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INFORMATIE OVER DE OPDRACHT 
 
 
Situatie 
 
In 2020 keert de Formule 1 voor het eerst sinds 1985 terug in Zandvoort. Een fantastisch, 
groot evenement dat voor Nederland interessant en belangrijk is. 
De Formule 1 op Zandvoort is een grootschalig, meerdaags evenement. De organisatie 
verwacht een toestroom van vele tienduizenden mensen uit binnen- en buitenland. Het 
vergt een behoorlijke investering zulke gigantische evenementen, maar het levert ook veel 
op: werkgelegenheid en productie van extra materialen en middelen, het leveren van extra 
faciliteiten. 
Het is een grote uitdaging voor Nederlandse bouw en infra bedrijven om te zorgen voor 
tijdelijke aanpassingen aan het wegennet rondom het circuit om filevorming, opstopping en 
gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen. Nu al geeft de organisatie voor sommige 
evenementen aangepaste reisadviezen en raadt ze bezoekers aan om niet allemaal tegelijk 
naar huis te gaan, omdat het wegennet dat niet aankan! De komst van de Formule 1 maakt 
dat probleem alleen maar dringender. 
 
Opdrachtgever 
 
Samen met het Bèta Challenge consortium doet Bouwend Nederland een oproep aan Bèta 
Challenge en T&T-leerlingen uit mavo 3 om in de huid te kruipen van een 
middenkaderfunctionaris bouw en infra om slimme ideeën en oplossingen te bedenken voor 
aanpassingen aan het wegennet om de grote toestroom aan mensen aan te kunnen waarbij 
de verkeersveiligheid gewaarborgd blijft. 
 
De opdracht 
 
Ontwerp voor de Formule 1 op Zandvoort een fysiek systeem om bezoekers snel en 
gedoseerd tussen het circuit en de parkeerplaatsen aan het einde van de N201 (Zuid) en 
N200 Bloemendaal) te vervoeren. 
 
Programma van eisen 
 

o het systeem is realiseerbaar in de omgeving van het circuit 
o het systeem voorkomt dat er opstoppingen in bezoekersstromen ontstaan 
o bezoekers behouden een gevoel van autonomie en veiligheid 
o het systeem sluit goed aan op de huidige infrastructuur 
o het systeem moet circulair gebouwd kunnen worden 

  



 

 

UITWERKING VAN DE OPDRACHT 
 
Fasen  
 
Oriënteren  
 
- Maak een overzichtsplattegrond van de omgeving van de circuit. Zorg ervoor dat alle 

relevante elementen staan aangegeven, zoals infrastructuur, bebouwing en natuur. 
- Breng met behulp van een infographic de verwachte knelpunten in de bezoekersstromen 

in kaart tussen het circuit en de parkeerplaatsen. 
- Laat op een tijdlijn de in- en uitstroomtijden, de duur en de grootte zien van de 

verwachte bezoekersstromen tussen het circuit en de parkeerplaatsen. 
- Maak een werkstroomdiagram van de opdracht, waarin je stap voor stap laat zien hoe je 

het werk van de opdracht van begin tot eind uitvoert. 
 
GO, NO-GO à REFLECTIEMOMENT 

 
 
Voorbereiden 
 
- Maak een overzicht van fysieke systemen (de systemen die je moet bouwen) waarmee nu 

al op andere plaatsen grote stromen voetgangers van de ene plaats naar de andere plek 
vervoerd worden. 

- Beeld tenminste drie manieren uit waarop je de snelheid van een bezoekersstroom kunt 
managen (crowdmanagement). 

- Zet in een overzicht verschillende combinaties van vervoerssystemen en manieren van 
crowdmanagement bij elkaar en geef aan wat de voor- en nadelen zijn van deze 
combinaties voor het circuit van Zandvoort. 

 
GO, NO-GO à REFLECTIEMOMENT 

 
 
Uitvoeren 
 
- Genereer in een brainstormsessie meerdere ideeën voor een fysiek systeem om 

bezoekers snel en gedoseerd tussen het circuit en de parkeerplaatsen te vervoeren. 
- Geef een beargumenteerd overzicht van de benodigde materialen en een stapsgewijze 

beschrijving van de bouwtechnieken waarmee jullie uiteindelijke ontwerp te realiseren is. 
- Maak een technische tekening op een geschikte schaal van jullie ontwerp. 
 
GO, NO-GO à REFLECTIEMOMENT 

 
 



 

 

Opleveren 
 
- Overtuig in een korte pitch met gebruik van beeldend materiaal de opdrachtgever ervan 

dat met jullie ontwerp de bezoekers van het circuit op Zandvoort snel en gedoseerd van 
en naar de parkeerplaatsen vervoerd kunnen worden. 

 
GO, NO-GO à REFLECTIEMOMENT 

 
 
 


