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WAAROM SPORTPARK 
WILLEM-ALEXANDER
DE ARC17 INNOVATIE 
AWARD VERDIEND

In Schiedam heeft een uniek bouwwerk gestalte 
gekregen: bovenop het tunneldak van rijksweg 
A4 is een park en sportpark aangelegd. 
Sportpark Willem-Alexander is onderdeel van 
een grote transitie binnen de gemeente. Onder 
het motto ‘Schiedam in beweging’ maken 
sportverenigingen een vernieuwingsslag op het 
nieuwe dakpark en verrijzen op de vrijkomende 
sportvelden elders in de stad energiezuinige 
woonwijken. Met als eindresultaat een stads- en 
sportpark van ruim 2 kilometer lengte bovenop 
de rijksweg. Wij waren als architectenbureau 
vanaf 2012 betrokken bij het project waar door 
vele stakeholders en bedrijven aan is gewerkt. 

We hebben in 2016 met ons bureau verschillende 
projecten opgeleverd, maar we kiezen er voor 
om alleen dit project voor BNA gebouw van het 
jaar 2016 voor te dragen. Het project staat voor 
ons bureau namelijk symbool voor het werken 
aan complexe (infrastructurele) projecten in de 
huidige tijd.  
U zult het in de volgende pagina’s zien: het is een 
en al multidisciplinariteit en het toont hoe je als 
architect van invloed bent op projecten van grote 
schaal, en hoe zich dit tot in de kleinste details 
kan vertalen. Het gaat over vakmanschap; maar 
het is naast een écht bouw- en ingenieurswerk 
ook vooral een project geweest met een grote 

maatschappelijke component. Als architect 
hebben we niet alleen concreet vorm gegeven 
aan de gebouwen, velden en de verschillende 
faciliteiten, maar hebben we vooral ook vorm 
gegeven aan het proces om zowel bij de directe 
omgeving als de verschillende sportverenigingen 
draagvlak te creëren voor deze grote transitie 
binnen de stad Schiedam.

Het project gaat verder over samenwerken 
met verschillende ontwerpers onderling (BGSV 
Stedenbouw en landschap en ontwerpbureau 
DeMakersVan) en ook met een groot team van 
bouwers/ingenieurs en opdrachtgevers. Samen 
is er vorm gegeven aan een gebied en een 
ensemble van gebouwen, met als fundamenteel 
concept; het creëren van meerwaarde door 
middel van dubbel ruimte gebruik. Onderdeel 
van onze opgave was in het prille begin ook om 
te kijken naar mogelijkheden van dit gebruik. Uit 
deze studie is onder meer naar voren gekomen 
om een van de luifels als indoor atletiek- en honk- 
en softballocatie in te zetten om daarmee het 
sportcluster te verrijken. Een specifieke opgave 
bleek verder het spelen op hoogte in relatie tot 
windhinder. Voor dit project zijn we met een 
spannende en unieke oplossing gekomen om de 
windhinder te reduceren.
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Ambitiekaart park en sportpark Willem-Alexander
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Dakpark op tunneldak 

�

Ter plaatse van het sportpark is het tunneldak verbreed zodat deze geschikt is 
voor voetbalvelden. Onder de luifels zijn een parkeervoorzieningen, 
indoorsprintbaan en indoorhonkbal & cricket gerealiseerd

�



Laatste ontwikkeling rijksweg A4
tussen Delft en Schiedam
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Ter hoogte van Schiedam verdwijnt de rijksweg in een tunnel
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Overzicht van het sportpark, met de velden op het tunnellichaam 
en het sportverzamelgebouw in het centrum
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DE PLEK EN 
ZIJN VERHAAL

Op 2 september 2010 zette de toenmalig minister 
van Verkeer en Waterstaat, Camiel Eurlings, 
zijn handtekening onder de ontwikkeling van 
het laatste gedeelte van de rijksweg A4 tussen 
Delft en Schiedam. Het betekende de voltooiing 
van een traject waar ruim vijftig jaar geleden 
al de eerste tekeningen voor zijn gemaakt. 
Met de hedendaagse inzichten werd een plan 
ontwikkeld voor een verdiept traject dat het 
bijzondere karakter van het Midden Delfland 
zou respecteren. Ter hoogte van Schiedam en 
de verbindingsknoop Kethelplein werd in een 
landtunnel voorzien. De gemeente Schiedam 
was tijdens deze fase al nauw betrokken 
bij de planvorming en realiseerde zich dat 
zo’n grootschalige ontwikkeling binnen de 
stadsgrenzen kansen bood voor een duurzame 
ontwikkeling van de stad. 

De kansen op een veelvoudige kwaliteitsslag 
kregen een duidelijk gezicht toen de gemeente 
Schiedam inzette op dubbel grondgebruik. 
“Met Schiedam in beweging werkt de 
gemeente kansen uit die zijn ontstaan door de 
aanleg van de A4. Ter hoogte van Schiedam 
verdwijnt de rijksweg in een tunnel. Bovenop 
het tunneldak komt een park dat deels wordt 

ingericht als sportcomplex. Hiermee komt een 
ruimtelijke verschuiving op gang die Schiedam 
de gelegenheid geeft zich de komende jaren te 
ontwikkelen op het gebied van wonen, werken, 
sport en recreatie”, stelde wethouder Marcel 
Houtkamp (Ruimtelijke Ordening) vast. 
Sportverenigingen afkomstig van sportcomplexen 
Harga en Kethel krijgen een modern 
onderkomen op het nieuwe Sportpark Willem-
Alexander en kunnen zich hierdoor verder 
ontwikkelen. De ruimte die daar vrijkomt, 
zorgt voor een kwaliteitsimpuls op het gebied 
van woningbouw. De nieuwe woonwijken 
vormen een goede aanvulling op het bestaande 
aanbod in Schiedam, waardoor Schiedammers 
in eigen stad wooncarrière kunnen maken. 
MoederscheimMoonen Architects en BGSV 
stedenbouw en landschap hebben nauw samen 
gewerkt in de ontwikkeling van Sportpark Willem- 
Alexander. De hele omgeving van het Sportpark 
Willem-Alexander is ontworpen als park voor 
sporters, recreanten en buurtbewoners.
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Plattegrond verdieping
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Plattegrond begane grond
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Sporthal Danszaal

Kleedkamers Verkeersruimte

Trappenhuis Multifunctioneel

Kantoorruimte Kantine
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Noordgevel

�

Oostgevel
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Sportverzamelgebouw vlak voor oplevering (oktober 2016)
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Zicht op sportverzamelgebouw vanaf hoofdveld

�
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1 op 1 mockup in windtunnel

�

Beeldonderzoek pixelwerking 
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Windonderzoek totale sportpark
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Kunststof kleurstalen pixels
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1 op 1 mockup pixelwerking
�

Hekwerk reduceert wind op de velden

�
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EEN GROOT PROJECT 
TOT IN DE 
KLEINSTE DETAILS

Het bouwen van sportvelden op grote 
hoogte (zes meter boven maaiveld!) brengt 
bijzondere uitdagingen met zich mee. Vier 
van de voetbalvelden en twee handbalvelden 
liggen namelijk op een hoogte waar er meer 
invloed van wind is. Ten behoeve van goede 
spelomstandigheden is het gehele sportpark en 
de omliggende omgeving op schaal nagebouwd 
en getest in een windtunnel. Hieruit kwam de 
ontwerpvraag naar voren om een hekwerk 
te bedenken dat ook bij zou dragen aan 
windreductie. Met deze ontwerpvraag zijn 
we aan de slag gegaan en hebben we samen 
met ontwerpbureau DeMakersVan een pixel 
ontwikkeld. Een pixel die op de kruispunten van 
het draadwerk bevestigd kan worden en met een 
zekere dichtheid bijdraagt aan de windreductie 
op de velden. Door de hoge dichtheid is de 
kans aangegrepen om de pixel ook grafische 
kwaliteiten mee te geven en is er met een 
beperkt kleurenpalet (groen) een groot canvas 
rondom de velden getrokken. Het is misschien 
wel het grootste canvas van de wereld en toont 
datgene wat het park verenigt; groen, natuur, 
spelen, bewegen, wind en vooral energie! 
Een spannende combinatie van transparantie, 
luchtdoorlatendheid, en een verrassend visueel 
effect omdat de intensiteit verandert onder de 
hoek van inval.



Misschien wel het grootste canvas van de wereld
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