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Voorwoord

Als ik de afgelopen maanden aan mensen vertelde wat het onderwerp van mijn thesis was, werd ik
toch vaak wat vragend aangekeken. ‘Wat moet ’s-Hertogenbosch met de Spelen? Je kunt beter wat
anders onderzoeken.’ Anderen wilden het alleen maar onderzocht hebben om al die dromers met hun
onrealistische Olympische ideeën de mond te kunnen snoeren. En weer anderen geloofden wel
degelijk in de kansen van ’s-Hertogenbosch. Mij persoonlijk maakte het niet zoveel uit wie er gelijk
had. Het feit dat er onenigheid bestond, was voor mij in elk geval het bewijs dat mijn onderzoek zinvol
was. Bovendien maakte de discussie mij nieuwsgierig of ’s-Hertogenbosch nou wel of niet van de
Spelen zou kunnen profiteren. Vanuit die nieuwsgierigheid heb ik me verdiept in de Spelen, de
structuur, de financiën en natuurlijk de accommodaties. Dat heb ik met plezier gedaan. Het
onderwerp boeide me en de werkomgeving op de gemeente ’s-Hertogenbosch was heel prettig. In de
resultaten van mijn onderzoek kan denk ik iedereen zich wel vinden. De critici zullen zeggen: zie je
nou wel dat ’s-Hertogenbosch geen dure grote accommodaties voor het Olympische basketbal of
hockey moet bouwen en voor alle Bosschenaren die niets liever willen dan de Spelen in hun stad
biedt het paardrijden toch nog mooie en vooral minder kostbare kansen. Zelf ben ik blij dat in de
eeuwig durende discussie of de Spelen goed zijn voor een stad, ik mijn standpunt niet langer hoef te
baseren op meningen en beweringen van anderen, maar op eigen onderzoek. Ik bedank de heer
Lagendijk voor zijn begeleiding vanuit de Radboud Universiteit en de heer Goris en de heer Groenen
van de gemeente ’s-Hertogenbosch voor de interessante opdracht en de fijne werkplek. Daarnaast
bedank ik alle andere medewerkers van de gemeente ’s-Hertogenbosch die me geholpen hebben
en/of voor de prettige sfeer zorgden. En tot slot iedereen die ik in het kader van mijn onderzoek
geïnterviewd heb.

Teun Borst
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Samenvatting

Aanleiding
De kans bestaat dat Nederland de Olympische Spelen van 2028 gaat organiseren. In dat geval zal
Amsterdam of Rotterdam de organiserende stad zijn, maar daarnaast willen andere steden graag een
bijdrage leveren en mee profiteren. Ook ‘s-Hertogenbosch wil graag weten wat de Spelen de
gemeente kan bieden. ‘s-Hertogenbosch zou graag speelstad te worden van een of meerdere
sporten. Daarbij wordt met name gedacht aan basketbal, gymnastiek, hockey en paardensport. Om
deze sporten daadwerkelijk te kunnen onderbrengen, zijn accommodaties nodig van Olympisch
niveau, waarvoor ruimtelijke investeringen gedaan moeten worden en wellicht nu al ontwikkelingen in
gang gezet moeten worden. Maar welke, en waar? En is ‘s-Hertogenbosch wel in staat
accommodaties van Olympisch formaat ook buiten/na de Spelen rendabel te exploiteren? In dit
onderzoek wordt een antwoord gegeven op deze vragen.
Doel
Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om de gemeente ’s-Hertogenbosch te kunnen adviseren
over ruimtelijke ontwikkelingen die in gang gezet moeten worden om in 2028 gastheer te kunnen zijn
van het Olympische basketbal-, gymnastiek-, hockey- en/of paardensporttoernooi, op een zodanige
manier dat de stad op de lange termijn voordeel blijft houden van de gedane investeringen. Om dat
advies te kunnen geven, moet het antwoord gevonden worden op de volgende centrale vraag en
deelvragen:
Centrale vraag
‘Hoe kan de gemeente ’s-Hertogenbosch met haar ruimtelijk beleid anticiperen op de eventuele
organisatie van het Olympische basketbal-, hockey-, gymnastiek- en/of paardensporttoernooi, zodat
de stad op de lange termijn voordeel haalt uit de benodigde investeringen.’
Deelvragen
• Welke ruimtelijke eisen stelt de Olympische Spelen aan accommodaties voor basketbal,
gymnastiek, hockey en paardensport?
• Welke factoren kunnen een positieve en negatieve invloed hebben op de mogelijkheid om
dergelijke accommodaties op de lange termijn succesvol te kunnen exploiteren?
• Welke mogelijkheden zijn er, gezien de vereisten en gevonden succesfactoren, voor
Olympische sporten in ‘s-Hertogenbosch?
• Hoe kunnen de mogelijkheden voor Olympische sporten worden ingepast in de bestaande
ruimtelijke plannen zodat de gemeente ’s-Hertogenbosch kan profiteren van de ruimtelijke
investeringen?
Aanpak
Om de centrale vraag en de deelvragen te kunnen beantwoorden is eerst de opzet van de
Olympische Spelen bekeken en met name de eisen die aan de accommodaties worden gesteld. Door
middel van desk research zijn van de vier geselecteerde Olympische sporten de richtlijnen ten
aanzien van de toeschouwerscapaciteit onderzocht. Ook is er gekeken naar de accommodaties die
bij de afgelopen vier Spelen zijn gebruikt. De hoofdstukken 3 en 4 vormen het conceptuele kader van
de thesis. Daarin wordt een lijst opgesteld van factoren die het meest bepalend zijn voor het succes
van Olympische accommodaties op de lange termijn. In hoofdstuk 3 komt op basis van desk research
een eerste aanzet tot die lijst tot stand. In hoofdstuk 4 wordt die voorlopige lijst verder verfijnd op
basis van informatie uit interviews met managers van sportaccommodaties. De definitieve lijst dient
vervolgens als een toetsingsinstrument om in hoofdstuk 5 de mogelijkheden in ’s-Hertogenbosch te
beoordelen. In hoofdstuk 6 wordt bekeken of de gevonden mogelijkheden vallen in te passen in
ruimtelijke plannen zodat de gemeente er ruimtelijk gezien ook echt van kan profiteren.
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Structuur Olympische Spelen
De centrale rol van elke Spelen wordt vervuld door het OCOS, Organisatie Comité van de
Olympische Spelen. Dit is een speciale rechtsfiguur die voor de Spelen wordt opgericht en na afloop
weer wordt ontmanteld. De OCOS krijgt haar inkomsten uit entreegelden, nationale
sponsorinkomsten en IOC-gelden, die op hun beurt afkomstig zijn van uitzendrechten en inkomsten
van topsponsoren. Het OCOS betaalt de volledige organisatiekosten, zoals administratiekosten en
beveiliging. De kosten van de benodigde infrastructuur (accommodaties, verkeersinfrastructuur,
stadsverfraaiingen) worden slechts deels door het OCOS betaald. De nationale overheid en private
partijen betalen hier aan mee. In ’s-Hertogenbosch kan bijvoorbeeld een bijdrage verlangd worden
van Libéma, de moedermaatschappij van de Brabanthallen. Strikt genomen wordt het Olympisch
budget alleen aangesproken voor infrastructurele werken die puur en alleen voor de Spelen moeten
worden gerealiseerd. Daarbij kan gedacht worden aan tijdelijke tribunes, persruimtes, omheiningen,
toegangspoortjes, tijdelijk sanitair, enzovoorts.
Ruimtelijke eisen Spelen
Omdat bij de eventuele komst van de Spelen Amsterdam of Rotterdam de hoofdlocatie wordt en ’sHertogenbosch slechts een nevenlocatie, zijn veel eisen niet op ’s-Hertogenbosch van toepassing.
Wel moeten nevenlocaties op 45 minuten van de hoofdlocatie liggen en bij voorkeur zowel over de
weg als per openbaar vervoer goed bereikbaar zijn. Ook gelden op de nevenlocaties -net als op de
hoofdlocatie- hoge eisen ten aanzien van de toeschouwerscapaciteit. Het Olympische basketbal
vraagt volgens de NOC*NSF-normen om een grote hal voor achttienduizend toeschouwers en een
tweede zaal voor vijftienduizend toeschouwers. Gymnastiek heeft hallen nodig met een capaciteit van
respectievelijk vijftienduizend en zevenduizend. Hockey vraagt om een stadion met vijftienduizend
zitplaatsen en een tweede veld met vijfduizend plaatsen. Voor het paardrijden tot slot moet een
tijdelijke arena gebouwd worden voor zestienduizend toeschouwers op een terrein ter grootte van
minimaal dertig hectare.
Succesfactoren accommodaties
Het succes van een sportaccommodatie hangt af van het doel dat je ermee hebt. Olympische
sportaccommodaties zijn zo groot dat ze niet geschikt zijn voor breedtesport, maar alleen rendabel
geëxploiteerd kunnen worden als er activiteiten plaatsvinden die veel publiek trekken, zoals
popconcerten en sportwedstrijden op topniveau. Zowel externe factoren, basisvoorwaarden, kritische
succesfactoren als aanvullende factoren kunnen het succes van dergelijke accommodaties
beïnvloeden. Externe factoren zijn de factoren die buiten de invloed van de onderneming liggen; aan
de basisvoorwaarden moet een accommodatie sowieso voldoen; met kritische succesfactoren kan
men zich onderscheiden en tot slot zijn er dan nog aanvullende factoren, die niet cruciaal zijn voor het
succes, maar er wel aan bij kunnen dragen. De desk research leverde een lijst op van in totaal
zestien verschillende factoren, die vervolgens zijn voorgelegd aan Amsterdam ArenA, Ahoy, het
Antwerpse Sportpaleis en het Indoor Sportpaleis en Pieter van den Hoogenband Zwembad in
Eindhoven. Zes factoren zijn in de ogen van de geïnterviewden het meest bepalend. Dat zijn:
afnemers, vaste gebruiker, bereikbaarheid, financiering, kwalitatief aanbod en multifunctionele
inzetbaarheid.
Accommodaties van Olympisch niveau voor hockey en paardensport bestaan in Nederland en in veel
andere landen niet, omdat ze te groot zijn om permanent te kunnen exploiteren. Dat maakte het niet
alleen lastig om de succesfactoren van zulke accommodaties te bepalen, maar ook onnodig. Indien
Nederland de Spelen binnenhaalt, zullen voor deze sporten helemaal geen permanente
accommodaties gebouwd worden. Voor het hockey zal een voetbalstadion worden gebruikt, net zoals
het WK Hockey dat in 2014 in het stadion van ADO Den Haag plaatsvindt. Aangezien het stadion van
FC Den Bosch maar ongeveer half zo groot is, hoeft de stad er niet op te rekenen dat het hockey er
gehouden wordt. Voor paardensport wordt een tijdelijke accommodatie gebouwd. Dat kan in principe
overal zijn, ook in ’s-Hertogenbosch, mits het terrein aan de volgende criteria voldoet: minimaal dertig
hectare, stevige ondergrond, onbebouwd, geen beschermd natuurgebied, maar wel in natuurlijke
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omgeving, goed bereikbaar via weg en/of openbaar vervoer en (grotendeels) in eigendom van de
gemeente.
Mogelijkheden ’s-Hertogenbosch
De Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch, het op twee na grootste indoor evenementencomplex van
Nederland, is niet groot genoeg om er het Olympische basketbal of gymnastiek te organiseren. Voor
het basketbal zouden er twee hallen bijgebouwd moeten worden van het formaat Ahoy, voor
gymnastiek volstaat de bouw van één extra hal. Op basis van de vastgestelde succesfactoren moet
worden geconcludeerd dat uitbreiding met twee grote hallen niet realistisch is en dat het Olympische
basketbal voor ’s-Hertogenbosch dus niet haalbaar is. Eén extra hal, voor gymnastiek, is ook nog
twijfelachtig. Met name het bieden van voldoende programma blijkt een probleem en een vaste
gebruiker is niet voorhanden. Uitbreiding van het complex vraagt bovendien om een oplossing voor
de bereikbaarheid en de parkeerproblematiek. Omdat de nieuwe hal niet noodzakelijk is, wil Libéma
(waar de Brabanthallen onderdeel van uitmaakt) hier geen financiële bijdrage aan leveren. En de
bijdrage van het OCOS zal waarschijnlijk slechts rond de veertig procent van de kosten dekken. Aan
de kosten van het Olympische paardrijden hoeft de gemeente veel minder bij te dragen. De bouw van
de tijdelijke accommodatie wordt namelijk volledig uit Olympisch budget betaalt. Op de lange termijn
houdt ’s-Hertogenbosch daar echter geen accommodatie aan over. Wel kan geprofiteerd worden van
grondwerkzaamheden en van nieuwe ontsluitingen. Voor het paardrijden zijn vier locaties onderzocht,
waarvan er drie mogelijk zijn: het Autotron, Avenue2 en Kloosterstraat. Het Autotron ligt in de meest
natuurlijke omgeving en heeft als voordeel dat er veel vaste voorzieningen aanwezig zijn, waardoor
de kosten voor het OCOS hier lager zijn, hetgeen de kans op een succesvol bid verhoogt. De
bereikbaarheid per openbaar vervoer is bij Avenue2 echter veel beter indien daar een station
gebouwd wordt. Zeker gezien de afstand die er toch al is tussen ’s-Hertogenbosch en het Olympisch
dorp kan dat van doorslaggevende betekenis zijn.
Aansluiting ruimtelijke plannen
Zowel de bouw van een nieuwe hal bij de Brabanthallen als de organisatie van het Olympische
paardrijden valt in te passen in bestaande ruimtelijke plannen. Bij uitbreiding van de Brabanthallen
zou een reeds geplande nieuwe parkeergelegenheid deels van Olympisch budget betaald kunnen
worden. Bij Avenue2 kunnen de Spelen bijdragen aan een nieuw station, dat na de Spelen als
katalysator kan dienen voor de verdere ontwikkeling van het gebied. In beide gevallen geldt dat die
plannen voorlopig in de ijskast moeten blijven wil de gemeente ’s-Hertogenbosch optimaal van de
Spelen kunnen profiteren. Het OCOS weigert namelijk bij te dragen aan reeds voorziene en/of in
gang gezette ontwikkelingen. Bovendien wordt het beschikbare terrein te klein voor het Olympische
paardrijden als er al eerder gebouwd wordt.
Conclusies
Van de vier onderzochte sporten kunnen alleen gymnastiek en paardensport in ’s-Hertogenbosch
gehouden worden. Voor het Olympische hockey wordt een voetbalstadion gebruikt van vijftienduizend
toeschouwers. Dat is ongeveer twee keer zo groot als dat van FC Den Bosch. Voor het Olympische
basketbal zijn twee hallen nodig van het formaat van Ahoy. Die hallen zijn er niet in s‘-Hertogenbosch,
er is geen plek voor op het terrein van de Brabanthallen en ze kunnen evenmin rendabel
geëxploiteerd worden. Om het Olympische gymnastiek te kunnen organiseren, moet er een grote hal
bijgebouwd worden, waarvan het maar de vraag is of die op lange termijn te exploiteren valt. Aan
twee van de zes belangrijkste succesfactoren wordt namelijk niet voldaan: een vaste gebruiker en
voldoende kwalitatief aanbod. De kosten van die hal, circa zeven miljoen, zullen grotendeels door de
gemeente moeten worden betaald. Met de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen kan aangesloten
worden op bestaande ruimtelijke plannen en daarmee kan van Olympisch geld worden geprofiteerd.
Niettemin kost het Olympische gymnastiek meer dan dat het oplevert. Andere, niet onderzochte,
zaalsporten vragen minder capaciteit en kunnen dus wel in de bestaande accommodatie
ondergebracht worden. De Olympische paardensportaccommodatie wordt altijd tijdelijk gebouwd. Er
is daarvoor alleen een goed bereikbaar en geschikt stuk grond van dertig hectare nodig. De kosten
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van het paardrijden worden grotendeels door het OCOS betaald, maar door het tijdelijke karakter van
de accommodatie zijn de lange termijn voordelen ook beperkt. Binnen de gemeente ’sHertogenbosch zijn drie locaties mogelijk voor het paardrijden, waarvan Avenue2 (potentieel) het best
bereikbaar is en de beste kansen biedt om aan te sluiten op ruimtelijke plannen. Om ruimtelijk te
kunnen profiteren van de eventuele komst van de Spelen moeten geplande ontwikkelingen in elk
geval worden uitgesteld tot meer bekend is over de Nederlandse kandidatuur. Hoewel er wel enig
ruimtelijk voordeel behaald kan worden met de Spelen, zouden ze ook op andere terreinen iets
moeten opleveren om echt interessant te zijn voor de stad.
Aanbevelingen
Om ruimtelijke te kunnen profiteren van het Olympische paardrijden zou de gemeente ’sHertogenbosch de ontwikkeling van Avenue2 uit moeten stellen tot in elk geval 2016, wanneer meer
bekend is over de Nederlandse kandidatuur voor de Spelen. Hoewel het Olympische gymnastiek in
’s-Hertogenbosch gehouden zou kunnen worden, kan de gemeente wellicht beter voor kleinere
zaalsporten gaan waarvoor de huidige accommodatie wel groot genoeg is. De mogelijkheden voor
boksen, judo, taekwondo, worstelen, schermen en/of tafeltennis zouden onderzocht moeten worden.
Daarnaast dient zowel van deze sporten als van het paardrijden de positie van ’s-Hertogenbosch ten
opzichte van andere steden in kaart gebracht moeten worden. In de sporten die kansrijk zijn zou de
gemeente moeten (blijven) investeren, bijvoorbeeld door het voortzetten van de sponsoring van het
paardrijdevenement Indoor Brabant. Tot slot zou ook onderzocht moeten worden wat de Olympische
Spelen ’s-Hertogenbosch op andere terreinen kan bieden, zoals toerisme en city marketing.
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1.

Inleiding

1.1

De Spelen in Nederland

13B

In 1928 werden voor het eerst en voorlopig voor het laatst de Olympische Spelen in ons land
gehouden. Tijdens de Spelen van Sidney ontstond het idee om in 2028, precies een eeuw na de
Spelen van Amsterdam, opnieuw het sportevenement naar Nederland te halen. Het bestuur van het
Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sportfederatie (NOC*NSF) presenteerde in 2009 het
Olympisch Plan 2028 (NOC*NSF, 2009). Dit plan beschrijft op hoofdlijnen hoe heel Nederland naar
Olympisch niveau kan worden gebracht, met in 2016 de mogelijke kandidaatstelling voor de
organisatie van de Olympische Spelen van 2028. Daarbij zijn acht ambities geformuleerd die naast
topsport betrekking hebben op breedtesport, de sociaal-maatschappelijke effecten, welzijn, economie,
ruimtelijke ordening, de organisatie van evenementen en media-aandacht. Het plan wordt uitgevoerd
door de alliantie Olympisch Vuur waarin naast het NOC*NSF en het ministerie van VWS ook het
Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het bedrijfsleven
(VNO, NCW en MKB) en de vakbeweging (FNV) participeren.
De Spelen worden nooit toegewezen aan een land, maar aan een stad. Als Nederland zich kandidaat
stelt, lijkt het gezien de historie en de internationale bekendheid logisch dat Amsterdam op het affiche
komt. Maar ook Rotterdam, wil zich als jonge, moderne sportstad graag aan de wereld presenteren.
Zolang die strijd nog niet beslist is, wordt voor het gemak gesproken van het Hollandse bid. In de
organiserende stad wordt in elk geval het Olympisch stadion, het Olympisch dorp en een groot deel
van de sporten ondergebracht. Het is niet ongebruikelijk dat er ook sporten in andere steden
plaatsvinden. Tijdens de laatste zomerspelen in Beijing werd het zeilen zelfs 1100 kilometer verderop
(in Qingdao) gehouden en het paardrijden in Hong Kong. Gezien de beperkte grootte van Nederland
komen locaties in heel het land in aanmerking voor de organisatie van een programmaonderdeel of
voor het bieden van trainingsaccommodaties. Veel provincies en gemeentes proberen met hun beleid
aan te sluiten op het Olympisch Plan 2028 en onderzoeken hoe ze optimaal mee kunnen profiteren
van de Olympische ambitie. Zo heeft de G32, een samenwerkingsverband van 32 Nederlandse
steden (buiten de grootste vier), al aangeboden voorzieningen en kennis ter beschikking te willen
stellen (G32-projectteam & Inbo, 2010). Ook de provincie Noord-Brabant heeft een rapport
uitgebracht over hoe ze optimaal kan anticiperen op de Olympische ambitie (Hover, 2009). Naar
aanleiding van dat rapport heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch behoefte aan onderzoek dat verder
inzoomt op de specifieke kansen voor de stad.
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1.2

Kansen voor ‘s-Hertogenbosch

Indien ‘s-Hertogenbosch speelstad wordt van een of meerdere sporten, kunnen positieve effecten
verwacht worden op veel gebieden, zoals de naamsbekendheid van de stad en het toerisme naar de
stad. Vooral in Barcelona was dat het geval (Straeter, 2009). Deze masterthesis Planologie is echter
alleen op de ruimtelijke effecten gericht. Het gaat daarbij in het bijzonder om ruimtelijke
ontwikkelingen waar de stad ook na de eventuele Spelen nog profijt van heeft. Eerdere Spelen (met
name Sidney) en andere grote sportevenementen (WK-voetbal Zuid-Afrika) lieten zogenaamde ‘white
elephants’ na: grote accommodaties die na afloop in onbruik raken en niet rendabel te exploiteren
vallen. Barcelona heeft daarentegen laten zien dat de Spelen ook als katalysator van ruimtelijke
ontwikkelingen kunnen dienen. “Barcelona heeft met de Spelen van 1992 de infrastructuur rond de
stad voltooid, het vliegveld aangepakt en de stedelijke transformatie van achtergebleven gebieden in
gang gezet” (Heurkens, 2008). ‘s-Hertogenbosch valt qua stad niet te vergelijken met Barcelona of
Sidney, maar de ervaringen in die steden onderstrepen wel het belang om vooraf goed na te denken
over ruimtelijke investeringen en het profijt dat ermee behaald kan worden.
De laatste decennia bleken de Olympische Spelen vaak winstgevend te zijn. Het is echter een
misverstand te denken dat de Spelen dan automatisch ook winst opleveren voor de organiserende
stad of het land waarin die stad ligt. De belangrijkste inkomsten uit sponsorgelden en uitzendrechten
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gaan namelijk direct naar het Internationaal Olympisch Comité (IOC), terwijl deze organisatie maar
een deel van de kosten op zich neemt. Anderzijds doen overheden en private partijen investeringen
waar veel minder inkomsten tegenover staan. Maré en Berghe (2004, p.225) geven in hun
haalbaarheidsonderzoek naar de Spelen in Vlaanderen een duidelijk overzicht van de financiële
structuur van de Olympische Spelen. Zie onderstaand schema.

Uitzendrechten

Topsponsors

IOC

Privaat
kapitaal

Nationale
sponsors
Overheid

OCOS
Publiek

Kosten infrastructuur

Organisatie
kosten

Figuur 1: Financiële structuur Olympische Spelen

Een centrale rol bij elke Spelen speelt het OCOS, Organisatie Comité van de Olympische Spelen. Dit
is een speciale rechtsfiguur die voor de Spelen wordt opgericht en na afloop weer wordt ontmanteld.
De OCOS krijgt haar inkomsten uit entreegelden, nationale sponsorinkomsten en IOC-gelden, die op
hun beurt afkomstig zijn van uitzendrechten en inkomsten van topsponsoren. Het OCOS betaalt de
volledige organisatiekosten, zoals administratiekosten en beveiliging. De kosten van de benodigde
infrastructuur (accommodaties, verkeersinfrastructuur, stadsverfraaiingen) worden slechts deels door
het OCOS betaald. De nationale overheid en private partijen betalen hier aan mee. Strikt genomen
wordt het Olympisch budget alleen aangesproken voor infrastructurele werken die puur en alleen voor
de Spelen moeten worden gerealiseerd. Daarbij kan gedacht worden aan tijdelijke tribunes,
persruimtes, omheiningen, toegangspoortjes, tijdelijk sanitair, enzovoorts. Ook wegen, tijdelijke
stations, metrolijnen en andere verkeersinfrastructuur kunnen worden toegeschreven aan het
Olympisch budget, mits deze zonder Spelen nooit zouden worden gerealiseerd. Maré en Berghe
(2004) doen in hun onderzoek een schatting van de uitgaven aan sportinfrastructuur die van het
OCOS, overheid en private partijen verwacht kunnen worden. In wat zij noemen het ‘gemiddelde
scenario’ wordt in totaal 560 miljoen euro uitgegeven aan sportinfrastructuur voor de Spelen, waarvan
427 miljoen als ‘uitsluitend Olympisch’ wordt gekenmerkt. Zelfs aan deze uitsluitend Olympische
kosten, draagt de overheid meer bij dan het OCOS. Het OCOS betaalt 180 miljoen (42%), de
overheid 234 miljoen (55%) en private partijen 13 miljoen (3%).
Investeringen die al gepland zijn en/of waarmee kan worden voorzien in een lange termijnbehoefte
van een stad of land, mogen niet aan het Olympisch budget worden toegeschreven. Maar wanneer er
precies sprake is van ‘voorzien in een lange termijn behoefte’ en wanneer niet, valt moeilijk hard te
maken. Het is aan het gastland om daar zo tactisch mogelijk mee om te gaan. Bij het uitbrengen van
het bid moeten de te verwachten kosten worden ingediend. Als er te veel kosten worden
toegeschreven aan het Olympisch budget pakt de uiteindelijke winst laag uit, waardoor het IOC
minder snel geneigd zal zijn de Spelen toe te kennen. Andersom zou het gastland kansen laten liggen
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als er uiteindelijk te veel winst gemaakt wordt. Deze afweging speelt niet alleen bij het bid van
Amsterdam of Rotterdam voor de Olympische Spelen, maar ook bij de poging van ’s-Hertogenbosch
om onderdeel uit te maken van het Nederlandse bid. Hoe minder kosten ’s-Hertogenbosch wil
verhalen op het Olympisch budget, hoe aantrekkelijker het voor NOC*NSF is om een of meerdere
sporten in ’s-Hertogenbosch te organiseren. Om optimaal te profiteren, moet dus gezocht worden
naar een zo gunstig mogelijke verhouding tussen investeringen die de gemeente zelf doet en die het
OCOS doet. Bovendien moet de stad ook na de Spelen nog iets aan die investeringen hebben. Voor
de gemeente ’s-Hertogenbosch staat daarom vast dat het geen zin heeft accommodaties te bouwen
voor sporten die in de stad en directe omgeving nauwelijks beoefend worden. In dat geval zou een na
afloop van de Spelen onbetaalbare overcapaciteit gecreëerd worden.
Het eerder aangehaalde rapport over sport in Brabant (Hover, 2009) benoemt voor ‘s-Hertogenbosch
acht kernsporten. Vier daarvan hebben volgens de gemeente een dermate brede basis dat ze als
kansrijk worden betiteld. Dat zijn: basketbal, gymnastiek, hockey en paardensport. Op amateurniveau
worden deze sporten in ’s-Hertogenbosch en omgeving meer beoefend dan het landelijk gemiddelde
en op topsportniveau behoren de Bossche clubs tot de landelijke of zelfs mondiale top. Op deze vier
sporten ligt daarom de focus in dit onderzoek. Van elk van deze sporten wordt onderzocht aan welke
ruimtelijke eisen Olympische accommodaties moeten voldoen, of deze accommodaties in ‘sHertogenbosch kunnen worden gerealiseerd en hoe en waar dat het beste kan gebeuren. De
gemeente vindt het belangrijk dat eventuele nieuwe accommodaties ook na de Spelen, of zelfs
zonder Spelen, kostendekkend kunnen worden geëxploiteerd. Daarnaast wil de gemeente graag
weten of de investeringen in nieuwe sportaccommodaties kunnen worden ingepast in bestaande
ruimtelijke plannen en of de investeringen voor de Spelen ook als een katalysator voor andere
ruimtelijke ontwikkelingen kunnen dienen.
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1.3

Doel- en vraagstelling

Op basis van het voorgaande luidt de doelstelling van het onderzoek als volgt:
‘Het onderzoek moet leiden tot een advies voor de gemeente ’s-Hertogenbosch over ruimtelijke
ontwikkelingen die in gang gezet moeten worden om in 2028 gastheer te kunnen zijn van het
Olympische basketbal-, gymnastiek-, hockey- en/of paardensporttoernooi, op een zodanige manier
dat de stad op de lange termijn voordeel blijft houden van de gedane investeringen.’
Na afloop van het onderzoek kan de gemeente geadviseerd worden over:
1. Of accommodaties van Olympisch niveau voor basketbal, gymnastiek, hockey en paardensport op
de lange termijn succesvol geëxploiteerd kunnen worden in ’s-Hertogenbosch.
2. Waar die accommodaties het beste gerealiseerd kunnen worden.
3. Of en hoe daarmee aangesloten kan worden bij bestaande ruimtelijke plannen van de
gemeente.
Om bovenstaand advies te kunnen geven, moet het antwoord gevonden worden op de volgende
centrale vraag en deelvragen:
Centrale vraag
‘Hoe kan de gemeente ’s-Hertogenbosch met haar ruimtelijk beleid anticiperen op de eventuele
organisatie van het Olympische basketbal-, hockey-, gymnastiek- en/of paardensporttoernooi, zodat
de stad op de lange termijn voordeel haalt uit de benodigde investeringen.’
Deelvragen
• Welke ruimtelijke eisen stelt de Olympische Spelen aan accommodaties voor basketbal,
gymnastiek, hockey en paardensport?
• Welke factoren kunnen een positieve en negatieve invloed hebben op de mogelijkheid om
dergelijke accommodaties op de lange termijn succesvol te kunnen exploiteren?
• Welke mogelijkheden zijn er, gezien de vereisten en gevonden succesfactoren, voor
Olympische sporten in ‘s-Hertogenbosch?
• Hoe kunnen de mogelijkheden voor Olympische sporten worden ingepast in de bestaande
ruimtelijke plannen zodat de gemeente ’s-Hertogenbosch kan profiteren van de ruimtelijke
investeringen?
Afbakening
De Spelen die Nederland in 2028 binnen wil halen en waar ’s-Hertogenbosch in wil participeren, zijn
de Zomerspelen. Daarnaast bestaan er ook Olympische Winterspelen. Verder zijn er dan nog de
Paralympics voor sporters met een lichamelijke beperking, de Special Olympics voor sporters met
een geestelijke beperking en de Gay Games voor homoseksuelen. Dit onderzoek beperkt zich tot de
Zomerspelen. Overal waar in deze thesis gesproken wordt over de Olympische Spelen of verkort de
Spelen worden daar dus de Zomerspelen mee bedoeld.
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1.4

Onderzoeksmodel

Het uiteindelijke advies of en hoe de gemeente ’s-Hertogenbosch moet investeren in nieuwe
sportaccommodaties van Olympisch niveau hangt af van de mogelijkheid om die accommodaties op
de lange termijn succesvol te kunnen exploiteren. Op de eerste plaats moet duidelijk zijn om wat voor
accommodaties het dan eigenlijk gaat. Om te kunnen voorspellen of dergelijke accommodaties in ’sHertogenbosch succesvol geëxploiteerd kunnen worden, is inzicht nodig in de factoren die daarop
van invloed zijn. Omdat er geen pasklare theorie bestaat waarin alle relevante factoren worden
opgesomd, zal er zelf een bruikbare set van factoren moeten worden opgesteld. Te denken valt aan
marktfactoren zoals de afzetmarkt en concurrentie, locatiefactoren zoals ligging, bereikbaarheid en
parkeervoorzieningen en financiële factoren zoals de aanlegkosten, rentekosten en te behalen
inkomsten en factoren met betrekking tot het gebouw zoals de capaciteit en de flexibiliteit.
De factoren zullen verkregen worden via de gefundeerde theoriebenadering, die in de volgende
alinea verder wordt toegelicht. Daarbij wordt zowel sportmanagementliteratuur gebruikt als
casusbeschrijvingen van eerdere Spelen. Daarnaast bieden economische haalbaarheidsstudies en
concurrentieanalyses bruikbare handvatten. Nadat op basis van deskresearch een set factoren is
opgesteld, zal deze eerst nog worden getoetst aan de praktijk. Door interviews af te nemen met
exploitanten van sportaccommodaties in Nederland kan worden bepaald of de gekozen factoren
inderdaad het meest bepalend zijn voor het succes van de accommodatie. Na afloop van de
interviews moet een definitieve set factoren zijn opgesteld waarmee de situatie in ’s-Hertogenbosch
kan worden beoordeeld. Het bovenstaande staat in het onderstaande onderzoeksmodel nog eens
schematisch weergegeven.

Inventarisatie
accommodatie-eisen

Literatuur over
sportaccommodaties
Casusbeschrijvingen
Olympische Spelen
Marktanalyses en
haalbaarheidsstudies

Vaststellen
succes- en
faalfactoren

Interviews
accommodaties

gefundeerde
theoriebenadering

Confrontatie
‘s-Hertogenbosch

Conclusies en
aanbevelingen

Figuur 2: Onderzoeksmodel. Naar: Verschuren & Doorewaard (2007, p.84).
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1.5

Onderzoeksstrategie

Verschuren en Doorewaard (2007, p.161) onderscheiden vijf strategieën om onderzoek uit te voeren:
survey, experiment, casestudy, gefundeerde theoriebenadering en bureauonderzoek. In deze alinea
zal per deelvraag van het onderzoek worden aangegeven welke onderzoeksstrategie wordt
gehanteerd en waarom daarvoor is gekozen.
1. Welke ruimtelijke eisen stelt de Olympische Spelen aan accommodaties voor basketbal,
gymnastiek, hockey en paardensport?
Het antwoord op de eerste deelvraag kan verkregen worden door middel van bureauonderzoek. Het
voordeel van deze aanpak is dat eenvoudig en binnen korte tijd veel informatie verzameld kan
worden. Het nadeel van bureauonderzoek is dat niet altijd alle gewenste gegevens voorhanden zijn.
In dit geval gaat het om informatie die elke vier jaar voor de organiserende stad beschikbaar moet
zijn. Er mag daarom verwacht worden dat deze wel via NOC*NSF of via stichting Olympisch Vuur te
verkrijgen is. Indien de gegevens niet op de website te vinden zijn, kan hier telefonisch naar worden
geïnformeerd. Tevens kan aan de hand van bureauonderzoek bekeken worden hoe de
accommodaties van basketbal, gymnastiek, hockey en paardensport bij eerdere Spelen eruit zagen
en op welke manier aan de gestelde eisen is voldaan.
2. Welke factoren kunnen een positieve en negatieve invloed hebben op de mogelijkheid om
dergelijke accommodaties op de lange termijn succesvol te kunnen exploiteren?
De tweede deelvraag vormt het conceptuele kader van het onderzoek. Voor de beantwoording van
deze vraag wordt gebruikgemaakt van de gefundeerde theoriebenadering. Deze benadering werd
geïntroduceerd door Gläser en Strauss (1967). Het idee is dat de theorie wordt gevormd en gesteund
op basis van ervaringen in de praktijk. De theorie is dus ‘gefundeerd’ in de praktijk. Het voordeel
daarvan is dat de resultaten ook zeer herkenbaar zullen zijn voor mensen die werkzaam zijn in de
praktijk. In dit onderzoek is voor deze aanpak gekozen omdat er geen bruikbare theoriën bestaan
waarmee het succes van sportaccommodaties kan worden verklaard, maar er zijn wel bestaande
accommodaties die ervaring hebben waarvan kan worden geleerd. De gefundeerde
theoriebenadering is een vorm van inductief-iteratief onderzoek. Het is met andere woorden een
proces waarbij data verzameld worden, die vervolgens weer aanleiding geven tot het zoeken naar
nieuwe data waarmee de eerder gevonden data kunnen worden bevestigd dan wel ontkracht. Daarbij
kunnen zowel geschreven bronnen worden geraadpleegd als interviews worden afgenomen. Het
proces van dataverzameling gaat net zo lang door tot er theoretische verzadiging optreedt en er geen
nieuwe data meer gevonden worden. Op deze manier kan een compleet beeld verkregen worden van
complexe situaties of processen, zoals in dit geval de exploitatie van grote sportaccommodaties. Het
proces van data verzamelen kan jaren in beslag nemen, terwijl deze thesis binnen een half jaar moet
worden afgerond. Besloten is daarom de gefundeerde theoriebenadering in een beknopte vorm uit te
voeren en na drie maanden met de tot dusver gevonden en bevestigde data verder te gaan. Om
enigszins gericht te starten met zoeken zal vooraf een lijst opgesteld worden van factoren die
mogelijk van invloed zijn op het succes van sportaccommodaties. Deze aanpak is afgeleid van de
template-analyse van King zoals beschreven in Saunders et al. (2008, p.486). Het proces wordt
daarmee minder inductief dan een zuivere gefundeerde theoriebenadering, maar het komt de
praktische uitvoerbaarheid wel ten goede. De eerste lijst van mogelijke factoren kan op basis van
literatuur over sportaccommodaties en op basis van instrumenten zoals haalbaarheidsstudies worden
samengesteld. Vervolgens zal deze lijst aan de hand van positieve en negatieve ervaringen bij
eerdere Spelen worden getoetst en waar nodig bijgesteld en aangevuld. Zo ontstaat een lijst van
meest bepalende factoren.
Omdat die lijst dan nog volledig gebaseerd is op gegevens uit bureauonderzoek is het goed de
factoren ook zelf in de praktijk te toetsen door het houden van interviews met exploitanten van
sportaccommodaties. Het nadeel van bureauonderzoek, dat wellicht niet over alle facetten literatuur
beschikbaar is, wordt zo ondervangen. Qua tijd en geld is het helaas niet haalbaar om naar Sidney,
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Atlanta of Beijing te gaan. Barcelona of Athene zou nog kunnen, maar praktischer is het om op zoek
te gaan naar sportaccommodaties dichterbij huis die van vergelijkbare omvang zijn en die
bijvoorbeeld gebruikt zijn voor een EK of WK. Bij voorkeur zal gekeken worden naar accommodaties
voor basketbal, gymnastiek, hockey en paardensport. Te denken valt aan het hockeystadion in
Amstelveen, waar in 2009 het EK hockey plaatsvond. Interviews afnemen bij Nederlandse
accommodaties heeft als voordeel dat er geen taalbarrière is en dat de situatie beter vergelijkbaar zal
zijn met ‘s-Hertogenbosch. Hetgeen de interne validiteit ten goede komt. Dat dit onderzoek gericht is
op de Nederlandse situatie en die van ’s-Hertogenbosch in het bijzonder, gaat wel ten koste van de
externe validiteit. Dat wordt echter voor lief genomen omdat het doel van het onderzoek is om
specifiek naar de mogelijkheden voor ’s-Hertogenbosch te kijken. De interviews kunnen zowel met
exploitanten afgenomen worden als met beleidsmedewerkers Sport van de betreffende gemeente.
Contacten kunnen gelegd worden via de heer Groenen, hoofd Sport in ‘s-Hertogenbosch en
opdrachtgever van dit onderzoek.
3. Welke mogelijkheden zijn er, gezien de vereisten en gevonden succesfactoren, voor Olympische
sporten in ‘s-Hertogenbosch?
Nadat de eisen die aan Olympische accommodaties gesteld worden duidelijk zijn (deelvraag 1) en de
factoren zijn vastgesteld die van invloed zijn op een succesvolle exploitatie (deelvraag 2), kan aan de
hand van die factoren gekeken worden naar de situatie in ‘s-Hertogenbosch. Als bijvoorbeeld de
aanwezigheid van voldoende sportende inwoners een belangrijke succesfactor is, dan zal gekeken
moeten worden naar demografische ontwikkelingen in ’s-Hertogenbosch en naar de sportparticipatie.
Tevens zal gekeken moeten worden naar de capaciteit en het gebruik van de huidige
sportaccommodaties in ’s-Hertogenbosch. Op basis van het huidige aanbod en de verwachte
toekomstige vraag kan bepaald worden of er mogelijkheden zijn voor groei. Indien het succes af blijkt
te hangen van de bereikbaarheid van de accommodatie, dan zal gekeken moeten worden of er in ’sHertogenbosch ontwikkellocaties beschikbaar zijn aan uitvalswegen en/of dichtbij een station. Omdat
geen enkele accommodatie gebouwd en geëxploiteerd kan worden als de financiering niet rond komt,
zal ook hier aandacht voor moeten zijn. Het voert te ver om binnen dit onderzoek een volledige
financiële analyse uit te voeren. Wel kan in grote lijnen aangegeven worden wat de verwachte bouwen exploitatiekosten van een accommodatie zullen zijn en met welke kosten de gemeente dus
rekening moet houden als op een bepaalde sport wordt ingezet. Ook bij de beantwoording van deze
vraag kan in eerste instantie gebruik gemaakt worden van bureauonderzoek en daar waar nodig kan
aanvullende informatie verkregen worden door middel van interviews met bijvoorbeeld de managers
van bestaande accommodaties in ’s-Hertogenbosch.
4. Hoe kunnen de mogelijkheden voor Olympische sporten worden ingepast in de bestaande
ruimtelijke plannen zodat de gemeente ’s-Hertogenbosch kan profiteren van de ruimtelijke
investeringen?
Als duidelijk is geworden wat ruimtelijk gezien gevraagd wordt om het Olympische basketbal-,
gymnastiek-, hockey- en paardensporttoernooi te kunnen organiseren (deelvraag 1), welke factoren
van invloed zijn op een rendabele exploitatie op de lange termijn (deelvraag 2) en als dat naast de
situatie in ‘s-Hertogenbosch (deelvraag 3) is gelegd, kan bepaald worden wat de gemeente ’sHertogenbosch ruimtelijk gezien in gang moet zetten om de gewenste voorzieningen te kunnen
realiseren en hoe daarmee aangesloten kan worden bij bestaande ruimtelijke plannen en beleid. Die
plannen zijn onder andere terug te vinden in de nieuwe structuurvisie van de gemeente, waarvan
sinds kort de conceptversie beschikbaar is. Alle andere informatie is bij de beantwoording van de
voorgaande deelvragen verzameld. Daardoor kan bij deze slotvraag worden volstaan met
bureauonderzoek.
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Samenvattend schema onderzoeksstrategie
Deelvraag
1

Aanpak
Desk research

2

Gefundeerde
theoriebenadering deel 1:
Desk research
Gefundeerde
theoriebenadering deel 2:
Interviews
Desk research en interviews

3

4

Mogelijkheden naast plannen
en beleid leggen.

Bronnen
NOC*NSF, Olympisch Vuur, websites eerdere
Spelen
Onderzoeken naar en publicaties over eerdere
Spelen, haalbaarheidsstudies, marktanalyses
Exploitanten sportaccommodaties en
beleidsmedewerkers Sport van gemeentes
Onderzoekscijfers en informatie gemeente ’sHertogenbosch. Locatiemanagers van
accommodaties in ’s-Hertogenbosch.
Het verzamelde materiaal bij vraag 1 t/m 3,
Structuurvisies gemeente ’s-Hertogenbosch

Tabel 1: samenvatting onderzoeksstrategie
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1.6

Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie

Grote sportevenementen, en zeker de Olympische Spelen, genieten een brede publieke
belangstelling. Veel bestuurders willen graag hun stad in de schijnwerpers zetten door het
binnenhalen van zo’n groot evenement. Het is goed voor de naamsbekendheid, het kan bijdragen aan
een toename van het toerisme naar de stad en een positief effect hebben op het aantrekken van
bedrijvigheid. Er zijn talloze studies verricht waarin deze effecten worden onderzocht (O.a. Brunet,
2005 en Straeter, 2009). Deze onderzoeken kijken echter meestal naar de effecten van de Spelen als
geheel en dan met name voor de stad waarin het Olympisch stadion staat. Over de effecten voor
kleinere nevenlocaties is minder bekend. Niettemin is het ook voor een stad die maar een onderdeel
organiseert, van belang te weten wat daarvan op de lange termijn de gevolgen van kunnen zijn. Dat
geldt ook voor ‘s-Hertogenbosch. Dat een stad van ruim honderdduizend inwoners en zonder
Eredivisie voetbalclub geen Olympisch stadion kan gebruiken met een capaciteit van zestigduizend
plaatsen, spreekt voor zich. Maar hoe zit het met kleinere accommodaties voor sporten die op
Olympisch niveau minder capaciteit vragen? Kan de stad bijvoorbeeld een hockeystadion rendabel
exploiteren? Met welke factoren moet daarbij rekening gehouden worden? Op die vragen geven de
vele onderzoeken die naar Olympische Spelen zijn gedaan, geen antwoord.
Ook de bestaande literatuur op het gebied van sportmanagement besteedt nauwelijks aandacht aan
de succesfactoren van sportaccommodaties. Deze kennis is wellicht wel aanwezig, maar zit dan toch
voornamelijk in de hoofden van mensen. Uit navraag bij de afdeling Sport van de gemeente ’sHertogenbosch bleken beslissingen omtrent de bouw van nieuwe accommodaties in het verleden
vaker dan eens afhankelijk van ambitieuze wethouders of van bevlogen bestuurders van
sportverenigingen die de politiek effectief wisten te enthousiasmeren. Ook het succes van de
basketballers van EiffelTowers bleek voldoende om de bouw van een nieuwe accommodatie te
verantwoorden. Maar over de vraag hoe de betreffende accommodatie op de lange termijn moet
worden geëxploiteerd werd onvoldoende nagedacht. De Maaspoorthal heeft een jaarlijks tekort van
negen ton dat uit de gemeentelijke sportbegroting moet worden gedekt. Daarmee is ook de
maatschappelijke relevantie van het onderzoek duidelijk. Zeker Olympische accommodaties vragen
flinke investeringen en blijvend hoge exploitatiekosten. In het enthousiasme dat de Olympische
Spelen teweeg brengt, mogen de kosten niet over het hoofd gezien worden. “Montreal, organisator in
1976, is nog altijd bezig de kosten van de Spelen af te betalen door extra belasting te heffen op
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sigaretten”, aldus Logtenberg en Van Lookeren Campagne in Intermediair (2008). Dit onderzoek moet
voorkomen dat onnodig geïnvesteerd wordt in accommodaties waar na afloop veel
gemeenschapsgeld bij moet. Maar ook als de exploitatie van de benodigde accommodaties wel
haalbaar blijkt, is het goed om vooraf te weten welke ontwikkelingen nu in gang gezet moeten worden
om daar straks optimaal van te profiteren. Alleen zo haalt de stad het beste uit de eventuele komst
van de Olympische Spelen naar ‘s-Hertogenbosch.
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1.7

Opbouw thesis

In de komende hoofdstukken zullen een voor een de deelvragen van het onderzoek beantwoord
worden om uiteindelijk antwoord te kunnen geven op de centrale vraag. In hoofdstuk 2 wordt eerst de
algehele opzet van de Olympische Spelen besproken, waarbij aandacht is voor de ruimtelijke eisen
met betrekking tot onder andere huisvesting en transport. Vervolgens wordt specifiek gekeken naar
de eisen die aan de accommodaties voor de vier geselecteerde Olympische sporten worden gesteld,
met name de richtlijnen ten aanzien van de toeschouwerscapaciteit. Het hoofdstuk besluit met een
overzicht van de accommodaties die bij de afgelopen vier Spelen zijn gebruikt. De hoofdstukken 3 en
4 vormen het conceptuele kader van deze thesis. Hierin wordt een lijst opgesteld van factoren die het
meest bepalend zijn voor het succes van Olympische accommodaties op de lange termijn. In
hoofdstuk 3 komt op basis van desk research een eerste aanzet tot die lijst tot stand. In hoofdstuk 4
wordt die voorlopige lijst verder verfijnd op basis van informatie uit interviews. De definitieve lijst dient
vervolgens als een toetsingsinstrument om in hoofdstuk 5 de mogelijkheden in ’s-Hertogenbosch te
beoordelen. In hoofdstuk 6 wordt bekeken of de gevonden mogelijkheden vallen in te passen in
ruimtelijke plannen zodat de gemeente er ruimtelijk gezien ook echt van kan profiteren. Tot slot
worden alle bevindingen in hoofdstuk 7 nogmaals op een rij gezet en worden conclusies getrokken en
aanbevelingen gedaan.
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2.

Ruimtelijke eisen Olympische Spelen

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de eerste deelvraag van het onderzoek:
Welke ruimtelijke eisen stelt de Olympische Spelen aan accommodaties voor basketbal, gymnastiek,
hockey en paardensport?
Het doel van deze vraag is om duidelijk te krijgen waar de gemeente ’s-Hertogenbosch ruimtelijk aan
moet voldoen om tijdens de Olympische Spelen van 2028 gaststad te kunnen worden van (een of
meerdere van) deze sporten. Eerst wordt daarvoor gekeken naar de algehele opzet van de Spelen en
de verdeling van sporten en voorzieningen over diverse locaties. Vervolgens komen de ruimtelijke
eisen aan bod die niet direct aan een sport gerelateerd zijn, zoals de verblijfplaatsen van de atleten
en de voorzieningen voor de pers. Daarna worden de ruimtelijke eisen van de drie geselecteerde
sporten beschreven. Vooral de toeschouwerscapaciteit is daarbij een belangrijk aspect. Er wordt
zowel gekeken naar de geldende richtlijnen als naar de wijze waarop eerdere organisatoren van de
Spelen invulling hebben gegeven aan deze richtlijnen.
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2.1

Gaststad en nevenlocaties

De Olympische Spelen worden georganiseerd door een stad, die haar naam aan de Spelen verbindt,
zoals Beijing 2008. In deze stad staat het Olympisch stadion (capaciteit: minimaal zestigduizend
toeschouwers) waarin in elk geval de openingsceremonie, de sluitingsceremonie en de
atletiekwedstrijden worden gehouden. In de gaststad bevindt zich ook het Olympisch dorp waar de
circa tienduizend atleten en hun begeleiders worden gehuisvest. Dit dorp bestaat uit vijfduizend tot
achtduizend woningen en kan afhankelijk van de ruimtelijke opzet een oppervlakte van honderd
hectare beslaan (Twynstra Gudde, 2008, p.7). Trainingsfaciliteiten moeten in of in de buurt van het
dorp te vinden zijn. In de nabijheid van het Olympisch Dorp ligt ook de International Zone, waar
sporters, begeleiders, familie, pers en sponsoren elkaar kunnen ontmoeten. Hier staat het
perscentrum en het internationale omroepcentrum, dat eruit ziet als een kantoorpand met een
piekcapaciteit van negenduizend journalisten. In de buurt van het Olympisch stadion staat vaak ook
het Olympische zwembad en een grote Olympisch sporthal van twintigduizend toeschouwers of meer.
Daarnaast zijn nog ongeveer vijf andere hallen nodig, kleinere stadions voor hockey, honkbal,
beachvolleybal en de voorrondes voor het voetbal, een velodroom, schietbanen, een tenniscomplex
en faciliteiten voor wildwatervaren, roeien, kanoën, zeilen en hippische sporten (Twynstra Gudde,
2008, p.12).
Vooral voor de vijf laatstgenoemde sporten is het heel gebruikelijk dat ze niet in de Olympische
gaststad plaatsvinden, maar elders in het land. Ook de voorrondes voetbal worden meestal gehouden
op decentrale locaties. Het IOC geeft de voorkeur aan locaties die op maximaal 45 minuten
reisafstand van de hoofdlocatie liggen. Dat komt neer op ongeveer 75 kilometer als gebruik gemaakt
kan worden van filevrije snelwegen (Maré, 2004, p.101). Als Amsterdam of Rotterdam de gaststad
wordt, ligt ’s-Hertogenbosch met de huidige reissnelheid net buiten dit bereik. Voor de hippische
sporten mag verwacht worden dat de afstand toch acceptabel is. Tijdens de Spelen van Beijing vond
het hippische sporttoernooi zelfs in Hong Kong plaats. Of het IOC ook qua ligging akkoord gaat met
’s-Hertogenbosch als locatie voor het hockey, basketbal- en gymnastiektoernooi valt met minder
zekerheid te zeggen. Een snellere treinverbinding kan er echter voor zorgen dat ’s-Hertogenbosch in
2028 wel binnen de 45 minutengrens van Amsterdam of Rotterdam ligt. Op dit moment doet de
intercity van Amsterdam naar ’s-Hertogenbosch er 58 minuten over, dat zou dus dertien minuten
sneller moeten. Door de in gebruikname van hogesnelheidstrein Fyra werd de reistijd van Amsterdam
naar Roosendaal dit voorjaar verkort van 1.45u naar 1.10u. Dat er over zeventien jaar een trein kan
rijden die dertien minuten sneller naar ’s-Hertogenbosch rijdt dan nu, is daarom niet ondenkbaar. Op
de onderstaande kaart zijn de huidige reistijden per auto buiten de spits aangegeven vanuit
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Amsterdam en Rotterdam. Het donkergroene gebied is binnen een half uur te bereiken, het
lichtgroene gebied binnen een uur. In oranje/bruin staan de reistijden per openbaar vervoer.

Figuur 3: Reistijden vanuit Rotterdam en Amsterdam (Bureau Goudappel Coffeng in NOC*NSF, 2011, p.33).
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2.2

Logies, transport en pers

De Spelen trekken enorme aantallen mensen aan. Volgens het Schetsboek ruimte voor Olympische
plannen (Twynstra Gudde, 2008, p.7) doen circa tienduizend atleten mee uit tweehonderd
verschillende landen. Zij worden vergezeld door ongeveer vijfduizend begeleiders en drieduizend
officials. Daarnaast kan Nederland rekenen op ongeveer zes miljoen toeschouwers, van wie er circa
140 duizend een overnachtingsplaats nodig hebben. De media sturen zo’n 35 duizend journalisten.
Tot slot zullen nog ongeveer 45 duizend vrijwilligers bij de organisatie betrokken zijn. Op topdagen
ontstaat daardoor een vervoersbehoefte van zeshonderdduizend personen en in totaal zijn er
twintigduizend parkeerplaatsen benodigd. Voor het grootste deel zal deze drukte zich concentreren in
de organiserende stad. Hier verblijven veruit de meeste atleten, begeleiders, officials en journalisten.
Ook de meeste buitenlandse bezoekers die voor de Spelen naar Nederland komen, zullen kiezen
voor een hotel zo dicht mogelijk bij de Olympische hoofdlocatie. Indien ’s-Hertogenbosch tijdens de
Spelen gaststad wordt van een of meerdere sporten hoeven dus niet de bovenstaande aantallen
verwacht te worden. Niettemin zal met de komst van duizenden mensen rekening moeten worden
gehouden. Zij zullen via de weg en het openbaar vervoer de accommodatie(s) moeten kunnen
bereiken. Hoewel het perscentrum en het internationale omroepcentrum zich op de hoofdlocatie
bevinden, zal ook op de nevenlocaties moeten worden voorzien in kleinere perscentra en facilitaire
ruimten voor sanitair, restauratie en techniek. Er moeten multimedia werkstations aanwezig zijn met
alle benodigde aansluitingen, die door journalisten gehuurd kunnen worden. Tot slot moet er een zaal
aanwezig zijn voor persconferenties.
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2.3

Sportspecifieke eisen

In deze paragraaf staan de eisen vermeld die de Spelen stellen aan de accommodaties voor
basketbal, gymnastiek, hockey en paardensport. Vooral de toeschouwerscapaciteit is daarbij van
belang. Hoewel het IOC hiervoor slechts richtlijnen geeft en geen dwingende eisen, zullen
accommodaties toch bepaalde afmetingen moeten hebben om de Olympische Spelen binnen te
kunnen halen. De ervaring leert dat kandidatensteden die boven de gegeven richtlijnen zitten meer
kans maken. NOC*NSF onderzocht de bids van Chicago, Madrid, Tokio en Rio de Janeiro voor de
Spelen van 2016 (NOC*NSF, 2011, bijlage 1, p.3). Uit dat onderzoek blijkt dat die vier steden op de
meeste onderdelen aanzienlijk hoger inzetten dan de IOC-richtlijn. Ook de gebruikte accommodaties
tijdens eerdere Spelen hebben vaak een hogere capaciteit dan de IOC-richtlijn. Om te voorkomen dat
Nederland voor 2028 te krap inzet, houdt het NOC*NSF in principe het gemiddelde van de
onderzochte bids voor 2016 als minimumvereiste aan.
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Basketbal
Het Olympische basketbaltoernooi bestaat zowel bij de heren als bij de dames uit twaalf teams, die
het in twee poules van zes tegen elkaar opnemen. De beste vier van elke poule gaan door naar de
kwartfinales, waarna nog de halve finales, de finale en de verliezersfinale worden gespeeld. De
finales moeten in een grote zaal worden gespeeld. Tijdens de voorrondes is er nog één extra
speelzaal nodig. Daarnaast moet er in dezelfde hal een opwarmveld zijn en er moet voorzien worden
in drie trainingsvelden. Hoewel het IOC voor de grote zaal een capaciteit aanhoudt van
veertienduizend toeschouwers, gaat het NOC*NSF uit van achttienduizend. Dat is ook precies de
capaciteit van de grote zaal in Beijing. De gemiddelde capaciteit van de grootste basketbalzaal tijdens
de afgelopen vier Spelen lag nog iets hoger, maar dat is vooral te wijten aan de grote capaciteit in
Atlanta (VS) waar basketbal een populaire sport is. Het speelveld dient volgens de Nederlandse
Basketball Bond een egaal, hard oppervlak zonder obstakels te zijn met een lengte van 28 meter en
een breedte van 15 meter, gemeten aan de binnenzijde van de grenslijnen. Maar speelvelden met
minimale afmetingen van 26 meter lengte en 14 meter breedte worden internationaal ook
goedgekeurd. De vloer is bij voorkeur van hard hout, zoals eiken. Maar een kunststof ondergrond
volstaat ook.
Richtlijnen toeschouwerscapaciteit
IOC-richtlijn
NOC*NSF-richtlijn
Gemiddeld laatste vier Spelen
Atlanta
Sydney
Athene
Beijing

Finale (1 hal)
14.000
18.000
22.625
32.000
21.000
19.500
18.000

Voorrondes (2 hallen)
8.500
15.000
11.775
5.000
10.000
14.100
18.000

Tabel 2: Richtlijnen toeschouwerscapaciteit basketbal

In onderstaande tabel staan de Nederlandse accommodaties die volgens de Nederlandse Basketball
Bond (NBB) en/of de stichting Olympisch vuur (Hoorn, 2008, p.42) geschikt zijn voor het houden van
topsportevenementen basketbal. Deze accommodaties voldoen wel aan de eisen om een Europees
Kampioenschap te houden, in de bovenste drie accommodaties zou ook een Wereld Kampioenschap
gehouden kunnen worden, maar ze voldoen geen van allen aan de NOC*NSF-richtlijn voor de
Olympische finale. De twee accommodaties in ’s-Hertogenbosch zijn zelfs voor de voorrondes te
klein.
Accommodatie
Amsterdam Ziggo Dome*
Rotterdam Ahoy
Amsterdam RAI
’s-Hertogenbosch Brabanthallen
Groningen Martiniplaza
Almere Sportcentrum Omniworld
’s-Hertogenbosch Maaspoort

Aantal zitplaatsen
15.600
15.000
12.900
12.000
4.500
3.045
2.560

EK

WK

IOC

NOC*NSF

*De Ziggo Dome is nog in aanbouw.

Legenda:
Voldoet wel
Voldoet niet
Tabel 3: Accommodaties voor topsportevenementen basketbal
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Gymnastiek
De Olympische sport gymnastiek bestaat uit drie disciplines: het turnen (artistieke gymnastiek), de
ritmische gymnastiek (alleen voor vrouwen) en het trampolinespringen. Het turnen bestaat vervolgens
weer uit verschillende onderdelen. Voor mannen zijn dat: brug, paardvoltige, rekstok, ringen, sprong,
vloer, meerkamp en meerkamp team. Voor vrouwen zijn dat: balk, brug ongelijk, sprong, vloer,
meerkamp en meerkamp team. Aan het gymnastiektoernooi doen in totaal ongeveer driehonderd
atleten mee. De zaal voor ritmische gymnastiek moet tien meter hoog zijn, de zaal voor de
onderdelen turnen en trampoline twaalf meter hoog. Naast de wedstrijdzaal moet er een oefenzaal
zijn. Daarnaast vraagt het onderdeel turnen nog elf trainingszalen en de andere onderdelen nog vijf
trainingszalen. Voor het onderdeel ritmische gymnastiek volstaat een kleinere toeschouwerscapaciteit
dan voor de onderdelen turnen en trampoline. Desondanks was de gemiddelde capaciteit van de
zalen voor dat onderdeel bij de afgelopen vier Spelen vaak van hetzelfde niveau omdat er dezelfde
hal voor werd gebruikt. Er bestaan accommodaties die alleen voor gymnastiek worden gebruikt. In dat
geval staan de toestellen permanent opgesteld en kan er ook een met schuimrubber gevulde valkuil
aanwezig zijn. Meestal wordt gymnastiek echter beoefend in hallen die ook voor andere sporten
worden gebruikt. Tijdens eerdere Spelen werd de gymnastiekaccommodatie vaak gedeeld met het
basketbal. Daardoor pakte de capaciteit vaak aanzienlijk hoger uit dan wat de richtlijnen voor de
onderdelen turnen en trampoline voorschrijven. Zo kon de ritmische gymnastiek in Atlanta door
32.000 mensen bekeken worden terwijl de IOC-richtlijn vijfduizend is.
Richtlijnen toeschouwerscapaciteit
IOC-richtlijn
NOC*NSF-richtlijn
Gemiddeld laatste vier Spelen
Atlanta
Sydney
Athene
Beijing

Onderdeel ritmisch
5.000
7.000
19.875
32.000
21.000
6.500
20.000

Turnen en trampoline
13.000
15.000
22.625
32.000
21.000
17.500
20.000

Tabel 4: Richtlijnen toeschouwerscapaciteit gymnastiek

In onderstaande tabel staan de Nederlandse accommodaties die volgens de Koninklijke Nederlandse
Gymnastiek Unie (KNGU) en/of de stichting Olympisch vuur (Hoorn, 2008, p.23) geschikt zijn voor het
houden van turnevenementen op topsportniveau. Deze accommodaties voldoen, op de Maaspoort
na, allemaal aan de eisen om een Europees Kampioenschap te houden, maar alleen Ahoy en de
Ziggo Dome voldoen ook aan de NOC*NSF-richtlijn voor de onderdelen turnen en trampoline. De
Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch zijn wel groot genoeg om er het onderdeel ritmische gymnastiek te
houden. Het is echter niet waarschijnlijk dat de organisatie van de Spelen ervoor kiest de
verschillende onderdelen van het Olympische gymnastiektoernooi in verschillende steden te houden.
Accommodatie
Amsterdam Ziggo Dome*
Rotterdam Ahoy
Amsterdam RAI
’s-Hertogenbosch Brabanthallen
Eindhoven Indoor-Sportcentrum
’s-Hertogenbosch Maaspoort

Aantal zitplaatsen
15.600
15.000
12.900
12.000
7.500
2.560

EK

WK

IOC

NOC*NSF

*De Ziggo Dome is nog in aanbouw.

Tabel 5: Accommodaties voor topsportevenementen gymnastiek
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Legenda:
Voldoet wel
Voldoet niet

Hockey
Aan het Olympische hockeytoernooi doen zowel bij de mannen als bij de vrouwen twaalf teams mee.
In de groepsfase zijn er poules van zes teams waarbij elk team één keer tegen elk ander team speelt.
De beste twee teams per groep gaan door naar de halve finale. De winnaars daarvan spelen de finale
en de verliezers spelen om de bronzen medaille. Wedstrijden worden gespeeld op kunstgras.
Voor de voorrondes van het hockey zijn twee stadions nodig, voor de finales één. Volgens de IOCrichtlijn moet het stadion voor de finales een capaciteit hebben van negenduizend zitplaatsen en het
tweede stadion een capaciteit van 3.500. Deze twee stadions lagen bij de laatste vier Spelen steeds
op hetzelfde terrein. In Atlanta behoort het ene stadion weliswaar bij de Clark University en het
andere bij het Morris Green College, maar deze liggen wel naast elkaar. In Athene werden de IOCrichtlijnen voor de bezoekerscapaciteit niet gehaald. Niettemin hanteert het NOC*NSF een strengere
norm van vijftienduizend plaatsen voor de finale en een aanvullend stadion van vijfduizend plaatsen.
De reden hiervoor is dat hockey in Nederland een relatief populaire sport is.
Richtlijnen toeschouwerscapaciteit
IOC-richtlijn
NOC*NSF-richtlijn
Gemiddeld laatste vier Spelen
Atlanta
Sydney
Athene
Beijing

Finale (1 stadion)
9.000
15.000
11.500
13.700
8.000
7.300
17.000

Voorrondes (2 stadions)
3.500
5.000
7.550
4.100
7.000
2.100
17.000

Tabel 6: richtlijnen toeschouwerscapaciteit hockey

In onderstaande tabel staan de twee Nederlandse hockeyaccommodaties die volgens de stichting
Olympisch vuur (Hoorn, 2008, p.23) geschikt zijn voor het houden van hockeytoernooien op
topsportniveau. Het Wagener stadion heeft nu nog een vaste capaciteit van 7.600 plaatsen, wat
tijdens grote evenementen met tijdelijke tribunes kan worden uitgebreid naar negenduizend. Er liggen
nu plannen klaar om de vaste capaciteit te vergroten naar negenduizend, met een
uitbreidingsmogelijkheid naar vijftienduizend. Daarmee zou het Wagenerstadion voldoen aan de
Olympische norm. Er moet echter ook een tweede stadion in de buurt liggen en dat is op dit moment
niet het geval. In andere steden, waaronder Tilburg en Eindhoven, bestaan ook plannen voor de
bouw van een (klein) hockeystadion. Om een internationale wedstrijd te organiseren, is echter geen
speciaal hockeystadion nodig. Een bestaand voetbalstadion kan ook tijdelijk van een kunstgrasmat
voorzien worden. Op die manier wordt ook het WK Hockey in 2014 gehouden in het stadion van ADO
Den Haag, dat precies een capaciteit van vijftienduizend toeschouwers heeft. Andere voetbalstadia
met een vergelijkbare capaciteit zijn: Willem II Tilburg (15.000) en AZ Alkmaar (17.000). Het stadion
van FC Den Bosch heeft een capaciteit van 8.500.
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Accommodatie
Wagener stadion Amstelveen
HC Rotterdam

Aantal zitplaatsen
Max 15.000 (gepland)
3.600

EK

WK

IOC

NOC*NSF

Legenda:
Voldoet wel
Voldoet niet
Tabel 7: Accommodaties voor topsportevenementen hockey

Paardensport
De Olympische hippische sporten bestaan uit drie onderdelen die elk zowel in teamverband als
individueel worden afgewerkt. De onderdelen zijn: springen, dressuur en eventing (voorheen military
genoemd). Eventing bestaat uit drie proeven: een springparcours, een dressuurproef en de
terreinproef. Die laatste proef wordt ook wel de cross country genoemd en vraagt bijzondere
ruimtelijke eisen. Het cross country parcours moet tweeduizend meter lang zijn en worden aangelegd
in een natuurlijke omgeving zoals een bos of weilanden met hindernissen zoals een waterbak en
boomstammen. De onderdelen springen en dressuur worden in een stadion gehouden. Dit stadion
heeft een veld van tachtig bij honderd meter met daar omheen tribunes voor minimaal zestienduizend
toeschouwers. Voor het springen zijn vijf competitievelden nodig waarvan twee op gras en drie op
zand. De dressuur vraagt drie velden op zand. Tot slot zijn er nog zes trainingsvelden nodig,
waaronder een springveld. Aan de dressuur nemen vijftig ruiters deel, aan het springen 75 ruiters en
aan eventing ook 75. Deelnemers aan teamwedstrijden nemen ook deel aan het individuele toernooi.
Deelnemers doen volgens de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie maar aan één
onderdeel mee. In totaal zullen dus circa tweehonderd ruiters deelnemen. Het hippische complex
moet voorzien zijn van ruimtes om circa driehonderd paarden te stallen en te verzorgen. Omdat het
paardrijden meestal op een decentrale locatie plaatsvindt, wordt hier dan een sub-Olympisch dorp
gecreëerd waar de tweehonderd ruiters kunnen
verblijven. In Londen zal dit niet het geval zijn, want
daar vindt de paardensport in een park in Londen
zelf plaats, waardoor ruiters gewoon in het
Olympische dorp kunnen verblijven. Omdat ’sHertogenbosch maar net buiten de maximale
reisafstand ligt van het eventuele Olympisch dorp in
Amsterdam, is het de vraag of er in ’sHertogenbosch slaapplaatsen voor de ruiters
gecreëerd moeten worden. Het voordeel hiervan is
dat zij dan dichter bij hun paard verblijven en minder
ver hoeven te reizen naar de wedstrijdlocatie.
Verblijf in het Olympische dorp heeft echter als
voordeel dat daar alle centrale voorzieningen voor
atleten zijn. Los van eventuele slaapplaatsen vraagt
het hippische complex een oppervlakte van
ongeveer dertig hectare, of wel 46 voetbalvelden.
Afbeelding 1: het ontwerp voor het hippische complex in
Greenwich Park tijdens de Spelen van Londen in 2012.
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Richtlijnen toeschouwerscapaciteit
IOC-richtlijn
NOC*NSF-richtlijn
Gemiddeld laatste vier Spelen
Atlanta
Sydney
Athene
Beijing

Aantal toeschouwers
12.000
16.000
26.625
28.500
50.000
10.000
18.000

Tabel 8: richtlijnen toeschouwerscapaciteit paardensport

In de onderstaande tabel staan de twee locaties die volgens de stichting Olympisch Vuur (Hoorn,
2008, p.69) geschikt zijn voor het houden van hippische topsportevenementen. Dit zijn tijdelijke
buitenaccommodaties, waar tegelijkertijd de onderdelen dressuur, springen en eventing kunnen
worden gehouden. De RAI waar Jumping Amsterdam plaatsvindt en de Brabanthallen, locatie van
Indoor Brabant, zijn dus door de stichting Olympisch Vuur niet meegenomen. De
toeschouwersaantallen bij onderstaande locaties zijn gebaseerd op evenementen die daar al worden
gehouden. Indien de Spelen in 2028 in Nederland gehouden worden, moeten er meer toeschouwers
ontvangen kunnen worden.
Accommodatie
Eindhoven Concours Hippique
Rotterdam CHIO

Aantal zitplaatsen
5.000
2.000

EK

WK

IOC

NOC*NSF

Legenda:
Voldoet wel
Voldoet niet
Tabel 9: accommodaties voor topsportevenementen paardensport

Conclusie vereisten sportaccommodaties
De eisen die aan de Olympische accommodaties gesteld worden, zijn met name ten aanzien van de
toeschouwerscapaciteit hoog. Van de vier onderzochte sporten valt, afgaande op de door NOC*NSF
gestelde richtlijnen, op dit moment alleen gymnastiek in een bestaande accommodatie onder te
brengen. Met een capaciteit van vijftienduizend plaatsen voldoet Ahoy Rotterdam precies aan de
norm. Ook de Ziggo Dome in Amsterdam zal, als deze voltooid is, met 15.600 plaatsen groot genoeg
zijn. Voor de finales van het basketbal, dat ook in een hal gehouden wordt, zijn deze accommodaties
echter te klein. De norm daarvoor ligt namelijk op achttienduizend. In plaats van de hoge NOC*NSFnormen zouden ook de richtlijnen van het IOC gehanteerd kunnen worden. In dat geval volstaat bij
gymnastiek een hal van dertienduizend plaatsen en voor het basketbal veertienduizend. Daarmee
komen er echter niet meer huidige Nederlandse accommodaties in aanmerking dan de reeds
genoemde. Bij het basketbal moet tijdens de voorrondes bovendien nog een tweede hal beschikbaar
zijn met een minimale capaciteit van vijftienduizend op basis van de NOC*NSF-richtlijn. De
NOC*NSF-normen werden bij de voorgaande vier Spelen ruimschoots gehaald. Als Nederland het bid
wil winnen, dan is het dus onverstandig om af te gaan op de minder strenge IOC-richtlijnen. Voor de
gemeente ’s-Hertogenbosch betekent dit dat als de stad de Olympische sporten gymnastiek en/of
basketbal wil organiseren, dat er een hal gebouwd moet worden die qua capaciteit minstens op het
niveau ligt van Ahoy.
Voor het hockey hanteert NOC*NSF een norm van vijftienduizend toeschouwers. Op dit moment
heeft Nederland geen hockeystadion van die omvang. Het Wagenerstadion in Amstelveen is met een
vaste capaciteit van 7.600 plaatsen het grootste bestaande hockeystadion. Na de geplande
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verbouwing zal dit stadion een capaciteit hebben van negenduizend dat kan worden uitgebreid met
tijdelijke tribunes naar vijftienduizend. Daar zou dan echter nog een tweede stadion bij gebouwd
moeten worden voor de voorrondes. Voor het hockey kan ook een voetbalstadion worden ingezet dat
tijdelijk van een kunstgrasveld wordt voorzien. De stadions van ADO Den Haag en Willem II zijn
precies groot genoeg. Indien ’s-Hertogenbosch de finale van het Olympische hockeytoernooi wil
organiseren, zal een hockeystadion gebouwd moeten worden vergelijkbaar met het Wagenerstadion,
of het voetbalstadion van FC Den Bosch zal vergroot moeten worden van 8.500 naar vijftienduizend
plaatsen. Bij hockey geldt net als bij het basketbal dat er tijdens de voorrondes een tweede stadion
beschikbaar moet zijn. Het tweede hockeystadion moet een capaciteit hebben van vijfduizend
plaatsen. Indien ’s-Hertogenbosch alleen een voorronde van het hockey zou accommoderen, volstaat
de bouw van een hockeystadion met vijfduizend plaatsen of het tijdelijk plaatsen van een
kunstgrasveld in het stadion van FC Den Bosch. Bij de voorgaande vier edities van de Spelen vonden
de voorrondes echter op dezelfde locatie plaats als de finales. Dat maakt de kans dat de finales in
bijvoorbeeld Amsterdam gespeeld worden en de voorrondes in ’s-Hertogenbosch niet groot. Voor
zowel het hockey, basketbal als turnen kan de reisafstand vanaf Amsterdam of Rotterdam ook nog
door de organisatie als een probleem gezien worden.
Het paardrijden tot slot vraagt een capaciteit van zestienduizend. Permanente locaties voor grote
paardensportevenementen bestaan in Nederland niet. Voor de Spelen zal tijdelijk een accommodatie
moeten worden aangelegd. De belangrijkste eis hiervoor is dat er dertig hectare grond beschikbaar is.
Samenvattend schema toeschouwerscapaciteit
Richtlijn
Richtlijn
IOC
NOC*NSF
Basketbal voorrondes
8.500
15.000
Basketbal finales
14.000
18.000
Ritmische gymnastiek
5.000
7.000
Turnen en trampoline
13.000
15.000
Paardensport
12.000
16.000
Hockey voorrondes
3.500
5.000
Hockey finales
9.000
15.000

Gemiddelde
laatste vier Spelen
11.775
22.625
19.875
22.625
26.625
7.550
11.500

Tabel 10: samenvatting toeschouwerscapaciteit
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2.4

Accommodaties na de Spelen

Het gebruik van de Olympische accommodaties na de Spelen verschilt per stad. Dan Lee (2010)
onderzocht waar de accommodaties van de laatste vier Spelen nu nog voor gebruikt worden. In
sommige accommodaties worden bijna dagelijks evenementen georganiseerd, zoals in de Sidney
Showground. Andere accommodaties liggen er verlaten bij en dreigen ten onder te gaan aan
vandalisme, zoals het Helliniko Olympic Complex bij Athene. Voor de accommodaties die gebruikt
werden voor de Olympische sporten gymnastiek, basketbal en paardensport zijn de bevindingen van
Lee in onderstaande tabel weergegeven. Bij de samenstelling van het overzicht is tevens gebruik
gemaakt van informatie van de websites van de betreffende accommodaties en gegevens uit de
Sportlandkaart (NOC*NSF, 2011, p.43 - 46). Omdat sommige accommodaties voor meerdere sporten
zijn gebruikt, is gekozen voor een indeling per Spelen in plaats van per sport.
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Atlanta
Morehouse College Gym (nu: Forbes Arena)
Capaciteit

5700 toeschouwers

Tijdens de Spelen

Basketbal voorrondes

Na de Spelen

Thuisbasis van het universitaire basketbalteam

Website

http://www.morehouse.edu/athletics/facilities/forbe
s_arena.html

Capaciteit

Hal 1: 32.000 stoelen, hal 2: 32.000 stoelen.

Tijdens de Spelen

Handbal (voorrondes + finales), basketbal
(voorrondes + finales) en turnen.
Thuisbasis van het Atlanta Falcons footballteam,
locatie voor de finales van de Super Bowl en van
de nationale atletiekbond. Naast
sportevenementen wordt de Dome gebruikt voor
popconcerten. De Dome wordt publiek
gemanaged door de Georgia World Congress
Authority.
http://gadome.com

Afbeelding 2: Morehouse College
Gym

Georgia Dome

Na de Spelen

Afbeelding 3: Georgia Dome

Website

Georgia International Horsepark in Conyers (25 mijl van Atlanta)
Capaciteit
28.500 toeschouwers.
Tijdens de Spelen Hippische sporten
Na de Spelen
Behalve voor paardensportevenementen wordt
het Horsepark nu ook gebruikt voor diverse
evenementen zoals autoshows, carnaval en
burgeroorlogherdenkingen. Vrijwel dagelijks is er
Afbeelding 4: Georgia International
een evenement. Je kunt er golfen, kanoën en
Horsepark
mountainbiken en er is een camping.
Website
http://www.georgiahorsepark.com
Clark Atlanta University Stadium
Capaciteit
Tijdens de Spelen
Na de Spelen
Website

4.100 toeschouwers.
Hockey voorrondes
Stadion van het American Football team van de
Clark Atlanta University (the Panthers).
http://www.cau.edu/Athletics_Football_.aspx

Afbeelding 5: Clark University
Stadium
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Morris Brown College Stadium (officieel: Alonzo Herndon Stadium)
Capaciteit
13.700 toeschouwers.
Tijdens de Spelen Hockey finales
Na de Spelen
Het stadion was thuisbasis van de
vrouwenvoetbalploeg Atlanta Beat in de
opgeheven WUSA-league. Het maakt onderdeel
uit van het Morris Brown College.
Website
http://www.morrisbrown.edu/
Afbeelding 6: Morris Brown College
Stadium
Tabel 11: Olympische accommodaties Atlanta

Sidney

Dome and Exhibition Complex (nu: Sydney Showground)
Capaciteit
Hal 1: 10.000 stoelen, hal 2: 10.000 stoelen.
Tijdens de Spelen Basketbal voorrondes, handbal, volleybal,
badminton, gymnastiek ritmisch en pentathlon.
Na de Spelen
Dit complex wordt gehuurd door de nonprofitorganisatie Royal Agricultural Society. Het is
vooral in gebruik als beurshal, congrescentrum en
locatie voor bedrijfsfeesten. Er zijn circa 400
Afbeelding 7: Sydney Showground
evenementen met in totaal 1,5 miljoen bezoekers
per jaar.
Website
http://www.sydneyshowground.com.au/home.html
Sydney Superdome (nu: Acer Arena)
Capaciteit

21.000 plaatsen.

Tijdens de Spelen

Turnen, trampoline en de basketbalfinales.

Na de Spelen

De Superdome is nu In gebruik voor diverse grote
evenementen, waaronder grote popconcerten,
vechtsporten en Cirque du Soleil.
http://www.acerarena.com.au/default.asp?flash=1
&

Website
Afbeelding 8: Acer Arena

Sydney International Equestrian Center, Horsley Park
Capaciteit
De hoofdarena heeft 6000 vaste plaatsen, de
indoor arena heeft 1500 plaatsen. Het hele gebied
is 96 hectare met 300 stallen en een 1,2 km lang
steeplechase parcours. In totaal kunnen er 50.000
toeschouwers terecht
Tijdens de Spelen Hippische sporten
Na de Spelen
Afbeelding 9: Sydney International
Equestrian Center

Website

Er worden paardensportevenementen gehouden
en er is een camping. De exploitatie is handen
van de staat, die er 1 miljoen dollar subsidie bij
moet leggen.
http://www.equestriancentre.nsw.gov.au
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State Hockey Center
Capaciteit
Tijdens de Spelen
Na de Spelen

Website

7000 en 8000 toeschouwers (met behulp van
tijdelijke tribunes aan drie zijdes).
Hockey
Het doet nog steeds dienst als hockeystadion,
maar alleen de vaste tribune (capaciteit 4000)
staat nog. Er zijn ook congresfaciliteiten. Op
hetzelfde terrein bevindt zich een handbalstadion.
http://www.snhc.com.au

Afbeelding 10: State Hockey Center
Tabel 12: Olympische accommodaties Sydney

Athene

Helliniko Olympic Complex
Capaciteit
Tijdens de Spelen
Na de Spelen

Afbeelding 11: Helliniko Olympic
Complex

Website

Hal 1: 14.100, hal 2: 13.000, hal 3: 5.000, hal 4:
3.800
Voorrondes basketbal, finales handbal,
voorrondes en finales schermen.
Het complex is gebouwd op de locatie van een
oud vliegveld buiten de stad. De accommodatie
wordt nauwelijks meer gebruikt. Het terrein heeft
te leiden onder vandalisme, graffiti en illegale
vuilstort.
http://www.olympicproperties.gr/contents_en.asp
?id=10

Olympic Indoor Hall
Capaciteit

Hal 1: 19.500, hal 2: 17.500

Tijdens de Spelen

Basketbal finales, turnen en trampoline.

Na de Spelen

Nu is de hall de thuisbasis van Panellinios en
Panionios basketbalclub. Ook worden er
congressen georganiseerd.
http://www.olympicproperties.gr/contents_en.asp
?id=38

Website
Afbeelding 12: Olympic Indoor Hall

Galatsi Olympic Hall
Capaciteit

5.200 plaatsen

Tijdens de Spelen

Gymnastiek ritmisch en tafeltennis

Na de Spelen

Nu in gebruik voor basketbal, maar volgens de
website gaat het een centrum voor kunstzinnige
evenementen en sporten worden.
http://www.olympicproperties.gr/contents_en.asp
?id=113

Website
Afbeelding 13: Galatsi Olympic Hall
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Markopoulo Equestrian & Shooting Centre
Capaciteit

Tijdens de Spelen
Afbeelding 14: Markopoulo
Equestrian & Shooting
Centre

Na de Spelen
Website

Piste 1: 9625m2, 6.000 plaatsen, tbv springen
Piste 2: 4050m2, 8.100 plaatsen, tbv dressuur
Schieten: 4000 plaatsen.
Een cross country parcours van 5850m.
Totale oppervlakte 288.790m2.
Stallen voor 104 paarden.
Hippische sporten
Nu nog in gebruik voor hippische
sportwedstrijden.
http://www.olympicproperties.gr/contents_en.asp
?id=78

Olympic Hockey Center
Capaciteit
Tijdens de Spelen
Na de Spelen

Website

7.300 en 2.100 toeschouwers.
Hockey
Wordt dit jaar ingezet voor het vijf tegen vijf
voetbal tijdens de Special Olympics (voor
mensen met een verstandelijke beperking).
http://www.olympicproperties.gr/contents_en.asp
?id=43

Afbeelding 15: Olympic Hockey
Center
Tabel 13: Olympische accommodaties Athene

Beijing

National Indoor Stadium
Capaciteit

20.000 plaatsen

Tijdens de Spelen

Handbal finales, turnen en trampoline

Na de Spelen

De accommodatie wordt niet meer gebruikt.

Website

Is geblokkeerd

Afbeelding 16: National Indoor
Stadium

Olympic Basketball Gymnasium
Capaciteit

18.000 plaatsen

Tijdens de Spelen

Basketbal

Na de Spelen

Thuisbasis van NBA China, maar grotendeels
ongebruikt.
Is geblokkeerd

Website

Afbeelding 17: Olympic Basketball
Gymnasium
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Hong Kong Equestrian Center
Capaciteit

Tijdens de Spelen
Na de Spelen

Website

18.000 plaatsen en permanente stallen voor 200
paarden.
Een 5,7 km cross country track met tijdelijke
stallen voor 80 paarden.
Hippische sporten
Deze locatie was al voor de Spelen in gebruik
als paardensportaccommodatie en is dat nog
steeds.
http://www.sha-tin.com

Afbeelding 18: Hong Kong
Equestrian Center

Olympic Green Hockey Stadium
Capaciteit
Tijdens de Spelen
Na de Spelen

Website

17.000 toeschouwers.
Hockey
Deze tijdelijke accommodatie zou na de Spelen
afgebroken worden. Het is onbekend of dit
inmiddels is gebeurd.
http://en.beijing2008.cn/venues/ogh/

Afbeelding 19: Olympic Green
Hockey Stadium
Tabel 14: Olympische accommodaties Beijing

24B

2.5

Conclusies ruimtelijke eisen

In dit hoofdstuk werden de ruimtelijke eisen onderzocht waar ’s-Hertogenbosch rekening mee moet
houden als de stad het Olympische basketbal, gymnastiek, hockey en/of paardensporttoernooi wil
organiseren. Omdat ’s-Hertogenbosch niet de hoofdlocatie wordt, zijn allerlei eisen ten aanzien van
huisvesting en voorzieningen voor atleten, gasten en pers niet van toepassing. Deze worden in en
rond het Olympisch dorp geboden dat wordt gebouwd op de hoofdlocatie, Amsterdam of Rotterdam.
Wel moeten op nevenlocaties technische faciliteiten aanwezig zijn voor bijvoorbeeld de pers en er
moeten restauratieve voorzieningen zijn. Maar dat alles op een veel kleinere schaal dan op de
hoofdlocatie. Nevenlocaties moeten bij voorkeur op 45 minuten reistijd liggen van de hoofdlocatie.
Op dit moment duurt het langer om vanuit Amsterdam of Rotterdam in ’s-Hertogenbosch te komen.
Wellicht wordt de reistijd in de toekomst nog verkort door bijvoorbeeld een snellere treinverbinding.
De eisen waar ’s-Hertogenbosch zonder meer aan zal moeten voldoen zijn de sportspecifieke eisen.
Met name aan de toeschouwerscapaciteit worden hoge eisen gesteld. Om het basketbal te kunnen
organiseren is een hal nodig met een capaciteit van achttienduizend voor de finale en een tweede hal
voor de voorrondes ter grootte van Ahoy (vijftienduizend plaatsen). Dat formaat is ook nodig voor de
onderdelen turnen en trampoline van gymnastiek. Voor het onderdeel ritmisch volstaat een hal van
zevenduizend plaatsen. Het is echter niet gebruikelijk dat dit onderdeel in een andere stad wordt
afgewerkt. Voor het hockey moet een hockeystadion beschikbaar zijn met vijftienduizend plaatsen
voor de finales en een tweede stadion van vijfduizend plaatsen voor de voorrondes. Als alternatief
kan in een voetbalstadion tijdelijk een kunstgrasveld worden aangelegd. Het paardrijden kan op een
volledig tijdelijke locatie worden georganiseerd. Daarvoor moet een terrein van dertig hectare
beschikbaar zijn. Daarop moeten onder andere driehonderd tijdelijke stallen worden geplaatst,
tribunes, pistes, inrijdmogelijkheden en restauratieve voorzieningen en sanitair. Waar mogelijk kan
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van permanente voorzieningen gebruik gemaakt worden. In de volgende twee hoofdstukken worden
de succesfactoren van Olympische accommodaties onderzocht. Hoofdstuk 3 is gebaseerd op
beschikbare literatuur. Hoofdstuk 4 geeft de resultaten weer van interviews met de praktijk. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt naar drie soorten accommodaties: indoor hallen (voor gymnastiek en
basketbal), hockeystadions en accommodaties voor paardrijden.
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3.

5B

Conceptueel kader

In dit en het volgende hoofdstuk wordt het conceptueel kader gevormd aan de hand waarvan
beoordeeld wordt of ’s-Hertogenbosch op de lange termijn baat kan hebben bij sportaccommodaties
van Olympisch niveau. Dat conceptuele kader zal bestaan uit een set van factoren die een positieve
en negatieve invloed kunnen uitoefenen op een succesvolle exploitatie van dergelijke
sportaccommodaties. Daarmee wordt dus antwoord gegeven op de tweede deelvraag van dit
onderzoek:
Welke factoren kunnen een positieve en negatieve invloed hebben op de mogelijkheid om dergelijke
accommodaties op de lange termijn succesvol te kunnen exploiteren?
De lijst van meest bepalende factoren wordt verkregen door middel van een beknopte versie van de
gefundeerde theoriebenadering (Glaser, 1967). Steeds als het belang van een factor in een bron naar
voren komt, wordt gezocht naar andere bronnen die het belang van die factor bevestigen, dan wel
ontkrachten. Net zo lang tot dat bevestigde factoren alleen nog maar bevestigingen opleveren en er
geen nieuwe factoren aan het licht komen. Dat is het punt van theoretische verzadiging. Gezien de
beperkte tijd die voor deze masterthesis beschikbaar is, zal dit punt van theoretische verzadiging naar
verwachting niet helemaal bereikt worden. Maar er zal worden doorgezocht tot er een aannemelijke
lijst is opgesteld met succesfactoren die in minstens twee bronnen bevestigd worden. Om het proces
te bespoedigen en niet lukraak te starten met zoeken naar factoren zal bovendien vooraf een lijst
opgesteld worden van factoren die mogelijk van invloed zijn op het succes van sportaccommodaties.
Die aanpak is afgeleid van de template-analyse van King zoals beschreven in Saunders et al. (2008,
p.486). Het proces wordt daarmee minder inductief dan een zuivere gefundeerde theoriebenadering,
maar het komt de praktische uitvoerbaarheid wel ten goede.
Het uiteindelijke resultaat van dit hoofdstuk is een lijst met factoren die volgens de literatuur het meest
bepalend zijn. In hoofdstuk 4 wordt die set getoetst aan de Nederlandse praktijk.
3.1
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Succesfactoren

Voordat een lijst van succesfactoren kan worden opgesteld, moet duidelijk zijn wat onder succes
wordt verstaan. Wanneer is een sportaccommodatie succesvol? Als een accommodatie na de Spelen
leeg staat en dreigt te vervallen, zoals in Athene, kan zeker niet van succes gesproken worden. Een
accommodatie zal op zijn minst gebruikt moeten worden. Maar moet er ook winst gemaakt worden?
Op diverse managementwebsites wordt succes omschreven als de mate waarin een organisatie erin
slaagt om haar doelstellingen te behalen. Het succes van een sportaccommodatie hangt dus af van
wat men met die accommodatie wil. Een sportaccommodatie die gebouwd is om de sportparticipatie
in een stad te verhogen, zal als voornaamste doel hebben dat de inwoners van die stad er veel
gebruik van maken. Scholen kunnen de hal gebruiken voor gymles en verenigingen kunnen er trainen
en wedstrijden spelen. Veel gemeentes zijn omwille van de gezondheid en het welbevinden van de
bevolking bereid geld toe te leggen op zo’n accommodatie. De maatschappelijke huurprijs die zij aan
verenigingen en scholen vragen, is dan niet genoeg om de exploitatie volledig te dekken. In dat geval
is niet de omzet, maar het aantal gebruikers een indicator voor het succes van de accommodatie.
Voor grootschalige sportaccommodaties met tribunes geldt vaak een ander verhaal. Bij deze
accommodaties, zoals de Amsterdam ArenA, gaat het er niet om dat er veel mensen komen sporten,
maar dat er veel mensen naar sport komen kijken. Deze accommodaties richten zich niet op
breedtesport, maar op topsport. De exploitatie draait om de verkoop van toegangsbewijzen en
consumpties. Aangezien een professionele sportploeg vaak maar eens in de twee weken thuis speelt,
worden er ook andere evenementen georganiseerd om omzet te genereren, zoals popconcerten. In
dat geval worden andere eisen gesteld aan de accommodatie. De kwaliteit van een accommodatie zit
dan niet alleen in de vloer of het veld waarop gesport moet worden, maar ook in de sfeer op de
tribunes of de akoestiek bij een concert.
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Bij de vaststelling van de lijst van succesfactoren moet dus rekening gehouden worden met drie
verschillende doelen waarvoor een accommodatie na de Spelen kan worden ingezet:
1. breedtesport
2. topsport
3. andere evenementen
Dat betekent niet dat er drie verschillende lijsten met succesfactoren moeten worden gevormd.
Accommodaties streven namelijk vaak meerdere doelen tegelijk na. Het Pieter van den Hoogenband
zwembad in Eindhoven wordt zowel voor breedtesport als topsport gebruikt en in Ahoy vinden zowel
topsportwedstrijden als concerten plaats. Bovendien gelden veel factoren voor alle accommodaties,
ongeacht het doel. Neem bijvoorbeeld de aanwezigheid van voldoende afnemers. Dat zal in alle
gevallen een belangrijke succesfactor zijn. De afnemers zijn echter niet altijd dezelfde. In het ene
geval gaat het om verenigingen die voor hun leden een zaal huren en in het andere geval om
organisatoren zoals Mojo die de accommodatie huren voor een concert. Deze verschillen zullen bij de
bespreking van de succesfactoren worden aangegeven. In de zoektocht naar succesfactoren zullen
ook verschillen zichtbaar worden in de invloed die verschillende factoren hebben. De ene factor zal
meer bepalend zijn voor het succes van een sportaccommodatie dan de ander. Daarnaast valt er een
onderscheid te maken tussen factoren die gemakkelijk bijgestuurd kunnen worden en factoren die
buiten de invloedssfeer van de organisatie liggen.
Waar in managementliteratuur een onderverdeling gemaakt wordt in succesfactoren die er meer en
minder toe doen, wordt vaak gesproken over ‘kritische succesfactoren’. Dit is echter een onduidelijke
term, want was is kritisch? In veel scripties worden ‘kritische succesfactoren’ ten onrechte gebruikt als
een synoniem voor ‘belangrijkste succesfactoren’. Kritische succesfactoren zijn weliswaar belangrijk,
maar niet alle belangrijke factoren zijn ook kritische succesfactoren.
De term kritische succesfactoren werd in 1979 door J. Rockart geïntroduceerd in de Harvard
Business Review. Zijn definitie luidt:
“Critical succes factors thus are, for any business, the limited number of areas in which results, if they
are satisfactory, will ensure succesfull competitive performance for the organisation. They are the few
key areas where things must go right for the business to flourish” (Rockart, 1979, p81-93).
Vier onderzoekers van de Universiteit van Tilburg maakten een studie van het begrip kritische
succesfactoren en kwamen tot de volgende Nederlandse definitie: “Kritische succesfactoren zijn de
factoren op basis waarvan een onderneming zich ten opzichte van de concurrentie kan
onderscheiden om aldus een duurzame positieve relatie met de markt op te bouwen.” (Wijn, 1994,
p3).
Kritische succesfactoren hebben dus te maken met strategische keuzes die een onderneming maakt.
Veelgenoemde kritische succesfactoren zijn prijs en kwaliteit. Zo zal de Wibra vooral de prijs als
kritische succesfactor zien, daarmee onderscheidt de winkel zich. De Bijenkorf zal eerder luxe en
kwaliteit als kritische succesfactoren benoemen.
Hoewel kritische succesfactoren belangrijk zijn, hangt het succes van een onderneming niet alleen af
van de factoren waarmee zij zich onderscheidt. Op de eerste plaats valt er een set van
basisvoorwaarden te benoemen waar elke onderneming aan moet voldoen om te kunnen draaien.
Dat vormt de basis, dat moet gewoon op orde zijn, maar daarmee onderscheidt een onderneming
zich niet. Personeel kan bijvoorbeeld zo’n basisvoorwaarde zijn. Hoewel goed personeel bij bepaalde
dienstverlenende bedrijven ook juist een kritische succesfactor kan zijn. In een productiebedrijf is het
eerder een basisvoorwaarde. Naast de basisvoorwaarden en kritische succesfactoren zullen er ook
factoren van invloed zijn op het succes van een onderneming, zonder dat die onderneming daar zelf
invloed op heeft. Dit zijn externe factoren. Een voorbeeld hiervan is concurrentie. Tot slot zullen er
factoren zijn die weliswaar het succes van een onderneming kunnen vergroten, maar waar het
voortbestaan zeker niet vanaf hangt. Deze factoren voegen wel iets toe en kunnen daarom
aanvullende factoren genoemd wordt.
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Samenvattend zijn er dus vier soorten factoren die het succes van sportaccommodaties kunnen
bepalen:
• Externe factoren: factoren die buiten de invloed van de onderneming liggen
• Basisvoorwaarden: hier moet de accommodatie sowieso aan voldoen
• Kritische succesfactoren: hiermee onderscheidt een accommodatie zich
• Aanvullende factoren: dit zijn factoren die niet cruciaal zijn voor het succes, maar er wel aan
kunnen bijdragen.
In het vervolg van dit hoofdstuk en in het volgende hoofdstuk zal niet alleen gezocht worden naar
succesfactoren, maar ook beoordeeld worden om wat voor factor het gaat.

3.2

Basislijst succesfactoren

Hoewel er veel literatuur beschikbaar is over de Olympische Spelen, komen de succesfactoren van
(Olympische) sportaccommodaties in de literatuur nauwelijks aan bod. Wat de Olympische Spelen
hebben opgeleverd voor het toerisme en de bedrijvigheid in Barcelona en andere voormalige
gaststeden is vaak onderzocht, maar over de exploitatie van de gebruikte accommodaties nadien is
veel minder geschreven. Ook algemene literatuur over de exploitatie van sportaccommodatie is
schaars. Een zoektocht naar literatuur op internet en in de bibliotheekcatalogi van Nederlandse
universiteiten leidde naar een bruikbaar boek van professor in sportmanagement Hans Westerbeek.
Dat boek, getiteld Management van sportaccommodaties en -evenementen (2007), was ook de enige
aanbeveling die Thijs Kemmeren, docent sportmanagement bij Fontys Hogescholen, kon geven.
Westerbeek beschrijft in zijn boek diverse analyses die door gemeentes worden gebruikt om
beslissingen te kunnen nemen over de bouw van nieuwe accommodaties, zoals markt- en
omgevingsanalyses. Uit die analyses kunnen mogelijke succesfactoren worden gedestilleerd. Zo
haalt Westerbeek voor een analyse van de markt het Concurrentiekrachtenmodel van Porter aan. Het
winstpotentieel van een onderneming hangt volgens Porter af van vijf krachten:
• Macht afnemers
• Substituutproducten
• Intensiteit concurrentie
• Macht toeleveranciers
• Potentiële toetreders
De krachten in dit model zijn mogelijk ook van invloed op de winstgevendheid van een
sportaccommodatie. Hoewel winstgevendheid niet de enige graadmeter is voor succes, kunnen de
genoemde krachten wel worden opgenomen in de eerste lijst van mogelijke (externe) succesfactoren.
Het is bijvoorbeeld goed denkbaar dat de aanwezigheid van veel andere accommodaties van invloed
is op het slagen van nog een accommodatie. Ook het gebruik van substituutproducten kan van
invloed zijn. Als het gaat om sportbeoefening zal er bijvoorbeeld rekening gehouden moeten worden
met de toenemende populariteit van fitnesscentra en van individuele sporten die op de openbare weg
beoefend kunnen worden, zoals hardlopen. Als substituutproduct voor het bijwonen van een
sportevenement kan de televisie genoemd worden.
Met behulp van DESTEP-analyse (Westerbeek, 2007, p.98) kan in een bredere zin van het woord
naar de omgeving van een sportaccommodatie gekeken worden. DESTEP bestaat uit een
demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politieke analyse.
Ook deze analyses bieden suggesties voor mogelijke externe succesfactoren. Vergrijzing kan
bijvoorbeeld invloed hebben op de vraag naar accommodaties voor sportbeoefening en daarmee op
het succes ervan. Een weer ander instrument is de geografische analyse (Westerbeek, 2007, p.103),
waarin de bereikbaarheid van een accommodatie, de aantrekkelijkheid van de omgeving van die
accommodatie, de daar aanwezige dienstverlening, het klimaat en de natuurlijke omgeving worden
beschouwd.
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Naast externe factoren noemt Westerbeek ook factoren waarop sportaccommodaties wel zelf invloed
kunnen uitoefenen. Enkele basisvoorwaarden die hij noemt zijn het management en het personeel,
maar ook de financiering komt aan bod. Tot slot bespreekt Westerbeek eigenschappen van het
gebouw, die mogelijk kritische succesfactoren kunnen zijn, zoals de multifunctionele inzetbaar en de
transitietijd.
Door alle mogelijke succesfactoren uit het boek van Westerbeek te rangschikken, ontstaat de
onderstaande basislijst van factoren. Al deze factoren kunnen zowel succes- als faalfactoren zijn.
Neem bijvoorbeeld ‘afnemers’, als er veel afnemers zijn, kan dit benoemd worden als een
succesfactor; zijn er geen afnemers dan kan dit juist een faalfactor zijn. Omdat het belang van de
diverse factoren op voorhand nog niet te zeggen valt, is deze basislijst nog niet onderverdeeld in
externe factoren, basisvoorwaarden, kritische succesfactoren en aanvullende factoren. Deze basislijst
kan zelfs nog factoren bevatten die er überhaupt niet toe doen. In de volgende paragraaf en het
volgende hoofdstuk zal de lijst van gevonden factoren worden getoetst, gewijzigd en eventueel
worden aangevuld.
Basislijst mogelijke factoren sportaccommodaties:
• afnemers (afhankelijk van o.a. demografie, sportparticipatie)
• concurrentie (directe concurrenten, substituutproducten, potentiële toetreders)
• toeleveranciers
• multifunctionaliteit van de accommodatie
• landmark status van de accommodatie
• aantrekkelijkheid van de omgeving van de accommodatie
• bereikbaarheid van de accommodatie
• kwaliteit accommodatie (voorzieningenniveau/ sfeer/ onderhoud)
• klimaat
• management
• personeel
• marketing
• inkomsten (uit subsidies, huur, catering, bordreclame)
• uitgaven (rente, huur, onderhoud)

3.3

Toetsing factoren aan literatuur

De in de vorige paragraaf opgestelde lijst van mogelijke factoren is getoetst aan de beschikbare
literatuur over de gebruikte accommodaties bij eerdere Olympische Spelen en over de exploitatie van
grote sportaccommodaties in het algemeen. Daarbij zijn diverse Nederlandstalige en Engelstalige
artikelen en theses geraadpleegd. In eerste instantie is in de zoeksystemen van de universiteit, via
Google, en op Bol.com gezocht naar wisselende combinaties van de termen: Olympische spelen,
Olympics, Olympic games, (sport)accommodaties, accommodation, venue, legacy (nalatenschap).
Ook zijn de sites van NOC*NSF, het IOC en sportonderzoeksbureau het Mulier Instituut
geraadpleegd. Van alle gevonden bronnen is vervolgens de bronnenlijst doorgenomen op zoek naar
nieuwe bronnen. Vooral de gevonden theses bevatten vaak een uitgebreide literatuurlijst. De in de
literatuur gevonden factoren zijn daarna ook weer gebruikt als zoekterm om te achterhalen of de
betreffende factor ook in andere publicaties werd genoemd. In sommige gevallen leverde dat steeds
meer bevestigingen op; in andere gevallen werd geen enkele nieuwe bron gevonden. Onderstaand
de resultaten van de toetsing van de factoren.
Afnemers
Een sportaccommodatie functioneert niet zonder afnemers. Zoals in de vorige paragraaf al
aangegeven gaat het daarbij om enerzijds de afnemers van de sportfaciliteiten en anderzijds de
toeschouwers van sportwedstrijden en andere evenementen zoals popconcerten.
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Vooral de grote toeschouwerscapaciteit van Olympische accommodaties blijkt in de praktijk vaak
problemen op te leveren. Grote tribunes maken een gebouw aanzienlijk groter dan een
sportaccommodatie zonder tribunes. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de bouwkosten, maar ook
voor rente-, afschrijvings- en onderhoudskosten. Die kosten kunnen alleen worden gedekt als de
tribunes ook worden gevuld. Lege tribunes doen bovendien af aan de sfeer in een accommodatie. De
zoektermen ‘legacy’ en ‘white elephant’ leveren veel verschillende voorbeelden op van te grote
accommodaties, waarmee het belang van afnemers wordt bevestigd. Wil je de bouw van een white
elephant voorkomen, dan zal het aanbod moeten aansluiten op de vraag. In een artikel over de
leegstaande Griekse accommodaties na de Spelen van Athene schrijft Malone (2008, p.1): “The
scene at Helliniko is all that remains of a clumsy desire to spur interest in obscure sports such as
kayaking, handbal and baseball among football-mad Greeks”. Maar ook als het om een
voetbalstadion zou gaan, dan nog moet de capaciteit de vraag niet overstijgen. Dat er voldoende
potentiële afnemers in de omgeving van een grootschalige accommodatie moeten wonen, blijkt ook
uit het artikel van Itano (2008, p.1): “Athens is home to just 4 million people, compared with Beijing’s
17 milion and London’s 12 million.” Ook Sidney kreeg na de Spelen te maken met overcapaciteit. De
SuperDome heeft een capaciteit van 21.000 bezoekers, maar die is vrijwel nooit nodig. “Although the
Sydney Kings national basketball team relocated from the Entertainment Centre to the SuperDome,
their crowds averaged only 4000 or 5000 with only a dozen or so home matches per season” (Searle,
2002, p.11). Een belangrijke les die uit diverse Spelen getrokken kan worden, is dat vooraf een goed
plan gemaakt moet worden voor het gebruik van de accommodaties na de Spelen (Hartog, 2010;
Lee, 2010; Malone, 2008 en Usborne, 2008). Hoewel de komst van de Sydney Kings in het eerder
gegeven voorbeeld niet voldoende was, onderstrepen diverse bronnen het belang van een vaste
gebruiker. De financiële haalbaarheid van het Colonial Stadium in Sidney is gebaseerd op de garantie
van dertig wedstrijden van de American Football League (Searle, 2002) en “Het is duidelijk dat als
Ajax weggaat, de Arena niet zal overleven”, aldus Arena-directeur Henk Markerink (in
Nieuwenhuijsen, 2009, p.1).
Ook als winst niet het belangrijkste doel is en als een accommodatie de breedtesport moet dienen,
dan zijn voldoende afnemers essentieel. Een gemeente zal geen tonnen per jaar willen uitgeven aan
een accommodatie die niet wordt gebruikt. Het sociaal Cultureel Planbureau onderzocht de behoefte
aan sportaccommodaties in Nederland. Daarin wordt een direct verband gelegd tussen vergrijzing en
de accommodatiebehoefte. Als ouderen willen bewegen, kiezen ze eerder voor fietsen of wandelen
en dus is er in een vergrijzende samenleving een dalende behoefte aan sportaccommodaties
(Hoekman, 2010). Ook in de breedtesport zijn vaste gebruikers essentieel voor het bestaansrecht van
een accommodatie. Een vaste gebruiker kan een sportvereniging zijn of een school, zoals bij een van
de Olympische accommodaties in Salt Lake City (Engelsman, 2010). Om een hogere bezettingsgraad
te krijgen, is het verstandig om meerdere verenigingen van dezelfde accommodatie gebruik te laten
maken. Zoals in het Utrechtse Thorbecke park, waar drie lokale voetbalverenigingen fuseerden (Arko
Sports Media, 2010). Naast het feit dat de aanwezigheid van voldoende afnemers is bevestigd als
succesfactor, wordt meer specifiek de aanwezigheid van een vaste gebruiker als succesfactor
toegevoegd. Op de aanwezigheid van voldoende afnemers heeft een onderneming weinig invloed en
dat valt dus onder de externe factoren. Het aantrekken van een vaste gebruiker kan een kritische
succesfactor zijn.
Concurrentie
Aangezien er afnemers nodig zijn om een sportaccommodatie succesvol te exploiteren, is het
vanzelfsprekend dat ook de aanwezigheid van (veel) concurrentie als een bepalende (externe) factor
benoemd kan worden. Dat geldt zowel voor accommodaties voor breedtesport, topsport als voor
evenementenlocaties. Hoewel het aantal spelers op de markt van kleine breedtesportaccommodaties
aanzienlijk groter is dan op de markt van grote accommodaties. Doordat in Nederland maar een
beperkt aantal evenementen zo’n groot publiek trekken dat een stadion zoals de ArenA of een hal als
Ahoy gevuld kan worden, is het aanbod van dergelijke grote accommodaties ook niet groot. “Duidelijk
is dat twee grote stadions te veel is voor Amsterdam”, aldus Arena-directeur Markerink (in
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Nieuwenhuijsen, 2009, p.1). Ajax kan maar op één plaats voetballen en het aantal wereldsterren dat
in Nederland een concert wil geven, is ook beperkt. En als een ster net niet de absolute top is,
ondervindt een grote accommodatie al gauw concurrentie van kleinere accommodaties. Dat de
SuperDome in Sidney moeite heeft om evenementen binnen te halen, ligt voor een groot deel aan de
aanwezigheid van het Entertainment Centre dat met tienduizend plaatsen half zo groot is als de
SuperDome. Organisatoren van evenementen kiezen eerder voor een gegarandeerd uitverkocht
Entertainment Centre, dan voor een half gevuld SuperDome (Searle, 2002).
Toeleveranciers
Over de invloed van toeleveranciers op het succes van sportaccommodaties is niet of weinig
geschreven. Dit onderzoek heeft in elk geval geen enkele bron opgeleverd waarin de rol van
toeleveranciers wordt bevestigd. Aangenomen wordt daarom dat dit niet een van de belangrijkste
succesfactoren is.
Multifunctionaliteit van de accommodatie
Een factor die ook al bij ‘afnemers’ ter sprake kwam, is de multifunctionaliteit. Veel Olympische
accommodaties kunnen na de Spelen niet enkel draaien op sport en worden daarom ook ingezet als
accommodatie voor evenementen zoals beurzen en popconcerten. Multifunctionaliteit wordt in
tientallen bronnen een kritische succesfactor genoemd. “Het is heel moeilijk om accommodaties
economisch rendabel te maken als er alleen sport beoefend wordt” (Jitta, 2008, p.16).
Multifunctionele accommodaties “leveren ruimtewinst op, bieden een breder aanbod aan activiteiten
en zijn efficiënter in gebruik” (Arko Sports Media, 2010, p1). Hoe multi-inzetbaar een accommodatie
is, hangt af van de inrichting en andere eigenschappen van het gebouw. “Een accommodatie die niet
dicht kan, is beperkt in mogelijkheden”, stelt Huizinga (2010, p.1). Zelfs de materiaalkeuze van het
dak heeft gevolgen voor de mogelijkheden. Doordat de Amsterdam ArenA een glazen dak heeft, kan
de accommodatie moeilijker verduisterd worden dan het Gelredome. Het Gelredome heeft bovendien
een uitschuifbare grasmat, waardoor de opbouw voor concerten twee dagen korter duurt dan bij de
ArenA. Daar moet het hele veld bedekt worden met platen die door vrachtwagens geleverd worden,
die niet bij het veld kunnen komen (Jitta, 2008, p.11). Naast multifunctionaliteit kan ook ingezet
worden op een heel andere functie na de Spelen. Zo is het zwembad in Beijing na de Spelen
verbouwd tot subtropisch zwemparadijs. Bij
andere accommodaties werd na afloop van de
Spelen de tribunecapaciteit verkleind. Om
dergelijke aanpassingen beter mogelijk te
maken, is het belangrijk al voor de bouw van de
accommodatie na te denken waarvoor je het
gebouw na de Spelen wilt gebruiken. De
organisator van de Spelen in Athene heeft dit
nagelaten te doen. “When a city gets the
Games, it should make a business plan for big
changes and then decide what the country
needs for the day after the Olympics. This did
Afbeelding 20: Het subtropische zwemparadijs in het
not happen” (Malone, 2008, p.1). Volgens een
Olympisch zwembad van Beijing
publicatie van VNO NCW (Hoed, 2009) is de
kans op het terugverdienen van investeringen groter als het bedrijfsleven erbij betrokken is, omdat die
beter nadenkt over hergebruik. Maar aangezien het hier een belangenbehartigingsorganisatie van
het bedrijfsleven betreft, is het maar de vraag of dat echt zo is. Er werden bovendien geen andere
bronnen gevonden die deze stelling onderschrijven. De factor multifunctionaliteit is wel bevestigd en
in lijn daarvan wordt ook het vooraf nadenken over hergebruik (en bijvoorbeeld de mogelijkheid
creëren om de accommodatie na de Spelen te verkleinen) toegevoegd als kritische succesfactor.
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Landmark status van de accommodatie
Volgens professor Dejonghe (in KPMG Advisory, 2007, p.108) krijgt een opvallend stadion vaak een
landmark-status, wat extra kansen biedt voor sponsoring en city marketing. Maar in hoeverre draagt
dat nou bij aan het succes van de accommodatie? Het kalabas-vormige Soccer City stadion van het
WK in Zuid-Afrika wordt in veel bronnen een landmark genoemd, maar het staat grotendeels leeg.
Ook het Vogelnest in Beijing heeft moeite om de exploitatie rond te krijgen. Duizenden toeristen
hebben de taxi-rit van dik een half uur vanuit hartje Beijing ervoor over om het vogelnest te zien. Voor
de city marketing is het stadion dus zeker van waarde. Maar naar mate de Spelen in Beijing langer
achter ons liggen, zal de belangstelling van toeristen afnemen. De dalende lijn is al ingezet (Kraujalis,
2010). Bovendien leveren de rondleidingen aan toeristen nu al te weinig op om het stadion rendabel
te exploiteren. Een onderscheidende architectuur kan dus slechts deels bijdragen aan succes, maar
is zeker niet alles bepalend. Dit wordt daarom een aanvullende factor genoemd.
Aantrekkelijkheid van de omgeving van de accommodatie
Het bezoek aan een sportwedstrijd of ander evenement wordt vaak gecombineerd met een diner
vooraf of drankje na afloop. De aanwezigheid van goede horecagelegenheden in de buurt van de
sportaccommodatie maken een bezoek aan de accommodatie aantrekkelijker. In een onderzoek naar
voetbalstadia dat KPMG uitvoerde voor het Vlaamse ministerie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel
(2007) wordt dit ten aanzien van het stadion van Heerenveen bevestigd: “Van belang voor het succes
van de locatie is dat deze een niet-perifere ligging heeft ten opzichte van het centrum”. Ook het
Georgia Horsepark (GHIP) in Conyers meent het succes na de Spelen van Atlanta voor een deel te
danken te hebben aan de aantrekkelijke omgeving. “Event promoters like to bring their events to the
GIHP because its location and amenities. A show can only be successful if the participants have
lodging, dining and shopping to support their event. Conyers has all this.” (Georgia International
Horsepark, n.d.). Andersom kan een onaantrekkelijke ligging van accommodaties, zoals in Athene,
als een faalfactor worden benoemd. Ook de inrichting van de openbare ruimte direct rond de
accommodatie is van belang. In hoeverre dat van invloed is op een succesvolle exploitatie wordt
nergens aangetoond, maar wel dat het effect heeft op de vitaliteit van het gebied. “The combination of
large scale public space in a surrounding of large scale sports accommodation proves to have a
negative effect on liveness and vitality. Areas with diversification in functions and users prove to have
a higher degree of liveness and vitality in comparison with the mono-functional areas” (Bakker, 2009,
p.126). Omdat de aantrekkelijkheid van de omgeving vaak niet te beïnvloeden is, wordt dit ingedeeld
bij de externe factoren. Uiteraard kan wel met de omgeving rekening gehouden worden bij de keuze
van een vestigingsplaats van een nieuwe accommodatie.
Bereikbaarheid van de accommodatie
Het belang van een goede bereikbaarheid wordt in de literatuur zowel bevestigd als ontkracht. De
ligging van het Olympisch park in Homebush Bay (19 kilometer van Sidney) zou volgens Lee (2008,
p.11) een belangrijke reden zijn dat er geen mensen komen. Het onderzoek van KPMG en het
Vlaamse ministerie onderstreept eveneens het belang van een goede bereikbaarheid. Toch is een
goede bereikbaarheid geen garantie voor succes. De Amsterdam ArenA kan nog zo goed bereikbaar
zijn, als Willem II er zou spelen in plaats van Ajax, zouden er toch minder seizoenskaarten verkocht
worden.
Als het gaat om het beoefenen van sport, valt het belang van bereikbaarheid ook te betwisten. Uit
onderzoek onder Haagse voetbalverenigingen (Hoekman, 2010, p.209) bleek dat de keuze voor een
sportclub niet afhangt van nabijheid, maar van sociale binding. Minder dan de helft van de
ondervraagden bleek lid te zijn van de dichtstbijzijnde vereniging. Nou moet daarbij worden
meegenomen dat de dichtheid van sportclubs en –accommodaties in Nederland zo hoog is dat de op
een na dichtstbijzijnde gelegenheid meestal nog op acceptabele reisafstand ligt. Hoewel
bereikbaarheid misschien niet de voornaamste succesfactoren is, kan het wel een faalfactor zijn als
de bereikbaarheid echt slecht is. Omdat deze factor nadat een accommodatie eenmaal ergens ligt,
moeilijk te beïnvloeden valt, wordt deze ingedeeld bij de externe factoren.
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Kwaliteit accommodatie (voorzieningenniveau/ sfeer/ onderhoud)
De kwaliteit van de accommodatie, is naast de sport of het concert, een belangrijk onderdeel van het
product dat aan de consument geboden wordt. Dat geldt zowel voor sporters als toeschouwers. Is het
er gezellig, warm, schoon, modern? Vrijwel alle geraadpleegde bronnen over sportaccommodaties
bevestigen het belang van kwalitatieve sportinfrastructuur. “Een moderne sportinfrastructuur is
noodzakelijk voor het behouden van de aantrekkelijkheid van de locatie” staat in het onderzoek van
KPMG Advisory (2007, p.100). En het artikel Best practices sportaccommodaties (Arko Sports Media,
2010, p.3) meldt: “Vernieuwd sportaanbod helpt verenigingen groter maken en meer mensen te laten
sporten”. De kwaliteit komt onder andere tot uitdrukking in goed en schoon sanitair, een moderne
receptie en een goed horeca-aanbod. In stadions tellen tevens overdekte, verwarmde zitplaatsen en
een goed zicht op het veld/podium. Bij concerten moet bovendien de akoestiek goed zijn en de sfeer
gezellig en intiem. Dat een moderne accommodatie een positief effect kan hebben op
bezoekersaantallen was goed te zien bij FC Basel. De club had tot de bouw van het nieuwe stadion in
2006 ongeveer tweeduizend abonnementhouders, daarna ongeveer twintigduizend. Toen FC
Groningen in de winterstop van seizoen 2006-2007 naar het nieuwe Euroborg verhuisde, verdubbelde
de club ook in een klap de bezoekersaantallen en bij de verhuizing van Vitesse naar het Gelredome
groeide het aantal abonnementhouders van vierduizend naar zestienduizend (KPMG Advisory, 2007).
Feddersen et al (2006) onderzochten het zogenaamde ‘novelty effect’ van voetbalstadions en vonden
een causaal verband tussen de bouw van een nieuw stadion en de toename van bezoekersaantallen.
Een nieuwe accommodatie heeft niet alleen een positief effect op de bezoekersaantallen, het
legitimeert ook een verhoging van de prijzen. Professor Dejonghe (KPMG Advisory, 2007)
waarschuwt dat de grootte van de accommodatie afgestemd moet zijn op de vraag, zodat de
gemiddelde bezettingsgraad hoog is. Dat is gunstiger voor de exploitatie, maar ook beter voor de
sfeer. Het verven van de stoelen in verschillende kleuren, is volgens Dejonghe een effectieve truc om
een niet uitverkocht stadion toch een volle aanblik te geven. Aangezien sfeer en goede voorzieningen
vooral kansen bieden aan accommodaties om zich te onderscheiden en niet zozeer voorwaarden zijn
om te kunnen functioneren, worden deze ingedeeld bij de kritische succesfactoren.
Klimaat
De invloed van het klimaat op het succes van een accommodatie wordt nauwelijks in de literatuur
besproken. Bij de Winterspelen van Vancouver lag er zo weinig sneeuw op de skipiste Cypress
Mountain, dat het in vrachtwagens vanuit andere gebieden moest worden aangevoerd (Bink, 2010).
Bij de sporten die voor ’s-Hertogenbosch kansrijk zijn, spelen weersinvloeden nauwelijks een rol. Al
helemaal niet bij indoor sporten. Natuurlijk moet de klimaatbeheersing in een sporthal op orde zijn (’s
winters niet te koud en ’s zomers niet te warm) maar dat valt onder de kwaliteit van de accommodatie.
Het klimaat als afzonderlijke succesfactor wordt geschrapt.
Management
Goed management kan gezien worden als een basisvoorwaarde voor elke onderneming. Het is
belangrijk, maar de invloed van het management op het succes van een accommodatie kent zijn
grenzen. Als een accommodatie veel te groot is voor het verzorgingsgebied, dan valt het de
accommodatiemanager niet te verwijten als de exploitatie niet rondkomt. Amsterdam ArenA-directeur
Henk Markerink adviseert om het management van de accommodatie te scheiden van de activiteiten
die er plaatsvinden. “Een gebouw heeft een ander ritme”, zegt hij (in Nieuwenhuijsen, 2009, p.1) “Je
moet vijf tot twintig jaar vooruit kijken. Een voetbalclub komt daar niet aan toe. Want wat kies je:
nieuwe roltrappen of een nieuwe spits? Door de twee te scheiden, zijn zowel het stadion als de club
beter af.” Ten aanzien van de factor management zal bij de interviews specifiek worden ingezoomd
op de wijze waarop het management van de accommodatie en de activiteiten is geregeld.
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Personeel
Personeel zorgt er niet alleen voor dat een organisatie draait, maar draagt in dienstverlenende
organisaties ook bij aan de totaalbeleving van het product. Sportmanagementbureau Blok & Van der
Werff (2006) noemt personeel zelfs de kritische succesfactor van fitnesscentra. Een fitnesscentrum is
echter niet hetzelfde als een grootschalige sportaccommodatie. Bij fitness heeft de consument veel
persoonlijk contact met begeleiders en is goed gekwalificeerd personeel zelfs van belang voor de
lichamelijke gesteldheid van de leden. Bij de uitoefening van sporten in grootschalige
sportaccommodaties zijn de kwaliteiten van de trainers eveneens van belang. Hierop heeft de
accommodatie echter weinig invloed; de werving van trainers is een zaak van de verenigingen die de
accommodatie huren. Of het personeel bij de receptie en horecavoorzieningen van grootschalige
sportaccommodaties als succesfactor mag worden opgevoerd, kan in twijfel worden getrokken. Wie
gaat er nou naar een concert van U2 of een wedstrijd van Ajax omdat het personeel in de betreffende
accommodatie zo vriendelijk is? In de gevonden bronnen over Olympische sportaccommodaties
wordt personeel ook nergens als succesfactor genoemd. Personeel is echter wel nodig om een
accommodatie te kunnen draaien. Daarmee is het dus een basisvoorwaarde.
Marketing
Marketing staat voor getting the market. Om de markt effectief te bespelen, moet de zogenaamde
marketing mix zo goed mogelijk worden ingezet (Verhage, 1998, p.9). De klassieke marketing mix
bestaat uit de ‘p’s van plaats, product, prijs en promotie. Plaats is al meegenomen in dit onderzoek
via de fysieke factoren: aantrekkelijkheid omgeving en bereikbaarheid. Product en prijs zijn al
enigszins meegenomen via de succesfactor kwaliteit accommodatie, maar het product omvat meer
dan alleen het gebouw. Het aanbod van producten en diensten die in de accommodatie
geprogrammeerd worden, is zeker zo belangrijk voor het succes van de accommodatie. De
accommodaties die voor de Spelen in Athene waren gebouwd, zullen qua accommodatie best in orde
zijn geweest. Maar daar heb je niets aan als er alleen wedstrijden handbal en basketbal te zien zijn in
een land waar bijna niemand voor die sporten interesse heeft. Ook als er wel voetbal gespeeld wordt,
maar dat voetbal is van een laag niveau, zal de accommodatie op weinig bezoekers kunnen rekenen.
De factor ‘kwaliteit aanbod’ wordt daarom toegevoegd als succesfactor. De laatste ‘p’ uit de
marketingmix, die nog niet elders aan bod komt, is de ‘p’ van promotie. Promotie omvat alle
activiteiten om het product aan de man te brengen. Dat promotie een succesfactor van
sportaccommodaties kan zijn, klinkt aannemelijk. In de gevonden literatuur wordt dit echter nergens
bevestigd, noch ontkracht. Door middel van de interviews kan meer duidelijkheid verkregen worden
over deze factor.
Inkomsten (uit subsidies, huur, catering, bordreclame)
Deze factor ligt in het verlengde van de succesfactor Afnemers. Zonder afnemers zijn er tenslotte
geen inkomsten. Maar de inkomsten van een sportaccommodatie hangen niet alleen af van het aantal
afnemers. De toegangsprijzen en huurprijzen tellen mee, maar ook de inkomsten uit de catering, uit
parkeergelden, (bord)reclames en last but not least: subsidies. Sportaccommodaties kunnen zelden
rondkomen zonder subsidies. Een relatief kleine accommodatie zoals de Maaspoorthal in ’sHertogenbosch heeft al negen ton subsidie nodig per jaar; bij Olympische accommodaties is de
benodigde subsidie vele malen hoger, zeker als ze nauwelijks gebruikt worden. “An estimated $120
million is spent annually on maintenance of the unused and inaccessible facilities”, meldt Lee (2010,
p.15) over de Griekse accommodaties. Het in eigen beheer houden van de horeca kan een
belangrijke bron van inkomsten vormen. “Als er jaarlijks een miljoen bezoekers komen, die allemaal
een hamburger en een cola bestellen, krijg je de exploitatie al een heel eind rond” (Jitta, 2008, p.26).
Ook het KPMG-onderzoek (2007) onderstreept het belang van inkomstenwerving en adviseert een
optimale verhouding tussen normale zitplaatsen en business seats, want business seats kunnen wel
tien keer zoveel opbrengen. Het verkrijgen van voldoende inkomsten (via subsidies, afnemers of
anders) heeft een accommodatie deels zelf in de hand. Het is sowieso een basisvoorwaarde om de
exploitatie rond te krijgen.
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Uitgaven (rente, huur, onderhoud)
In literatuur over (Olympische) sportaccommodaties worden uitgaven bijna alleen genoemd in relatie
tot accommodaties die niet rond kunnen komen. Met name de hoge rentekosten en
onderhoudskosten spelen veel accommodaties parten. In de onderhoudskosten kan worden
bespaard door voor de bouw goed na te denken over duurzame en onderhoudsvriendelijke
materialen. De rentekosten kunnen volgens ArenA-directeur Markerink worden beperkt door de wijze
waarop een accommodatie wordt gefinancierd. “We wisten van tevoren dat het moeilijk is om
rendement te halen in deze business. Daar hebben we op ingespeeld door veel eigen vermogen in de
bouw te stoppen, en slechts een beperkte hypotheek af te sluiten” (in Oudheusden, 2010, p.1). Met
uitgaven krijgt een accommodatie hoe dan ook te maken, maar door ze zoveel mogelijk te beperken,
kunnen ze een kritische succesfactor zijn.

3.4

Nieuwe lijst meest bepalende succesfactoren

Op basis van de bovenstaande bevindingen, kan een nieuwe lijst van succesfactoren worden
opgesteld, opgesplitst in externe factoren, basisvoorwaarden, kritische succesfactoren en
aanvullende factoren. Deze nieuwe lijst (zie onderstaand) zal verder worden getoetst door middel van
interviews bij Nederlandse sportaccommodaties. De factor ‘vooraf nadenken over hergebruik’ is voor
grote Olympische accommodaties wellicht belangrijk, maar bij de Nederlandse accommodaties waar
de interviews afgenomen worden, speelt dat niet. Wel kunnen de Nederlandse
accommodatiemanagers aangeven in hoeverre zij denken dat deze factor van belang is voor
Olympische accommodaties.
Nieuwe lijst succesfactoren
Externe factoren
• Aanwezigheid voldoende afnemers
• Concurrentie
• Aantrekkelijkheid omgeving
• Bereikbaarheid
Basisvoorwaarden
• Kwaliteit aanbod (sport, muziek)
• Management (scheiding accommodatie/ activiteiten)
• Personeel
• Promotie
• Inkomsten (subsidies)
Kritische succesfactoren
• Uitgaven
• Multifunctionaliteit
• Vooraf nadenken over hergebruik (mogelijkheid verkleinen)
• Vaste gebruiker
• Kwaliteit voorzieningen (catering, sanitair)
• Sfeer
Aanvullende factoren
• Landmark status
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4.

Succesfactoren in de praktijk

Aan de hand van de in het vorige hoofdstuk vastgestelde lijst succesfactoren zijn interviews
gehouden bij diverse Nederlandse en Vlaamse sportaccommodaties. Om niet te veel te sturen op de
eerder gevonden factoren, begon elk interview met de open vraag waar allemaal rekening mee
gehouden moet worden bij de exploitatie van grote sportaccommodaties en wat in de ogen van de
respondent de succesfactoren zijn. Dat leverde overigens geen nieuwe factoren op. Vervolgens werd
de lijst factoren uit het vorige hoofdstuk besproken. Dit hoofdstuk geeft de resultaten daarvan weer.
Per sportaccommodatie wordt besproken welke factoren van belang zijn voor een succesvolle
exploitatie. Paragraaf 4.1 bespreekt indoor hallen (voor basketbal en gymnastiek), paragraaf 4.2
hockeystadions en paragraaf 4.3 accommodaties voor paardensport.
4.1

Indoor hallen

De sporten basketbal en gymnastiek vinden plaats in een indoor hal, vaak ook ‘dome’ of ‘arena’
genoemd. Zoals onderzocht in hoofdstuk 2 dient een Olympische sporthal een bezoekerscapaciteit
van minimaal achttienduizend toeschouwers te hebben voor de basketbalfinale en minimaal
vijftienduizend voor gymnastiek (met uitzondering van het onderdeel ritmisch). In Nederland is maar
één indoor accommodatie te vinden met een vergelijkbare capaciteit, dat is Ahoy in Rotterdam
(15.000). Ahoy wilde alleen meewerken aan het onderzoek door per mail te antwoorden op de
vragen. Bij een vergelijkbare accommodatie, het Sportpaleis in Antwerpen, is wel een persoonlijk
interview afgenomen. Het Sportpaleis zelf heeft een capaciteit van 18.400. De naastgelegen Lotto
Arena met een capaciteit van 4.500 zitplaatsen (bij basketbalwedstrijden) valt onder dezelfde
organisatie. Verder zijn er nog interviews afgenomen bij de Amsterdam ArenA dat met een capaciteit
van 52.960 een maat te groot is en bij het Indoor Sportcentrum Eindhoven dat met een capaciteit van
7.500 een maat te klein is. Omdat de multi-functionaliteit in de literatuur naar voren kwam als een
belangrijke succesfactor, is bij de gemeente Eindhoven ook gesproken met de beheerder van het
Pieter van den Hoogenband zwembad. Daarvan is de multi-functionaliteit beperkt.
Verschillende doelen
In het vorige hoofdstuk werden drie doelen genoemd waarvoor een indoor sportaccommodatie kan
worden ingezet: breedtesport, topsport en andere evenementen. Uit de interviews bleek dat deze
doelen niet alle drie te combineren zijn. Op locaties waar topsport bedreven wordt, zoals de
Amsterdam ArenA, worden vaak ook andere evenementen gehouden. Een topsportploeg zoals Ajax
maakt voor de reguliere competitie maar eens in de twee weken van de ArenA gebruik. De
accommodatie moet de rest van de tijd zoveel mogelijk gevuld worden om de exploitatie rond te
krijgen. Daarvoor is het niet genoeg als het veld verhuurd wordt, juist de tribunes moeten worden
gevuld. Deze grote accommodaties draaien op toeschouwers, die inkomsten genereren via kaartjes
en drankverkoop. Vanwege die reden wordt noch in de ArenA, noch in Ahoy of in het Sportpaleis
amateursport bedreven. “Dit is een topprofessioneel gerunde toko en dat kost geld”, zegt Matthijs
Wiersma van Amsterdam ArenA. “Als je hier een evenement wilt doen, moet je alle extra kosten
betalen zoals beveiliging en schoonmaak. Dan moet je een enigszins fatsoenlijk evenement
organiseren en budget hebben, dat gaat niet op amateurbasis.” Er vinden daarom enkel
topsportwedstrijden plaats en andere grote publieksevenementen zoals popconcerten.
Het Eindhovense Indoor Sportcentrum, waarvan de tribunecapaciteit een stuk lager ligt, is juist primair
bedoeld voor de breedtesport. De accommodatie is voortdurend in gebruik door sportverenigingen uit
de stad. Dat maakt dat een evenement in het Indoor Sportcentrum moeilijk te organiseren valt. Het
gebeurt wel, maar op het moment dat er een evenement plaatsvindt en opgebouwd moet worden,
kunnen de verenigingen er niet terecht. Daarmee schiet de accommodatie dan haar doel voorbij om
de inwoners van de stad de gelegenheid te bieden te sporten. Bovendien ontstaat er dan
onwenselijke concurrentie met andere gesubsidieerde instellingen in de stad die juist wel bedoeld zijn
voor evenementen zoals het Muziekcentrum en het Beursgebouw. Volgens Arie Heesterbeek, hoofd
sport bij de gemeente Eindhoven, moet je kiezen: “Of je bouwt een evenementenhal, of je bouwt een
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accommodatie voor breedtesport waar je eventueel de mogelijkheid hebt voor een evenement. Maak
een duidelijke keuze en communiceer dat helder, anders krijg je in de praktijk problemen.” Gezien de
verschillende doelstellingen krijgen de succesfactoren van het Indoor Sportcentrum een andere
invulling dan bij de andere accommodaties.

Externe factoren
Aanwezigheid afnemers
Ongeacht het doel van een accommodatie zijn afnemers altijd een voorwaarde voor het succes. Of
het nou gaat om sporters of toeschouwers, zonder afnemers kun je niet draaien. De aanwezigheid
ervan heb je echter niet in de hand. Afnemers zijn daarom een externe factor. Dat kwam al in de
literatuur naar voren en werd tijdens de interviews bevestigd. Bij het Indoor Sportcentrum Eindhoven
zijn de afnemers lokale sportverenigingen en hun leden. Grotere accommodaties hebben enerzijds te
maken met grote evenementenorganisatoren zoals Mojo, die de huur betalen en anderzijds met de
bezoekers van evenementen die geld uitgeven aan parkeren, eten en drinken. Het Sportpaleis hecht
aan beide even veel belang. Want zonder organisatoren komen er geen bezoekers, maar als er geen
bezoekers komen, komen er ook geen organisatoren meer. De Amsterdam ArenA onderscheidt drie
verschillende accounts. De C-accounts zijn bedrijven die een bedrijfsevenement doen, van de huur
van een vergaderzaal tot een grootschalige productpresentatie. De B-accounts zijn eenmalige
evenementen waar veel energie in gestoken moet worden om ze binnen te halen en om ze te
organiseren, zoals de Veronica drive inn bioscoop. De A-accounts zijn de afnemers die toch wel
komen, ongeacht wat de ArenA doet. “Madonna of U2 gaan wel of niet toeren. Als ze gaan toeren
komen ze bij ons. Een artiest wil als tourschema een rijtje Parijs, Londen, Amsterdam”, aldus
Wiersma. Een artiest die de ArenA niet vol krijgt, maar ongeveer 15.000 bezoekers trekt, komt bijna
automatisch in Ahoy terecht. “Wij zijn in Nederland de enige met een ruimte van die capaciteit”, aldus
Mieke schuurman, projectmanager van Ahoy.
Concurrentie
Concurrentie blijkt bij grote accommodaties geen factor van betekenis te zijn. “Wij hebben geen last
van concurrentie”, zegt Schuurman. “Het is eerder de vraag aan organisaties wat voor type
accommodatie ze willen en waar in het land.” De meeste artiesten die Ahoy aandoen, staan volgens
Bergs ook in het Sportpaleis. Veel artiesten willen zowel in Nederland als in België optreden. Binnen
de landsgrenzen ervaart Bergs lichte concurrentie van Vorst Nationaal in Brussel, maar “die
concurrentie is niet zwaar”. De ArenA ervaart evenmin concurrentie als het om grote, internationale
artiesten gaat, maar de namen die daar net onder zitten, kiezen ook wel voor het Gelredome.
Wiersma: “Concerten van rond de twintigduizend bezoekers zitten meestal in het Gelredome, zoals
Nick en Simon. Marco Borsato staat ook altijd daar en nooit hier, hoewel hij het hier ook wel kan
vullen. En Beyonce stond laatst in het Gelredome, die hadden we graag gehad.” Naast de paar vaste
accommodaties is er nog concurrentie van openluchtlocaties zoals het Goffertpark in Nijmegen. Op
de markt voor bedrijfsevenementen is de concurrentie volgens Wiersma wel heel groot.
Het Indoor Sportcentrum, dat een stuk kleiner is, ervaart bij het binnenhalen van sportevenementen
concurrentie van diverse andere steden. “Hoe meer accommodaties er zijn, hoe meer concurrentie
een rol speelt”, aldus Heesterbeek. “Op papier hebben we een sportakkoord dat we aan afstemming
doen van evenementen in de grote steden. Maar als we een mooi evenement kunnen binnenhalen
doen we dat natuurlijk. De wethouder van Amsterdam zei dat ooit heel mooi: we zijn een
estafetteteam, samen zetten we mooie tijden neer, maar we zijn ook allemaal individualisten.”
Aantrekkelijkheid omgeving
Op de vraag hoe belangrijk de omgeving van een accommodatie is voor het functioneren ervan,
legden alle geïnterviewden de link naar bereikbaarheid. Dat mensen er gemakkelijk kunnen komen,
wordt belangrijker gevonden. “Het Sportpaleis ligt niet in de meest aantrekkelijke omgeving en toch
draaien we goed”, zegt Bergs. Andersom profiteert de omgeving wel mee van het Sportpaleis. Sinds
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het er staat, hebben diverse horecagelegenheden zich er gevestigd. Volgens Wiersma is de ArenA
een katalysator geweest voor de ontwikkeling van het hele gebied. Dat deel van de stad opkrikken,
was een van de redenen waarom Amsterdam bereid was geld erin te steken. “Wat je negen van de
tien keer ziet bij een mooie sportaccommodatie is dat de waarde van het land er omheen omhoog
schiet. Het advies dat wij altijd geven is als je ergens een accommodatie bouwt, koop dan ook
meteen de grond er omheen want die gaat in waarde omhoog.” Van Gennip is ervan overtuigd dat je
synergie kunt bereiken door meerdere sportaccommodaties bij elkaar te bouwen. De aanwezigheid
van horecavoorzieningen in de buurt kan volgens hem ook een gunstige uitwerking hebben. Maar de
mogelijkheden daarvoor zijn bij de Eindhovense accommodaties beperkt, aangezien die in het
beschermde groene gebied, de Genneper parken, liggen. De mooie ligging werkt in dit geval dus
beperkend.
Bereikbaarheid
Zoals in bovenstaande alinea aangegeven, vinden de accommodaties belangrijker dat ze bereikbaar
zijn dan hoe de directe omgeving eruit ziet. Het Sportpaleis, Ahoy en de ArenA liggen dan ook alle
drie dichtbij de snelweg en zijn bovendien bereikbaar per openbaar vervoer. Bergs verwacht dat met
de stijgende brandstofprijzen met name de bereikbaarheid per openbaar vervoer steeds belangrijker
gaat worden. “We hebben een eigen tramlijn en een metro die rijdt tot Antwerpen Centraal. Als je een
ticket koopt voor het Sportpaleis mag je op de dag van het concert gratis met de tram. Dat maakt dat
veel mensen op park ’n rides parkeren en met het openbaar vervoer naar het Sportpaleis komen.
Daardoor is de parkeerdruk hier minder.” Voor organisatoren heeft bereikbaarheid een andere
betekenis. Zij willen met vrachtwagens zo dicht mogelijk bij de accommodatie kunnen komen om
spullen uit te laden. Hetzelfde geldt in het Eindhovense zwembad voor kanoërs en duikers die
persluchtflessen mee sjouwen. Voor amateursporters weegt ook de aanwezigheid van voldoende
parkeergelegenheid mee. Heesterbeek: “Ik ga zelf altijd fitnessen en als ik met mijn auto moet zoeken
naar een plaatsje ben ik bereid om drie kilometer verder te rijden naar een ander fitnesscentrum.”

Basisvoorwaarden
Kwaliteit aanbod
Bergs en Schuurman geven aan dat zij daar eigenlijk niet over gaan. Zij zijn zaalexploitanten, geen
contentleveranciers. Maar tegelijk beseffen ze dat een zaal, hoe mooi ook, niet kan bestaan zonder
goede content. De kwaliteit van het aanbod is volgens Wiersma zelfs het belangrijkste van alle
succesfactoren. “Content is king”, zegt hij. “Laten we wel wezen, als RBC hier speelt dan komt er
niemand. Zo simpel is het. Je kunt een heel mooi verhaal houden over wat je als stadion allemaal
kunt doen, maar als er niks is wat het bekijken waard is, dan houdt het snel op.”
Management
Volgens Bergs kan het management van een accommodatie het verschil maken. Het huidige
management van het Sportpaleis was eerst evenementenorganisator. Daardoor weet zij perfect wat
de behoeftes zijn van organisatoren. “Wij spreken dezelfde taal. We weten wat die mensen denken
en hoe dat ze centen willen verdienen. We kunnen meedenken. Ik denk dat dat een van de
succesformules van het Sportpaleis is”, aldus Bergs. Wiersma herhaalt de uitspraak die ArenAdirecteur Markerink deed (in Nieuwenhuijsen, 2009) dat je in elk geval het management van een
sportclub moet scheiden van het management van het gebouw. “Het gebouw is niet meer dan een
stuk vastgoed en moet gerund worden door iemand die verstand heeft van vastgoed. Als de
exploitatie van het gebouw niet gescheiden wordt van het management van een club, gaat iemand
met een duivels dilemma zitten. De boel moet geverfd worden, maar het gaat ook niet zo goed, dus
laten we maar een middenvelder kopen.”
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Promotie
Grote accommodaties hoeven zich nauwelijks te promoten om succesvol te zijn. De reden hiervoor is
dat organisatoren maar weinig keuze hebben uit grootschalige accommodaties. Een internationale
artiest die wil optreden voor meer dan vijftienduizend mensen, kan in Nederland alleen terecht in het
Gelredome, Ahoy of de ArenA. In België kan een organisator in zo’n geval alleen terecht in het
Sportpaleis. Daarnaast opereren er weinig grote organisatoren op de markt. “Je moet van goede
huizen komen om een evenement te creëren voor tienduizend bezoekers”, zegt Bergs. “Als we een
lijst maken van onze klanten, de organisatoren, dan zijn dat er een stuk of twintig. Daarmee hebben
we regelmatig contact. Waarom zouden we ons promoten?”
Inkomsten (oa subsidies)
Uit de literatuur blijkt dat vrijwel alle sportaccommodaties subsidie nodig hebben om rond te kunnen
komen, ongeacht het doel waarvoor ze worden gebruikt. De Amsterdam ArenA is een gunstige
uitzondering, waar genoeg inkomsten binnenkomen om de kosten te kunnen dekken. Daar zijn de
(rente)kosten echter een stuk lager doordat er bij de bouw veel vermogen beschikbaar was.
Overigens vindt Wiersma het geen slechte zaak als er publiek geld gaat naar multifunctionele
accommodaties zoals de ArenA. “Een stadion ondersteunt een publiek doel. Kunst, cultuur en sport
kosten altijd geld.” Het Sportpaleis ontvangt geen directe subsidie, maar zoals bij de factor ‘vaste
afnemer’ beschreven is, wordt het Sportpaleis eigenlijk toch gesubsidieerd doordat de stad een vaste
afnemer is tegen een vast commercieel tarief voor evenementen die zonder de steun van de stad niet
in het Sportpaleis zouden kunnen plaatsvinden. Accommodaties die voornamelijk voor de
breedtesport worden gebouwd, kunnen al helemaal niet zonder subsidie. “De exploitatie komt altijd bij
lokale overheden terecht. Iedereen heeft altijd zijn mond vol van topsport in Nederland, maar ik denk
dat 95% van de bijdragen aan sport van lokale overheden komt”, aldus Heesterbeek. De
exploitatielasten van de Tongelreep zijn voor de gemeente Eindhoven drie miljoen euro. “Dat
besteden wij omdat we bereikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van sportfaciliteiten belangrijk
vinden voor de burgers van de stad. Dat draagt bij aan een betere leefbaarheid, een beter
welbevinden en daardoor ook een betere economische structuur van de stad.”
Voor de inkomsten van grote accommodaties is het niet alleen van belang dat de ruimtes verhuurd
worden, maar ook dat er evenementen plaatsvinden die voldoende publiek trekken. Niet voor de
inkomsten uit kaartverkoop, want die gaan naar de organisator, maar voor de verkoop van drankjes
en snacks en voor het heffen van parkeergelden. Een manier om de omzet te verhogen is door
speciale diensten/service te bieden aan vips. Deze aanbeveling kwam al naar voren uit het KPMGonderzoek en werd spontaan genoemd door Wiersma. “Wij halen driekwart van onze omzet uit vips
en vvips”, meldt hij. “We bieden steeds meer pakketten aan op een hoog hospitalityniveau. Binnen de
hoge bestedingsgroepen kun je meer diversifiëren. Daar valt het meeste geld aan te verdienen.”

Kritische succesfactoren
Uitgaven
Hoe minder geld er uitgegeven wordt, hoe minder er hoeft binnen te komen om rond te komen.
Belangrijke kostenposten zijn rente- en afschrijvingskosten. De ArenA heeft relatief weinig
rentekosten doordat bij de bouw veel vermogen beschikbaar was. Naast de content noemt Wiersma
de wijze waarop het stadion is gefinancierd de belangrijkste succesfactor. Van de 170 miljoen euro
die de ArenA kostte, werd een kwart door de stad Amsterdam betaald. Ongeveer zeven procent kon
worden betaald doordat Ajax de grond van het oude stadion De Meer verkocht aan de stad.
Daarnaast werden negen hoofdsponsoren aangetrokken die elk een tienjarig sponsorcontract sloten
voor vijf miljoen euro. Dat leverde dus 45 miljoen op. Tot slot werden van alle stoelen en skyboxen in
het stadion certificaten verkocht. De skyboxen zijn dus niet van de ArenA, maar van bedrijven die
voor de levensduur van het stadion een stukje vastgoed bezitten. Daarmee hebben ze echter nog
geen toegangsbewijzen voor wedstrijden en andere evenementen gekocht. Dat komt er bovenop.
Maar de bezitters van het vastgoed hebben wel het eerste recht tot aankoop. Willen ze er weer vanaf
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dan kunnen ze hun stukje ArenA zelf doorverkopen. Ondanks dat de resterende levensduur van de
ArenA inmiddels is verkort, is de waarde van de certificaten volgens Wiersma inmiddels verdubbeld.
Bij een goed bezet stadion kan zo’n certificaat dus een goede investering zijn. De onderhoudskosten
zijn volgens Wiersma ongeveer 1,5 procent van de bouwkosten van een accommodatie. Maar dat is
afhankelijk van de kosten die bij de bouw zijn gemaakt. Wiersma: “Dat zijn typische discussies. Je zit
meestal met een beperkt budget en dan is bijvoorbeeld de coating van de stoeltjes een van de eerste
dingen die worden weggestreept. Maar dan gaan ze in de exploitatie meer geld kosten. Als je de
stoeltjes niet coat en er valt een rood wijntje overheen dan wordt het snel zwart en ranzig en dan ziet
het er binnen no time niet uit.”
Het Sportpaleis is voor vijftig procent door de stad gefinancierd en voor vijftig procent door de
exploitant. Die laatste vijftig procent is grotendeels geleend. Om niet nog meer te moeten lenen, werd
gekozen voor een sobere, maar functionele inrichting. “In het buitenland zien we vaak mooie
accommodaties. Bij ons is alles basic: beton, plastic kuipjes en dergelijke. Wij proberen onze
meerwaarde ergens anders in te krijgen: de service en de content”, zegt Bergs.
Het Pieter van den Hoogenband zwembad werd gebouwd voor 24 miljoen euro, waarvan acht miljoen
door de gemeente Eindhoven werd betaald. De rest werd betaald door de provincie, SRE
(Samenwerkingsverband Regio Eindhoven), het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en
Europese subsidie. Van de acht miljoen euro die de gemeente zelf moest betalen, was al twee
miljoen beschikbaar die ze gereserveerd had voor een eerder geplande verbouwing van het oude
zwembad. Door de successen van Pieter van den Hoogenband en Inge de Bruijn in Sydney kwam er
een discussie op gang over een nieuw grootschalig zwembad in Nederland en konden dankzij de
subsidies de plannen naar boven worden bijgesteld. De extra zes miljoen die de gemeente uit moest
geven, moesten worden gedekt doordat het nieuwe bad meer bezoekers zou trekken en door de
energielasten te verlagen. Het nieuwe zwembad is weliswaar veel groter, maar het gebouw is veel
beter geïsoleerd en beschikt over een installatie voor duurzame energieopwekking.
Multifunctionaliteit
Multifunctionaliteit bleek in de literatuur al een belangrijke succesfactor voor grote accommodaties,
dat werd tijdens de interviews bevestigd. Als een accommodatie voor meerdere doeleinden ingezet
kan worden, verhoogd dat de kans op een hogere bezettingsgraad. Bij de bouw moet daar al
rekening mee gehouden worden om hoge kosten achteraf te voorkomen. Drie aspecten komen
daarbij steeds naar voren: het dak, de vloer en de transitietijd. De ArenA koos voor een glazen dak
vanwege de lichtdoorlatendheid en kwaliteit van het gras. Maar bij concerten is het voor de sfeer en
de lichtshow beter als de ruimte verduisterd kan worden. Later werden doeken aangeschaft om dat
alsnog te kunnen. Wel was het dak van meet af aan sterk genoeg om allerlei lampen, geluidsboxen
en technische installaties aan te hangen. De grasmat moet voor concerten afgedekt worden met
vloerplaten. Het Gelredome koos voor een ogenschijnlijk duurdere oplossing: een volledig
uitschuifbaar veld met daaronder een betonnen concertvloer. “Het is een gevoel, maar ik denk dat je
qua kosten toch beter uitkomt met een uitschuifbare vloer, dan met de transitiekosten die wij hebben”,
zegt Wiersma van de ArenA. “Maar bij de ArenA kan het niet, omdat die op twee niveaus
parkeergarages is gebouwd. Bovendien moet je een hoop grond erbij hebben.” In de Lotto Arena ligt
ook een betonnen vloer, waar concerten op gehouden kunnen worden of naar gelang de sport een
basketbalvloer of handbalvloer op gelegd kan worden. “Als je een zaal bouwt als sportzaal met een
perfecte nieuwe sportvloer, kun je er nooit met een vrachtwagen over rijden, want dat zakt in. Dan
ben je de helft van je functionaliteit kwijt”, zegt Bergs.
Bij het Pieter van den Hoogenband zwembad is de multifunctionele inzetbaarheid beperkt. Bij de
bouw van het bad werd met de Koninklijke Nederlandse zwembond een overeenkomst gesloten dat
de eerste tien jaar alle grote zwemevenementen in Eindhoven gehouden zouden worden. Niettemin
staan de tribunes 95% van het jaar leeg. Bij het Indoor Sportcentrum is dat overigens niet anders. De
Eindhovense accommodaties zijn vooral gebouwd voor de breedtesport. Als er een evenement
gehouden wordt, moeten de reguliere gebruikers eruit en dat betekent niet alleen ontevredenheid bij
de vaste gebruikers, maar ook gederfde huurinkomsten die ten laste van het evenement gelegd
moeten worden. “Voor de uitstraling zijn evenementen geweldig, maar voor de exploitatie kun je die
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best missen”, zegt beheerder van de Tongelreep Jos van Gennip. “Een grote hal krijgt allure als er
evenementen zijn. Zo’n hal is vooral veel lucht en je hebt veel ruimte nodig rond het veld. Dat zijn
heel wat vierkante meters. Als dat het hele jaar door leeg staat, dan word je daar niet vrolijk van.”
Voor de sport in de stad zijn tribunes niet nodig. Als je ervoor kiest geen trainings-, maar een
wedstrijd/evenementenlocatie te bouwen, zou je volgens Van Gennip de nationale overheid moeten
verleiden om de ‘plus’ te betalen, daarmee bedoelt hij het evenementendeel, de tribunes.
Heesterbeek voegt daaraan toe dat als je een multifunctionele accommodatie exploiteert dat je alle
uiteenlopende belangen dan goed moet afstemmen.
Nadenken over hergebruik/ mogelijkheid tot verkleinen
Omdat de Olympische Spelen om accommodaties vraagt met een zeer hoge capaciteit is het
verstandig vooraf goed na te denken wat er na de Spelen met die capaciteit gedaan moet worden.
Een mogelijke oplossing die uit de literatuur naar voren kwam, is om de tribunes na afloop deels af te
breken. Londen, waar in 2012 de Spelen plaatsvinden, gaat prat op haar goede aanpak van de
legacy (erfenis) van de Games. De geïnterviewden van dit onderzoek kijken daar echter met kritische
ogen naar. “Het Olympisch stadion in Londen is vanuit financieel oogpunt een broodjeaapverhaal van
jewelste”, zegt Wiersma van Amsterdam ArenA. “Het is duurder om het allemaal af te breken en
elders op te bouwen dan dat je het gewoon laat staan en elders andere tribunes bouwt. Als je goede
temporary structures hebt, gaat het wel goed, maar dan heb je het over een laag kwaliteitsniveau dat
van sommige bonden zoals FIFA niet mag.” Bergs van het Sportpaleis gelooft ook niet in verkleinen.
“De kosten van het verkleinen verdien je nooit terug. Ik denk dat de zaal die je bouwt, de capaciteit
moet behouden die ze heeft. Ik heb het gevoel dat je de eigenheid van een gebouw gaat
vernachelen. Het is een concept in zijn geheel. Je kunt niet zomaar zeggen: we halen er een stuk
vanaf en dan is het nog even goed. Zeker niet bij overdekte venues. Als je minder tribunes wilt, moet
je de muren naar binnen brengen. Dan ben je eigenlijk een nieuw gebouw aan het zetten, dat zijn
heel gekke kosten. Je kunt wel de randfaciliteiten terugbrengen. Ik kan me indenken dat er een groot
perscentrum nodig is, zorg dat dat niet in het gebouw is geïncorporeerd, maar ernaast staat zodat je
het nadien kunt herbestemmen of afbreken. Maar je zaal is je zaal.”
Vaste gebruiker
De Amsterdam ArenA is voor ongeveer zestig procent van de inkomsten afhankelijk van Ajax. Zonder
die vaste afnemer zou de accommodatie verlies draaien, nu komt de ArenA op een jaarlijkse winst uit
van twee miljoen. Volgens Wiersma is het Stade de France in Parijs het enige stadion ter wereld dat
het zonder vaste afnemer redt, maar dat komt door een miljoenensubsidie van de overheid. Het
Sportpaleis/de Lotto Arena wordt indirect gesubsidieerd doordat de stad een vaste huurder is van de
accommodatie voor sportevenementen. Het Sportpaleis wordt in feite als een commerciële
organisatie geëxploiteerd, maar de stad biedt de garantie dat de accommodatie vijftig dagen per jaar
tegen een vast tarief wordt gehuurd. Bovendien moet het daarbij gaan om evenementen die minimaal
1500 bezoekers trekken. Sportorganisaties die een evenement willen organiseren, moeten zich
melden bij de stad. Afhankelijk van het evenement bepaalt de stad of dat evenement in het
Sportpaleis of in de Lotto Arena kan plaatsvinden en hoeveel de sportorganisatie moet betalen. “Het
kan zijn dat de stad het vanwege citymarketing belangrijk vindt dat een kampioenschap bij ons
doorgang vindt. Dan stelt ze de accommodatie gratis ter beschikking aan die organisator, maar dan
betaalt de stad gewoon de volledige factuur aan ons”, licht Chris Bergs, commercieel manager van
het Sportpaleis, toe. Onderdeel van de afspraken met de stad zijn de thuiswedstrijden van
basketbalploeg de Antwerp Giants, die gemiddeld zo’n drie- tot vierduizend bezoekers trekken. Bergs
geeft toe dat ook het Sportpaleis zonder de stad als vaste gebruiker niet rond zou komen. “Het is
goed voor de continuïteit van je bezoekers”, aldus Bergs. “Onze deal met de stad is bovendien safer
dan als je afspraken maakt met een ploeg. Als je afspraken maakt met een ploeg en die ploeg zakt
weg van nationale naar vierde/vijfde klasse, dan komen er niet veel bezoekers meer.”
Naast het voordeel van de financiële zekerheid die een vaste sportclub biedt, werkt het ook
beperkend. Ajax heeft als hoofdhuurder van de ArenA altijd het recht op de accommodatie als er
gespeeld moet worden. Dat betekent in de praktijk dat aan het begin van het seizoen alle data
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moeten worden geblokkeerd waarop mogelijk wedstrijden plaatsvinden voor de competitie, de beker,
de Europa League en de Champions League. Op al die dagen kan (nog) geen evenement worden
ingepland.
Kwaliteit voorzieningen (catering, sanitair)
Schuurmans van Ahoy noemt de voorzieningen wel van belang, maar niet het allerbelangrijkste.
“Huurders komen naar ons vanwege de te huren locaties. Toiletten horen daar automatisch bij.” Dat
wil niet zeggen dat de toiletten verwaarloosd mogen worden, maar Schuurmans merkt de kwaliteit
van de voorzieningen niet aan als een kritische succesfactor. Voor haar is het een basisvoorwaarde.
Toiletten moeten er gewoon zijn. Bergs daarentegen kijkt verder dan de organisator die de locatie
huurt. “Wij willen dat de bezoekers een goed gevoel hebben als ze naar het Sportpaleis komen. Als
ze U2 willen zien, komen ze waarschijnlijk toch wel, maar we willen niet dat men zegt: ik ga naar U2
ondanks het Sportpaleis. Van alleen U2 kun je niet leven. We willen dat ze nadien ook nog willen
komen. Eigenlijk moet het zo zijn als een avondje naar de film gaan. Mensen zeggen: we gaan naar
Kinepolis of Metropolis en dan zullen we wel zien wat er speelt. Het is daar toch altijd gezellig. We
willen dat mensen het gevoel hebben dat wat in het Sportpaleis is, goed is. Dat begint bij de
bereikbaarheid, het onthaal, de service, de vestiaires, de toiletten, het is een totaalpakket.” Wiersma
denkt ook dat het niveau van voorzieningen maakt of mensen terug willen komen. Bovendien zorgen
goede voorzieningen er volgens hem voor dat de hoeveelheid geweld en agressie minder is en dat
scheelt een heleboel kosten. Voor zowel het Sportpaleis als de ArenA zijn goede voorzieningen dus
meer dan een basisvoorwaarde. Zij zien het als kritische succesfactor. Wiersma waarschuwt ervoor
alles van begin af aan op orde te hebben. “In het begin hadden we in de ArenA problemen met het
veld. Nu ligt het er fantastisch bij, maar als je eenmaal een bepaalde naam hebt, kom je er niet meer
vanaf.”
Sfeer
Ook over het belang van sfeer in een accommodatie wordt verschillend gedacht. Bergs denkt dat de
sfeer zeer belangrijk is: “Wij organiseren de Night of the Proms zowel hier in Antwerpen als in Ahoy.
Als ik aan Nederlanders vraag waarom ze naar Antwerpen komen, dan zeggen ze: het Sportpaleis is
veel gezelliger. Van artiesten die we vrij goed kennen, horen we dat een optreden in het Sportpaleis
een dimensie meer krijgt. De constructie, de ovaalvorm en het balkon dat dichtbij de actie zit, maken
dat je een heel bijzondere sfeer krijgt.” Ook Wiersma ziet het belang van sfeer in: “Het feit dat we voor
een multifunctionele accommodatie gekozen hebben, doet een beetje af aan de sfeer. Door de gracht
zit je minder dicht op het veld. Supporters waren daar niet blij mee. Organisatoren van evenementen
kijken ook wel naar sfeer, maar hun belangrijkste drijfveer blijft toch wel: waar zet ik het meeste om.
Als je het Nederlands elftal laat spelen in Amsterdam, dan merkt de KNVB dat het makkelijker
verkoopt dan in Eindhoven. Is de ArenA gezelliger dan het Philips stadion? Dat laat ik in het midden.”
Van Gennip noemt sfeer flauwekul. “Sporters hebben geen sfeer nodig”, zegt hij. “Zij komen daar niet
voor, het moet functioneel zijn. Het is heel belangrijk dat je vooraf met de gebruikersgroepen de
wensen bespreekt. De breedte van de perrons (het stuk tussen het zwembad en de tribune) is bij ons
heel goed. Als je precies aan de standaard afmetingen voldoet, is het te krap. Er moet een
reclamebord geplaatst kunnen worden en een camera kunnen lopen. Wat ook vaak vergeten wordt, is
een goede klimaatbeheersing. In de meeste zwembaden zitten bobo’s met hun jasje uit en stropdas
los met hun programmaboekje te wapperen, bij ons kunnen ze het boekje met hun colbertje aan
lezen.” Het in de literatuur naar voren gekomen novelty effect, deed zich ook voor bij het Pieter van
den Hoogenband zwembad. Het oude zwembad trok jaarlijks 840 duizend bezoekers, het nieuwe 890
duizend.
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Aanvullende succesfactoren
Landmark status
Op basis van de literatuur was het al twijfelachtig of een architectonisch onderscheidend gebouw van
belang is voor de exploitatie. Na de interviews kan deze factor definitief geschrapt worden.
“Onderscheidendheid is mooi, maar meer een bijkomstigheid”, zegt Wiersma. “In het geval van ’sHertogenbosch zou ik zeggen: doe maar rustig aan hoe het er uit ziet. Maak het functioneel.” En
Bergs: “Van een mooi gebouw word je niet rijk. Mensen komen het misschien een keer bekijken, ze
maken een foto aan de buitenkant en weg zijn ze.”
Conclusie succesfactoren indoor hallen
Nadat alle succesfactoren die uit de literatuur naar voren kwamen, getoetst zijn aan de praktijk, kan
definitief worden vastgesteld welke factoren het meest bepalend zijn voor het succes van een
Olympische indoor hal. Het begint ermee dat vooraf goed moet worden nagedacht met welk doel de
accommodatie wordt gebouwd. Wie een accommodatie voor breedtesport wil realiseren, kan beter
kiezen voor een kleinere accommodatie zonder grote tribunes. Hallen van Olympisch formaat vallen
niet te exploiteren met amateursport. Bovendien doen grote lege tribunes af aan de sfeer. Het idee
om voor de Spelen een grote accommodatie te bouwen en die daarna te verkleinen, valt bij een
indoor hal maar moeilijk te verwezenlijken. Indien een stad een Olympische hal bouwt, zal die hal na
de Spelen dus moeten worden gebruikt voor evenementen die veel toeschouwers trekken, zoals
popconcerten en sportwedstrijden op topniveau.
Voordat zo’n evenementenhal in ’s-Hertogenbosch wordt gebouwd, is het goed te kijken naar de
externe factoren. De belangrijkste externe factor is dat er voldoende afnemers in ’s-Hertogenbosch en
omgeving moeten wonen. Een voldoende toestroom van bezoekers zorgt er niet alleen voor dat
organisatoren graag evenementen in de accommodatie organiseren, maar levert ook inkomsten op
voor de accommodatie via consumpties en parkeergelden. In het vervolg van dit onderzoek zal de
markt van evenementenhallen in kaart moeten worden gebracht. Is er naast bestaande
accommodaties zoals Ahoy en Gelredome nog markt voor een nieuwe grootschalige evenementenhal
in ’s-Hertogenbosch? Daarbij zullen ook de uitbreidingsmogelijkheden van de bestaande Bossche
evenementenlocatie, de Brabanthallen worden onderzocht. Een tweede belangrijke externe factor is
de bereikbaarheid. Grote evenementen/concerten trekken veel publiek, een eventuele nieuwe
accommodatie moet daarom goed bereikbaar zijn. De factor aantrekkelijkheid omgeving bleek minder
belangrijk.
De hal zelf dient aan een aantal basisvoorwaarden te voldoen. De belangrijkste basisvoorwaarde zijn
dat de hal gefinancierd kan worden en dat er voldoende kwalitatief aanbod geboden kan worden.
Voor de content is de accommodatie aangewezen op een twintigtal grote evenementenorganisatoren.
Of zij in ’s-Hertogenbosch evenementen willen organiseren, zal vooral afhangen van de markt. Naar
de andere basisvoorwaarden: management, personeel en promotie, hoeft geen vervolgonderzoek te
worden gedaan. Dat zijn factoren die de organisatie zelf in de hand heeft.
Enkele kritische succesfactoren kunnen de kans op succes van een evenementenhal aanzienlijk
verhogen. De belangrijkste die uit het onderzoek naar voren kwamen, zijn: een vaste gebruiker,
multifunctionaliteit en een beperking van de uitgaven. Een vaste afnemer zorgt voor continuïteit in de
bezetting. Dat kan een topsportploeg zijn die er wedstrijden speelt, of zoals in het geval van het
Sportpaleis de stad die er gesubsidieerd evenementen houdt. In het vervolgonderzoek zal gekeken
moeten worden of ’s-Hertogenbosch over een topsportploeg beschikt die de hal als thuisbasis kan en
wil gebruiken. De multifunctionele inzetbaarheid van de accommodatie hangt af van de vloer, die een
groot gewicht moet kunnen dragen, het dak waaraan geluids- en lichtinstallaties moeten kunnen
hangen en de mogelijkheid om een deel van de zaal af te schermen. Een goede manier om de
jaarlijkse uitgaven aan de accommodatie laag te houden, is door veel eigen vermogen in de bouw te
steken. Dat houdt de rentelasten laag. Onderzocht moet worden of een gemeente subsidie kan
krijgen vanuit de provincie, het rijk of Europa. Ook andere kritische succesfactoren, zoals de kwaliteit
van voorzieningen en sfeer kunnen bijdragen aan het succes van een accommodatie. Tot slot kan
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ook een gebouw met een landmark status, een mooie aanvullende succesfactor zijn, maar dit is zeker
geen must om de exploitatie rond te krijgen.
Meest bepalende succesfactoren indoor hallen
• Afnemers
• Bereikbaarheid
• Financiering
• Kwalitatief aanbod
• Vaste gebruiker
• Multifunctionaliteit

4.2

Hockeystadions

Nederland heeft geen grote hockeystadions van Olympisch niveau. Het grootste hockeystadion van
het land is het Wagenerstadion in Amstelveen. Dat heeft een vaste capaciteit van 7.600 plaatsen,
maar kan met tijdelijke tribunes worden uitgebouwd naar negenduizend. Daarna komt HC Rotterdam
met 3.600 plaatsen. Voor de Olympische Spelen is een capaciteit van vijftienduizend nodig. Als in
2014 het WK Hockey naar Nederland komt, wordt hiervoor het voetbalstadion van ADO Den Haag
gebruikt, dat precies vijftienduizend plaatsen heeft. Het Wagenerstadion is niet in bezit van de club,
maar van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. Op het kantoor van de bond werd gesproken met
Arno den Hartog, adjunct directeur dienstverlening en Joost Vettorato, hoofd evenementen. Omdat
Nederland geen permanente hockeystadions van Olympisch niveau heeft en omdat de
hockeystadions van eerdere Spelen nadien zijn afgebroken of voor andere sporten worden gebruikt,
kon er niet over de succesfactoren van bestaande Olympische hockeystadions gesproken worden.
De vragen die tijdens het gesprek centraal stonden, waren: waarom bestaan deze grote
hockeystadions niet? En zou een dergelijk groot stadion wel geëxploiteerd kunnen worden? Daarbij
werd uiteraard wel gekeken naar hun ervaringen met het Wagenerstadion, dat normaal gesproken de
helft van de benodigde capaciteit heeft. Ook werd gevraagd naar de mogelijkheden om een
hockeystadion voor meerdere doeleinden te gebruiken.
In tegenstelling tot bij voetbal en basketbal betalen toeschouwers geen entree om een
competitiewedstrijd hockey bij te wonen. Bij veel clubs staan de toeschouwers gewoon rond het veld.
Topclubs beschikken wel over tribunes, maar niet over stadions. Vaak staat maar aan één zijde van
het veld een tribune en dat is ook voldoende. Volgens Den Hartog en Vettorato trekt een normale
competitiewedstrijd meestal niet meer dan een paar honderd toeschouwers. Bij Hockeyclub ’sHertogenbosch spelen zowel de heren als dames in de landelijke hoofdklasse, maar ook hun
wedstrijden trekken volgens de hockeybond niet veel meer dan duizend toeschouwers. Tenzij er play
offs gespeeld worden, dan komen ze aan vijftienhonderd. Het is in elk geval volstrekt duidelijk dat een
hockeystadion met vijftienduizend plaatsen veel te groot zou zijn. “Waarom zou je dat neerzetten?
Kijken hoe leeg het is”, vraagt Vettorato. “Ze kunnen beter investeren in een goede hoofdtribune
zodat je voor drieduizend man een goede, overdekte plek hebt. Dat als de wedstrijden van ’sHertogenbosch op televisie komen dat je dan een fatsoenlijke accommodatie ziet waar iedereen een
goede plek heeft in plaats van dat de mensen over de reling hangen met hun jassen over de
reclameborden.” Dat zou aansluiten op het reeds bestaande Hockeyplan Brabant (Doesborgh, 2010)
waarbinnen vier Brabantse steden met tophockeyclubs (’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Tilburg en
Breda) elk vijf miljoen investeren in hun accommodaties om die op een hoger niveau te krijgen. Een
accommodatie van Olympisch formaat vindt Vettorato zinloos. “Dat sluit voor ons gevoel nergens op
aan. We zien geen match met de denkwijze van de provincie, niet met onze denkwijze en niet met de
denkwijze van de club, want die zullen ook zo’n groot gedrocht niet willen. Dus waarom zou je dan
zoiets neerzetten?”
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Multifunctionaliteit
Kan een groot hockeystadion toch gebouwd worden als het multifunctioneel wordt ingezet? Nee, ook
dat is volgens Den Hartog en Vettorato uitgesloten. “Multifunctionaliteit in het hockey kan wel”, zegt
Den Hartog, “maar dan heb je het over het gebruik van het veld voor naschoolse opvang, voor
bedrijfshockey of voor scholen. Je kunt er met de buitenschoolse opvang ook op korfballen. Maar
multifunctionaliteit in de sfeer van Marco Borsato die een optreden geeft, is niet aan de orde.” “Een
hockeyveld is uit allerlei lagen opgebouwd en de vezels zelf zijn ook heel kwetsbaar. Iets anders erop
doen dan hockey wordt dus ten strengste afgeraden”, aldus Vettorato. Naast de technische
onhaalbaarheid speelt ook nog mee dat het veld gewoon gebruikt moet worden door de club. Den
Hartog: “Het Wagenerstadion wordt bespeeld door Hockeyclub Amsterdam, dat is in feite hetzelfde
als ieder ander clubje, maar dan iets groter en met tribunes eromheen. Er wordt ook gewoon getraind
en het is gewoon een speelveld van de vereniging.”
Vergroting Wagenerstadion
Ondanks de beperkte capaciteitsbehoefte tijdens competitiewedstrijden en de beperkte
mogelijkheden om het stadion voor andere winstgevende activiteiten in te zetten, liggen er toch
plannen klaar om het Wagenerstadion verder uit te breiden naar negenduizend vaste zitplaatsen.
Waarom? Volgens Den Hartog en Vettorato heb je een stadion nodig in de concurrentiestrijd met
buitenlandse bonden die ook internationale toernooien willen binnenhalen. Voor de Champions
Trophy, een toernooi tussen de acht beste hockeylanden ter wereld, volstaat een capaciteit van
negenduizend. Het is voldoende als één club die capaciteit kan bieden. “We hebben maar eens in de
twee jaar een groot toernooi en dat kun je maar op één plek spelen”, zegt Den Hartog. Het
Wagenerstadion is al sinds de jaren zestig van de bond, die het overnam omdat Hockeyclub
Amsterdam het niet meer kon exploiteren. Zij verwachten niet dat andere clubs wel in staat zijn zo’n
groot stadion te exploiteren. Bovendien is het vanwege sponsorcontracten ook niet interessant om
hockeytoernooien te ontvangen. “Alle verenigingen hebben hun eigen sponsorcontracten. Als wij
aankomen, moet alles weg. Het is niet zoals bij de Champions League voetbal dat clubs geld krijgen.
Dat maakt het voor verenigingen veel minder interessant om een toernooi te doen”, legt Vettorato uit.
En dan zit je de rest van het jaar of jaren dat er geen toernooien zijn nog met alle lege plaatsen. “Dat
is voor een club helemaal niet leuk. Je ziet dat bij de damescompetitie voetbal. Die spelen in al die
stadions voor driehonderd mensen, dat is natuurlijk geen ambiance. Dan kun je beter op een
amateurveld spelen waar die driehonderd man langs de lijn staan. Dat geeft veel meer sfeer.”
Verwachting Spelen
Als de Olympische Spelen in 2028 naar Nederland komen, is het aan het organisatiecomité om vast
te stellen op welke locatie gespeeld wordt, maar Vettorato en Den Hartog verwachten dat dan net als
bij het WK van 2014 voor een voetbalstadion gekozen wordt. Hoewel het Wagenerstadion in
uitgebreide variant groot genoeg zal zijn, is het maar de vraag of die bosrijke locatie al het
Olympische verkeer aan zou kunnen. Den Hartog: “Hockey is qua belangstelling een van de meest
populaire sporten. Het duurt twee weken en heeft een constante bezetting in het stadion, dat kan
geen enkele andere sport zeggen. Met die grote aantallen kun je met de ruimte rond het stadion niet
uit de voeten. Daar is het terrein niet op berekend. Daarnaast heb je een tweede stadion nodig en dat
ligt niet in de Amsterdamse bossen.”
Conclusie hockey
Een hockeystadion van Olympisch formaat kan in Nederland niet rendabel geëxploiteerd worden.
Bovendien is er buiten enkele toernooien om geen vraag naar. Het enige stadion dat qua afmetingen
in de buurt komt van de eisen is het Wagenerstadion, maar ook dat staat grotendeels leeg en daar
moet geld bij. Hockeyvelden zijn bovendien te kwetsbaar om er andere activiteiten zoals concerten op
te organiseren. Als de gemeente ’s-Hertogenbosch een hockeystadion zou bouwen voor de
Olympische Spelen zou veel geld geïnvesteerd worden in een stadion dat nadien nauwelijks meer
gebruikt wordt en waar de hockeyclub niet op zit te wachten. Het organisatiecomité van de Spelen
kiest er waarschijnlijk voor om een voetbalstadion tijdelijk van een hockeyveld te voorzien. Ook die
48

aanpak valt in ’s-Hertogenbosch niet te realiseren, omdat het stadion van FC Den Bosch maar een
capaciteit heeft van 8.500 plaatsen, terwijl vijftienduizend de norm is. Dit alles maakt het
onwaarschijnlijk dat het Olympische hockeytoernooi in ’s-Hertogenbosch gehouden kan worden op
zo’n manier dat de gemeente daar achteraf nog iets aan heeft. Besloten wordt daarom om hockey
niet verder te onderzoeken en de focus in het vervolgonderzoek te leggen op de andere potentiële
sporten.

4.3

Accommodatie voor paardensport

De Olympische paardensport vindt op een buitenterrein plaats in een vaak natuurlijke omgeving en
meestal op flinke afstand van het Olympisch dorp. Om de sport te accommoderen is er op de eerste
plaats ruimte nodig: ongeveer dertig hectare (bijvoorbeeld 500m bij 600m). Daarnaast is het
belangrijk dat het terrein goed ontsloten wordt. Paarden worden vervoerd in trailers en vrachtwagens,
die het terrein over verharde wegen moeten kunnen bereiken. De benodigde tribunes en stallen
worden vrijwel altijd tijdelijk opgebouwd omdat er na de Spelen niet genoeg hippische evenementen
worden georganiseerd om het permanent te kunnen exploiteren. In Nederland worden grote
paardensportevenementen ook altijd tijdelijk opgebouwd. Voor een belangrijk deel is één organisatie
hiervoor verantwoordelijk, BCM (Best Communication Management). Dit is een uitgever van diverse
paardenmagazines en tevens organisator van onder andere Indoor Brabant, Concours Hippique
Eindhoven, Jumping Maastricht en de KWPN-Hengstenkeuring. Voor dit onderzoek is event manager
Edwin van Diessen geïnterviewd. Aan hem is gevraagd waar het succes van Nederlandse
paardensportevenementen van afhangt en hoe het terrein voor het Olympische hippische toernooi na
de Spelen nog voor paardensport gebruikt kan worden.
Paardensportevenementen
De paardensportevenementen die BCM organiseert, kosten gemiddeld 1,5 tot 2 miljoen euro. Van
Diessen verwacht dat voor de Olympische Spelen rekening gehouden moet worden met 2,5 miljoen
euro. Hoewel alle voorzieningen zoals stallen, pistes, hindernissen, tribunes, enzovoorts, steeds
alleen voor het evenement worden opgebouwd, worden de kosten volledig terugverdiend. Maximaal
25 procent wordt door kaartverkoop terugverdiend, de rest via exposure voor sponsoren,
promenades, vipgedeeltes en beurskraampjes. Volgens Van Diessen draait het in de paardensport
allemaal om hospitality. De kwaliteit van de voorzieningen is in de paardensport vaak belangrijker dan
de sport zelf. Hij legt uit: “Paardensport is geen tennis waar iedereen op zijn plek zit en de
scheidsrechter zegt dat je stil moet zijn. Er is een programma in de piste, maar als je dat niet
interessant vindt, praat je over het weer of je gaat een rondje lopen. Het zijn evenementen voor zowel
mannen, vrouwen als kinderen met een heel plezierige vorm van hospitality. Als je naar de bezoekers
van het vip-gedeelte bij Indoor Brabant kijkt, dan zitten daar meer mensen die niets met paarden
hebben, dan die er direct iets mee te maken hebben. Het is zien en gezien worden.”
Mogelijkheden voor permanent gebruik na de Spelen
Een permanente accommodatie die puur draait op paardensportevenementen valt volgens Van
Diessen niet rendabel te exploiteren. De paardensportkalender zit zo vol dat er maar een paar dagen
per jaar overblijven waarop evenementen georganiseerd kunnen worden. Volgens Van Diessen zijn
er binnen de paardensport drie andere permanente gebruiksmogelijkheden:
1. de vestiging van een scholingsinstituut.
2. de vestiging van het Nederlandse stamboek.
3. het bieden van stalling.
Optie 1 valt af, want het nationale opleidingsinstituut en paardenonderzoekscentrum is al jaren
gevestigd in Deurne en wil daar niet weg. De vestiging van het stamboek leek tot voor kort nog een
reële optie en is twee jaar geleden ook door de gemeente ’s-Hertogenbosch verkend. De bond
besloot echter het stamboek in het voor de paardensport meer centrale Ermelo te vestigen. Dan blijft
alleen het bieden van stalling over, maar dat is een moeilijke markt waarin zeker in Brabant veel
aanbieders actief zijn tegen scherp concurrerende prijzen. “Elk dorp heeft hier wel een paar straten
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waar je paarden kwijt kunt”, aldus Van Diessen. “Zelfs een manege is al moeilijk te runnen op basis
van pensionstallen. Er zijn genoeg koeienboeren die vijftig worden en dan zeggen: ik stop met koeien,
ik maak er een paardenaccommodatie van. Die vragen 250 euro huur per maand voor een stal.
Tegen dat tarief kan een manege normaal gesproken de zaak niet kostendekkend krijgen.” Aan
paardensportbeoefenaars is in Brabant geen gebrek, maar ze moeten wel een reden hebben om een
accommodatie te bezoeken. Van Diessen merkt op dat er wel diverse kleinere accommodaties
bestaan, die net wat groter zijn dan een manege en waar regelmatig kleine wedstrijden gehouden
worden. Die zijn volgens hem met name succesvol doordat ze kwaliteit horeca leveren waarmee ze
de jaarrond inkomsten zeker stellen.
Andere gebruiksmogelijkheden
Als er geen markt is voor een grote paardensportaccommodatie, wat kan er dan met het terrein
gebeuren na afloop van de Spelen? Volgens Van Diessen kan de oplossing het beste gezocht
worden in andere recreatieve mogelijkheden. Vanwege de natuurlijke omgeving waarin het
Olympische paardrijden gehouden wordt, is dat een voor de hand liggende invulling. Dat is ook
precies wat bij het Georgia International Horsepark bij Atlanta gebeurd is. Daar kun je nog steeds
paardrijden, maar er is ook een camping, je kunt er golfen, mountainbiken, kayakken, er worden
burgeroorlogen nagespeeld en er zijn autoshows. Naast recreatieve gebieden die voor iedereen
toegankelijk zijn, kent Van Diessen ook voorbeelden uit Amerika van afgesloten resorts waar
paardenliefhebbers kunnen wonen en waar alle faciliteiten op een centrale plek in het resort aanwezig
zijn. In beide gevallen kan een deel van de stallen en inrijdvelden voor paarden na de Spelen blijven
bestaan. Er kan ook voor gekozen worden om na de Spelen helemaal niets meer met paardrijden te
doen op het terrein, maar de grond te gebruiken voor woningbouw, kantoren of een bedrijventerrein.
In dat geval wordt alleen de aangelegde ontsluiting op de snelweg nadien nog gebruikt.
Conclusies accommodaties paardensport
Een Olympische accommodatie voor paardensport kan na de Spelen niet op basis van paardensport
geëxploiteerd worden. Zoals bij andere paardensportevenementen in Nederland zal ook de
eventuele Olympische accommodatie na afloop helemaal of grotendeels afgebroken moeten worden.
Een deel van de stallen kan wellicht blijven staan, evenals restauratieve voorzieningen. In combinatie
met een golfterrein of andere vorm van ontspanning kan zo een nieuw recreatief oord gecreëerd
worden naar voorbeeld van het Georgia International Horsepark bij Atlanta. Maar er kan ook voor
gekozen worden het terrein na afloop helemaal niet meer voor paardensport of recreatie in te zetten,
maar voor bijvoorbeeld woningbouw. In dat geval wordt alleen van de aangelegde ontsluiting gebruik
gemaakt. Gezien het tijdelijke karakter van een Olympische paardensportaccommodatie heeft het
geen zin om de succesfactoren van zo’n accommodatie voor de lange termijn te benoemen. Die
factoren kunnen dus evenmin de basis vormen voor het vervolg van dit onderzoek. Omdat er toch
(hetzij beperkt) mogelijkheden zijn om ruimtelijk gezien iets over te houden aan het Olympische
paardrijden, zal ook deze sport in de volgende hoofdstukken nader bekeken worden. Het gaat dan
vooral om de eisen die de sport aan de tijdelijke locatie stelt en welke locatie binnen de gemeente
’s-Hertogenbosch het meest geschikt is.
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5.

Mogelijkheden ’s-Hertogenbosch

In de voorgaande twee hoofdstukken is op basis van literatuur en interviews met experts een lijst
opgesteld van succesfactoren van sportaccommodaties van Olympisch niveau. Aan de hand van die
factoren en de vereisten die aan Olympische accommodaties gesteld worden, wordt in dit hoofdstuk
de situatie in ’s-Hertogenbosch bekeken. Daarmee wordt antwoord gegeven op de derde deelvraag
van het onderzoek:
Welke mogelijkheden zijn er, gezien de vereisten en gevonden succesfactoren, voor Olympische
sporten in ‘s-Hertogenbosch?
Op basis van de bevindingen in hoofdstuk 4 moest al geconcludeerd worden dat de realisering van
een Olympisch hockeystadion voor ’s-Hertogenbosch geen haalbare kaart is. Voor een indoor hal
(voor gymnastiek en/of basketbal) en voor een locatie voor de paardensport zijn wellicht wel kansen.
Die worden in dit hoofdstuk verkend. In paragraaf 5.1 wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een
indoor hal; in paragraaf 5.2 worden de mogelijkheden voor de paardensport onderzocht.

5.1

Indoor hal

In het vorige hoofdstuk werd geconcludeerd dat een indoor hal van Olympisch formaat na de
eventuele Spelen alleen geëxploiteerd kan worden als er grootschalige evenementen worden
georganiseerd. Verder werden de factoren besproken die van invloed zijn op het succes van een
dergelijke evenementenhal. De meest bepalende factoren voor een indoor hal bleken:
•
•
•
•
•
•

De aanwezigheid van voldoende afnemers
Een vaste gebruiker
Kwalitatief aanbod
Multifunctionaliteit van de accommodatie
Goede bereikbaarheid
De financiering met voldoende eigen vermogen

Er hoeft geen nieuwe indoor hal gebouwd te worden als met de bestaande accommodaties kan
worden voldaan aan de Olympische eisen. Daarom wordt eerst bekeken wat nu al binnen het
bestaande evenementencomplex de Brabanthallen mogelijk is. Vervolgens wordt de mogelijkheid om
uit te breiden onderzocht aan de hand van de gevonden succesfactoren. Er wordt dus op de eerste
plaats gekeken of er voldoende markt is voor uitbreiding. Zijn er voldoende afnemers, maar ook zijn
er genoeg aanbieders om een kwalitatief aanbod te bieden? Willen grote organisatoren in ’sHertogenbosch programmeren en zijn er mogelijkheden om een vaste gebruiker aan te trekken? Om
deze vragen te kunnen beantwoorden, is in eerste instantie gebruik gemaakt van gegevens die via
desk research te verkrijgen zijn. Daarnaast is Peter Grefkens, locatiemanager van de Brabanthallen,
gevraagd naar de huidige markt en zijn verwachtingen van de toekomst. Naast de vraag of er
voldoende markt is voor een nieuwe accommodatie is ook gekeken waar de eventuele uitbreiding
binnen ‘s-Hertogenbosch kan worden gerealiseerd. Daarbij komt ook de bereikbaarheid en
financiering aan bod.
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De Brabanthallen
De Brabanthallen is een van de grootste beurzen- en evenementenlocaties van Nederland. Er vinden
congressen en beurzen plaats, sportieve evenementen zoals het hippische event Indoor Brabant en
popconcerten van onder andere Jan Smit, Nick & Simon en K3. Het complex bestaat uit diverse zalen
2
en hallen met een totale vloeroppervlakte van 44.000m . In de grootste hal, de Brabanthal, passen
maximaal vijftienduizend staande bezoekers en volgens een berekening van tribunebouwer Van
Stokkum kunnen er maximaal twaalfduizend zitplaatsen worden gecreëerd. Op dit moment is dat niet
genoeg om het Olympische basketbal- of gymnastiektoernooi te kunnen organiseren.

Figuur 4 : plattegrond Brabanthallen

Om het Olympische basketbal te kunnen huisvesten, moet de grootste hal achttienduizend zitplaatsen
bieden en de tweede hal vijftienduizend. Voor het Olympische gymnastiektoernooi moet de grootste
hal vijftienduizend plaatsen bieden (voor turnen en trampoline) en de tweede hal zevenduizend (voor
het onderdeel ritmisch). Dat betekent dat als ’s-Hertogenbosch het basketbaltoernooi wil kunnen
organiseren er twee nieuwe hallen gebouwd moeten worden, die elk groter zijn dan de grootste
bestaande hal. Voor het Olympische gymnastiektoernooi volstaat de bouw van één nieuwe grote hal
voor de onderdelen turnen en trampoline. De huidige Brabanthal zou namelijk gebruikt kunnen
worden voor het onderdeel ritmisch. Deze hal haalt met een maximum capaciteit van twaalfduizend
zitplaatsen ruim de NOC*NSF-norm van zevenduizend. Aan tribunebouwer Van Stokkum is gevraagd
te berekenen hoe groot de nieuwe hal voor de onderdelen turnen en trampoline moet zijn. Om
vijftienduizend zitplaatsen conform veiligheidsvoorschriften te kunnen realiseren, is volgens dit bedrijf
een hal nodig van minimaal 120/130 bij 80/90 meter. Die hal moet dus even lang zijn als de
Baroniehal en even breed als de Brabanthal. Overigens lijkt de Brabanthal op bovenstaande tekening
even lang als de Baroniehal, maar in werkelijkheid is de Baroniehal zes meter langer.
De markt
Het succes van een nieuwe grote hal hangt in belangrijke mate af van de markt. Omdat een indoor
hal zonder vaste tribunes multifunctioneel inzetbaar is, is er geen sprake van één markt, maar zijn er
meerdere markten relevant. Achtereenvolgens zullen de markten voor grote sportevenementen,
muziekevenementen en beurzen worden besproken.
Van deze drie biedt de markt voor grote sportevenementen ’s-Hertogenbosch de minste kansen. Het
aantal EK’s en WK’s in zaalsporten dat in Nederland gehouden wordt, is beperkt. In Ahoy, waar op dit
moment de meeste grote indoor sporttoernooien gehouden worden, staat dit voorjaar alleen het WK
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Tafeltennis op het programma. Behalve toernooien kan ook gedacht worden aan sportcompetities. In
hoofdstuk 3 en 4 bleek de aanwezigheid van een vaste gebruiker een positieve invloed te hebben op
de continuïteit en daarmee op een succesvolle exploitatie. Het moet dan echter wel om een
sportploeg gaan die voldoende toeschouwers trekt om de accommodatie redelijk te vullen. De enige
optie in ‘s-Hertogenbosch lijkt de topbasketbalploeg EifellTowers, die momenteel in de Maaspoorthal
speelt. Maar volgens Haya Mouridi, event manager van EiffelTowers, trekt deze ploeg gemiddeld
duizend tot vijftienhonderd toeschouwers. Dat is veel te weinig om een accommodatie met
vijftienduizend zitplaatsen te vullen. In Nederland hebben alleen voetbalclubs uit de eredivisie
voldoende supporters om zo’n grote accommodatie te vullen. FC Den Bosch speelt in de eerste
divisie en trekt gemiddeld maar vierduizend supporters, dus dat is evenmin een optie. De combinatie
mogelijk maken van een indoor evenementenaccommodatie met een goed bespeelbare grasmat
vraagt bovendien forse investeringen, zoals een te openen dak (ArenA) of een uitschuifbare grasmat
(Gelredome). Een grote indoor accommodatie in ’s-Hertogenbosch kan dus niet draaien op sport,
maar zal het moeten hebben van muziekevenementen en/of beurzen.
De markt van muziekevenementen is groot. Dagelijks bezoeken mensen op honderden verschillende
locaties in het land een concert. Maar de markt voor grootschalige muziekevenementen is niet zo
groot. De meeste poppodia kunnen maximaal een paar honderd bezoekers aan. Paradiso biedt
ruimte aan vijftienhonderd mensen en zelfs de Heineken Music Hall komt met een capaciteit van 5500
niet in de buurt van de vijftienduizend die voor een Olympische accommodatie benodigd is.
Schouwburgen en concertgebouwen zijn niet veel groter dan de poppodia. Het nieuwe Luxor telt
vijftienhonderd plaatsen, het Circustheater tweeduizend. Indoor concerten voor meer dan
vijftienduizend bezoekers kunnen in Nederland maar in een handvol accommodaties gehouden
worden: de ArenA, het Gelredome, Ahoy en vanaf het einde van dit jaar ook in de nieuwe Ziggo
Dome in Amsterdam. Uit de interviews in het vorige hoofdstuk bleken de bestaande grote
accommodaties nauwelijks last van concurrentie te ervaren. Maar dat kan veranderen als straks ook
de Ziggo Dome open gaat. De vraag is of daarnaast dan nog ruimte is voor nog een grote
accommodatie. In opdracht van het Bureau Promotie Podiumkunsten onderzocht TNS NIPO in 2007
de markt van podiumkunsten. Uit dat onderzoek (Foekema, 2008) bleek dat 62 procent van de
Nederlanders van twaalf jaar en ouder een vorm van podiumkunsten bezoekt. Gemiddeld doet men
dat vier keer per jaar. Van alle podiumbezoeken vindt vijftien procent plaats in een stadion of grote
hal. Volgens het CBS zijn er ongeveer 14 miljoen Nederlanders van twaalf jaar en ouder. Dat
betekent dat 0,62 x 14.000.000 = 8.680.000 Nederlanders jaarlijks 34.720.000 podiumbezoeken
brengen, waarvan ruim vijf miljoen in een stadion of grote hal.
Van de 5.320.000 mensen van twaalf jaar en ouder die niet naar concerten gaan, blijft het merendeel
thuis omdat ze er geen interesse in heeft, omdat ze niemand heeft om mee samen te gaan of omdat
concerten te duur zijn. Dertig procent van de mensen die geen concerten bezoeken, vindt dat ze er te
ver voor moet reizen. Binnen die groep van 1.595.000 mensen valt misschien nog een nieuwe
doelgroep aan te boren als het aanbod in ’s-Hertogenbosch wordt uitgebreid.
De huidige bezoekers van stadionconcerten hebben er gemiddeld 64 minuten reistijd voor over. Dat
betekent dat de verzorgingsgebieden van de grote concertaccommodaties in Nederland elkaar
overlappen. Behalve nieuwe concertgangers zouden de Brabanthallen met een uitbreiding van het
aanbod ook bezoekers kunnen trekken die nu naar Ahoy of de ArenA gaan, zeker als bepaalde
concerten alleen in ’s-Hertogenbosch plaatsvinden. Maar dan moeten die concerten er wel
geprogrammeerd worden. Naast de vraag of de consument een concert in ’s-Hertogenbosch wil
bezoeken, is het nog maar de vraag of evenementenorganisatoren, of beter gezegd: of Mojo
concerten in ’s-Hertogenbosch wil organiseren. Dat bedrijf organiseert ongeveer negentig procent van
alle concerten van grote internationale artiesten in Nederland en heeft daarmee bijna een monopolie
(Kosterman, 2005). Vanwege langlopende afspraken en contracten is het denkbaar dat Mojo eerder
voor de ArenA, Ahoy of de nieuwe Ziggo Dome kiest. De Ziggo Dome is voor 51 procent in eigendom
van live Nation, de moedermaatschappij van Mojo (Griffioen, 2010, p1). Mojo/ Live Nation heeft
bovendien een twintigjarig huurcontract afgesloten met de Ziggo Dome voor een minimum van twee
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miljoen per jaar. Daarmee staat al vast dat een deel van de artiesten van Mojo in de Ziggo Dome
geprogrammeerd zullen worden.
Mojo en andere organisatoren zijn op hun beurt afhankelijk van het aantal grote artiesten dat op
tournee gaat en dat is volgens Mojo dalende. Het evenementenbedrijf organiseerde in 2010 35
procent minder concerten dan in 2009 en verwacht voor 2011 geen verbetering (Griffioen, 2010, p1).
Tot slot is ook de voorkeur van de artiest zelf van belang. Wil een grote internationale artiest die
eenmalig in Nederland komt optreden wel in ’s-Hertogenbosch spelen, of heeft hij toch liever
Amsterdam in zijn tourlijst staan? In hoeverre het Gelredome concurrentie ervaart van
accommodaties in het Westen van het land, is helaas niet bekend. Gelredome wilde namelijk niet
meewerken aan dit onderzoek. Maar afgaande op bovenstaande staat wel vast dat De Brabanthallen
er niet zomaar vanuit mogen gaan dat met de bouw van een nieuwe grote hal ook automatisch grote
artiesten de accommodatie zullen aandoen.
Hoewel er enige overlap is, zijn op de markt voor grote beurzen net weer andere spelers actief dan op
de markt voor grote concerten. De grootste aanbieder van beurshallen is de Jaarbeurs in Utrecht,
gevolgd door de Amsterdamse RAI. De Brabanthallen komt op de derde plaats. De beurshallen van
Ahoy en het MECC in Maastricht zitten daar qua capaciteit iets onder. Verder zijn er verspreid door
het land nog diverse kleinere beurslocaties, zoals de IJsselhallen in Zwolle, Zeelandhallen in Goes,
Martiniplaza in Groningen, Rijnlandhal Arnhem, Beursgebouw Eindhoven en Omnisport Apeldoorn.
Accommodatie
Jaarbeurs Utrecht
RAI Amsterdam
Brabanthallen ’s-Hertogenbosch
Ahoy Rotterdam
MECC Maastricht

Aantal hallen
11
11
6
6
4

Totale vloeroppervlakte
2
100.000 m
2
87.000 m
2
34.965 m
2
30.000 m
2
29.500 m

Tabel 15: Top 5 Nederlandse beurshallen

Volgens CLC-Vectra, brancheorganisatie voor beurzen en congressen, vinden jaarlijks ongeveer
zeshonderd beurzen plaats, waar rond de zeven miljoen bezoekers op afkomen. De grootste
publieksbeurs is de Huishoudbeurs, de grootste vakbeurs is de Internationale Bouwbeurs. Het laatste
jaarlijkse brancheonderzoek werd in 2010 gepubliceerd over het jaar 2009. Daarin is over de hele
linie een dalende lijn te zien ten opzichte van het jaar 2008. Het aantal beurzen daalde met elf
procent, het aantal bezoekers met twee procent, het aantal exposanten met zeventien procent en het
verhuurde aantal meters met elf procent (Expovisie, 2010). Dat zijn geen cijfers op basis waarvan de
Brabanthallen zou moeten besluiten de huidige accommodatie uit te breiden. Het is echter denkbaar
dat de vertoonde daling eerder het gevolg is van economische crisis, dan van een structurele afname
in de interesse voor beurzen. De huidige dalende lijn hoeft niets te zeggen over de ontwikkeling van
de markt in 2028. Het is sowieso onmogelijk om goed te voorspellen hoe de markt er over zeventien
jaar uit zal zien. De cijfers van de voorbije jaren zouden geëxtrapoleerd kunnen worden, maar hoe
verder naar de toekomst je dat doet, hoe onbetrouwbaarder de uitkomst.
Interview Brabanthallen
Om toch enigszins een idee te krijgen van de eventuele groeimogelijkheden van de Brabanthallen, is
besloten om locatiemanager Peter Grefkens te interviewen. Verwacht mag worden dat hij vanuit zijn
functie een goed zicht heeft op de rol van de Brabanthallen in de bestaande markt en de eventuele
uitbreidingsmogelijkheden die er zijn.
Volgens Grefkens vinden in de Brabanthallen tussen de 120 en 130 dagen per jaar evenementen
plaats. Omdat veel evenementen ook dagen nodig hebben voor op- en afbouw zit de accommodatie
daarmee al bijna het hele jaar vol. Alleen in de maanden juli en augustus is het doorgaans rustig. De
programmering bestaat voor negentig procent uit beurzen en evenementen en voor tien procent uit
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muziek. Veelal gaat het daarbij om dance, zoals Armin van Buuren of Master of Hardcore. Daar zijn
twee redenen voor. Op de eerste plaats is dit een muziekstijl die volgens de organisatoren het beste
verkoopt in het zuiden van het land. Op de tweede plaats zijn hierbij geen zitplaatsen nodig, waardoor
deze evenementen gemakkelijker in de Brabanthallen kunnen worden georganiseerd dan concerten
waarbij tijdelijke zitplaatsen moeten worden gecreëerd. Een organisator van concerten met
zitplaatsen kiest volgens Grefkens eerder voor een accommodatie waar al standaard zitplaatsen in
zitten omdat daar minder kosten gemaakt hoeven te worden en de winst dus hoger zal zijn. Grefkens:
“Bij ons moeten er tribunefaciliteiten naar binnen gereden worden. Aangezien je voor een tribune
€7,50 per stoeltje moet rekenen, dan moet je voor tienduizend zitplaatsen al €75.000,- budget
meenemen. Bij Ahoy zitten die zitplaatsen er al in. Pas als Ahoy is volgeboekt en er komt nog een
grote artiest voorbij, dan zijn wij aan de beurt. Wil je een kans maken op de markt van concerten dan
moet je een vaste tribune hebben.” Maar Grefkens denkt niet dat een accommodatie met een vaste
tribune voor vijftienduizend bezoekers in ’s-Hertogenbosch rendabel te exploiteren valt. Hij bevestigt
de deals die Mojo heeft met Ahoy en ZiggoDome en beseft dat zelfs als de Brabanthallen wel een hal
met vaste tribune zou hebben de kans groot is dat ze tweede keus blijven. Door Life Nation Belgium
worden de Brabanthallen wel regelmatig benaderd, maar niet genoeg om de exploitatie van een jaar
mee rond te krijgen. Een grote sportploeg die voor vaste omzet is in ’s-Hertogenbosch evenmin
voorhanden. Indien de Brabanthallen de Spelen wil ontvangen en op de lange termijn voordeel wil
blijven houden van de uitbreiding kan volgens Grefkens beter gekozen worden voor een hal met
tijdelijke zitplaatsen.
Of er na de Spelen wel voldoende markt is voor zo’n hal, durft Grefkens ook niet met zekerheid te
zeggen. Bij diverse dancefeesten in de afgelopen maanden had hij meer kaarten kunnen verkopen
als de accommodatie groter was geweest. Hij beseft echter ook dat het aantal artiesten dat meer dan
vijftienduizend kaarten verkoopt niet groot is. Het aantal dancefeesten kan bovendien niet worden
uitgebreid vanwege het beperkte aantal nachtvergunningen dat de Brabanthallen bezit. De
accommodatie mag vier keer per jaar tot zeven uur ’s ochtends open blijven, één keer tot drie uur en
zes keer tot twee uur. Of de uitbreiding gebruikt kan worden voor beurzen valt ook nog te bezien. “We
hebben op dit moment drie beurzen die de hele accommodatie gebruiken”, zegt Grefkens. “Maar we
zijn nu ingericht op deze aantallen vierkante meters en daar sturen onze accountmanagers ook op.”
De aanstelling van enkele accountmanagers voor congrescentrum ‘1931’ bleek enkele jaren terug
genoeg om van nul procent aandeel in de congresmarkt naar een bijna honderd procent bezetting te
gaan. Wat voor de congresmarkt gold, hoeft echter bij beurzen helemaal niet op te gaan. Het aanbod
aan grote beurzen is namelijk zeer beperkt. De RAI heeft jaarlijks circa vijftien echt grote beurzen en
de Jaarbeurs zes. Als Brabanthallen nu zelf in een nieuwe hal zouden moeten investeren, zouden ze
het volgens Grefkens niet doen. Als de bouw van een nieuwe hal echter vanuit Olympisch budget zou
worden betaald, dan staat de organisatie er wel voor open. Grefkens schat in dat Brabanthallen er
met een extra hal jaarlijks ongeveer twee à drie miljoen euro aan vaste kosten bij krijgt. Zoals hij er nu
tegenaan kijkt, willen en kunnen ze daar de organisatie wel op inrichten.
Locatie
Volgens Grefkens kan een nieuwe hal alleen succesvol worden als deze op de huidige locatie wordt
gebouwd. De hal moet namelijk verbonden zijn met de bestaande hallen. “Organisatoren willen
kunnen schakelen met hallen”, zegt Grefkens. “Vandaar dat wij grote hallen hebben met kleine hallen
ertussen. Als de tienduizend vierkante meter van de Brabanthal net te klein blijkt, kunnen ze er de
Kempenhal bij nemen en zo doorgroeien naar twaalfduizend vierkante meter. Willen ze nog meer dan
nemen ze nog een hal erbij.” Op die manier biedt Brabanthallen altijd de maximale gewenste
capaciteit op één locatie zonder hallen maar half te gebruiken.
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Het is op de huidige locatie de vraag
of er wel plaats is voor een grote
nieuwe hal. De enige onbebouwde
ruimte op het bestaande terrein
wordt ingenomen door
parkeerplaatsen en uitbreiding van
het terrein is onmogelijk doordat het
bijna helemaal omringd wordt door
water. Zie afbeelding.

Afbeelding 21: luchtfoto Brabanthallen

Op het eerste gezicht lijken er vier mogelijke oplossingen te zijn:
1.
De nieuwe hal komt op de plaats van de huidige Baroniehal. De nieuwe hal moet even lang zijn
als de Baroniehal, maar 23 meter breder. De open ruimte tussen de Baroniehal en de
Brabanthal is 47 meter, dus dat past. De accommodatie wordt bij deze optie nauwelijks groter,
waardoor de huidige parkeerplaats voor de meeste evenementen groot genoeg blijft. Ook nu al
wordt soms van een tijdelijke parkeerplaats gebruik gemaakt. Het nadeel van deze optie is dat
er veel kosten gemaakt moeten worden zonder dat de accommodatie er een nieuwe hal bij
krijgt.
2.
De leegstaande De Gruyter fabriek wordt gesloopt. Daardoor ontstaat veel ruimte waarop een
nieuwe hal gebouwd kan worden.
3.
De nieuwe hal wordt op het huidige parkeerterrein gebouwd. Daarbij gaat ongeveer een derde
van het parkeerterrein verloren, terwijl de komst van een nieuwe hal de vraag naar nieuwe
parkeerplaatsen juist doet toenemen. Afgaande op de te realiseren grootte van de
accommodatie zal de toekomstige parkeerbehoefte ergens tussen het huidige aantal
parkeerplaatsen (4400) en dat van de Utrechtse Jaarbeurs (6500) komen te liggen. Een
goedkoop uitgevoerde parkeergarage kost al snel 15.000 euro per parkeerplaats. Indien 5500
auto’s hierin moeten worden ondergebracht, kost dat 5500 x 15.000 = 82,50 miljoen euro. Dat
wordt meer als voor een ondergrondse oplossing wordt gekozen. Een goedkoper alternatief is
om de parkeerplaatsen van De Gruyter Fabriek bij de parkeerplaats van de Brabanthallen te
trekken en/of om elders parkeergelegenheid te creëren. Bijvoorbeeld op het leegstaande
voormalige Michelinterrein naast de jachthaven. Dit terrein wordt nu al incidenteel ingezet als
parkeerterrein.
4.
De doodlopende watertak naast de hallen kan worden gedempt. Daarop kan dan een nieuwe
hal gebouwd worden. Ook dit is geen goedkope oplossing. Indien hiervoor gekozen wordt,
moet ook het parkeerterrein worden uitgebreid. Bovendien moet binnen deze oplossing de
jachthaven van WSV Neptunes worden verplaatst.
Na een eerste navraag bij de afdeling strategie van de gemeente en bij de Brabanthallen blijken de
eerste twee opties al uitgesloten. De eerste optie kan volgens de Brabanthallen niet. De ogenschijnlijk
grote ruimte tussen de Brabanthal en de Baroniehal is nodig om vrachtwagens te laten laden, lossen
en keren. Deze ruimte wil de Brabanthallen niet prijsgeven. De tweede optie is volgens de gemeente
uitgesloten. De Gruyter fabriek wordt momenteel namelijk met hulp van provinciale en Europese
subsidies voor zestien miljoen euro gerenoveerd. Tevens loopt er een procedure om van de fabriek
een gemeentelijk monument te maken. Optie 3 en 4 blijven dus over. In het volgende hoofdstuk
worden deze opties verder uitgewerkt en wordt bekeken in hoeverre ze aansluiten bij ruimtelijke
plannen voor het gebied.
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Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van de Brabanthallen lijkt
gezien de gunstige ligging aan uitvalswegen
geen belemmering te vormen om de Spelen te
kunnen organiseren. Autoverkeer kan vanaf de
snelweg via de Rietveldenweg en de
Zandzuigerstraat binnen enkele minuten de
hallen bereiken. Bij het oprijden van het
parkeerterrein ontstaat echter vaak een file, die
bij grote evenementen bijna tot aan de
snelweg staat. Daarvoor zou een oplossing
gezocht moeten worden. Per openbaar vervoer
is het terrein goed te bereiken. Stadsbus 65
stopt voor de deur, maar vanuit het station is
de locatie ook te voet te bereiken. De
wandeling duurt circa twintig minuten. Om de
grote bezoekersstroom van de Spelen nog
beter op te vangen, kan ook een tijdelijk station
aangelegd worden ter hoogte van de
Brabanthallen.

Figuur 5: kaart Brabanthallen en omgeving

Financiering
De laatste belangrijke factor die bekeken moet worden, is de mogelijkheid om de nieuwe hal te
financieren. In de voorgaande hoofdstukken bleek vooral de hoeveelheid eigen vermogen die er in
gestoken kan worden van belang voor het succes op lange termijn. Hoe meer eigen vermogen, hoe
lager de rentelasten en dus hoe makkelijker het is om de exploitatie rond te krijgen. Indien ’sHertogenbosch gastheer zou worden van het Olympische gymnastiek en er een nieuwe hal en extra
parkeervoorziening gebouwd gaat worden bij de Brabanthallen, dan zouden in principe de volgende
partijen betrokken kunnen worden bij de financiering.
-Organisatie Comité Olympische Spelen (OCOS)
-Libéma (Brabanthallen)
-gemeente
Zoals in hoofdstuk 1 besproken is, kan van het OCOS voornamelijk een bijdrage verwacht worden
aan de kosten die direct aan de Spelen gerelateerd zijn, zoals tijdelijke tribunes, een persruimte,
bewegwijzering enzovoorts. De bouwkosten van de hal en de aanlegkosten/ bouwkosten van een
nieuwe parkeervoorziening dienen een lange termijn doel en vallen daarom veel moeilijker op het
Olympisch budget te verhalen. Indien de verdeelsleutel van Maré en Berghe (2004) wordt
gehanteerd, dan levert het OCOS aan deze infrastructuur een bijdrage van maximaal 42 procent, mits
deze uitgaven als uitsluitend Olympisch worden aangemerkt. De gemeente en private partijen moeten
dus minimaal 58 procent van de kosten opbrengen. Van Libéma, de private partij in kwestie, hoeft
echter niet veel verwacht te worden. Volgens Grefkens wil zijn bedrijf wel een nieuwe hal exploiteren,
maar aan de bouw van de hal en een nieuwe parkeervoorziening wil Libéma niet meebetalen.
Grefkens schat in dat een nieuwe hal circa zeven miljoen euro kost. Die investering wil Libéma gezien
de onzekere markt niet doen. Zonder bijdrage van Libéma moet de gemeente alleen al voor de bouw
van de hal minimaal 0,58 x 7 = 4.060.000 euro ter beschikking willen stellen.
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Conclusie indoor hal
In deze paragraaf zijn de mogelijkheden onderzocht om in ’s-Hertogenbosch de indoor sporten
basketbal en gymnastiek te houden. Omdat de huidige accommodatie van de Brabanthallen niet
groot genoeg bleek, is bekeken of uitbreiding mogelijk is. Daarbij is zowel gekeken naar de fysieke
mogelijkheden om een nieuwe hal te bouwen als naar de haalbaarheid om die hal te exploiteren. De
situatie in ’s-Hertogenbosch is daarbij getoetst aan de in het vorige hoofdstuk vastgestelde
succesfactoren. Zijn er voldoende afnemers? Is er een vaste gebruiker? Kan er voldoende kwalitatief
aanbod geboden worden? Is de accommodatie goed bereikbaar? En tot slot: kan de nieuwe hal
gefinancierd worden?
Noch de markt voor sportevenementen, noch de markt voor concerten of beurzen lijkt uitbreiding van
de huidige accommodatie te rechtvaardigen. Het aantal bezoekers kan mogelijk nog groeien, maar
het bieden van voldoende programma blijkt een probleem en een vaste gebruiker is niet voorhanden.
Het is dus duidelijk dat er voor twee nieuwe grote hallen zeker geen markt is. Daarmee kan de
mogelijkheid om het Olympische basketbal in ’s-Hertogenbosch te houden worden doorgestreept.
Ook is het nog maar de vraag of Brabanthallen één extra hal (die nodig is voor gymnastiek)
geëxploiteerd kan krijgen. Niettemin wil Libéma die uitdaging wel aangaan, mits gekozen wordt voor
een hal zonder vaste zitplaatsen en de hal op het huidige terrein wordt gerealiseerd. Een financiële
bijdrage aan de bouw van die hal of aan de benodigde extra parkeergelegenheid wil het bedrijf niet
leveren. Een eventuele bijdrage vanuit het OCOS zal naar verwachting nog niet de helft van de
kosten dekken. Dat betekent dat het Olympische gymnastiek op zich wel in ’s-Hertogenbosch te
realiseren valt, maar dat de kosten grotendeels op het bordje van de gemeente komen te liggen.
Alleen al de bouw van de hal bedraagt zeven miljoen euro. Daar komen nog kosten bij voor het
realiseren van nieuwe parkeerplaatsen.
Ruimtelijk gezien lijken er twee mogelijkheden te zijn om de nieuwe hal en benodigde
parkeergelegenheid te creëren. Een aandachtspunt daarbij is de bereikbaarheid van het complex.
In het volgende hoofdstuk zal bekeken worden of en hoe met de eventuele uitbreiding van de
Brabanthallen valt aan te sluiten op bestaande ruimtelijke plannen van de gemeente.
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5.2

Paardensport

In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat accommodaties voor paardensportevenementen vrijwel
altijd tijdelijk worden opgebouwd. Daardoor is het moeilijk om op de lange termijn ruimtelijk profijt te
hebben van deze Olympische sport. Toch liggen er kansen, voornamelijk in de ontsluiting van het
terrein. Daarom worden ook van deze sport de mogelijkheden in ’s-Hertogenbosch onderzocht.
De belangrijkste voorwaarde om de paardensport te kunnen organiseren, is dat er een stuk grond van
30 hectare beschikbaar is. Om zo min mogelijk kosten te hoeven maken, moet deze grond bij
voorkeur voldoen aan de volgende eigenschappen:
• een stevige ondergrond
• onbebouwd
• geen beschermd natuurgebied, maar wel in natuurlijke omgeving
• goed bereikbaar via weg en/of openbaar vervoer
• (grotendeels) in eigendom van de gemeente
Samen met de afdeling grondzaken van de gemeente is bekeken waar binnen de gemeente ’sHertogenbosch grond te vinden is die voldoet aan bovenstaande kenmerken. Die locaties worden in
deze paragraaf besproken. Om de bodemgesteldheid te beoordelen, is gebruik gemaakt van
onderstaande kaart van Alterra en van een interactieve kaart van Geonet, een programma dat binnen
het ict-netwerk van de gemeente ’s-Hertogenbosch te gebruiken is. De meest geschikte grond voor
het evenement is de geelgekleurde zandgrond. Vrijwel het hele gebied ten noorden van de stad
bestaat uit rivierklei, wat minder geschikt is. Ook de paarse veengronden zijn te drassig. Op de kaart
daarnaast staan in lichtgroen de natuurgebieden behorend tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
weergegeven. Hiertoe behoort bijvoorbeeld het Bossche Broek, een Natura 2000-gebied ten zuiden
van de stad.
Kaart links
bebouwing
Water
rivierklei
Veen
Zand
Leem
Kaart rechts
EHS

Figuur 6: bodemsoorten ’s-Hertogenbosch

Figuur 7: EHS rond '-Hertogenbosch

Alle locaties van minimaal 30 hectare binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch die dichtbij een snelweg
en/of spoor liggen en die vanwege de bodemgesteldheid of beschermde natuurwaarden niet afvallen,
staan op de afbeelding hiernaast
aangegeven. Er zijn vier opties die in
het vervolg van dit hoofdstuk verder
zullen worden uitgewerkt:
1.
2.
3.
4.

Autotron
Coudewater
Avenue2
Kloosterstraat

Figuur 8: mogelijke locaties paardensport
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Optie 1: Autotron
Het Autotron, onderdeel van Libéma, ligt ten oosten
van ’s-Hertogenbosch en nog net binnen de
gemeentegrens. Het was ooit een
automuseum/attractiepark. Tegenwoordig wordt het
complex gebruikt voor diverse indoor en outdoor
evenementen. Jaarlijks komen er circa 350 duizend
bezoekers. De overdekte accommodatie bestaat uit
drie grote hallen van respectievelijk 6458, 2743 en
2
1485m , een café, een restaurant en enkele kleine
Afbeelding 22: Unicef Open tennistoernooi
zalen. Het buitenterrein is 4,5 hectare groot. Hier
vindt het jaarlijkse grastennistoernooi Unicef open plaats (zie afbeelding). Het center court met
tribunes wordt voor dit evenement tijdelijk opgebouwd. Op die manier kan ook het Olympische stadion
voor de onderdelen dressuur en springen worden gebouwd. Voor de Spelen is het terrein echter niet
groot genoeg. Daarvoor zou de
aangrenzende grond erbij genomen moeten
worden. Zoals op het kaartje te zien is, heeft
de gemeente twee stukken grond in bezit. In
totaal is dat tien hectare grond. Er moet dus
nog minimaal vijftien hectare worden
aangekocht of gehuurd bij particuliere
grondeigenaren. De omliggende grond is in
bezit van drie verschillende eigenaars. Het
voordeel van het Autotron-terrein is dat
gebruik gemaakt kan worden van vaste
voorzieningen. De driehonderd mobiele
stallen kunnen in een van de hallen geplaatst
worden. Dat is goedkoper en prettiger voor
paard en ruiter dan in een tent. Ook het
perscentrum kan in het gebouwencomplex
worden gehuisvest.
Er is een parkeerplaats aanwezig van
vierduizend vakken, hoewel de gemeente slechts een vergunning heeft verleend voor maximaal
tweeduizend vakken. Die parkeerplaats moet bij de komst van de Spelen nog verder worden
uitgebreid. Peter Grefkens van Libéma hanteert de regel dat bij evenementen ongeveer zeventig
procent met de auto komt en dat er gemiddeld 2,3 mensen in een auto zitten. Voor de zestienduizend
bezoekers van het Olympische paardrijden zouden volgens die berekening 4870 parkeerplaatsen
nodig zijn. Dat betekent dat het huidige parkeerterrein met 870 plaatsen moet worden uitgebreid en
dat er een aanvullende vergunning moet worden verleend voor 2870 plaatsen. Een aandachtspunt
hierbij is dat het Autotron in de 25 jaarsbeschermingszone van waterwingebied Nuland ligt, zoals
vastgelegd in de Provinciale Milieuverordening van maart 2010. Binnen deze zone geldt dat: “risico´s
voor de kwaliteit van het grondwater zo klein mogelijk dienen te blijven en dat er aanvullende,
beschermende maatregelen worden getroffen, die redelijkerwijs nodig zijn om grondwatervervuiling te
voorkomen” ( gemeente Maasdonk, 2010, p.25). 1500 parkeerplaatsen zijn daarom al voorzien van
een vloeistofdichte verharding. De overige parkeerplaatsen moeten ook nog daarvan worden
voorzien.
Deze investering in parkeerplaatsen hoeft niet gedaan te worden indien alle toeschouwers verplicht
per openbaar vervoer naar de locatie moeten reizen. Bij de Olympische Spelen is een dergelijke
combinatieregeling van ticket en vervoer niet ongebruikelijk. De locatie Autotron ligt echter niet aan
het spoor, maar op tien à vijftien minuten rijden van het centraal station. Als binnen twee uur tijd
zestienduizend toeschouwers per bus de locatie moeten bereiken, dan moeten er tachtig bussen van
vijftig zitplaatsen worden ingezet, die elk vier keer op en neer rijden. Dat is een dermate grote
logistieke operatie dat het OCOS wellicht eerder zal kiezen voor uitbreiding van de parkeerplaats of
voor een andere locatie die wel per trein bereikbaar is.
Figuur 9: gemeentelijke grond bij Autotron
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Voor het Olympische paardrijden is het gebruikelijk dat de wedstrijdaccommodatie tijdelijk wordt
opgebouwd. Deze kosten zullen vrijwel geheel verhaald kunnen worden op het OCOS. Omdat op
deze locatie bepaalde voorzieningen al aanwezig zijn, is dit voor het OCOS een voordelige keuze.
Daar staat tegenover dat de kansen voor de gemeente om ruimtelijk te profiteren van de Spelen op
dit terrein beperkt zijn.
Het gebied van en rond het Autotron is niet meegenomen in het recent verschenen bestemmingsplan
Buitengebied, maar zal worden beschreven in een apart bestemmingsplan dat nog in de maak is.
Daarnaast wordt het gebied besproken in de nieuwe algehele structuurvisie voor de stad, die
eveneens op dit moment wordt herzien. De input voor deze ruimtelijke plannen zal komen van de in
december 2010 opgestelde Verkenning Ontwikkelingsrichting Autotron e.o. (Marcellis, 2010). In het
volgende hoofdstuk zal bekeken worden in hoeverre deze verkenning aanknopingspunten biedt voor
de Olympische ambities.
Optie 2: Coudewater
Landgoed Coudewater ligt ten zuiden van Rosmalen tussen de A59 en waterloop de Grote Wetering.
Coudewater was oorspronkelijk een klooster
van de orde van Birgittijnen, maar doet al
sinds 1870 dienst als psychiatrische
inrichting. Het gebouwencomplex
(linksonder op de kaart) staat op de
Rijksmonumentenlijst en ligt in een
parkachtige omgeving tegen de
Berlicumseweg. Ten oosten van dit
historische landgoed (richting Het Vinkel) ligt
een gebied dat in principe geschikt is om er
het Olympische paardrijden te houden. De
bereikbaarheid is goed, want het gebied ligt
vrijwel direct aan afrit 49 Rosmalen-Oost.
De grond is echter niet van de gemeente en
het is ook niet mogelijk om het aan te kopen.
De huidige eigenaars Coudewater en de familie Van Rijckevorsel van Kessel starten naar
verwachting nog dit jaar met de aanleg van een golfbaan. Daarvoor is al een intentieverklaring
ondertekend. Deze optie wordt daarmee zeer onwaarschijnlijk.
Figuur 10: Landgoed Coudewater

Optie 3: Avenue2
In de strook grond tussen de A2 en
Rosmalen wordt momenteel een nieuw
tracé van de Zuid-Willemsvaart aangelegd
(zie blauwe stippellijn). Dit kanaal loopt nu
nog dwars door de binnenstad van ’sHertogenbosch. Vanaf eind 2014 wordt de
beroepsvaart om de stad heen geleid.
Tussen de snelweg, het nieuwe kanaal en
het spoor bezit de gemeente 22,5 hectare
grond. De grond direct onder het spoor is
deels van de staat en deels provinciaal
bezit. Met de aanleg van het kanaal wordt
er een spoorwegonderdoorgang
gerealiseerd, waardoor de grond onder en
boven het spoor op elkaar aangesloten
Figuur 11: grond gemeente Avenue2

worden. Bij elkaar opgeteld is de grond
groot genoeg om er het Olympische
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paardrijden te organiseren. Een goede ontsluiting over de weg kan redelijk eenvoudig worden
gerealiseerd vanaf afslag 20 van de A2. Bovendien zou er een nieuw (tijdelijk) station aangelegd
kunnen worden. Dit is een groot voordeel ten opzichte van de locatie Autotron, die niet aan het spoor
ligt. Het gebied wordt momenteel alleen gebruikt door een crossbaan en er zijn op korte termijn geen
concrete ontwikkelplannen. Wel is er in 2002 een structuurvisie voor het gebied, Avenue2 genoemd,
opgesteld. Deze visie ligt volgens de afdeling projectontwikkeling van de gemeente echter al enkele
jaren in de ijskast. In het volgende hoofdstuk zal bekeken worden in hoeverre de Olympische ambities
binnen deze visie passen.
Optie 4: Kloosterstraat
Het vierde en laatste optionele
gebied ligt ten zuidoosten van de
stad. Rond de Kloosterstraat bezit de
gemeente diverse lappen grond. Bij
elkaar opgeteld is dit genoeg grond
om het Olympische paardrijden op te
kunnen organiseren. De percelen
zijn alleen niet aaneengesloten. Met
name Van Schijndel Vastgoed bezit
veel van de tussenliggende grond.
Van dit bedrijf moet grond
aangekocht worden of er moet grond
geruild worden om aan de
benodigde oppervlakte van 30
hectare te komen. Het gebied ligt
gunstig aan de A2. Ontsluiting is
mogelijk vanaf afslag 21
Veghel/knoooppunt Hintham of
afslag 22 Sint-Michielsgestel. Het spoor ligt te ver van de locatie af om zoals bij Avenue2 een tijdelijk
station te realiseren. Maar de aanleg van parkeerplaatsen is hier minder kostbaar dan bij het Autotron
omdat dit terrein buiten het waterwingebied ligt. Daarnaast kan ook hier voor de inzet van speciale
bussen gekozen worden. De reguliere buslijnen rijden ten zuiden van het gebied over de
Bosschebaan en ten noorden langs het huidige tracé van de Zuid-Willemsvaart. De toekomst van de
Kloosterstraat wordt kort beschreven in de structuurvisie van Avenue2.
Figuur 12: grond gemeente Kloosterstraat

Conclusie paardensport
De belangrijkste voorwaarde om het Olympische paardensporttoernooi in ’s-Hertogenbosch te
kunnen houden, is dat er een goed bereikbaar stuk zandgrond van dertig hectare beschikbaar is. In
de voorgaande paragraaf zijn vier gebieden bekeken die op basis van de bodemgesteldheid, natuur
en ligging in aanmerking komen. De optie Coudewater is hiervan de minst haalbare optie, omdat – in
tegenstelling tot bij de andere drie – de gemeente hier geen grond bezit, noch kan verwerven, omdat
de eigenaars op korte termijn andere ontwikkelplannen hebben. De drie opties die overblijven zijn
Autotron, Avenue2 en Kloosterstraat. Alle drie de locaties liggen vrijwel direct aan een snelweg. Het
Autrotron aan de A59, Avenue2 en Kloosterstraat aan de A2. Op dit moment is geen van de locaties
gemakkelijk per trein te bereiken, maar Avenue2 ligt wel aan het spoor, dus daar zou een tijdelijk
station gebouwd kunnen worden. Avenue2 heeft bovendien als voordeel dat alle grond hier in
eigendom van de gemeente, de provincie of het rijk is. Een minpunt van deze locatie is dat dit de
minst natuurlijke omgeving is. De locatie Autotron ligt daarentegen mooi tegen de bossen aan. Daar
zijn bovendien veel permanente voorzieningen aanwezig, waardoor de accommodatiekosten voor het
OCOS lager zullen zijn. Daar staat dan weer tegenover dat de aanleg van parkeerplaatsen op die
locatie duurder is door de beschermende maatregelen die getroffen moeten worden vanwege de
waterwinning in dit gebied. Er bestaan geen recente ruimtelijke plannen voor het gebied op en rond
het Autotron, maar in december 2010 is wel een verkenning gemaakt die de input moet leveren voor
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zowel een nieuw bestemmingsplan als voor de nieuwe structuurvisie van de stad. De toekomst van
Avenue2 staat beschreven in de reeds in 2002 verschenen Integrale Structuurvisie Avenue2/
Kanaalzone, waarin ook een paragraaf aan de Kloosterstraat is gewijd. In het volgende hoofdstuk zal
bekeken worden in hoeverre de ruimtelijke plannen aansluiten bij de eventuele komst van het
Olympische paardensporttoernooi.
Samenvattend schema grond voor paardensport
Bodem
Bebouwing
Omgeving
EHS
Waterwingebied
Ligging aan snelweg
Ligging aan spoor
Eigendom

Mogelijkheid koop/ huur
Ruimtelijke plannen van
de gemeente

Autotron
zand
evenementen
complex
bossen en
weilanden
nee
ja
aan A59
nee
Libéma/ gemeente

Coudewater
zand
psychiatrisch
complex
bossen en
weilanden
nee
Voor de helft
nabij A59
nee
Coudewater/
Rijckevorsel

Avenue2
zand
een crossbaan

Kloosterstraat
zand
enkele boerderijen

weilanden

weilanden

nee
nee
aan A2
ja
gemeente/
provincie/ rijk

ja
Verkenning ter
input van nog te
maken
bestemmingsplan
en structuurvisie

nee
geen

ja
Integrale
Structuurvisie
Avenue2/
Kanaalzone uit
2002

nee
Nee
aan A2
nee
gemeente/ Van
Schijndel vastgoed/
boeren
ja
Integrale
Structuurvisie
Avenue2/
Kanaalzone uit
2002

Tabel 16: samenvatting grond voor paardensport
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6.

Inpassing Olympische ambities in ruimtelijke plannen

In het vorige hoofdstuk bleken zowel voor de Olympische onderdelen van het gymnastiek als
paardrijden mogelijkheden te zijn in ’s-Hertogenbosch. In dit hoofdstuk wordt bekeken hoe die vallen
in te passen in de ruimtelijke plannen van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Daarmee wordt antwoord
gegeven op de vierde en laatste deelvraag van dit onderzoek:
Hoe kunnen de mogelijkheden voor Olympische sporten worden ingepast in de bestaande ruimtelijke
plannen zodat de gemeente ’s-Hertogenbosch kan profiteren van de ruimtelijke investeringen?
Paragraaf 6.1 kijkt naar de inpassing van de nieuwe hal in de ruimtelijke plannen rond de
Brabanthallen. Paragraaf 6.2 kijkt in verband met het Olympische paardrijden naar de verkenning
voor het gebied rond het Autotron en naar de structuurvisie voor Avenue2 en de Kloosterstraat.

6.1

Nieuwe hal Brabanthallen

De meest recente plannen voor het gebied rond de Brabanthallen staan beschreven in de
‘Verkenning ontwikkelingspotenties Industriehaven en omgeving’ (Sedee, 2011). Deze verkenning is
in maart verschenen en zal naar verwachting na de zomer in de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch
worden besproken. Diverse ontwikkelingen in dit gebied en de directe omgeving vormden de
aanleiding tot het schrijven van de verkenning:
• De toegenomen verkeersdruk door ontwikkeling van de Brabanthallen en het in 2010
geopende bijbehorende congrescentrum ‘1931’.
• De herontwikkeling van De Gruyter Fabriek tot een creatief ondernemerscentrum.
• Het doortrekken van de Parallelweg over de Dieze richting Ertveld.
• De herstructurering van de ten zuiden van het complex gelegen wijk Boschveld.
Op dit moment rijdt al het autoverkeer naar de Brabanthallen aan de noordelijke zijde het
parkeerterrein op (blauwe pijl). Daarbij ontstaat zeker bij grote evenementen een file op de
Zandzuigerstraat, die in het ergste geval helemaal doorloopt over de Rietveldenweg tot aan de
snelweg. Daarnaast is er sprake van
verkeersdrukte op de Diezekade
vanuit de wijk Boschveld. Ongeveer
acht keer per jaar is het
parkeerterrein van de Brabanthallen
te klein en wordt gebruik gemaakt
van het leegstaande Michelin-terrein
(tussen de Bibendumstraat en de
oude Vlijmenseweg) en van een
noodparkeerplaats aan de overkant
van de Dieze. Deze twee
noodparkeerterreinen zullen mogelijk
allebei verdwijnen. De gemeente wil
het Michelin-terrein graag
meenemen in de herontwikkeling
van de wijk Boschveld. Daar wordt
toekomstige bebouwing gewenst. De
noodparking aan de overkant van de
Dieze komt te vervallen vanwege de
doortrekking van de Parallelweg
Figuur 13: kaart Brabanthallen en omgeving
richting Ertveld.
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Enerzijds ligt er dus de vraag om de verkeersdoorstroom te verbeteren en anderzijds om meer
parkeerplaatsen te creëren om het wegvallen van de noodparkeerplaatsen op te vangen. Daarbij
wordt tevens gestreefd naar een betere aansluiting van de Brabanthallen en De Gruyter Fabriek op
het station en het centrum van de stad. Bovendien moet voorkomen worden dat er te veel
verkeersdruk en parkeeroverlast ontstaat in de wijk Boschveld.
De verkenning draagt diverse oplossingen aan met als gemeenschappelijk kenmerk dat het verkeer
vanaf de snelweg wordt gesplitst in een stroom noordwaarts richting het bestaande parkeerterrein en
een stroom zuidwaarts richting een nieuw parkeerterrein ten zuiden van de Brabanthallen. Dat
parkeerterrein moet rond of op de plek van de huidige haven gerealiseerd worden. Onderstaande
kaart laat een mogelijke oplossing zien. De blauwe stippellijn geeft de nieuwe zuidelijke route aan, die
via een brug naar de landarm van de haven leidt, waarop nieuwe parkeerplaatsen worden gecreëerd.
Voetgangers kunnen vervolgens over een voetgangersbrug naar De Gruyter Fabriek en
Brabanthallen (de paarse pijl). De groene strook aan het water, ten noorden van de Brabanthallen, is
de huidige Diezekade. Volgens de verkenning moet die autovrij gemaakt worden, zodat een
aantrekkelijke wandelpromenade kan worden aangelegd tussen de Brabanthallen en het centrum van
de stad. De gestippelde paarse pijl (midden onder) geeft de looproute van het station naar de
Brabanthallen aan.

Figuur 14: verkeers- en parkeerplan Brabanthallen

Naast bovenstaande uitwerking, geeft de verkenning
nog andere varianten. De precieze plaats en grootte van
de parkeerplaatsen en de toekomstige invulling van de
haven wisselt per variant. Er is ook een variant waarbij
één arm van de haven wordt gedempt (zie hiernaast).
Daarbij ontstaat zoveel ruimte voor parkeren dat de
huidige parkeerplaats niet meer nodig is en bebouwd
kan worden. Hoewel de noordelijke parkeerplaats in die
variant verdwijnt, blijft wel het idee van de twee routes
gehandhaafd, doordat er een nieuwe weg wordt
aangelegd achter De Gruyter Fabriek om.
Figuur 15: alternatief dempen haven
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De laatste variant sluit het beste aan op de Olympische ambities, omdat deze variant ruimte biedt aan
de bouw van een nieuwe hal op de huidige parkeerplaats. Aan het dempen van de haven kleven
echter diverse nadelen:
• Het dempen van de havenarm leidt tot een verlies aan ruimtelijke kwaliteit. De beoogde
looproute van het station via Boschveld naar De Gruyter Fabriek voert in deze variant niet
direct langs het water, maar langs parkeerplaatsen en is daarmee minder aantrekkelijk.
• De haven moet verplaatst worden naar de andere waterarm. Dat betekent dat de daar
gelegen woonboten op hun beurt een nieuwe ligplek moeten krijgen.
• Het oppervlakte open water wordt kleiner en moet elders gecompenseerd worden,
bijvoorbeeld door de Ertveldplas aan de noordzijde te vergroten.
• Volgens een meting uit 1998 ligt in de haven een laag van een halve meter zwaar
verontreinigd slip, dat gesaneerd moet worden. De afdeling Milieu schat in dat dit circa twee
miljoen kost.
• Bovendien is er mogelijk nog niet-geëxplodeerde munitie uit de Tweede Wereldoorlog
aanwezig die verwijderd moet worden.
• Het dempen zelf brengt kosten met zich mee, zoals het storten van zand en het plaatsen van
een nieuwe stalen damwand.
Volgens een kostenraming van de afdeling Economische zaken van de gemeente ’s-Hertogenbosch
(Pompstra, 2010, p.12) kost het dempen van de haven, het detecteren van eventuele munitie en
sanering van het slib 233 euro per vierkante meter. Voor een havenarm betekent dat een kostenpost
van ongeveer tien miljoen. Daar staat tegenover dat in deze variant een brug minder hoeft te worden
gebouwd dan wanneer beide havenarmen gehandhaafd blijven. De variant waarbij een havenarm
wordt gedempt, kost alles meegenomen ongeveer vijftien miljoen euro en is daarmee vijf miljoen
duurder dan de variant waarbij de havenarmen gehandhaafd blijven. Beide varianten zijn aanzienlijk
goedkoper dan het in het vorige hoofdstuk aangedragen idee om een parkeergarage te realiseren.
Zowel op basis van de kosten als de ruimtelijke kwaliteit is het aannemelijk dat de gemeente nu kiest
voor de variant waarbij op de landarm geparkeerd wordt en er twee bruggen geplaatst moeten
worden. Maar gezien de Olympische ambities hoeft dat niet de beste keuze te zijn. Want stel dat de
Spelen in 2028 naar ’s-Hertogenbosch komen en er straks een extra hal gebouwd gaat worden op het
huidige parkeerterrein, dan is de parkeercapaciteit op de havenarm niet voldoende en moeten er
opnieuw parkeerplaatsen gerealiseerd worden, waaraan de gemeente ook weer een bijdrage moet
leveren. Dan zou de gemeente nu tien miljoen uitgeven aan de goedkopere variant en tegen 2028
nog een deel van vijftien miljoen. Uitgaande van de verdeling van Maré en Berghe (2004) moet de
gemeente rekening houden met een bijdrage van 55 procent, dus dat is dan een bedrag van ruim
acht miljoen. De totale gemeentelijke uitgaven zouden dan op achttien miljoen uitkomen.
Om dat te voorkomen, kan er nu beter voor gekozen worden de situatie voorlopig te laten zoals het is
en het voormalige Michelin-terrein dus te handhaven als parkeerplaats. Wel kunnen alvast de
parkeerterreinen van De Gruyter Fabriek en de Brabanthallen samengetrokken worden. Zogauw
duidelijk is dat de Spelen komen, dan kan een havenarm worden gedempt en kunnen de kosten
daarvan deels worden verhaald op het OCOS-budget. In dat geval blijven de kosten voor de
gemeente beperkt tot acht miljoen. Komen de Spelen niet, dan kan alsnog gekozen worden voor de
optie van tien miljoen waarbij de landarm van de haven wordt ingericht als parkeerterrein.
Aan deze oplossing kleeft het nadeel dat het Michelin-terrein voorlopig nog niet herontwikkeld kan
worden. Daar staat tegenover dat als de Spelen komen, dat de gemeente dan tien miljoen bespaart,
die anders onnodig aan het parkeerterrein op de landarm uitgegeven zou worden.
Indien niet gewacht kan worden met de herontwikkeling van het Michelin-terrein tot dat duidelijk is of
de Spelen komen, dan moeten er al eerder nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Maar ook
dan hoeft de goedkoopste variant nog niet de beste te zijn. Zoals bovenstaand beschreven, kan de
keuze voor de variant van tien miljoen ertoe leiden dat als de Spelen komen dat dan nog eens acht
miljoen uitgegeven moet worden. De achttien miljoen die dan in totaal uitgegeven wordt, is meer dan
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het bedrag van vijftien miljoen dat de gemeente kwijt is als meteen voor de duurdere variant gekozen
wordt. Als de Spelen dan toch niet naar ’s-Hertogenbosch, dan heeft de gemeente met die duurdere
variant weliswaar meer uitgegeven dan nodig, maar dan is er wel extra ruimte gecreëerd die voor
andere activiteiten gebruikt kan worden. In onderstaand schema is in een oogopslag te zien dat de
variant afwachten in alle gevallen het goedkoopste uitpakt. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat
de kostenverdeling tussen het OCOS en de gemeente anders kan uitpakken dan de richtlijn die Maré
en Berghe (2004) geven. Ook is er in bovenstaande afwegingen vanuit gegaan dat de gemeente ’sHertogenbosch voor het binnenhalen van het Olympische gymnastiek wil gaan. Indien de gemeente
daar vanaf ziet, dan kan net zo goed nu meteen gekozen worden voor de variant waarbij geparkeerd
wordt op de landarm van de haven.
Keuze variant
Afwachten
Parkeren op
landarm
Dempen haven

Kosten nu
0
10 miljoen
15 miljoen

Totale kosten als Spelen niet
komen
10 miljoen
(alsnog parkeren landarm)
10 miljoen
(zie kosten nu)
15 miljoen
(zie kosten nu)

Totale kosten als Spelen wel
komen
8 miljoen
(bijdrage dempen haven)
18 miljoen
(kosten nu + bijdrage dempen)
15 miljoen
(zie kosten nu)

Tabel 17: varianten en kosten
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6.2 Ruimtelijke plannen voor mogelijke locaties paardrijden
Autotron
Aangezien het gebied rond het Autotron een van de
weinige goed bereikbare locaties binnen de gemeente
’s-Hertogenbosch is waar nog ruimte voor ontwikkeling
is, hebben de afgelopen jaren diverse initiatiefnemers
zich bij de gemeente en Libéma gemeld. Maar omdat
het gebied veel landschappelijke en natuurlijke kwaliteit
heeft en bovendien gelegen is binnen de 25 jaarszone
van een waterwingebied, moeten ruimtelijke plannen
zorgvuldig afgewogen worden. In opdracht van de
gemeente, Libéma en Brabant Water heeft Grontmij
vorig jaar de mogelijkheden van het gebied verkend
(Marcellis, 2010).
Afbeelding 23: luchtfoto Autotron

Grontmij voerde gesprekken met de betrokkenen en kwam tot de volgende drie
ontwikkelingsmodellen:
a.
Bedrijven- en kantorenpark: bedrijven/kantoren in parkachtig landschap
b.
Landgoed: woonzorgconcept, + hoogwaardige kantoorlocatie + solitaire ontwikkeling Autotron
c.
Leisure: (boven)regionale voorzieningen gericht op actieve vormen van recreatie zowel in- als
outdoor
Deze modellen werden vervolgens in
workshops besproken, waarna de deelnemers
van zowel de gemeente, Libéma als Brabant
Water unaniem ervoor kozen het derde model
verder uit te werken. Dat resulteerde in een
concept voor een outdoor center, waar
diverse vormen van buitensport en –
dagrecreatie geboden kunnen worden. Zie het
globale kaartje hiernaast. Met die invulling zou
optimaal gebruik gemaakt worden van de
bestaande ontsluiting zonder dat het ten koste
gaat van het natuurlijke landschap. Dit plan
Figuur 16: plan Outdoor Center
bleek echter financieel niet haalbaar. Noch de
gemeente, noch Autotron willen hierin
investeren. De betrokken partijen betwijfelen of de Brabander behoefte heeft aan een dergelijk
centrum. Bovendien ziet de gemeente voor zichzelf geen actieve rol weggelegd in de ontwikkeling
van een regionaal outdoor center. Besloten is tot slot om het gebied conserverend te bestemmen en
groen te houden. De bestaande indoor en outdoor activiteiten van het Autotron zullen beschreven
worden en alleen worden toegestaan voor zover ze niet conflicteren met de Provinciale
Milieuverordening, de wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) en de Waterwet. Er mag
nog maximaal zevenduizend vierkante meter worden bebouwd, naast de huidige achttienduizend
2
vierkante meter. Aan horeca is 2500 m toegelaten, dat middels een wijzigingsbevoegdheid kan
worden uitgebreid naar vierduizend.
Voor de Spelen hoeft dit geen belemmering te zijn. Bijna de volledige inrichting van het
paardensportterrein is van tijdelijke aard. Bovendien sluit het toernooi goed aan bij de toegestane
outdoor activiteiten van het Autotron, zoals ook het Unicef Open. Wel zal bij de aanleg van de
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uitbreiding van het parkeerterrein rekening gehouden moeten worden met de milieuverordening;
vloeistofdichte verharding is dus een eis.
Naast de vraag of het Olympische paardrijden bij het Autotron gehouden kan worden, is het ook van
belang om te kijken of de gemeente er op de lange termijn ruimtelijk van kan profiteren. Dat is op
deze locatie niet het geval. Aan vaste infrastructuur hoeft er vrijwel niets te worden aangelegd. De
ontsluiting van het terrein ligt er al. Alleen de parkeerplaats moet nog worden uitgebreid, maar
daarvan heeft alleen Libéma profijt. Een verdere ontwikkeling van het gebied wordt zowel door
Libéma, de gemeente als Brabant Water alleen wenselijk geacht als er een outdoor center wordt
gevestigd, maar daarin zien de partijen financieel gezien geen heil. Pas als de gemeente met een van
de andere twee ontwikkelingsmodellen verder zou willen en op de locatie kantoren zou willen
ontwikkelen, dan ontstaan er kansen om bijvoorbeeld met een Olympisch perscentrum een eerste
aanzet te geven voor dat nieuwe kantorenpark.
Avenue2
De plannen voor het gebied Avenue2 staan beschreven in de Integrale Structuurvisie A2/ Kanaalzone
(BVR Adviseurs, 2002). Deze structuurvisie
kwam tot stand naar aanleiding van de plannen
om de A2 te verbreden en de aanleg van het
nieuwe tracé van de Zuid-Willemsvaart ten
oosten van die snelweg. De centrale gedachte
achter de visie is om ’s-Hertogenbosch en
Rosmalen, dat ook onderdeel uitmaakt van de
gemeente, meer tot één stad te maken. De
verbreding van de A2 en de aanleg van het
kanaal moeten niet leiden tot meer barrières,
maar kansen bieden om het hele gebied tussen
’s-Hertogenbosch en Rosmalen te ontwikkelen,
waarbij de A2 niet langer een weg is langs de
stad, maar een stedelijke avenue door de stad,
Figuur 17: Avenue2
de Avenue2. Het kanaal dient als scheiding
tussen ‘rood’ en ‘groen’. Het gebied ten oosten
van het nieuwe kanaal moet worden ingericht als ecologische verbindingszone tussen de
stroomgebieden van de Maas en de AA met een noord-zuid fietsroute. Het gebied ten westen van het
kanaal wordt in de structuurvisie gereserveerd voor stedelijke ontwikkelingen. Op de plek waar het
spoor en de A2 elkaar kruisen, liggen kansen voor de ontwikkeling van een infrastructureel knooppunt
met een nieuw zakencentrum. Zie het oranje gebied op
bovenstaande kaartje en het meer gedetailleerde
onderstaande kaartje. In dit nieuwe zakencentrum moet een
mix gecreëerd worden van ongeveer tweeduizend woningen,
kantoren in hoogbouw tot twintig bouwlagen en
ondersteunende horeca en winkels. De A2 wordt over een
lengte van driehonderd meter overkapt om een aangename
langzaam-verkeerroute tussen west en oost mogelijk te
maken. Daarbij komt dan ook een nieuw NS-station, dat een
knooppunt moet worden van stedelijk en regionaal vervoer.
wonen
centrumstedelijke voorzieningen
overkapping A2
kantoren
Figuur 18: Avenue2 ruimtelijk programma

groen
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Inmiddels is de verbreding van de A2 is in ’s-Hertogenbosch voltooid en de omlegging van het kanaal
wordt sinds september 2010 gerealiseerd. Als alles volgens planning verloopt, is het nieuwe tracé in
2014 gereed. Alle verdere ontwikkelplannen die in de Integrale Structuurvisie A2/ Kanaalzone
beschreven staan, zijn vanwege de economische crisis voorlopig in de ijskast geplaatst. Dat biedt
kansen voor de Olympische ambities. Zolang het plangebied onbebouwd blijft, kan het namelijk
gebruikt worden voor het Olympische paardrijden. Het gebied kan dan op kosten van het OCOS
geëgaliseerd worden en nadien worden ontwikkeld naar het idee van de reeds in 2002 opgestelde
structuurvisie. Ervan uitgaand dat de markt voor woningen en/of kantoren tegen 2028 weer
aangetrokken is. Voor de Spelen zal ook een betere ontsluiting vanaf de A2, afslag 20 gerealiseerd
worden en het beoogde station kan gebouwd worden. Daaraan kan het OCOS wellicht eveneens een
bijdrage leveren. Dat station kan na afloop van de Spelen werken als een katalysator voor de verdere
gebiedsontwikkeling.
Misschien liggen er ook kansen in de ontwikkeling van vastgoed, als de ruiters in ’s-Hertogenbosch
verblijven in plaats van in het centrale Olympisch dorp. Maar zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven, is
die kans om verschillende redenen niet zo goot. De huidige reistijd van Amsterdam naar ’sHertogenbosch overschrijdt maar net de norm van 45 minuten. Het zou kunnen dat die reistijd in 2028
door de komst van een nieuwe hogesnelheidstrein dusdanig verkort wordt, dat die wel binnen de
norm valt. Maar ook als dat niet zo is, dan kan er nog voor gekozen worden de ruiters in het
Olympisch dorp onder te brengen vanwege de voordelen die centrale huisvesting oplevert qua
beveiliging en allerlei facilitaire voorzieningen. Daar staat tegenover dat de paarden sowieso op de
wedstrijdlocatie zullen verblijven. Vanuit het oogpunt van hun verzorging zou het OCOS kunnen
oordelen dat 45 minuten reistijd of iets meer in het geval van de paardensport te lang is. In dat geval
zal ’s-Hertogenbosch moeten voorzien in verblijfaccommodatie voor de circa tweehonderd ruiters.
Deze accommodatie kan bijvoorbeeld geboden worden in de vorm van appartementen, die na de
Spelen kunnen worden verkocht. Het nadeel daarvan is dat er dan tweehonderd appartementen
tegelijkertijd in de verkoop gaan, maar het voordeel is dat het OCOS mee kan financieren aan de
bouw ervan. Op de locatie Avenue2 is volgens de structuurvisie nieuwe woningbouw gewenst. De
accommodaties voor de ruiters zouden een mooie eerste aanzet voor verdere ontwikkelingen kunnen
zijn.
Kloosterstraat
Iets zuidelijker ligt het gebied de Kloosterstraat. Omdat dit gebied eveneens aan de A2 ligt, is hier in
de structuurvisie ook een paragraaf aan gewijd. De plannen hiervoor zijn echter minder gedetailleerd
uitgewerkt. Het gebied ligt tegen Den Dungen aan en wordt door de snelweg afgesneden van ‘sHertogenbosch. Op enkele boerderijen na is er
geen bebouwing. Toen de structuurvisie werd
opgesteld, wees de provincie Noord-Brabant op
een toekomstig tekort van 178 hectare
distributieparken en gemengde
bedrijventerreinen. Dat tekort zou vanaf 2005
door de Kloosterstraat grotendeels worden
opgevangen. Er zou maximaal honderd hectare
bedrijventerrein moeten worden ontwikkeld. Zie
het paarsgearceerde gebied. De plannen
hebben meerdere malen tot discussies geleid in
de Bossche gemeenteraad en zijn tot op heden
Figuur 19: plan Kloosterstraat
niet doorgegaan. De ontwikkeling van het
gebied roept weerstand op vanwege het verloren gaan van de agrarische functie en landschappelijke
waarden. Het gebied vormt een ecologische verbinding tussen het Aa-dal en het Dommeldal. 27
januari 2009 sprak de gemeenteraad zich uit tegen de ontwikkeling van het gebied tot
bedrijventerrein. In een studie van de provincie ‘Visie inrichting Gestelse Vleugel’ werd het gebied
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tussen de A2, Zuid-Willemsvaart en de Meerse plas, de zogenaamde ‘oksel van de Kloosterstraat’,
echter opnieuw aangewezen als zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling, wat opnieuw leidde tot
discussie. Op 13 juli 2010 werd een motie ingediend door een meerderheid van VVD, Groenlinks,
D66 en de Bossche Groenen waarin het college werd opgedragen af te zien van elke bedrijvigheid in
het gebied Kloosterstraat.
Zolang het gebied in de huidige staat blijft, valt het te gebruiken voor het Olympische paardrijden.
Maar gezien de politieke standpunten met betrekking tot het gebied is het vrijwel uitgesloten dat het
gebied na afloop van de Spelen doorontwikkeld kan worden. Zoals het er nu voor staat, zijn hier dus
geen kansen om ruimtelijk te profiteren van de Spelen. De kans dat de plaatselijke politiek van
standpunt verandert als het om de Olympische Spelen gaat, is aanwezig. Maar zolang het alternatief
van Avenue2 bestaat, waar ontwikkeling wel gewenst is en waar bovendien een nieuw station kan
worden gebouwd, zal dat alternatief waarschijnlijk toch de voorkeur hebben.
Conclusie inpassing ruimtelijke plannen
In dit hoofdstuk is bekeken of de ruimtelijke ontwikkelingen die nodig zijn om het Olympische
gymnastiek en paardrijden mogelijk te maken, kunnen worden ingepast in bestaande ruimtelijke
plannen. De bouw van een nieuwe hal op het terrein van de Brabanthallen leidt ertoe dat er een tekort
ontstaat aan ruimte om te parkeren. Toevallig zijn er op dit moment enkele ruimtelijke ontwikkelingen,
die eveneens om een aanpak van de parkeerproblematiek rond de Brabanthallen vragen. Door die
ontwikkelingen uit te stellen tot de beslissing valt over de Olympisch Spelen, kan de gemeente
profiteren van de komst van de Spelen. De kosten van nieuwe parkeerplaatsen kunnen dan namelijk
deels worden verhaald op het Olympisch budget. Dat wil overigens niet zeggen dat de gemeente ’sHertogenbosch winst kan maken op het Olympische gymnastiek. Er moet namelijk ook een nieuwe
hal gebouwd worden, waarvan de kosten grotendeels door de gemeente moeten worden betaald.
Twee van de drie terreinen in de gemeente ’s-Hertogenbosch waarop het Olympische paardrijden
gehouden kan worden, zijn opgenomen in de Integrale Structuurvisie A2/ Kanaalzone. Maar de
plannen voor Avenue2 zijn op de lange baan geschoven en het ziet er naar uit dat de ontwikkelingen
rond de Kloosterstraat helemaal niet meer doorgaan. Wellicht dat de Spelen een nieuwe impuls aan
deze plannen kunnen geven. De kansen om te profiteren van investeringen uit het Olympisch budget
zijn bij Avenue2 veruit het grootst. Zowel de egalisering van de grond, als de aanleg van
ontsluitingswegen en de bouw van een nieuw station kunnen worden meegenomen in de Olympische
plannen en wellicht deels worden bekostigd door het OCOS. Misschien zou zelfs de investering in
woningbouw kunnen worden gecombineerd met de Olympische ambities als de circa tweehonderd
ruiters bij Avenue2 worden gehuisvest. Het is echter waarschijnlijker dat de ruiters, net als de andere
atleten, in het centrale Olympische dorp worden ondergebracht. Voorwaarde om van de Olympische
Spelen te kunnen profiteren, is dat de ontwikkelplannen voor Avenue2 tot die tijd worden uitgesteld.
Het OCOS betaalt namelijk niet mee aan ontwikkelingen die reeds in gang zijn gezet of al waren
voorzien. Bovendien is de beschikbare grond bij Avenue2 maar net groot genoeg. Indien dat al deels
bebouwd is, dan past het evenement er niet meer. Een alternatieve locatie is die van het Autotron. De
ligging is mooi aan de rand van een bos en door de reeds bestaande voorzieningen hoeven er minder
kosten gemaakt te worden, wat de kans om het Olympische paardrijden toegewezen te krijgen
aanzienlijk verhoogt. Alleen de bereikbaarheid van het Autotron per openbaar vervoer is voor de
Spelen niet goed. Bovendien valt er voor de gemeente op dat terrein geen lange termijn voordeel te
behalen.
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7.

Conclusies en aanbevelingen

In deze thesis is gezocht naar mogelijkheden voor de gemeente ’s-Hertogenbosch om ruimtelijk te
profiteren van de mogelijke komst van de Olympische Spelen naar Nederland in 2028. Het idee is om
een of meerdere sporten te organiseren en daar infrastructuur aan over te houden waar ’sHertogenbosch op de lange termijn voordeel van heeft. Vier sporten die in ’s-Hertogenbosch en
omgeving veel beoefend worden, zijn daarvoor onderzocht: basketbal, gymnastiek, hockey en
paardensport. In hoofdstuk 2 zijn de eisen onderzocht die aan Olympische accommodaties voor deze
sporten gesteld worden. In hoofdstuk 3 en 4 werden de belangrijkste succesfactoren van die
accommodaties op een rij gezet. Aan de hand van de gevonden eisen en succesfactoren werden in
hoofdstuk 5 de mogelijkheden binnen ’s-Hertogenbosch bekeken en tot slot werd in hoofdstuk 6
aansluiting gezocht bij bestaande ruimtelijke plannen. Onderstaand worden de belangrijkste
bevindingen uit de verschillende hoofdstukken op een rij gezet en vervolgens worden daaruit
conclusies getrokken. Dit hoofdstuk besluit met een kritische reflectie op het onderzoek.
7.1

Bevindingen

Vereisten Olympische sportaccommodaties
In hoofdstuk 2 is eerst kort gekeken naar de algehele opzet van de Olympische Spelen. Maar
aangezien ’s-Hertogenbosch niet de hoofdlocatie van de Spelen wordt, zijn allerlei eisen ten aanzien
van huisvesting en voorzieningen voor atleten, gasten en pers niet van toepassing. Decentrale
locaties zoals ’s-Hertogenbosch hebben wel te maken met eisen ten aanzien van de bereikbaarheid
en sportspecifieke eisen. Deze nevenlocaties moeten bij voorkeur binnen 45 minuten reisafstand van
het Olympisch dorp liggen. Alleen voor sommige buitensporten, zoals zeilen en paardrijden wordt een
uitzondering gemaakt. ’s-Hertogenbosch ligt op dit moment net te ver van Amsterdam en Rotterdam
om aan deze eis te voldoen. Indien aan de eis wordt vastgehouden, zou van de vier onderzochte
sporten alleen het paardrijden in aanmerking komen om in ’s-Hertogenbosch gehouden te worden.
Het is echter denkbaar dat in 2028 de 45 minutennorm dankzij een snellere treinverbinding wel
gehaald wordt en dan komen de andere sporten dus ook in aanmerking. De sportspecifieke eisen zijn
vooral hoog als het gaat om toeschouwersaantallen. Hoewel er formeel geen capaciteitseisen gelden
en het IOC slechts richtlijnen geeft, kan maar beter vastgehouden worden aan de strenge richtlijnen
van het NOC*NSF om kans te maken de Olympische Spelen binnen te kunnen halen. Het
Olympische basketbal vraagt volgens de NOC*NSF-normen om een grote hal voor achttienduizend
toeschouwers en een tweede zaal voor vijftienduizend toeschouwers. Gymnastiek heeft hallen nodig
met een capaciteit van respectievelijk vijftienduizend en zevenduizend. Hockey vraagt om een stadion
met vijftienduizend zitplaatsen en een tweede veld met vijfduizend plaatsen. Voor het paardrijden tot
slot moet een tijdelijke arena gebouwd worden voor zestienduizend toeschouwers op een terrein ter
grootte van minimaal dertig hectare.
Succesfactoren accommodaties
Alvorens de succesfactoren van Olympische sportaccommodaties te bepalen, is in hoofdstuk 3 eerst
bekeken wanneer eigenlijk van succes gesproken kan worden. De mate van succes kan alleen
bepaald worden als ook het doel van de accommodatie is vastgesteld. Sportaccommodaties kunnen
gebruikt worden voor breedtesport, topsport en/of andere evenementen. Olympische
sportaccommodaties zijn echter zo groot dat ze op de lange termijn alleen rendabel geëxploiteerd
kunnen worden als er activiteiten plaatsvinden die veel publiek trekken, zoals popconcerten en
sportwedstrijden op topniveau. Deze accommodaties zijn dus voor breedtesport niet geschikt.
Hoewel in het literatuuronderzoek gezocht is naar succesfactoren voor Olympische accommodaties
van zowel gymnastiek, basketbal, hockey als paardrijden, bleek er vrijwel alleen informatie te vinden
over grote indoor hallen (voor gymnastiek en basketbal). Er werden zestien verschillende factoren
gevonden die van invloed kunnen zijn op het succes van Olympische accommodaties op de lange
termijn. Niet al deze factoren hebben een even grote invloed en ook de mate waarin ze kunnen
worden bijgestuurd verschilt. In deze thesis is onderscheid gemaakt in externe factoren,
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basisvoorwaarden, kritische succesfactoren en aanvullende factoren. Externe factoren zijn de
factoren die buiten de invloed van de onderneming liggen; aan de basisvoorwaarden moet een
accommodatie sowieso voldoen; met kritische succesfactoren kan men zich onderscheiden en tot slot
zijn er dan nog aanvullende factoren, die niet cruciaal zijn voor het succes, maar er wel aan bij
kunnen dragen. Door de gevonden factoren in te delen in deze vier categorieën, ontstond de
volgende lijst:
Externe factoren
• Aanwezigheid voldoende afnemers
• Concurrentie
• Aantrekkelijkheid omgeving
• Bereikbaarheid
Basisvoorwaarden
• Kwaliteit aanbod (sport, muziek)
• Management (scheiding accommodatie/ activiteiten)
• Personeel
• Promotie
• Inkomsten (subsidies)
Kritische succesfactoren
• Uitgaven
• Multifunctionaliteit
• Vooraf nadenken over hergebruik (mogelijkheid verkleinen)
• Vaste gebruiker
• Kwaliteit voorzieningen (catering, sanitair)
• Sfeer
Aanvullende factoren
• Landmark status
Deze lijst is vervolgens voorgelegd tijdens persoonlijke interviews met managers van Nederlandse en
Vlaamse sportaccommodaties. Ahoy heeft per mail en telefoon meegewerkt. Ook is aan de
deelnemers van het onderzoek gevraagd eventuele aanvullingen op de lijst te geven. Dat leverde
geen nieuwe factoren op. De voorgelegde factoren kunnen volgens de geïnterviewden allemaal wel
op een of ander manier een bijdrage leveren aan het succes van een accommodatie, maar de mate
waarin verschilt. Zes factoren zijn in hun ogen het meest bepalend. Dat zijn: afnemers, vaste
gebruiker, bereikbaarheid, financiering, kwalitatief aanbod en multifunctionele inzetbaarheid.
Net als bij elk ander product of dienst kan alleen gesproken worden van succes als er vraag naar is.
Het gebruik van grote accommodaties hangt zowel af van de vraag van de consument als van de
vraag van organisatoren. Er moeten zowel voldoende afnemers zijn als voldoende kwalitatief aanbod.
Een vaste gebruiker, zoals Ajax in de Amsterdam ArenA, kan enorm helpen om de exploitatie rond te
krijgen. De multifunctionele inzetbaarheid van een accommodatie maakt dat er meer
geprogrammeerd kan worden en draagt dus ook bij aan een hogere bezettingsgraad en daarmee aan
het succes van de accommodatie. Vanwege het grote aantal bezoekers dat de accommodatie in één
keer bezoekt, is ook de bereikbaarheid een belangrijke succesfactor. Tot slot gaven de
geïnterviewden aan dat de financiering erg belangrijk is. Hoe meer eigen vermogen in de bouw van
een accommodatie gestoken kan worden, hoe lager de rentelasten zijn en hoe groter de kans dat het
lukt om de jaarlijkse exploitatie rond te krijgen.
Accommodaties van Olympisch niveau voor hockey en paardensport bestaan in Nederland en in veel
andere landen niet, omdat ze te groot zijn om permanent te kunnen exploiteren. Dat maakte het niet
alleen lastig om de succesfactoren van zulke accommodaties te bepalen, maar ook onnodig. Indien
Nederland de Spelen binnenhaalt, zullen voor deze sporten helemaal geen permanente
accommodaties gebouwd worden. Voor het hockey zal een voetbalstadion worden gebruikt, net zoals
het WK Hockey dat in 2014 in het stadion van ADO Den Haag plaatsvindt. Aangezien het stadion van
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FC Den Bosch maar ongeveer half zo groot is, hoeft de stad er niet op te rekenen dat het hockey er
gehouden wordt. Voor paardensport wordt een tijdelijke accommodatie gebouwd. Dat kan in principe
overal zijn als het terrein maar bereikbaar is en er voldoende bruikbare grond beschikbaar is. Het
ruimtelijk profijt dat met de aanleg van zo’n tijdelijk paardrijdcomplex behaald kan worden is niet
groot, maar omdat de investeringen ook laag zijn en grotendeels vanuit het OCOS betaald worden,
zijn de mogelijkheden van deze sport wel verder onderzocht. Daarbij kon alleen niet vastgehouden
worden aan de oorspronkelijke onderzoeksopzet die uitging van het beoordelen van de
succesfactoren van permanente paardensportaccommodaties. Wel konden potentiële locaties binnen
de gemeente ’s-Hertogenbosch beoordeeld worden op criteria die voor het houden van het
evenement van belang zijn: minimaal dertig hectare, stevige ondergrond, onbebouwd, geen
beschermd natuurgebied, maar wel in natuurlijke omgeving, goed bereikbaar via weg en/of openbaar
vervoer en (grotendeels) in eigendom van de gemeente.
Mogelijkheden ’s-Hertogenbosch
In hoofdstuk 5 zijn achtereenvolgens de mogelijkheden onderzocht die ’s-Hertogenbosch heeft om de
zaalsporten basketbal en gymnastiek te accommoderen en om het paardrijden te organiseren. Voor
de zaalsporten is eerst gekeken naar bestaande accommodaties. De basketbalzaal in de Maasporthal
en gymnastiekaccommodatie de Flikflakhal zijn voor de Spelen veel te klein. Zelfs de Brabanthallen,
het op twee na grootste indoor evenementencomplex van Nederland, blijkt niet groot genoeg. Om er
het basketbal te kunnen organiseren, zouden er twee hallen bijgebouwd moeten worden van het
formaat Ahoy, voor gymnastiek volstaat de bouw van één extra hal. Aan de hand van de eerder
gevonden succesfactoren is bekeken of uitbreiding van het complex fysiek en financieel haalbaar is.
Op basis daarvan moet geconcludeerd worden dat uitbreiding met twee grote hallen niet realistisch is
en dat ’s-Hertogenbosch het Olympische basketbal dus maar beter uit het hoofd kan zetten. Eén
extra hal, voor gymnastiek, is realistischer maar ook daarvan is het nog twijfelachtig of die wel te
exploiteren valt. Met name het bieden van voldoende programma blijkt een probleem en een vaste
gebruiker is niet voorhanden. Uitbreiding van het complex vraagt bovendien om een oplossing voor
de bereikbaarheid en de parkeerproblematiek. Omdat de nieuwe hal alles behalve noodzakelijk is,
hoeft de gemeente niet te rekenen op een financiële bijdrage van de private onderneming Libéma. En
de bijdrage van het OCOS zal waarschijnlijk slechts rond de veertig procent van de kosten dekken.
Omdat de kosten voor een nieuwe hal en nieuwe parkeerplaatsen hoog zijn, valt er absoluut gezien
wel een hoge bijdrage te verwachten. Maar de gemeente moet dan bereid zijn zelf ook flink te
investeren. Naar verwachting gaat het om minimaal vier miljoen voor de hal en acht miljoen voor de
nieuwe parkeerplaats.
Aan de kosten van het Olympische paardrijden hoeft de gemeente veel minder bij te dragen. De bouw
van de tijdelijke accommodatie wordt namelijk volledig uit Olympisch budget betaalt. Op de lange
termijn houdt ’s-Hertogenbosch daar echter geen accommodatie aan over. Wel kan geprofiteerd
worden van grondwerkzaamheden en van nieuwe ontsluitingen. Voor het paardrijden zijn vier locaties
onderzocht, waarvan er drie mogelijk zijn: het Autotron, Avenue2 en Kloosterstraat. Het Autotron ligt
in de meest natuurlijke omgeving en heeft als voordeel dat er veel vaste voorzieningen aanwezig zijn,
waardoor de kosten voor het OCOS hier lager zijn, hetgeen de kans op een succesvol bid verhoogt.
De bereikbaarheid per openbaar vervoer is bij Avenue2 echter veel beter indien daar een station
gebouwd wordt. Zeker gezien de afstand die er toch al is tussen ’s-Hertogenbosch en het Olympisch
dorp kan dat van doorslaggevende betekenis zijn.
Aansluiting ruimtelijke plannen
Zowel de bouw van een nieuwe hal bij de Brabanthallen als de organisatie van het Olympische
paardrijden valt in te passen in bestaande ruimtelijke plannen. Maar in beide gevallen geldt dat die
plannen voorlopig in de ijskast moeten (blijven) wil de gemeente ’s-Hertogenbosch optimaal van de
Spelen kunnen profiteren. De bestaande plannen voor nieuwe parkeergelegenheid bij de
Brabanthallen kosten de gemeente volgens de goedkoopste variant tien miljoen euro. Door te
wachten met de aanleg ervan op de komst van de Spelen kan de gemeente al voor acht miljoen klaar
zijn. Er zijn dan weliswaar meer parkeerplaatsen nodig, maar dan kan het OCOS delen in de kosten.
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De twee miljoen die de gemeente daarmee bespaart, is ze dan overigens wel ruimschoots kwijt aan
de bouwkosten van de nieuwe hal, waaraan de gemeente minstens vier miljoen zal moeten bijdragen.
In zekere zin valt er dus wel ruimtelijk te profiteren van de komst van de Spelen, maar ze kosten nog
altijd veel geld. Met betrekking tot de paardensport liggen bij Avenue2 de beste kansen om ruimtelijke
plannen met de hulp van Olympisch budget te realiseren. Vooral de bouw van het beoogde nieuwe
station is een goede mogelijkheid. Na afloop van de Spelen kan de aanwezigheid daarvan als een
katalysator dienen voor de verdere gebiedsontwikkeling. Een voorwaarde is dat voorlopig gewacht
wordt met de ontwikkeling van het gebied. Het OCOS weigert namelijk bij te dragen aan reeds
voorziene en/of in gang gezette ontwikkelingen. Bovendien wordt het beschikbare terrein te klein voor
het Olympische paardrijden als er al eerder gebouwd wordt.

7.2

Conclusies en aanbevelingen

Van de vier onderzochte Olympische sporten blijken alleen gymnastiek en paardrijden in ’sHertogenbosch gehouden te kunnen worden.
Voor gymnastiek zouden de Brabanthallen moeten uitbreiden met een nieuwe grote hal. Daarbij moet
dan tevens nieuwe parkeergelegenheid gerealiseerd worden. Hoewel hiermee kan worden
aangehaakt bij reeds bestaande plannen om de parkeergelegenheid rond het complex aan te pakken,
kost het de gemeente nog altijd meer dan dat het oplevert. Bovendien zou er dan geïnvesteerd
worden in een grote hal waarvan een succesvolle exploitatie op lange termijn onzeker is. Aan
belangrijke succesfactoren: een vaste gebruiker en voldoende kwalitatief aanbod kan namelijk niet
worden voldaan. Vanuit ruimtelijk oogpunt snijdt het dus geen hout om het Olympische gymnastiek
naar de stad te willen halen. Wellicht zijn er andere motieven die het binnenhalen van de Spelen wel
rechtvaardigen, zoals city marketing of het stimuleren van werkgelegenheid of toerisme, maar dat zou
dan onderzocht moeten worden. In dat geval kan wellicht ook beter gekozen worden voor een andere
zaalsport, waarvoor de bestaande zaalcapaciteit van de Brabanthallen wel voldoende is, zoals
boksen, judo, taekwondo, worstelen, schermen of tafeltennis. De vereiste zaalcapaciteit voor deze
sporten ligt rond de zevenduizend en is dus aanzienlijk lager dan bij basketbal en gymnastiek. Het
nadeel daarvan is dat er daardoor meer locaties in andere steden in aanmerking komen en het dus
lastiger wordt om de sport naar ’s-Hertogenbosch te halen. Zeker als de sport elders meer beoefend
wordt en/of als er locaties beschikbaar zijn die dichterbij het Olympisch dorp liggen dan ’sHertogenbosch. De concurrentie met andere steden is in deze thesis buiten beschouwing gelaten.
Het doel van het onderzoek was immers om sec de mogelijkheden voor ’s-Hertogenbosch te
onderzoeken. Maar als ’s-Hertogenbosch een Olympische sport wil binnenhalen zal de concurrentie
vanuit steden in de Randstad beslist een rol spelen.
Voor het paardrijden is de ligging ten opzichte van het Olympisch dorp minder belangrijk. Door de
vele beoefenaars van de paardensport in Brabant en de ervaring die ’s-Hertogenbosch heeft met de
organisatie van Indoor Brabant is er een reële kans dat het paardrijden kan worden binnengehaald.
Met Avenue2 heeft ’s-Hertogenbosch een uitstekend bereikbare locatie ter beschikking, die na afloop
van de Spelen verder ontwikkeld kan worden. Doordat de paardensportaccommodatie van tijdelijke
aard is, zal het ruimtelijke profijt van de Spelen beperkt zijn. Wel kan het nieuwe station deels uit
OCOS-budget gefinancierd worden. Voorwaarde hiervoor is dat elke ontwikkeling in het gebied van
Avenue2 voorlopig wordt uitgesteld. Zolang de woning- en kantorenmarkt blijft zoals nu zal dat geen
probleem zijn. Zodra de markt weer aantrekt, is het echter maar de vraag of de gemeente tot 2028
een van de beste ontwikkellocaties in de stad vrij wil houden. Het is in elk geval aan te bevelen om tot
2016 te wachten, wanneer meer duidelijk zal zijn over de Nederlandse kandidatuur. Intussen kan
verder onderzoek gedaan worden naar de mogelijke concurrentie voor de organisatie van het
paardrijden. Daarnaast kan onderzocht worden welke voordelen de komst van de Spelen ’sHertogenbosch kunnen bieden op andere terreinen, zoals toerisme. Want hoewel er mogelijkheden
zijn om te profiteren van het Olympisch budget, leveren de Spelen op ruimtelijk gebied zeker geen
gouden bergen op.
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Nu het onderzoek is uitgevoerd en de conclusies zijn getrokken, kan nog eens worden teruggekeken
naar de centrale vraag van dit onderzoek en een definitief antwoord worden geformuleerd:
‘Hoe kan de gemeente ’s-Hertogenbosch met haar ruimtelijk beleid anticiperen op de eventuele
organisatie van het Olympische basketbal, hockey-, gymnastiek- en/of paardensporttoernooi, zodat
de stad op de lange termijn voordeel haalt uit de benodigde investeringen.’
Deze vraag moet voor de sporten basketbal en hockey beantwoord worden met dat dit überhaupt niet
gaat. Voor gymnastiek en paardensport geldt dat er de komende jaren vooral moet worden afgewacht
Pas als duidelijk is dat de Spelen daadwerkelijk naar Nederland komen en dat ’s-Hertogenbosch een
speelstad wordt (wat gezien de ligging en de concurrentie van andere steden ook nog helemaal niet
zeker is) dan kan met het nog op te richten Nederlandse OCOS gesproken worden over Olympische
kosten en wellicht dat ’s-Hertogenbosch dan van het Olympisch budget kan profiteren. Maar niet
zonder dat de stad zelf ook een flinke investering doet.

38B

7.3

Reflectie op het onderzoek

Deze thesis besluit met een kritische reflectie over de beperkingen van het onderzoek, de
gehanteerde methode en de uiteindelijke resultaten. Hierbij komt de betrouwbaarheid van de
resultaten aan bod en de interne en externe validiteit van het onderzoek. Welke problemen deden
zich voor en wat had er beter gekund?
Een groot probleem van dit onderzoek is dat het gaat over een evenement dat pas in 2028
plaatsvindt. Dat brengt onzekerheid met zich mee. Worden de Spelen over zeventien jaar nog steeds
elke vier jaar gehouden? Komen ze in 2028 wel naar Nederland? En krijgt ’s-Hertogenbosch het dan
voor elkaar om een sport naar de stad te halen? Daarnaast valt ook nog niet te zeggen hoe ‘sHertogenbosch zich in de komende zeventien jaar zal ontwikkelen. Hoeveel inwoners telt de stad in
2028 en welke sporten zijn dan populair? Bij de keuze van de sporten die onderzocht werden, is
uitgegaan van de sporten die nu veel beoefend worden, maar dat zou kunnen veranderen. Het zou
bovendien kunnen zijn dat bepaalde sporten in 2028 helemaal niet meer Olympisch zijn en dat
andere sporten zijn toegevoegd aan het programma. Ook de wijze waarop de Olympische inkomsten
en uitgaven worden verdeeld over het OCOS, de organiserende stad en private partijen zou tussen
nu en 2028 kunnen veranderen. Omdat daar nu helemaal niets over te zeggen valt, is
noodgedwongen uitgegaan van de huidige verdeling. Al die aannames maken dat de uiteindelijke
conclusies van het onderzoek opgaan voor de huidige situatie, maar mogelijk in 2028 niet meer
gelden.
Om de succesfactoren van grote sportaccommodaties te achterhalen, werd gekozen voor de
gefundeerde theoriebenadering. Door de beperkt beschikbare tijd kon deze niet helemaal uitgevoerd
worden zoals idealiter zou moeten. Aan de zoektocht naar nieuwe bronnen waarmee de gevonden
succesfactoren konden worden bevestigd of ontkracht, werden drie maanden besteed. Op dat
moment was van sommige succesfactoren het punt van theoretische verzadiging nog niet bereikt;
andere factoren zaten er waarschijnlijk dichtbij. Zo werd de succesfactor ‘voldoende afnemers’ in elf
verschillende bronnen bevestigd en nergens ontkracht. Van alle succesfactoren werden ten minste
twee bronnen gevonden waarin die factor werd bevestigd. Voor deze thesis werd daar genoegen mee
genomen, maar voor een volledig uitgevoerde gefundeerde theoriebenadering is dat niet voldoende.
De betrouwbaarheid van de gevonden bronnen verschilt. Er werd voornamelijk gebruik gemaakt van
eerder uitgevoerde onderzoeken en publicaties van universiteiten, maar ook van artikelen van
websites met nieuws- en achtergronden. De op die websites aangeboden artikelen zijn niet op
wetenschappelijke, maar op redactionele wijze tot stand gekomen en kunnen dus gekleurd of zelfs
onjuist zijn. Ook naar de beschikbare informatie over de Spelen in Beijing moet met een kritisch oog
gekeken worden. Veel websites over die Spelen bleken geblokkeerd te zijn. Wellicht is er sprake van
censuur.
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Omdat mogelijk niet over alle succesfactoren is gepubliceerd en om meer zekerheid te hebben over
het belang van de gevonden factoren, werden na het bureauonderzoek ook interviews afgenomen.
Gekozen werd om deze interviews niet bij Olympische accommodaties van eerdere Spelen te
houden, maar bij accommodaties van vergelijkbare omvang in Nederland en net over de grens in
Antwerpen. Het voordeel hiervan is dat de uitspraken dan ook betrekking hebben op de Nederlandse
markt en niet op de Chinese of Griekse markt. Hoewel het (nog) geen Olympische accommodaties
zijn, is dat voor de interne validiteit van het onderzoek toch beter. Uiteindelijk gaat het er tenslotte om
hoe de accommodaties het op de Nederlandse markt zullen doen. Het aantal accommodaties van
Olympisch formaat dat benaderd kon worden, is helaas niet groot. Doordat het Gelredome niet wilde
meewerken aan het onderzoek en Ahoy alleen meewerkte per mail en telefoon, kwam de input
hoofdzakelijk van twee spelers in de markt: Amsterdam ArenA en het Antwerpse Sportpaleis. Daarbij
kan wel worden opgemerkt dat de organisatie van het Sportpaleis ook het management van de
naastgelegen Lotto ArenA doet en dat de ArenA onder de naam ArenA Consult sportaccommodaties
over de hele wereld adviseert. Maar het blijft de mening van slechts twee geïnterviewden. Het feit dat
zij bijna volledig hetzelfde dachten over de gevonden succesfactoren en de in de literatuur gevonden
gegevens bevestigden, geeft wel vertrouwen in de correctheid van de gegevens. Voor de nietzaalsporten hockey en paardrijden bleek de vooraf bedachte onderzoeksopzet niet bruikbaar. Voor
deze sporten worden namelijk geen permanente Olympische accommodaties gebouwd. Hockey bleek
voor ’s-Hertogenbosch überhaupt niet haalbaar. Voor paardensport had het onderzoek zich beter
kunnen richten op factoren die de locatiekeuze bepalen, dan op succesfactoren van permanente
accommodaties. Gedurende het onderzoek is wel in die richting bijgestuurd door zowel
paardensportorganisator BCM als de Nederlandse paardensportbond te vragen naar de locatie-eisen.
Maar ten aanzien van deze sport kan het onderzoek toch op een aanzienlijk minder theoretische
basis steunen dan bij de zaalsporten het geval is.
De factoren die als meest bepalend naar voren kwamen voor het succes van indoor hallen waren niet
verrassend, maar daarmee wel aannemelijk. Een lastig punt was dat het succes grotendeels afhangt
van een markt (voor evenementen) die moeilijk te voorspellen valt. Hoe de samenstelling van de
Nederlandse bevolking in 2028 is, valt nog enigszins te voorspellen. Iedereen die dan achttien jaar is,
is nu namelijk al geboren. Maar hoeveel wereldartiesten er tegen die tijd zullen optreden en hoe de
markt voor beurzen zich ontwikkelt, valt met veel minder zekerheid te zeggen. Er is hierbij uitgegaan
van gegevens uit bestaande onderzoeken en de verwachtingen die de accommodatiemanager van de
Brabanthallen van de toekomst heeft op basis van de actuele situatie en de ontwikkelingen die hij
signaleert. Vanwege de huidige recessie zou het kunnen dat er een te negatief beeld heerst.
Daarnaast bestaat het gevaar dat de betreffende manager marktkansen over het hoofd ziet of zich
terughoudend opstelt vanwege de financiële belangen die Libéma heeft bij de eventuele uitbreiding
van het complex. Het gebruikte onderzoek van Bureau Promotie Podiumkunsten stamt uit 2007 en is
dus al vier jaar oud. Binnen deze masterthesis was geen tijd om zelf uitgebreid onderzoek te doen
naar de ontwikkelingen en kansen in de markt, maar dat zou wel beter zijn.
De uiteindelijke conclusies van het onderzoek zijn helemaal toegespitst op de situatie in ’sHertogenbosch. Dat is wel goed voor de interne validiteit, maar niet voor de externe validiteit. Andere
steden hebben een andere geografische ligging en een andere bestaande infrastructuur, waardoor de
concrete adviezen over gebiedsontwikkelingen niet te generaliseren zijn. Toch kunnen de meer
algemene bevindingen uit het onderzoek van waarde zijn voor andere steden met Olympische
ambities. Zo kunnen steden die als nevenlocatie fungeren tijdens de Spelen alleen onder bepaalde
voorwaarden ruimtelijk profiteren van de Spelen en niet zonder zelf ook flink te investeren. Die
conclusie kan ongeacht de beperkingen van dit onderzoek en onzekerheid over toekomstige
marktontwikkelingen getrokken worden. De waarde van dit onderzoek voor ’s-Hertogenbosch, maar
ook voor andere steden, zit hem dus vooral in het besef dat op ruimtelijk gebied geen gouden bergen
verwacht mogen worden van de Spelen. Daarnaast heeft de vorming van het theoretisch kader een
lijst factoren opgeleverd die waarschijnlijk het meest bepalend zijn voor het succes van grote
sportaccommodaties. Hoewel daarbij de kanttekening geplaatst moet worden dat deze lijst tot stand is
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gekomen via een ingekorte versie van de gefundeerde theoriebenadering. Tot slot moet nog vermeld
worden dat dit onderzoek vanwege de beschikbare tijd is afgebakend. Daardoor zijn de
mogelijkheden van slechts vier sporten onderzocht, is de concurrentiepositie ten opzichte van andere
steden buiten beschouwing gelaten en is niet onderzocht wat de Spelen op andere terreinen, zoals
het toerisme, te bieden hebben. Aanbevolen wordt hier ook onderzoek naar te doen alvorens het
Olympisch avontuur aan te gaan.
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Bijlage 1:

Interview guide

Naam respondent:
Functie:
Organisatie:
1.
2.
3.

Wanneer is de accommodatie geopend?
Hoeveel bedroegen de bouwkosten?
Wat is de bebouwde oppervlakte van het complex en hoe groot is de totale oppervlakte?
(inclusief parkeerplaatsen en groen)
Met welk doel werd de accommodatie gebouwd?
Waarvoor wordt de accommodatie gebruikt?
Hoeveel sport- en andere evenementen vinden er jaarlijks plaats?
Wat is de capaciteit van de accommodatie?
Hoeveel toeschouwers trekt de accommodatie jaarlijks?
Hoeveel sporters trekt de accommodatie jaarlijks?
Wanneer vindt u dat de accommodatie succesvol is?
Kan de accommodatie zelfstandig rondkomen?
Hoeveel winst maakt de accommodatie/ hoeveel subsidie is er jaarlijks nodig?
In hoeverre maken de tribunes de accommodatie duurder?
Denkt u dat het voor ’s-Hertogenbosch haalbaar is om een accommodatie van Olympisch
niveau te bouwen en exploiteren?
Waar moet de stad volgens u rekening mee houden bij de eventuele realisering van een
nieuwe accommodatie?
Welke factoren kunt u spontaan noemen, die volgens u het meest bepalend zijn voor het
succes of falen van zo’n accommodatie?
In hoeverre zijn volgens u de onderstaande factoren bepalend voor het succes?

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18.

Aanwezigheid voldoende afnemers
Concurrentie
Aantrekkelijkheid omgeving
Bereikbaarheid
Kwaliteit aanbod (sport, muziek)
Management (scheiding accommodatie/ activiteiten)
Personeel
Promotie
Inkomsten (subsidies)
Uitgaven
Multifunctionaliteit
Vooraf nadenken over hergebruik (mogelijkheid verkleinen)
Vaste gebruiker
Kwaliteit voorzieningen (catering, sanitair)
Sfeer
Landmark status

Welke factoren staan er niet bij, die er volgens u wel bij moeten?
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