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Voorwoord

Finding Form.
Het afstuderen als een zoektocht naar vorm, naar systeem. Het proces van 'form
finding': met behulp van experimenten of de computer bepalen hoe een model
constructief juist wordt vormgegeven .
De titel is niet voor niets ge'inspireerd door een boek , behorend bij een tentoonstelling
over het werk van Frei Otto.
Dit verslag vormt de afsluiting van de master Architecture , Building and Planning
aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het beschrijft het ontwerp voor het
Olympisch Stadion van 2028 in Amsterdam , een afstudeerproject binnen de richting
Architectural Engineering. Het verslag beoogt inzicht te geven in de ontwerpstappen
en overwegingen die ten grondslag liggen aan het ontwerp. Het geeft een kijkje in
de opbouw van dit proces , van het stellen van kritische vragen tot het vinden van
antwoorden en het weer opnieuw benaderen van het eigen ontwerp.
Hoewel het afstuderen een individueel proces is, was het niet mogelijk om het goed
af te ronden zonder de discussies en begeleidingen met mijn afstudeercommissie :
prof. ir. Rene van Zuuk (voorzitter), ir. Ralph BrodrOck en ir. Rijk Blok. Maar mijn dank
gaat oak uit naar alle andere mensen die me hebben ge·inspireerd of verder geholpen,
in de vorm van een kritisch oog of een luisterend oar. Andre, Dirk, Gertjan , Merian,
Peter, Shuwei en Wouter bedankt, oak voor de lekkere kopjes koffie op 5. Mijn familie
bedankt voor de mentale bijstand. Christel, jij vooral bedankt voor al je steun en het
vele geduld .
Tijdens het vergaren van informatie en inspiratiebronnen, stuitte ik op een column van
Rob Wijnberg in het NRG Handelsblad . Deze column bood een startpunt voor een
theoretisch onderzoek naar het concept 'stadion'. Deze wil ik u dan oak zeker niet
onthouden en deel ik graag met u op de volgende pagina.
Jeroen Janssen, juli 2009

5

Het Stadion

Een stad is geen stad zonder een theater, een kroeg en een kerk. "En precies die drie
functies heeft een stadion oak", zegt theoloog en sportethicus Paul Sollie (32), terwijl
hij langs het Stadion Galgenwaard in zijn woonplaats Utrecht slentert. "Het stadion is
eigenlijk de spiegel van een stad." Welke drie functies van het stadion doelt Sollie op?
Allereerst natuurlijk de functie van vermaak. "De ludieke functie" noemt Sollie dat - van
het Latijnse 'ludere', wat 'spelen' betekent. "Mensen komen in een stadion om spel
en strijd te zien . Door mee te leven met de spelers, kunnen ze hun agressie kwijt. Het
morele maatpak van de samenleving word! in een stadion dan ook losser gedragen;
hier gelden andere regels dan in het dagelijkse leven." Oat is volgens Sollie vooral
goed te zien in het voetbal ; er word! gescholden en geschreeuwd, zowel door spelers
als door het publiek, op een manier zoals dat in het maatschappelijk verkeer nooit
getolereerd zou warden. "Maar dat hoort erbij. Zoals de historicus Johan Huizinga in
zijn boek Homo Ludens zegt: 'Het spel is een tijdelijke wereld binnen de gewone'."
Maar hoe zit het dan met hooligans, die elkaar opzoeken na de wedstrijd, of
treincoupes slopen op weg ernaar toe? Hun gedrag wordt toch niet getolereerd? "Oat
komt", zegt Sollie, "omdat zij hun agressie buiten het stadion etaleren. Zij breken
daarmee de regels van het spel."
Niet dat het stadion alleen een broedplaats voor agressie is, benadrukt Sollie . Het
stadion heeft ook, en zelfs bij uitstek, een 'sociale' functie : alle soorten mensen komen
er samen, ongeacht sociaaleconomische klasse of status. "Net als in een kroeg , vindt
in een stadion een enorme sociale integratie plaats. Statuur telt er niet - in een stadion
wordt discriminatie actief uitgebannen."
Daarom hoort een stadion eigenlijk ook midden in een stad te staan, denkt Sollie. Als
ware het van iedereen. "Daar is het misgegaan met de Amsterdam Arena . De Meer
stand midden in een woonwijk; het was publiek bezit. De Arena is buiten de stad
geplaatst en daarmee een beetje van de supporters 'afgepakt'."
Rest nog de derde functie: de kerk. "Een stadion heeft veel weg van een religieus
huis", zegt Sollie. "Kijk maar hoe mensen in lange rijen naar een voetbalwedstrijd gaan.
Oat lijkt net een processie."
En niet voor niets wordt het Britse Wembley-stadion 'heilige grand ' genoemd. Daar
hebben mensen bijna goddelijke ervaringen gedeeld, zoals in 1968, toen Engeland
wereldkampioen werd. Maar religieuze terminologie is de voetbalwereld ook anno 2008
niet vreemd . Sollie denkt onmiddellijk aan Johan Cruijff, die begin dit jaar nog als 'de
Verlosser' door zijn oude club Ajax werd onthaald . "En zijn initialen zijn oak nog eens
J.C." In de verte verschijnen al de eerste supporters van FC Utrecht, op weg naar de
Galgenwaard . Zij hebben de goden die dag succesvol aangeroepen: hun club won met
3-1 van koploper PSV.
Overgenomen uit:
Rob Wijnberg; Het stadion (in gesprek met Paul Sollie, theoloog en sportethicus); in:
Filosofie & Debat, bijlage NRC Handelsblad 29 maart 2008.
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lnleiding

De Olympische Spelen is een evenement dat leeft! Gaat het lukken om de Spelen
van 2028 in Amsterdam te houden? De tijd zal het leren. De hoogtepunten van de
Olympische Spelen worden gevierd in het Olympisch stadion. Hoe wordt dit stadion
vormgegeven?
In dit verslag wil ik u graag meevoeren in de zoektocht die afstuderen heet. Hoe wordt
het concept gevormd en vervolgens doorontwikkeld tot een architectonisch ontwerp?
Welke stappen worden doorlopen om te komen tot een eindresultaat?
Een goed architectonisch ontwerp start vanuit een stedebouwkundige context.
In dit geval is deze context geheel nieuw en ligt nog ver in de toekomst. Met ons
afstudeeratelier hebben we een visie geformuleerd die weergeeft hoe wij menen, dat
de Spelen in 2028 ruimtelijk georganiseerd kunnen worden. Deze visie is beschreven
in een masterplan, waarin lijnen worden uitgezet en uitgangspunten geformuleerd,
zodat er een goed onderbouwd raamwerk ontstaat. Binnen dit kader wordt aan
iedereen de mogelijkheid geboden om zijn of haar architectonische ontwerpopgave
uit te werken. In het derde hoofdstuk zal er dieper worden ingegaan op onze
gezamenlijke visie en welke randvoorwaarden van belang zijn voor de verdere
uitwerking van de architectonische opgave.
Het ontwerp voor het Olympisch Stadion ontstaat binnen de zojuist beschreven context
en aan de hand van het vastgestelde programma van eisen. Maar ontstaat er dan wel
de benodigde architectonische kwaliteit? Paul Sollie had het in de voorgaande column
in het geheel niet over enige stedebouwkundige context of een programma van eisen.
In essayvorm zal ik daarom eerst gaan onderzoeken, water allemaal nodig is voor
het ontwerpen van een stadion. Hoe komt men tot een ruimtelijk ontwerp en welke rol
speelt architectuur hierin?
Een ontwerp onderscheidt zich en wordt gevormd door fascinaties die de ontwerper
tijdens het proces be'lnvloeden. De fascinaties kunnen ontstaan door goede
referentieprojecten die als voorbeeld kunnen dienen, maar ook door een bepaalde
manier van ontwerpen of door een affiniteit met toe te passen technieken. Vanwege
het belang van deze inspiratiebronnen binnen het proces, is het tweede hoofdstuk in
zijn geheel hieraan gewijd.
Een ontwerpproces wordt ook gevormd door gesprekken en discussies, zowel met
de afstudeercommissie, als met medestudenten en anderen die een kritische blik op
het project werpen. Door deze discussies wordt het beeld voortdurend bijgesteld en
gaandeweg in het proces worden er steeds nieuwe vragen gesteld, die stuk voor stuk
een klein beetje kwaliteit toevoegen aan het uiteindelijke ontwerp.
De opbouw van dit verslag verloopt, analoog aan het ontwerpproces, in trechtervorm.
Vanuit een onderzoekend essay en een brede verzameling fascinaties, wordt het
steeds verder ingekaderd tot het uiteindelijke ontwerp, wat een antwoord op de
onderzoeksvraag probeert te bieden.
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Onderzoeksvraag
Het vormen van een onderzoeksvraag dwingt om na te denken over de vraag waar het
project nu daadwerkelijk om draait, om dit terug te brengen tot de essentie van het hele
ontwerp. Het afstudeertraject zie ik vooral als een persoonlijk onderzoek. Hoe ziet het
proces eruit, welke ontwerpmiddelen worden ingezet en wat rolt er vervolgens uit?
Aan de hand van het theoretisch kader dat in het essay wordt geschetst en met de
fascinaties die tijdens het proces naar voren kwamen , probeer ik een weg te zoeken
naar hoe het ontwerp dient te worden vormgegeven. Naast het onderzoeken wat
een stadion nu eigenlijk is, zal het proces ook bestaan uit het doelmatig inzetten van
bepaalde ontwerpmiddelen, zoals parametrische software, om te komen tot een stuk
optimalisatie en vernieuwende ideeen in het ontwerp.
Hieruit concluderend wil ik met mijn afstudeerproject het volgende voor mezelf gaan
onderzoeken:
Hoe dient stadionarchitectuur te worden vormgegeven?
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Het stadion: een typologische studie?

Essay

Als we het gesprek met Paul Sollie 1 lezen, is vooral het gevoel dat een stadion oproept
van wezenlijk belang . Juist bij een bouwwerk als een stadion is de emotionele beleving
die ontstaat bij de bezoekers een belangrijk en intrigerend fenomeen . Het stadion
vervult de functie van theater, kroeg en kerk. De drie de metaforen die Sollie aanhaalt
hebben alle een eigen, maar zeer sterke emotionele betekenis .
In het stuk wordt met geen woord over architectuur gerept. Is architectuur dan
helemaal niet van belang of van toepassing op een stadion? De bekende ontwerpen
van stadions warden toch meer dan eens tot het architectonisch discours gerekend. Er
bestaat dus waarschijnlijk toch een connectie tussen het stadion en architectuur. De
vraag is dan ook hoe deze connectie tot stand komt en welke rol de architectuur hier
moet innemen. In hoeverre bestaat er stadionarchitectuur?
Met dit essay wordt ingezet als een vertrekpunt voor het ontwerpen van het Olympisch
Stadion. Wat betekent het om een stadion te ontwerpen? Met welke aspecten dient
er rekening te warden gehouden? Kunnen we nog lering trekken uit het verleden, uit
gebouwde referentieprojecten? Zijn de drie functies die Sollie noemt zomaar uit de
lucht gegrepen, of hebben ze wel degelijk betekenis?
In het huidige complex van ruimtes en routes waaruit een stadion dient te bestaan,
is er een duidelijk verschil te zien tussen het feitelijke speelveld met de tribunes,
en de routing. Er bestaat hier niet alleen een verschil in beleving of emotie van
de twee soorten ruimtes, maar juist daardoor ook een verschil in vormgeving en
verschijningsvorm.
Tijdens het spel overheersen vooral de 'spelregels' zeals die door Sollie zijn
omschreven. Op dat moment bruist de tribune van emotie en gevoel. Er ontstaat een
innige band tussen de spelers en het publiek. De architectuur heeft hier hoofdzakelijk
een dienende rol. Ze moet zorgen dat het publiek zo dicht mogelijk op het spel zit,
zodat het spektakel alleen nog maar wordt vergroot. Wat hiervoor nodig is, zijn hoge,
steile tribunes op een zo klein mogelijke afstand van het veld en een vrij zicht vanaf
iedere zitplaats tot het hele veld . Daarnaast wordt er misschien nog enig comfort
geeist in de vorm van een behaaglijk binnenklimaat en een goede steel. Verder zijn
de bezoekers al snel tevreden en uiteindelijk komt het neer op de prestaties van de
spelers. Meer kan de architectuur hier niet betekenen.
Waar de architectuur wel degelijk een heel belangrijke rol kan, en misschien ook
wel moet, spelen is de routing in het stadion. Dit behelst niet alleen het moment van
betreden van het stadion tot aan het bereiken van de tribune, maar ook de distributie
van toiletten, cateringfaciliteiten en alle andere functies voor amusement die bij
het programma van eisen horen . Tevens is er de organisatie van alle verschillende
verkeersstromen, namelijk die van bezoekers, sporters, VIP gasten en personeel, die
elk een eigen routing hebben die apart van elkaar plaats moet vinden.
Stefan Nixdorf2 toont in zijn boek alle relevante kwesties die zich voordoen bij het
1.
Rob Wi1nberg; Hat star11on (111

gesprelt met Paul Sol/le, 1hcoloog en
spor1et/11c11s} In: Filosofle

& Detlat.

bi}lage NRC Handel bl<id 29 maart

ontwerp van een stadion. Alie aspecten zijn uitvoerig gedocumenteerd aan de hand
van richtlijnen en regelgeving. Door middel van een terugkoppeling aan de praktijk,
namelijk met concrete gebouwde voorbeelden van stadions, word! er een ruimtelijke
component aan het verhaal toegevoegd .

2008
2.

Stefan N1xdor1. Stadium Atlas· rec/mica/
recomm1mdalt0ns for grandstands m

Voordat we kunnen definieren hoe de architectuur van een stadion eruitziet, neemt
Nixdorfl ons eerst mee in de geschiedenis van het moderne stadion. Aan de hand van
een chronologische studie maakt hij duidelijk hoe het concept 'stadion' tot stand is
gekomen.

2008

De geschiedenis van het stadion gaat terug tot de Grieken. Het woord stadion
stamt af van het Griekse woord Tmowv', dat de sprintafstand voorstelde (ongeveer
tussen de 177 en 192 meter, afhankelijk van plaatselijke uitgangspunten). De Grieken

3.

gebruikten het woord ook al snel om de fysieke sportlocatie aan le duiden. In de oudst

modem stadia: Berlin, Ernst und Sohn.

Ibid

15

bekende Griekse stadions werden tribunes gevormd door het opwerpen van aarden
wallen, of het gebruik van eventuele natuurlijke hellingen van het terrein. Later werden
de eerste rijen voorzien van stenen tribunes voor de plaatselijke elite. Het stadion in
Delphi is misschien wel het best bewaarde voorbeeld van een antiek Grieks stadion .
Hier zijn de tribunes gevormd door enkele rijen natuurstenen blokken die tegen de
natuurlijke hellingen van het bergachtige terrein zijn opgestapeld.
Bij de Romeinen waren het niet zozeer de sportevenementen die veel publiek
trokken, maar bloederige gladiatorenspelen en wagenrenwedstrijden in grote
amfitheaters en circussen. Volgens Nixdorf werden deze massale festiviteiten door
het centrale bestuur georganiseerd om het volk te controleren en af te leiden van
het dagelijks !even door middel van 'panem et circenses'. De arena (afgeleid van het
Latijnse woord voor 'zand') vormde het hart van het amfitheater, wat oorspronkelijk
de 'plaats van het gevecht, bestrooid met zand' was. Eromheen bevonden zich de
verhoogde tribunes met een uitgekiende ontsluiting om de mensenmassa door het
bouwwerk te loodsen.
In de Renaissance en vooral in de Barok groeide de typologie van het stadion steeds
meer uit tot het theatergebouw. Leon Battista Alberti beschreef het 'ideale theater'
reeds in zijn De re aedificatoria libri decem in 1452. Hierin hield hij al rekening met
zichtlijnen naar het podium, maar ook met voldoende ontsluitingsroutes afhankelijk van
de grootte van het theater.
Het type evolueerde tijdens de Barok steeds verder tot een 'zien en gezien worden'.
In de eeuwen die hierna volgden bleef het stadion in ontwikkeling, meestal gestuurd
of beTnvloed door de heersende politieke ideologieen. Zo ontwierp Etienne-Louis
Boullee ten tijde van de Franse Revolutie een stadion voor 300.000 burgers met
allemaal gelijke plaatsen.
De volgende fase in de ontwikkeling van het concept stadion ontstond aan het einde
van de 19e eeuw. De belangrijkste impuls achier dit proces is volgens van Winkel4
de Olympische beweging onder aanvoering van Pierre de Coubertin. Het fenomeen
'atletiekstadion' bestond nog nergens ter wereld en moest ter plekke uitgevonden
worden. Het vlak bij de Akropolis in Athene opgegraven hippodroom van Herodes
Atticus werd gereconstrueerd voor de eerste Olympische Spelen in 1896. Met
behulp van een 'trial-and-error'-methode wordt in de daaropvolgende Spelen een
standaardisatie gezocht voor de speelvelden binnen het stadion.
In 1908 tijdens de Spelen in Londen vonden alle sporten nog in een groot stadion
plaats. Voor Amsterdam in 1928 is de lengte van de atletiekbaan op 400 meter
vastgesteld , maar werd het baanwielrennen op een aparte baan in hetzelfde stadion

4.

verreden. Het middenveld zoals we het vandaag de dag kennen, werd uiteindelijk in

Camie! van Winkel, Dan1>, d1scip/lne.

Berlijn gevonden voor de Spelen van 1936.

d1chthe1d en dood: In: Michell&

Van Winkel 5 stelt dat in de jaren twintig en dertig de moderne sportbeoefening ook
binnen de denkwereld van de Europese cultuurcritici en intellectuelen verscheen ,
parallel aan een verdere professionalisering en doorbraak als massaverschijnsel.
Huizinga en Ortega y Gasset beschouwden 'het spel' dan ook als expressieve kern

Provoost; Hel stad1011. een an;h1tectuur

van de menselijke creativiteit6 . Hoewel er ook voldoende kritiek bestond op deze
opvattingen, probeerden het fascisme, socialisme en communisme op hun beurt
de vormeloze massa aan zich te binden en om te smeden tot een gedisciplineerde
'beweging'. Deze discussie werkte ook door in het stadionontwerp uit die tijd. In 1928
publiceerde Johannes Seiffert zijn traktaat 'Anlagen fUr Sport und Spiel', gebaseerd op

van mas asport; Rouerdam. U1tgeven1

010. 2000.

pp 12Vm 36

5.
Ibid

6.
Johan HWZinga; Homo { IJ(1ens Proeve
eener bepaling van het spe/-element

een aan het nationaalsocialisme verwante cultuurfilosofie 7 .
Naast deze gepolitiseerde architectuur bestaat er ook een 'zakelijke'

der cu/luur; liaarlem. HD T]eenlt

stadionarchitectuur met enkele hoogtepunten in de jaren '30: Schweizers stadion
in het Praterpark in Wenen (1 931), Nervi 's Stadio Communale in Florence (1 932)
en het Feyenoord Stadion van Brinkman en Van der Vlugt in Rotterdam (1936).
Het Feyenoord Stadion stond bekend om zijn ontruimingstijd van 6 minuten en

Jose Ortega Y Gasset , Gesammelte

kenmerkte zich door een vernuftige logistieke organisatie met een groot aantal
tribuneontsluitingen op verschillende hoogtes rond het hele stadion. Dit stadion vormde
een belangrijk voorbeeld voor stadions na de Tweede Wereldoorlog , omdat het alle
bezoekers een onbelemmerd zicht op en een plaats relatief dicht bij het veld bood,
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Willink & Zoon n.v , 1950
Wel'k1111 : vertaling van Ohras

Comp/etas; Stuttgart, Deutsche
Verlags-Anstalt, 1956
7.

Johannes Seifert. Anlagen f1J1 Sport
und Spiel Leipzig, J.M . Gebhart's,

1928

door middel van twee vrij hangende tribuneringen boven elkaar. Het stadion behoort
tot de vroegste voorbeelden van massa-accommodaties die zich op een overtuigende
manier las maakten van het klassieke model.
De Olympische Spelen van 1936 waren oak op een andere manier nag van wezenlijk
belangrijk in de evolutie van het stadion. Deze Spelen zijn de eerste die door middel
van de televisie een nag grotere massa wisten te bereiken dan het publiek dat al fysiek
aanwezig was op de tribune. In de jaren daaropvolgend ging de media steeds meer
een rol spelen in de bouw van stadions.
Stadionbouw werd na de oorlog in toenemende mate een rationele aangelegenheid
en meer en meer een taak voor constructeurs. Door standaardisatie organiseerde men
de tribunes en bijbehorende ruimtes op een logische, maar weinig ruimtelijke, wijze
random het sportveld en kwamen er weinig voorbeelden van overtuigende architectuur
tot stand. Rand de jaren '80 heeft het stadionbezoek een dieptepunt bereikt, onder
meer door sport als televisie-item en de negatieve publiciteit random supportersgedrag.
Als reactie ontstonden de multifunctionele complexen om op die manier weer meer
publiek naar de stadions te trekken.
Langzaam maar zeker werden de veiligheidseisen strenger, zeker na het Britse
veiligheidsrapport in 1990 (naar aanleiding van de desastreuze ramp in het
Hillsborough-stadion in 1989), en werden de verschillende functies aan de haren erbij
gesleept en aan het programma van het stadion toegevoegd. Op die manier verschuift
de focus bij de organisatie van een stadion heel sterk van het feitelijke sportevenement
naar de enorme winstmogelijkheden van allerlei nevenfuncties en televisierechten. Een
goed voorbeeld hiervan zijn stadions als de Amsterdam Arena, die eigenlijk niet meer
zijn dan 'uit de kluiten gewassen televisiestudio's. 8
Naast deze korte historische uiteenzetting behandelt Nixdorfl heel systematisch van
alle eigenschappen waar een modern stadion aan zou moeten voldoen. Wanneer de
verschillende stappen in het boek netjes zijn doorlopen, ontstaat er een goed werkend
organisatieschema waarmee een prima multifunctioneel stadion te bouwen is. Hoewel
Nixdorf een architectonische achtergrond heeft en er een heldere koppeling wordt
gemaakt met ruimtelijke voorbeelden, hoeft deze handleiding niet noodzakelijkerwijs
te leiden tot goede architectuur. Hier is tenslotte meer voor nodig dan het eenvoudig
organiseren van de verschillende ruimtes uit het programma van eisen.
Jacob Voorthuis 10 vraagt zich af hoe een mens een ruimte gebruikt en belicht zo het
sociale gebruik van de architectonische ruimte. Met andere woorden: hoe deze mens
een gemakkelijke, sociale houding aanneemt ten aanzien van de ruimte, waarin deze
zich bevindt. Het is juist deze situering van de mens, de choreografie van een ruimte
en hieraan gekoppeld de choreografie van de mens in de ruimte die er toe doet. De
architect heeft hier een belangrijke rol en moet zich bewust zijn van die rol.
8.

Sollie en Nixdorf kunnen elkaar op dit punt uitstekend aanvullen. Waar Sollie alleen

Carmel van W1rikel Dans. d1sc1pllne

praat over het gevoel dat wordt opgeroepen door een stadion, lepelt Nixdorf Mn
voor een alle eigenschappen op waar een goed stadion aan moet voldoen, qua

drchlhe1d en doQd; in : Michelle
Provoost Hf:I srarl1on een arclntecttwr
vari mnssaspmt, Rotterdam , Ultgeverll
010. 2000, j). 33
9.
Stefan Nix.dort Stadium Atlas: technrca!
recommendalions for grandstands 1n

modem stadia . Berfm, Emst und Sohn ,

2008.
10.
.Jacob Vc>ortt1uis: De gcnerotrze stad ·
een teden~ machine, een ontologie van

routing, tribune en organisatie. Met het organisatieschema van Nixdorf is een prima
functionerend stadion te bouwen, maar wordt het nag lang geen architectuur. Het
stadion van Sollie is hier eveneens nag ver van verwijderd.
Voor het ontwerpen van een goed stadion zou men dus over de kennis van Nixdorf
en de thematiek van Sollie moeten beschikken, maar moet wel degelijk rekening
gehouden warden met hoe Voorthuis de mens in de ruimte zet, namelijk met uiterste
zorgvuldigheid.
Ruimte wordt gevormd door middel van architectuur. Er mag warden verondersteld dat
een bekwaam architect voldoende kennis van zaken bezit hoe zo'n 'goede' ruimte eruit
hoort te zien. Deze kennis dient hij dan oak aan te wenden voor het ontwerpen van
een gedegen stadion.

het nebruik" e1qen uitgave. 2008.
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lets concreter houdt dit in dat de bezoekers op een prettige manier door het stadion
kunnen bewegen en alle activiteiten kunnen ondernemen die ze van plan waren
uit te voeren. De architectuur dient hiervoor ruimte te faciliteren. Daarom is er een
dienende rol weggelegd zodat de bezoeker vrij is in zijn of haar bewegingen. Toch
kan de architectuur hier zeker ook in sturen. Door de mensenmassa (en we praten
bij een Olympisch stadion al snel over een 80.000 bezoekers) te sturen door middel
van het strategisch vormgeven van de ruimte, kan er een comfortabele omgeving
worden gecreeerd waar mensen zich op hun gemak voelen. Er zijn mogelijkheden in le
bouwen zodat de architectuur bepaalt hoe de stromen door het gebouw lopen, zonder
dat de bezoekers hier hinder van ondervinden. Zo kan er een aangename routing
ontstaan met een logische verdeling van mensen door het gebouw en deze routing kan
plekken opnemen waar activiteiten zich ontplooien en een plaats krijgen. Op eenzelfde
manier dient le worden omgegaan met de routing en verblijfsplaatsen voor de andere
gebruikers van een stadion . Hierbij val! le denken aan VIP gasten, spelers en het
personeel. Zoals reeds gezegd , vragen deze aanleidingen om een hoge mate van
zorgvuldigheid en het juisl toepassen van de kennis bij de ontwerper.
In de afgelopen decennia zijn er veel stadions gebouwd die vooral een prima
organisatie van ruimtes zijn , maar die niet per definitie goede architectuur zijn. Toch
zijn er ook enkele voorbeelden le noemen die wel degelijk onder architectuur vallen .
Een mooi voorbeeld is he! voetbalstadion in Bari, ltalie naar een ontwerp van Renzo
Piano. Bij dit stadion zijn een aantal kenmerkende eigenschappen te onderscheiden.
Het veld ligt verdiept in het heuvelland, zodat in de kuil de benedenring met tribunes
ligt, met de kleedruimtes daaronder, geheel onder de grond. Het stadion word!
betreden aan de bovenzijde van deze benedenring, zodat het landschap hier op
een natuurlijke wijze doorloopt. Op een dubbele rij kolommen staat vervolgens een
bovenring met tribune. Deze ring is opgeknipt in 26 delen waartussen de verticale
ontsluiting plaatsvindt. Er zijn dus ook 26 toegangen gelijk verdeeld rondom het veld .
De ring ligt als een soort lotusbloem in het vrije veld en de opdeling samen met de
trappen bepaalt zodoende heel sterk het beeld van het stadion. Door een uitgekiende
en sturende architectuur is hier een machine neergelegd die uitstekend functioneert
en ook zeker architectonische kwaliteit heeft in de zin van de relatie van gebruiker of
bezoeker ten opzichte van de ruimte.
Niel alleen Renzo Piano, maar ook zeker Jacques Herzog en Pierre de Meuron
beheersen de kunst van stadionarchitectuur. Zij plaatsen in hun stadions in Beijing,
Munchen en Basel heel bewust de gebruiker centraal en gaan vanuit deze gebruiker
ontwerpen. Door het andere klimaat en veranderde eisen aan programma zijn de
stadions niet zo'n naakte machine als Bari , maar doe! he! complete ontwerp wel
degelijk mee aan het architectonische verhaal dat ons word! verteld . De twee stadions
in Beijing en Munchen zijn wat betreft programma en verschijningsvorm natuurlijk
totaal verschillend , maar wel degelijk heel goed vergelijkbaar met elkaar wat betreft het
ontwerpproces. In de eerste plaats is er een optimale tribune gevormd, zodat iedereen
zo dicht mogelijk op het veld zit en een vrij zicht heeft over het hele spel. Hierdoor is
het spel op een intense manier le beleven. Vervolgens staat de routing centraal. De
manier hoe de bezoekers bij hun zitplaats is zo efficient mogelijk ingezet, maar wel op
een zodanige manier, dat ze op een architecturale wijze door de ruimte bewegen. De
routing en verdeling van de mensen zorgen heel bewust voor het vormgeven van de
ruimte tussen gevel en tribune. Ook hier komen de bezoekers binnen op het bovenste
niveau van de benedenring van de tribune, zodat er een direct contact word! gelegd
tussen de bezoekers en het spel. Hierna krijgen de overige functies hun eigen plek in
de ruimte, zoals catering, toiletten en fanclubruimtes .
In de genoemde voorbeelden laten Herzog en de Meuron zien dater wel degelijk een
architectuuropgave ligt in het ontwerpen van een stadion . Een stadion dat overigens in
de ogen van Rein Jansma loch maar een 'geheel nutteloos gebouw' is, maar waar wel
meteen de uitdaging in zit.
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Het blijkt moeilijk te zijn om een allesomvattende typologie te schrijven voor het
concept 'het stadion'. Er zijn te veel varianten binnen het thema om een sluitend
pleidooi te houden hoe het ideale stadion ruimtelijk dient te warden vormgegeven. Toch
is het wel mogelijk om bepaalde richtlijnen op te volgen. Met behulp van handboeken,
zoals Nixdorf's 12 boek, en het betreffende programma van eisen is een uitstekende
organisatie te maken van de ruimtes. Om vervolgens de vertaalslag te maken naar een
goede architectuur dient de verworven kennis over ruimtelijkheid en het gebruik van
een ruimte een prominente plek in te nemen in het ontwerp. Hoewel het nog altijd niet
geheel vanzelfsprekend is, dient, mijns inziens, bij elk ontwerp dat wordt gemaakt de
gebruiker centraal staan. Elk ontwerp zou een ontwerp van 'sociale ruimte' 13 moeten
zijn.

12.
Stefa

i..:dorf; Stadwm Atlas. t chnical

recommendations for grdndstands 111

modem stadia; Berlin. Ernst und Sohn,

2008.
13.
Jacol1 Voor1t1uls; De gonereu7e srad
ePn red re machine, ePn ontologie
van /iel gel1ruik e1gen uitgave. 2008,

p, 335.

19

Fascinaties

Het ontwerpen begint met fascinaties. Hier wordt de kern van het ontwerp gevonden
en meteen ook het onderscheid met bestaande thema's. Maar waar bestaan die
fascinaties nu uit? Hoe warden ze gevormd en hoe kunnen ze het ontwerpproces
beYnvloeden?
Fascinaties bestaan uit veel verschillende zaken. Het kunnen bekende of relevante
referentieprojecten zijn, foto's uit een boek of tijdschrift, kreten die in een discussie
warden geroepen of bepaalde toegepaste technieken of ontwerpmiddelen . Kunnen al
deze inspiraties op enige wijze ingedeeld of gecategoriseerd warden? Hoe warden ze
inzichtelijk voor de buitenstaander?
Een stadion is een specifiek gebouwtype, waarbinnen het Olympische stadion een
klasse apart vormen. Het ligt voor de hand om te kijken hoe een dergelijke typologie
nu eigenlijk uitziet. In theoretische zin kwam dit al in het essay naar voren. De vraag
die hier centraal stond was water allemaal nodig is om een stadion architectonische
ruimte mee te geven . Maar wat zijn nu goede of minder goede voorbeelden van
architectuur, of nog belangrijker, welke voorbeelden hebben het ontwerpproces nu
concreet be'fnvloed en vooral hoe en waarom spreken ze aan?
Begin jaren '30 is er een tijd waar te nemen, waarin veel stadions tot ontwikkeling
komen en waar een onderzoekende houding tijdens het ontwerpen wordt toegepast.
In het essay kwam het Feyenoord Stadion in Rotterdam, ontworpen door Brinkman
en van der Vlugt, reeds aan bod . Door een aantal specifieke ontwerpuitgangspunten
vanuit de gebruiker te onderzoeken en tot kernwaarden van het ontwerp te verheffen,
komt er een architectonisch vernieuwend complex tot stand, dat tot vandaag de dag, zij
het met een flinke renovatie, nog steeds uitstekende kwaliteiten bezit en ver verwijderd
blijft van de norm.
Een andere inspiratiebron uit die tijd komt van de hand van Nervi. Voor Florence
ontwierp hij een tektonisch hoogstaand atletiekstadion, waar architectuur en
constructie op een mooie manier samenvloeien. Er ontstaat een naakte betonnen
machine die precies voldoet aan de functie waarvoor ze ontworpen is, namelijk
het faciliteren van ruimte en tribune om zo 'goed' mogelijk 'stadion' te zijn voor de
bezoekers. Daarnaast heeft de tribune een elegante verschijningsvorm.
Jacques Herzog en Pierre de Meuron laten het stadion weer opnieuw deel uitmaken
van het architectonische discours. Net als Brinkman en van der Vlugt nemen zij het
hele type en het hele ontwerpproces kritisch onder de loep en proberen ze met de
middelen van vandaag te komen tot een architectonisch ontwerp.
We zagen in het essay reeds dat de gebruiker centraal staat binnen het ontwerp en
vooral het gevoel en hoe deze gebruiker de ruimte beleeft. De dynamiek van de massa
wordt versterkt door de architectuur.
Tijdens de ontwerpfase van het stadion is de computer ingezet om tot een hoge mate
van optimalisatie te komen. Met behulp van parametrische software is bijvoorbeeld
het ontwerp voor de tribune tot stand gekomen. Door middel van een heleboel
ingevoerde variabelen en de onderlinge relatie ertussen, genereert het programma een
model. Als variabelen zijn bijvoorbeeld de zichtlijnen van de bezoekers, vluchtwegen ,
sportreglementen en efficient ruimtegebruik ingevoerd.
Door middel van de architectonisch vormgegeven ruimte en de omgang met
materialen, bijvoorbeeld als gevel , weten ze gebouwen met identiteit neer te zetten .
Het warden iconen in het publieke domein.
In parametrische tekenprogramma's wordt het model helemaal opgebouwd uit
onderlinge relaties tussen de ingevoerde parameters. Deze relaties warden constant
onderzocht. Als een van de variabelen op een later tijdstip wordt gewijzigd, past het
hele model zich hierop aan . In dit opzicht werkt deze software veel krachtiger dan
de standaard statische tekenprogramma's en kan het model sterk geoptimaliseerd
warden. Het wordt zelfs interessant, als de hoeveelheid en eigenschappen van
variabelen zodanig toeneemt, dat het voor het menselijk brein niet meer allemaal te
overzien is. De software is wel in staat om dit overzicht te houden. Op een gegeven
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moment word! de materie zo complex, dat het programma varianten gaat genereren,
waar de ontwerper nag geen weet van heeft dat ze bestaan of mogelijk zijn. Zo kan
een heel nieuwe vormentaal ontstaan.
Frei Otto laat een totaal andere benaderingswijze zien in zijn ontwerpen en studies.
Vanuit voorbeelden in de natuur, begin! het proces met proefjes, modellen en
materiaalexperimenten. Door te kijken naar de modellen en hier lering uit te trekken,
warden ontwerpen en concepten ontwikkeld. Aan de hand van duidelijke thema's
werden in de jaren '70 in Stuttgart diverse studies verricht.
Voar de Olympische Spelen van 1972 in Mi.inchen werd hij geconsulteerd door
Behnisch om mee te denken over het stadiondak. Aan de hand van de experimenten
van Otto en de gedegen constructieve kennis van Jdrg Schlaich, werd een kabelnet
ontwikkeld dat door een aantal pylonen omhoog word! gehouden. Onder een dak
werden alle sportfaciliteiten gerealiseerd . Het stadion werd uitgekleed tot een
functionele machine, die precies dient waarvoor hij gebouwd is, tot een eenvoudige
tribune. Het dak zorgt voor de gewenste architectonische uitstraling.
Random de eeuwwisseling waren veel stadions hard aan renovatie toe. Dit uit
zich vaak in een uitbreiding van zitplaatsen en het toevoegen van een dak boven
de tribunes. Jorg Schlaich is constructeur en zeer bedreven in het ontwerpen van
lichtgewicht constructies. Het dak boven het atletiekstadion in Stuttgart is een goed
voorbeeld van een van de vele constructies die zijn bureau heeft ontwikkeld. Het dak
is varmgegeven door een twintigtal kolommen aan de buitenkant van het stadion te
plaatsen, die als pendelstaven het nieuwe dak dragen. Het is een gesloten systeem,
met doargaande ringen aan de buitenrand die alle drukkrachten opnemen en een
trekring in het midden. Op die manier ontstaat een extreem lichtgewicht dak, dat op
eenzelfde manier werkt als een velg met spaken. Het kabelsysteem, dat stabiel en
in evenwicht is, word! vervolgens afgedekt met een membraandak. Op deze manier
ontstaat een mooi voorbeeld van een lichtgewicht dak, waarbij de constructie op een
architectonische manier word! ingezet. Het is jammer dat het dak een toevoeging blijft
aan de bestaande tribune en dat ze daarom oak nooit een goede dialoog aangaan met
elkaar.
De besproken voorbeelden laten allemaal heel concrete aanleidingen zien waarom ze
tot de verbeelding spreken. Toch zijn fascinaties niet altijd zo concreet te vangen. Ze
ontstaan oak door gesprekken en discussies, of door het lezen van boeken. Zo zijn de
boeken van Cecil Balmond en D'Arcy Wenthworth Thompson 14 oak een belangrijke,
maar minder concreet aanwijsbare, inspiratiebron geweest. Ze bestuderen nauwgezet
de natuur en kijken dan hoe dit kan warden toegepast in de ontwerppraktijk.
14.

De getoonde fascinaties laten een bonte verzameling van ideeen, beelden en
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Masterplan Olympische Spelen 2028

Een architectonisch ontwerp krijgt altijd gestalte binnen een bepaalde
stedebouwkundige context. De context voor het Olympisch Stadion word! gevormd
door een nieuw ontworpen masterplan. In dit masterplan is een visie gepresenteerd
die weergeeft hoe de Olympische Spelen in 2028 ruimtelijk vorm krijgen. Deze visie
zal in dit hoofdstuk beknopt worden besproken, voor zover het relevant is voor de
architectonische uitwerking in de vorm van het Olympisch Stadion.
Het organiseren van de Olympische Spelen geeft een land de mogelijkheid zich
te profileren op het wereldtoneel. Gedurende de voorbereidingen en tijdens de
Spelen zelf genereert het evenement veel media-aandacht voor het organiserende
land. Daarnaast geven de Olympische Spelen een land de mogelijkheden om
infrastructurele problemen aan te pakken en vooruitstrevende stedebouwkundige
uitbreidingen of vernieuwingen door te voeren. Amsterdam heeft in het verleden
een bid uitgebracht om mee te dingen naar de Olympische Spelen van 1992, maar
de timing en het politieke klimaat waren toentertijd ongunstig. Op dit moment is er
echter vraag naar nieuwe stadions. De hockeyverenigingen van Amsterdam willen
een nieuw stadion en Nederland wil het WK-voetbal in 2018 organiseren, waarvoor
een nieuw voetbalstadion nodig is. Amsterdam ontwikkelt zich tot een metropool, met
een hoogstedelijk zakencentrum aan de Zuidas , veel forenzenverkeer en een grote
woonbehoefte.
In 1928 werden de Olympische Spelen in Amsterdam gehouden. In 2028, honderd
jaar later, lijkt de tijd rijp voor een vervolg.
Amsterdam 2028

Na he! sportieve succes van Sydney 2000 en Athene 2004 ontstond een publieke
discussie over de vraag of Nederland de Olympische en Paralympische Spelen zou
willen en kunnen organiseren. De reacties hierop liepen sterk uiteen. Naar aanleiding
hiervan heeft het NOC*NSF het initiatief genomen om nader onderzoek te doen naar
de haalbaarheid en het draagvlak van de organisatie van de Olympische Spelen. Het
jaartal 2028 werd gekozen enerzijds om aan te geven dat er sprake is van een lange
termijntraject en anderzijds omdat 2028 inspireert en enthousiasmeert; immers 100
jaar eerder werden in Amsterdam de eerste en tot nu enige Olympische Spelen in
Nederland georganiseerd.
Wat betreft het aantal bezoekers en de capaciteit van Amsterdam zijn de Olympische
Spelen van 2028 natuurlijk moeilijk te vergelijken met die van 1928.
Het feit dat de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam plaatsvonden, geeft
aanleiding om ook nu weer Amsterdam als hoofdlocatie in te zetten. Amsterdam,
dat spreekt aan en genie! bekendheid over de hele wereld. Voor een groot deel
van de internationale bezoekers zal Nederland niet meer zijn dan de omgeving van
Amsterdam. Naas! deze maatschappelijke keuzes zijn de benodigde voorzieningen
ook in de regio van Amsterdam gelegen. Schiphol is hiervan een belangrijk voorbeeld.
Ook de haven kan bruikbaar zijn tijdens de Spelen. Daarnaast kent de regio een aantal
accommodaties die nu al op Olympisch niveau zijn en andere die met relatief weinig
middelen tot dit niveau te brengen zijn. Daarnaast zal er ook de behoefte zijn aan een
aantal nieuwe complexen.
Een ander uitgangspunt van de keuze voor de regio Amsterdam/Almere is
mede gemaakt vanwege de plannen die er zijn voor het maken van een nieuwe
hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Amsterdam en Almere . Deze
verbinding zal de bereikbaarheid van beide steden moeten vergroten. Hierdoor zullen
Amsterdam en Almere een nog intensievere samenwerking aangaan dan nu al het
geval is.
Olympische locaties

De hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Amsterdam en Almere zal als
verbindingselement van alle Olympische voorzieningen dienen en loopt vanaf Schiphol
tot aan het centrum van Almere. Aan deze lijn zijn een drietal gebieden gekoppeld waar
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Afbeelding 2.
Mogelllk OV-netwerk tussen Amsterdam
en Almere tn 2028. De rode hJn ts de
nieuwe magneetzweefbaan , met eraan
de belangnjkste stations en 1ransfena

de Olympische accommodaties geconcentreerd zullen liggen. Allereerst ontstaat er een
sport-as, opgespannen tussen het oude Olympisch Stadion, de Bosbaan, die uitermate
geschikt is tot opwaardering als Olympische roeibaan, en de hockeyvelden. Deze
sport-as staat loodrecht op de genoemde lijn en vormt het eerste concentratiepunt.
Een tweede as loodrecht op de lijn bevindt zich in de toekomstige uitbreidingswijk
Almere Pampus. Hier zullen onder andere het regattacentrum, het hippisch centrum
samen met een hotel en het Holland Heineken House gevestigd warden.
De grootste locaties voor de Olympische Spelen kunnen niet warden ingepast
op bestaande locaties, zodat het noodzakelijk is om een derde zwaartepunt te
creeren aan de lijn. Onder andere het Olympisch Stadion, het zwemstadion en het
tennisstadion zullen in dit nieuw te ontwikkelen gebied gesitueerd warden. Daarnaast
krijgen ook het Olympisch Dorp en het Mediacentrum hier een plek. De genoemde
functies vormen samen het belangrijkste station op de Amsterdam-Almere lijn: het
Olympisch Park. Dit park bevindt zich in het IJmeer ter hoogte van het eiland Pampus,
waardoor er een duidelijk afgesloten en autonoom gebied gevormd word!. De locatie
van dit park in het midden van het IJmeer zorgt ervoor dat het gebied een eigen
karakter krijgt zonder dat het deel van een van de twee steden word! of juist een
commune vormt binnen een bepaalde wijk.
Door de spreiding van de zwaartepunten van de Olympische Spelen over de OV-lijn
krijgen Amsterdam en Almere beiden de mogelijkheid om te profiteren van de Spelen
en warden tevens ook de lasten verdeeld. De verschillende sportstadions en -hallen
zijn zo geplaatst dat ze een toekomst hebben in het gebied waar zij gebouwd warden.
Magneetzweefbaan
In het concept ligt de nadruk op de 'lijn' als verbindend element tussen de diverse
accommodaties van de Olympische Spelen. Daarnaast zal deze lijn het uithangbord
voor de Olympische Spelen in Nederland moeten warden, zodat de wereld kan zien
waar Nederland toe in staat is in 2028. In het ontwerpproces zijn een aantal mogelijke
invullingen van de lijn aan bod gekomen. Zo waren er ideeen over de aanpassing en
uitbreiding van het bestaande netwerk, wat financieel gezien de meest eenvoudige
oplossing is. Dit zou echter niet de allure tonen die de Olympische Spelen ambieert
en de lijn word! hierdoor niet voldoende als het belangrijkste verbindende element
geaccentueerd. Tevens moet men rekening houden met een enorme hoeveelheid
reizigers tijdens de duur van de Spelen. Door te kiezen voor een magneetzweefbaan
moet er een apart trace gemaakt warden, wat de lijn als Olympisch bindend element
versterkt.
Het trace is zo ingepast dater een goede koppeling is met snelwegen en onderliggend
openbaar vervoer. De autoterminals warden gebouwd op locaties waar een koppeling
tussen autoverkeer en openbaar vervoer plaats kan vinden en waar ze een oplossing
bieden voor de geschetste problemen. Tevens concurreert dit systeem niet met andere
vormen van openbaar vervoer, het versterkt juist het gebruik daarvan.
Nieuw Pampus
Het Olympisch Park vormt op sportief gebied de kern van de Olympische Spelen.
Hier zijn op een relatief klein oppervlak de belangrijkste functies van de Spelen
samengebracht.
In het masterplan herbergt het Olympisch Park - een van de drie Olympische
deelgebieden - grotendeels dezelfde functies als doorgaans het geval is. Echter een
groot aantal sportaccommodaties zullen zich elders bevinden. Dit word! mogelijk
gemaakt door de hoogwaardige verbinding tussen de verschillende Olympische
deelgebieden. Deze spreiding van accommodaties maakt het mogelijk dat het
Olympisch Park in haar omvang beperkt word!.
Het park bestaat uit het Olympisch Stadion, accommodaties voor zwemmen en
tennis, een (deel van het) mediacentrum en het Olympisch Dorp. Het verschil in
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karakter tussen het Olympisch Park en de andere twee deelgebieden - de Sport-as en
Almere Pampus - is dat het Olympisch Park geheel afhankelijk is van de lijn , omdat het
een geheel 'nieuw' gebied in het IJmeer is. Dit gegeven heeft een grote invloed op het
stedenbouwkundig ontwerp van dit deel van het masterplan .
Concept

Het Olympisch Park wordt een eiland in het IJmeer. Door middel van een tunnel wordt
het verbonden met de tweede fase van IJburg en Almere Pampus. Het eiland fungeert
als een enclave; het zal een op zichzelf staand stadsdeel van Amsterdam warden.
Het belangrijkste uitgangspunt in het gehele masterplan, met name in het Olympisch
Park is de infrastructuur. De keuze voor bepaalde vervoerssystemen en de vormgeving
daarvan hebben immers grote ruimtelijke consequenties. Dit gegeven wordt uitgebuit
door het Olympisch Park vorm te geven aan de hand van de eerder beschreven
infrastructuur.
Onder het eiland waarop het Olympisch Park zich bevindt, loopt een tunnel
waarin de magneetzweefbaan, de metro en een autoweg zijn ondergebracht. Deze
hoogwaardige vervoerssystemen kunnen zeer efficient de gebruikers en bezoekers
van en naar het eiland transporteren. Ter plaatse van het station is de aanwezigheid
van de magneetzweefbaan en de metro te ervaren. Hierdoor is de baan niet alleen van
praktisch belang , maar krijgt ze ook ruimtelijke kwaliteit.
Het autoverkeer - ondergeschikt aan het openbaar vervoer - blijft ondergronds. De
magneetzweefbaan wordt deels overdekt door een voetgangersdek, dat als openbare
ruimte geldt. De diverse accommodaties warden random deze centrale ruimte
gesitueerd, zodat zij als verbindend element van het Olympisch Park zal gelden.
Het plan is een eiland dat is vormgegeven als een pier. In het centrum van het park
word! voorzien in een station voor de magneetzweefbaan. Het eiland kenmerkt zich
door een sterke lineaire structuur, welke vanuit het station, logistiek gezien , centraal is
opgebouwd.
Ontwerp

Het eiland bestaat uit twee delen: een recreatief en op sport gericht deel met
grootschalige functies (stadions. bioscopen, etc.) en een residentieel deel. Deze
delen warden tijdens de Olympische Spelen respectievelijk het Olympisch Park en
het Olympisch Dorp. Het Olympisch Stadion vormt hierin de afsluiting van het eiland
vanaf Amsterdam en vormt de kop vanaf de zijde van Almere. Het stadion is hierdoor
van verre herkenbaar als symbool voor de Olympische Spelen. Tussen het Olympisch
Stadion en het residentiele deel liggen de voorzieningen voor tennis en zwemmen
en het mediacentrum. Na de Spelen zullen deze functies een 'leisure'-status krijgen
en zullen zij. aangevuld met andere faciliteiten , ervoor zorgen dat dit deel van het
eiland niet alleen gaat functioneren op regionaal niveau, maar ook op nationaal en
internationaal niveau.
Vanuit het centrale stationsplein zijn alle sportfuncties eenvoudig bereikbaar voor de
bezoekers. Voor de sporters is in een systeem van verhoogde loopbruggen voorzien.
Deze bruggen zorgen ervoor dater een beveiligde en afgesloten connectie bestaat
tussen het Olympisch Dorp en de verschillende stadions.
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Ontwerpen voor gebruikers

Na een kijkje in de fascinaties en het bespreken van de stedebouwkundige context,
word! het tijd om concrete kaders vast te stellen voor het uiteindelijke ontwerp.
Architectonische ruimte word! vormgegeven voor gebruikers, zij moeten de ruimte in
gebruik gaan nemen en er karakter aan geven. Een goede volgende slap lijkt dan ook
het onderzoeken van de verschillende gebruikers van het stadion. In welke groepen
zijn deze mensen in te delen en welke specifieke ruimtelijke wensen en eisen zijn
hier uit te destilleren? Hoe kunnen deze eisen een voorwaarde zijn voor het verdere
ontwerp?
Voor alle bezoekers zijn de Spelen een gebeurtenis van ongekend formaat. Ze warden
immers maar eens in de vier jaar georganiseerd, en dan ook nog in Nederland!
Waarschijnlijk leeft iedereen al geruime tijd naar dit moment toe . Het is dus belangrijk
dat het stadion deze feestelijke gebeurtenis op de best mogelijke manier ondersteunt,
en wel met prettige, goed functionerende , architectonische ruimte .
Op de eerste plaats is er het publiek. Door haar dynamiek en emoties, drijft ze de
sportprestaties tot ongekende hoogtes en warden records gebroken. De tribune
behoort zodanig te zijn vormgegeven, dat ze dit gevoel optimaal versterkt.
De uitzinnige massa dient op een efficiente en eenduidige manier naar de individuele
zitplaats gedirigeerd te warden. In het essay bleek al, dat juist hier architectuur
gewenst is. Op een logische plek in de luwten van de routing, kunnen de kiosken voor
eten en drinken en de toiletten geplaatst worden. De luwten zorgen ervoor dater ook
'plek' is om even rustig het eten en drinken te nuttigen. Om de kiosken loch op een
korte afstand van de route te houden, is een visuele relatie van essentieel belang . De
bezoekers moeten er snel kunnen zijn, zonder te hoeven zoeken.
De VIP gasten zijn een aparte categorie binnen het publiek. Ze komen naar het stadion
om op een ontspannen manier zaken te doen , netwerken te versterken en van de
sportevenementen te genieten . Er word! een geheel afgesloten domein van ontvangst
en catering verwacht met kleine loges die een uitstekend zicht hebben op het veld .
Deze gasten verwachten een gescheiden en snelle entree, direct door naar de lobby.
Een volgende, niet onbelangrijke groep gebruikers, zijn de sporters , zij die de records
moeten breken. Zeker bij deze groep staat alles in het teken van de Spelen . Zij leven
vier jaar toe naar het spektakel. Tijdens het evenement verblijven ze op een steenworp
afstand, in het Olympisch Dorp. Wanneer ze niet met een wedstrijd bezig zijn, vullen ze
de tijd vooral met voorbereidingen voor de wedstrijd. Dit kan in de vorm van oefening,
maar ook door rust. Het Olympisch Dorp dient hier ruimte voor te bieden.
Het stadion betreden ze via een directe en afgescheiden verbinding tussen het
Dorp en het Olympisch Stadion. Eenmaal aangekomen in het stadion verdwijnen ze
meteen de kleedruimtes in om de laatste voorbereidingen te treffen, voordat ze het
enthousiaste publiek tegemoet treden om beloofde sportprestaties waar te maken.
De pers dient het evenement te verslaan vanuit het stadion. Tijdens de Spelen is ze
gestationeerd in het mediacentrum, dat direct aan het centrale stationsplein, dicht bij
het stadion , is te vinden. Vanuit dit mediacentrum gaan de verslaggevers voor elke
specifieke wedstrijd voor een korte periode naar het Olympisch Stadion. De ruimtes
die ze in het stadion bezetten, zijn uit te splitsen in de schrijvende pers en media op
de tribune , camerastandpunten en aparte werkruimtes in het stadion. Verder is er
behoefte aan een connectie met de sporters, om interviews af te nemen.
Al deze gebruikers zullen warden ondersteund door het dienstverlenende personeel.
Ze zorgen voor de organisatie, catering en schoonmaak . Voor al deze functies zal een
heel scala aan ruimtes nodig zijn, waar de overige gebruikers geen last van dienen te
hebben.
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Uitgangspunten

Langzaam maar zeker worden de uitgangspunten voor het ontwerp steeds
nauwkeuriger en verder uitgediept. Uiteindelijk moeten deze uitmonden in een
programma van eisen, dat de benodigde vierkante meters bepaalt en een aantal
ruimtelijke uitgangspunten waarmee het ontwerp kan worden vormgegeven. In dit
hoofdstuk word! geprobeerd om de voorgaande overwegingen samen tot Mn sluitend
geheel te brengen. Tevens word! gekeken waarom het ontwerp voorziet in nieuwbouw
het stadion en wat ontwerpen voor 2028 betekent.
Het gezamenlijk opgestelde masterplan bepaalt de stedebouwkundige context waarin
het Olympisch stadion gezien moet worden. De locatie ligt midden in het IJmeer,
direct aan het centrale stationsplein en zo uitstekend bereikbaar met het openbaar
vervoer. Door het stadion aan het einde van het Olympisch Park neer te leggen, word!
het een blikvanger vanaf de oever. Andersom ontstaat er een uitgestrekt uitzicht over
het IJmeer, met Almere aan de overkant van het water. Hoe kan Nederland nog beter
gepresenteerd worden aan de rest van de wereld, dan door zo'n panorama?
Vanuit het Olympisch Comite worden veel eisen gesteld aan de accommodaties, zo
word! onder meer geregeld dat in het Olympisch stadion de atletiekonderdelen en
de finale van de voetbalcompetitie plaats vinden. Via de verschillende internationale
sportfederaties 17 zijn de spelregels te raadplegen en worden afmetingen van het
speelveld geregeld.
In de reglementen is verder opgenomen dat de accommodatie rekening moet
houden met 90 atleten die tegelijkertijd gebruik maken van het stadion. Aan de hand
van dit aantal zijn de hoeveelheid kleedruimtes en verdere trainingsruimtes die erbij
horen, te definieren. Met behulp van de verschillende kengetallen die Nixdorf18 aan de
hand zijn analyse definieert, zijn alle verdere ruimtes te bepalen , inclusief de aantallen
en groottes, afhankelijk van het aantal bezoekers. Denk hierbij onder meer aan
vluchtroutes, toiletten, catering of pers- en sporterruimtes.
Nu deze uiteenlopende informatie allemaal bij elkaar is gebracht, ontstaat er een
helder schema met het programma van eisen voor het stadion. Vervolgens dient hier
nog een architectonische ruimtelijke component aan te worden toegevoegd. Dit word!
bewerkstelligd door de hiervoor besproken fascinaties, de eisen vanuit de verschillende
gebruikers en het onderzoekende essay te combineren met de uitgangspunten in dit
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hoofdstuk. In het essay was al te lezen dater een verschillende benaderingswijzen
zijn te onderscheiden tussen de tribunes enerzijds en de overige ruimte in het stadion
anderzijds.
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Om de beleving van het sportevenement tot een hoogtepunt te laten komen, dient de
tribune met zorg te zijn vormgegeven. Het publiek wil het liefst zo dicht mogelijk op
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het veld zitten, om maar niets te hoeven missen . Vanaf elke plek op de tribune dient
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er een goed en vrij zicht te zijn op het veld. De emotie komt het best tot zijn recht als
het publiek een massa kan vormen. Door de tribunerijen een kleine kromming mee
te geven, ontstaat het gevoel dat je als bezoeker 'tussen' het publiek zit, dat je deel
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uitmaakt van de massa. Een doorgaande tribunekom, zonder al te veel afleidingen
en met een bepaalde regelmaat, zorgt ervoor dat het publiek de focus behoudt op het
spel. Om de beleving van het evenement compleet te maken en de emotie niet te laten
ontsnappen, moet tenslotte, volgens Jacques Herzog 19 , de tribune overdekt zijn.
De 'rest' van het stadion is eigenlijk een grote ruimtelijke puzzel. We zagen al de
verschillende eisen uit het gebruikersonderzoek. Het is belangrijk dat alle groepen van
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gebruikers elk hun eigen domein binnen het stadion bezetten, dat strikt van het domein
van een andere groep is gescheiden . Hier komt het vooral op de sequentie van ruimtes
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aan, om er een goede architectonische route van te maken, die het euforische gevoel
van het moment kan versterken . De architect dient zichzelf telkens kritische vragen
te stellen over hoe de ruimte is vormgegeven, hoe de gebruiker dat ervaart, hoe deze
zich door de ruimte beweegt. In het volgende hoofdstuk over het ontwerp zal deze
kennis concreet worden toegepast.
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Nieuwbouw?
In het masterplan word! gekozen voor nieuwbouw van het Olympisch Stadion, terwijl er
al een mooi stadion ligt dat tijdens de vorige editie van de Spelen gebruikt is, namelijk
het stadion uit 1928, naar ontwerp van Jan Wils . Waarom niet dit stadion gebruiken en
opwaarderen naar de huidige eisen? Hier zijn een aantal redenen voor te benoemen.
Er kleven enkele essentiele nadelen aan het bestaande stadion. De capaciteit is veel
te laag voor een hedendaagse editie van de Olympische Spelen. In het verleden is het
stadion al een keer uitgebreid met een tweede tribunering. Omwille van esthetische
overwegingen en de iconische en symbolische waarde van het oorspronkelijke
ontwerp, is deze ring tijdens de laatste renovatie weer verwijderd. Het lijkt dan ook
geen optie om de capaciteit nu weer uit te breiden .
Naas! deze visuele overwegingen ten aanzien van het gehele complex, ontbeert het
ook aan comfort voor de bezoekers, denk hierbij aan voldoende cateringfaciliteiten en
een overkapping.
In 1928 werd het baanwielrennen nog in hetzelfde Olympisch stadion verreden als
waar de atletieknummers werden gehouden . Hierdoor ligt er tussen de atletiekbaan
en de tribune nog een wielerbaan, die de zichtlijnen dramatisch verstoord. Deze
wielerbaan zorgt ervoor dat de zojuist genoemde beleving tijdens het sportevenement
nooit ten voile kan worden uitgebuit.
De voorgaande redenen gaan allemaal in op het oude Olympisch Stadion . Naas! deze
overwegingen, leven er nog andere wensen en concrete aanleidingen die pleiten
voor nieuwbouw. De gemeente Amsterdam wil zich inzetten om het WK voetbal in
2018 naar de stad te halen en ziet graag een nieuw en groter stadion verrijzen op
een locatie binnen de gemeentegrenzen. De Arena voldoet qua bezoekersaantallen
namelijk niet. Verder wil de stad graag het EK atletiek in 2014 organiseren .
Er lijkt voldoende draagvlak voor een nieuw stadion te zijn . Als de Nederlandse
topsport op het niveau zit, zoals in het Olympisch Plan van NOC-NSF 20 word!
beschreven, dan word! vanaf 2016 regelmatig een groot toernooi gehouden in het
nieuwe stadion .
De laatste en misschien wel voornaamste reden om over te gaan tot nieuwbouw
van het Olympisch Stadion, word! reeds ge'initieerd vanuit de onderzoeksvraag.
Nieuwbouw maakt het mogelijk om alle aspecten die bij het ontwerpen van een stadion
voorbij komen opnieuw te onderzoeken en op waarde te schatten. Er kan een zo
'goed mogelijk' antwoord worden gevonden op de onderzoeksvraag , zonder te worden
geremd door verschillende aspecten die renovatie met zich mee zouden brengen.
Deze aspecten zouden misschien meer een zijspoor van het ontwerp zijn , dan dat ze
eenduidig antwoord kunnen geven op de vraag.
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2028
De opgave die is gesteld, vraagt naar het ontwerpen van een stadion voor de
Olympische Spelen in 2028. Deze opgave roept meteen een hele hoop vragen op
waarop een antwoord wordt verlangd.
Het jaartal 2028, dat is een hele tijd vooruit en hoe ziet de wereld er dan uit? Welke
vragen kunnen we bij een dergelijk toekomstperspectief plaatsen? Hoe wordt er tegen
die tijd gebouwd? Hoe wordt er dan naar sport gekeken? Hoe warden de Olympische
Spelen beleefd? Welke technieken spelen een rol in het leven van de mensheid?
Allemaal vragen waar geen eenduidig antwoord op te geven lijkt.
Al velen voor ans hebben de toekomst proberen te voorspellen. Het is slechts
weinigen gelukt. Toch zal er in het kader van dit ontwerp een stelling ingenomen
moeten warden hoe er tegen de toekomst wordt aangekeken.
Wat betekent twintig jaar in de architectuur? Er zijn al veel stijlen voorbijgekomen in
de afgelopen jaren. Het wisselt in hoog tempo af, zonder dater een doorgaande lijn is
te zien. Welke stijl we over twintig jaar modieus vinden, valt dus niet te voorspellen en
verzandt al snel in een subjectieve discussie waarin meningen de boventoon voeren.
Als we de manier van ontwerpen en de bouw meer algemener bekijken, is
er wel een trend te zien. Onder invloed van aangescherpte regelgeving en een
grater besef van het milieuvraagstuk is er een hele hoop veranderd. Minimale
plafondhoogtes, daglichtopeningen en isolatie-eisen warden bijvoorbeeld bepaald
door regelgeving. Doordat arbeid in de loop van de tijd fors duurder is geworden, heeft
in materiaalgebruik en uitvoering veel innovatie plaatsgevonden. Materialen warden
steeds efficienter en goedkoper geproduceerd en de tijd op de bouwplaats wordt
verkort om geld te besparen. Robots en computers warden handig ingezet om deze
processen te ondersteunen.
Een goed voorbeeld in de woningbouw is de uitvoering van een dragende
kalkzandstenen wand. Met behulp van een computergestuurd zaagproces, is een
forse verkorting in de verwerkingstijd zichtbaar. Juist op het gebied van dit soort
productietechnieken, is nag veel ontwikkeling te verwachten. Denk bijvoorbeeld aan
Rapid Prototyping en Rapid Manufacturing technieken die op dit moment bijvoorbeeld
bij TNO in ontwikkeling zijn. Door het slim inzetten van digitale technieken en een
goede koppeling tussen ontwerpfase en uitvoeringsfase kan een royale winst behaald
warden.
Op het vlak van toe te passen materialen valt oak nag heel wat te verwachten. We
hebben op dit gebied al veel ontwikkelingen gezien, onder meer door steeds betere
kunststoffen met een langere levensduur. Denk hierbij aan het gebruik en ontwikkeling
van folies (ETFE, PTFE) en membranen, maar oak nag steeds nieuwe betonsoorten
zoals Ultra High Performance Concrete (UHPC). Als deze ontwikkelingen zich
doorzetten en nag verder evolueren, is hierin nag veel nieuws te verwachten.
Wat in het verleden steeds belangrijker is geworden, en alleen nag maar in aandacht
zal toenemen, is het milieuvraagstuk. Hoe kunnen we zo duurzaam mogelijk bouwen
en zo min mogelijk beslag leggen op de eindige voorraad grondstoffen? Jorg Schlaich 21
pleit daarom voor lichtgewicht draagconstructies. Het grate voordeel is dat ze, door
hun geringe massa, relatief weinig beslag leggen op de grondstoffen, maar dat ze
oak volledig demontabel gebouwd warden. Na de levensduur van het gebouw kunnen
ze eenvoudig warden ontmanteld en de mogelijkheid bieden tot hergebruik. Is deze
bouwwijze dan het antwoord voor de toekomst? Voor woningbouw lijkt het, in verband
met hoge comforteisen, nag niet geschikt. Oak en gevel in stadionbouw kunnen
uitstekend in lichtgewicht constructies warden uitgevoerd, zeker vanwege de grate
overspanningen.
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Dan rest nag de vraag of het bezoek aan een sportevenement nag hetzelfde is als
anno 2008. Zijn hier veel veranderingen in waar te nemen?
Tegenwoordig is de invloed van de oneindige digitale mogelijkheden al sterk
merkbaar. Internet is een gewoongoed geworden, en steeds meer beeld- en
geluidmateriaal komt digitaal beschikbaar. Het valt te verwachten dat deze trend zich
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alleen nog maar meer doorzet. Het verschil met de ongebreidelde expansie van het
afgelopen decennium zal zijn, dat de digitale middelen een steeds vanzelfsprekendere
plek krijgen binnen het gebruik en binnen de samenleving . Het zal net zo gewoon
worden als het lezen van de krant bij het ontbijt.
Mijns inziens valt te verwachten dat dit ook van invloed is op de toekomst van
grote sportevenementen. Neem als voorbeeld de massale toestroom van bezoekers
naar de Spelen van Beijing. Om de sport ten voile te beleven, zal er een vaste kern
van bezoekers blijven die de wedstrijden toch van dichtbij wil meemaken. Het zal
net zo eenvoudig zijn om de wedstrijd vanuit de luie stoel thuis te bekijken , inclusief
alle herhalingen en keuze uit welke camerastandpunten je wilt bekijken . Toch zijn
er bezoekers nodig bij een wedstrijd om sfeer te maken. De sfeer ontstaat door
de reacties en emoties van het publiek en het gevoel dat het publiek los maakt.
Juist door dit gevoel kunnen de sporters weer tot het uiterste gaan en fantastische
sportmomenten bereiken. Zonder een publiek zouden ook de prestaties een stuk
afnemen. En voor de kijkers thuis zal er weinig aan zijn, zonder al die emotie op de
plek van actie.
Groei van het aantal bezoekers zal er niet echt inzitten . In Beijing werd al ingezet
op een maximaal aantal bezoekers. Het Olympisch Stadion van Herzog en de Meuron
kon ongeveer 100.000 mensen herbergen. In het verleden zat de capaciteit van
stadions meestal rondom de 80.000 bezoekers. Dit lijkt dan ook een mooi aantal
om in dit ontwerp rekening mee te houden. De digitale mogelijkheden zullen het
gevoel van het stadionbezoek dus niet vervangen, maar eerder ondersteunen . Het
is met de huidige mobiele telefoons al denkbaar dat er via een digitaal tv-kanaal van
allerlei achtergrondinformatie en herhalingen te zien zijn, ook op de tribune tijdens de
wedstrijd .
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Met alle voorgaande overwegingen, vragen en mogelijke antwoorden of vervolgvragen

Ontwerp

in het achterhoofd word! een ontwerpproces gevormd. Zo'n proces verloopt met
sprongen voorwaarts, maar ook net zoveel sprongen weer terug . Uiteindelijk roll er
een product uit, wat door al die kritische vragen en discussies, beetje bij beetje in
kwaliteit toeneemt . In dit hoofdstuk word! het concrete ontwerp besproken . Tevens
zal worden getracht een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag : Wat is nu
stadionarchitectuur?
Met behulp van het softwarepakket Generative Components (GC) is een parametrisch
model opgezet voor het ontwerp van het stadion. Om de beleving van het evenement
ten vol le te kunnen ervaren, is het zicht op het veld als meest belangrijke uitgangspunt
gekozen . Het zicht bepaalt de gehele lay-out van de tribunes. Een formule bepaalt
dat elke bezoeker een vrij zicht op het veld heeft. Elke bezoeker kijkt 120 millimeter
over de hoofdkruin van de bezoeker die voor hem of haar zit. Alie zichtlijnen komen
in een punt uit en zo ontstaat er een parabolisch gevormde tribune . Een doorgaande
kom zorgt ervoor dat de individuele bezoeker onderdeel word! van het publiek. De
massa krijgt het spektakel dat hen beloofd is.22 Als uitgangspunt voor de zichtlijnen,
is de tribune primair gericht op de atletiekbaan. Tijdens de Spelen en voor de grote
evenementen erna , word! het stadion op de eerste plaats voor deze sporten gebruikt.
Door een vijftigtal controlepunten te nemen rondom het veld , is er op elke zitplaats
een goed zicht gegarandeerd . Deze hoeveelheid aan controlepunten zorgt voor
een nauwgezette opbouw van de tribune. In de lay-out van het speelveld zit een
asymmetrische verdeling van de springbanen. De tribune heeft niet aan elke zijde
evenveel afstand tot de atletiekbaan. Hierdoor loopt deze aan de ene zijde iets flauwer
op dan aan de andere zijde.
Nadal, op basis van de zichtlijnen, de tribunerijen zijn bepaald , word! de tribune
opgedeeld in twee afzonderlijke ringen. Dit heeft enkele voordelen. De eerste ring
begin! zo dicht mogelijk bij het speelveld , de bezoeker zit als het ware met de neus op
de records. De tweede ring word! een stuk opgetild ten opzichte van de eerste ring .
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de toegang over een hele verdiepingslaag uit
te smeren rondom het stadion. De rondgang die hier zijn plek krijgt , zorgt voor een
efficiente routing die de bezoekers op een logische manier door het stadion begeleidt.
Op deze rondgang vangt men al een eerste glimp van het spektakel in de arena op, de
beleving van het evenement word! doorgetrokken tot in de routing!
Tevens heeft het optillen het voordeel om, onder de rondgang aan de bovenzijde
van de eerste tribunering, een doorgaande ring van VIP loges te plaatsen, een geheel
afgesloten domein ten opzichte van de overige bezoekers.
De tweede ring zal vervolgens nog een aantal meter naar binnen oversteken, zodat
het publiek dichter op het veld komt te zitten . Zo neemt de spanning alleen nog maar
toe meer tot een ongekende hoogte. De formule voor de zichtpunten die hiervoor
genoemd zijn , blijft uiteraard behouden.
Bij een stadion van deze schaal heeft men te maken met ideale en maximaal
toelaatbare afstanden van de stoel tot het veld . Deze afstanden verschillen voor de
verschillende sporten, afhankelijk van de grootte van het bewegend object. Op een
bepaalde afstand kan het menselijk oog namelijk geen beweging meer vaststellen van
een bepaald klein bewegend voorwerp 23 . Bij voetbal is de bal maatgevend en die is
aanzienlijk kleiner dan het lichaam van een sprinter. Als maximale afstand is hier 135
meter genomen, wat de ideale afstand blijkt te zijn voor atletiek en binnen de maximale
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afstand voor voetbal blijft. Op deze afstand, gemeten vanaf de middenstip, is de
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tribune afgeknipt, zodat er een vorm ontstaat waarbij de rijen op de lange kant van het
veld, bij de sprintbanen flink omhoog gaan en aan de korte zijdes vrij laag blijven.
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Om de bezoekers het comfort te bieden dat in een hedendaags stadion wenselijk is, is
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het essentieel dat de tribunes overdekt worden . De bezoekers kunnen zo comfortabel
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en droog genieten van het spel. Door het overdekken van de zitplaatsen blijft de
hectiek en bruisende energie van het publiek gevangen binnen de massa en blijft de
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fantastische sfeer tijdens de wedstrijd behouden zonder dat het 'vervliegt' naar boven .
De vorm van de tribune, bepaald door de zichtlijnen en vervolgens afgeknipt, laat
een behoorlijk verschil in hoogte zien. Deze vorm nodigt uit om af te dekken met
behulp van een lichtgewicht, antiklastisch gevormd kabelnet. Een dergelijk kabelnet
heeft een nauwgezet constructief ontwerp met enkele heldere, maar zeer dwingende
uitgangspunten. Het dak word! als het ware opgehangen aan de hoge zijdes van de
tribune. Door het vervolgens onder spanning te brengen door het net aan de lage
kanten te bevestigen, ontstaat een constructief zeer gunstig schema. Het dak word!
volledig op trek belast en is daardoor met minimale afmetingen te dimensioneren.
Aangezien het dak in twee tegengestelde richtingen gekromd is, blijft het continu onder
spanning en is het dak volledig stabiel. Het dak functioneert als een gesloten systeem,
dat wil zeggen dat alle interne krachten met elkaar in evenwicht zijn en voor de
krachtafhandeling niet afhankelijk zijn van de rest van de constructie. Voor dit interne
evenwicht te bewerkstelligen is het van belang dat de enorme trekkrachten die in het
net optreden, door een flinke drukring aan de buitenzijde warden opgevangen.
De definitieve vorm van het dak is bepaald met behulp van het constructieve
softwarepakket GSA, ontwikkeld door Arup Oasys. Uit een analyse met dit programma
bleek het verstandig om de krommingen in het dak nog verder te vergroten, zodat het
evenwicht beter gewaarborgd blijft.
Het verschil in hoogte tussen het dak en de tribune word! opgevangen door een
forse dakrand . Deze dakrand is vormgegeven als een driehoekige vakwerkligger die
beschutting biedt aan een volledige rondgang aan de bovenkant van de tribune.
Het dak word! vormgegeven als een radiaal net, dat is opgespannen tussen een
trekring in het midden en de dakrand aan de buitenkant. Dit systeem laat minder
verplaatsing toe, dan bijvoorbeeld een axiaal gevormd net24 • Door te kiezen voor deze
vorm , kan het geconstrueerd warden met een minimaal aantal details, namelijk een
randdetail en een detail voor de kruisende kabels . Nadal het net is afgespannen,
warden er nog enkele kabels toegevoegd ter verbetering van de stabiliteit. Het
kabelnet is namelijk uitermate geschikt voor het opnemen van permanente gelijk
verdeelde belastingen, maar kan niet goed omgaan met puntlasten of veranderlijke
belastingen zoals winddruk . Deze krachten zullen vooral door de dakrand en deze
extra stabiliteitskabels warden opgenomen. Deze kabels warden in een bepaald
patroon aangebracht, en er ontstaat als vanzelf een bloemmotief in het dak.
De keuze voor een kabelnet als constructief daksysteem , open! een heel scala aan
mogelijke dakbedekkingen, eigenlijk elk denkbaar materiaal. Om het lichtgewicht
karakter van het systeem te benadrukken en aan te vullen , is er gekozen voor
kussens met een interne overdruk, gemaakt van ETFE-folie. Dit is een van de lichtst
denkbare materialen en prima in staat om een stadion te bedekken . Om deze kussens
individueel op druk te houden is een flinke pompinstallatie nodig, die zich in de
technische ruimtes van het stadion bevindt.
De bovenste tribunering word! samen met het dak gedragen door een ritme van slanke
betonnen spanten. Tussen deze spanten word! een membraangevel gespannen
van PTFE, een glasvezelversterkt, geweven membraan . Deze gevel geeft massa
aan het stadion en zorgt voor een beschutte ligging van de interne routing door het
stadion. Doordat het een open weefsel is, zal het overdag een structuurloze gevel
zijn , terwijl het juist 's avonds alle activiteit aan het plein toont, door een uitgekiend
verlichtingsplan .

24.
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Routing en gebruikers
Na het bespreken van het constructieve systeem en de uiterlijke kenmerken van het
Olympisch stadion, wordt het nu tijd om te kijken naar de routing in het complex. De
routing en sequentie van ruimtes dienen weer naar de verschillende gebruikers te
warden uitgesplitst. In voorgaande hoofdstukken kwam namelijk al naar voren, dat
deze gebruikers allemaal heel specifieke eisen hebben, die moeilijk onder een noemer
vallen. Eerst wordt gekeken naar de reguliere bezoekers van het sportevenement. Dit
is met 80.000 mensen de grootste massa en heeft daardoor ook de meeste ruimtelijke
impact op het stadion.
Hoe wordt het publiek op een zo efficient mogelijke manier vanuit de openbare
ruimte naar de individuele zitplaats begeleid, met behulp van architectonisch
vormgegeven ruimte?
De eerder besproken rondgang zorgt voor een vloeiende overgang van de
centrale pleinruimte naar de 'binnenruimte' van het stadion. Na aankomst met de
magneetzweefbaan loopt men via het plein op een natuurlijke wijze naar het Olympisch
Stadion. Een drietal treden accentueert de overgang van de openbare ruimte naar
het private domein van het stadion. Eenmaal onder de membraangevel doorgelopen,
waant de bezoeker zich echt binnen in het stadion.
De rondgang zorgt voor een heldere verdeling van het publiek over het stadion. De
60 trappen van de benedenring komen allemaal direct uit op de rondgang. Tevens vindt
men aan de rondgang de trappen die naar de bovenring leiden en de bezoekers in de
schaal voeren. Deze trappen bevinden zich tussen de tribune en de membraangevel
en slingeren met de looprichting mee, tussen de spanten door naar boven, naar de
bordessen waar de tribune daadwerkelijk wordt betreden.
Door de routing aan de buitenkant van het stadion te plaatsen, ontstaat er een
efficiente en snelle verdeling van de massa. Door de uitzonderlijke locatie aan het
IJmeer wordt er een uitgestrekt panorama geboden over het vlakke Nederlandse
landschap.
Een belangrijk onderdeel dat zich direct aan de rondgang bevindt is het domein met
kiosken voor eten en drinken. Dit gebied is direct te bereiken via brede toegangen met
trappen. Onder het dek van de rondgang gevouwen ontstaat een beschut gebied waar
de kiosken zich bevinden waar de bezoekers eten en drinken kunnen kopen tussen de
wedstrijden. Tevens zijn hier de toegangen naar de toiletten te vinden. Loopt men door
onder het beschutte gebied, dan komt men terecht in een van de vier restaurants met
direct zicht op het veld, zodat je niets hoeft te missen van die spannende wedstrijd.
Een andere groep wordt gevormd door de VIP bezoekers. Op niveau -1 ligt een
geheel afgesloten domein met enkele ontvangstlobby's met een fl ink aantal afgesloten
loges. Deze ruimtes zijn geschikt voor 12 bezoekers. Op de tribune heeft elke VIP
loge hetzelfde aantal stoelen. Deze zitplaatsen zijn buiten de afgesloten ruimte, op de
tribune geplaatst. Op deze manier zitten ook de VIP gasten tussen het publiek, wat
ervoor zorgt dat ze onderdeel uitmaken van de massa en alle emoties ten voile kunnen
beleven.
De entree vindt plaats via de verhoogde loopbruggen vanaf het centrale plein.
Ze krijgen een speciale opgang en duiken in het stadion aangekomen direct naar
beneden, naar de lobby, waar de routing verder gaat. Een tweede mogelijkheid tot
entree bestaat via de parkeergarage onder het stadion. Op vier punten random het
veld is er een stijgpunt vanuit beneden, direct naar het afgesloten VIP domein op
niveau -1.
De volgende groep met heel specifieke wensen en eisen is de sporters. Via
reglementen voorgeschreven door de sportfederaties is eigenlijk alles geregeld wat
er aan programma nodig is. Via de verhoogde loopbruggen krijgen de atleten een
afgesloten toegang rechtstreeks vanuit het Olympisch Dorp. Eenmaal aangekomen in
het stadion, duiken ze meteen door naar niveau -2. Hier bevinden zich de kleedruimtes
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Afbeelding 4.
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Afbeelding 5.
Schemal1sche opbouw model in
isometnsche stapehng

met vervolgens plek voor oefening en ontspanning, in de vorm van fitness-, massageen saunaruimtes. Tenslotte vinden de sporters via de dopingcontrole hun weg richting
de bruisende arena.
Ook de pers en media hebben op niveau -2 een eigen gebied met werkruimtes. Zij
hebben via de verhoogde loopbruggen een directe entree vanuit het mediacentrum.
Daar waar ook de sporters het stadion binnenkomen is ruimte gereserveerd voor
interviews. Er is een kleine perszaal waar korte conferenties warden gehouden.
Al deze gebruikers moeten ook warden voorzien van eten en drinken. Een dergelijk
complex zoals een stadion heeft een enorme 'backbone' aan dienende functies.
Om alle ruimtes goed te laten functioneren en te voorzien van aan- en afvoer, is
een uitgekiende organisatie van deze ruimtes nodig. Dit uit zich op niveau -2 in een
rondgaande corridor. van waaruit alle ruimtes gevoed warden. Door middel van een
serie trappen zijn alle kiosken hieraan verbonden. De corridor zelf word! gevoed door
de centrale keuken op niveau -2. Verder zijn hieraan nog alle opslag- en overige
dienende ruimtes gesitueerd. Zo ontstaat een ingewikkelde ruimtelijke puzzel om het
stadion goed 'werkend' te krijgen.
Van groat naar klein
Het laatste onderdeel betreft de kleinste schaal van het ontwerp. Architectuur bestaat
niet alleen uit een goede sequentie van ruimtes, maar werkt op alle schaalniveaus. Van
stedebouwkundige plannen op grate schaal tot detaillering en materialisering op kleine
schaal. Door een concept consequent door te zetten tot op de kleinste schaal, kan een
sluitend geheel tot stand komen. Juist de tactiele kwaliteiten van een materiaal zijn
voelbaar op de menselijke schaal, daar waar de fysieke connectie tussen gebruiker en
gebouw plaatsvindt. Het is in een ontwerp dus belangrijk om hier een uitspraak over te
doen.
Het dak bestaat, zoals reeds gezegd uit een kussendak van ETFE-folie. Dit is een
structuurloze, (in dit geval is gekozen voor een) witte folie, die structuur en textuur krijgt
door de interne overdruk en de opdeling, gevormd door het stalen kabelnet. Het dak
wordt gedragen door een forse stalen dakrand op slanke betonnen spanten. Beton lijkt
hier goed op zijn plaats door de vormgeving, maar ook door het feit dat beton in het
algemeen wordt geassocieerd met 'dragen' en massa . Om een bepaalde slankheid te
behalen, zou een betonsoort als UHPC een geschikte keuze zijn.
De gevel word! als een windscherm dichtgezet met een PTFE membraan. Dit is
een geweven kunststof membraan, met een beschermlaag van glasvezels. Door de
gekozen maaswijdte, behoudt het membraan een mate van transparantie. Overdag
word! de structuur van de gevel bepaald door de verdeling van de drukbogen in het
doek, terwijl 's avonds het stadion juist gaat leven. Door een uitgekiend lichtplan en de
transparantie, wordt de verticale ontsluiting zichtbaar en openbaart zich de structuur
van het stadion.
Toch gaat het hier nog steeds niet echt over de menselijke schaal. De afmetingen
van de verschillende bouwdelen zijn nog steeds van behoorlijke grootte. Het
fysieke contactvlak tussen gebruiker en gebouw, wordt gevormd door de trappen
en balustrades. Deze warden uitgevoerd in geperforeerde staalplaat. Een bureau
als Herzog en de Meuron laat in verschillende ontwerpen de mogelijkheden van het
materiaal zien. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de platen te perforeren of relief aan
te brengen volgens een bepaald ritme of een abstractie van een foto . Door te kiezen
voor staalplaat , kan de hoogte van de balustrades op een constructieve manier
ingezet warden om bij te dragen aan de overspanning van de trappen . Dit zal weer zijn
weerslag hebben op de mate van perforatie en verschijningsvorm .
De overwegingen en uitgangspunten zullen in het tekeningenboek hierna visueel
ondersteund warden om tot een totaalbeeld le komen.
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Situat1e random Amsterdam en Almere
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Reflectie

Aan het einde gekomen van dit verslag en van het afstuderen, wordt het tijd voor een
korte reflectie. Hoe is het proces verlopen? Welke zaken gingen goed en welke konden
nag beter?
Zoals reeds in het begin van dit verslag gezegd, zie ik het hele proces voor me
als een zoektocht. lk heb geprobeerd om een antwoord te vinden op de vraag of
en hoe architectuur een middel kan zijn om een stadion te ontwerpen. Met deze
onderzoekende houding en inzet van verschillende ontwerpmiddelen, zoals maquettes,
schetsen en computerprogrammatuur, heb ik naar beste kunnen een antwoord
proberen te vinden. Hieruit is het ontwerp gerold dat in dit verslag te lezen was.
Maar is dit nu oak architectuur? Het laatste hoofdstuk is toch een vrij praktische
beschrijving hoe het ontwerp werkt. Het eindproduct van het afstudeertraject is
tenslotte een concreet ontwerp voor het Olympisch Stadion. Maar in dat hoofdstuk is
er weinig ruimte voor terugkoppeling naar het onderzoek. Hier is dat echter wel op zijn
plaats.
Tijdens het ontwerpproces zijn een aantal dingen heel bepalend geweest, die in elk
hoofdstuk wel terugkomen. Dat zijn de thematiek van Sollie 25 , die in de column wordt
beschreven, en de opvattingen van Voorthuis 26 over het gebruik van ruimte. Aan de
hand van deze twee namen zijn een reeks van uitgangspunten geformuleerd, die
ten grondslag liggen aan het ontwerp. De thematiek van het stadion was steeds de
leidraad in het ontwerp, te beginnen met de extase van het publiek, wat tot uiting komt
in de zichtlijnen vanaf de tribune. Door de choreografie van de ruimte 27 in het oog te
houden, kon er een architectonische ruimte ontstaan. Op die manier is er oak een
antwoord gevonden op de onderzoeksvraag.
Het hele proces is redelijk voorspoedig verlopen. Je kunt je meteen de vraag stellen of
een 'onderzoekend' proces oak niet voorspoedig kan lopen, maar die discussie zullen
we hier even buiten beschouwing laten.
Tijdens het voorbereidende M4-project 'Ontwerpen met Wetmatigheden' zijn we met
het hele atelier in september 2007 gestart met een reeks workshops. Het project was
een kleine vingeroefening hoe er met bepaalde wetmatigheden in het ontwerpproces
kon warden omgegaan. De workshops hadden het karakter van de experimenten van
Frei Otto in de jaren '70. Een verder onderzoek naar deze experimenten was dan
oak mijn individuele uitwerking en direct gevolg van de workshops. Onderwerp van
onderzoek was de geometrie van gridshells. Het project werd afgesloten met een
gezamenlijke tentoonstelling.
Vervolgens zijn we als atelier gezamenlijk aan de slag gegaan met de concrete
opdracht voor het afstuderen: de Olympische Spelen in 2028. Er werd veel en lang
gediscussieerd om vorm te geven aan het masterplan. Deze fase werd naar ieders
tevredenheid rand maart 2008 afgerond. Hierna began voor iedereen de individuele
periode, waarin de verschillende architectuuropgaven verder werden uitgewerkt.
Meleen aan het begin van het afstuderen werd mijn interesse reeds gewekt

25.
Rob Wi1nberg, Het st.1dio11 (111
gesprek met Paul Sollie /heotoog en
sportefl1/cus) , in· Filosafie & Debal.
bijlage NRG Handebblad 29 mflar1
2008
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door het parametrisch ontwerpen. In het kader van het afstudeerproject, wilde ik
onderzoeken hoe de software kon warden ingezet als ontwerpmiddel, om te komen tot
stadionarchitectuur.
Tijdens het individuele project werd een theoretische basis gelegd en de bibliotheek
veelvuldig bezocht om te komen tot een brede verzameling referenties en fascinaties.
Gestaag is er doorgewerkt naar het eindproduct. Stap voor stap werd het steeds
concreter en werd het model steeds verder geoptimaliseerd. Met elke discussie, tijdens
de begeleidingen maar oak zeker met medestudenten, werd er elke keer een stukje
bijgeschaafd en groeide het ontwerp aan architectonische kwaliteit.

Jacob Voort hu1s; De generauze slad:

een ledere mach1•1e, een omolog1e van

/IN gebrwk, e1gr:m Ullgave 2008

Maar wat zijn nu de leermomenten geweest in de afgelopen periode? Waar ging het
goed en waar ging het minder?

27.
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Tijdens het M4-project zijn we gestart vanuit een vooraf bepaalde opdracht. Studenten
schrijven zich in bij een afstudeeratelier, dat gerelateerd is aan de begeleidende
professor met een eigen thematiek of interesse. Vanuit de TU wordt een 'verticale
organisatie' van de ateliers aangemoedigd. Oat wil zeggen dater een opvolgend
leerproces ontstaat met de voorgaande ateliers en zo de kwaliteit gaandeweg steeds
hoger wordt, doordat steeds een soortgelijk thema centraal staat. Het karakter van
onze ateliers, het ontwerpen met wetmatigheden, leende zich uitstekend voor deze
verticale organisatie. Het is jammer dater in ons geval weinig contact is geweest met
de voorgaande ateliers en zo de uitwisseling van kennis niet echt van de grond kwam.
Mijns inziens kan het gebruik van de parametrische software en computerscripts als
ontwerpmiddel dan efficienter ingezet warden, aangezien niet iedereen zelf het wiel
weer hoeft uit te vinden en er een doorontwikkeling plaats vindt.
Het stedebouwkundige deel van het project was een interessante manier om tot
een gezamenlijk thema en masterplan te komen. Aangezien niet iedereen evenveel
ervaring had in het ontwerpen op een dergelijk grote schaal en de groep toch vrij groot
bleek, is veel tijd gaan zitten in het discussieren en was de relevantie van de discussie
niet altijd even duidelijk. Uiteindelijk is er toch een mooie visie ontstaan, waarin
iedereen een kader vond om zijn of haar architectonisch ontwerp verder uit te werken.
Daarnaast bood het nog voldoende ruimte voor eigen inbreng.
Het individuele gedeelte van het proces verliep in een redelijk constante lijn. Alie
vragen en antwoorden convergeerden langzaam tot het uiteindelijke ontwerp. Het
project heeft vorm gekregen als een persoonlijk leerproces, aangezien ik veel nieuwe
dingen ben tegengekomen en heb uitgezocht.
Het gebruik van Bentley Generative Components (GC) als parametrisch
ontwerpmiddel was een hele nieuwe ervaring. Op de TU Eindhoven is er bijna niemand
concreet met het programma of met de thematiek van het parametrisch ontwerpen
bezig, zodat dit in grote mate onderwerp van zelfstudie was. Wat betekent dat nu,
parametrisch ontwerpen? En hoe vertaalt zich dat in het softwareprogramma? Wat
volgde waren vele uren van experimenteren totdat het beoogde resultaat werd
behaald. In het begin was dit een lastig proces en remde het de snelheid in ontwerpen
en beslissingen maken enigszins af, maar toen de taal van het programma eenmaal
bekend was, ging het ook meteen vrij vlot. Er werden snel een groot aantal varianten
onderzocht en zodoende leidde dit tot een goede optimalisatie van het ontwerp.
De keuze voor een lichtgewicht kabeldak vroeg om heel specifieke, constructieve,
uitgangspunten van het ontwerp. Aangezien dit een geheel nieuwe manier van
constructief ontwerpen was, volgde een flinke zelfstudie om me in te lezen in de
thematiek. Na een inspirerend gesprek met Arjan Habraken ben ik in het (voor mij nog
onbekende) softwarepakket Oasys GSA gedoken om de uiteindelijke antiklastische
vorm van het kabeldak te bepalen. Vervolgens is de geometrie weer ingeladen in GC
en is het model verder ontwikkeld.
Al met al kan ik tevreden terugkijken op het resulterende ontwerp en was het
afstuderen een plezierige tijd, waarin ik veel heb geleerd.
Tot slot denk ik, gelet op de besproken uitgangspunten, dat het goed mogelijk is om
architectuur in te zetten, om te komen tot het ontwerp voor een stadion.
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Samenvatting

De Olympische Spelen is een evenement dat leeft! Gaal het lukken om de Spelen van
2028 in Amsterdam te houden? De tijd zal het leren .
We zijn met een atelier van 15 studenten de uitdaging aangegaan om een
stedebouwkundig concept vorm te geven, hoe wij denken dat Nederland de Spelen
kan organiseren. We kiezen ervoor om drie kerngebieden te ontwikkelen in Amsterdam
en Almere en deze aan elkaar te koppelen door middel van een magneetzweefbaan.
Deze verbinding vormt de nieuwe hoogwaardig vervoer-as van 2028 tussen Schiphol
en Almere. Het middelpunt word! gevormd door een nieuw aan te leggen eiland,
midden in het IJmeer. Op dit eiland zijn alle grote sportfaciliteiten samen met de
woningen van het Olympisch dorp geclusterd. Op de kop van het eiland ligt het nieuwe
Olympisch stadion, met een vrij zicht over het IJmeer.
De hoogtepunten van de Olympische Spelen worden gevierd in het Olympisch
stadion. Hoe word! dit stadion vormgegeven?
Het afstudeerproject laat zich lezen als een onderzoek hoe stadionarchitectuur
word! vormgegeven. Wat is er specifiek nodig en is het mogelijk om architectuur in
te zetten om te komen tot een stadionontwerp? Vanuit een theoretisch kader worden
voorwaarden geschetst waar het ontwerp aan zou moeten voldoen .
Er dient rekening te worden gehouden met de thematiek die een stadion reeds bezit.
Een stadion is tegelijk een theater, een kroeg en een kerk. Samen met een sociaal
gebruik van de ruimte en een goede plaatsing van de gebruiker in deze ruimte, is blijkt
het mogelijk om architectonische ruimte te maken.
De conclusies van het onderzoek worden vervolgens gecombineerd met persoonlijke
fascinaties, het programma van eisen en wensen van de verschillende gebruikers.
Uiteindelijk word! er een concreet ontwerp gemaakt voor het Olympisch Stadion van
2028.
Het ontwerp voor het Olympisch Stadion van 2028 zet de ambiance neer voor een
optima le beleving van het grootste sportevenement ter wereld . Alles is in het werk
gesteld om dit bezoek zo ideaal mogelijk te ma ken. De vormgeving van de tribune
zorgt voor een perfect zicht op het spel. Deze is zo dicht mogelijk op het veld geplaatst
en vormt een aaneengesloten ring rondom het spektakel. De tribune heeft zo min
mogelijk onderbrekingen. Hierdoor ontstaat er geen mogelijkheid tot afleiding en gaat
alle aandacht uit naar de hoogtepunten van het evenement. De tribune zorgt ervoor dat
de emotie en energie van het uitzinnige publiek gevangen blijft binnen de massa en
drijft records tot ongekende hoogte.
Ook in de routing staat de beleving van het spel centraal. Waar de architectuur bij het
vormgeven van de tribune vooral een dienende rol aanneemt, krijgt ze hier wel de kans
om ruimtelijke kwaliteit te scheppen .
De route vanaf het plein gaat naadloos over in een rondgang rondom het stadion. De
tribune word! opgeknipt in twee ringen. Door de tweede ring op te tillen, word! er een
belangrijke connectie gelegd tussen de routing en het spel. Aan de andere zijde van
de rondgang ontvouwt zich een prachtig panorama over het uitgestrekte Nederlandse
landschap.
Vanuit deze rondgang zijn alle tribunes bereikbaar. De trappen van de benedenring
komen er direct op uit. De ontsluiting van de bovenring word! gevormd door trappen
die het publiek langzaam door het 'lijf' van de tribunering naar boven leiden.
Om plaats te bieden aan de kiosken en toiletten, word! de rondgang naar beneden
geplooid en tot een landschap gevormd. Hiermee word! het stadionbezoek compleet
gemaakt. Deze plooiing is zodanig vormgegeven dat ze de ontsluitingsroutes nergens
in de weg staat.
Het stadion word! afgedekt met een licht kabelnet dat tussen een flinke drukring
word! afgespannen. De mazen van het net worden opgevuld met behulp van ETFE
luchtkussens. Zo ontstaat er een lichtgewicht dak. Het draagt bij aan de beleving van
het spel, door de energie die vrijkomt niet te laten ontsnappen naar boven , maar vast
te houden en terug te geven aan de massa .
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Tijdens het ontwerpproces is het model opgebouwd met behulp van het parametrische
softwareprogramma Bentley Generative Components (GC).
In parametrische tekenprogramma's wordt het model helemaal opgebouwd uit
onderlinge relaties tussen de ingevoerde parameters. Deze relaties worden constant
onderzocht. Als een van de variabelen op een later tijdstip wordt gewijzigd, past het
hele model zich hierop aan. In dit opzicht werkt deze software veel krachtiger dan
de standaard statische tekenprogramma's en kan het model sterk geoptimaliseerd
worden. Het wordt zelfs interessant, als de hoeveelheid en eigenschappen van
variabelen zodanig toeneemt, dat het voor het menselijk brein niet meer allemaal te
overzien is. De software is wel in staat om dit overzicht te houden. Op een gegeven
moment wordt de materie zo complex, dat het programma varianten gaat genereren,
waar de ontwerper nog geen weet van heeft dat ze bestaan of mogelijk zijn. Zo kan
een heel nieuwe vormentaal ontstaan.
In dit ontwerp zijn de ideale zichtlijnen op het speelveld bepalend geweest voor de
opbouw van de tribune. Vervolgens is hier de ontsluiting van de zitplaatsen op een zo
efficient mogelijke manier omheen gedrapeerd. Het gevolg hiervan is de parabolisch
gevormde tribunekom, en de entree op ongeveer een derde van de hoogte van de
totale tribune.
Door vervolgens de tribune af te knippen op een maximale zichtlijn van 135 meter
lengte en het geheel af te dekken met een antiklastisch gevormd kabelnet ontstaat het
uiteindelijke ontwerp.
Het geheel presenteert zich als een elegant drijvende schaal in het IJmeer.
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