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Geacht College van B&W,
Door middel van deze openbrief attendeert Samen Lokaal Beverwijk in samenwerking met de
Vereniging Historisch Beverwijk en de Stichting Monumentaal Beverwijk u op het volgende:
Onze in een fantastisch decor gelegen sporthal “De Walvis” heeft op 29 mei jl. haar 50e
verjaardag gevierd. Door Corona heeft men er tot nu toe weinig aandacht aan kunnen geven.
Oud wethouder en raadslid Wim Spruit werkt op dit moment aan een boekje over onze
sporthal “De Walvis”. Het boekje zal begin 2022 uitgebracht worden.
In 1968 bestond Hoogovens 50 jaar. Ter gelegenheid daarvan ontving ons gemeentebestuur
een bedrag van fl. 700.000,- wat besteed mocht worden voor de bevolking van Beverwijk.
Het gemeentebestuur, onder aanvoering van burgemeester Bruinsma, besloot om dit
genereuze bedrag te bestemmen voor realisatie van een unieke sporthal in het nog te
ontwikkelen tuinbouwgebied tussen de Hoflanderweg en de Heemskerkerweg.
Door de contacten met Bredero’s Bouwbedrijf, die een unieke standaard sporthal had
ontwikkeld, besloot het gemeente bestuur om deze unieke sporthal met een vrijhangenddak te
laten bouwen. De kosten waren aanzienlijk, maar ons gemeentebestuur begreep dat
industriestad Beverwijk een architectonisch bijzondere sporthal verdiende.

De stedenbouwkundigen Pepping en Zijlstra zagen in dat deze unieke sporthal een bijzondere
plaats in Beverwijk verdiende. Zij plaatsten de Sporthal diagonaal op een plateau van ruim
6.000m2 zodat de sporthal vanuit meerdere kanten kan worden bewonderd. Het plateau is ook
noodzakelijk omdat dit gedeelte van het Hofland lager ligt dan de omgeving en zo voorkomen
kan worden dat de vloer van de sporthal onder water loopt bij hevige en langdurige regenval.
Tegelijk met de sporthal werd een 70 meter lange dubbele kademuur met verlaagd gedeelte
aangelegd. De kademuur werd bij de realisatie van park Overbos verlengd tot 82 meter. Op
deze wijze kan men de sporthal “De Walvis” zien spiegelen in het water zoals ontworpen in
1969. Dit komt overeen met de situtering van het Haus der Kulturen der Welt in Berlijn en de
Paaskerk in Amstelveen. De heer Pepping vergelijkt de ligging van “De Walvis” onder meer
met de Stopera aan de Amstel, het Muziektheater aan het IJ en het operahuis in Sydney. Een
ruime ligging aan het water is een essentieel onderdeel van deze gebouwen.

Haus der Kulturen der Welt in Berlijn

Paaskerk in Amstelveen

Bij bestudering van het Definitief Ruimtelijk Ontwerp (DRO) van Landgoed Adrichem werd
duidelijk dat niet alleen de vijver voor een groot deel gedempt zal worden. Een vier meter
hoge ballenvanger en een rij bomen wordt tussen het hockeyveld en de sporthal geplaatst en
ontneemt zo het unieke zicht vanuit het zuiden op onze sporthal. In het DRO is de rij bomen
en de ballenvanger meters dichter bij de sporthal geplaatst dan in het Voorlopig Ontwerp.
Al met al een desastreuze ontwikkeling die vele Beverwijkers aan het hart gaat.

Bron van deze situatietekening: het DRO van November 2021.

Ook landschapsarchitecte mevrouw Ank Bleeker is van mening dat het openkarakter van de
eenheid - De Walvis, het plateau, de kademuur en de vijver - bedreigd wordt door het
verwezenlijken van een hockeyveld op de te dempen vijver zoals aangegeven in het Definitief
Ruimtelijk Ontwerp. In haar ontwerp voor Park Overbos en de vijver uit 1990, was aan de
zuidkant van de vijver zelfs een moerasgebied toegevoegd wat, om onbekende redenen, niet
gerealiseerd is.
In een laatste poging dit unieke ensemble te beschermen heeft Samen Lokaal Beverwijk, in
samenwerking met de Vereniging Historisch Beverwijk en Stichting Monumentaal Beverwijk
een aanvraag ingediend bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om het gehele ensemble
Sporthal “De Walvis”, het plateau, de kademuren en de vijver op te laten nemen in de lijst van
beschermde Rijksmonumenten.
Als bijlage treft u een overzicht aan van de slechts 9 vergelijkbare bouwwerken die tussen
1951 en 1971 gerealiseerd zijn.
Onze sporthal “De Walvis” is uniek in Nederland en uniek gelegen in Park Overbos.

Wij verzoeken het College van B&W deze aanvraag bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
te ondersteunen.

Met vriendelijke groet,

Vereniging Historisch Beverwijk
Stichting Monumentaal Beverwijk
Samen Lokaal Beverwijk,
Ali Bal, Cor Bart, Halil Koçak, Mendes Stengs.

Bijlage: Overzicht van de 9 andere vergelijkbare gebouwen.

Bijlage bij de Openbrief aan het College van B&W van de gemeente Beverwijk.
Gedateerd 21 december 2021.

Totaal overzicht:
De Dorton Arena in Raleigh NC, USA en haar navolgers. Gebouwen met vrijhangend dak.
In Europa is de Berlijnse congreshal van Hugh Stubbins en Fred Severud de beroemdste van alle
hangende dakconstructies geworden. Verdere opvolgers van de Dorton Arena zijn:
‐ het zendergebouw van Europe 1 in Felsberg‐Berus/Überherrn Saarland (1954),
‐ de Feierabendhaus Knapsack (1957) in Hürth,
‐ het auditorium Auditoire Paul‐Emile Janson (1956) van de Université libre de Bruxelles (ULB) ,
‐ de sporthal Športová hala Pasienky (1958) in Bratislava,
‐ de Paaskerk te Amstelveen (1963)
‐ de ijsarena (Ice Aréna) in Prešov, Slowakije (1965),
‐ Ulrich Müthers Teepott in Rostock‐Warnemünde (1968)
‐ de Sporthal te Beverwijk te Beverwijk (1971).
Frei Otto oordeelde over deze opvolgers: “De Raleigh Arena was lange tijd het belangrijkste
bouwwerk op het gebied van breedspankabelnetwerken. Het werd nagebootst in veel vergelijkbare
ontwerpen, maar geen enkele vergelijkbaar met het origineel in kwaliteit. "
Bron: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Dorton_Arena

De J.S. Dorton Arena Raleigh, North Carolina, USA (1952)
(ook Paraboleum genoemd) is een multifunctioneel gebouw met 7.610 zitplaatsen in Raleigh, North
Carolina op het terrein van de North Carolina State Fair. De Dorton Arena is het eerste grote
bouwwerk in de architectuurgeschiedenis met een vrijhangend dak. Het dak buigt in de vorm van
een zadelvlak of een hyperbolische paraboloïde. Het gebouw werd geopend voor de handelsbeurs in
oktober 1952 en werd op 11 april 1973 toegevoegd aan het Rijksregister van Historische Plaatsen
als een Nationaal Historisch Monument. Oorspronkelijk heette de hal State Fair Arena, in 1961 werd
het omgedoopt ter ere van de directeur van de North Carolina State Fair en zijn klant Joseph Sibley
Dorton (1895‐1961). Bron: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Dorton_Arena

De Berlijnse congreshal, Het Haus der Kulturen der Welt in Berlijn
Het gebouw is Duitslands nationale expositiecentrum voor moderne niet‐Europese kunst. In de
expositieruimte worden kunsttentoonstellingen, concerten, dans‐ en theatervoorstellingen en
lezingen gehouden over niet‐Europese kunst. Het is een van de weinige instituten dat, door zijn
nationale en internationale aanzien en door de hoge kwaliteit van de exposities en voorstellingen,
gefinancierd wordt door de federale overheid als een zogenaamd "lichtbaken van cultuur". Het
gebouw is gelegen in het Großer Tiergarten‐park direct naast het Carillon en de Bondskanselarij. De
originele naam van het gebouw was de "Kongresshalle". Het was van oorsprong een congreshal, die
geschonken was door de Verenigde Staten. Het gebouw werd ontworpen in 1957 door Hugh
Stubbins jr. als onderdeel van de Interbau‐expositie. President John F. Kennedy sprak hier gedurende
zijn bezoek aan West‐Berlijn in 1963. De Berlijners noemen dit gebouw "die schwangere Auster" (de
zwangere oester).
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Haus_der_Kulturen_der_Welt

Het zendergebouw van Europe 1 Felsberg‐Berus/Überherrn (1954)
Het gebouw waarin de zenders zijn ondergebracht was oorspronkelijk gepland voor grote
publieksevenementen voor de Europa 1‐televisie, wat nooit is gerealiseerd. Het deed echter altijd
alleen dienst als omroephal, d.w.z. dat wil zeggen, het huisvestte de technische faciliteiten van de
zender. Het was daarom voor dit doel te groot. Het grandioze gebouw is een hangende
dakconstructie (touwnet met beton) zonder steunpilaren en is een rijksmonument. Het is 's werelds
eerste grootschalige gebouw met een uit beton gegoten dak dat aan voorgespannen touwen hangt.
De bouw begon op 15 juni 1954 en werd het volgende jaar voltooid. Het heeft een lengte van 86 m,
een breedte van 46 m, een maximale hoogte van 16,22 m, een oppervlakte van 2700 m² (1770 m²
waarvan glas) en een inhoud van 31.000 m³.
Bron: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sender_Felsberg‐Berus

Het Feierabendhaus in Hürth‐Knapsack, Noordrijn‐Westfalen (1957)
Het is een evenementengebouw op het industrieterrein van het Chemiepark Knapsack in Hürth‐
Knapsack in Noordrijn‐Westfalen. Het werd in 1957 gebouwd door de Keulse architect Karl Hell en is
eigendom van Yncoris GmbH & Co. KG. Het gebouw staat sinds 1988 op de monumentenlijst en
werd in 1996 door de deelstaat Noordrijn‐Westfalen geclassificeerd als behoudenswaardig
cultureel erfgoed. Na de hoge en lichte foyer komt u in de zaal van 700 m² met een podium van 140
m²; de grote zaal biedt plaats aan maximaal 1.000 zitplaatsen.
Bron: https://de.wikipedia.org/wiki/Feierabendhaus_Knapsack

Auditoire Paul‐Emile Janson, F. Rooseveltlaan 48 Brussel (1956)
Het Auditoire Paul-Emile Janson, architect. M. Van Goethem en ingenieur P. Moenaert,
Wanneer je links om het gebouw aan de straatkant heen loopt (arch. Alexis Dumont,
1928), kom je uit bij het goed verscholen Auditore Janson. Het werd aan de vooravond
van Expo 58 gebouwd door Marcel Van Goethem, die tegelijk hoofdarchitect van de
Expo en professor aan de ULB was. Het auditorium ligt op een hellend terrein en heeft
een capaciteit van 1500 plaatsen. Tijdens de Expo werd het gebouw gebruikt voor
congressen, later werd het door de universiteit ingenomen. Met zijn gebogen muren
bekleed met watergroen plaatstaal en zijn driepoten lijkt het wel alsof dit paviljoen
rechtstreeks uit het vrolijke architectuur feest van de Expo is ontsnapt.
Het dak bestaat uit een netwerk van kabels en vormt een dubbele boog die in vakjargon
‘hyperbolische paraboloïde’ heet – in mensentaal: het heeft de vorm van een zadel... of
van chips! Bouwkundig Erfgoed genoemd.
Bron: https://monument.heritage.brussels/nl/buildings/15748

De sporthal Športová hala Pasienky in Bratislava (1958)
De Pasienky Inter Hall, momenteel ook bekend als EUROVIA‐arena [1], is een sporthal in de wijk
Bratislava van Nové Mesto op Trnavská cesta 29. Het is een sporthal van tijdloze constructie met een
duidelijk gedefinieerde vorm van twee elkaar kruisende parabolische bogen bedekt met een
hangende touwstructuur. De wijk Nové Mesto heeft aan het monumentenbureau voorgesteld dit
gebouw op te nemen in de lijst van nationale culturele en technische monumenten.
Aangezien de vorm van dit type constructie in de eerste plaats wordt bepaald door de statische
werking van de constructie en niet andersom, kunnen we het ook classificeren als een van de
topwerken van de Slowaakse civiele techniek in de 20e eeuw.
Bron: https://sk.wikipedia.org/wiki/Inter_hala_Pasienky

De Paaskerk te Amstelveen (1963)
De Paaskerk in het Augustinuspark in Amstelveen werd ondtworpen door J.B. Baron van
Asbeck, geïnspireerd door de kapel in Ronchamp van Le Corbusier. Het is een
verdiepingskerk met de kerkzaal boven. Daarboven is het schaaldak met de vorm van een
hyperbolische paraboloïde. Er is geen klokkentoren, maar de kerk heeft wel een carillon naast
de ingang in de noorgevel. Het grondvlak is een vierkant, twee van de vier muren staan in het
water. De kerkzaal bevatte oorspronkelijk 500 zitplaatsen, na de renovatie in 2013 zijn er 350
over. Sinds 2010 gemeentelijk monument en sinds 2014 Rijksmonument.
Bron: Wikipedia.

de ijsarena (Ice Aréna) in Prešov, Slowakije (1965)
De Ijsarena ligt aan de Ul. pod kamennou benou. Dimensies breedte 90m, hoogte 22m,
span 70m
Bron: https://structurae.net/en/structures/presov‐ice‐stadium

Ulrich Müthers Teepott in Rostock‐Warnemünde (1968)
De Teepott is een bezienswaardigheid in de wijk Warnemünde van Rostock, waarvan het dak
is ontworpen door de burgerlijk ingenieur Ulrich Müther en het restaurant door de architect
Erich Kaufmann. De drie verdiepingen tellende rotonde werd gebouwd in 1968 [1] en is een
prominent voorbeeld van Hypar-schaalarchitectuur. De theepot bevindt zich bij de
haveningang naast de vuurtoren aan de promenade langs het meer van Warnemünde.
Het Seerestaurant Teepott in Warnemünde, dat in 1968 werd opgeleverd met Erich Kaufmann
en Hans Fleischhauer, staat sinds 1984 op de monumentenlijst vanwege de bijzondere
dakconstructie. Het dak met een diameter van 30 m bestaat uit drie hyperbolische paraboloïde
schalen en bereikt zo een hoge mate van stabiliteit. De cascoconstructie met een totale
oppervlakte van ca. 1200 m² is in het midden 7 cm dik en aan de rand 10 cm dik. Het gewicht
van het dak wordt uitsluitend gedragen door de drie schuine stroken van gewapend beton.
Bron: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Teepott_Warnemünde

De Sporthal “De Walvis” te Beverwijk (1971)
Deze prachtige en representatieve sporthal, gelegen in stadspark Overbos en gelegen aan de
van Loenenlaan 1 in Beverwijk is gebouwd in 1971 en kenmerkt zich door een unieke
dakconstructie. De sporthal voldoet aan alle moderne eisen, die aan een sporthal worden
gesteld. De accommodatie is geschikt voor alle sporten, maar is ook geschikt voor
evenementen anders dan sport. De sporthalvloer is 48 x 29 meter. Naast een combiveld voor
zaalvoetbal, handbal en korfbal beschikt de hal over drie basketbalvelden, vier volleybalvelden en 9
badmintonvelden. In de sporthal mogen maximaal 1.800 personen worden toegelaten. De grote hal
beschikt over een tribune met 600 vaste zitplaatsen. Deze capaciteit kan worden uitgebreid naar
1.000 zitplaatsen. Verder beschikt de hal over moderne kleed‐en doucheruimten, een groot
sportcafé met uitzicht op de zaal en vergaderruimte. Er is voldoende en gratis parkeergelegenheid.
Bron: https://sportaccommodatiesbeverwijk.nl/accommodatie/sporthal‐beverwijk‐de‐walvis

