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VERSLAG 

Quality-team Feyenoord City 

 

VRIJDAG 4 september 2020 
 

Vanwege de bijzondere maatregelen omtrent het Corona-virus heeft de vergadering fysiek plaatsgevonden met 

een video-conferentie verbinding voor toehoorders. 

 

VERSLAG: 

 

3        OVERLEG MET EXTERNEN  

3.1 Voortgang DO Nieuw Feyenoord Stadion 

       OMA en LOLA Landscape Architects                                     

      Dossier: OMV.20.05.00092 

 

Het ontwerpteam presenteert het nieuwe ontwerp van het Feyenoord stadion aan de hand van de opmerkingen 

van het Q-team uit de vergadering van 17 juli 2020. Hierbij wordt aangegeven dat de eerder besproken fanshop 

geen deel uitmaakt van de huidige omgevingsvergunning, ook het reclame- en het verlichtingsplan maken hier 

geen onderdeel van uit. 

 

Het ontwerp sluit aan op een netwerk van verbindingen tussen het stadion, de directe omgeving daarvan en de 

omliggende wijken. Daarbij wordt de nadruk gelegd op bereikbaarheid voor voetgangers. In de directe omgeving 

van het stadion worden twee gebouwde verbindingen gerealiseerd naar de omliggende wijken, ook is er een 

onderdoorgang aan de andere kant van het spoor. 

 

In de voorgaande vergadering was er onduidelijkheid over de positie van de commando/regieruimte. Deze ruimte 

wordt in deze bespreking nader toegelicht. In verband met veiligheidseisen gaat het om een volledig van de 

bezoekersstromen afgescheiden ruimte, die is gepositioneerd aan een van de lange zijden van het stadion tussen 

de betonnen kernen in. Vanuit de binnenzijde van het stadion wordt de commando/regieruimte ervaren als een 

compact volume met een horizontale glasstrook met hieronder en boven dichte aluminium panelen. Vanuit deze 

ruimte is optimaal zicht op het stadion en het veld mogelijk.  

 

Structurele details van enkele belangrijke verbindingen in de gevel zijn uitgewerkt. In de voorgaande vergadering 

waren er o.a. vragen over de uitwerking van de posities waar het polycarbonaat dak de dakconstructie ontmoet. 

Deze ontmoetingen zijn zo gedetailleerd dat er geen staal door het polycarbonaat heen gaat. Ook zijn details van 

het diagrid en de betonnen kernen nader uitgewerkt. Hieruit is zichtbaar dat het diagrid door middel van een 

onzichtbare verbinding in de betonnen kernen eindigt. Aangegeven wordt dat enkele cruciale details nog samen 

met het ontwerpteam en de aannemer nader worden uitgewerkt. Ook wordt door middel van details aangetoond 

hoe de betonnen kernen in de concourse eindigen. De kernen blijven ongeveer 5 cm van de bestrating af, drainage 

wordt onzichtbaar opgelost onder de concourse. 

 

De gevel onder de concourse is verder uitgewerkt. Waar in de eerdere benadering het stadion op een volume 

landde, is de nadruk nu verlegd naar een concept waarbij het stadion op een infrastructurele lijn landt. Afhankelijk 

van de functies die geprogrammeerd zijn achter de gevel van de concourse, verandert de gevel van transparantie 

en uitwerking. Aan de waterzijde krijgen de gevels een open karakter, hierachter is de infrastructuur ‘achter’ de 

voetbalwedstrijden zichtbaar zoals de persruimte en de spelersentree. De overige ruimtes krijgen een gevel die 

grotendeels worden voorgesteld in grijs mat tegelwerk. Het ontwerpteam geeft aan in ene latere fase samples van 

deze tegels voor te zullen leggen aan het Q-team.  
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De technische installaties van het stadion worden voornamelijk onzichtbaar weggewerkt aan de bovenzijde van de 

betonnen kernen. Echter zal een viertal koelelementen zichtbaar geplaatst worden op de bovenste verdieping 

achter de diagrid. Het idee is om deze in dezelfde donkergrijze tint uit te voeren als het staal van de diagrid. 
 

Beleid (uitgangspunten uit NvU Nieuwe Feyenoord Stadion) 

1 VERBINDING   

Het Nieuwe Feyenoord Stadion realiseert en faciliteert allerlei verbindingen met de omgeving waardoor er nieuwe 

routes en relaties ontstaan. 

 

2 WATERFRONT  

Met het Nieuwe Feyenoord Stadion en zijn omgeving wordt een attractieve en inspirerende bestemming in het 

Rotterdamse waterfront aan de Nieuwe Maas toegevoegd. 

 

3 OPENBAAR  

De omgeving van het Nieuwe Feyenoord Stadion is maximaal openbaar toegankelijk. Het stadion zelf heeft ruimtes 

en functies die zonder kaart / ticket toegankelijk zijn. 

 

4 ICOON  

Het Nieuw Feyenoord Stadion heeft een excellente architectuur, die van internationale klasse is, en daarmee een 

nieuw icoon toevoegt aan de (topsport)stad Rotterdam. 

 

5 PROGRAMMERING  

Programma in en rond het Nieuwe Feyenoord Stadion zorgt, ook op nietwedstrijddagen, voor een aantrekkelijke en 

interessante (stadion)omgeving. 

 

6 INTERACTIEF  

Het Nieuwe Feyenoord Stadion is een uitnodigend gebouw, dat zowel ‘s avonds als overdag interactie aangaat met 

zijn omgeving. 

 

7 MENSELIJKE MAAT 

De menselijk maat staat centraal bij het ontwerpen van het Nieuwe Feyenoord Stadion en zijn omgeving 

 

8 VEILIG   

Met het Nieuwe Feyenoord Stadion wordt een veilige omgeving gerealiseerd, die uitnodigt tot gebruik en verblijven. 

 

9 LOGISTIEK  

De benodigde logistieke en functionele ruimten hebben geen negatieve invloed op de kwaliteit en uitstraling van 

het gebouw en aangrenzende openbaar toegankelijke buitenruimte. 

 

10 DUURZAAM  

Het Nieuwe Feyenoord Stadion voldoet aan de hoogst haalbare duurzaamheidsstandaarden. 

 

11 CONTEXTUEEL  

Reagerend op de bestaande context creëert het Nieuwe Feyenoord Stadion en zijn omgeving door een contextueel 

ontwerp een nieuw en geïntegreerd stuk Rotterdam. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Stedelijke knooppunten 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Welstandscriteria Stedelijke knooppunten 

Ruimtelijke inpassing 

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

Hoofdvorm 

- 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 

- Uitbreidingen in een eigenzinnige vormentaal zijn goed mogelijk; wel moet er een verband zijn met de 

architectuur van de omgeving.  

- Bijgebouwen zijn herkenbaar als op zichzelf staande volumes en zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 

Gevelopbouw 

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

omliggende bebouwing.  

- Ingrepen aan de gevel, waaronder nieuwe balkons en luifels of winkelpuien, passen binnen de structuur, maat 

en schaal van het hoofdgebouw. 

 

Overgangen privé-openbaar 

- 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 

Algemeen 

- 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.  

Specifiek 

- 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. 

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- 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. 

 

3.2 Reactie van het Q-team op het DO Nieuw Feyenoord Stadion 

Het Q-team bedankt het ontwerpteam voor de presentatie en constateert dat het plan de afgelopen periode van 

een grof concept naar een meer gedetailleerd niveau is uitgewerkt. Zij waardeert de stappen die zijn gezet om een 

ware ‘voetbaltempel’ te creëren en is enthousiast over het plan. Wel is het van groot belang dat het sterke concept 

tot op detailniveau wordt uitgewerkt en verder verfijnd. Het Q-team reageert op de stukken die binnen de 
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demarcatie vallen van de huidige omgevingsvergunningaanvraag. De separaat aan te vragen fanshop en het 

reclame- en lichtplan horen hier niet bij.  

 

De uitwerking van het stadion boven de concourse is op hoofdlijnen beslist overtuigend. De details van belangrijke 

verbindingsstukken lijken, voor zover getoond in de stukken, goed opgelost. Deze dienen echter wel in de fase van 

het technisch ontwerp ter nadere beoordeling te worden overlegd aan het Q-team. Daarnaast heeft het Q-team 

enkele aanvullende opmerkingen met betrekking tot de gepresenteerde stukken: 

• Het Q-team ziet niet in waarom de commando/regiekamer aan de binnenzijde dezelfde gevel krijgt als aan 

de buitenzijde. De hoofdvorm is goed voorstelbaar, echter dient deze beter ingepast te worden in het 

interieur. 

• De structurele details lijken goed opgelost te zijn, wel wordt meer inzicht gevraagd in de nadere detaillering 

van ecologische aspecten zoals het voorkomen van duivenoverlast etc. 

• De nadere technische uitwerking van de installaties op het dak dient nader overlegd te worden om aan te 

tonen dat deze voldoende worden ingepast op het stadionontwerp. Ook wanneer deze uitwerking in de 

technische ontwerpfase of zelfs daarna nog tot nieuwe versies van het installatieplan voor het dak leidt, 

dienen de tekeningen ter nadere beoordeling overlegd te worden. 

 

De uitwerking van het plan onder de concourse vraagt om een duidelijker concept, momenteel oogt het voorstel als 

een praktische invulling van de opgave. Het Q-team vraagt het ontwerpteam om hier op korte termijn met een 

overtuigende architectonische uitwerking te komen, daarbij zijn de volgende aandachtspunten van belang:  

• De tegels, het beton, de hekwerken en de glazen puien van de onderwereld vragen om een meer radicale 

benadering waarin één integraal concept wordt gecreëerd waarmee de onderwereld tot een krachtig 

geheel wordt gemaakt. Hierbij valt te denken aan het maken van grotere lengtes in plaats van fragmenten. 

Ook de hekwerken dienen een integraal onderdeel te zijn van het concept. 

• Aandacht wordt gevraagd voor de menselijk maat en het schaalniveau als het gaat om uitwerking van de 

gevel onder concourse. Het is bijvoorbeeld niet overtuigend om de tegels tot de volledige hoogte van 

zeven meter te laten lopen, dit is niet afgestemd op de optimale beleving van deze ruimte. De open gevels 

aan de waterzijde worden gewaardeerd en dragen bij aan de openheid van het gebouw richting het water. 

• De toegang tot het stadion op evenementendagen onder de concourse aan het Mallegatpark lijkt minder 

verfijnd te zijn uitgewerkt dan andere onderdelen van het stadion. De geldende criteria uit de 

welstandsnota vragen om een kwalitatief hoogwaardig en uitnodigend entreegebied, dit wordt niet gehaald 

bij dit deel van het plan. Dit vraagt om een goed vormgegeven gevel en hekwerken die deel uitmaken van 

het grotere geheel van de onderwereld. 

• Integraal onderdeel van het concept onder de concours is het lichtplan. Overdag en ’s avonds is kunstlicht 

nodig. Aangetoond dient te worden op welke manier die het concept versterkt.  

 

Ook wordt er een concretisering gevraagd van het sociaal-maatschappelijk programma. Momenteel zitten er alleen 

globale reserveringen voor het programma in het plan.  

 

Conclusie 

Het Q-team spreekt waardering en tevredenheid uit over het merendeel van de ingediende stukken. Het Q-team 

mandateert de voorzitter, het architect-lid en het Q-team lid met venues als expertise, om in overleg met het 

secretariaat de nader aan te leveren stukken met betrekking tot het plan onder de concourse te beoordelen. Pas 

nadat een positief advies van de gemandateerde leden van het Q-team gegeven is op dit onderdeel, kan een 

positief (onder voorwaarden) advies afgegeven worden aan het bestuur. Vooralsnog wordt daarom negatief tenzij 

geadviseerd op de aanvraag omgevingsvergunning.  

 

3.3 Plan Openbare Ruimte Feyenoord City 

Het Plan Openbare Ruimte (POR)  Feyenoord City is het verbindende stuk dat het globale masterplan 

concretiseert en daarnaast als basis fungeert voor de verschillende Programma’s van Eisen (PvE’s) en 

inrichtingsplanen (IP’s) die zullen volgen in het kader van de verdere gebiedsontwikkeling Feyenoord City. Deze 
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zomer is een 99% versie van het plan gereed gemaakt. De algehele ambitie is om een systeem van belangrijke 

lijnen en plekken te creëren die verbindingen maken met voorzieningen en de omliggende wijken. 

 

Op het gebied van ecologie wordt o.a. gekeken naar waterhuishouding in het gehele plangebied. Daarbij is er een 

wezenlijk verschillen tussen het binnen- en het buitendijkse gebied. Met kades aan de waterzijde wordt beoogd 

een heldere begrenzing aan te brengen en daarmee de mogelijkheid te bieden dichter bij het water te komen dan 

in de huidige situatie het geval is.  

 

Door middel van diverse illustraties wordt een voorbeelduitwerking van de situatie rondom het stadion getoond. 

Ook wordt nu gewerkt aan een doelgroepenanalyse die het gebruik van de openbare ruimte inzichtelijk maakt en 

onderdeel zal uitmaken van het POR.  

 

De ambitie is om in het najaar de definitieve versie van het POR op te leveren als boekwerk. Momenteel worden de 

reacties en input van de stakeholders en overige betrokken partijen in het POR verwerkt. Dit geldt ook voor de 

studie naar de randen van het stadion. 

 

De randen van het stadion worden momenteel bestudeerd en vervolgens in het POR opgenomen. Nieuwe 

informatie uit andere ontwerptrajecten zoals het stadion zelf of de NvU worden meegenomen in de verdere 

uitwerking. Hierbij worden diverse thema’s in samenhang met elkaar bekeken zoals groenbeleving, programma en 

bewegwijzering. Een sterk bepalende randvoorwaarde hierbij is de zo genoemde egress, dit gaat over uitstroom uit 

het gebied bij noodsituaties. Egress heeft een direct effect op de dimensionering van de trappen aan bijvoorbeeld 

het Mallegatpark. Overwogen wordt om o.a. bomen in te zetten om de veiligheid en uitstroom in het gebied te 

bevorderen en tegelijkertijd een boost te geven aan de vergroening van het gebied. 

Hiernaast worden er diverse andere varianten getoond om de vergroening van de Mallegatparktrap te realiseren. 

Er wordt onderzocht op welke manier bomen en/of beplanting gepositioneerd kunnen worden op de trap en welke 

consequenties dit heeft voor de dimensionering van de trap(pen). 

 

3.4 Reactie van het Q-team op het Plan Openbare Ruimte Feyenoord City 

Het Q-team reageert positief op de heldere opzet en toelichting van het Plan Openbare Ruimte en waardeert de 

gekozen aanpak. Op hoofdlijnen reageert het Q-team met de onderstaande suggesties en aandachtspunten: 

• De ambitie om het POR te verbinden met de omgeving creëert een spanningsveld wanneer het gaat om 

tunnels, onderdoorgangen, bruggen en trappen. Onduidelijk is nog hoe deze verbindingen eruit komen te 

zien in de praktijk. Als voorbeeld wordt de doorgang van de Rosestraat naar het Mallegatpark genoemd. 

• Het gebied rondom de evenementenentree aan het Mallegatpark lijkt op de concourse nabij het stadion erg 

summier voorzien te worden van vergroening. Het Mallegatpark en de begroeiing rondom het stadion 

dienen een krachtiger factor te worden in het ontwerp.  

• Het Q-team is verheugd om te zien dat het rivierpark wordt doorgezet in het Mallegatpark, dit draagt 

positief bij aan het vergroenen van dit deel van de concourse en staat in gezond contrast met de 

robuustheid van het stadion.  

• Het Q-team reageert positief  op de vergroening die uit de getoonde straatprofielen blijkt. Wel vraagt zij 

specifiek aandacht voor de omgang met de profielen van de Rosestraat en het Varkenoordse viaduct. In 

die profielen lijkt nog steeds sprake van een ruime overmaat. De vraag naar hoe verschillende weefsels op 

elkaar aansluiten wordt door de getoonde informatie nog niet beantwoord. 

• Bij de getoonde aansluiting van het Varkenoordse Viaduct met de concourse wordt de suggestie gedaan 

om in de ruimte tussen de rijbaan en de opstand naar de concourse de optelling van fiets- en 

voetgangersverkeer te vermijden en deze uitsluitend in te richten voor fietsers. Door de voetgangers over 

de concourse te leiden kan voor deze verkeersdeelnemers een meer genereuze route ontstaan. 

• Het is nog onduidelijk hoe het profiel van de Olympiaweg aansluit op de Strip. Dit is nog niet aan orde 

gekomen in de presentatie, echter vraagt dit wel om een passende oplossing. 
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• De vraag rijst hoe wordt omgegaan met hoogteverschillen, specifiek bij het Colloseumplot. De dijk is een 

van de belangrijkste grote lijnen en identiteitsdragers binnen het plangebied. Het Q-team waardeert dat de 

zichtbaarheid van dit belangrijke landschappelijke element wordt vergroot in het plan.  

• Het Q-team is uitgesproken positief over het feit dat de egress kan worden opgelost met natuurlijke 

elementen zoals bomen. 

• Vooralsnog lijken er verschillen te bestaan in de uitwerking van het POR en het Masterplan Feyenoord 

City, bijvoorbeeld rondom de moskee en het Vredesplein. Het Q-team vraagt deze stukken nogmaals na te 

lopen en een koers te kiezen. 

• Vanuit erfgoed is het helder geworden hoe het Mallegatpark op de lange lijn wordt betrokken met de Kuip 

en hoe bestaande cultuurhistorische elementen hier een rol in spelen. Het Q-team meent dat dit aspect bij 

een verdere uitwerking tot inrichtingsplannen (IP’s) nog explicieter uitgewerkt zal moeten worden. 

• Het is nog onduidelijk welke rol het relais- gebouw speelt in het POR. Het Q-team vraagt op dit punt nader 

geïnformeerd te worden. 

• Ook wordt gevraagd inzicht te bieden in de omgang met minder prettige verblijfsplekken van het 

plangebied, zoals bijvoorbeeld de fietsenstalling aan het Waterfront. Dit zijn namelijk risicogebieden als het 

gaat om het waarborgen van de ruimtelijke kwaliteit.  

• Het sociaal-maatschappelijk programma lijkt goed verweven te zijn in het POR, er is aangetoond dat er 

veel co-creatie en participatie plaatsvindt. Ook is te zien hoe andere doelgroepen een prominentere plek 

kunnen krijgen in het gebied.  

 

Conclusies 

Het Q-team concludeert dat het stadion de potentie heeft om als verbinder te kunnen functioneren voor de 

omliggende stadsdelen. Naast de wedstijd- en evenementdagen dient het stadion ook bij te dragen aan een goede 

beleving van het plangebied op de overige dagen van het jaar. Geconstateerd is dat er nog sprake is van een 

aantal black spots in de uitwerking van de randen van het stadion. Dit geldt bijvoorbeeld voor onderdoorgangen en 

het entreegebied voor evenementdagen aan het Mallegatpark. Deze dienen deel uit te maken van de algehele 

beleving van het gebied en de grote structuren ervan. De opgave is om te voorkomen dat dit een versnipperd 

geheel wordt. Hierbij wordt meegegeven dat de grote schaal als drager van het plangebied dient te overtuigen. 

 

Co-creatie en participatie dienen meegenomen te worden in de uitgangspunten van het POR. Ook benadrukt het 

Q-team dat de nu nog als gestippelde lijnen weergegeven verbindingen met de omliggende wijken, van cruciaal 

belang zijn de verbinding met het gehele omliggende gebied overtuigend tot stand te brengen. Deze dienen als 

vast deel van het POR uitgewerkt te worden en niet als eventualiteit. Het Q-team zal het POR in een verdere 

uitwerking nader beoordelen op o.a. de biodiversiteit en de sociale veiligheid van het gebied. Daarnaast dient de 

brugaanlanding deel uit te maken van het plan en dienen de consequenties hiervan meegenomen te worden in een 

verdere uitwerking.  




