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VERSLAG 

Quality-team Feyenoord City 

 

VRIJDAG 17 april 2020 
 

Vanwege de bijzondere maatregelen omtrent het Corona-virus is de vergadering via een video-conferentie 

gehouden.  

 

AANWEZIG: 

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

Doorn (Q-team), Venhoeven (Q-team), Vermeulen (Q-team), Benaissa (secretariaat), Pronk (secretariaat), Van der 

Klauw (secretariaat) 

 

 

4 OPENBARE VERGADERING  

4.1 Presentatie DO Nieuw Feyenoord Stadion (5e behandeling) 

 OMA en 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 

Het concept van het stadion bestaat uit een verhoogd maaiveld met hierin een bowl. Ten opzichte van de 

vorige besprekingen van het nieuwe stadion worden een aantal punten uitgelicht waar wijzigingen en een 

nadere uitwerking voor zijn uitgevoerd. Het gaat hier met name om het dak, het inzichtelijk maken van de 

customer journey en de branding. 

 

Er is voor gekozen om het dak niet meer volledig transparant te maken maar de buitenste ring van het dak 

van een solide bekleding met aluminium dakplaten te voorzien. Het overige deel van het dak blijft bekleed 

met translucent polycarbonaat. Zonnecollectoren worden bovenop beide delen van het dak geplaatst. Een 

andere grote wijziging is een verhoging van de megatruss, die van het ene stijgpunt naar het andere 

stijgpunt overspant. Door de verhoging van 14 meter naar 20 meter kan de staalconstructie geoptimaliseerd 

worden, hetgeen een aanzienlijke kostenbesparing oplevert.  

 

De customer journey is inzichtelijk gemaakt voor bezoekers van het stadion op wedstrijddagen. De 

bezoekers gaan door de tourniquets in het stadion naar binnen en komen in de binnen-concourse terecht 

van de eerste ring, waar direct het veld zichtbaar is. Hier bevinden zich tevens de plekken voor de minder 

validen en hun begeleiders. Vervolgens kunnen zij naar beneden voor de stoelen op de eerste tier. De 

tweede ring is toegankelijk via de verticale stijgpunten aan de zijkanten van de betonnen kernen. Via de 

openingen in het beton komt licht binnen in de trappenhuizen. Ook de derde ring is toegankelijk via de 

verticale stijgpunten. Op het derde niveau is de ruimte vooral gericht op de stadskant, waar de transparante 

gevel uitzicht over de stad biedt.  
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Er zijn twaalf kernen in het stadion, hiervan zijn twee speciaal om de business-plekken te bereiken. Deze 

zakelijke kernen hebben vanuit de zijkant een entree maar ook vanuit de parkeergarages. Het reguliere 

publiek komt via de zijkant van de kernen naar binnen. De kernen zijn geprofileerd en hebben verticale 

openingen die zorgen voor lichtinval. De profilering wordt minder diep dan voorheen zodat deze door middel 

van een glijbekisting kan worden gerealiseerd. De glijbekisting creëert een horizontale belijning in het beton, 

waarvan een aantal referentiebeelden wordt getoond voor de verwachte uitstraling. Ook wordt onderzocht of 

een kleurtoeslag in een natuurlijke betonkleur het effect van de glijbekisting kan versterken.  

 

Binnen de branding van het stadion zijn twee verschillende onderdelen te benoemen, club branding en 

marketing/reclame. De architectonische kernen op de assen worden gebruikt voor club-branding ten 

behoeve van Feyenoord, de overige kernen voor informatie en events. Ter plaatse van de zakelijke entrees 

wordt ook nagedacht over het plaatsen van LED signage achter het glas, dit kan dan getransformeerd 

worden op basis van het event wat op dat moment plaatsvindt. Deze strategieën moeten nog verder worden 

uitgewerkt.  

 

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. 
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Reactie van het Q-team op het definitief ontwerp (DO) van het nieuw Feyenoord Stadion 

Het Q-team bedankt het ontwerpteam voor de duidelijke toelichting en de voortgang in het ontwerp. De 

volgende opmerkingen en aandachtspunten worden meegegeven voor de verdere uitwerking van het plan: 

 

• De customer journey is een goed middel om te begrijpen hoe men het gebouw ervaart, echter is deze in 

de huidige situatie nog erg globaal. Om hier een goed beeld van te krijgen is het van belang dat 

aspecten zoals materialisering, detaillering en branding nader worden getoond.  

• Aangetoond dient te worden op welke wijze de toegang tot het stadion voldoende grandeur uitstraalt. 

Dit geldt ook voor de plekken, zoals bijvoorbeeld de trappenhuizen, die men als eerste ervaart bij het 

betreden van het stadion.  

• Over het algemeen is er nog onvoldoende zicht op de gebruikte materialen en detaillering, met name 

voor de verbindingen tussen de verschillende onderdelen van het stadion. Met een goede uitwerking en 

detaillering kan een krachtig ontwerp worden gecreëerd, benadrukt wordt echter dat de bewijslast 

hiervoor nog altijd bij de ontwerpers ligt.  

• Bij detaillering en materiaalgebruik dient ook te worden aangetoond op welke manier wordt voorkomen 

dat veroudering, weersinvloeden en ecologie (zoals gebruik door dieren en begroeiing door planten) 

invloed hebben op de kwaliteit en uitstraling hiervan. 

• Voor wat betreft de betonnen kernen wordt benadrukt dat er nog geen antwoord is gegeven op de 

vragen die hierover in de vorige bespreking nadrukkelijk naar voren zijn gekomen. Dit gaat met name 

over de diepte van de belijning in de betonnen kernen en de ervaring hiervan. Ook dient eventueel 

kleurgebruik ingetogen te zijn en moet beter worden gemotiveerd waarom hiervoor wordt gekozen, 

geredeneerd vanuit het concept van het stadion-ontwerp. 

• Er is een totaalvisie nodig voor de branding, reclame, verlichting en wayfinding en de manier waarop dit 

architectonisch ingepast wordt in het stadionontwerp. Wanneer bijvoorbeeld at random grote 

spandoeken op de betonnen kernen worden bevestigd, zal de zeggingskracht van deze essentiële 

architectonische elementen van het stadion-concept worden verstoord. Branding en reclame dienen 

geïntegreerd te worden in een ‘reclameplan’ als onderdeel van de architectuur van het stadion. Hierbij 

wordt ook nadrukkelijk verwezen naar het gemeentelijk beleid dat met betrekking tot LED-schermen1 

onder het motto ‘rust in de openbare ruimte’ duidelijke begrenzingen stelt, onder meer met het oog 

lichthinder en verkeersveiligheid. 

• Naast de beleving van de bezoekers op wedstrijddagen vraagt het Q-team ook inzicht in het gebruik op 

de overige dagen van het jaar.  

 

Conclusie 

Het Q-team ziet de ambitie om een krachtig en overtuigend stadion te realiseren terug in de getoonde 

presentatie. Wel wordt aandacht gevraagd voor de bovenstaande punten. Een integraal ontwerp wordt 

verwacht waar alle aspecten uit het ontwerp aan bijdragen. Ook is nog niet inzichtelijk wat er precies wordt 

ingediend bij de aangepaste aanvraag omgevingsvergunning van het stadion. Het Q-team benadrukt dat uit 

de indieningsstukken zal moeten blijken dat de kwaliteit van de concourse en de verbindingen met de 

omgeving voldoende zijn geborgd. Naast de bovenstaande punten gelden ook alle nog openstaande punten 

uit de vorige Q-team verslagen die in de huidige vergadering niet aan de orde zijn geweest.  

 

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

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

