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Perfect passend in het Concept-Masterplan de Blauwe 
Berg nestelt het IJsbaancomplex zich in de aangegeven 
�noordpool�. Een grote parkeer-�tuin� met bomen en 
heggen bevindt zich aan de noordzijde. Aan de westzijde 
ontstaat een entreeplein tussen ijsbaan en disco-dancing. 
Alle horeca-ruimten met terras in het  ijsbaancomplex 
kijken aan de zuidzijde uit over het Park. 
In een aarden talud (10º) wordt de 400m-baan opgeno-
men in het landschap, zodat de ijsbaan vanuit de 
woningbouw aan de oostzijde nauwelijks aanwezig 
is. Een 5-meter brede sloot beveiligt het talud en het 
aangrenzende dak tegen ongewenst bezoek. Het gehele 
complex oogt als een begroeid 4.50m hoog uit de grond 
opkomend basement waar -vlak- boven enkele vliesdunne 
aluminium daken zweven. Alleen aan de Parkzijde en 
tegenover de disco zorgt een tweede laag voor iets meer 
massa. Paarsblauwe mondklinkers en Plato-gebakken 
siberisch Lariks vormen de gevelkleuren.  
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Gaandeweg het ontwerpproces is het Programma van 
Eisen uitgebreid. Schaats- en gezondheidsgerelateerde 
functies werden toegevoegd aan de 400m-baan 
zoals een separate 30/60 hal, curling, healthcenter 
en schaatsshop. De functies zijn zo gegroepeerd 
dat gezamenlijk én afzonderlijk gebruik mogelijk is. 
Geluid- en lichtuitstraling zijn er alleen richting disco 
en waterpark. Waar mogelijk is dubbel gebruik van 
functies toegepast (kleedkamers, toiletten, techniek, 
etc.). 

Naturel hout is de belangrijkste sfeerbepalende 
materiaaltoepassing. Houten spanten, gordingen, 
bekledingen en kozijnen zijn beeldbepalend. 
De natuurlijke oppervlaktewarmte van hout kan 
gemakkelijk geassocieerd worden met ijs. Duurzaam 
en onderhoudsvrij behandeld draagt het gracieus 
vergrijzende hout samen met de aluminium 
dakbedekking bij aan een vrijwel onderhoudsvrij 
concept. Het aluminium dak reflecteert bovendien de 
koude uitstraling van de 400m-baan. Een uitgekiende 
dakvlak-ventilatie rondom de 400m-baan voorkomt 
condens en ontlast de in Hoorn geldende aanzienlijke 
windbelasting aan de onderzijde van het dak.
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Geheel in lijn met het totale kwaliteitsconcept 
voor de Blauwe Berg is geprobeerd te voorkomen 
dat het ijscomplex zich manifesteert als de 
zoveelste met golfplaten bedekte doos. Het 
talud, de gemetselde gevels en het royale gebruik 
van het natuurlijke hout spannen samen om een 
architectonisch hoogwaardig gebouw te maken, 
ingebed in het landschap en bijdragend aan het 
Park en de gehele Blauwe Berg. 
Naast de genoemde materialen speelt het daglicht 
een hoofdrol. Structurele daglichtopeningen in 
de 5e gevel (het dak) begeleiden alle functies 
en routes. Alle bewegingen gaan van licht tot 
licht en dragen hopelijk bij aan een ontspannen 
gebruik van een prachtige sportvoorziening. 

Projectmedewerkers: Michael Durgaram, Pieter 
Hoogendoorn

langsdoorsnede 400m-baan

langnsdoorsnede ijshockey- en curlingbaan

dwarsdoorsnede curling- en 400m-baan

dwarsdoorsnede ijshockey- en 400m-baan

plattegrond begane grond
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