven de 85 dat in beide gebieden woont (Van den Aker, 2010). 

De koopkracht van beide gebieden ligt voor en na de Spelen onder het gemiddelde van Barcelona. In 
Sants-Montjuïc is na de Spelen een stijging van de koopkracht zichtbaar door een daling van het 
aantal werklozen. De investeringen in de openbare ruimte in beide gebieden hebben een positief 
effect gehad op de leefomgeving. In Sants-Montjuïc zijn parken aangelegd en in El Raval zijn pleinen 
opgeknapt en van meer groen voorzien. Ook de bereikbaarheid is verbeterd door de investeringen in 
het openbaar vervoersnetwerk. 

Stedelijke vernieuwing 
De stedelijke vernieuwing heeft voornamelijk plaatsgevonden rondom het Olympisch dorp. Rondom 
het Olympisch park zijn er weinig veranderingen merkbaar. De sportfaciliteiten zijn echter van een 
hoger niveau en de openbare ruimte is sterk verbeterd. Tevens zijn wijken als El Raval door de Spelen 
en bijbehorende plannen als het ARI meer betrokken bij stedelijke vernieuwingsprojecten. In 
Barcelona is tijdens de voorbereidingen voor de Spelen voor het eerst gewerkt met publiek private 
samenwerking. Deze vorm van samenwerking heeft een positief effect gehad op latere projecten 
waarbij een gezamenlijk doel was voor de zowel publieke als private partijen. 

Door de sloop van een aantal sloppenwijken in Sants-Montjuïc is het aantal woningen in het gebied 
gedaald. De kwaliteit van de woningen is door sloop en nieuwbouw echter flink gestegen. Dit heeft 
ook een effect gehad op de huizenprijzen. In El Raval zijn de huizenprijzen van 1992 tot 2009 zes 
maal zo hoog in euro per vierkante meter. In Sants-Montjuïc zijn de prijzen drie maal zo hoog, waar 
het gemiddelde in Barcelona vier maal zo hoog werd. 

Het directe effect van de Spelen op de stedel;jke vernieuwing van beide gebieden is minimaal 
geweest. Wel is het aantal leisure- en educatieve voorzieningen toegenomen in de vorm van musea 
en scholen (Gold en Gold, 2009). 
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Atlanta streefde er naar om het imago als zakencentrum te versterken met het binnenhalen van de 
Olympische Spelen. Op de lange termijn blijkt de impact van de Spelen op het imago niet groot. 

Economische effecten 

• Kosten en baten 
De Atlanta Committee for the Olympic Games (ACOG), het organiserende comité voor de 
Spelen van 1996, was verantwoordelijk voor de investeringen in transport, 
telecommunicatie, veiligheid en permanente (sport)voorzieningen. Deze kosten werden 
naarmate de Spelen naderden steeds hoger ingeschat. De laatste schatting voor aanvang van 
de Spelen lag op $US 1,7 miljard. Deze kosten bleken achteraf een stuk hoger te liggen, 
namelijk $US 2,4 miljard. 
De inkomsten, vooral bestaande uit de verkoop van televisierechten, sponsorgelden en 
kaartverkoop, werden vooraf geschat op $US 1,7 miljard waardoor de begroting sluitend zou 
zijn. Na afloop van de Spelen zijn de inkomsten voor de ACOG vastgesteld op ruim $US 2,7 
miljard. Dit zorgt voor een positief sa,ldo van $US 300 miljoen. De Spelen van Atlantastaan 
bekend erg commercieel te zijn door de nadruk op de verkoop van merchandise en de vele 
reclame uitingen van sponsoren (Straeter, 2009). 

De totale kosten voor de Spelen van 1996, inclusief de kosten voor de ACOG, zijn vastgesteld 
op ruim $US 4,9 miljard. De infrastructuur werd voor een groot gedeelte bekostigd door 
nieuwe (buitenlandse) investeerders en bijdragen van federale en lokale overheden 
(Boersma, 2008). De kosten van de Olympische investeringen zijn in vergelijking met 
Barcelona relatief laag omdat in Atlanta de Spelen minder werden ingezet als katalysator 
voor stedelijke vernieuwing en er minder sportfaciliteiten gebouwd dienden te worden. 

Volgens de Metro Atlanta Chamber of Commerce hebben de Spelen van 1996 in tien jaar tijd 
meer dan $US 5 miljard gegenereerd. Het evenement heeft nieuwe buitenlandse 
investeringen, bedrijvigheid en toerisme binnengehaald. Door het organiseren van de Spelen 
heeft Atlanta gezorgd voor een versterkt vestigingsklimaat en concurrentiepositie. 

• Werkgelegenheid 
Een belangrijk doel voor het organiseren van de Olympische Spelen in Atlanta was het 
aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. Dit heeft tot gevolg dat er meer banen gecreëerd 

worden. De Spelen hebben op s.o .,...-------------------------. 
korte termijn ongeveer 77.000 7.0 
banen opgeleverd waarvan het 6.0 

merendeel een tijdelijk karakter s.o 
heeft. Van dit aantal bestaat 4.0 

36.000 uit directe en 41.000 uit 3.0 
2.0 
1.0 

indirecte banen. De impact was 
bleek het grootst voor de hotel
en entertainmentsector, de 
horecasector en de zakelijke 
dienstverlening. 

0.0+-~~--~~~-~~~--~~~----~~~~ 

Real Estale Management & Development 

~ .5>. ..." .;,.'1- .;,."> ,..p.. P>" rio .& ..0.~ ,.P> ~ -""" ~"' _&> ,..p.. -"" 
.._"<ii' {'!' {'! ' {'!' .[!' ~ .._""i' ~. {'!' .._""'i' '155 '),..,.. '),..,.. "'"' '),Cl' "'"' 

Atlanta City - US 

Tabel 7: Ontwikkeling werkloosheidspercentage Atlanta t.o.v. de VS (London 

Research lnstitute, 2007) 

64 

T.JA Sengers- 0568029 



Hel Olymplsc:h sladlon 2028 

Oe nalatenschap van een mega-evenement 

TU Eindhoven 
2012 

Na de Spelen kan worden gesproken over een toevoeging van 25.000 fulltime en parttime 
banen op de lange termijn voor de stad Atlanta . Dit is het gevolg van de nieuwe 
(bu itenlandse) bedrijven die zich hebben gevestigd in de stad. Het is echter lastig vast te 
stellen wat de exacte invloed van de Spelen op de lange termjin op de arbeidsmarkt is 
geweest, omdat in een bredere context de sterk groeiende regionale economie een rol heeft 
gespeeld. Zo blijken de Spelen nauwelijks invloed te hebben gehad op het 
werkloosheidspercentage. Dit percentage wijkt tussen 1992 en 2005 nauwelijks af van het 
landelijk gemiddelde. Het effect van de Spelen op de arbeidsmarkt is voornamelijk op de 
korte termijn zichtbaar geweest en resulteerde in tijdelijke banen. 

• Toerisme 
Voor de Spelen was Atlanta in 
vergelijking met andere steden 
weinig aantrekkelijk voor 
toeristen, vooral vanwege de 
geringe aanwezigheid van 
toeristische (cultureel, historisch 
en maatschappelijk) attracties 
aanwezig waren (Engle, 1999). 
Door het organiseren van de 
Spelen hoopte de stad zich te 
profileren als zakencentrum en 
congresstad. De hoge 
criminaliteit in de binnenstad had 
hier echter een negatieve invloed 
op. Wanneer naar de zakelijke 

35% 

JO% 

-IN 

Tabe/7: Ontwikkeling toerisme in Atlanta t.a.v. de vs (Straeter, 2009) 

bezoekers wordt gekeken, daalt het percentage bezoeken in het Olympische jaar met 10%. 
Dit lijkt vooral te maken te hebben met het feit dat bedrijven tijdens de druk bezochte 
Spelen geen grote bijeenkomsten organiseerden. Het aantal buitenlandse toeristen stijgt in 
het Olympische jaar vergeleken met het voorgaande jaar. Ook vergeleken met de rest van de 
Verenigde Staten nam het aantal buitenlandse toeristen toe, dus daar is de invloed van het 
evenement op korte termijn zichtbaar. Hotels en restaurants hebben sterk geprofiteerd van 
de $US 14,7 miljard d·ie de toeristen vooral tijdens en in de maanden na de Spelen uitgaven. 

Op de lange termijn hebben de Spelen weinig invloed op gehad op het toerisme. Ook na de 
Spelen ontbrak het in de stad aan toeristische attracties. Pas vanaf 2005 zijn er nieuwe 
toeristische trekkers ontwikkeld zoals World of Coca-Cola. De Spelen zorgden wel dat door 
de kwalitatief hoogstaande sportvoorzieningen, de stad tussen 1999 en 2005 meer 
sportevenementen heeft georganiseerd dan iedere andere stad op de wereld. Dit zorgt voor 
het aantrekken van zowel nationale als internationale toeristen. Het aantal zakelijke 
bezoekers blijft stabiel na de Spelen. 

• Bedrijvigheid 
Atlanta wilde de armoede in de binnenstad aanpakken met behulp van de organisatie van de 
Spelen maar de focus kwam uiteindelijk te liggen op het binnenhalen van bedrijven en 
bijbehorende investeringen. Er werd geïnvesteerd in het versterken van het 
vestigingsklimaat en de concurrentiepositie. Atlanta werd geprofileerd als toonaangevend 
zakencentrum (Boersma et al, 2008). In 1997 is een sterke groei te zien van het aantal 
bedrijven ten opzichte van de periode voor de Spelen. Vooral in de bouwsector en de 
dienstverlening. Dit is vooral het gevolg van de investeringen in telecommunicatie, 
sportfaciliteiten en de verbeter·ing van de voorzieningen in de binnenstad. Verder zijn er 
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investeringen naar voren gehaald zoals de verbetering van het Hartsfiefd-Jackson Atlanta 
International Airport en het aanleggen van een hoogwaardige telecommunicatie 
infrastructuur. Vooral de zakelijke dienstverlening heeft op de lange termijn kunnen 
profiteren van de Spelen, de bouwsector vooral op de korte termijn. 

Het vestigingsklimaat is sterk verbeterd wat resulteert in een sterkere concurrentiepositie. 
Volgens de Metro Atfanta Chamber of Commerce zijn er in 2006 1.600 internationale 
bedrijven gevestigd die zorgen voor 80.000 arbeidsplaatsen voor de regio. Dit is 30% meer 
dan in het Olympische jaar. De Spelen hebben er voor gezorgd dat Atlanta werd gezien als 
aantrekkelijk alternatief als vestigingsplaats voor bedrijven vanwege de lagere 
huisvestingskosten vergeleken met New Vork en de goede bereikbaarheid. 

• Economische groei (BBP) 
Wanneer er wordt gekeken naar de economische groei is vooral op korte termijn een sterke 
stijging te zien in het BBP, dit komt voornamelijk door de bouwontwikkelingen en extra 
uitgaven door toeristen voor en tijdens de Spelen. Na de Spefen daalde het BBP onder het 
landelijke niveau en bleef constant tot 2001. Aan de hand daarvan kan geconcludeerd 
worden dat de Spelen op lange termijn minder effect hebben gehad op de economische 
ontwikkeling van Atlanta . Op korte termijn heeft zowel Atlanta als de staat Georgia 
geprofiteerd van de Olympische Spelen. 

Infrastructuur en (sport)voorzieningen 

Ook op het gebied van de aanleg van infrastructuur dienen de Olympische Spelen vaak als 
katalysator. In Atlanta zijn duidelijk kansen laten liggen om de bereikbaarheid van de stad op de 
lange termijn te verbeteren . Er zijn nauwelijks investeringen gedaan in het snelwegennet waardoor 
Atlanta veel last heeft van files en een verslechterde luchtkwaliteit. Ook het openbaar 
vervoersnetwerk in de stad is nog onderontwikkeld. Dit probleem is pas na de Spelen aangepakt. Het 
vliegveld heeft zoals eerder reeds aangehaald wel geprofiteerd van de extra investeringen. In het 
afvalwater- en rioleringssysteem zijn een aantal noodzakelijke aanpassingen gedaan door de komst 
van de Spelen. Het telecommunicatienetwerk is voor de Spefen flink aangepakt en vernieuwd, wat 
nadien leidde tot een aantrekkelijker vestigingsklimaat (Van den Aker, 2010). 

Het Olympisch dorp werd gebouwd op de Georgia Tech universiteitscampus. Bij het ontwikkelen van 
de accommodatie werd reeds rekening gehouden met het feit dat na de Spefen deze gebruikt zou 
worden voor studentenhuisvesting. Ook de omliggende wijken profiteerden mee van de nieuwe 
voorzieningen die dit met zich meebracht. Toch is de impact op de stad niet groot omdat vooraf de 
universiteiten hebben geprofiteerd van deze ontwikkeling. 'In de aanloop naar de Spelen is ruim $US 
600 miljoen geïnvesteerd om de sportvoorzieningen naar een hoger niveau te brengen . Sport is een 
belangrijke economische peiler voor de stad, daarom gelden de sportvoorzieningen als belangrijkste 
erfenis van de Spelen. Tot op de dag van vandaag zijn ze van groot sociaaleconomisch belang (Gold 
en Gold, 2009). 

Het Olympisch stadion is een goed voorbeeld van hoe op voorhand goed is nagedacht over de 
ontwikkeling van een groot sportstadion. Bij de ontwikkeling van het stadion was bekend dat het na 
afloop van de Spelen gebruikt zou worden als honkbalstadion voor de Atlanta Braves. Het kon 
eenvoudig worden aangepast van een Olympisch stadion met 85.000 plaatsen naar een 
honkbalstadion met een capaciteit van 50.000 (Essex en Chalkley, 1999). 
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Samengevat had Atlanta door middel van publiek-private samenwerking de infrastructuur en het 
openbaar vervoer in de stad beter aan kunnen pakken om de stad zo aantrekkelijker te maken voor 
bedrijven zich daar te vestigen. 

'Leefbaarheid 
Wanneer er wordt gekeken naar het bestrijden van de armoede in de binnenstad is Atlanta, in 
tegenstelling tot Barcelona, tekort geschoten. Wanneer de criminaliteitscijfers worden bekeken van 
de binnenstad waar het Olympisch park werd gerealieerd en het aangrenzende gebied 
Techwood/Ciark Howell blij'kt dat deze hebben geprofiteerd van de ontwikkelingen rondom de 
Spelen. Door de komst van de Spelen is hier extra geïnvesteerd in de openbare ruimte, goede 
kwaliteit woningen en economische ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid. Beide 
gebieden laten een daling zien in de misdaadcijfers. De ontwikkeling van het Olympisch park heeft 
bedrijven vanuit de buitenwijken naar de binnenstad getrokken waardoor de werkloosheid met 4% 
daalde in dat gebied. De bevolkingssamenstelling is door de ontwikkelingen verjongd vergeleken met 
de periode voor de Spelen. Het inkomensniveau in de binnenstad is na het evenement flink 
toegenomen, omdat er meer jonge mensen met hogere inkomens naar het centrum zijn verhuisd. 

Het Olympisch park is het belangrijkste bewijs van de focus op meer groen en recreatievoorzieningen 
in de binnenstad. Op deze manier heeft het Olympisch park indirect bijgedragen aan de 
veranderingen in de leefbaarheid in de stad. 

Stedelijke vernieuwing 
Het Olympisch park, Centennia! Olympic park, is de het grootste stedelijke vernieuwingsproject van 
de Spelen van 1996. Het ligt in de binnenstad van Atlanta en had voor de Spelen geen specifielke 
bestemming. Na de Spelen vormde het park de spil in het zakendistrict van de stad. De realisatie 
kostte $US 80 miljoen en is geheel door private partijen gefinancierd. De Georgia World Congress 
Authority ontwikkelde het park en deze organisatie heeft ook de operationele verantwoordelijkheid. 
Het park is meer dan 8,5 hectare groot en is daarmee het grootste stedelijke 
groenvoorzieningsproject in de Verenigde Staten in meer dan 25 jaar. Tijdens de Spelen diende het 
park als ontmoetingsplek voor bezoekers en inwoners. Ook sponsoren maakten gebruik van het park 
voor promotie- en amusementsdoeleinden. Na de Spelen werd een groot deel van het park opnieuw 
ingericht voor dagelijks gebruik. Het enige vastgoedobject dat tot het Olympisch park behoort is het 
bezoekerscentrum waar informatie kan worden verkregen over het park en de aanwezige attracties 
als World of Coca-Cola dat aan de overzijde van het park is gevestigd. In de jaren na de Spelen werd 
voor meer dan $US 1,8 miljard ontwikkeld aan kantoorvastgoed, residentieel vastgoed en 
entertainment met het Olympisch park als verbindend element. Zo diende het park als katalysator 
voor vele ontwikkelingen in het centrumgebied (Boers ma et al, 2008) 

Zo is de woningvoorraad sterk toegenomen en is de binnenstad van verlaten en vervallen gebied, 
getransformeerd tot aantrekkelijke woon-, werk- en recreatiebestemming. Ook de kwaliteit van de 
woningvoorraad is sterk toegenomen. De huizenprijzen zij n hierdoor ook gestegen maar het is 
moeilijk te zeggen in hoeverre de ontwikkeling van het Olympisch park daarvoor verantwoordelijk is. 
De kwaliteit van de sociale voorzieningen als onderwijs en kinderopvang is ook verbeterd door 
investeringen van private investeerders en non-profit organisaties. Tevens zijn er meer 
retailvoorzieningen ontwikkeld. 

In de gebieden buiten de binnenstad en de aangrenzende gebieden, is er weinig sprake van stedelijke 
vernieuwing. Daardoor heeft niet de gehele stad een transformatie ondergaan als gevolg van de 
Olympische Spelen. Er was sprake van te weinig samenwerking tussen de betrokken partijen met de 
overheid en inwoners om op stedelijk niveau de stad ten goede te transformeren . Het verwijt bestaat 
dat er voorrang is gegeven aan commerciële belangen voor maatschappelijke belangen. Dit kan te 
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maken hebben met het feit dat de Spelen grotendeels door private partijen zijn gefinancierd. 
Hierdoor zijn lange termijn visies ondergesneeuwd geraakt (Newman, 1999). 

6.3 Sydney 2000 

Imagoverbetering 
De Spelen van Sydney staan bekend als de Groene Spelen vanwege de focus op de impact op de 
natuur, het landschap en klimaatverandering. Zo is Greenpeace betrokken geweest bij de planning 
van het evenement om de duurzaamheid te bevorderen. 

Economische effecten 
Sydney, hoofdstad van New South Wales, wilde met het binnenhalen van de Spelen de lokale 
economie een boost geven omdat deze niet in verhouding lag met de ontwikkeling van Australië. 

• Kosten en baten 
De Sydney Organizing Committee for the Olympic Games (SOCOG) werd opgericht voor het 
organiseren van de Spelen en de Olympic Coordination Authority (OCA) werd belast met het 
real·iseren van de sportvoorzieningen en faciliteiten . 60% van de investeringen werd verzorgd 
door private partijen (Boersma, 2008). Gezamenlijk hebben de SOCOG en de OCA $US 2,1 
miljard gegenereerd terwijl de kosten werden vastgesteld op $US 3,8 miljard. 19,2% van de 
investeringen bestond uit het realiseren van nieuwe sportvoorzieningen zoals het Olympisch 
stadion maar het grootste gedeelte werd geïnvesteerd in tel.ecommunicatie en het stedelijke 
transportsysteem. De operationele kosten werden volledig terugverdiend door de verkoop 
van televisierechten en merchandising. De kosten voor de realisatie van de 
sportvoorzieningen werd terugverdiend door nieuwe (buitenlandse) investeringen en 
subsidies van zowels Federale als lokale subsidies. Volgens het Financieel Dag:blad hebben de 
Spelen van Sydney in acht jaar tijd meer dan € 2 miljard aan nieuwe investeringen 
binnengehaald. 

• Werkgelegenheid 
De bouw van nieuwe sportaccommodaties en voorzieningen leidde tot 24.000 nieuwe 
arbeidsplaatsen. Het werkloosheidspercentage was vrij laag in de regio waardoor er een 
tekort ontstond aan arbeiders. Hierop besloot de regering om langdurig werklozen aan te 
trekken en tijdelijke banen aan te laten nemen. Ambtenaren werden gestimuleerd om vrije 
dagen op te nemen om als vrijwilliger mee te werken tijdens de Spelen. Na de Spelen stijgt 
het werkloosheidscijfer echter. Dit is te verklaren aan de hand van het feit dat Sydney het 
financiële centrum van Australië is en daar dankzij de financiële crisis de meeste ontslagen 
zijn gevallen (City Mayors Economics, 2008). 

• Toerisme 
De Spelen werden aangegrepen om Australië anders te positioneren als 
vakantiebestemming. Het oude beeld van het verre continent met steden in de 'outback', 
werd vervangen door het beeld van een jong en levendig land (London East Research 
lnstitue, 2007). Het ATC (Australian Tourism Commission) is reeds vier jaar voor aanvang van 
de Spelen begonnen met het promoten van Australië en het evenement. Het aantal 
buitenlandse toeristen steeg zodoende in aanloop naar de Spelen. Tijdens de Spelen was een 
sterke groei het aantal toeristen zichtbaar. Tijdens de Spelen behaalde Sydney $US 4,2 
miljoen aan extra toeristen inkomsten en $US 1,2 miljard aan congressen (Boersma et al, 
2008). Na de Spelen nemen de toeristenstromen weer af, wat het tijdelijke karakter van de 
invloed van de Spelen op het toerisme aangeeft. 
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In de jaren ' 90 kenmerkte de stad zich vooral door regionale en nationale bedrijvigheid. 
Internationaal gezien trok Sydney alleen bedrijven aan uit Nieuw-Zeeland en Azië . Ook hier 
werd gepoogd om door middel van de organisatie van de Spelen, de concurrentiepositie en 
het vestigingsklimaat van de stad te versterken . In de periode voorafgaand aan de Spelen is 
te zien dat vooral de bouwsector, de persoonlijke dienstverlening en de transportsector voor 
meer bedrijvigheid zorgen hetgeen te maken heeft met de organisatie van het evenement. 
De grootste impact is zichtbaar in het Olympisch jaar. Dit komt vooral door de ontwikkeling 
van het Olympisch park en het Olympisch dorp. Op de lange termijn is de impact minder 
groot. Door de investeringen ten behoeve van de Spelen is het vestigingsklimaat wel sterk 
verbeterd {Van den Aker, 2010) . 

• Economische groei (BBP) 
Alleen in het Olympisch jaar is een stijging waar te nemen in het BBP. In de periode daarna 
zijn de procentuele schommelingen vooral toe te kennen aan de economische conjunctuur 
en is de invloed van de Olympische Spelen gering. 

Infrastructuur en (sport)voorzieningen 
Voor de Spelen van 2000 is voor bijna $US 1,8 miljard geïnvesteerd in infrastructurele werken. Er is 
vooral geïnvesteerd om het Olympisch park en het Olympisch dorp te verbinden met het 
zakencentrum van de stad en het Kingsford Smith vliegveld. Dit vliegveld is door het toenemende 
verkeer gemoderniseerd en uitgebreid. Er is verder een glasvezelnetwerk aangelegd om de 
concurrentiepositie te verbeteren en een snelweg die het vliegveld direct verbindt met het 
zakencentrum {McKay en Plumb, 2001) . Het Olympisch park werd aangesloten op het stedelijk 
met ronetwerk. 

Alle sportvoorzieningen in het Olympisch park zijn nieuw gerealiseerd. In tegenstelling tot de Spelen 
van Atlanta was er geen sprake van verkeerschaos door de massaverplaatsing tijdens het evenement. 
Na de Spelen is er minimaal geïnvesteerd in de infrastructuur waardoor deze snel verouderde en al 
spoedig niet meer voldeed aan de eisen. Tot grote ergernis van de bewoners ging de kwaliteit van 
het openbaar vervoer na afloop van het evenement achteruit. Het Olympisch park werd na de Spelen 
nog maar amper bezocht. De autoriteiten waren bang dat het Olympisch stadion een 'witte olifant' 
zou worden en langdurig leeg zou komen te staan. Nog geen jaar na de Spelen werd er voor $US 50 
miljoen geïnvesteerd om evenementen aan te trekken en het park en stadion te promoten. Dit 
bracht weer grotere bezoekersaantallen met zich mee, maar toont ook aan dat het hebben van een 
duidelijk plan voor het secundaire gebruik van de voorzieningen geen overbodige luxe is. 

Leefbaarheid 
De leefbaarheid is sterk verbeterd in Sydney door de investeringen die de Olympische Spelen met 
zich meebrachten. Sydney staat op de tiende plaats van wereldsteden op het gebied van 
leefbaarheid {Mercer, 2009). De focusgebieden rondom het Olympisch park liggen ongeveer 17 
kilometer van het zakencentrum. Het Olympisch park is gesitueerd in Homebush Bay, een voormalig 
industrieterrein. Dit gebied is voor de Spelen gesaneerd en herontwikkeld. De criminaliteit in het 
gebied is in de periode 1996 tot 2006 sterk afgenomen. De werkgelegenheid is sterk gestegen in het 
gebied en het werkloosheidscijfer ligt lager dan het stedelijk gemiddelde. Het aandeellage inkomens 
is gedaald in de periode na de Spelen. Er wonen veelal jonge gezinnen en alleenstaanden in het 
gebied en bijna 50% beschikt over een eigen woning. 
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Door de aanwezigheid van het Olympisch park zijn er voldoende groenvoorzieningen en 
recreatiemogelijkheden . De bereikbaarheid is echter na de Spelen afgenomen vanwege de geringe 
investeringen in de infrastructuur in deze periode. 

Stedelijke vernieuwing 
Na de Spelen is het Olympisch park omgebouwd om zo residentiële, kantoor en entertainment 
voorzieningen mogelijk te maken. Het park dient als plaats waar wonen, werken en recreëren 
samenkomen in de stad (Straeter, 2009). Verschillende bedr,ijven zijn naar het gebied getrokken zoals 
de Common Wealth bank. Het SOCOG en OCA, overheden en marktpartijen als ontwikkelaars en 
banken hebben in het gebied geïnvesteerd om de leefbaarheid en stedelijke vernieuwing te 
optimaliseren. Toch had door betere samenwerking meer aandacht besteed kunnen worden aan de 
inwoners van achterstandswijken om ook deze mensen mee te laten profiteren van de Spelen. 

De woningvoorraad is toegenomen door de bouw van het Olympisch park en met name het 
Olympisch dorp. Het Olympisch dorp werd na afloop van de Spelen herontwikkeld tot 2000 nieuwe 
woningen. De kwaliteit van de woningen in het gebied in hoog. Er is echter weinig diversiteit aan 
woningen, deze liggen voornamelijk in het duurdere segment (Biunden, 2007) . De investeringen in 
het Olympisch park hebben ook gevolgen gehad voor de binnenstad van Sydney. Om een leegloop 
van het centrum te voorkomen zijn er diverse renovatieprojecten gestart om de kwaliteit van de 
woningen ook daar naar een hoger niveau te brengen. De leegstand was anno 2009 met circa 1% 
historisch laag. Door de verbeterde kwaliteit zijn ook de huur- en huizenprijzen gestegen. Het is niet 
duidelijk aan te geven in hoeverre dit toe te schrijven is aan de ontwikkelingen rondom het 
Olympisch park, maar de verbeterde bereikbaarheid en de aanleg van goede openbare ruimte en 
nieuwe voorzieningen kunnen hier aan bij hebben gedragen. Na afloop van de Spelen zijn de sociale 
voorzieningen in het focusgebied sterk verbeterd met de realisatie van onder andere 
zorgvoorzieningen en educatieve voorzieningen . 

6.4 Conclusie 
De Olympische Spelen duren 16 dagen en 27 dagen inclusief de aansluitende Paralympische Spelen. 
Een stad die het mega-evenement mag organiseren werkt jaren toe naar deze relatief korte periode. 
Tijdens deze periode zijn de ogen van de wereld gericht op de stad en kan deze zich op een 
internationaal podium profileren. Vaak gaan de Spelen gepaard met ingrijpende veranderingen en 
hoge investeringen in stedelijke vernieuwing. Daarom is het van belang dat bij het plannen van de 
organisatie reeds rekening wordt gehouden met de periode na de Spelen . Kort gezegd blijft een stad 
achter met alle gevolgen van de Spelen wanneer de focus in de rest van de wereld reeds van de stad 
af is. In het verleden blijkt dit vaak een probleem en blijven steden zitten met zogenaamde 'witte 
olifanten' oftewelleegstaande voorzieningen en accommodaties. Organisatoren moeten zich bewust 
zijn van de kansen die de Spelen kunnen bieden, juist in de periode na afloop en wat deze voordelen 
zijn voor alle betrokken partijen. De Spelen van Barcelona 1992 zijn een goed voorbeeld daarvan . De 
nalatenschap, of erfenis van de Olympische Spelen gaat verder dan nieuwe sportvoorzieningen. 
Uiteindelijk kan na afloop van het evenement de erfenis van de Spelen beoordeeld worden aan de 
hand van een vijftal punten: imagoverbetering, de economische effecten, infrastructuur en 
(sport)voorzieningen, leefbaarheid en stedelijke vernieuwing. 

De nalatenschap is aan de hand van deze criteria beoordeeld voor de Spelen van Barcelona 1992, 
Atlanta 1996 en Sydney 2000. 

• Imagoverbetering 
Vooral op het gebied van imagoverbetering blijven kansen liggen voor de organiserende stad 
om binnenstedelijke problemen aan te pakken. De focus ligt op het wereldwijde imago, maar 
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ook het imago van binnenstedelijke gebieden kan worden verbeterd om zo voor de lange 
termijn een belangrijke bijdrage te leveren aan de stad in zijn geheel. 

• Economische effecten 
Wanneer de eceonomische effecten van alle drie de cases worden vergeleken kan 
geconcludeerd worden dat de Olympische Spelen kostendekkend kunnen worden 
georganiseerd. Ten tweede hebben de Spelen op zowel de korte als de lange termijn invloed 
op de economie. De werkgelegenheid, het toerisme en het BBP profiteren vooral op de korte 
termijn door de nieuwe bouwontwikkelingen en extra uitgaven door toeristen. Daarnaast 
kunnen de Spelen bijdragen aan een positief imago en een verbeterd economisch klimaat op 
de lange termijn. Wanneer Olympische investeringen binnen een bredere economische 
ontwikkelingsstrategie worden geplaatst is het rendement op deze investeringen maximaal 
(Boersma, 2008). 

• Infrastructuur en ( sportlvoorzieningen 
Kosten op infrastructuur kunnen worden beperkt door een centrale aanpak van de 
sportvoorzieningen zoals in Sydney is gebeurd. Het nadeel is dat omliggende gebieden 
minder meeprofiteren van de ontwikkelingen. In Barcelona en Atalanta is voor een 
decentrale aanpak gekozen waarbij de voorzieningen verspreid lagen in de stad. Voor een 
toekomstige aanpak in Amsterdam is het van belang hoe en waar het Olympisch park dus 
wordt gesitueerd. Daarnaast is het van groot belang hoe de (sport)voorzieningen worden 
gebruikt na afloop van de Spelen. Hier is nog veel winst te boeken wanneer gekeken wordt 
naar de aanpak in de verschillende cases. Alleen Atlanta had hier een succesvolle strategie 
toegepast. 

• Leefbaarheid 
Op het gebied van leefbaarheid is vooral de aanpak en herontwikkeling van de openbare 
ruimte van groot belang. De effecten zijn vooral zichtbaar in de direct aangrenzende 
gebieden van het Olympisch park. Vanwege de ontwikkeling van het Olympisch park in een 
gebied zijn onder andere dalende criminaliteitscijfers te zien. Dit gaat vaak gepaard met de 
bouw van kwalitatief betere woningen en economische ontwikkelingen op het gebied van 
werkgelegenheid. 

• Stedelijke vernieuwing 
Onomstotelijk staat vast dat het Olympisch park heeft bijgedragen aan stedelijke 
vernieuwing in de omliggende gebieden, maar het zuivere effect van het Olympisch park is 
niet duidelijk aantoonbaar gebleken. Wel staat vast dat besluitvormers de Spelen kunnen 
gebruiken om de stedelijke infrastructuur en economie een impuls te geven. De toewijzing 
van de Spelen brengt grote druk voor de organiserende steden met zich mee wat kan leiden 
tot efficiëntere besluitvorming over belangrijke projecten zoals de infrastructuur. 
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Vanuit de analyse uit voorgaande hoofdstukken is het mogelijk een functiemodel op te stellen voor 
de ontwikkeling van het Olympisch stadion voor 2028 in Amsterdam. Door het gebruik van het model 
kunnen uitspraken worden gedaan over de ontwikkeling en Post-Olympisch gebruik van het stadion 
en hoe deze een belangrijke rol kan blijven vervullen in de stedelijke ontwikkeling van Amsterdam na 
afloop van het evenement. 

7.11nleiding 
Na het onderzoek naar de rol van de Olympische Spelen als katalysator voor stedelijke vernieuwing 
kan een plan van aanpak worden geformuleerd voor de toekomstige ontwikkeling van het Olympisch 
Stadion voor 2028. In dit hoofdstuk zullen de verschillende stappen in het model worden uitgelegd, 
waarna in het volgend hoofdstuk het model kan worden getoetst aan de hand van de case 
Amsterdam 2028. 

7.2 Fasering Model 

Fase 1: Onderzoek 
In de eerste fase van het model staat onderzoek centraal naar de rol van de Olympische Spelen in de 
stedelijke vernieuwing en hoe dit door de jaren heen is gebeurd aan de hand van casestudies. Visies 
op dit onderwerp veranderen door de tijd als nieuwe inzichten en onderzoeken een nieuw licht 
kunnen werpen op de rol van de Olympische Spelen binnen de gebiedsontwikkeling. Het belang 
hiervan wordt ook steeds groter omdat het verleden heeft aangetoond dat kansen zijn blijven liggen, 
met name wanneer het gaat over het hergebruik van de voorzieningen en de problemen die 
opdoemen wanneer hier onvoldoende aandacht aan wordt besteed. 

Fase 2: Formuleren nalatenschap 
De volgende stap is het formuleren van de gewenste nalatenschap. Het is nu tijd te formuleren hoe 
de nalatenschap van het evenement vorm wordt gegeven en er een visie komt hoe de Spelen kunnen 
worden aangegrepen ten gunste van de stad Amsterdam en haar inwoners. Er dient een duidelijke 
strategie te worden geformuleerd over de gewenste nalatenschap. Ook moet worden nagedacht 
over de manier waarop het stadion wordt hergebruikt. Beleid en regelgeving om de nalatenschap te 
realiseren dient tevens te worden geformuleerd. Aan het einde van deze fase moet duidelijkheid 
bestaan over de manier waarop de Spelen en de bouw van het Olympisch stadion worden ingezet om 
bij te dragen aan de stad. 

Fase 3: Invulling nalatenschap 
Nadat de gewenste nalatenschap is geformuleerd moet hier een duidelijke invulling aan worden 
gegeven. Een invulling van stedelijke vernieuwing, leefbaarheid, infrastructuur en 
(sport)voorzieningen en economische effecten op vooraf aangegeven gebieden vloeit hier uit voort. 

Fase 4: Locatiekeuze Olympisch stadion 
Wanneer is bepaald hoe de nalatenschap het beste kan worden ingevuld, kan een keuze worden 
gemaakt voor de locatie van het Olympisch stadion. Verschillende opties worden vergeleken en aan 
het einde van de fase wordt gekozen voor de best mogelijke optie, aan de hand van de gewenste 
nalatenschap. 

Fase 5: Vaststellen post-Olympische functie van het Olympisch stadion 
De laatste fase bestaat uit het bepalen van de functie die het Olympisch stadion krijgt na afloop van 
het evenement. Voor de bepaalde locatie van het stadion dient een demografische analyse en een 
marktanalyse te worden uitgevoerd om de verschillende mogelijkheden in het gebied te 
onderzoeken. Vanwege de complexiteit van de ontwikkeling, de huidige economische situatie en het 
feit dat er wordt gesproken over een situatie vanaf 2028 is het moeilijk om ver in de toekomst te 
kijken. Daardoor is het onmogelijk een definitieve invulling voor het stadion te geven. Daarom zal 
een aantal scenario's voor het hergebruik worden geformuleerd. 
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De weg naar het vaststellen van de post-Olympische functie van een nieuw Olympisch stadion begint 
met onderzoek naar de rol van Olympische gebiedsontwikkeling en hoe deze bij kan dragen aan de 
stedelijke vernieuwing van de stad. Dit gaat gepaard met casestudies om te kijken hoe voorgaande 
edities van het evenement hier mee om zijn gegaan en de impact die de Olympische Spelen op de 
desbetreffende stad hebben gehad. 

Vervolgens moet er een visie worden opgesteld hoe de stad de Olympische Spelen wil inzetten om 
de gewenste stedelijke vernieuwing te verwezenlijken. Deze visie en ambitie wordt gevormd door 
het formuleren van de gewenste nalatenschap. De strategie voor het hergebruik van de Olympische 
voorzieningen en het type hergebruik van de voorzieningen worden bepaald. Daarbij hoort een 
bepaalde aanpak op het gebied van beleid en regelgeving om dit mogelijk te maken. 

Na de juiste formulering, kan invulling worden gegeven aan de nalatenschap op de gebieden 
imagoverbetering, de economische effecten, infrastructuur en voorzieningen, leefbaarheid en 
stedelijke vernieuwing. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de betrokken partijen hun 
bijbehorende belangen, en de eisen vanuit het IOC. 

Om tot een locatiekeuze te komen voor de Spelen dienen diverse locaties met elkaar te worden 
vergeleken, hoe deze bijdragen aan imagoverbetering, de economische effecten, infrastructuur en 
voorzieningen, leefbaarheid en stedelijke vernieuwing 

Wanneer de locatie is vastgesteld kan worden gekeken naar de ontwikkeling van het Olvmoisch 
stadion zelf en de gewenste post-Olympische functie die het zal vervullen. Hiervoor zijn 
demografische analyses, marktanalyses en functiescenario's nodig om het te onderbouwen. Omdat 
de periode tot de Spelen lang is, kunnen ideeën over de invulling van de nalatenschap veranderen en 
kan bij de planning van het Olympisch stadion worden gekozen om die invulling te herzien. Zo is er 
flexibiliteit om niet te snel een definitieve keuze te maken en diverse opties te beschouwen. 
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Na het beschrijven van Olympische gebiedsantwikkeling en de nalatenschap van de Spelen en het 
maken van een algemeen model is het van belang dit te model op de situatie van Amsterdam 2028 te 
projecteren om zo tot de ontwikkeling van het Olympisch stadion van 2028 te komen. Hierbij is het 
van belang te kijken naar het beleid en plannen van de stad aangaande de Olympische Spelen van 
2028 en te komen tot een locatiebepaling. Daarnaast moet worden gekeken naar voorspeltingen 
over verschillende vastgoedmarkten om een uitspraak te doen over het gebruik van het stadion na 
afloop van het evenement. Het is tevens van belang de eisen vanuit het IOC mee te nemen voor de 
Spelen van 2028. 

8.11nleiding 
Amsterdam heeft de Olympische Spelen reeds eerder georganiseerd in 1928. Dit is de enige keer dat 
het evenement in Nederland heeft plaatsgevonden. Hiervoor werd het Olympisch stadion gebouwd, 
ontworpen door architect Jan Wils. De Spelen van 1928 waren de eerste waarde Olympische vlam 
werd ontstoken. Het grootste deel van de Spelen werd in en rond het stadion afgewerkt. Zoals 
eerder aangehaald, werden de atleten gehuisvest in schoolgebouwen en op schepen. De 
belangrijkste erfenis van het evenement is het Olympisch stadion zelf. Jaren later werd er door de 
stad een poging ondernomen om de Spelen in 1992 opnieuw te mogen organiseren. Dit lukte echter 
niet, de stad lag er reeds na de eerste stemronde uit. Ondanks het feit dat de Spelen niet werden 
binnengehaald, hebben de plannen die werden gemaakt, wel effect gehad op de stedelijke 
ontwikkeling van Amsterdam. Zo werd Nieuw-Sloten gebouwd, oorspronkelijk bedoeld als Olympisch 
dorp. Ook werd het laatste stuk van de Ring AlO aangelegd en de Amsterdam ArenA werd gebouwd 
omdat het oude Ajax stadion, De Meer, verouderd was. 

8.2 Organisatie van de Olympische Spelen 2028 
Het NOC*NSF heeft het Olympisch Plan 2028 gepresenteerd met daarin fasen die moeten leiden tot 
het succesvol organiseren van de Spelen van 2028. De eerste fase is de onderzoeksfase. Hierin is van 
2006 tot en met 2008 gericht onderzoek gedaan naar de vraag of Nederland een poging gaat 
ondernemen om het evenement te organiseren. De volgende fase is de opbouwfase waarin het 
Olympisch Plan 2028 wordt uitgevoerd. Hierin worden duidelijke ambities uitgewerkt voor het 
creëren van een Olympisch topsportklimaat en met de betrokken partijen een plan van aanpak 
opgesteld. De fase eindigt in 2016 met de uitspraak of Nederland zich definitief gaat aanmelden bij 
het IOC voor de organisatie van de Olympische Spelen van 2028. Vanaf 2016 volgt de kandidaatfase. 
Eind 2021 wordt door het IOC een kandidaatstad aangewezen voor de definitieve organisatie van de 
Spelen. Hierna volgt de organisatiefase voor de organiserende stad. Na afloop van de Spelen in 2028 
volgt de nalatenschapsfase waar de erfenis van de Spelen een al dan niet blijvende impact hebben op 
de stad. In bijlage 2 en 3 is een overzicht te zien van alle stakeholders en shareholders die bij de 
Olympische gebiedsantwikkeling voor Amsterdam 2028 betrokken zijn. 

Er is momenteel nog geen duidelijkheid welke steden en/of regio's in Nederland mee wilten dingen 
naar de organisatie van de Spelen. Binnen Nederland moet die duidelijkheid er eind 2016 zijn, 
wanneer er één kandidaatstad naar voren moet komen. Tot die tijd worden er verschiltende plannen 
uitgewerkt voor diverse steden en de haalbaarheid daarvan. In 2009 werd reeds door de partijen 
CDA en SP aangegeven dat Amsterdam de voorkeur geniet. "We moeten geen geld en energie 
verspilten aan getouwtrek tussen steden die de Spelen in huis willen halen", zei CDA-Kamerlid Joop 
Atsma. "De Olympische Spelen worden toegewezen aan een stad en Amsterdam is de beste keuze. 
Dat is wereldwijd uit te leggen." (Algemeen Dagblad, 07-12-'09). 
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Vanuit de overkoepelende organisatie IOC zijn er minimale eisen en voorwaarden aan de benodigde 
voorzieningen bij het organiseren van de Olympische Spelen. Er zijn vijf voorwaarden waaraan moet 
worden voldaan om tot een succesvol bid te komen (Heurkens, 2005), nl.: 

1) Diversiteit aan OV-netwerken als spoorwegen en metronetwerken. 
2) Voldoende steun vanuit de markt voor de ontwikkeling van de sportvoorzieningen, gelet op 

de post-Olympische functie van deze voorzieningen. 
3) Voldoende hotelcapaciteit 
4) Aanwezigheid van voldoende internationale verbindingsmogelijkheden als luchthaven en 

internationale hogesnelheidsverbindingen. 
5) De ontwikkeling van de Olympische gebieden in de stad met een grote focus op de erfenis 

hiervan aan de stad. 

Het meest tastbare dat de Spelen nalaten zijn de (sport)voorzieningen en infrastructuur. Vanuit het 
IOC zijn deze voorzieningen geclassificeerd en zijn er regels opgesteld waaraan deze moeten voldoen. 
Het IOC onderscheidt drie typen vastgoed dat ontwikkeld dient te worden: sportaccommodaties, 
Olympisch dorp en hotelaccommodaties. Het Olympisch dorp moet alle atleten, coaches, medische 
staf etc. huisvesten. Dit zijn ongeveer 16.000 personen. De hotelaccollilmodaties bieden tijdens het 
evenement onderdak aan de nationale en internationale bezoekers aan het evenement. Alle 
faciliteiten en voorzieningen moeten binnen 45 minuten reistijd van het Olympisch dorp liggen 
(VROM, 2008). In het kader van het onderzoek dient nader te worden gekeken naar de Olympische 
hoofdvoorzieningen en het Olympisch park waarin deze zijn gesitueerd. Het Olympisch park is het 
centrale gebied van de Spelen, waarin de hoofdvoorzieningen liggen. Deze hoofdvoorzieningen zijn 
de volgende (VROM, 2008): 

• Olympisch stadion (minimaal 60.000 toeschouwers, gebruikt voor openings- en 
sluitingsceremonie en atletiekwedstrijden) 

• Zwemstadion (minimaal 15.000 toeschouwers, gebruikt voor zwemwedstrijden, waterpolo 
etc.) 

• Velcdrome (minimaal10.000 toeschouwers, gebruikt voor baanwielrennen) 

• Indoor sporthal (minimaal 20.000 toeschouwers, gebruikt voor basketbal, handbal, volleybal 
etc.) 

• Olympisch dorp 

Naast deze hoofdvoorzieningen is meestal ook het mediadorp, met daarin het internationale 
perscentrum en de televisiestudio's, op of naast het Olympisch park gevestigd. Voor het Olympisch 
dorp geldt dat de toekomstige functie vaak vaststaat en dat bij de bouw daarvan rekening wordt 
gehouden met de toekomstige vraag naar woonruimte. Dit is bij de overige voorzieningen minder het 
geval. 

8.3 Strategieën voor nalatenschap 
Wanneer wordt gekeken naar de gewenste nalatenschap voor Amsterdam is het belangrijk naar de 
verschlllende strategieën voor het hergebruik van de voorzieningen te kijken. Ten eerste kan worden 
gekozen geen strategie hiervoor te ontwikkelen, maar dit lijkt erg ongewenst aangezien op die 
manier alle kansen die de Spelen Amsterdam te bieden hebben dan onbenut blijven. 

• De Olympische voorzieningen kunnen onderdeel zijn van een grotere stadsvisie. Aan deze 
strategie kan een scenario gekoppeld worden voor de Olympische Spelen in Amsterdam in 
2028. De Spelen kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld de verdere herontwikkeling van 
de stad Amsterdam kracht bij te zetten en hierbij investeerders en bezoekers te trekken. De 
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focus bij de herontwikkeling kan de stad zijn of delen daarvan, maar niet de Olympische 
voorzieningen zelf. Er zal dan worden geïnvesteerd in het Olympisch park en de 
voorzieningen om het imago van Amsterdam op het wereldtoneel te verbeteren en toeristen 
te trekken in plaats van te kijken naar lokale behoeften of te investeren in specifieke 
Olympische voorzieningen als het Olympisch stadion of het Olympisch dorp. 

• Er kan worden gekozen voor het ontwikkelen van een hoogwaardig stadsdeel dat zich 
specifiek richt op een bepaalde sector. Een scenario dat hieraan gekoppeld kan worden voor 
Amsterdam 2028 is dat het Olympisch park een hoogwaardig stadsdeel wordt binnen 
Amsterdam, met een sterke economische basis. Het gebied zal zo een bepaald thema 
vertegenwoordigen als sport, media of cultuur. Herkenbare gebouwen met trainings- en 
onderwijsmogelijkheden passen hier bij om ze de economie van het gebied op te waarderen. 
Een nadeel is wel dat het er voor zou kunnen zorgen dat de aanwezige kleine ondernemers 
hierdoor gepasseerd worden. 

• Bij het ontwikkelen van het Olympisch park kan ook worden gewerkt vanuit een kansgerichte 
gedachte. Het scenario dat voort kan vloeien uit deze strategie is moeilijk te voorspellen 
vanwege de flexibiliteit die de strategie met zich meebrengt. De prioriteit ligt 
hoogstwaarschijnlijk op een sterk ontwerp en de ontwikkeling van de voorzieningen kan 
gelinkt worden aan een groot project of kenmerkend gebouw. Het hergebruik van de 
voorzieningen na de Spelen is afhankelijk van de mogelijkheden die de markt biedt. Voor 
Amsterdam 2028 kan worden gedacht aan een flexibele invulling van een multifunctioneel 
Olympisch stadion dat na afloop van het evenement als impuls binnen een grotere 
gebiedsantwikkeling dient. De exacte invulling hangt dan samen met de vraag vanuit de 
markt en de kansen die het kan bieden voor heersende problematiek in het gebied. 

• Bij de laatste strategie ligt de focus bij de gemeenschap. Een bijbehorend scenario is dat het 
Olympisch park en de voorzieningen worden ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften 
van de lokale bevolking. Dit zou kunnen betekenen dat er meer huurwoningen worden 
gebouwd en kleine ondernemers worden ondersteund. Het park zou eigendom kunnen zijn 
van de gemeenschap. Ook hier kan voor Amsterdam 2028 gedacht worden aan de 
ontwikkeling van het Olympisch stadion dat na de Spelen als het ware wordt "teruggegeven" 
aan de bevolking om zo de mensen kansen te bieden om maximaal mee te profiteren van de 
Olympische Spelen. 

8.4 Type hergebruik van de Olympische voorzieningen 
Bij de keuze voor de meest optimale strategie voor nalatenschap voor Amsterdam 2028, dient ook 
het gewenste type hergebruik van het Olympisch stadion te worden meegenomen. Aangezien in 
Amsterdam geen behoefte is aan een nieuw groot sportstadion, vanwege de aanwezigheid van de 
ArenA, is identiek gebruik van het Olympisch stadion niet gewenst. Om de nalatenschap voor de stad 
zo groot mogelijk te laten zijn is een blijvend stadion gewenst. Ook symbolisch gebruik van het 
stadion is niet gewenst en waarschijnlijk ook niet maatschappelijk verantwoord in Nederland. Er zal 
rekening moeten worden gehouden met een alternatief gebruik van het stadion na afloop van het 
evenement. 

8.5 Beleid en regelgeving 
Wanneer het beleid en regelgeving betreft aangaande de ontwikkeling van het Olympisch park is het 
van belang dat de belangen van lokale bevolking mee worden genomen in de besluitvorming. Dit kan 
door een afvaardigen van de lokale gemeenschap mee te laten beslissen over de invulling van het 
park en zo hun voorkeuren mee te laten wegen. Tevens is het van belang dat op gebouwniveau 
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inwoners inspraak krijgen in de invulling van het stadion omdat zij uiteindelijk het meeste in 
aanraking komen met de gevolgen hiervan. 

8.6 locatiebepaling Olympisch stadion 2028 

Er zijn diverse locaties in de stad Amsterdam die in aanmerking komen voor de ontwikkeling van het 
Oympisch stadion 2028. Deze dienen te worden toegelicht alvorens tot een definitieve locatiekeuze 
te komen. 

8.6.1 Mogelijke locaties 
Binnen de stad Amsterdam zijn er verschillende locatiemogelijkheden voor de ontwikkeling van het 
Olympisch stadion. De gemeente zelf heeft door te kijken naar enkele pijlers van de structuurvisie 
zoals investeringen in het OV, 
de ontwikkeling van Mainport 
Schiphol en de inzet om een 
duurzame, klimaatneutrale en 
waterbestendige stad te 
worden, twee locaties 
aangewezen die in aanmerking 
komen voor het Olympisch 
park. Dit zijn Waterfront, aan de 
oevers van het IJ en de 
Zuidas/Olympische sportas, 
dichtbij het oude Olympisch 
stadion (Structuurvisie 
Amsterdam 2040). Locatie A is 
Waterfront aan het IJ. Deze 
locatie aan het water biedt 
ruimte aan het Oympisch park 
met het Olympisch stadion, het 
zwemstadion, het Olympisch 
dorp en de media 
voorzieningen. Vanwege 
geldende afspraken met de 
havenbedrijven zal in nauw 
overleg moeten worden 
besloten hoe de belangen van deze bedrijven kunnen worden behartigd tijdens de Olympische 
ontwikkeling. Op het gebied van bereikbaarheid dient het gebied op het landelijke spoornet te 
woerden aangesloten en moet de ringlijn van de metro worden doorgetrokken om het gebied een 
eigen halte te geven. De twee locatie is Zuidas/Olympische sportas, locatie B in bovenstaande figuur. 
Bij deze locatie kan het oude Olympische stadion worden hergebruikt. In vergelijking met het 
Waterfront zijn bij de keuze voor de luidas de Olympische voorzieningen meer versnipperd. Het 
voordeel is echter dat er minder uitplaatsingen nodig zijn van huidige bewoners en bedrijven. 

Naast deze twee door de gemeente aangewezen locaties is een derde locatie mogelijk in de 
Bijlmermeer in Amsterdam Zuidoost. De mogelijkheid om de Spelen aan te grijpen als katalysator 
voor stedelijke vernieuwing en imagoverbetering komen hier samen om het achtergestelde gebied 
een boost te geven. Hetzelfde kan gezegd worden voor de locatie Slotervaart. 
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Voor de ontwikkeling van het Olympisch park kan worden gekozen voor een centrale of decentrale 
aanpak. De keuze is afhankelijk van de beschikbare ruimte, bereikbaarheid, motieven voor het 
organiseren van de Olympische Spelen en het aanbod in hoogwaardige sportvoorzieningen. Een 
centrale aanpak verkleint de kans op problemen in bereikbaarheid en de investeringen in 
infrastructuur zullen lager liggen dan bij een decentrale aanpak. Wanneer wordt gekozen voor een 
decentrale aanpak kunnen echter meerdere gebieden worden betrokken ,in de stedelijke 
vernieuwing die de Spelen met zich meebrengen. In Amsterdam heeft een decentrale aanpak de 
voorkeur vanwege de reeds aanwezige hoogwaardige sportvoorzieningen in de stad en Nederland als 
geheel. Hierdoor zal het Olympisch park meer een parkfunctie krijgen dan een gebied waar een hoge 
concentratie van sportvoorzieningen is geconcentreerd. De ruimtelijke spreiding van de 
voorzieningen heeft een positieve invloed op de latere exploitatie en het creëert een groter 
draagvlak onder de bevolking. 

De verschillende locaties zullen worden vergeleken op het gebied van imagoverbetering, 
economische effecten, infrastructuur en (sport)voorzieningen, leefbaarheid, en stedelijke 
vernieuwing. 

Waterfront 
• Imagoverbetering 

Op het gebied van het imago van het gebied zijn er weinig problemen. Natuurlijk liggen er 
wel kansen om bijvoorbeeld op het gebied van recreatie extra toevoegingen te doen in de 
vorm van watersport en leisure. Dit draagt bij aan de stad Amsterdam en het imago. 

• Economische effecten 
De ontwikkeling van het Olympisch park aan het Waterfront gaat gepaard met forse 
investeringen in het herstructureren en het verplaatsen van de bedrijvigheid. 
Arbeidsplaatsen zullen verloren gaan in het gebied, en het is de vraag of de werkgelegenheid 
op lange termijn voldoende wordt gestimuleerd door de Olympische gebiedsontwikkeling. 
Wel kan het gebied profiteren van de ligging aan het water en de recreatiemogelijkheden die 
in de slipstream van de Olympische Spelen kunnen worden ontwikkeld. 

• lnfratructuur en (sport)voorzieningen 
Bij een verstedelijking van de IJ-oevers zal rekening dienen te worden gehouden met grote 
investeringen in het wegennet waaronder de AlO Noord. De ingebruikname van de Noord
Zuidlijn zal een belangrijke toevoeging vormen op het OV netwerk. Dat bestaat momenteel 
vooral uit buslijnen gericht op het Centraal Station. Daarnaast is OV via het water een 
belangrijke optie gelet op de extra bezoekersstromen tijdens de Spelen. Ook voor de bouw 
van het Olympisch stadion kan worden gekozen voor het integreren van het water door 
bijvoorbeeld gebruik te maken van een drijvend stadion. 

• Leefbaarheid 
De leefbaarheid van het gebied zal toenemen vanwege de huidige overwegend industriële 
functie. Bij het creëren van het Olympisch park in dit gebied zal dit aspect de nodige 
aandacht verdienen gezien de veranderde functie van het gebied wanneer het evenement is 
weggetrokken uit Amsterdam. 

• Stedelijke vernieuwing 
Onder de noemer Haven-Stad hebben de Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) en Haven 
Amsterdam de afgelopen drie jaar samengewerkt aan een verkenning naar de toekomst van 
de westelijke IJ-oevers. Er is de wens ruimte te creëren voor gemengd wonen, werken en 
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recreëren langs het IJ op de lange termijn, na 2030. Daarbij stond de vraag centraal of deze 
nieuwe activiteiten te combineren zijn met de huidige havenfuncties of dat uitplaatsing en 
herstructurering nodig is. Daar ligt het probleem, aangezien geldende afspraken met de 
verschillende havenbedrijven blijven bestaan. De ontwikkeling van het Olympisch stadion op 
deze locatie biedt de kans om de stad met het water te verbinden, hetgeen eerder in 
Barcelona in 1992 is gebeurd. Ook op het gebied van binnenstedeHjke recreatie biedt het 
gebied unieke kansen door de ligging aan het IJ . De balans tussen haven en stad is in drie 
scenario's bekeken met een toenemende verstedelijking van de havengebieden. 

Zuidas/Olympische sportas 

• Imagoverbetering 
Van alle mogelij ke locaties heeft dit gebied de meeste affiniteit met de Olympische Spelen 
door de aanwezigheid van het bestaande Olympisch stadion uit 1928. De Zuidas heeft het 
imago van zakencentrum maar vanwege onder andere de recente vastgoedfraude en de 
leegstand in het gebied heeft het imago de nodige deuken opgelopen. De organisatie van de 
Spelen kan worden aangegrepen hier verandering in de brengen. 

• Economische effecten 
Door de organisatie van de Olympische Spelen op de Zuidas zal de internationale 
concurrentiepositie op het gebied van zakencentra en kennisontwikkeling versterkt worden. 
Door een aanvullende functie aan het gebied te geven, kan de het gebied een extra boost 
krijgen en kunnen nieuwe investeringen worden opgewekt bij private partijen om de Zuidas 
verder te versterken. 

• Infrastructuur en (sport)voorzieningen 
Voor de Zuidas geldt dat de nabijheid van Schiphol een groot voordeel is . De decentrale 
aanpak van de Olympische voorzieningen zorgt echter voor een grote druk op het verkeer en 
de OV netwerken. Het Olympisch stadion uit 1928 is gevestigd in het gebied en zou kunnen 
worden hergebruikt voor de Spelen van 2028. Daar is echter wel een grote herontwikkeling 
voor nodig. 

• leefbaarheid 
Op het gebied van leefbaarheid zal het evenement weinig invloed hebben op het gebied. De 
levendigheid zal wel toenemen, vooral ook in de avonduren wanneer de aanwezige bedrijven 
de deuren hebben gesloten. 

• Stedelijke vernieuwing 
De zuidas wordt hét deel van het stadscentrum voor internationaal zakendoen en 
kennisontwikkeling. Exclusieve retail en cultuurvoorzieningen moeten de internationale 
aantrekkingskracht verder versterken . De ontwikkeling van de Zuidas moet zo duurzaam 
mogelijk zijn, met plek voor flexibele huisvestingsmogelijkheden voor bedrijven en 
werknemers. Bij het plaatsen van de Olympische voorzieningen dient hier rekening te 
worden gehouden met een decentrale aanpak vanwege ruimtegebrek voor een centrale 
aanpak. De Spelen kunnen hier helpen de internationale uitstraling van de Zuidas als 
zakencentrum te versterken. 

80 

Real Estale Management & Development T.J.A. Sengers- 0568029 



Hel Olymplsth sladton 2028 

De nalatenschap van een mega-evenement 

Bijlmermeer 

• Imagoverbetering 

TU Eindhoven 
2012 

De Bijlmermeer heeft te kampen met een erg negatief imago. Er is sprake van verpaupering 
van het gebied waardoor het gebied in heel Nederland een slechte reputatie heeft 
opgebouwd. De Olymp.ische Spelen zouden een flinke bijdrage kunnen leveren het gebied op 
te waarderen en te ontwikkelen als waardevol onderdeel van de stad Amsterdam. 

• Economische effecten 
De ArenApoort zal worden versterkt door de ontwikkeling van het Olympisch park in de 
Bijlmermeer. Door het gebied beter bij te betrekken bij het ArenA gebied kan een sterke 
economische as worden ontwikkeld op het gebied van sport en recreatie. Er zijn reeds in de 
afgelopen jaren verschillende sportfaciliteiten ontwikkeld. De bevolking kan nauw worden 
betrokken bij de invulling van het Olympisch stadion na afloop van de Spelen zodat zijn 
maximaal kunnen meeprofiteren van de ontwikkeling. Tevens zal de werkgelegenheid in het 
gebied worden gestimuleerd vanwege onder andere de bouw van hotelfaciliteiten. Deze 
arbeidsplaatsen worden vaak lokaal ingevuld {Faber, 2009). 

• Infrastructuur en (sport)voorzieningen 
Om de grote bezoekersstromen te kunnen ontvangen zal een betere verbinding moeten 
komen op het OV netwerk. Treinstation Amsterdam Bijlmer is reeds aanwezig maar zal 
aangepast moeten worden op de bezoekersstromen. Ook zal er een tunnel dienen te worden 
aangelegd om de voetgangers vanaf dat station richting het gebied veiliger en soepeler te 
laten verlopen. De ontwikkeling van het Olympisch stadion zou een bijdrage kunnen leveren 
aan de opwaardering en herontwikkeling van het gebied. 

• leefbaarheid 
De leefbaarheid in het gebied verdient intensieve aandacht bij de herontwikkeling van het 
gebied. De slechte leefbaarheid is in grote mate verantwoordelijk voor het ernstig aangetaste 
imago van de Bjjlmermeer. 

• Stedelijke vernieuwing 
Bijlmermeer is al jaren onderwerp van vraagstukken over stedelijke vernieuwing en 
leefbaarheid. Vanaf de jaren negentig is de wijk intensief vernieuwd met veel oog voor de 
openbare ruimte en de ontwikkeling van sport- en recreatievoorzieningen. De vraag naar 
kwalitatief hoogwaardige publieke ruimte is van groot belang bij de Spelen (Boersma, 2008). 
De Amsterdam ArenA is eveneens in het gebied gevestigd. Door de ontwikkeling van het 
Olympisch stadion 2028 kan een verbinding worden gemaakt tussen de ArenA en de 
Bijlmermeer waardoor de wijk verder ontwikkeld wordt. Verder kan het imago van de wijk 
opgepoetst worden door een grootschalige ontwikkeling van het Olympisch stadion en de 
bijbehorende wereldfocus op het gebied. Het centrumgebied van Zuidoost is de ArenApoort, 
dat is het ArenA gebied en winkelcentrum Amsterdamse Poort. Samen met werkgebied 
Amstel 111 vormt dit een basis voor een ontwikkelingszone met metropolitane potenties 
(Structuurvisie Amsterdam 2040). 
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Evenals Bijlmermeer heeft Slotervaart de laatste jaren een negatief imago ontwikkeld. Het 
negatieve imago heeft vooral te maken met problematiek tussen verschillende 
bevolkingsgroepen onderling. Het is de vraag in hoeverre een grote opgave als de 
ontwikkeling van het Olympisch park moet worden aangegrepen om de onderliggende 
problematiek aan te pakken. 

• Economische effecten 
De ontwikkeling van het Olympisch park in dit gebied kan bijdragen aan het verbeteren van 
de internationale bekendheid. Dit komt omdat het Olympisch park op steenworp afstand ligt 
van de Zuidas en vlieghaven Schiphol. Er kan gebruik worden gemaakt van bestaande 
(sport)faciliteiten waardoor de investeringen in sportaccommodatie lager zijn dan dat deze in 
zijn totaliteit opnieuw moeten worden gerealiseerd. Met de komst van het Olympisch park 
neemt ook het toerisme een vlucht. Om deze toeristen op te vangen dienen er hotels 
gebouwd te worden. In Nota Hotelbeleid is vastgesteld dat in Amsterdam een groot tekort is 
aan hotelkamers. Voor Slotervaart zijn er al vergaande plannen opgesteld om hotels te 
realiseren om dit tekort op te vangen. Het biedt Slotervaart kansen om zich in economisch 
opzicht te ontwikkelen (Faber, 2009). 

• Infrastructuur en (sport)voorzieningen 
Het gebied is goed bereikbaar via zowel het OV als het wegennet (A2, A4 en AlO). In het 
gebied kan gebruik worden gemaakt van bestaande (sport)faciliteiten. 

• Leefbaarheid 
Slotervaart is gelegen is stadsdeel Nieuw-West. Slotervaart staat bekend als probleemwijk. 
De leefbaarheid in sommige delen van Slotervaart is slecht te noemen. Er is sprake van veel 
overlast door hangjongeren waardoor er een gevoel van onveiligheid hangt in het gebied. 

• Stedelijke vernieuwing 
In Slotervaart zijn groen- en recreatievoorzieningen aanwezig maar die zijn van onvoldoende 
kwaliteit en te kleinschalig van aard. De ontwikkeling van het Olympisch park kan een boost 
geven aan de kwaliteit van de openbare ruimte. De Staalmanpleinbuurt en Jacob Geelbuurt 
zijn bepalend voor de ontwikkeling van het Olympisch park, omdat ze behoren tot de twee 
van de drie prioriteitswijken van Amsterdam. Er zijn al herstructurering en 
transformatieplannen opgesteld, om deze wijken te herontwikkelen en te revitaliseren 
(Gemeente Amsterdam, 2007). Op het gebied van stedelijke vernieuwing en leefbaarheid kan 
het gebied een flinke opknapbeurt gebruiken. Vooral een grotere diversiteit in het 
woningaanbod is van belang. 
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Het model is gebruikt voor de ontwikkeling van 'het Olympisch stadion voor Amsterdam 2028. Bij de 
formulering van de nalatenschap komt naar voren dat voor het kiezen van de juiste strategie voor 
het hergebruik van de voorzieningen een aantal scenario's voor de stad beschikbaar zijn. Daarbij 
hoort het gewenste type van hergebruik. Hieruit blijkt dat een strategie waarbij de bevolking het 
meeste meeprofiteert het meest gewenst is, daarbij hoort een alternatief gebruik van het stadion na 
afloop van de Spelen. Op het gebied van beleid en regelgeving is het dan ook van belang dat de 
inwoners van het gebied waar het stadion wordt geplaatst, inspraak krijgen en gehoord worden over 
de invulling van de post-Olympische functie. De verschillende betrokken partijen zijn in kaart 
gebracht (zie Bijlage 2 en 3) en de vijf hoofdvoorwaarden van het IOC zijn benoemd, nl.: Diversiteit 
aan OV-netwerken als spoorwegen en metronetwerken, voldoende steun vanuit de markt voor de 
ontwikkeling van de sportvoorzieningen, gelet op de post-Olympische functie van deze 
voorzieningen, voldoende hotelcapaciteit, aanwezigheid van voldoende internationale 
verbindingsmogelijkheden als luchthaven en internationale hogesnelheidsverbindingen en de 
ontwikkeling van de Olympische gebieden in de stad met een grote focus op de erfenis hiervan aan 
de stad. 

Verschillende reeds geplande locaties binnen de stad Amsterdam zijn beschouwd voor de 
ontwikkeling van het Olympisch stadion. Natuurlijk zijn er meerdere locaties te verzinnen voor de 
ontwikkeling van het Olympisch stadion maar de behandelde locaties zijn reeds benoemd door de 
gemeente Amsterdam als mogelijke locaties. Alle locaties hebben specifieke eigenschappen die ze 
geschikt maken. Vanuit de vijf hoofvoorwaarden van het IOC om tot een succesvol bid te komen 
bekeken, voldoen de vier locaties aan de eisen. Ook wanneer wordt gekeken naar imagoverbetering, 
stedelijke vernieuwing, infrastructuur, leefbaarheid en economie valt voor alle locaties iets te 
zeggen. Er dient te worden gekeken naar de benodigde investeringen die nodig zijn en wat het 
uiteindelijk oplevert. Dit gaat dan vooral om de erfenis van de Spelen, en hoe deze kunnen worden 
aangegrepen om stedelijke vernieuwing te bewerkstelligen. Te allen tijde dienen de belangen van de 
bewoners mee worden genomen in de keuze, omdat zij het meeste te maken hebben met de 
nalatenschap van het evenement wanneer het weer uit de stad vertrekt en de focus van de wereld 
weer verschuift. Omdat met dit onderzoek een verandering in het denken over Olympische Spelen en 
de nalatenschap daarvan beoogt, ligt de focus op het inzetten van het evenement als katalysator 
voor stedelijke vernieuwing. Met als belangrijk punt dat publieke investeringen ook vooral ten bate 
komen aan de bevolking. Door het stadion in een probleemwijk als de Bijlmermeer te vestigen kan de 
wijk een beter imago krijgen en zullen nieuwe kansen komen voor de bevolking om samen de Spelen 
te gebruiken om hun economische situatie te verbeteren. De kans is aanwezig wanneer de Spelen bij 
het Waterfront of op de Zuidas worden gehouden, de focus op private investeringen komt te liggen 
en daarbij de bewonersbelangen worden ondergesneeuwd. Ook in Slotervaart bestaan problemen 
op het gebied van leefbaarheid en stedelijke vernieuwing. Maar in de Bijlmermeer is reeds een 
traject ingezet waarbij wordt geïnvesteerd in sportfaciliteiten, en met de aanwezigheid van de ArenA 
kan een sterk nieuw gebied in Amsterdam Zuidoost de problemen voorgoed de kop indrukken. 

De exacte invulling van het stadion is de volgende stap maar vanwege de lange aanlooptijd tot aan 
de Spelen zijn daar nog geen harde uitspraken over te doen. Wel is het mogelijk verschillende 
functiescenario's te onderzoeken en te vergelijken wanneer meer concrete cijfers over de 
demografische voorspellingen op de lange termijn en verschillende marktanalyes. 
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9. Conclusies en aanbevelingen 
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In het laatste hoofdstuk worden de conclusies getrokken en aanbevelingen voor verder onderzoek 
gedaan. Eerst zal een antwoord worden gegeven op de probleemstelling en bijbehorende 
onderzoeksvragen. 

9.1 Conclusies 

In welke mate geeft onderzoek naar de historie van de Olympische Spelen en het tegenwoordige 
gebruik van de Olympische stadions, nieuwe uitgangspunten bij de ontwikkeling van een nieuw 
Olympisch stadion? 

Wanneer er wordt gekeken naar de voorgaande edities van de Olympische Spelen en de daarvoor 
gebruikte Olympische stadions zijn er een aantal opvallende zaken die als aanknopingspunt kunnen 
dienen bij de ontwikkeling van het Olympisch stadion voor Amsterdam 2028. Zo is het aantal 
participerende atleten door de jaren heen fors toegenomen, alsmede de bijbehorende aandacht van 
de media en sponsoren. Dit zorgt voor een sterk toegenomen druk op de organiserende stad. Voor 
de bouw van een nieuw stadion of de renovatie van een bestaand stadion, worden door de jaren 
heen kosten noch moeite gespaard. Maar de focus daarbij blijkt vaak te liggen op de korte termijn, 
de Spelen zelf. Te weinig wordt nagedacht over de periode na afloop van het evenement waardoor 
sprake is van weinig gebruik tot leegstand van de stadions en voorzieningen . Dit heeft tot gevolg dat 
er additionele investeringen nodig zijn om het stadion weer functioneel te maken. Een uitzondering 
op deze regel is het Olympisch stadion van Atlanta 1996. Reeds bij de bouw van het stadion werd 
rekening gehouden met een verandering in functie na afloop van het evenement. Het stadion werd 
na de Spelen vrij eenvoudig omgebouwd tot honkbal stadion, waar bij de ontwikkeling van het 
stadion al rekening mee was gehouden. Het is enigszins zorgwekkend dat er geen positieve 
ontwikkeling is te zien in de focus op de lange termijn. Ook voor de eerstvolgende Spelen in Londen 
2012 blijkt vooraf weinig rekening te zijn gehouden met de post-Olympische functie van het stadion. 
Het Olympisch dorp wordt vaak na afloop herontwikkeld tot appartementencomplex. 

Hoe kan het begrip gebiedsantwikkeling worden gedefinieerd? 

Wanneer wordt gesproken over de nalatenschap van de Olympische Spelen voor de organiserende 
stad, moet de relatie worden gelegd met een ruimere gebiedsontwikkeling. Het is belangrijk een 
passende definitie te geven van het begrip gebiedsantwikkeling die aansluit bij het onderzoek. 
Daarom is gekozen voor de volgende definitie: 

"De fysieke en functionele verandering van een gebied -stad of land- geïnitieerd vanuit de 

organisatie van de Olympische Spelen, die plaatsvindt in een langdurig en complex krachtenveld van 

verschillende partijen, waarbij een langdurige nalatenschap via synergie tussen verschillende functies 

met grootschalige investeringen wordt gecreëerd." 
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Wat wordt verstaan onder Olympische gebiedsontwikkeling? 
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Gebiedsantwikkeling is een complexe en steeds veranderende opgave waarbij ieder project uniek is. 
Dus iedere editie van de Olympische Spelen zorgt voor een unieke aanpak ten aanzien van de 
ontwikkeling van het Olympisch stadion binnen een ruimere gebiedsontwikkeling. Zogenaamde 
Olympische gebiedsantwikkeling gaat over de bouw van sportvoorzieningen, verbetering van 
infrastructuur, stedelijke vernieuwing en verbetering van het milieu in de stad. Daarnaast kan 
Olympische gebiedsantwikkeling leiden tot minder tastbare zaken als imagoverbetering. Door de 
jaren heen is de impact van de Spelen op de organiserende stad flink toegenomen. Waar er in de 
vroegste edities slechts enkele nieuwe sportvoorzieningen werden gebouwd vervullen de 
Olympische Spelen tegenwoordig de rol van katalysator in de gebiedsontwikkeling. Geplande 
investeringen worden naar voren gehaald door de organiserende stad. De Spelen van 1992 in 
Barcelona gelden als het voornaamste voorbeeld hiervan. Voor het eerst in de geschiedenis stonden 
de Spelen in het teken van stedelijke vernieuwing. Het is belangrjjk dat de publieke investeringen in 
het evenement en de stedelijke vernieuwing ten goede komen aan de gemeenschap en niet alleen 
aan bezoekers van het evenement. Dit aspect dreigt ondergesneeuwd te raken door de grootte van 
het evenement en bijbehorende investeringen. 

Op welke manieren zorgen de Olympische Spelen voor een nalatenschap voor de organiserende 
stad? 

De erfenis van de Olympische Spelen voor de organiserende stad is pas zichtbaar is na afloop van 

de Spel,en, maar dat de erfenis reeds in de planfase dient mee te worden genomen om deze 

te optimaliseren. De nalatenschap kan op de volgende vijf punten meetbaar worden 

gemaakt om de Spelen bijdrage aan de ontwikkeling van de gaststad te laten zijn: 

• Imagoverbetering 

• De economische effecten 
• Infrastructuur en (sport)voorzieningen 

• leefbaarheid 
• Stedelijke vernieuwing 

Wanneer wordt gekeken naar de erfenis van de Spelen is ook het type hergebruik van de 
voorzieningen van belang. Er zijn diverse manieren waarop Olympische voorzieningen kunnen 
worden gebruikt na afloop van de Spelen afhankelijk van de geplande rol in de erfenis van het 
evenement, nl.: 

• Identiek gebruik van de voorziening 

• Alternatief gebruik van de voorziening 

• Gemengd gebruik van de voorziening 

• Tijdelijke voorzieningen 

• Symbolisch gebruik van de voorzieningen 

Deze manieren van hergebruik staan echter niet op zich. Voor een optimale nalatenschap voor de 
gaststad zullen ze onderdeel moeten zijn van een bepaalde nalatenschap strategie. Zo werd vroeger 
vaak geen rekening gehouden met het plannen van de erfenis van de Spelen of hergebruik van de 
voorzieningen. Dat is tegenwoordig niet meer aan de orde. Er zijn diverse strategieën om de 
nalatenschap reeds in een vroeg stadium van het plannen van de Spelen de betrekken, nl: 
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• Olympische voorzieningen als onderdeel van een grotere stadsvisie 

• Het ontwikkelen van een hoogwaardig stadsdeel gericht op een specifieke sector 

• Ontwikkeling van het Olympisch park vanuit de kansgerichte gedachte 

• Focus op het "teruggeven aan de gemeenschap" 

TU Eindhoven 
2012 

In welke mate geven casestudies naar eerdere Olympische gebiedsantwikkelingen uitgangspunten 
bij de ontwikkeling van een nieuw Olympisch stadion? 

De erfenis van de Spelen van Barcelona 1992, Atlanta 1996 en Sydney 2000 is onderzocht op de 
reeds behandelde vijf punten: imagoverbetering, economische effecten, infrastructuur en 
(sport)voorzieningen, leefbaarheid en stedelijke vernieuwing. De belangrijkste conclusies geven 
punten waarmee rekening moet worden gehouden bij de ontwikkeling van een nieuw Olympisch 
stadion. 

• Barcelona 1992 

De Spelen van 1992 transformeerden Barcelona van industriestad naar een bruisende 
toeristische trekpleister. Veel problemen rondom het verpauperde havengebied worden 
door middel van de organisatie van de Spelen aangepakt. De organisatiekosten zijn geheel 
terugverdiend door onder andere sponsoring en televisierechten. De economische voordelen 
uiten zich vooral op de korte termijn. De werkloosheid daalde in het Olympisch jaar maar 
nam daarna weer toe. Het toerisme laat wel een stijgende lijn zien, alsmede het aantal 
zakelijke bezoeken en congressen. Investeringen in infrastructuur zijn naar voren gehaald en 
plannen zijn versneld uitgevoerd. De meeste sportvoorzieningen waren reeds aanwezig en 
zijn gerenoveerd voor het evenement. In de focusgebieden waar de hoofdonderdelen van de 
Spelen plaats vonden is de leefbaarheid verbeterd, vooral door de opwaardering van de 
openbare ruimte en de kwalitatieve verbetering van de woningvoorraad. 

• Atlanta 1996 

Het streven van de stad was om het 'imago als zakencentrum te verbeteren. Het organiseren 
van de Olympische Spelen heeft hier op de lange termijn een geringe impact op gehad. De 
belangrijkste erfenis is de realisatie van de sportvoorzieningen. Op de korte termijn heeft de 
economie geprofiteerd van het evenement door een toename in werkgelegenheid en het 
toerisme. Op het gebied van bereikbaarheid zijn echter kansen laten liggen voor Atlanta. De 
ontwikkeling van het Olympisch park gold als katalysator voor stedelijke vernieuwingen en 
ontwikkelingen op het gebied van leefbaarheid, ook in de aangrenzende gebieden. Echter 
heeft op stedelijk niveau het evenement niet zoveel impact gehad als gewenst. Er was sprake 
van te weinig samenwerking tussen de betrokken partijen, de overheid en de inwoners. Het 
verwijt bestaat dat er voorrang is gegeven aan commerciële belangen omdat de Spelen 
grotendeels door private partijen zij,n gefinancierd. Het belang van de inwoners op de la,nge 
termijn is daarom ondergesneeuwd geraakt. 

• Sydney 2000 

De Spelen van Sydney hebben het imago, bekend als de Groene Spelen vanwege de focus op 
de impact op de natuur, het landschap en klimaatverandering. De investeringen in de stad 
hebben op zowel de korte als de lange termijn effect gehad op de economie. De verbeterde 
infrastructuur hebben het vestigingsklimaat verbeterd, maar ook het imago en de 
concurrentiepositie. Op de lange termijn heeft dit geleid tot een toename in de bedrijvigheid. 
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Door het saneren van een zwaar vervuild industriegebied en het te herontwikkelen tot 
Olympisch park en Olympisch dorp lag de focus op een duurzame ontwikkeling van Sydney. 
Er blijkt echter te weinig rekening te zijn gehouden met het gebruik van het Olympisch 
stadion na afloop van de Spelen. Deze ultieme vorm van duurzaamheid is blijkbaar over het 
hoofd gezien. Extra investeringen waren nodig om het stadion na afloop functioneel te laten 
zijn. 

De nalatenschap is aan de hand van deze criteria beoordeeld voor de Spelen van Barcelona 1992, 
Atlanta 1996 en Sydney 2000. Wanneer de economische effecten van alle drie de cases worden 
vergeleken kan geconcludeerd worden dat de Olympische Spelen kostendekkend kunnen worden 
georganiseerd. Ten tweede hebben de Spelen op zowel de korte als de lange termijn invloed op de 
economie. De werkgelegenheid, het toerisme en het BBP profiteren vooral op de korte termijn door 
de nieuwe bouwontwikkelingen en extra uitgaven door toeristen. Daarnaast kunnen de Spelen 
bijdragen aan een positief imago en een verbeterd economisch klimaat op de lange termijn. 
Wanneer Olympische investeringen binnen een bredere economische ontwikkelingsstrategie worden 

geplaatst is het rendement op deze investeringen maximaal. Onomstotelijk staat vast dat het 
Olympisch park heeft bijgedragen aan stedelijke vernieuwing in de omliggende gebieden, maar het 
zuivere effect van het Olympisch park is niet duidelijk aantoonbaar gebleken. Wel staat vast dat 
besluitvormers de Spelen kunnen gebruiken om de stedelijke infrastructuur en economie een impuls 
te geven. De toewijzing van de Spelen brengt grote druk voor de organiserende steden met zich mee 
wat kan leiden tot efficiëntere besluitvorming over belangrijke projecten zoals de infrastructuur. 
Wanneer er reeds in een vroeg stadium goed wordt nagedacht over de gewenste nalatenschap, kan 
de ontwikkeling van het Olympisch stadion een significante bijdrage leveren aan de stad in de vorm 
van stedelijke vernieuwing, economische effecten, (sport)voorzieningen en leefbaarheid. Daarbij kan 
het imago van de stad in zijn geheel verbeterd worden. Vooral op het gebied van imagoverbetering 
blijven kansen liggen voor de organiserende stad om binnenstedelijke problemen aan te pakken. 

Hoe kan op basis van het voorgaande onderzoek een functiemodel worden gemaakt voor de 
ontwikkeling van het Olympisch stadion voor Amsterdam 2028? 

Na de afronding van het literatuuronderzoek is het mogelijk een functiemodel op te zetten voor de 
ontwikkeling van het Olympisch stadion voor Amsterdam 2028. Deze bestaat uit een aantal fasen nl: 

Fase 1: Onderzoek 
In de eerste fase van het model staat onderzoek centraal naar de rol van de Olympische Spelen in de 
stedelijke vernieuwing en hoe dit door de jaren heen is gebeurd aan de hand van casestudies. Visies 
op dit onderwerp veranderen door de tijd als nieuwe inzichten en onderzoeken een nieuw licht 
kunnen werpen op de rol van de Olympische Spelen binnen de gebiedsontwikkeling. Het belang 
hiervan wordt ook steeds groter omdat het verleden heeft aangetoond dat kansen zijn blijven liggen, 
met name wanneer het gaat over het hergebruik van de voorzieningen en de problemen die 
opdoemen wanneer hier onvoldoende aandacht aan wordt besteed. 

Fase 2: Formuleren nalatenschap 
De volgende stap is het formuleren van de gewenste nalatenschap. Het is nu tijd te formuleren hoe 
de nalatenschap van het evenement vorm wordt gegeven en er een visie komt hoe de Spelen kunnen 
worden aangegrepen ten gunste van de stad Amsterdam en haar inwoners. Er dient een duidelijke 
strategie te worden geformuleerd over de gewenste nalatenschap. Ook moet worden nagedacht 
over de manier waarop het stadion wordt hergebruikt. Beleid en regelgeving om de nalatenschap te 
realiseren dient tevens te worden geformuleerd. Aan het einde van deze fase moet duidelijkheid 
bestaan over de manier waarop de Spelen en de bouw van het Olympisch stadion worden ingezet om 
bij te dragen aan de stad. 
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Nadat de gewenste nalatenschap is geformuleerd moet hier een duidelijke invulling aan worden 
gegeven. Een invulling van stedelijke vernieuwing, leefbaarheid, infrastructuur en 
(sport)voorzieningen en economische effecten op vooraf aangegeven gebieden vloeit hier uit voort . 

Fase 4: Locatiekeuze Olympisch stadion 
Wanneer is bepaald hoe de nalatenschap het beste kan worden ingevuld, kan een keuze worden 
gemaakt voor de locatie van het Olympisch stadion. Verschillende opties worden vergeleken en aan 
het einde van de fase wordt .gekozen voor de best mogelijke optie, aan de hand van de gewenste 
nalatenschap. 

Fase 5: Vaststellen post-Olympische functie van het Olympisch stadion 
De laatste fase bestaat uit het bepalen van de functie die het Olympisch stadion krijgt na afloop van 
het evenement. Voor de bepaalde locatie van het stadion dient een demografische analyse en een 
marktanalyse te worden uitgevoerd om de verschillende mogelijkheden in het gebied te 
onderzoeken. Vanwege de complexiteit van de ontwikkeling, de huidige economische situatie en het 
feit dat er wordt gesproken over een situatie vanaf 2028 is het moeilijk om ver in de toekomst te 
kijken. Daardoor is het onmogelijk een definitieve invulling voor het stadion te geven. Daarom zal 
een aantal scenario's voor het hergebruik worden geformuleerd. 

De weg naar het vaststellen van de post-Olympische functie van een nieuw Olympisch stadion begint 
met onderzoek naar de rol van Olympische gebiedsantwikkeling en hoe deze bij kan dragen aan de 
stedelijke vernieuwing van de stad. Dit gaat gepaard met casestudies om te kijken hoe voorgaande 
edities van het evenement hier mee om zijn gegaan en de impact die de Olympische Spelen op de 
desbetreffende stad hebben gehad. 

Vervolgens moet er een visie worden opgesteld hoe de stad de Olympische Spelen wil inzetten om 
de gewenste stedelijke vernieuwing te verwezenlijken. Deze visie en ambitie wordt gevormd door 
het formuleren van de gewenste nalatenschap. De strategie voor het hergebruik van de Olympische 
voorzieningen en het type hergebruik van de voorzieningen worden bepaald. Daarbij hoort een 
bepaalde aanpak op het gebied van beleid en regelgeving om dit mogelijk te maken. 

Na de juiste formulering, kan invulling worden gegeven aan de nalatenschap op de gebieden 
imagoverbetering, de economische effecten, infrastructuur en voorzieningen, leefbaarheid en 
stedelijke vernieuwing. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de betrokken partijen hun 
bijbehorende belangen, en de eisen vanuit het IOC. 

Om tot een locatiekeuze te komen voor de Spelen dienen diverse locaties met elkaar te worden 
vergeleken, hoe deze bijdragen aan imagoverbetering, de economische effecten, infrastructuur en 
voorzieningen, leefbaarheid en stedelijke vernieuwing 

Wanneer de locatie is vastgesteld kan worden gekeken naar de ontwikkeling van het Olvmoisch 
stadion zelf en de gewenste post-Olympische functie die het zal vervullen. Hiervoor zijn 
demografische analyses, marktanalyses en functiescenario's nodig om het te onderbouwen. Omdat 
de periode tot de Spelen lang is, kunnen ideeën over de invulling van de nalatenschap veranderen en 
kan bij de planning van het Olympisch stadion worden gekozen om die invulling te herzien. Zo is er 
flexibiliteit om niet te snel een definitieve keuze te maken en diverse opties te beschouwen. 
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FASE 4 

FASE 5 

Olympische Gebiedsantwikkeling 

• Organisatie en stakeholders 

• Spelen als katalysator in 

gebiedsantwikkeling 

• Financiering 

• Ontwikkeling stadiongebieden 

• Spin-off effecten 

• 

Casestudies 

Onderzoek naar voorgaande Olympische 
Spelen op het gebied van gebruik Olympisch 
stadion en de impact op de organiserende 

stad 

Strategieën nalatenschap Hergebruik Olympisch Beleid en regelgeving 
stadion 

• Top down 

• Geen strategie • Identiek gebruik • Politiek debat 

• Onderdeel stadsvisie • Alternatief gebruik • Samenwerking 

• Gemengd gebruik • Betrokkenheid • Hoogstaand stadsdeel 
Tijdelijk bevolking 

Kansgerichte aanpak • • • Symbolisch gebruik • Beleid t.a.v. projecten 
• Focus gemeenschap en gebouwen 

r-----------·L---------------, 
Nalatenschap 

• Imagoverbetering 
• Economische effecten 
• Infrastructuur en voorzieningen 
• Leefbaarheid 

• Stedelijke vernieuwing 

89 

Real Estate Management & Development T.JA Sengers- 0568029 



Hel OIJmpisth sladlon 2028 

De nalatenschap van een mega-evenement 

TU Eindhoven 
2012 

Hoe kan op basis van het onderzoek de meest optimale locatie voor het Olympisch stadion voor 
2028 worden gekozen? 

Verschillende reeds geplande locaties binnen de stad Amsterdam zijn beschouwd voor de 
ontwikkeling van het Olympisch stadion. Natuurlijk zijn er meerdere locaties te verzinnen voor de 
ontwikkeling van het Olympisch stadion, maar de behandelde locaties zijn reeds benoemd door de 
gemeente Amsterdam als mogelijke locaties. Alle locaties hebben specifieke eigenschappen die ze 
geschikt maken. Vanuit de vijf hoofdvoorwaarden van het IOC om tot een succesvol bid te komen, 
voldoen de vier locaties aan de eisen. Deze eisen zijn: 

• Diversiteit aan OV-netwerken als spoorwegen en metronetwerken. 

• Voldoende steun vanuit de markt voor de ontwikkeling van de sportvoorzieningen, gelet op 
de post-Olympische functie van deze voorzieningen. 

• Voldoende hotelcapaciteit. 

• Aanwezigheid van voldoende internationale verbindingsmogelijkheden als luchthaven en 
internationale hogesnelheidsverbindingen. 

• De ontwikkeling van de Olympische gebieden in de stad met een grote focus op de erfenis 
hiervan aan de stad. 

Ook wanneer wordt gekeken naar de stedelijke vernieuwing, infrastructuur en economie valt voor 
alle locaties iets te zeggen. Er dient te worden gekeken naar de benodigde investeringen die nodig 
zijn en wat het uiteindelijk oplevert. Dit gaat dan vooral om de erfenis van de Spelen, en hoe deze 
kunnen worden aangegrepen om stedelijke vernieuwing te bewerkstelligen. Ten alle tijden dienen 
de belangen van de bewoners mee te worden genomen in de keuze, omdat zij het meeste te maken 
hebben met de nalatenschap van het evenement wanneer het weer uit de stad vertrekt en de focus 
van de wereld weer verschuift. Omdat met dit onderzoek een verandering in het denken over 
Olympische Spelen en de nalatenschap daarvan beoogt, ligt de focus op het inzetten van het 
evenement als katalysator voor stedelijke vernieuwing. Met als belangrijk punt dat publieke 
investeringen ook vooral ten bate komen aan de bevolking. Door het stadion in een probleemwijk als 
de Bijlmermeer te vestigen kan de wijk een beter imago krijgen en zullen nieuwe kansen komen voor 
de bevolking om samen de Spelen te gebruiken om hun economische situatie te verbeteren. De kans 
is aanwezig wanneer de Spelen bij het Waterfront of op de luidas worden gehouden, de focus op 
private investeringen komt te liggen en daarbij de bewonersbelangen worden ondergesneeuwd. Ook 
in Slotervaart bestaan problemen op het gebied van leefbaarheid en stedelijke vernieuwing. Maar in 
de Bijlmermeer is reeds een traject ingezet waarbij wordt geïnvesteerd in sportfaciliteiten, en met de 
aanwezigheid van de ArenA kan een sterk nieuw gebied in Amsterdam Zuidoost de problemen 
voorgoed de kop indrukken. 
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Ondanks het feit dat er in dit vroege stadium nog geen harde uitspraken kunnen worden gedaan over 
de invulling van het Olympisch stadion voor Amsterdam 2028, is het wel van belang dat er wordt 
begonnen met het zoeken naar verschillende manieren waarop dit gedaan kan worden . 

Na bepaling van de meest optimale locatie voor het Olympisch park met daarin het Olympisch 
stadion voor de Spelen van 2028 kan worden gekeken naar de ontwikkeling van het stadion zelf. 
Daarbij wordt gekeken naar de functie die het stadion zal hebben na afloop van de Olympische 
Spelen. Vanwege het feit dat de focus daardoor ligt op de periode na 2028, is het moeilijk een exacte 
invulling te geven voor het stadion. Daarom zal aan de hand van een aantal scenario's worden 
gekeken hoe de nalatenschap van de Olympische Spelen zo goed mogelijk kan worden bepaald en 
gestuurd, reeds in een vroeg stadium. 

• Scenario's 
Om de diverse vormen van hergebruik van het stadion voor de Spelen in de Bijlmermeer te 
vergelijken op haalbaarheid kunnen diverse scenario's worden uitgewerkt. Scenario's voor 
gemengd gebruik met commerciële, maatschappelijke en culturele voorzieningen en 
woningen kunnen worden vergeleken . Dit kan door bijvoorbeeld de vastgoedwaarde en de 
exploitatiekosten van de verschillende scenario's verder te onderzoeken. 

• Flexibiliteit 
Het is van belang bij het gebruik van het model dat flexibiliteit in acht wordt genomen. 
Vanwege de lange duur tot het punt waarop concrete beslissingen moeten worden 
genomen, kunnen er veranderingen optreden in de visie en ambities van Amsterdam ten 
aanzien van de verschillende deelgebieden en de rol van de Olympische spelen daarin. Dit 
kan voor spanning zorgen ten aanzien van de politiek omdat daar liever wordt uitgegaan van 
een concreet plan met een vast einddoel. 

• Aandacht voor de Olympische Spelen 
Juist vanwege de weerstand vanuit sommige delen van de bevolking is het belangrijk te 
blijven focussen op de mogelijkheden die de Spelen kunnen bieden aan Nederland. Aan de 
hand van het model kunnen duurzame oplossingen worden gevonden waarbij zoveel 
mogelijk de belangen van de verschillende partijen in acht worden genomen . Zo kan 
bijvoorbeeld worden gedacht aan een bewoonbaar stadion. 

• Creativiteit 
Het model kan aanzetten tot het zoeken naar creatieve oplossingen voor de ontwikkeling van 
het Olympisch stadion. Door te zoeken naar alternatieve vormen van gebruik van het stadion 
na afloop van het evenement kunnen ook andere stedelijke vernieuwingsprojecten een 
boost krijgen . 
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Bij ieder onderzoek horen afbakeningen ten aanzien van het onderzoeksonderwerp. Naar aanleiding 
hiervan en de verkregen inzichten worden onderstaand enkele aanbevelingen gedaan voor 
vervolgonderzoek. 

• Momenteel is nog geen uitspraak gedaan welke Nederlandse stad officieel als kandidaatstad 
naar voren zal worden geschoven voor de officiële verkiezing van het IOC. Amsterdam en 
Rotterdam zijn beide van plan een gooi te doen naar het Nederlandse kandidatuurschap. Het 
is belangrijk dat de keuze snel gemaakt wordt zodat de discussie inhoudelijk kan worden over 
de exacte invulling, en niet de strijd tussen Amsterdam en Rotterdam centraal staat. 
Wanneer de keuze is gemaakt voor de stad, kan het onderzoek zich richten op meerdere 
locaties binnen de stad. In dit onderzoek is uitgegaan van aangewezen locaties door de stad 
zelf en daaruit is een meest optimale keuze gemaakt. Maar binnen Amsterdam zijn natuurlijk 
nog veel meer locaties te beoordelen aan de hand van de opgestelde criteria. 

• Diverse partijen hebben onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de organisatie van de 
Olympische Spelen, maar de openheid van deze partijen is niet groot. Wanneer er partijen 
officieel zijn verbonden aan de ontwikkeling van de Olympische Spelen komst er meer data 
beschikbaar en worden belangen transparanter waardoor er duidelijkere uitspraken kunnen 
worden gedaan. 

• In het onderzoek is niet verder ingegaan op de verschillende demografische analyses en 
marktanalyses. Dit wordt interessanter naarmate de tijd tot de Spelen korter wordt omdat 
dat met meer zekerheid op deze aspecten kan worden ingegaan. 

• Wanneer de tijd tot aanvang van de Spelen korter wordt, is het mogelijk een duidelijkere 
uitspraak te doen over de invulling van het stadion. De scenario's kunnen nauwkeuriger 
worden uitgewerkt door middel van Netto Contante Waardeberekeningen en 
vloeroppervlakten. 

• Het model kan worden uitgebreid door ook andere Olympische (sport)voorzieningen en de 
nalatenschap daarvan te onderzoeken. 
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Opbrengsten te realiseren 
vastgoed 

Waardefluctuatie bestaand 
vastgoed in gebied 

Waardefluctuatie vastgoed in 
omringend gebied 

Toegankelijkheid 

Bereikbaarheid 

Cultuur en historie 

Demografische verandering in 
type en aantal 
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De opbrengsten van de grond en het te realiseren vastgoed 
vormen de directe effecten van de gebiedsontwikkeling. 

Regelmatig blijven bij een gebiedsantwikkeling bestaande 
vastgoedobjecten gehandhaafd in een gebied. De ontwikkeling 
van nieuw vastgoed kan invloed hebben op de waarde van het 
bestaande vastgoed. Het bestaande vastgoed kan meeliften op 
het positieve effect van de nieuwe ontwikkeling zoals de 
opwaardering van de buurt. Er kan ook een waardedaling 
optreden wanneer het nieuwe vastgoed bijvoorbeeld het 
uitzicht vanuit het oude vastgoed belemmert. Ook kan reeds 
leegstaand vastgoed nog verder in waarde dalen door 
toevoeging van nieuw vastgoed. 

Het omringende gebied kan eveneens meeprofiteren of nadeel 
ondervinden van een gebiedsontwikkeling. Het omringende 
gebied kan bijvoorbeeld meeprofiteren van de aanwezigheid 
van nieuwe voorzieningen in het ontwikkelde gebied. Uit 
onderzoek blijkt dat de invloed van een gebiedsantwikkeling op 
omringende gebieden sterk afneemt naarmate de afstand 
groter wordt. 

De toegankelijkheid van het gebied kan veranderen door de 
ontwikkeling. Met toegankelijkheid wordt hier de 
aantrekkelijkheid om te bezoeken bedoeld. Dit wordt 
bevorderd door bijvoorbeeld een andere indeling, hernieuwde 
activiteit, veiligheid, hoogwaardige openbare ruimte. Een 
verbeterde toegankelijkheid zorgt voor een groter draagvlak 
voor de voorzieningen. 

Een goede logistieke indeling in het gebied en inpassing op de 
regionale infrastructuur kan de bereikbaarheid van een gebied 
doen toenemen. Bij een gebiedsantwikkeling wordt vaak 
nieuwe infrastructuur toegevoegd en wordt er geïnvesteerd in 
bestaande infrastructuur en openbaar vervoer. Er moet ook 
rekening worden gehouden met de belasting van bestaande 
infrastructurele knooppunten die door de gebiedsantwikkeling 
extra zullen worden gebruikt. 

Een (her-)ontwikkeling kan de herkenbaarheid van historische 
objecten vergroten en biedt kans op de ontdekking van 
archeologische vondsten . Dit kan kansen bieden voor de 
toeristische toestroom in het gebied. Vaak heeft een 
gebiedsantwikkeling echter een negatief effect op cultuur en 
historie omdat oude objecten moeten wijken voor nieuwe. Er 
bestaan regels en wetten zoals de monumentenwet om 
objecten te beschermen maar niet alle objecten met een 
culturele waarde vallen daaronder. 

Wanneer de gebiedsantwikkeling een verandering in het aantal 
en type woningen ten gevolg heeft, kunnen er demografische 
veranderingen optreden in het gebied . Het begrip gentrificatie 
gaat hier dieper op in. Dit wordt hierna behandeld. 
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De toename van het aantal gebruikers en het verkeer kan een 
gebiedsantwikkeling een negatief effect hebben op de 
veiligheid . Dit geldt vooral voor de huidige gebruikers van het 
gebied, zij moeten zich namelijk aanpassen aan de nieuwe 
situatie. Wanneer een verpauperd gebied wordt herontwikkeld 
heeft dit een positief effect op de veiligheid. Zo kan de 
openbare ruimte worden verbeterd of kan de levendigheid in 
het gebied toenemen . 

Het aantal voorzieningen kan toe- of afnemen in het gebied. 
Een stijging van het aantal voorzieningen kan negatief 
uitpakken voor bestaande voorzieningen door toenemende 
concurrentie. Voor de gebruikers wordt dit vaak als positief 
ervaren. De ontwikkeling van woningen of kantoren is positief 
voor de voorzieningen omdat daarbij, het draagvlak toeneemt. 
Bij het beoordelen van de kwaliteit van de voorzieningen speelt 
de afstand een grote rol. Het welzijn van de bewoners van het 
gebied is voor een groot deel afhankelijk van de aanwezigheid 
van voldoende en kwalitatief hoogwaardige voorzieningen. 

Een gebiedsantwikkeling kan effect hebben op de gezondheid 
van de gebruikers van het gebied. Dit kan zowel positief als 
negatief zijn . Door de creatie van een prettigere leefomgeving 
zorgt voor minder fysieke en mentale klachten bij gebruikers 
van het gebied. Daarnaast is er sprake van een positief effect 
wanneer er meer ruimte komt voor buurtverenigingen, 
zorginstellingen en sportvoorzieningen. 

Bij gebiedsantwikkel ing kan specifiek sturen op 
synergievoordelen. Zo kunnen bedrijven voordeel behalen door 
de aanwezigheid van andere bedrijven door bijvoorbeeld : 
kostenbesparing, efficiëntie, marketing etc. Daarnaast kunnen 
synergie-effecten op het gebied van imago en uitstraling 
ontstaan. 

Bestaande commerciële voorzieningen kunnen profijt hebben 
van een gebiedsontwikkeling. Als het gebied aantrekkelijker en 
beter bereikbaar wordt kan het aantal potentiële klanten 
toenemen. Ondernemingen die zich vestigen zorgen voor 
consumptie-effecten . Zo zorgen werknemers voor bestedingen 
in het gebied die zij anders niet zouden hebben gedaan, 
bijvoorbeeld in de s'Upermarkt of lunchroom. Ook als het aantal 
voorbijgangers en bezoekers door de ontwikkeling toeneemt zal 
het draagvlak van de voorzieningen toenemen. 

Bijlage 1: Meest voorkomende spin-of! effecten (Vrij naar: Pleijte, 2008) 
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Amsterdam RotterdiJnJ Afdeling Beleidsdocument Bevoegdheid 
NOCNSF NOC* NSF Ru<mtelijke Topsport Adviserend, 

Voorzieningen Accommodatie- Financieel 
& Milieuzaken beleid ondersteunend 

Pravir.cie Provincie RuimteliJke Provinciale Regulerend: 
Noord-Holland Zuid-Holland Ordening, Ruimtelijke ruimtelijke 

Milieu, Structuurvisie zondering 
Verkeer, regio 
Economie 

Gemeente Gemeente Ruimtelijke Ruimtelijk Regulerend: 
I Amsterdam Rotterdam Ordening, Bestemmingsplan ruimtelijke 
I Milieu, zonde -ng stad 

Verkeer, 
I Economie 

Ontwikkel ings- Ontwikkelings- Ontwikkelings- Gemeentelijk Onl"wikkelend: 
bedrijf bedrijf vakgroepen Grondbeleid ruimtel ijke 
Amsterdam Rotterdam projecten 

Bijlage 2: Stakeholders bij besluitvorming over Olympische gebiedsantwikkeling (Heurkens, 2005). 
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Amsterdam Rotterdam Afdeling Beleidsdocument Bevoegdheid 
IOC IOC Candidate City Candidate Mandaat: 

Committee Acceptance toewijzing 
Procedure kandidaatsstad 

os 
Ministerie 1'1inisterie Parlementaire Nota Ruimtelijke Mandaat: 
VROM VROI'1 Commissies Ordening ruimt elijke 

ontwikkel ing 
NL 

Ministerie Ministerie Parlementaire Nota Mobiliteit Mandaat : 
V&W V&W Commissies verkeerskundig 

e o twikkeling 
NL 

Ministerie Ministerie. Parlementaire Nota Sport Mandaat: 
VWS VWS Commissies verdeling 

middelen sport 
Ministerie Ministerie Parlementaire o.a. Mandaat: 
EZ EZ Commissies Rij ksbegroting ver deling 

middelen NL 
Regio Regio Metropolitane Ontwikkelings- Adviserend : 
Randstad Randstad Debat beeld Randstad ruimtel ij ke 

ontw1 keling 
Randstad 

Gemeente Gemeente Ruimtelijke RuimteliJk Regulerend: 
Amstelveen Albrandswaard Orde ing, Milie , Bestemmings- ruin telijke 

Verkeer, plan zone ng stad 
Economie 

Gemeente Gemeente Ruimtelijke Ruimtelijk Reg uierend: 
Haarlemmer- Berkel & OrdeninQ, Milieu, Bestemmings- n t ij ' e 
meer Rodenrijs Verkeer, plan zone ng stad 

Economie 
Gemeente Gemeente. Ruimtelijke Ruimtelijk Regulerend: 
Ouder-Amste Bergsche hoek O·dening, Milieu, Bestemmings- jmtel ij e 

Verkeer, plan zonering stad 
Economie 

Schiphol Rotterdam Re.al Estate & Ruimtelij ke Ontwikkelend: 
Group Airport De,velopment Masterpla u imtel ijke 

projecten 

Nederla ndse Nederlandse Real Estate & Bestemmings- Ontwikkelend : 
SpoelWegen SoooEWegen Commerce plan Stat ions- ruimte! ijke 

gebieden projecten 

VeNaersbedrijf Vervoersbedrijf Exploit atie, Regioverkeers- On twik kele nd: 
Amsterdam Amsterdan Techn-ek, visie ruimtel ijke 
(GVB) (RET) Financiën projecten 

Havenbedrijf Havenbedrijf nvt Havenplan OntwikkeJend : 
Amste dam Rotterdam NV a ven 

voorzieningen 
Topsport Topsport nvt Topspelt beleid Stem : 
Amsterdam Rotterdam hergebruik 
Bedrijven Bedrijven- nvt Convenanten Stem: grond, 
Verenigingen Verenigingen concurrentie 
M~ieu Milieu nvt Milieu- Stem: 
Organisaties Organisaties voorschriften IEJafklimaat 

, Bewoners Bewoners nvt Bewoners Stem: 
1 Organisaties Organisaties eisenpakket leefklimaat 

Diverse Diverse Ontwikkelaars, nvt Stem: inzet 
Private Pr ivate Beleggers, verschillende 
Partijen Partijen Marketeers etc. middelen 

Bijlage 3: Shareholders bij besluitvorming over Olympische gebiedsantwikkeling {Heurkens, 2005). 

100 

Real Estate Management & Development 

Doel 
Succesvolle OS 
voor sporters en 
toeschouwers 

Versterking 
concurrentiepositie 
NL 

Versterking 
concurrentiepositie 
NL 

Versterking 
concurrentiepositie 
NL 
Versterking 
concurrentiepositie 
NL 
Versterking 
concl.lrren tiepositie 
Randstad 

Versterking 
samenhang en 
waarde klimaat 
stad 
Versterking 
samenhang en 
waarde k limaat 
stad 
Versterking 
samenhang en 
waarde I i maat 
stad 
Verantwoord 
rendement 
ruimtelij e 
investeringen 
Verantwoord 
rendement 
ru:mtelijke/infra 
investef"ingen 
Verant\ ... cord 
rendement 
infra.structu rele 
invest eringen 
Vei lige, efficiënte, 
complete, schone 
haven 
Inpassing en 
uitvoering beleid 
Eertijke 
concurrentie 
Inachtneming 
milieu-effecten en 
-norme.n 
Verbetering 
l€efklimaat 
Divers 

TU Eindhoven 
2012 

T.JA Sengers- 0568029 




