
Nieuws: Ziggo Dome onderscheidend in akoestiek, kwaliteit en 

comfort 

 

Tijdens een presentatie in de Heineken Music Hall zijn 

gisteren details en de naamgevende sponsor onthuld voor de 

nieuwe Amsterdamse concertlocatie. Deze komt tegenover de 

hoofdentree van de Amsterdam ArenA te liggen. 

 

Kabelexploitant Ziggo heeft zich voor twaalf jaar verbonden 

aan de concertzaal, die daardoor Ziggo Dome gaat heten. De 

gemeente Amsterdam heeft nog geen bouwvergunningen afgegeven, 

maar de initiatiefnemers verwachten dit voorjaar de eerste 

paal te kunnen slaan. De bouw zal circa een jaar duren en €60 

miljoen gaan kosten. De helft daarvan wordt gefinancierd door 

de Rabobank; private beleggers nemen de andere helft voor hun 

rekening. Daarvan moeten obligatieleningen, die in april 

zullen worden uitgezet, €20 miljoen opleveren. De resterende 

€10 miljoen worden door de initiatiefnemers opgehoest. Voor de 

exploitatie van de Ziggo Dome is Amsterdam Music Dome 

Exploitatie BV (AMDE) verantwoordelijk, waarin Live Nation 

(51%) en Black Box (49%) deelnemen. In Black Box participeren 

Amsterdam ArenA, Heineken Music Hall en Mojo Concerts. Daarmee 

is de Ziggo Dome, met een capaciteit van 15.600 bezoekers, dus 

per definitie geen concurrent van deze twee aangrenzende 

Amsterdamse concertlocaties. Ahoy Rotterdam kan wél op 

concurrentie rekenen. 

 

Black Box-ceo Erik Molenaar gaf tijdens de presentatie aan dat 

in de Ziggo Dome geen concessies gedaan worden aan de 

akoestiek, de ‘zichtlijnen’ en het comfort van het publiek. 

Uniek is de dakconstructie, waaraan voor meer dan 100 ton aan 

lampen en andere materialen opgehangen kan worden. De 

buitengevel van het pand kan, door het aanbrengen van 50.000 

led-lampjes, dienstdoen als een gigantisch videoscherm. De als 

muziekzaal gebouwde hal zal, naast concerten en dance events, 

ook ruimte bieden aan family entertainment (musicals 

bijvoorbeeld), top- en funsport en zakelijke evenementen. Zo 

is geïnvesteerd in een fundering die het mogelijk maakt om in 

de toekomst het WK zwemmen te kunnen organiseren. 

 

Danny Damman, commercieel directeur AMDE, gaf aan te 

verwachten dat jaarlijks tussen de 65 en 100 evenementen 

zullen plaatsvinden in ‘zijn’ Dome, die 700.000 tot 1 miljoen 

bezoekers trekken. Hij wil daarbij niet alleen de events, maar 

de totaalbeleving centraal stellen. Deze omvat ook de 

‘thuisbeleving’ (het online bestellen van tickets), het 

vervoer, de horecavoorzieningen, de mogelijkheid tot 

overnachten, het organiseren van pre- en afterparty’s en ‘fast 

lanes’ voor bezoekers. 

 

http://www.entertainmentbusiness.nl/17660/Black+Box+ontvouwt+plannen+nieuwe+concertlocatie.html


Marcel Nijhoff, commercieel directeur bij Ziggo, gaf als reden 

voor de deelname van zijn bedrijf dat Ziggo de relevantste 

dienstverlener wil worden op entertainmentgebied. Hij zei dat 

Ziggo via zijn kanalen ook actief wil worden op het gebied van 

ticketing en video-on-demand. “Content is immers de kern van 

alle Ziggo-producten”, aldus Nijhoff. 


