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VERSLAG 

 

VERGADERING 

van het 

Q-TEAM FEYENOORD CITY 

VRIJDAG 23 april 2021 
 
Vanwege de bijzondere maatregelen omtrent het Corona-virus heeft de vergadering digitaal plaatsgevonden.   

 

AGENDAPUNTEN: 

 

1          OPENBAAR OVERLEG 

 

1.1  Waardestellend onderzoek De Kuip 
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VERSLAG: 

 

1.1  Waardestellend onderzoek De Kuip 

Toelichting: SteenhuisMeurs 

 

Feijenoord heeft de STIGAM gevraagd een haalbaarheidsstudie te doen naar herontwikkeling van voetbalstadion 

De Kuip. Onderdeel van die haalbaarheidsstudie is het waardestellend onderzoek dat door SteenhuisMeurs voor 

dit gemeentelijk monument is opgesteld.  

In lijn met de gestelde opdracht richt het onderzoek zich puur op een ‘klassieke’ waardestelling, zonder uitspraken 

over kaders of randvoorwaarden voor transformatie. Wel heeft het onderzoek een bredere scope dan strikt alleen 

het gebouw. Ook de sterk met de geschiedenis van het voetbal verbonden Kuip en de cultureel-maatschappelijke 

betekenis daarvan, is ruim belicht.  

Paul Meurs heeft eerder het conceptrapport van het waardestellend onderzoek aan het Q-team gepresenteerd en 

heeft aansluitend hierop het onderzoek inhoudelijk uitgebreid met een aantal door het Q-team voorgedragen 

punten. Naast de onderwerpen zoals de betekenis van De Kuip in de ontwikkeling van Rotterdam Zuid en de 

gebruiks- en (ver)bouwgeschiedenis van het stadion wordt ook duiding gegeven aan de kwaliteit van De Kuip, als 

sleutelontwerp uit het oeuvre van Brinkman en Van der Vlugt. Aanvullend hierop wordt nu ook uitvoerig ingegaan 

op de ingenieurskunst en de waarden die hieraan worden toegekend. Toegevoegd is een onderzoek naar de 

betekenis van het stadiongebouw op internationaal niveau. Ook wordt de gebruiksgeschiedenis van de laatste 40 

jaar nu uitvoerig belicht. De bredere betekenis van het stadion wordt aan hand van een tijdlijn van de iconografie 

van het gebruik zichtbaar gemaakt. Onderwerpen zoals de toegepaste kunst die het stadion over de decennia 

heen heeft verrijkt, wordt aan hand van een inventarisatie inzichtelijk gemaakt. Daarnaast maakt de inrichting van 

de buitenruimte nu ook onderdeel uit van het onderzoek.  

De informatie uit de twee eerdere onderzoeken (Crimson en Fischer) zijn integraal in het rapport verwerkt. 

Het onderzoek definieert als conclusie zes kernwaarden en een cultuurhistorische waardering per gebouwdeel. 

 

Reactie van het Q-team: 

Het Q-team is zeer positief over de uitgebreide waardestelling en de heldere toelichting daarop. Er is grote 

waardering voor het zeer volledige, zorgvuldige en complete verhaal en de consistente waardering van het 

complex, met een scherpe omschrijving van de kernwaarden. Het Q-team geeft aan dat het onderzoek voldoende 

handvatten biedt om de planvorming te kunnen begeleiden en te toetsen. Het rapport wordt gezien als rijke 

inspiratiebron voor de herbestemmingsopgave. 

Er is veel waardering voor het feit dat deze studie al vóór de start van het ontwerptraject opgesteld wordt en 

daarmee kernwaarden aanreikt als kompas voor het ontwikkelen van een ontwerpvisie. Dit kompas richt zich op 

twee hoofdthema’s die cruciaal zijn bij de ontwerphouding die deze opgave vraagt. Naast versterken van de 

kernwaarden zal in de toekomstige planvorming de mate waarin een symbiose met het monument wordt 

aangegaan van doorslaggevend belang zijn voor een geslaagde herbestemming. Zoals het waardestellend 

onderzoek aantoont is in de verschillende tijdlagen van de verbouwgeschiedenis van het stadion, symbiose met 

het bestaande een constante factor. Met tijdig vastgelegde heldere kernwaarden wordt het risico sterk verminderd 

op het type ontwerptraject waarbij monumenten vaak bij voorbaat met één nul achterstaan doordat het inpassen 

van een vooraf opgesteld programma van eisen aan het monument wordt ‘opgelegd’. Ook is dit document van 

belang als startpunt voor het selectieproces van een ontwerper voor de opgave om het stadion te transformeren 

naar een nieuwe bestemming. Het stelt scherp hoezeer het van belang is dat de te selecteren ontwerper ervaring 

heeft met het denken vanuit de kernwaarden van een monument.   

Naast de genoemde punten van algemene aard, geeft het Q-team de volgende aandachtspunten mee bij deze 

aangepaste en aangevulde versie van de waardestelling. De hoofdlijnen daarvan zijn in de vergadering toegelicht 

en worden hieronder opgesomd. Separaat van dit verslag zal Bureau Monumenten een laatste korte inventarisatie 

maken met opmerkingen die bij door hen uitgevoerde close reading naar voren zijn gekomen. Naar verwerking 

hiervan wordt het stuk bij een volgende vergadering ‘vastgesteld’. 
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• Er worden vragen gesteld over de positieve waardering van het Maasgebouw. Benadrukt wordt dat het 

gebouw hoort bij de tijdslaag van de ‘plug-ins’, net zoals de overkapping van het stadion, en dat in de 

planvorming ruimte wordt geboden om een visie te ontwikkelen hoe met het Maasgebouw in de toekomst 

wordt omgegaan.  

• De eerste kernwaarde die De Kuip definieert als ‘Klassiek Type’ roept de vraag op naar consequenties 

voor het masterplan. De ruimtelijke consequenties voor de omgeving, zoals de routing naar- en de 

inrichting van de openbare ruimte rondom het stadion dienen zorgvuldig te worden afgestemd. Het Q-team 

merkt op dat in aanvulling op dit onderzoek, bestudeerd zou moeten worden hoe het voorplein van De 

Kuip, de ruimte eromheen en de route ernaartoe, weer een kwaliteit kunnen krijgen die past bij de 

geschiedenis van deze plek.  

• Er wordt aandacht gevraagd voor het feit dat bij de start van de planvorming aanvullende onderzoeken 

benodigd zullen worden die bepaalde onderwerpen diepgaander belichten. Dit betreft bijvoorbeeld de 

draagconstructie en de bouwhistorie van materialen en elementen. Dit in relatie tot de fragiliteit en de 

onderhoudsgevoeligheid van de oorspronkelijke materialen. 

• Het Q-team bepleit de openbaarmaking van dit onderzoek, bij voorkeur op een aansprekende manier die 

het ontsluit voor het brede publiek. Aan de eigenaar wordt de aanbeveling gedaan om in aanvulling op het 

openbaar maken van het onderzoek, ook te overwegen hoe alle ‘Kuip-verhalen’ die in de stad leven 

opgehaald en publiek gedeeld kunnen worden, gedacht kan worden aan een website.  


