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VERSLAG 

Quality-team Feyenoord City 

 

VRIJDAG 19 juni 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) 

 

3        OPENBARE VERGADERING  

3.1 Stedenbouwkundig (her)ontwerp  

Het ontwerpteam licht het stedenbouwkundig (her)ontwerp toe naar aanleiding van de besproken punten uit de 

vorige vergadering van het Q-team d.d. 15 mei 2020.  

 

Het concept, bestaande uit twee koppen, een ‘stedelijke lijn’ en een ‘waterlijn’ is intact gebleven. Wel zijn er een 

aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot objecten nabij- en grenzend aan het stadion: 

• De loop van het fietspad rondom het stadion is aangepast 

• Het horecaobject is verder uitgewerkt 

• De toegang tot de fanshop en het museum is aangepast  

 

Het horecavolume aan het Mallegatpark is vergroot en aangepast om een groter volume aan Feyenoord te kunnen 

aanbieden. De horecavoorzieningen zijn geïntegreerd in de concourse en de trap van de concourse is strak langs 

het horecavolume gelegd. De terrassen van deze horecavoorzieningen kijken uit over het water aan de Nieuwe 

Maas. 

 

De fanshop wordt gepresenteerd door een balkon dat als volume aan de betonnen kolom van het stadion wordt 

bevestigd. Er worden twee varianten gepresenteerd, waarvan de eerste uitgaat van een volume dat gedragen 

wordt door middel van een aparte constructie aan de kolom. De tweede variant gaat uit van een volume waarvan 

de constructie onzichtbaar is. 

 

Ook zijn studies gedaan naar het gevelmateriaal en de kleuren, met name aan de waterzijde van de concourse. 

Het idee is om hier de kolommen (betonnen kernen) door te laten lopen tot onder de concourse en in de 

tussenruimtes tussen de kolommen te laten begroeien. Dit is echter nog sterk afhankelijk van de mogelijke 

technieken om hier beplanting goed tot zijn recht te laten komen. 

 

Het landschapsontwerp van de concourse is gebaseerd op het concept van twee koppen, een ‘stedelijke lijn’ en 

een ‘waterlijn. Aan de rivierzijde wordt sterk het water wordt opgezocht en zal de kade worden vergroend. Aan de 

zijde van de fanshop en het museum wordt juist meer nadruk gelegd op het stedelijke. De ambitie is om het gehele 

gebied op diverse plekken te vergroenen, waarbij ook gedacht wordt aan flexibel groen zoals bomen in 

plantenbakken.  

 

De ‘stedelijke lijn’ ontstaat op de concourse aan de zijde van de Strip, waar via de Strip het stadion wordt benaderd 

met een speelplek aan de rechterzijde en een Walk of Fame in de bestrating. Het stedelijk inrichtingsprofiel wordt, 
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o.a. vanaf de Laan op Zuid, doorgetrokken richting het viaduct. Door de te realiseren omliggende bebouwing 

ontstaat zo een poortwerking richting het stadion over de viaduct. Aan het eind van de viaduct is de fanzone te 

vinden, deze wordt begrensd door een groen talud die het viaduct met de concourse verbindt.  

 

Aan de zijde van de Nieuwe Maas wordt de ‘waterlijn uit het concept vormgegeven door het eiland van 

Brienenoord te verbindingen met het plangebied tot aan het Mallegatpark door het ontwikkelen van getijdencultuur. 

Een fietsroute rondom het stadion moet 24/7 toegankelijk zijn en belangrijke openbare ruimtes aan elkaar 

verbinden. Ook wordt onderzocht op welke manier ecologie een rol kan spelen in het landschapsontwerp. Door 

middel van zes diagrammen wordt aangetoond hoe beplanting en groen belangrijke leefomgevingen creëren voor 

flora en fauna, dit wordt ook toegepast onder water. 

 

3.2     Vragen / reactie Q-team 

Het Q-team bedankt het ontwerpteam voor de heldere presentatie Het Q-team geeft vanuit de verschillende 

expertises een aantal aandachtspunten en vragen mee aan het ontwerpteam. 

 

Reactie expert Landschap 

De getoonde opties voor de gevel aan de waterzijde van de concourse ogen nog vrij hard en somber, er wordt een 

enorm betonnen object in de Nieuwe Maas geplaatst met een wand van 14 meter hoog. Het is nog een 

ontwerpopgave om deze gevel de hier benodigde ruimtelijke kwaliteit te geven. Het idee van een betonnen cliff is 

aantrekkelijk, echter biedt het aangrenzende moerasachtig getijdenpark nog onvoldoende tegenwicht voor het 

betonnen stadion. Dit onderdeel moet veel robuuster en overtuigender worden uitgewerkt. Dit geldt ook voor 

andere randen zoals aan het Varkenoordseviaduct waar een ruimtelijke groene massa gewenst is die recht doet 

aan de maat en schaal van het stadion. Vooralsnog voelen de getoonde ingrepen erg aan als losse onderdelen die 

op- en tegen de concourse landen. De robuuste vergroeningsopgave dient overtuigender te worden meegenomen.  

 

Reactie expert Stedenbouw 

Het Q-team vraagt zich af of het getoonde plan de belofte kan waarmaken dat hiermee de verbinding gelegd wordt 

met de hele stad. Op een paar punten is zij nog niet geheel overtuigd, ook zijn een aantal belangrijke verbindingen 

nog niet getoond. Eerder zijn vragen gesteld over de route vanaf de Oranjeboomstraat en station Rotterdam Zuid. 

Deze belangrijke route voor bezoekers is nog niet inzichtelijk gemaakt. Er zijn grote stappen gezet in de verbinding 

van het Varkenoordseviaduct met de concourse, echter is deze opgave nog niet geheel overtuigend met betrekking 

tot de beleving van gebruikers aan de onderzijde van deze route. Ook is de overkluizing van de nieuwe route die 

ontstaat als gevolg van het doortrekken van de Colloseumweg over een deel van de concourse nog onderbelicht. 

Hier wordt een ongewenste lange overdekte straat gecreëerd, er ligt nog een opgave om ook hier een 

kwaliteitsvolle stedelijke route van te maken. Een overkoepelend concept over de benadering van de randen van 

de concourse ontbreekt in relatie tot de buitenruimte. 

 

Reactie expert Sociaal Maatschappelijk Programma 

Op sociaal-maatschappelijk vlak is het Q-team enthousiast over het verwerken van de feedback, op dit gebied 

ontstaat langzaam gelaagdheid in het plan. Echter mist er nog een concrete uitwerking van het Sociaal 

Economisch Plan (SEP) in de getoonde stukken. Verwacht wordt dat dit aspect inzichtelijk wordt gemaakt in het 

tekenwerk. 

 

Reactie expert Cultuurhistorie 

Er zijn stappen gemaakt om de kwaliteit van de zuidzijde van het plangebied met groen meer robuustheid te geven 

in lijn met de schaal van het stadion. Dit vraagt nog wel om nadere uitwerking zoals in de bovenstaande 

opmerkingen is meegegeven. Dit geldt met name ter plekke van het Roseplot, waar een behoorlijk gebouw is 

geprojecteerd en waar de grote schaal van de openbare ruimte om een zekere levendigheid en menselijke maat 

vraagt. Het concept van een opgetilde bowl met een onderwereld is helder, echter zijn een aantal elementen van 

deze onderwereld nog onvoldoende inzichtelijk gemaakt, bijvoorbeeld de gevel aan de spoorzijde waar bussen het 

gebied binnenkomen. Ook de gevel van de concourse aan de waterzijde vraagt om meer expressie, de iconische 
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potenties van deze locatie zijn nog niet behaald. Ecologie en verbinding met het getijdenpark kunnen hier een 

belangrijke rol in spelen. De samenhang tussen de diverse plekken van deze onderwereld én de gebouwen op de 

concourse dient te worden aangetoond, vooralsnog oogt deze erg fragmentarisch.  

 

Reactie expert Stedelijke Knooppunten 

De fietsverbinding langs het water roept veel vragen op. Onderzocht dient te worden of de fietsverbinding één 

samenhangend geheel kan vormen met de dam en het getijdenpark zodat hier een kwalitatief hoogwaardige en 

veilige ruimte rondom gecreëerd kan worden. In plaats van de simpele optelling van een fietspad, een voetpad en 

het dijklichaam dat de lijn van het getijdenpark doortrekt, dienen deze elementen intelligent te worden 

samengebracht tot een integraal ontworpen, aangenaam en veilig waar rekening is gehouden met de menselijke 

maat. Naast de bovengenoemde punten wordt benadrukt dat bij het leggen van stedenbouwkundige verbindingen 

met de omliggende wijken, de aansluiting met de Beijerlandselaan niet vergeten mag worden.  

 

Reactie expert Venues 

Als aanvulling op de gemaakte opmerkingen over de uitwerking van de gevel van de concourse aan de waterzijde 

wordt benoemd dat er grote verschillen zijn in de kwaliteit van de twee varianten. Ook is het onduidelijk in de 

tekeningen dat dit gebied grenst aan het geitijdenpark, waar eb en vloed kan ontstaan. Dit gegeven dient 

meegenomen te worden in de vormgeving van deze zijde van het plan, waarbij een kale muur ongewenst is en 

meer kwaliteit gevraagd wordt. Hiernaast wordt meegegeven dat het ontwerp voor de fanshop met museum alleen 

kan slagen door dit juist een integraal onderdeel van het gebouw te laten uitmaken en dit onderdeel niet los te 

trekken van het gebouw. Ook de uitwerking van de 6e gevel (plafond onder de concourse) dient inzichtelijk 

gemaakt te worden. 

 

Conclusie 

Het Q-team complimenteert het ontwerpteam voor de stappen die gemaakt zijn met betrekking tot het 

stedenbouwkundig ontwerp. Zij vraagt meer inzicht in- en uitwerking van de aanhechting van het plangebied aan 

de direct aangrenzende gebieden, de omliggende stad en de lange lijnen. Met name de randen van het gebied 

dienen kwalitatief hoogwaardig en uitnodigend te worden vormgegeven. Bij het Q-team is nu nog onvoldoende het 

vertrouwen gewekt dat de gewenste kwaliteit gewaarborgd kan worden, bijvoorbeeld bij de uitwerking van het 

getijdenpark en het fietspad. Daarnaast benadrukt het Q-team dat het landschapsontwerp nog te fragmentarisch 

is en de getoonde versnippering van het groende gewenste ruimtelijke continuïteit mist. 
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3.3 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. 

 

Omschrijving van het plan 

De bouwaanvraag voor het nieuwe stadion is inmiddels ingediend en het BIM model (Bouwwerk Informatie Model) 

is uitwerkt. Naar aanleiding van vragen uit de vorige Q-team bespreking licht het ontwerpteam toe op welke manier 

de bezoeker het gebouw beleeft. 

 

Bezoekers komen via de Rosestraat (met de tram) de concourse op en lopen af op het stadion waar ze vervolgens 

tussen de kernen het stadion betreden. De bestrating van de concourse loopt door tot in het gebouw. Bij 

binnenkomst in het stadion is het veld direct zichtbaar. Business bezoekers komen via twee betonnen kernen het 

stadion binnen. Op diverse plekken in het stadion zijn voorzieningen gepland waar ook uitzicht op de stad mogelijk 

is. Momenteel worden een aantal mock-ups gemaakt van gevelelementen op schaal 1:1 waarmee de detaillering 

zichtbaar wordt.  

 

De verticale kernen hebben een conceptuele betekenis in het ontwerp van het stadion, dat is gebaseerd op een 

combinatie van onderdelen: de concourse, de betonnen kernen en de bowl. Het dak en het diagrid vormen samen 

de bowl die gedragen wordt door de betonnen kolommen. De gevel van deze betonnen kolommen kent twee 

zijdes, één voorzijde met gevelopeningen en gleuven en de zijkanten waar een gladde afwerking voor wordt 

voorgesteld. De profilering van de voorzijde van de kenen is zo gemaakt dat daglicht in de binnenkomt door kleine 

gleuven. Deze betonnen gevels zijn minder kwetsbaar voor veroudering en aanslag door toepassing van gleuven 

in het betonoppervlak. Aan de hand van een referentieproject wordt getoond dat aanslag hier nauwelijks op 

zichtbaar is. Ook worden de gevels gecoat om graffiti tegen te gaan. Daarnaast is in het gevelontwerp ook ruimte 

gemaakt voor ecologische elementen, door voor twee vogelsoorten voorzieningen te treffen in de kernen wordt 

voldaan aan de eisen van natuurinclusiviteit. 

 

Er is een marketing- en verlichtingsstrategie opgesteld voor het nieuwe stadion. Wel wordt benadrukt dat deze 

sterk afhankelijk zijn van de actuele technologieën, wijzigingen worden dus op voorhand verwacht. Op dit moment 

wordt een aantal typen marketing/signage onderscheiden, namelijk ruimte voor de sponsor, de club en wayfinding. 

De sponsornaam wordt groot voorgesteld op één positie op de gevel van het stadion, de club iets kleiner en 

wayfinding nog een schaal kleiner. Voorgesteld wordt om ook achter het diagrid op de gevel van het stadion 

signage te plaatsen. 

 

Het Sociaal Economisch Programma (SEP) is geïntegreerd in het concept van Feyenoord City om identiteit te 

creëren en verbindingen met de gemeenschappen te maken, veelal gebaseerd op sport en talent. De fanzone op 

de concourse is een belangrijke plek die deze functie omarmt. Ook op niet wedstrijddagen wordt hier ruimte 

gereserveerd voor het SEP. In het stadion zelf wordt ruimte gereserveerd op de plekken waar voorzieningen zijn 

gesitueerd.  
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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. 

 

3.4 Vragen / reactie Q-team 

Het Q-team bedankt het ontwerpteam voor het compacte en heldere verhaal en spreekt uit dat de getoonde 

beelden veel meer inzicht bieden in het plan en de beleving hiervan. Het Q-team geeft vanuit de verschillende 

expertises enkele opmerkingen mee aan het ontwerpteam: 

 

Reactie expert Architectuur 

Het Q-team vraagt inzicht in het gebruik en de inpassing van de fanshop en het museum. Het gebaar van een 

object dat aan de kern hangt is duidelijk, alleen is de betekenis van dit object nog erg diffuus. Hekwerken of 

dergelijke toevoegingen zijn onacceptabel op deze prominente locatie. Ook is de signage op de gevel is erg 

uitbundig en ontstaat er een ongewenst beeld door drie typen banners op de gevel te plaatsen. Gezocht moet 

worden naar een meer ingetogen uitwerking. Dit dient te worden vastgelegd in een reclame-plan waar concrete 

afspraken in staan over de typen marketing, de (on)mogelijkheden van uitingen op de gevel van het stadion en op 

de concourse maar ook bijvoorbeeld (maximale) maatvoering van reclame-uitingen en de posities ervan op de 
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gevels, maken onderdeel van zo’n plan. Hierbij is het van belang om te zoeken naar oplossingen waarmee de 

kracht en het concept van het stadion niet wordt aangetast.  

 

Reactie expert Knooppunten 

Denk bij het ontwerp van de fanshop en het museum, maar vooral van de openbare ruimte daarvóór, aan het feit 

dat er evenementen plaats zullen vinden waarbij veel mensen zich voor de fanshop zullen verzamelen. Dit gebied 

wordt gezien als de theatrale kop van het stadion, een speelplek en groen in deze openbare ruimte lijkt vooralsnog 

ongewenst in deze situatie.  

 

Reactie expert Venues 

De ambitie die gesteld wordt met betrekking tot de uitwerking van het stadion is bóven de concourse erg hoog. 

Verwacht wordt dat deze ambitie ook wordt getoond voor de zichtbare ruimten ónder de concourse. De kwaliteit en 

continuïteit van de gevels die hieraan grenzen dient op een overtuigende manier te worden uitgewerkt.  

 

Reactie expert Sociaal maatschappelijk programma 

De gepresenteerde uitwerking is hoopvol en conceptueel erg sterk. Echter geldt het uitwerkingsniveau en de 

concreetheid van het stadion-ontwerp nog niet voor alle onderdelen nabij- en grenzend aan het stadion. In een 

verder uitgewerkt plan dient niet alleen het perspectief van Feyenoord meegenomen te worden maar ook het 

perspectief van gebruikers uit het gebied. De uitgesproken ambities om het sociaal maatschappelijk programma 

een ruimte te geven in het plan dienen te worden geconcretiseerd.  

 

Reactie expert Cultuurhistorie 

Naast het creëren van meer rust in de positie van de marketingbanners wordt ook gevraagd om een beter beeld 

van de verlichting in het plan (beleving zowel als kwantitatieve/fysieke aspecten). Vooralsnog is het onduidelijk hoe 

de verlichting van de openbare ruimte wordt ervaren en hoe deze aansluit op de menselijke maat. Hiernaast wordt 

als suggestie meegegeven dat het sociaal maatschappelijk programma een mooi aanknopingspunt kan zijn om 

levendigheid van de gevel onder de concourse aan de waterzijde te creëren.  

 

Reactie expert Stedenbouw 

Met betrekking tot marketing dient inzichtelijk te worden gemaakt welke onderdelen permanent zijn en welke 

flexibel. Het clublogo wordt nu bijvoorbeeld voorgesteld op de betonnen kernen, het is echter nog onduidelijk hoe 

deze wordt uitgevoerd. Ook de naam van het stadion is erg belangrijk en draagt bij aan de iconische kracht ervan.  

 

Reactie expert Landschap 

Met betrekking tot de invulling van de concourse met tijdelijke en flexibele functies dient uitgezocht te worden hoe 

dit wordt beheerd. Een beheerplan is nodig om inzicht te krijgen in de frequentie van beheer en de consequenties 

van het niet uitvoeren van beheer voor de beleving van de openbare ruimte.  

 

Conclusie  

Het Q-team complimenteert het ontwerpteam voor de uitwerking van het stadion, zowel qua interieur als 

exterieur. Echter roepen de getoonde beelden ook veel vragen op. De uitwerking van de fanshop en het museum 

zijn nog niet overtuigend genoeg. Aspecten zoals veiligheid en verbinding met de openbare ruimte dienen een 

integraal geheel te vormen. Dit geldt ook voor de signage op en rondom het stadion, die in het voorgestelde plan 

een overheersende factor dreigt te worden die het iconisch concept van het stadion in de weg te staat. Daarnaast 

wordt meer inzicht gevraagd in de randen van het stadiongebouw en de ruimtelijke kwaliteit hiervan. Op een 

aanvraag omgevingsvergunning voor het stadion zal het Q-team vooralsnog geen positief advies geven zolang niet 

wordt aangetoond dat de randen van het gebied continuïteit waarborgen en een samenhangend geheel vormen 

met de lange lijnen van de context.  
 

 


