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Inhoud

 Leisure als placemaker
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Mijn stelling

‘Leisure’ (sport, cultuur en evenementen) 
wordt steeds belangrijker voor de 
ruimtelijk- economische ontwikkeling van 
steden en regio’s



Placemaker?

 Kwartiermaker 
Het bekend maken van een gebied of stad. Leisure als eerste 

‘kwartiermaker’. Voorbeeld Hotel New York, of EYE 
Amsterdam. Daarna volgen hopelijk woningen en kantoren. 

 Aanjager 
Evenement met een deadline zorgt voor snellere ontwikkeling 

van infra en voorzieningen. 

 Belevenismaker 
Belevenis dringt door in andere functies, wonen, werken en 

winkelen. Voorbeeld ecologische bedrijventerreinen.



Leisure als placemaker (1) 

Iconische cultuur- en sportgebouwen zijn een steeds 
belangrijker middel om een wijk of stad identiteit te geven 



Leisure als placemaker (2)

Grote evenementen zijn een steeds belangrijker middel om een 
stad, regio of land tot ontwikkeling te brengen
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Leisure als placemaker (3) 

De beleveniseconomie is integraal onderdeel van de 
stadsontwikkeling en de stedelijke economie

- Woonwijken krijgen een thema 
- Bedrijventerreinen moeten verblijfsgebieden zijn
- Winkelgebieden moeten een belevenis bieden, funshoppen

wordt steeds geavanceerder. 



‘Leisure’ kan de stad ontwikkelen 

 Olympische Spelen 1928: de eerste parkeerplaatsen 

 De P werd internationaal de standaard

 Olympisch Bid 1992 zorgde voor de voltooiing van de Ring 
en een nieuwe woonwijk  



Olympische hoofdstructuur

HOE?
•Samen met partners 5 ruimtelijke modellen 
gemaakt
•kostencalculatie voor de voorzieningen van de 
Big Five
•Fysieke en financiële investering extra 
infrastructuur (rail en weg)
•Scoring 5 modellen op vier criteria
•50 meest ‘stressgevoelige’ Olympische locaties 
en projecten onderzocht op risico’s en kritieke 
pad

WAT?

•Onderzoek naar 5 modellen voor de 
Olympische Spelen 2028 in NL

WIE?

•BL:  Planning and strategy

•Projectleider: Jan Oosterman

Model  “IJ Spelen Amsterdam”



Wat hebben we gedaan?

 Samen met partners 5 ruimtelijke modellen 
gemaakt

 Berekend wat de kosten zijn voor de 
voorzieningen van de Big Five, inclusief 
verwerving. 

 Berekend wat er nodig is aan extra 
infrastructuur (rail en weg) en wat dat kost. 

 Scoren van de 5 modellen op vier criteria



Criteria voor de modellen

 Kosten en Baten / VMKB resultaat

 IOC- richtlijnen

 Legacy : bijdrage aan de gewenste ontwikkeling van 
Nederland

 Risico’s / Flexibiliteit in de besluitvorming







IJ-spelen Amsterdam

 Compact Olympische terrein
 In het verlengde van de Houthavens
 Binnen de Ring A10, beide oevers van het IJ

 Het verhaal van de duurzame compacte stad
 Innovatieve en spraakmakende stedelijke transformatie



IJ-spelen Amsterdam



IJ-spelen Amsterdam



De varianten op een placemat



Artist impression: de Urbanisten, Doepel Strijkers Architects







Artist impression: de Urbanisten, Doepel Strijkers Architects



Drijvend bouwen als innovatief exportproduct 

Artist impression: de Urbanisten, Doepel Strijkers Architects



Inzichten Olympische Hoofdstructuur 

 Het kan in Nederland
 Heel Nederland doet mee
 Tijdelijkheid
 Tijdelijke uitbreidingen als je ze daarna niet meer nodig 

hebt
 Hergebruik van kantoren en havenloodsen door de 

Spelen
 Hergebruik van Olympische gebouwen na afloop

 Bijna alle benodigde infra is een structurele 
investering



Bidbook Floriade Almere

 Floriade inzet om Almere op de kaart te zetten 
 Een evenement dat echt bij Almere past
 De stad verder bevrijden van zijn ‘underdog-gevoel’
 Een bijdrage aan de ‘topsector’ tuinbouw in Flevoland



Waarom in Almere? 

1. Floriade past bij het DNA van Almere: een 
‘green city’ met meerdere kernen, die zijn 
omgeven door groen. 

2. De Floriade is een katalysator voor een van de 
gebiedsontwikkelingen in / bij Almere.

3. De Floriade geeft een impuls aan de 
economische ontwikkeling van de stad en 
regio. 

4. Goed bereikbaar vanaf Amsterdam en 
Schiphol
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Letterlijk een groene stad 
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