
Een in drie richtingen gebogen dakvlak, gevormd door rechte houten 
profi elen. Dat is het intrigerende aan de constructie van het golvende 
betonnen schaaldak van het nieuwe paviljoen van Tennisclub IJburg. 
Het dak doet meteen ook dienst als tribune. Het ontwerp heet De Couch, 
zo’n geriefelijke bank, die zich lekker vormt als je er op gaat zitten.

Loungen op de 
tennisbaan

Tekst: Jan Bol
Beeld: MVRDV, Marco Strubbe Romijn 
Bouw, VeriCon, Jan Bol

Dak en tribune in één
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De laatste jaren is er in de bouwsector steeds meer aandacht voor veilig en
gezond werken. Met name het beperken van de uitstoot van schadelijk 
kwartsstof, omdat dit ernstige schade aan de gezondheid veroorzaakt.  Vanwege 
deze serieuze gevaren stelt de Arbowet zeer strenge eisen waardoor �jnstof op 
de bouw tot een minimum moet worden beperkt. Het is kortweg verboden om 
zonder stof-verminderende maatregelen aan het werk te zijn. 

Gerichte controles vorig jaar hebben gezorgd voor een snelstijgende aanschaf van 
adequate apparatuur waarmee blootstelling aan kwartsstof wordt voorkomen. Dit 
najaar gaat de inspectiedienst SZW opnieuw controles uitvoeren die zullen uitwijzen 
of de apparatuur nog steeds wordt gebruikt en of op niet eerder bezochte locaties de 
apparatuur nu ook wordt gebruikt. 

Aabo Trading beschikt over een compleet assortiment aan gereedschappen en 
hulpstukken om stofvrij werken op de bouw voor iedereen mogelijk te maken.  Wij 
leveren de krachtige Airbo stofzuigers met A-Label, die via hulpstukken kunnen worden 
aangesloten op de meest voorkomende powertools en zo �jnstof tot een minimum 
beperken.  Ook leveren wij de prijswinnende unieke Arbortech stofvrije voegenzaag, 
die één van de meest stofveroorzakende werkzaamheden praktisch stofvrij maakt. 

Om gemakkelijk gehele ruimtes stofvrij te maken is er de Airbo Aircleaner, een krachtig 
lucht�ltersysteem dat de aanwezige lucht in een ruimte �ltert en schone lucht weer de 
ruimte inblaast. Tot slot hebben wij uiteraard ook persoonlijke beschermings-middelen, 
zoals bijvoorbeeld brillen en stofkappen, om u en uw medewerkers zoveel mogelijk van 
�jnstof af te schermen.

Neem contact op met de adviseur voor gedetailleerde informatie over al onze 
�jnstofbeperkende oplossingen en een advies op maat voor uw werksituatie.

Gereedschap voor stofvrij werken
Voor elke situatie een oplossing op maat.

Klaar de lucht.

www.aabotools.nlÁlles voor het dak. www.aabo.nl

Aabo Trading Almere B.V.
T:024-6782035, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.
T:024-6782045, amst@aabo.nl
Aabo Trading Arnhem B.V.
T:024-6782080, arnh@aabo.nl
Aabo Trading Beverwijk B.V.
T:024-6782050, beve@aabo.nl

Aabo Trading Breda B.V.
T:024-6782090, bred@aabo.nl
Aabo Trading Cuijk B.V.
T:024-6782055, cuij@aabo.nl
Aabo Trading Deventer B.V.
T:024-6782060, deve@aabo.nl
Aabo Trading Drachten B.V.
T:024-6782001, drac@aabo.nl

Aabo Trading Eindhoven B.V.
T:024-6782030, eind@aabo.nl
Aabo Trading Maastricht B.V.
T:024-6782085, maas@aabo.nl
Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:024-6782020, nijm@aabo.nl

Aabo Trading Roermond B.V.
T:024-6782095, roer@aabo.nl
Aabo Trading Tilburg B.V.
T:024-6782075, tilb@aabo.nl
Aabo Trading Utrecht B.V.
T:024-6782015, utre@aabo.nl

Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:024-6782010, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:024-6782040, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:024-6782065, zwol@aabo.nl
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Het is altijd weer een 
verrassing hoe een 
ogenschijnlijk ingewikkelde 

vorm zich laat vertalen naar een 
eenvoudige uitvoering. Nu ja, 
eenvoudig is de uitvoering van het 
betonnen schaaldak van het nieuwe 
paviljoen voor Tennisclub IJburg in 
Amsterdam niet echt. Het in X-, Y- en 
Z-richting gebogen dakvlak vraagt om 
een zeer gedetailleerde uitwerking 
van de gewenste boogvormen.
In essentie is het 3D golvende dak 
annex tribune gevormd op basis van 
rechttoe rechtaan houten profi elen, 
van gelijke lengten, die alle haaks 
ten opzichte van een rechte centrale 
X-as over de lengte van het paviljoen 

een hoekverdraaiing ondergaan en 
kantelen op het zelfde punt. 
De vereiste hoekverdraaiing van elk 
houten profi el op zich is nauwkeurig 
afgeleid van de architectonische 
vorm, een sinusgolf met een links-
rechts symmetrie. Het laagste punt 
van de golf ligt aan de zuidzijde van 
het tennispaviljoen, natuurlijk met 
zicht op de banen. Het hoogste punt 
van het hellende dakvlak ligt daar 
recht achter, op de Y-as.
De houten profi elen zijn de 
onderslagen voor de bekisting van 
het schaaldak. Vóór het aanbrengen 
van de bekistingsplaat is het dak 
voorgevormd met behulp van 
lattenstroken.

Alvorens de bekistingsplaat aan te 
brengen, is het golvend betonnen 
schaaldak voorgevormd door het 
aanbrengen van stroken met latjes.
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Uitwerking
De gebogen vormen van het 

schaaldak zijn vertaald naar in 
de juiste ronding verlopende 
schenkelstukken (in de X-richting) 
waarop de houten profielen (alle in 
de Y-richting) liggen. Schenkels zijn 
uitgewerkt en gemaakt voor zowel de 
lage kant van het betonnen tribune-
schaaldak als voor de hoge kant aan 
de noordzijde van het paviljoen en 
voor de nodige tussenopleggingen. 
De zijkanten van het schaaldak 
sluiten aan op de horizontale, platte 
daken van de kopse kanten van het 
paviljoen aan de oost- en westzijde.
Het schaaldak is in vier fasen gestort, 
in stroken. De stort is onderaan 
begonnen.  
Voorts worden de treden van de 
tribune aangebracht.  
Net als de schenkelstukken staat 
of valt dit deel van de uitvoering 
met een uiterst gedetailleerde 
voorbereiding. De tribunetreden 

zijn helemaal in CAD uitgewerkt 
tot genummerde prefab elementen 
waarvan de exacte plaats in tekening 
terug te vinden is. De holle ruimten 
van de treden worden voorzien van 
EPS-isolatie.

Couch
Het nieuwe paviljoen voor 

Tennisclub IJburg kreeg de naam 
De Couch. Projectarchitect Renske 
van der Stoep van architectenbureau 
MVRDV: “Het paviljoen is niet alleen 
bestemd voor de clubleden.  
Het gaat ook dienst doen als een 
soort huiskamer van de buurt, waar 
je een goede kop koffie kunt drinken 
en een gezond broodje kunt eten.
Niet alleen de binnenruimte is 
gastvrij voor iedereen, ook de 
tribune is beschikbaar voor meer 
dan alleen kijken naar tennissen 
of naar wedstrijden. Je kunt er ook 
lekker in de zon zitten. De tribune is 
georiënteerd op het zuiden.

De houten 
profielen, de 
onderslagen voor 
de bekisting, 
staan haaks op 
een centrale 
lengteas en 
verdraaien steeds 
in een nauwkeurig 
berekende hoek 
ten opzichte van 
deze centrale as.
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ROB OPMAAK ALS IN DR 118, PAGINA 27, 
28 en 29
FOTO’S ZIJN GEMAILD OP 10-11
@blok = ontwerp Code = D07
rechtsboven: daktribune

De lage kant van de tribune is aan de 
zuidzijde, met goed zicht op het center 
court. De hoge kant van het paviljoendak 
is aan de waterzijde. De verdraaiing 
van de rechte houten profielen, de 
onderslagen van de bekisting van het 
golvend dak is nog goed zichtbaar.

Architectenbureau MVRDV ontwierp een nieuw paviljoen voor Tennisclub IJburg in 
Amsterdam. Opvallend is de combinatie van een golvend betonnen schaaldak, dat 
tevens dienst doet als tribune.

De bekisting van het in drie richtingen 
gebogen betonnen schaaldak werd 
aangebracht op rechttoe rechtaan houten 
profielen. Deze onderslagen liggen 
haaks op een centrale as die ligt in de 
lengterichting van het tennispaviljoen. 
De gebogen vorm van het dak wordt 
verkregen door de profielen in de juiste 
hoek te verdraaien ten opzichte van de 
centrale as. 
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De juiste boogvormen in de X-richting, de lengterichting van het 
paviljoen, zijn ontleed in schenkels waarop, na juiste positionering 
in hoogte, de onderslagen opliggen, zodat de basis ontstaat voor het 
gebogen dakvlak.
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Schenkels.

Op het voorgevormd, gebogen dakvlak, wordt op de 
lattenstroken de bekistingsplaat aangebracht. Voor het later 
aanbrengen van een houten plafond in het interieur worden 
latten ingestort.

Het betonnen schaaldak ligt gereed voor het aanbrengen 
van de tribunetreden. Na het aanbrengen van deze treden 
krijgt het hele dak een afwerking met een rood gekleurde 
spuitbare coating. Het storten van het beton voor het schaaldak verliep in vier 

fasen. Onderaan te beginnen.
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In de vorm van het tribunedak kun 
je de vorm zien van een lekkere 
bank, in die huiskamer. Vandaar de 
naam De Couch.”
Architectenbureau MVRDV 
verzorgde ook de lay out van de 
tien tennisbanen. De rode kleur van 
de banen van kunstgras, die zijn 
ingestrooid met rood gekleurd zand 
correspondeert met de rode kleur 
van het paviljoen. De afwerking 

van het tribunedak is een coating 
die door middel van spuiten wordt 
aangebracht. Voor de keuze van deze 
afwerking is vooraf een mock up 
gemaakt.
De situatie van het nieuwe paviljoen 
is ingegeven door een optimale 
positie ten opzichte van het center 
court. De hoge zijde van 
het tribunedak is aan de 
waterzijde.
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Projectgegevens
De Couch, tennispaviljoen met tribune, IJburg, Amsterdam
Opdrachtgever : Tennisclub IJburg, Amsterdam
Architect : MVRDV, Rotterdam / Winy Maas, Jacob van Rijs and Nathalie
   de Vries, met Renske van der Stoep, Arjen Ketting, Pepijn Bakker,
   Sanne van der Burgh, Cristina Gonzalo and Rosa Rogina
Co-architect : Studio Bouwhaven, Barendrecht
Aannemer : Romijn Bouw, Kockengen
Constructeur : ABT, Velp
Uitwerking constructie : Romijn Bouw i.s.m. VeriCon, Veldhoven
Oplevering : voorjaar 2015

De ontwikkeling van de vorm van 
het nieuwe paviljoen voor Tennisclub 
IJburg is goed af te lezen in zes 
fasen, achtereenvolgens: footprint, 
bouwvolume, doorzicht en uitzicht, 
kleedkamers toegevoegd, dak van 
buiten toegankelijk maken, tribune 
met goed zicht op de tennisbanen.
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Aan de binnenzijde van het betonnen schaaldak zijn de mee ingestorte latten goed 
zichtbaar. De latten zijn voor het aanbrengen van een houten plafondafwerking in 
het interieur.

Schaaldak binnenzijde.
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