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VERSLAG 

Quality-team Feyenoord City 

 

VRIJDAG 15 mei 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) 

 

VERSLAG: 

4 OPENBARE VERGADERING 

4.1     Stand van zaken stedenbouwkundig herontwerp  

De huidige presentatie toont een stedenbouwkundig herontwerp dat nagenoeg af is. Het stedenbouwkundig 

herontwerp zal binnenkort vastgesteld worden en als kader dienen bij de beoordeling van het stadion en het 

aangrenzende gebied. Het stedenbouwkundig herontwerp is te zien als document dat het schaalniveau tussen 

stedenbouw en architectuur vastlegt. Het stadion wordt beschouwd als ‘scharnier’ tussen het stadionplot en 

omgeving.  

 

Het stedenbouwkundig herontwerp voor het gebied rondom het nieuwe Feyenoord Stadion betreft de directe 

aansluiting vanaf de waterkant, de nieuwe Stadionweg, het Waterfront (oostzijde) en het Mallegatpark. Het concept 

is eerder gepresenteerd als vijf verschillende sferen direct rondom het stadion. Deze zijn herleid tot twee lange 

lijnen, één een landschappelijke/waterlijn en één een stedelijke lijn. Hiertussen ligt aan de westzijde van het 

stadion een parkzijde en aan de oostzijde een stedelijke zijde. Deze verbinden bestaande stedelijke en 

landschappelijke structuren. De stedelijke openbare ruimten bevinden zich voornamelijk aan het 

Varkenoordseviaduct en het Waterfrontplot.  

 

Een belangrijk gegeven in het stedenbouwkundig herontwerp is dat de grootste hoeveelheid gebruikers langs de 

stedelijke lijn het gebied binnentreedt. De route richting het stadion gaat via het Varkenoordseviaduct geleidelijk 

richting het stadion. Secundaire bewegingen richting het stadion gaan via andere recreatieve zones zoals het 

Mallegatpark. Aan de zijde van het Mallegatpark worden themerooms voorgesteld, waarvoor diverse varianten zijn 

uitgezocht met verschillende verbindingen en trapvormen. Ook is onderzocht welke verhoudingen deze ruimtes 

krijgen t.o.v. de direct aangrenzende buitenruimte.  

 

Aan de stadskant is onderzocht op welke manieren een fanshop en museum aan het plan kunnen worden 

toegevoegd. Het ontwerpteam toont een ontwerp voor een plugin-achtige typologie, met een volume dat als het 

ware zweeft aan de middelste betonnen kern van het nieuwe stadion. De concourse aan de stadskant is ook wel te 

zien als de hoofdentree van het stadion. Voor het plein hieromheen wordt gekozen voor één zijde met 

speelplekken en één zijde met voornamelijk groen, te midden waarvan zich de Walk of Fame bevindt.  

 

Het oorspronkelijk ontwerp van de concourse aan de waterzijde leverde een gesloten beeld op. In het voorliggende 

voorstel is er voor gekozen om de onderwereld van de concourse te openen en onderdeel uit te laten maken van 

de stedelijk lijn. Dit wordt gedaan door o.a. de verticale betonnen kernen door te laten lopen onder de concourse. 

Ook is gekeken naar een fietsroute die over de langsdam aan de waterzijde loopt, het doel is om de ruimte 

hiertussen te gebruiken als fysieke verbinding tussen het stadion en het getijdenpark. Ook wordt een impressie 

getoond van het Waterfrontplot. Hier wordt een openbare ruimte gecreëerd die georiënteerd wordt op het 

getijdenpark met een trap richting de concourse. 
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De stedelijke lijn aan de zijde van het Varkenoordseviaduct is verder uitgedacht. Het concept is om totale 

verbindingen te maken met de stad waarin het stadion als opgetilde bowl als verbindend element fungeert. Bij het 

creëren van een verbinding tussen het Varkenoordseviaduct en de concourse ontstaat op enkele plekken een 

hoogteverschil van ruim twee meter. Er zijn verschillende varianten onderzocht om dit hoogteverschil te integreren, 

waaronder het toevoegen van groen en het architectonisch uitwerken van de wanden. Vanuit het stadion is er de 

behoefte om een ruimtelijke scheiding tussen het viaduct en de concourse te maken. Dit wordt de komende 

periode verder onderzocht. Ook worden er impressies getoond van een fanzone op de concourse, direct tegen het 

viaduct aan. Dit wordt een flexibel af te schermen ruimte voor de fanatiekere supportersgroepen met ruimte voor 

horeca en sociaal-maatschappelijk programma. 

 

Reactie van het Q-team op het stedenbouwkundig herontwerp Feyenoord City 

Het Q-team merkt op dat er grote stappen zijn gemaakt in het stedenbouwkundig herontwerp. Door de 

concretisering van het plan is er meer grip op de ruimtelijke impact van de keuzes die gemaakt worden. Wel 

worden de volgende aandachtspunten meegegeven die betrekking hebben op de lange lijnen in het ontwerp: 

• Er is aandacht nodig voor de rol en kwaliteit van het groen in het stedenbouwkundig herontwerp. Het 

doorzetten van het groen lijkt nu nog onvoldoende gedekt in het herontwerp, hier dient een scherpe visie 

op te komen. Het robuuste, industriële karakter van het stadion vraagt om ruime aanwezigheid van een 

goede kwaliteit groen op de concourse. 

• Er wordt aandacht gevraagd voor de uitwerking van de waterzijde, met name voor wat betreft het fietspad 

boven de langsdam. Het fietspad dient een verbindingsroute te worden die bijdraagt aan de 

verblijfskwaliteit van het gebied, dit is nu niet het geval. Aangetoond dient te worden wat de kwaliteit 

wordt van deze ruimte aan het water. Benadrukt wordt dat een anonieme en gesloten gevel hier 

ondenkbaar is, gegeven de veiligheid en openheid die hier voor passanten gewaarborgd moet worden. 

Tevens vraagt de prominente zichtbaarheid en locatie van deze gevel aan het water om een hoogwaardig 

uitgewerkt gevelontwerp en detaillering. 

• Het Varkenoordseviaduct speelt een belangrijke rol in de verbindingen op stedelijke niveau. Door een 

situering direct tegen de concourse ontstaan onaangename hoogteverschillen die het gebruik van het 

viaduct zelfs verslechteren. Er dient aangetoond te worden dat ook deze route een waardevolle 

verblijfskwaliteit krijgt. 

• Er wordt aandacht gevraagd voor de randen en hoeken van de diverse deelgebieden. Aangetoond dient 

te worden op welke manier de kwaliteit van deze randen wordt gewaarborgd. 

• Het Q-team vraagt kritisch te kijken naar de programmering van het geheel in relatie tot de leefbaarheid 

van het gebied en het (toekomstig) sociaal-maatschappelijk programma. Het Q-team vraagt om meer 

inzicht in de manier waarop het sociaal-maatschappelijk programma wordt meegenomen in het 

stedenbouwkundig herontwerp.  

Het Q-team vraagt aandacht voor de bovenstaande punten. Zij complimenteert het ontwerpteam, voor de 

uitwerking en het meenemen van het Q-team in de concretisering van de plannen. Door deze concretisering krijgt 

het Q-team meer inzicht in het stedenbouwkundig herontwerp en kan zij hier vollediger op adviseren.  
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4.2     Voortgang DO Nieuw Feyenoord Stadion 

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. 

 

Inspraak 

Voorafgaand aan dit agendapunt krijgt de heer Van Horst de gelegenheid om in te spreken. Hij stelt een aantal 

vragen aan het Q-team. De vragen richten zich op de onderstaande punten: 

- De totstandkoming van het ontwerp met input van belanghebbenden;  

- Communicatie van de initiatiefnemer met deze belanghebbenden; 

- De mate waarin de Kuip als uitgangspunt dient voor het nieuwe stadion. 

Voor wat betreft de eerste twee vragen adviseert het Q-team de heer Van Horst om de vragen te stellen aan de 

aanvrager en zegt toe de contactgegevens door te sturen. Het Q-team doet de aanvrager de aanbeveling om 

hierover in gesprek te gaan met de heer Van Horst. Voor wat betreft het derde punt geeft het Q-team aan dat  

het beoordelingskader waaraan zij moet toetsen, de huidige Kuip niet als uitgangspunt voor de beoordeling van het 

nieuwe stadion stelt. 

 

Omschrijving van het plan 

De stand van zaken van het nieuwe Feyenoord stadion wordt toegelicht door de architect. Op dit moment is het 

definitieve ontwerp (DO) van het stadion afgerond en ingediend als omgevingsvergunning, deze wordt momenteel 

bij de gemeente getoetst op ontvankelijkheid. Deze presentatie is niet bedoeld als bespreking van de 

omgevingsvergunning, maar als bespreking van het eerder ingediende vooroverleg. De demarcatie van het 

definitief ontwerp plus (DO+) van het stadion is ten opzichte van de eerdere aanvraag dichter naar het stadion 

verplaatst, zodat slechts een deel van de concourse hieronder valt. 

 

De bouwaanvraag is voornamelijk ingericht op basis van het BIM-model (Building Information Modeling) dat 

integrale informatie over het ontwerp bevat. Naast de tekeningen die uit dit model voortvloeien worden ook een 

aantal verdiepingshoge mock-ups voorbereid waarvan verwacht wordt dat deze de komende Q-team vergadering 

gepresenteerd kunnen worden. Diverse details van het stadion worden getoond, zoals de eerder opgevraagde 

detaillering van de verbinding tussen de verticale kernen en de bowl. Ook worden impressies getoond van de 

mogelijke kleuren van de gevelonderdelen. Het diagrid wordt donkergrijs, de kernen krijgen een natuurlijke 

betonkleur met een patroon van de toe te passen glijbekisting en de vloer van de concourse wordt voorgesteld in 

een rode tint.  

 

De megatruss is helemaal uitgewerkt ten opzichte van de vorige bespreking. Door de verhoging van 14 meter naar 

20 meter kan de staalconstructie geoptimaliseerd worden, hetgeen een aanzienlijke kostenbesparing oplevert. 

Hiernaast worden er zonnepanelen op het dak geplaatst. Op de gesloten dakdelen worden deze direct op het dak 

bevestigd en ter plekke van de polycarbonaat dakdelen worden deze iets verhoogd op het dak geplaatst. Door 

deze te verhogen ontstaat er meer daglicht en doorkijk vanuit het stadion naar buiten. Ook wordt onderbouwd op 

welke manieren de gevel en het dak schoongemaakt en onderhouden kunnen worden, deze zijn goed bereikbaar 

voor onderhoud aan de binnen- en buitenzijde. 

 

Momenteel is het ontwerpteam druk bezig met het produceren van de verbeelding van het stadion, zoals 

impressies en routes door het stadion. Vooralsnog zijn alleen de bouwkundige tekeningen gereed. Verwacht wordt 

om in juni de nieuwe set tekeningen te presenteren aan het Q-team. 
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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 het definitief ontwerp (DO) van het nieuwe Feyenoord Stadion 

Het Q-team complimenteert het ontwerpteam met de complexe technische uitwerking van het iconisch stadion. Het 

ambitieuze ontwerp van het stadion wekt veel vertrouwen bij het Q-team. Aandacht wordt echter gevraagd voor de 

onderstaande punten waarin aangegeven wordt wat het Q-team aan stukken nodig acht om tot een integrale en 

volledige beoordeling van het stadion over te gaan: 

 

• Het Q-team kijkt uit naar een verdere uitwerking van het stadion, zoals de verbeelding van de beleving van 

het stadion en de mock-ups van de gevelfragmenten. Ook reclame, verlichting, installaties, wayfinding en 

signing dienen deel uit te maken van het stadionontwerp. 

• De exacte demarcatie van de eerste fase van het stadion dient inzichtelijk gemaakt te worden. 

• Het Q-team stelt 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. Een bouwkundige uitwerking van de 

concourse is noodzakelijk. De gevels van de concourse die zichtbaar zijn vanaf het openbaar gebied 

dienen te worden uitgewerkt. 
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• Er is nog onvoldoende inzicht in de manier waarop het sociaal-maatschappelijk programma in het stadion 

en de directe omgeving wordt vertaald.  

 

Het Q-team vraagt aandacht voor de bovenstaande punten. Benadrukt wordt 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. 

 


