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dossier3 
sportgebouwen:een hernieuwde 

relatie tussen sport en stad 
Het karakter van sport is in de afgelopen eeuw drastisch 

veranderd. Naast sport als big business en vermaak van de 

massa, is sport een van de belangrijkste vrije tijdsbestedingen 

van het individu geworden. Deze ontwikkeling heeft behalve 

voor de betekenis van de sport in de samenleving, grote 

gevolgen gehad voor de architectuur van de gebouwen, waar 

sport beoefend en genoten wordt. Niet alleen worden steeds 

hogere eisen gesteld aan f1 exibiliteit en veiligheid, ook krijgen 

veel sportgebouwen een dynamischer en energetischer 

uiterlijk. De functi e die sport momenteel in onze cultuur 

vervult, vindt zijn weerslag in de positie, die de gebouwen in de 

stad innemen. Steeds vaker dienen sportgebollwen als 

katalysator voor stedelijke vernieuwing, waardoor de relatie met 

de omgeving essentieel is voor het ontwerp. 

http:Buch.an.an
Jorge
Rectángulo
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Stadion in Madrid van Antonio Cruz en Antonio Ortiz 
Een bloemblad in de woestenij 'De sierkam' is de bijnaam die de inwoners van Madrid hebben 

gegeven aan de imposante tribune van het nieuwe Gemeentestadion in de versnipperde, oostelijke 

periferie van Madrid. Het stadion is officieel geopend in I994 met een ldeurrijk mediterraan 

spektakel en bestempeld als kanshebber voor de Olympische Spelen. Het is de architectonische 

zwanezang van het laatste socialistische regiobestuur. Al met al een schitterend testament, dat een 

krachtig architectonisch beeld oplevert. 

Jorge Saínz Foto's Lluis Casals 

Het ontwerp is even eenvoudig als radicaal: 
op de glooiende vlakte ligt een platform met 
een lengte van 360 meter. Hierin verzonken 
ligt de atletiekbaan, omringd door hellingen, 
en bevinden zich de ondersteunende dien
sten; er bovenuit steekt het afgeronde sil
houet van een niet-overdekte tribu ne. 
Het meest opvallende aan het ontwerp is 
deze reusachtige gestalte van beton, die 
vanaf de snelweg langzaam opdoemt als een 
grandioze sculptuur in het landschap. De 
beslissing om de rest van het ontwerp te ver
hullen vormt echter de essentie van het ont
werp. Onder het grote platform, slechts ver
licht door binnenplaatsen, bevinden zich de 
kleedkamers, de ruimtes voor de pers, arbi
ters en VIPS en een indoor-oefenruimte. Het 
geheel heeft een ondergrondse, bijna gevan
genisachtige sfeer, door lichthoven op drama
tische wijze aangelicht en met dreigende 
massa's die boyen de gebrllikers uittorenen. 
Het aan het oog onttrekken van al deze kleine 
ruimtes is echter essentieel om het sterke 
beeld van de tribllne met zijn symbolische 
uitstraling niet aan kracht te laten inboeten. 
Hiennee is zij in niets te vergelijken met een 
gewone tribu ne. 

Meer stadíon dan amjitheater 
De kom van de piste, tien meter lager dan het 
platform, doet haast klassiek aan. I nderdaad 
werd in het oude Griekenland het stadion 
gevormd door een eenvoudige uitholling van 
het terrein in de lengterichting, waaromheen 
het publiek vanafde hellingen de wedstrijden 
van jonge atleten bij woonde. Wat bij de Grie
ken alleen een terrein was, werd bij de Romei
nen een bouwwerk. Desondanks bleven hun 
stadions een open en landschappeli jk karak
ter houden, vergeleken met de ontoegankelij
ke ruimte en de compacte stedelijke massa 
van de amfitheaters. Het typologische antece
dent van dit Madrileense stadion ligt dus eer
der in het Griekse stadion dan in het Romein
se amfitheater. Daar komt nog bij dat de 
spektakels in laatstgenoemde bouwsels nou 
niet bepaald sportiefwaren. 
De met gras begroeide hellingen bieden 
plaats aan 8000 toeschouwers. Boven het 
platform verheft zich de tribune met 12 .500 

plaatsen die orthodoxe constructieve oplos
singen in gewapend beton combineert met 
een ingenieuze vormgeving. 

Vorm en constructíe 
De hoofdtribune is geconstrueerd als een ver 
uitstekend hellend vlak, dat wordt gedragen 
door schuin geplaatste dubbele balken van 
gewapend beton. Deze dragen hun krachten 
over op betonnen wanden. De betonnen ring 
geeft de tribune zijn constructieve samen
hang. De constructie van de tribune resulteert 
in een autonome, geprononceerde vom1 met 
een krachtig grafisch lijnenspel, waarbij ech
ter de bouwkundige essentie niet volledig in 
overeenstemming is met de uiterlijke vorm. 
In de gevel die naar de stad is gericht, laat de 
achterkant van de tribune een opeenvolging 
zien van drie muren van reusachtige afme
ting waarop het schuine vlak Iijkt te steunen. 
Hun aanwezigheid wordt nog versterkt door 
kleine horizontale perforaties. Een meer 
oplettende blik onthult dat achter de buitenste 
muur een galerij loopt met aan weerszijden 
een terras van waar een prachtig panorama 
mogelijk is op de Madrileense skyline; de 
andere twee muren raken de tribune, maar 
ondersteunen haar niet. 
Deze drievoud ige mantel is in eerste instantie 
een monumentale fa<;ade en heeft minder 
betekenis als bOl!wkundig systeem. Vanaf de 
weg gezien is het duidelijk dat het hier gaat 
om een buitengewoon bouwwerk met een 
onmiskenbaar openbaar en institutioneel 
karakter. 
De bovenste tribune blijkt echter in het barre 
Madrileense landklimaat niet erg gebruiks
vriendelijk. Dit klimaat kent geen voor- en 
naseizoen en pleegt van de verzengende 
zomerhitte direct over te gaan in de ijzige 
winterkou. Om de effecten hiervan te tempe
ren overwoog men aanvankelijk een luifel aan 
te brengen. Deze toevoeging zou ongetwijfeld 
de stell igheid hebben ontnomen aan het 
monumentale gebaar van dit bloemblad van 
beton, dat zich midden in de kale hoogvlakte 
verheft. 

Vertaling Machteld von Oven 

Deze tekst werd eerder gepubliceerd in 
Arqtlitectura Viva nr. 38 
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Het stadion rijst als een reusachtige sculptuur op uit het 

landschap. 
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