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De Adelaarshorst is één van de weinige 
nog authentieke stadions in Nederland 
die gelegen is in een woonwijk. De 
hoofdtribune en de Leo Halle tribune 
zijn in 2015 volledig gerenoveerd, de 
IJsseltribune en de B-Side zijn echter 
nodig aan vervanging toe. Go Ahead 
Eagles wil de kans aangrijpen om een 

zo’n duurzaam mogelijk stadion te 
bouwen dat past bij de maatschappelijke 
uitdagingen van deze tijd. 

“Het nieuwe stadion heeft de 
potentie om een regionaal en landelijk 
voorbeeldproject te zijn op het gebied 
van klimaatadaptatie, energietransitie 

en circulair bouwen”, verduidelijkt 
algemeen directeur Jan Willem van Dop. 
“Go Ahead Eagles heeft zich tot doel 
gesteld om – middels het verduurzamen 
van het stadion – maatschappelijke 
meerwaarde te creëren voor de directe 
omgeving van De Adelaarshorst, 
overheden en maatschappelijke 

Structureel de nummer 14 van Nederland worden. Het is de doelstelling die Go Ahead Eagles op een 
duurzame manier nastreeft. En dan niet alleen financiële duurzaamheid, gebaseerd op een gezond 
financieel beleid, maar zeker ook richting het milieu. De belangrijkste volgende stap in dat proces is het 
doorontwikkelen van De Adelaarshorst. 

ADELAARSHORST MOET 
DUURZAAMSTE STADION 
VAN NEDERLAND WORDEN

DUURZAME ADELAARSHORST
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partijen. Momenteel is het stadion 
nog verre van duurzaam, terwijl in de 
huidige wereld het thema duurzaamheid 
van levensbelang is. Issues als CO2-
neutraliteit, klimaatadaptatie en 
inzet van natuurlijke warmte en 
energiebronnen moeten dan ook worden 
toegepast om het stadion duurzaam 
eredivisiewaardig te maken. Alleen 
op die manier kan het stadion zijn 
authentieke karakter behouden en 
tevens technologisch up-to-date zijn als 
het gaat om milieu en duurzaamheid.”

HAALBAARHEIDSONDERZOEK
De plannen voor de verbouwing van 
de IJsseltribune en B-Side zijn een 
uitgelezen kans om te bekijken wat 
de ontwikkeling van het stadion voor 
de buurt, de stad en de regio kan 
betekenen. “Go Ahead Eagles wil meer 
zijn dan voetbal”, vervolgt Van Dop. “Hoe 
mooi zou het dan zijn als het stadion 
en de omgeving een voorbeeld worden 
voor de rest van het land op het gebied 
van duurzaamheid? In januari 2020 
is door studenten van Hogeschool 
Saxion een haalbaarheidsonderzoek 
opgeleverd, waarin is geïnventariseerd 
welke mogelijkheden er liggen op het 
gebied van duurzaamheid. Dit onderzoek 
heeft Go Ahead Eagles geïnspireerd en 
laat zien dat er kansen liggen voor een 
duurzaam stadion.”

Go Ahead Eagles wil de verbouwing van 
de IJsseltribune en B-Side aangrijpen 
om samen met zijn (maatschappelijke) 
partners het duurzaamste stadion van 
Nederland te bouwen. Van Dop: “Naast 
twee nieuwe tribunes met ruimtes gaat 
het ook om een duurzaam systeem voor 
veldverwarming en de inrichting van 
het stadionterrein. We gaan bekijken 
hoe de buurt en de stad mee kunnen 
profiteren van deze ontwikkeling. 
De duurzaamheidsambities moeten 
uiteindelijk bijdragen aan een gezonde, 
toekomstbestendige club. Al zullen 
we ook reëel moeten zijn, want het 
duurzaamste stadion van Nederland 
bouwen is een uitdagende opgave. 
Momenteel zijn veertig studenten bezig 
met diverse verdiepende onderzoeken 
om de verschillende mogelijkheden 
voor een duurzaam stadion in kaart te 
brengen.”

GO AHEAD EAGLES FIELDLAB
Om de ambities te kunnen realiseren, 
is er de wens om van het stadion een 
fieldlab te maken op het gebied van 
energietransitie, klimaatadaptatie en 
circulariteit. “Samen met verschillende 
partners wil Go Ahead Eagles langjarig 
monitoren of de maatregelen die worden 
toegepast ook echt iets opleveren, 
bijvoorbeeld op het gebied van CO2-
reductie”, zegt Rik Zeeuwen, adviseur 
duurzaam stadion Go Ahead Eagles, 
die tevens werkzaam is bij Saxion en 
voor de gemeente Deventer. “In het Go 
Ahead Eagles FieldLab werken kennis- en 
onderwijsinstellingen, adviesbureaus 
en overheden samen. Studenten en 
professionals kunnen in het Go Ahead 
Eagles FieldLab experimenteren, 
onderzoeken en leren. Hierdoor wordt 
Go Ahead Eagles een inspiratieplek voor 
scholieren, studenten, maatschappelijke 
partijen en andere geïnteresseerden die 

in De Adelaarshorst komen kijken wat de 
mogelijkheden en onmogelijkheden zijn 
op het gebied van duurzaamheid. Op die 
manier willen we duurzaamheid actief 
uitdragen.”

Een optie zou bijvoorbeeld kunnen 
zijn om het hele stadion vol te hangen 
met sensoren om zeer uiteenlopende 
aspecten te meten. “Denk aan 
energieverbruik, temperatuur in ruimtes, 
gebruik van regenwater, besparen van 
drinkwater, hitte, droogte, temperatuur 
van het veld, hoe hard groeit het gras, 
hoe lopen de bezoekersstromen of 
hoe warm is het douchewater”, somt 
Zeeuwen op. “De mogelijkheden zijn 
talrijk. Samen met verschillende partners 
zullen we moeten bedenken wat we 
precies willen onderzoeken en monitoren. 
Daarbij speelt ook altijd de vraag wat we 
van de gegevens kunnen leren en wat kan 
helpen voor andere plekken in de regio  
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en het land, om zodoende een volgende 
stap te zetten naar een duurzame 
samenleving.”

STADSCAMPUS DE KIEN EN 
ENERGY4BUSINESS
Go Ahead Eagles werkt samen 
met stadscampus de Kien en 

Energy4business. Het gaat om unieke 
samenwerkingen tussen de drie O’s: 
overheden, onderwijs en ondernemers. 
Zeeuwen: “Het is fantastisch om te zien 
dat de gemeente Deventer, Hogeschool 
Saxion, Aventus, Witteveen+Bos, 
Tauw, Topicus, Provincie Overijssel en 
Cleantech Regio hun inbreng leveren 

en gezamenlijk de mogelijkheden 
onderzoeken voor het bouwen van het 
duurzaamste stadion van Nederland. 
Vanuit de werkgroep Business 
Development staan binnen De Kien 
digitale technieken voor de fysieke 
leefomgeving centraal. Door een 
koppeling te maken met het Go Ahead 
Eagles FieldLab hebben de partners 
van De Kien een casus die inhoudelijk 
interessant is om mee aan de slag te 
gaan en kunnen de partijen ervaring 
opdoen in het samenwerken.” 

Go Ahead Eagles nodigt partijen graag 
uit om mee te doen om samen het meest 
bijzondere, toekomstbestendige stadion 
van Nederland te bouwen. Niet alleen 
om te inspireren, maar zeker ook om 
te verbinden met al die partijen die uit 
deze samenwerking hun voordeel zouden 
kunnen halen. Dit alles komt tenslotte ten 
goede aan de samenleving!

AMBITIES BUITEN DE KRIJTLIJNEN
Go Ahead Eagles heeft de volgende ambities bij het doorontwikkelen van 
De Adelaarshorst: 
- Een bijdrage leveren aan grote maatschappelijke opgaves zoals energietransitie, 

klimaatadaptatie en circulariteit. 
- Inspireren en verbinden, ook op het gebied van duurzaamheid. 
- Iets betekenen voor de buurt en de omgeving.
- Een voorbeeldfunctie vervullen.
- Mogelijkheden voor meervoudig gebruik van ruimtes in De Adelaarshorst 

onderzoeken.
- Samen met de buurt, overheden en (maatschappelijke) partners tot een
 financieel gezond en duurzaam plan komen.

De bouw produceert solide groeicijfers
en is een sector met veel toekomst.
In 2026 bereiken we naar schatting
voor het eerst in 45 jaar de historische
hoeveelheid van een half miljoen banen.

STEEDS MEER
MENSEN KIEZEN
VOOR DE BOUW
Iets voor jou?

Klinkt timmeren, metselen, of tegelzetten jou als toekomstmuziek
in de oren? Bij Bouwmensen Deventer - Raalte - Zutphen leiden
we je op tot volleerd vakman of -vrouw. Je gaat aan de slag bij een
erkend aannemer in de regio zodat je kunt leren, werken en
verdienen tegelijk.

Je hoeft niet handig te zijn als je het maar wilt worden!

Ben jij gemotiveerd om samen met ons mooie dingen te maken?,
Dat kan direct na de middelbare school, maar ook als zij-
instromer, vanuit een compleet ander vakgebied. Instromen kan
het hele jaar door. Wij maken graag samen met jou mooie
bouwplannen voor jouw toekomst! Volg ons online of neem
contact op voor meer informatie.

"Via via hoorde ik dat je bij Bouwmensen
Deventer een opleiding tot Timmerman
kon volgen. Eenmaal begonnen, weet ik
écht 100% zeker wat ik later wil worden.”
- Luuk Groot Koerkamp, 2e jaars
leerling Basis Timmeren.

“Omdat de boerderij niet meer
voldoende opleverde, moest ik op zoek
naar ander werk. Ik hoorde via via dat je
in de bouw kunt leren en werken
tegelijk. Ik hou van met mijn handen
werken, dus dit was een logische
keuze!" - Han Boksebeld, 2e jaars
leerling/zij-instromer Basis Timmeren.  

Contactgegevens
Schonenvaardersstraat 6
7418 CC Deventer
Info@bouwmensen-deventer.nl
www.bouwmensen-deventer.nl
06 - 149 98 003

BOUWMENSEN MET TOEKOMSTWENSEN
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