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VERSLAG 
Quality-team Feyenoord City 

 

VRIJDAG 19 februari 2021 
 

Vanwege de bijzondere maatregelen omtrent het Corona-virus heeft de vergadering digitaal plaatsgevonden.   

 

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),  

 

AGENDAPUNTEN: 

 

1         OPENBAAR OVERLEG 

1.1 Toelichting studies LOLA         

• Plan Openbare Ruimte (POR) 

o Stedelijke Lijn 

o Vergroening van de concourse e.o. 

1.2 Reactie van het Q-team  

 

1.3 Voorlopig Ontwerp (VO) Inrichtingsplan Roseknoop 

1.4 Reactie van het Q-team 
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VERSLAG 

 

1          OPENBAAR OVERLEG 

1.1  Toelichting studies LOLA 

• Plan Openbare Ruimte (POR) 

o Stedelijke Lijn 

o Vergroening van de concourse e.o. 

LOLA Landscape Architects 

LOLA presenteert het Plan Openbare Ruimte Feyenoord City aan het Q-team. Dit document is een nadere 

uitwerking van het masterplan Feyenoord City, specifiek om de ambities voor opzet en kwaliteit van de openbare 

ruimte in het gebied vast te leggen. Het Plan Openbare Ruimte (POR) dient als vertrekpunt voor toekomstige 

Programma’s van Eisen (PvE’s) en Nota’s van Uitgangspunten (NvU’s) voor de diverse ontwikkelplots in het 

gebied. In het POR worden drie belangrijke dragers genoemd, het Varkenoordse Viaduct, de Strip en de Maas. 

Belangrijke plekken in het gebied zijn fysiek en programmatisch verbonden aan deze drie dragers. Hiernaast 

worden binnen de hoofdstructuur van de openbare ruimte van Feyenoord City verschillende lijnen, plekken en 

sociale verbindingen gehighlight.  

 

Als onderdeel van het POR wordt een tweetal bijbehorende verdiepende studies aan het Q-team gepresenteerd. 

Deze studies naar de stedelijke lijn en de vergroening van de concourse en omgeving, zijn inmiddels zo goed als 

afgerond en bieden input voor het POR. Beide studies vragen echter ook om keuzes die gemaakt moeten worden 

in deze fase van de uitwerking. Deze studies bieden input voor ambities voor het POR, de NvU’s Stadskant en 

Waterfront en het inrichtingsplan voor de Roseknoop. Door middel van illustraties en impressies worden de diverse 

keuzes aan het Q-team gepresenteerd. 

 

De studie stedelijke lijn toont de ambitie voor de stadsboulevard Varkenoordse viaduct en de verbinding van 

deze lijn met Feyenoord City en de omliggende wijken. De bedoeling is om het viaduct te verbinden met de reeds 

aanwezige stadsboulevards. Het verbinden van het viaduct met de concourse is gebonden aan een aantal 

randvoorwaarden zoals de toegankelijkheid van de opgang en het draagvermogen van de concourse. Tijdens de 

presentatie worden twee ontwerpuitwerkingen aan het Q-team gepresenteerd. De eerste uitwerking – variant A – 

gaat uit van het paviljoen en de fanzone langs het viaduct met hellingbaan langs het spoor. De tweede variant – 

variant B - gaat uit van het paviljoen en de fanzone langs het spoor met hellingbaan langs het viaduct. De twee 

varianten wijken het meest van elkaar af voor wat betreft de positie van het paviljoen en de lengte van de 

hellingbanen. Beide varianten worden nog nader onderzocht, met name op technische haalbaarheid en betekenis 

voor het stedelijk weefsel. 

 

De studie naar de vergroening van de concourse en de randen is gedaan om de groene ervaring in het gebied 

te versterken. Het Mallegatpark, het Mallegathoofd, Feyenoord Plein, het Waterfrontpark en het Waterfronthoofd 

zijn bekeken en bestudeerd met het oog op vergroening. Bij het Mallegatpark is de grootste opgave om het 

busparkeren te integreren met behoud van het groene karakter van dit gebied.  Dit wordt nog nader onderzocht. 

Ook wordt de beleving van voetgangers en fietsers meegenomen in de keuzes. Het Feyenoordplein heeft twee 

opties om vergroening mogelijk te maken, het creëren van groenbakken of een bomenplein. Bij de uiteindelijke 

keuze voor een van de varianten speelt het faciliteren van loopstromen een grote rol. De grootste opgave met 

betrekking tot het Waterfrontpark is het integreren van het park met de complexe infrastructuur. Deze punten en 

andere belangrijke conclusies worden meegenomen en nader uitgewerkt in de studie naar vergroening. 

 

1.2 Reactie van het Q-team  

Het Q-team bedankt het ontwerpteam voor de voortgang en de presentatie van het Plan Openbare Ruimte. Het 

conceptuele en feitelijke onderzoek waarin verbinding de rode draad is, wordt zeer gewaardeerd. Het Q-team 

benadrukt dat het POR en de gemaakte keuzes, de ambitie te verwezenlijken om met Feyenoord City 

verbindingen te leggen. Om dit te versterken geeft het Q-team de volgende opmerkingen mee voor de nadere 

uitwerking: 
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• Het Q-team waardeert het werk en de voortgang met betrekking tot de stadsboulevards, deze 

beginnen kwaliteiten te krijgen die aansluiten bij de ambities van de stad. 

• De nieuwe stadsboulevards vragen om een nader inzicht in de relatie tussen openbare ruimte en 

het programma van de omringende bebouwing. Een manier om hier beter inzicht in te krijgen is het 

toevoegen van programma aan de tekeningen van alle straatprofielen. Er wordt een integrale visie 

gevraagd op de plinten en hoe deze verbonden worden met de openbare ruimte. 

• Het is belangrijk om de consequenties goed in beeld te brengen van de varianten A en B in de 

studie Stedelijke Lijn. De posities van het paviljoen en de fanzone dienen bij te dragen aan het 

creëren van goede verbindingen met Feyenoord City en de omliggende wijken. Meer duidelijkheid 

over de architectonische kwaliteiten van het paviljoen en het sociaal maatschappelijk programma 

kunnen deze keuzes onderbouwen. 

• Het Varkenoordse viaduct en het gestrekte karakter hiervan dient behouden te blijven. 

• Van belang is dat de maat tussen het Colloseumplot en de weg richting het viaduct voldoende ruim 

is om het realiseren van een bomenrij mogelijk te maken. Dit lijkt nu te krap als gekeken wordt naar 

de positie van de rooilijn van het Colloseumplot. Het doortrekken van de lanen en het voortzetten 

van de bomenrij is waardevol en interessant om nader uit te werken. 

• Er wordt inzicht gevraagd in de manier waarop het Roseplot zich verhoudt tot het Vredesplein en 

de (groene) inrichting hiervan.  

• De vergroeningsstudies dienen bekeken te worden vanuit de opgave om aaneengesloten 

groengebieden te maken. In het Mallegatpark is bijvoorbeeld meer inzicht nodig in hoe de 

vergroeningsopgave zich verhoudt tot het busparkeren en de groene beleving daarvan in dit 

gebied. 

• Er wordt aandacht gevraagd voor de inpassing van een eventuele oeververbinding in dit gebied. 

• Let op het graffiti-proof maken van wanden in de openbare ruimte. Door de diverse 

hoogteverschillen ontstaan wanden van 3,5 meter hoog, deze zijn nu nog erg kwetsbaar voor 

verloedering. 

• Een nadere uitwerking van het Kuippark dient afgestemd te worden op de (historische) waarden 

van dit gebied. Het is van belang om de studies naar De Kuip mee te nemen in het ontwerp 

voordat belangrijke ontwerpkeuzes worden gemaakt. 

 

Het Q-team is blij met de studies en de voortgang bij het opstellen van het Plan Openbare Ruimte Feyenoord City. 

Benadrukt wordt dat ontwerpkeuzes gemaakt dienen te worden vanuit langere lijnen en de grote groene structuren 

van de stad. Bij de vervolgstappen dienen de bovenstaande opmerkingen te worden meegenomen met als doel het 

creëren van een openbare ruimte die op alle niveaus bijdraagt aan waardevolle verbindingen. 

 

1.3  Voorlopig Ontwerp (VO) Inrichtingsplan Roseknoop 

gemeente Rotterdam - Landschap 

 

Het programma van eisen (PvE) van de Roseknoop is op 9 december 2020 vastgesteld. De daaropvolgende 

processtap in een IP-proces, het Voorlopig Ontwerp, is opgeleverd en op 8 januari 2021 verzonden voor reacties. 

Het plan wordt naar verwachting op 15 april 2021 in de directieraad vastgesteld. Het inrichtingsplan van de 

Roseknoop omvat een complex geheel aan maatregelen die zwaar ingrijpen op de verkeerssituatie in de nabije 

omgeving ervan (meerdere wijken) en op het schaalniveau van de stad rondom het kruispunt van de 2de 

Rosestraat en de Laan op Zuid.  

 

De komende periode wordt samen met de ontwikkelende partijen scherp gesteld welke ontwikkelingen zich gaan 

voortdoen op de naastgelegen ontwikkelplots. Hierdoor kan een optimale afstemming met het IP worden 

verkregen. Een aantal onderdelen in het IP worden nog nader onderzocht, zoals de inpassing van boomstructuren. 

Met name de hiërarchie tussen de Laan op Zuid en de Rosestraat/Putselaan kan worden versterkt door de 

toepassing van meer of minder bomenrijen. Er wordt aangesloten op het karakter van de Laan op Zuid door het 

doortrekken van de groene middenberm. De wens is om aan beide zijden van de weg een fietspad te kunnen 
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realiseren, er wordt nog nader onderzocht of de ontwikkelingen rondom Parkstad meer ruimte kunnen bieden zodat 

een tweede fietspad mogelijk gemaakt kan worden. De Putselaan en de 2e Rosestraat worden voorzien van hagen 

in de onderlaag om groen in de middenberm te realiseren en hierin de platanen te laten ‘landen’. In het huidige 

profiel van deze straat zijn de hoogteverschillen zo goed als weggewerkt. In de uitwerking van het verlengde van 

de Colloseumweg wordt ruimte gereserveerd voor eventueel busparkeren. Dit profiel wordt nog nader uitgewerkt 

vanwege de aansluiting op het Varkenoordse viaduct en de resultaten uit de eerder gepresenteerde studies naar 

de stedelijke lijn. Ook de materialisatie van de buitenruimte wordt afgestemd op de omgeving, de huidige 

materialen van de Laan op Zuid worden doorgezet en de materialisatie van de overige straten sluit aan bij Hillesluis 

en de directe omgeving. 

 

1.4 Reactie van het Q-team 

Het Q-team is onder de indruk van de hoge kwaliteit waar met het inrichtingsplan op wordt aangestuurd voor deze 

complexe opgave. De volgende aandachtspunten worden meegegeven voor de nadere uitwerking: 

• De profielen zijn beslist overtuigend en logisch opgelost. Wel wordt aandacht gevraagd voor het profiel van 

de 2e Rosestraat, een losse bomenstructuur sluit minder goed aan bij het karakter van ‘stoere’ lanen. 

• Onderzocht dient te worden of de maat en dikte van de rijbaan op de kruispunten slanker kan. Dit geldt 

voor de Colloseumweg alsook voor de Putselaan. 

• Aandacht wordt gevraagd voor de hiërarchie tussen de lanen en o.a. de Rosestraat, het doorzetten van 

bomen in de binnenberm is hier minder logisch omdat dit de hiërarchie niet versterkt. 

• De toepassing van hagen in combinatie met gras wordt gezien als een goede manier om de profielen te 

vergroenen, onderbegroeiing is echter minder goed voorstelbaar in een stedelijk straatprofiel. Wel dient 

onderzocht te worden of hagen voldoende hufter-proof zijn aangezien vervuiling snel zichtbaar wordt 

hagen zijn ‘vuilvangers’, met name wanneer grote bezoekersstromen op wedstrijddagen en tijdens 

evenementen door de straten lopen.  

• De suggestie wordt gedaan om de rotonde op de Colloseumweg te laten vervallen, dit is geen passend 

middel voor de (verkeers)opgave van deze straat. 

• Bij keuze voor groen in de profielen dient natuurinclusiviteit goed te worden meegenomen in het ontwerp. 

Hierbij dient rekening te worden gehouden met de kwetsbaarheid van diverse (boom)soorten. Ook kan een 

diversiteit aan boomsoorten ingezet worden om de hiërarchie en het karakter tussen de verschillende 

lanen en straten te versterken. 

• Het Q-team spreekt haar grote zorg uit over de invloed die uitgaat van de bestaande relaisgebouwen, 

gelegen tussen het spoor, het Varkenoordse viaduct en de Rosestraat. Door deze gebouwen te laten staan 

zal deze locatie nooit echt goed kunnen functioneren als verbindend element in de stad. Dit terwijl deze 

locatie door de plannen veel belangrijker wordt dan die nu is. 

Het feit dat deze gebouwen kennelijk als gegeven worden beschouwd leidt tot ‘work around’- planvorming.  

Dit heeft niet alleen tot gevolg dat de inrichting van het omliggende plot en de inpassing van de 

aangrenzende routes chaotisch uitpakt. Ook leidt dit ertoe dat het hoge volume langs de Rosestraat op een 

onmogelijke plek komt te staan, met het bijkomende gevolg dat een goede uitwerking van de plint van dit 

bouwvolume naar de stellige overtuiging van het Q-team een nagenoeg onoplosbare opgave wordt.  

 

Geconcludeerd wordt dat het Q-team over het algemeen bijzonder tevreden is met het werk dat is verzet en de 

inhoudelijke uitwerking van het inrichtingsplan. De bovenstaande punten worden als opmerkingen meegegeven, 

verwacht wordt dat deze worden verwerkt in het definitief ontwerp. 
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