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VERSLAG 

Quality-team Feyenoord City 

 
VRIJDAG 13 maart 2020 

 

AANWEZIG: 

Winkel (voorzitter), Eilander (Q-team), Ruitenbeek (Q-team), Van der Vliet (Q-team), Venhoeven (Q-team), 

Vermeulen (Q-team), Pronk (secretariaat), Benaissa (secretariaat), Jeroen Tamsma (Feyenoord City), Kees van 

Casteren (OMA), Cees van der Veeken (LOLA) 

 

3 OPENBARE VERGADERING  

3.1 Korte Stadionweg, Feyenoord/IJsselmonde   

Omschrijving: Vooroverleg stadionontwerp  

Ontwerp: Kees van Casteren (OMA) en Cees van der Veeken (LOLA Landscape Architects)  

  Dossier: OLO 4285127 

 
Toetsingskader  

Het Quality-team Feyenoord City adviseert het bestuur over de ruimtelijke kwaliteit van bouwplannen binnen het 

gebied aangemerkt als gebiedsontwikkeling Feyenoord City en treedt daarbij in plaats van de reguliere Commissie 

voor Welstand en Monumenten. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.2)  

In de opdrachtformulering aan het Q-team Feyenoord City wordt de integraliteit tussen gebouw, buitenruimte en 

stedenbouw van cruciaal belang geacht.  

Daarnaast heeft het Q-team de conceptaanvraag voor het ontwerp van het stadion getoetst aan redelijke eisen van 

welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 10 van het 

reglement van orde) en de Nota van Uitgangspunten van het Nieuwe Stadion. 

 
Omschrijving van het plan 

De architect licht de optimalisaties van het ontwerp voor het nieuwe stadion toe in afnemende volgorde van 

bezuiniging. Het plan bevindt zich ongeveer halverwege de herontwerp-fase, waarna de omgevingsvergunning 

wordt ingediend.   

De voorgestelde maatregelen zijn o.a.: 

- De constructie van de concourse wordt geoptimaliseerd, dit heeft impact op de inrichting van de concourse. 

- De stalen constructie zal deels in beton uitgevoerd worden, zonder gevolg voor het gevelbeeld. 

- De megatruss van het dak wordt verhoogd van 14 naar 20 meter en krijgt een hogere staalkwaliteit, dit 

resulteert in een grotere bolling van het dak. 

- De profilering in de gevel van de betonnen kernen wijzigt van 70 mm diepte naar 20 mm diepte. Door deze 

wijziging is geen extra wapening nodig, de onderlinge afstand tussen de profielen wordt wel kleiner. De 

kernen worden uitgevoerd met een glijbekisting, met de voor deze bouwmethode karakteristieke horizontale 

belijning in het geveloppervlak van de betonnen kernen tot gevolg. 

- Onderzocht wordt of een deel van het dak in sandwichpanelen kan worden uitgevoerd in plaats van in 

polycarbonaat. 

Naast de optimalisaties presenteert de architect een verdere uitwerking van het stadionontwerp. Ook wordt een 

voorstel getoond voor de signing rondom het stadion en op de gevel. Dit voorstel bevat onder meer informatiepalen 

op de concourse in hetzelfde beton als voorgesteld voor de concourse-vloer. Maar ook een semi-transparant LED-

scherm dat in de gevel van het stadion ter plekke van de hoofentrees wordt geïntegreerd.  

Bovenop de afgegeven garantie van 20 jaar op de polycarbonaat dakplaten zijn er studies gedaan naar de 

duurzaamheid en weersbestendigheid van dit product. Er wordt aangegeven dat in een later stadium een mock-up 

van dit gevelonderdeel wordt overlegd, samen met een deel van de glazen vliesgevel, een deel van de betonnen 

kern en het buitenplafond. 
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Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Stedelijke knooppunten 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Welstandcriteria Stedelijke Knooppunten 

Ruimtelijke inpassing 

- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  

- Bouwinitiatieven verbeteren het ‘gezicht’ en de uitstraling van het stedelijke knooppunt richting de stad en de 

openbare ruimte. 

- Bouwinitiatieven dragen bij aan een betere verweving van de verschillende niveaus en onderdelen van het 

stedelijke knooppunt.  

- Bouwinitiatieven (waaronder hoogbouw) zijn in maat en schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en de 

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Nieuwbouw is in massaopbouw afgestemd op de specifieke positie die het gebouw inneemt binnen het grotere 

geheel. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid. 

- Het gevelontwerp is consequent en goed van verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de 

omliggende bebouwing.  

- Entreegebieden van gebouwen, inclusief luifels en logo’s, zijn uitnodigend en kwalitatief hoogwaardig 

vormgegeven.  

- Beganegrondgevels aan de openbare ruimte hebben een bij de situatie passende openheid. In woon-, winkel-, 

en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst. 

- De begane grondverdieping past in maat en schaal bij het karakter van de straat. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- Materiaal, kleur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 

- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

hebben voor het uiterlijk.  

- In woon-, kantoor- en winkelgebieden zijn detaillering en materiaalgebruik van de beganegrondgevel aan de 

straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever). 

- Daken die zichtbaar zijn vanuit de omliggende bebouwing krijgen dezelfde kwaliteit als de gevel en worden 

ingericht als groene daken (of op andere wijze aantrekkelijk vormgegeven). 

- Het nachtbeeld is onderdeel van de ontwerpopgave en gaat uit van richtlijnen zoals verwoord in het Lichtplan 

Rotterdam. 

- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet.   

- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp. 

 

Reactie van het Q-team op de voorgestelde optimalisaties in het ontwerp 

Het Q-team reageert overwegend positief op de voorgestelde optimalisaties, zoals het onzichtbaar gebruik van een 
betonnen constructie en het verhogen van de megatruss.  
Dit geldt niet voor wat betreft de betonnen kernen. Het Q-team merkt op dat in de voorliggende uitwerking van deze 
elementen niets is terug te zien van de eerder getoonde ontwerpambities voor deze gezichtsbepalende onderdelen 
van de stadiongevel. Het huidige voorstel, waarin de profielen zijn vervlakt tot een motief, verzwakken de betekenis 
van de betonnen kernen in het ontwerp. Door deze vervlakking wordt naast de zeggingskracht uit het eerdere 
voorstel ook de menselijke maat gemist. Tenslotte bestaan er twijfels over de weerbestendigheid van de 
voorgestelde betontechniek en -oppervlakte. 
Het Q-team meent dat de architectonische betekenis en thematiek van de kernen dermate cruciaal zijn voor de 
zeggingskracht van het stadionontwerp, dat het huidige voorstel door de architect heroverwogen zal moeten 
worden aan de hand van diens oorspronkelijke ontwerpambities.  
 
Een tweede punt van zorg bij het Q-team is het feit dat de getoonde beelden uitgaan van een gebouw zonder 
context. Om het plan adequaat te kunnen beoordelen verwacht het Q-team inzicht te krijgen in de randen van het 
stadion, overal waar deze de concourse raakt. Hieruit zal niet alleen duidelijk moeten worden hoe de interactie 
tussen het gebouw en de omgeving wordt vormgegeven én hoe deze omgeving gebruikt zal worden, ook op de 
300 niet-wedstrijddagen van het jaar.  
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Concluderend stelt het Q-team dat het nieuwe ontwerp van het stadion integraal dient te worden opgepakt, niet los 
van het ontwerp van de concourse en het gehele gebied daaronder.  
Verwacht wordt dat ook het stedenbouwkundig herontwerp op deze punten inzicht zal geven.  
Tenslotte wordt aangegeven dat opnieuw de menselijke maat wordt gemist in (de toelichting van) het ontwerp, 
evenals een invulling van het sociaal/economisch programma. Daarom vraagt het Q-team om bij de volgende 
bespreking van het plan de customer journey inzichtelijk te maken, zodat hiermee kan worden aangetoond op 
welke manier de beleving en sfeer van het gebouw inspeelt op de verwachtingen van de bezoekers.  
 
Voor wat betreft het ontwerp voor de signage op de concourse merkt het Q-team op dat de gewenste integraliteit 
nader aangetoond dient te worden. De voorgestelde betonnen informatiepalen ogen nu als verdwaalde objecten op 
de concourse die bovendien neigen te concurreren met het ontwerp van het stadion als bowl. Ook dient de signing 
voldoende flexibel te zijn om te worden aangepast aan veranderende omstandigheden in de toekomst. Als 
aanvulling op de signage is een reclame-plan vereist. Hierbij wordt verwezen naar het gemeentelijk beleid met 
betrekking tot LED-schermen.1 
Een ander vereiste is een nachtbeeld van het stadion (gebaseerd op het lichtontwerp dat onderdeel uitmaakt van 
de opgave) zowel tijdens evenementen als tijdens de overige 300 dagen van het jaar.  
Een laatste algemeen punt dat in de planbeoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning belicht zal moeten 
worden is het is de manier waarop installaties en hekwerken zichtbaar zijn en/of architectonisch worden ingepast.  
 
Conclusie 
Met uitzondering van de betonnen kernen en de nog gemiste connectie tussen de (onderzijde van) concourse en 
omgeving c.q. maaiveld is het Q-team overwegend positief gestemd over het grootste deel van optimalisaties en 
kijkt uit naar het stedenbouwkundig herontwerp, waarin wordt verwacht dat de integraliteit van het ontwerp definitief 
wordt aangetoond. 

  

 
1 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8444837/2/19bb24998  

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8444837/2/19bb24998

