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INLEIDING

INLEIDING

FEYENOORD CITY BOOST VOOR ROTTERDAM (ZUID)

De gezamenlijke dragers van het merk Feyenoord - Stadion Feijenoord en de
betaald voetbalorganisatie Feyenoord - hebben het concept Feyenoord City
gelanceerd. Dit in nauwe samenwerking met OperatieNL, OMA en First Dutch.
Feyenoord City is een grote binnenstedelijke stadsontwikkeling, die Rotterdam en
de Zuidoever stevig(er) op de kaart zetten. In Feyenoord City moet 24 uur per dag
en 7 dagen iets te beleven zijn. Daarom omvatten de plannen niet alleen een
nieuw onderkomen voor voetbalclub Feyenoord, maar ook andere
(sport)voorzieningen, kantoor- en maatschappelijke functies en
woningen/appartementen.
TOETS PROGRAMMA RETAIL EN LEISURE FEYENOORD CITY

Diverse programmaonderdelen dienen nog nader te worden uitgewerkt en via het
nieuwe bestemmingsplan planologisch-juridisch mogelijk gemaakt. Het gaat onder
meer om retail en leisure. Bureau Stedelijke Planning is verzocht het programma
retail en leisure te toetsen. De toets betreft zowel de marktkansen als de behoefte.
Dit laatste is relevant voor de planprocedure en het bestemmingsplan. Op grond
van artikel 3.1.6 lid 2 in het Besluit Ruimtelijke ordening (Bro) dienen overheden
nieuwe stedelijke ontwikkelingen standaard te motiveren volgens de Ladder voor
Duurzame Verstedelijking. In dit onderzoek is vooral de eerste trede van belang: is
er een actuele regionale behoefte aan de voorgenomen nieuwe stedelijke
ontwikkeling? Een behoefteonderzoek geeft een indicatie van de kwantitatieve en
kwalitatieve behoefte aan de specifieke functie in de regio. Nader marktonderzoek
is dan ook noodzakelijk om afzetkansen te kunnen specificeren. Hierbij speelt
(i.t.t. een regionaal behoefteonderzoek) ook de kracht van de locatie, concept en
concurrentie een rol.
TRAJECT

TYPE ONDERZOEK

STAKEHOLDERS

Planprocedure

Behoefteonderzoek: kwantitatief en

Hoofzakelijk publiek: gemeente, regio,

(publiekrechtelijk)

kwalitatief (eerste trede Ladder)

provincie, Commissie Winkelplanning

Planontwikkeling

Marktonderzoek: specificatie

Hoofdzakelijk privaat: contractpartners

(privaatrechtelijk)

afzetkansen

TABEL 1 MARKT- EN BEHOEFTEONDERZOEK
Bron: Bureau Stedelijke Planning

De uitkomsten zijn bruikbaar voor het aanscherpen van het programma en het
afsprakenkader, en daarmee van belang voor de verdere planontwikkeling en procedure.

SAMENVATTING
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SAMENVATTING

Sport en evenementen vinden elkaar in Rotterdam. Rotterdam staat op de elfde
plaats van de wereldranglijst sportsteden (bron: Global Sports Cities Index 2015), is
uitgeroepen tot IFEA World Festival & Event City 2015 en staat op nummer 5 in
Lonely Planet ‘top cities in the world for travellers 2016’. Feyenoord en De Kuip
zijn een begrip, ook buiten de landsgrenzen.
Voetbalstadion De Kuip en de Veranda vormen reeds een bijzondere combinatie
van sport, sportgerelateerde retail, horeca en leisure. Feyenoord City doet daar nog
een schep bovenop. Door voorzieningen verder te concentreren en zorgvuldig uit
te bouwen ontstaat een (inter)nationaal uniek concept, waarmee een brede(re)
doelgroep geïnteresseerd in sport(beleving) uit alle windstreken wordt bereikt.
In deze samenvatting zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek naar de
(markt)behoefte van (sportgerelateerde) retail en leisure gepresenteerd.
UITKOMSTEN (MARKT)BEHOEFTE (SPORTGERELATEERDE) RETAIL
•

•

•

•

•

Vloerproductiviteiten voor detailhandel liggen in de provincie ZuidHolland, de regio Rijmond, de gemeente Rotterdam en Rotterdam-Zuid
rond tot iets onder het landelijk gemiddelde. Dit duidt op evenwicht tot
enige mate van overcapaciteit. Kwantitatief is een forse toevoeging van
winkelmeters lastig te verantwoorden in de huidige situatie.
Het draagvlak voor voorzieningen zoals retail neemt wel toe. De bevolking
in Rotterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) groeit, in
Rotterdam met zo’n 6% de komende tien jaar. Ook toerisme zit in de lift.
Echter, internetwinkelen maakt een sterke opmars binnen de (sport)retail
door. Daardoor verandert de behoefte aan fysieke winkelmeters, zowel
kwantitatief (minder meters) als kwalitatief (andere invulling meters).
De locatie en het concept Feyenoord City lenen zich voor een concentratie
en opwaardering van sportretail en aan sportgerelateerde retail. In de
directe nabijheid (de Veranda) zijn de twee grootste sportzaken van de
regio gelegen: Topshelf Megastores (5.500 m² wvo) en Intersport/Daka sport
(4.000 m² wvo). De twee grote sportwinkels op de Veranda worden niet als
één thematisch concept vermarkt.
Voor Feyenoord City zien we marktkansen voor twee of drie grote
sportretailers (circa 6.000 m² bvo elk), zijnde een mogelijke verplaatsing van
Topshelf Megastores en/of Intersport/Daka sport en (hooguit) één nieuwe
grootschalige aanbieder van sportartikelen. Zowel voor de mogelijke
verplaatsers als de nieuwkomer gelden de volgende kwalificaties:
uitgebreide try & buy, attractieve programmering, concept- of
flagshipstore, daarmee landelijk toonaangevend, en een internationaal
pilot- en referentiebeeld.
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Daarnaast zijn er mogelijkheden voor:
− specialististische sport(- en spel)aanbieders zoals sportmerkwinkels,

•

nicheaanbieders (racefietsen en mountainbikes, wintersport, skates,
ruitersport, duiksport, beachwear, toestellen & games; eventueel per
seizoen wisselend), en business-to-business zoals professionele apparatuur
(bijvoorbeeld fitnesstoestellen), ook voor particulier gebruik (business-toconsumer).
− grab & go, meeneemartikelen die geschikt zijn voor gebruik/consumptie ter
plekke, onderweg of op locatie (thuis, werk, sport), dit om de grote
hoeveelheden bezoekers adequaat te kunnen bedienen .
− een bijzonder foodconcept, met een mix van horeca, dienstverlening,
leisure en retail, inspelend op de trend naar een gezonde levensstijl
(voeding, sport en ontspanning).
In totaal gaat het om 20.000 tot 26.000 m² bvo, afhankelijk van of één of
twee van de grote sportaanbieders vanaf de Veranda verplaatsen.

UITKOMSTEN (MARKT)BEHOEFTE LEISURE
•

•

•

•

•

Uit de behoeftetoets lijkt dat het aanbod aan cultuur, horeca, hotels en
entertainment op of net onder landelijke of grootstedelijke gemiddelden
blijft. Rotterdam is bezig aan forse inhaalslag. Er staat een keur aan
projecten op stapel.
Een nadere analyse van referentieprojecten leert dat leisure (en events) in
alle soorten en maten voorkomen. Een fors programma lijkt mogelijk. Nog
meer dan bij retail geldt dat de thema’s sport, voeding, gezondheid en
ontspanning (gezonde levensstijl) een prima kapstok bieden.
In deze toets hebben we ons gericht op de leisurefuncties in de Strip,
buiten de twee stadions. Het betreft diverse hotels, horeca, entertainment
en spa & wellness. We achten conform de plannen een tweetal hotels haalbaar:
een international branded hotel met 200 kamers en een economy (sports)
hotel van 75 kamers. De behoefte aan horeca is sterk afgeleid van de
functies en bezoekersaantallen die Feyenoord City trekt. Vooralsnog gaan
we uit van circa 10 horecagelegenheden van in totaal 3.500 m² bvo, waarvan in
ieder geval twee grootschalig.
De wens om naast het nieuwe stadion een tweede (leisure)icoon die zo’n
1,5 miljoen bezoekers op jaarbasis trekt te creëren onderschrijven we. In de
huidige situatie trekt Pathé al deze aantallen. We willen Pathé uitdagen hier
het paradepaardje van Europa te realiseren. Andere opties zijn
Feyenoord/Rotterdam/Holland experience of een hoogteicoon. Dergelijke
leisurevoorzieningen trekken in de regel geen 1 tot 1,5 miljoen bezoekers
op jaarbasis. Een alternatief is een attractieve combinatie van enkele
middelgrote leisuretrekkers, die een eenzelfde, wellicht nog groter effect
sorteert.
In totaal becijferen we een marktbehoefte van 33.250 - 48.250 m² bvo,
afhankelijk van welke nieuwe leisuretrekker(s) zich vestigen (naast De
Kuip, het nieuwe stadion en bioscoop Pathé).

SAMENVATTING
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TOT SLOT: INTEGRALE ONTWIKKELING FEYENOORD CITY EN VERANDA

Feyenoord City leent zich bij uitstek voor verdere concentratie en zorgvuldige
uitbouw van sportretail en leisure in de Rotterdamse regio. Feyenoord City staat
nadrukkelijk open voor verplaatsingen, ook vanuit de naastgelegen Veranda.
Verplaatsing van de sportzaken, bioscoop en horeca is een optie. Dit impliceert dat
grote delen van de Veranda vrijkomen voor herontwikkeling. Dit maakt een
integrale gebiedsontwikkeling, van Feyenoord City én de Veranda, noodzakelijk.

FIGUUR 1 FEYENOORD CITY
Bron: OMA, Stedenbouwkundige verkenning
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BESCHRIJVING EN BEOORDELING PROJECT EN LOCATIE

1 BESCHRIJVING EN BEOORDELING PROJECT EN
LOCATIE

1.1 HET PROJECT: FEYENOORD CITY
Feyenoord krijgt in de toekomst een nieuw stadion en het gebied tussen het
nieuwe stadion en De Kuip wordt herontwikkeld. In het gebied, The Strip en
Islands genaamd, zijn diverse functies voorzien. Naast nieuwe woningen, gaat het
om voorzieningen in retail, diverse soorten leisure (entertainment, wellness,
horeca en hotels), kantoren, sport en maatschappelijke voorzieningen.
In deze rapportage richten we ons op de functies retail (detailhandel) en leisure in
de Strip en Islands. In totaal gaat het om 13.800 m² bvo retail en 39.900 m² bvo
leisure. In figuur 1 zijn de beoogde functies waar het om gaat blauw omlijnd.
M² BVO

LOCATIE

Retail totaal

13.800

Brand Experience

8.000

De Strip

Made in Rotterdam

1.800

De Strip

Innovative Retail

4.000

De Strip

Leisure totaal

39.900

Entertainment

20.000

De Strip

Horeca

4.400

De Strip

Wellness

4.500

Islands

Hotel

11.000

Islands

TABEL 2 BEOOGD PROGRAMMA RETAIL EN LEISURE RONDOM NIEUW STADION FEIJENOORD
Bron: Stadion Feijenoord N.V., 2016

Overige functies in Feyenoord City
Het nieuwe stadion wordt de thuisbasis voor wedstrijden van Feyenoord. Daarnaast
zijn er mogelijkheden voor (zakelijke) bijeenkomsten buiten de wedstrijden om en
wordt horeca toegevoegd , waarvan het merendeel ook buiten de wedstrijden om
toegankelijk is. Eveneens worden twee fanshops van samen 1.500 m² gerealiseerd.
Voor De Kuip zijn verschillende nieuwe functies voorzien: een indoor atletiek baan
(400 en 100 meter), een hotel, woningen, horeca (2.050 m²), een kleine brouwerij,
een gezondheidscentrum, het Feyenoord museum en een fanshop (400 m²).
In het gebied ten noorden van De Kuip zijn woningen voorzien in de vorm van
familie appartementen en grondgebonden woningen.

BESCHRIJVING EN BEOORDELING PROJECT EN LOCATIE
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FIGUUR 2 BEOOGDE FUNCTIES RONDOM STADION FEYENOORD
Bron: OMA, 2016 (bewerkt aan de hand van het meest recente programma: 14 september 2016)

RELEVANTE RANDVOORWAARDEN GEMEENTE ROTTERDAM

De gemeente Rotterdam heeft een aantal randvoorwaarden opgesteld waaraan het
concept moet voldoen. Relevante voorwaarden voor retail en leisure zijn in
onderstaande tabel opgenomen.
RANDVOORWAARDE UITWERKING
Bekendheid

De programmering van het Stadion draagt bij aan de uitstraling en
bekendheid van Rotterdam als sportstad op (inter)nationaal niveau.

Ondersteunend

Programma dat wordt toegevoegd in het Stadion ondersteunt en versterkt de

programma

hoofdevenementen die plaatsvinden in de venue.

Voorkomen

Programma dat wordt toegevoegd concurreert niet met bestaand programma

concurrentie

of concreet gepland programma elders in de stad. De marktpotentie van het

toe te voegen programma dient te zijn aangetoond.
Toevoegen winkels en

In het Stadion mag alleen retail worden toegevoegd die gelieerd is aan de

kantoren

primaire activiteiten van Feyenoord. Dit i.v.m. de beperkte marktruimte voor

winkels.
TABEL 3 RELEVANTE RANDVOORWAARDEN GEMEENTE ROTTERDAM
Bron: Operatie NL, 2015
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1.2 DE LOCATIE
Feyenoord City ligt in Rotterdam Zuid en wordt begrenst door De Kuip in het
zuiden, de Maas in het noorden, de spoorlijn in het westen en de Veranda in het
oosten. De locatie is met verschillende vervoersmiddelen goed bereikbaar: het ligt
op korte afstand van de A16 en A15 en NS station Rotterdam Stadion (die nu alleen
bij evenementen als stopstation gebruikt wordt).
Momenteel is locatie in gebruik als bedrijventerrein en heeft Gamma een vestiging
aan de korte Stadionweg. Op korte afstand ligt bedrijventerrein de Veranda, waar
ook een aantal detailhandelsvestigingen en leisurefuncties gevestigd zijn,
waaronder horeca.

FIGUUR 3 LIGGING PROJECTLOCATIE IN ROTTERDAM
Bron: PDOK Achtergrondkaart, bewerking Bureau Stedelijke Planning

SWOT-ANALYSE LIGGING EN LOCATIE

In onderstaande tabel zijn de sterke en zwakke punten en kansen en bedreigingen
voor Feyenoord City samengevat. De focus is daarbij gelegd op de ligging en de
locatie.
STERKTES
‐
De Kuip, Topsportcentrum en Pathé als

ZWAKTES
‐
In huidige situatie weinig aantrekkelijk

huidige, sterke dragers van het gebied.

‐

Aansluitend gebied (de Veranda) staat al

verblijfsgebied.

‐

op de ‘mental map’ van bezoekers voor
retail en leisure.

‐

Goede bereikbaarheid auto (A16 en A15)

Huidige bereikbaarheid openbaar vervoer
(alleen tijdens evenementen goed).

‐

Sterk afgekeerd van het water (de Maas).

BESCHRIJVING EN BEOORDELING PROJECT EN LOCATIE

KANSEN
‐
Nieuw stadion De Kuip als motor voor

‐

‐
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BEDREIGINGEN
‐
De Kuip, Veranda en Strip vormen geen

ontwikkeling; behoud van De Kuip als

samenhangend geheel, sterk wisselende

sportaccommodatie.

kwaliteit, versnipperd eigendom.

Groot perceel voor ontwikkeling Feyenoord ‐

Rotterdam weliswaar in de lift, maar veel

City, water is een kans, mogelijkheden

concurrerende projecten in de stad en

permanente OV verbinding station

regio, w.o. Hart van Zuid, Ven Rotterdam,

Rotterdam stadion.

Tweede Beurstraverse, bioscoop en

Potentieel (inwoners, toeristen) groeit;

Decathlon Schiedam.

toenemende belangstelling voor gezonde
levensstijl waar Feyenoord City op inspeelt.
TABEL 4 SWOT-ANALYSE LIGGING EN LOCATIE PROJECT FEYENOORD CITY

1.3 BIJDRAGE AAN AMBITIES STAD EN REGIO
De Provincie, de regio en Rotterdam hebben diverse ambities, waaraan de
ontwikkeling van detailhanden en leisure in Feyenoord City kan bijdragen.
Visie Ruimte en Mobiliteit (2014)
De Visie Ruimte en Mobiliteit biedt geen vastomlijnd ruimtelijk eindbeeld, maar
wel een perspectief voor de gewenste ontwikkeling van Zuid-Holland als geheel.
Vier rode draden geven richting aan de gewenste ontwikkeling en het handelen
van de provincie:
1. beter benutten en opwaarderen van wat er is,
2. vergroten van de agglomeratiekracht,
3. verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit,
4. bevorderen van de transitie naar een water- en energie-efficiënte samenleving.
Bij de (her)programmering van en planologische borging van wonen, kantoren,
bedrijventerreinen en detailhandel stuurt de provincie aan op:
•
Het consequent toepassen van de “ladder voor duurzame verstedelijking”
om de keuze voor en situering van nieuwe woon-, werk- en
voorzieningenlocaties te verantwoorden.
•
Regionale visies op te stellen door de samenwerkende gemeenten. Deze
regionale visies zijn afgestemd op de behoefteramingen die door de
provincie zijn vastgesteld.
•
Sterke en complementaire centra en ontwikkelingslocaties bij
knooppunten binnen de stedelijke agglomeratie. Nieuwe investeringen in
gebiedsontwikkeling, mobiliteit en infrastructuur worden zo veel mogelijk
geconcentreerd. Nieuwe bovenregionale voorzieningen wil de provincie
concentreren op locaties die verschillende voordelen combineren:
schaalvoordelen, de bijdrage aan de vitaliteit van de gebieden en het
benutten van de capaciteit op het mobiliteitsnetwerk.
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Missie en visie Metropoolregio Rotterdam Den Haag
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt aan een Europese topregio. 23
gemeenten gaan de uitdaging aan om de internationale concurrentiepositie te
verbeteren. Doel is een aantrekkelijke regio voor inwoners om te werken, wonen
en recreëren, waar (internationale) bedrijven zich vestigen en waar bezoekers zich
welkom voelen.
Daarnaast heeft de regio een specifieke ambitie met betrekking tot detailhandel en
leisure: ‘een hoogwaardiger voorzieningenaanbod (groen, cultuur, leisure,
detailhandel, onderwijs, woonmilieus)’. Elke gemeente in de Metropoolregio
draagt bij aan de vestigingskwaliteit van de regio. De ambitie is om de aanwezige
kwaliteiten te verbinden tot een aantrekkelijke stedelijke regio met internationale
allure.
Stadsvisie Ruimtelijke Ontwikkelingsstrategie 2030
Met de Stadsvisie Rotterdam geeft het college van Rotterdam aan waar de
komende jaren in geïnvesteerd moet worden om de twee doelen -een sterke
economie en een aantrekkelijke woonstad- te bereiken. De versterking van de
economische structuur (eerste doel) kent drie doelstellingen. De eerste twee
bouwen voort op de huidige sterke sectoren, de derde doelstelling betreft een
randvoorwaarde:
1. Kennis en innovatie: aantrekken en versterken van de internationale
concurrentiekracht van het bedrijfsleven. Daartoe bieden we ruimte aan de
kennis- en diensteneconomie. We leggen daarbij het accent op de clusters
Haven & Industrie, Medisch en Creatief;
2. Voorzieningen en vrije tijd: vergroten van het aantal bezoekers aan de stad en
stimuleren van een langere verblijfsduur;
3. Ruimte voor bedrijvigheid: ruimte bieden aan bedrijven om zich te vestigen en te
groeien in Rotterdam. We versterken daarmee de stedelijke economie en de
concurrentiepositie van de mainport Rotterdam.
Structuurvisie Stadionpark (2010)
Stadionpark zet in op het thema sport. Hiermee onderscheidt het gebied zich van
andere knooppunten in stad en regio. Sport is nu alom aanwezig in de stad en kan
in de toekomst verder worden versterkt. Met de realisatie van sportvoorzieningen
in Stadionpark wordt invulling gegeven aan het thema. Hierdoor krijgt het gebied
betekenis voor Rotterdam Zuid en zet het zich nationaal en zelfs internationaal op
de kaart. Ambitie is dat stadionpark sport ademt en daarmee een basis is voor de
sportcultuur. Daarnaast moet het goed bereikbaar zijn met verschillende
vervoersmiddelen waardoor het een knooppunt gaat vormen in de Metropoolregio.
.

QUICK SCAN BEHOEFTE RETAIL
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2 QUICK SCAN BEHOEFTE RETAIL

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de Quick Scan retail gepresenteerd.
Omdat het een Quick Scan betreft vindt een regionale behoefteraming op
hoofdlijnen plaats en is gebruik gemaakt van bestaande data en onderzoeken
(in de provincie Zuid-Holland en Rotterdam Hart van Zuid). Retail is voorzien in
De Strip (zie onderstaand figuur) en wordt daarin gecombineerd met leisure
(entertainment en horeca). In totaal gaat het om 13.800 m² bvo. Uitgangspunt is
retail gerelateerd aan sport.

FIGUUR 4 DE STRIP MET DAARIN RETAIL (ROODPAARS)
Bron: OMA, 2016

M² BVO

LOCATIE

Brand Experience

8.000

Strip

Made in Rotterdam

1.800

Strip

Innovative Retail

4.000

Strip

Retail totaal

13.800

FIGUUR 5 VOORZIENE RETAIL FEYENOORD CITY
Bron: Stadion Feijenoord N.V., 2016
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2.1 BELEIDSUITGANGSPUNTEN
De uitbreiding van het winkelaanbod in Feyenoord City dient te passen in het
vigerende detailhandelsbeleid op landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal niveau.
Relevant zijn:
1. De Retailagenda (2015)
2. Provinciaal (detailhandels)beleid (2014)
3. Detailhandelsbeleid van de gemeente Rotterdam (2012)
Retailagenda (2015)
Door een samenspel van ingrijpende veranderingen is een structureel lagere
behoefte aan fysieke winkels ontstaan. In de door het ministerie van Economische
Zaken opgestelde Retailagenda (maart 2015) wordt gemeenten en andere
stakeholders verzocht landelijk voor te sorteren op een reductie van het aantal
winkelmeters met 30%. Ook leidt de nieuwe tijd tot veranderingen in de aard van
de winkels. Nieuwe concepten als afhaalpunten en pick-up points (als gevolg van
multichannel winkelen), al dan niet geïntegreerd in bestaande winkels of
winkelgebieden, komen op. Of de nieuwe realiteit leidt tot grotere of juist kleinere
winkels zijn de meningen verdeeld. Feit is wel dat de traditionele winkel van
karakter veranderd: van plaats waar het tonen en de transactie van goederen
centraal stond naar plaats van beleving en ‘experience’.
Visie Ruimte en Mobiliteit en Verordening Ruimte (2014)
Het provinciale detailhandelsbeleid ten aanzien van detailhandel is vastgelegd in
de Visie Ruimte en Mobiliteit en Verordening Ruimte 2014 (zie ook paragraaf 1.3).
Het beleid is er op gericht om detailhandelsvoorzieningen zoveel als mogelijk te
bundelen en te concentreren in de centra van steden, dorpen en wijken. Dit om
synergie met andere voorzieningen die op publiek gericht zijn te stimuleren. De
provincie gaat uit van beperkte uitbreidingsmogelijkheden en verkiest
kwalitatieve versterking van winkelcentra boven kwantitatieve versterking. ZuidHolland staat kritisch tegenover nieuwe detailhandel in de periferie omdat die
veelal ten koste gaat van de bestaande winkelgebieden in de centra.
Binnen de regio Rijnmond vallen Rotterdam Centrum, Alexandrium en Zuidplein
onder de zogenaamde “te ontwikkelen centra”. Onder voorwaarde van het
toepassen van de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ kan voor deze categorie
sprake zijn van uitbreiding van het winkelareaal. In de andere centra niet.
Gemeente Rotterdam (2012)
De belangrijke opgave van de gemeente is het concentreren van winkelaanbod in
een compacter en completer gebied. Het hoofdwinkelcentrum is de Binnenstad
met een regionale en landelijke functie. Er is een breed aanbod dat sterk gericht is
op recreatief winkelen. Een levendige omgeving en een mix van functies in een
compact gebied staat daarbij centraal. De opgave is om de Binnenstad blijvend te
vernieuwen door in te spelen op de dynamiek, zowel qua omvang als op het
onderscheidend vermogen. Deze functie mag niet aangetast worden door
winkelgebieden in andere delen van Rotterdam.

QUICK SCAN BEHOEFTE RETAIL
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Naast de Binnenstad trekken ook regionale stadsdeelcentra als Alexandrium en
Zuidplein consumenten naar Rotterdam. Het niveau van deze centra moet daarbij
zoveel mogelijk complementair zijn aan het aanbod, uitstraling en niveau van de
Binnenstad. Dit moet geen extra concurrentie opleveren, maar juist aanvullend
zijn op het aanbod en functie van de Binnenstad. Dit gaat ook op voor
ontwikkelingen van perifere en grootschalige detailhandelsvestigingen (PDV/GDV).
Conclusie beleid
Het bundelen van detailhandel staat centraal in het beleid van zowel de provincie
als de gemeente. De provincie heeft een streng beleid als het gaat om
uitbreidingsplannen en prefereert versterking van bestaand aanbod. De gemeente
heeft als belangrijk uitgangspunt dan detailhandel (ook PDV/GDV) niet
concurrerend mag zijn met het aanbod in de Binnenstad van Rotterdam. Een
afwijkend concept is daarom van belang.

2.2 HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VRAAG RETAIL
De vraag naar retail kan worden uitgesplitst in twee doelgroepen:
1. Bewoners van Rotterdam en overige regio Groot-Rijnmond;
2. Bezoekers Feyenoord City (dit overlapt ten dele met bewoners uit de regio).
Ad 1. Bewoners Rotterdam en overig Groot-Rijnmond
Rotterdam heeft circa 630.000 inwoners, Groot-Rijnmond heeft er in totaal 1,4
miljoen. Zowel de stad als de regio zijn minder vergrijsd dan in Nederland het
geval is.
INW

%

%

%

%

%

% NIET-

GEM. HH-

0-15

15-25

25-45

45-65

65+

WEST.

GROOTTE INK. PER

GEM.

ALLOCNT.

INW.

Rotterdam

629.906

16

13

30

25

15

38

2,0

€ 21.400

Groot-Rijnmond

1.412.322

17

12

27

27

17

24

2,2

€ 23.100

16

12

25

28

18

12

2,2

€ 23.000

Nederland

DEMOGRAFISCHE KENMERKEN ONDERZOEKSGEBIED
Bron: CBS, 2016 (inkomen betreft 2014)

Het aantal inwoners van Groot-Rijnmond neemt tot 2025 met circa 50.000 toe. Drie
kwart van die groei komt voor rekening van Rotterdam. De verwachte vergrijzing
in de regio is gelijk aan het landelijk gemiddelde (21% is in 2025 ouder dan 65
jaar). Ook na 2025 blijft het aantal inwoners in Rotterdam en de regio groeien.
2020
Rotterdam
Groot-Rijnmond

2025

2030

646.605

667.142

685.164

1.438.171

1.461.229

1.479.328

TABEL 5 BEVOLKINGSPROGNOSE ROTTERDAM EN GROOT-RIJNMOND.
Bron: Primos prognose, 2016
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Hoewel de bevolking in Rotterdam tot 2025 met 6% toeneemt, nemen ook de
verkoop via internet naar verwachting toe. In de toekomst zal het internetaandeel
in Mode & Luxe en Vrije Tijd & Electro verder groeien. Naar verwachting liggen de
gemiddelde bestedingen in winkels in 2025 per inwoner (minimaal) 5% lager dan
in de huidige situatie. De toename van de vraag naar winkelmeters als gevolg van
bevolkingsgroei wordt vermoedelijk teniet gedaan door de toename in
internetwinkelen.
Ad 2. Bezoekers Feyenoord City
Feyenoord City richt zich nadrukkelijk op een brede doelgroep geïnteresseerd in
sportbeleving, uit alle windstreken. In de huidige situatie is een substantieel deel
van de bezoekers aan De Kuip en het Feyenoord Museum afkomstig van buiten de
regio. Als Feyenoord City haar ambities weet waar te maken, zal het aantal van
buiten de regio zowel in absolute als relatieve zin fors toenemen.

2.3 GLOBALE INVENTARISATIE AANBOD EN
PLANCAPACITEIT
Het verzorgingsgebied van Feyenoord City overstijgt de regio. Voor de globale
inventarisatie van het aanbod en de plancapaciteit hebben we ons evenwel beperkt tot
de COROP-regio Groot Rijnmond. Het (concurrerend) aanbod in de regio is het
meest relevant, gegeven de huidige koopstromen. Ook sluiten we met deze
afbakening het beste aan bij eerdere onderzoeken naar de marktmogelijkheden
voor detailhandel en leisure in de provincie, regio en gemeente. Het-COROP-gebied
bestaat uit 21 gemeenten, waarvan Rotterdam veruit de grootste is.

FIGUUR 6 ONDERZOEKSGEBIED BESTAAND AANBOD
Bron: PDOK Achtergrondkaart, bewerking Bureau Stedelijke Planning
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AANBOD RETAIL ROTTERDAM EN REGIO

Op basis van de winkeldekking in Rotterdam kunnen de volgende twee conclusies
getrokken worden:
•
Rotterdam heeft in vergelijking met het regionale, provinciale en landelijk
gemiddelde een kleiner aanbod niet-dagelijkse detailhandel per inwoner.
Dat verschil komt voornamelijk voort uit het feit dat het aanbod in de
groep In/Om Huis kleiner is. Mode & Luxe en Vrije Tijd zijn
bovengemiddeld vertegenwoordigd.
•
Het aanbod dagelijkse detailhandel per inwoner is daarentegen iets groter
dan landelijk gemiddeld. De supermarktdekking is echter lager dan
landelijk.
ROTTERDAM

GROOT-RIJNMOND

NEDERLAND

Dagelijks

0,36

0,35

0,35

waarvan Supermarkten

0,23

0,24

0,25

Niet-Dagelijks

0,96

1,05

1,27

waarvan Mode & Luxe

0,39

0,31

0,33

waarvan Vrije Tijd

0,11

0,08

0,09

waarvan In/Om Huis

0,41

0,60

0,77

waarvan Overig

0,06

0,06

0,07

Totaal

1,33

1,40

1,62

TABEL 6 AANBOD PER INWONER
Bron: Gemeente Rotterdam, Locatus Retail Facts, 2016; detailhandel.info, 2016

AANBOD (GROOTSCHALIG) SPORT & SPEL

De branche Sport & Spel (valt onder de groep Vrije Tijd) is bovengemiddeld
vertegenwoordigd in Rotterdam: het aanbod per 10.000 inwoners ligt op 813 m²
wvo. Dat is niet vreemd gezien de regionale functie die Rotterdam vervult, maar
het gemiddelde in de overige G4 steden (Amsterdam, Den Haag en Utrecht) ligt
juist onder het landelijk gemiddelde. Het aanbod sportzaken per 10.000 inwoners
is fors in Rotterdam en ruim twee keer zo groot als gemiddeld in Nederland.
Bovendien nemen sportzaken meer dan de helft van het totale aanbod Sport &
Spel voor rekening.

Sport & Spel

ROTTERDAM

GROOTRIJNMOND

NEDERLAND

G4
(EXCL. R’DAM)

813

579

633

521

Waarvan sportzaken

424

239

192

160

Aandeel sportzaken in

52%

41%

30%

31%

Sport & Spel
TABEL 7 WINKELDEKKING SPORT EN SPEL PER 10.000 INWONERS
Bron: Locatus Retail Facts, 2016
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Het aanbod is als volgt over de regio en verschillende branches verdeeld:
•
De helft van het aantal winkels en bijna twee derde van de oppervlakte
Sport & Spel in de regio Groot-Rijnmond is in Rotterdam gevestigd.
•
Van het totale aanbod Sport & Spel in Rotterdam behoort iets meer dan de
helft van de oppervlakte tot de branche sportzaken (30 winkels).
•
Het aanbod sportzaken wordt gedomineerd door vier grote spelers met in
totaal zes winkels: zij nemen bijna driekwart van het aanbod in termen van
winkelvloeroppervlakte voor rekening.
•
Op korte afstand van de projectlocatie zijn de twee grootste grootschalige
sportwinkels van de regio Groot-Rijnmond gevestigd: Topshelf Megastores
en Intersport/Daka sport.
NAAM

TYPE

LOCATIE

M² WVO*

Topshelf Megastore

Sportzaak

Veranda

5.500

Intersport/Daka Sport

Sportzaak

Veranda

4.000

Decathlon

Sportzaak

Centrum

4.000

Daka Superstore

Sportzaak

Blijdorp

3.000

Perry

Sportzaak

Centrum

1.200

Intersport/Daka Sport

Sportzaak

Alexandrium Mega Stores

1.500

Outdoor XL

Outdoor

Barendrecht

5.000

Correct Boat & Bike

Outdoor

Barendrecht

2.500

Vervat

Outdoor

Stadionweg (tijdelijk Capelle a/d IJssel)

2.000

Campolife

Outdoor

Heinenoord

1.300

Toys XL

Speelgoed

Alexandrium Mega Stores

1.500

Toys XL

Speelgoed

Bigshops

1.500

TABEL 8 AANBOD SPORT EN SPEL (>1.000 M²) IN ROTTERDAM EN OVERIG GROOT-RIJNMOND
Bron: Inventarisatie Bureau Stedelijke Planning (* indicatie van wvo a.d.h.v. Bagviewer).

PLANCAPACITEIT

In de stad en regio spelen een aantal initiatieven:
•
Uitbreiding Hart van Zuid met in totaal 7.000 m² wvo, waarvan 2.000 m² wvo
dagelijkse detailhandel en 3.000 m² wvo niet-dagelijkse detailhandel. De
overige 2.000 m² wvo wordt ingevuld met specifieke concepten: Grab & Go,
hybride concepten (bijvoorbeeld een winkel met daarin ook horeca),
startende ondernemingen en specifieke winkels. Het bestemmingsplan is
vastgesteld in december 2015.
•
Er hangen nog diverse andere initiatieven boven de Rotterdamse
binnenstad waarvan de Tweede Beurstraverse (waarvan 20.000 m² voor
winkels) en Rotterdam Central District (9.200 m² wvo) de belangrijkste zijn.
•
Daarnaast biedt het project Ven Rotterdam (voormalig postkantoor aan de
Coolsingel) naast woningen, een hotel en fitness ook ruimte voor
detailhandel. Het pand is in augustus 2016 overgenomen door een nieuwe
eigenaar. Het pand heeft de bestemming centrum, waarbinnen
detailhandel mogelijk is (mits maximale metrage bestemming detailhandel
in bestemmingsplan niet wordt overschreden).

QUICK SCAN BEHOEFTE RETAIL
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Decathlon wil graag een winkel van 7.000 m² in Schiedam openen op

Sportplaza Harga. Die vestiging is voorlopig nog niet mogelijk omdat het
college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland de komst geblokkeerd
heeft. Decathlon heeft overigens aangegeven ook graag een winkel in
Feyenoord City te willen openen.

2.4 CONFRONTATIE VAN VRAAG EN AANBOD
Marktruimtestudie provincie Zuid-Holland
In 2012 heeft Bureau Stedelijke Planning in opdracht van de provincie ZuidHolland de ontwikkelingspotentie van de detailhandel in kaart gebracht voor de
vijf REO’s1 en de 20 grootste gemeenten (die de meeste detailhandelsomzet in de
niet-dagelijkse sector van buiten de gemeentegrenzen aantrekken). De
belangrijkste conclusie: In de provincie Zuid-Holland is per saldo geen ruimte voor
toevoeging van winkelmeters tot 2020 en daarna. Regionaal en lokaal zijn er
echter sterke verschillen binnen de provincie. De regio’s Rijnmond (waar
Rotterdam deel van uitmaakt) en Haaglanden scoren relatief goed, gezien het
functioneren en het perspectief van het winkelaanbod. Rijnmond scoort vooral op
het consumentenoordeel en Haaglanden juist op de groei van het
bevolkingsdraagvlak.
Voor heel Rotterdam en overigens ook voor Rotterdam-Zuid geldt dat
vloerproductiviteiten iets onder het landelijk gemiddelde liggen, wat duidt op
enige mate van overcapaciteit. Enkele winkelgebieden onttrekken zich aan dit
beeld. Dit geldt in Rotterdam-Zuid in het bijzonder voor het Zuidplein, en buiten
Rotterdam-Zuid voor Rotterdam-Centrum en Alexandrium. Deze winkelgebieden
zijn door de provincie aangemerkt als ‘te ontwikkelen centra’. In Rotterdam-Zuid
presteert naast Zuidplein ook Keizerswaard beter dan gemiddeld. Hier zou ook nog
beperkte uitbreidingsruimte kunnen worden gereserveerd. Voor de Veranda is
eventuele uitbreiding sterk afhankelijk van de beoogde invulling.
Branches/formules die een eigen aantrekkingskracht hebben en een eigen markt
creëren lijken kansrijk; andere niet.

FIGUUR 7 ABSOLUTE EN RELATIEVE ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN DETAILHANDEL IN RIJNMOND EN ROTTERDAM
Bron: Provincie Zuid-Holland. Ontwikkelingsmogelijkheden Detailhandel (Bureau Stedelijke Planning, 2012)
1

REO is het Regionaal Economisch Overleg, een overlegstructuur waarin de regiogemeenten, de provincie ZuidHolland, de Kamer van Koophandel deelnemen.
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Marktruimte Hart van Zuid
In 2015 heeft Bureau Stedelijke Planning een distributief onderzoek gedaan naar
de mogelijkheden voor uitbreiding van het winkelcentrum Zuidplein. Het
winkelcentrum beschikt in 2020, als de geplande uitbreiding van Zuidplein start,
over een indicatieve marktruimte van maximaal 4.000 m² wvo in de dagelijkse
sector. In Mode & Luxe en Vrije Tijd & Electro is sprake van een indicatieve
marktruimte van respectievelijk 3.150 m² wvo en 4.500 m² wvo. Het distributieve
onderzoek van Hart van Zuid, laat zien dat de ruimte voor uitbreiding in de sector
Vrije Tijd & Electro beperkt is.
SLOTSOM
•

•

•

•

•

Er is geen gebrek aan winkelmeters in Rotterdam en de regio GrootRijnmond. Voor heel Rotterdam geldt dat de vloerproductiviteit iets onder
het landelijk gemiddelde ligt, wat duidt op enige mate van overcapaciteit.
Enkele winkelgebieden onttrekken zich aan dit beeld: Rotterdam centrum,
Alexandrium en Zuidplein.
Rotterdam heeft een fors aanbod Sport & Spel en dan voornamelijk
sportzaken. In de stad zijn diverse grote sportzaken gevestigd. De twee
grootste sportzaken van de regio zijn tevens op korte afstand van de
projectlocatie gevestigd.
Specifiek voor de sport gerelateerde retail (branchegroep Vrije Tijd) geldt
dat de invloed van internet groot is en de behoefte aan fysieke
winkelmeters verandert, zowel kwantitatief (minder meters) als kwalitatief
(andere invulling meters).
Zowel de provincie als de gemeente kijken kritisch naar de toevoeging van
winkelmeters. De gemeente staat op het standpunt dat detailhandel
gerelateerd moet zijn aan activiteiten van Feyenoord (City) en niet met
bestaand programma of concreet gepland programma elders in de stad
concurreert.
De standspunten van zowel de provincie als de gemeente en de effecten
van internet op de verkoop in winkels beperken de mogelijkheden voor
nieuwvestiging van (aan sport gerelateerde) detailhandel. Verplaatsing van
bestaande vestigingen in de stad biedt mogelijk wel kansen.

QUICK SCAN BEHOEFTE LEISURE
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Er is een keur aan leisurefuncties in Feyenoord City gepland. De Kuip, het nieuwe
stadion en Pathé zijn de blikvangers. In deze toets richten we ons op de
leisurefuncties in de Strip en Islands, buiten de stadions. Het betreft een hotel,
horeca, entertainment en spa & wellness. Er de wens voor een extra
publiekstrekker (mega entertainment attractor) van 15.000 m², die in staat is om 1
tot 1,5 miljoen bezoekers per jaar te trekken.

FIGUUR 8 LINKS: ISLANDS MET HOTEL EN WELLNESS, RECHTS: DE STRIP MET DAARIN LEISURE (ROOD)
Bron: OMA, 2016

M² BVO

LOCATIE

Entertainment

20.000

De Strip

Horeca*

4.400

De Strip & Islands

Wellness (spa)

4.500

Islands

Hotel (Feyenoord branded)

11.000

Islands

Leisure totaal

39.900
FIGUUR 9 BEOOGD PROGRAMMA LEISUE VERDEELD NAAR SECTOR EN LOCATIE
Bron: Stadion Feijenoord N.V., 2016

3.1 BELEIDSUITGANGSPUNTEN
De uitbreiding van het leisure aanbod in Feyenoord City dient te passen in het
vigerende beleid. Twee beleidsdocumenten zijn relevant, waarvan de tweede in
ontwikkeling is en leisure in Feyenoord City vooral bijdraagt aan de ambities:
1. Horecanota gemeente Rotterdam 2012-2016
2. Sportnota Rotterdam 2017+ (in ontwikkeling)
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Horecanota gemeente Rotterdam (2012-2016)
De Visie in de Rotterdamse horecanota is een bruisende en aantrekkelijke stad.
Ondernemers dragen hieraan bij met een bruisend en aantrekkelijk horecaaanbod. Dit horeca-aanbod past bij het karakter van de stad en haar bewoners.
Bovenal is de ontwikkeling van horeca afhankelijk van marktwerking. De
gemeente Rotterdam stimuleert ondernemers dan ook door vertrouwen te geven
en ruimte te bieden. Zij faciliteert door lastenverlichting en stimuleert door vraag
en aanbod bij elkaar te brengen. De ambities van het Rotterdamse horecabeleid
zijn gericht op drie punten:
1. Kwaliteitshoreca: het realiseren van een aantrekkelijk, gevarieerd en bruisend
horeca-aanbod dat aansluit op de zakelijke markt, op de wensen van
bezoekers en een belangrijke bijdrage levert aan een aantrekkelijk
woonmilieu voor bewoners.
2. Dynamisch ondernemerschap: ruimte voor de kracht van de Rotterdamse
ondernemers en creatieven stimuleert nieuwe initiatieven waardoor een
onderscheidend Rotterdams horeca-aanbod ontstaat. In Rotterdam kán het
wel.
3. Horeca en leefbaarheid in balans: horecabedrijven zijn een aanwinst voor de
buurt. De buurt verlevendigt en de verantwoordelijke ondernemer houdt
rekening met de omwonenden.
Sportnota Rotterdam 2017+
Rotterdam werkt momenteel aan een nieuwe sportnota. De inzet van de nota is dat
Rotterdam in 2030 vitaler en aantrekkelijker is door sport. Rotterdam wil een stad
zijn die mensen inspireert en verleidt tot bewegen en waarbij de stad als decor
wordt benut. Sport en bewegen wordt verbonden aan andere maatschappelijke
doelen. Maar het is ook een stad die grensverleggende, ondernemende en
innovatieve concepten op beweeg- en sportgebied toejuicht, omarmt en stimuleert.
En laat zien dat sport bijdraagt aan de opgaven van de stad, nu en in de toekomst;
Rotterdam heeft zich als stad vier ambities gesteld:
1. Nog meer Rotterdammers hebben plezier in bewegen
2. De stad nodigt uit tot bewegen en sport
3. Rotterdam ademt sportambitie en –innovatie
4. Sport brengt meer in beweging
Conclusie beleid
Sport speelt een belangrijke rol in het gebied van Feyenoord City. Niet alleen het
sporten op zichzelf, maar ook veel andere functies zijn op een manier verbonden
met sport en lifestyle. Daarnaast speelt Rotterdam als stad en alles wat daarbij
hoort een belangrijke rol in het project. Typisch Rotterdamse horeca (Made in
Rotterdam) past daarom uitstekend in Feyenoord City.

QUICK SCAN BEHOEFTE LEISURE
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3.2 HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE VRAAG LEISURE
Rotterdam wint aan populariteit
Uit de jaarcijfers van Rotterdam Partners blijkt dat Rotterdam niet alleen blijft
groeien als vestigingsstad voor nieuwe bedrijven en bewoners, maar ook als
toeristische trekpleister:
•
Het aantal hotelgasten in Rotterdam is tussen 2012 en 2015 gestegen van
778.000 tot 996.000. dat is een groei van 28% 2. In 2014 was 56% van de
hotelbezoekers een zakelijke bezoeker 3.
•
In totaal zijn er ruim 8 miljoen bezoeken gedaan aan attracties, musea en
evenementen. 3,25 miljoen mensen daarvan hebben een bezoek gebracht
aan een attractie in Rotterdam (+6% ten opzichte van 2014). Diergaarde
Blijdorp is met ruim 1,5 miljoen bezoekers de meest populaire attractie. 4
•
De Markthal is in korte tijd uitgegroeid tot een internationale trekpleister.
In 2015 hebben 8 miljoen mensen een bezoek gebracht aan de overdekt
markthal, waar winkels in de foodsfeer en horeca gevestigd zijn.
Doelgroepen Feyenoord City
Net als bij retail bestaat de vraag naar leisure uit twee doelgroepen:
•
Bewoners van Rotterdam en overige regio Groot-Rijnmond.
•
Doelgerichte bezoekers Feyenoord City (let op: voor een deel overlapt dit
met de vorige doelgroep). Waar zij vandaan komen is sterk afhankelijk van
de leisurevoorzieningen in Feyenoord City (zie ook bijlage 2 voor de
reikwijdte van leisurevoorzieningen). Een grote attractie is immers in staat
om landelijke (en misschien ook internationale) trekkracht te creëren.
Daarnaast kunnen sommige leisurefuncties, met horeca voorop, profiteren van
combinatiebezoeken.
Synergie tussen detailhandel, horeca, en entertainment5
Ruwweg de helft van de bezoekers die primair naar een (groot) centrumgebied
komen om te winkelen, combineren dat met horecabezoek. Vooral voor horeca
met een dagfunctie zoals een lunchroom of koffiebar heeft dit een positief effect.
Ze maken het verblijf aangenamer en creëren daarnaast de mogelijkheid om
rustmomenten in te bouwen. Hierdoor wordt de verblijfsduur verlengd en wordt
er meer geld uitgegeven. Restaurants hebben voornamelijk een avondfunctie en
werken niet zozeer versterkend als wel aanvullend op de winkelfunctie. De vraag
naar horeca is dus voor een groot deel afhankelijk van de overige functies in het
gebied.
Ook treden er synergievoordelen op tussen entertainment en horeca. Circa een
derde van de bezoekers met als bezoekmotief ‘entertainment’ bezoeken ook
winkels en/of horeca. Omgekeerd maken bezoekers met een primair bezoekmotief
2

Bron: Rotterdam Partners, 2016
Bron: Horwath (2015) Hosta rapport
4 Bron: Rotterdam Partners, 2016
5 Uit Het economisch belang van leisure en de rol van leisure in gebiedsontwikkeling (2009), Bureau Stedelijke
Planning in opdracht van NVM Business.
3
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‘horeca’ of ‘detailhandel’ slechts sporadisch (< 10%) gebruik van
entertainmentvoorzieningen.
SECUNDAIR BEZOEKMOTIEF -> ENTERTAINMENT
PRIMAIR BEZOEKMOTIEF
Entertainment

HORECA

DETAILHANDEL

n.v.t.

++

+

Horeca

+

n.v.t.

++

Detailhandel

+

+++

n.v.t.

TABEL 9 COMBINATIEBEZOEK PER ACTIVITEIT
Bron: Bureau Stedelijke Planning

3.3 GLOBALE INVENTARISATIE AANBOD EN
PLANCAPACITEIT
Leisure betekent letterlijk ‘vrije tijd’. Aan de aanbodkant wordt leisure steeds
vaker opgevat als: ‘Alle publieksverzorgende vrijetijdsvoorzieningen waar een
vastgoedcomponent en exploitatie in besloten zit’. Leisure kan worden ingedeeld
in verschillende sectoren/hoofdgroepen: entertainment, cultuur, sport, wellness,
horeca, verblijfsaccommodaties (hotels) en evenementen.6
In deze paragraaf worden de resultaten gepresenteerd van de globale inventarisatie
van leisureaanbod in Rotterdam en Groot-Rijnmond. Horeca en hotels zijn
daarbinnen specifiek uitgelicht, evenementen zijn buiten beschouwing gelaten.
Waar mogelijk is een vergelijking gemaakt met het gemiddelde van Nederland en
het gemiddelde van de drie andere grote steden uit de G4: Amsterdam, Den Haag
en Utrecht.
LEISUREAANBOD TOTAAL

Rotterdam heeft naar aantal inwoners een onder gemiddeld aanbod leisure, zowel
in vergelijking met Nederland als met de drie andere grote steden uit de G4
(Amsterdam, Den Haag en Utrecht). Dat verschil wordt veroorzaakt door het kleine
aanbod cultuur (voor indeling naar sector zie bijlage 2).
SECTOR

ROTTERDAM

GROOTRIJNMOND

NEDERLAND

G4
(EXCL. R’DAM)

Sport

1,7

1,9

1,7

1,6

Cultuur

2,0

1,7

2,3

3,0

Wellness

0,6

0,5

0,4

0,5

Entertainment

0,6

0,5

0,6

0,6

Totaal

4,8

4,7

5,1

5,8

TABEL 10 LEISUREAANBOD ROTTERDAM
Bron: indeling: Leisuremarktonderzoek NVM Bureau Stedelijke Planning, 2009;
aanbod: Bedrijfschap Horeca en Catering, 2013; aangevuld met inventarisatie Bureau Stedelijke Planning, 2016
* horeca exclusief hotels en partycatering

6

Leisuremarktonderzoek NVM door Bureau Stedelijke Planning, 2009
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HUIDIGE LEISURE(SUB)TREKKERS ROTTERDAM

Rotterdam heeft een groot aantal leisure(sub)trekkers die meer dan 100.000
bezoekers per jaar trekken (zie voor een indeling bijlage 2). Pathé en Blijdorp zijn
de grootste trekkers en worden ieder door (meer dan) 1,5 miljoen bezoekers per
jaar bezocht.
NAAM

SECTOR

VOORZIENING

LOCATIE

BEZOEKERSAANTAL 2015

De Markthal
Pathé

Horeca
Entertainment

Overdekte markt
Bioscoop

Centrum
Veranda

8 mln
1,8 mln.

Diergaarde Blijdorp

Entertainment

Dierentuin

Blijdorp

1,5 mln.

Spido Rondvaarten

Entertainment

Rondvaarten

Voet v/d

530.000

Erasmusbrug
Euromast

Entertainment

Uitkijktoren

Nieuwe Werk

512.000

Plaswijckpark

Entertainment

Speeltuin

Hillegersberg

447.000

Museum Boijmans

Cultuur

Museum

Museumpark

270.000

SS Rotterdam (tours)

Cultuur

Schip

Katendrecht

200.000

Kunsthal

Cultuur

Museum

Museumpark

200.000

Maritiem Museum

Cultuur

Museum

Centrum

200.000

Het Nieuwe instituut

Cultuur

Museum

Museumpark

160.000

van Beuningen

TABEL 11 TREKKERS EN SUBTREKKERS LEISURE ROTTERDAM
Bron: NBTC, 2015 en Inventarisatie Bureau Stedelijke Planning, 2016

HORECAAANBOD

Rotterdam heeft een bovengemiddeld aanbod horeca per 10.000 inwoners in
vergelijking met Nederland. In vergelijking met het gemiddelde van de overige
steden in de G4 heeft Rotterdam echter een kleiner aanbod horeca. Dat geldt
vooral voor de restaurant- en drankensector.

ROTTERDAM

GROOTRIJNMOND

NEDERLAND

G4
(EXCL. R’DAM)

Restaurantsector

8,0

5,7

6,6

12,4

Fastservicesector

9,0

6,4

6,8

9,8

Drankensector

11,5

8,5

9,9

14

Waarvan cafés

7,6

5,1

5,3

8,2

Totaal horeca*

28,5

20,6

23,3

36,2

TABEL 12 HORECADEKKING PER 10.000 INWONERS
Bron: Horeca DNA, 2016

Horeca aanbod omgeving Feyenoord City
Het bestaande horeca aanbod in de omgeving van het stadion van Feyenoord is
primair gericht op twee doelgroepen. De eerste doelgroep bezoekt de horeca in
combinatie met (hoofdzakelijk) de bioscoop of een voetbalwedstrijd. Een groot deel
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van de horeca is dan ook laagdrempelig en gericht op een snelle service. De tweede
doelgroep komt specifiek voor het aanbod (All You Can Eat voorop).
•
Restaurant Malakka (All You Can Eat Buffet, Sushi, Wok & Grill)
•
Restaurant De Beren (eetcafé)
•
Happy Italy (Italiaans fastservice restaurant)
•
Mr Wok Rotterdam (onbeperkt wokken)
•
Restaurant Helai (Afghaans restaurant)
•
Shabu Shabu (onbeperkt sushi)
•
KFC
•
Mc Donald’s

HOTELAANBOD

Rotterdam heeft in verhouding met het aantal inwoners een gemiddeld kleiner
hotelaanbod dan landelijk en de drie andere grote steden uit de G4.
ROTTERDAM

GROOTRIJNMOND

NEDERLAND

G4
(EXCL. R’DAM)

Hotels

1,2

0,93

2,0

3,1

Kamers

85

53

73

210

Bedden

169

106

151

434

TABEL 13 HOTELAANBOD PER 10.000 INWONERS ROTTERDAM EN GROOT-RIJNMOND
Bron: horeca DNA, 2016

Het hotelaanbod in Rotterdam is de afgelopen 10 jaar fors gegroeid. Het aantal
kamers lag in 2016 71% hoger dan in 2006, terwijl het aantal hotels met 24%
gegroeid is. De hotels zijn dus gemiddeld groter geworden. Telde in 2006 een hotel
gemiddeld nog 53 kamers, in 2016 is dat 73. Zowel de groei in het aantal
hotelkamers als in het aantal kamers per hotel was veel sterker dan in Nederland
gemiddeld.7
Daar staat tegenover dat Rotterdam een lagere bezettingsgraad heeft. Deze ligt op
66% en het landelijke gemiddelde is 69,5%8. De gemiddelde kamerprijs in
Rotterdam ligt met € 82 fors lager dan het landelijk gemiddelde van € 92.

HUIDIG LEISUREAANBOD RONDOM FEYENOORD CITY

Nabij Feyenoord City zijn een aantal leisurevoorzieningen gevestigd (zie tabel 14).
Een groot deel daarvan is gerelateerd aan sport en bewegen, al dan niet in
entertainmentvorm. De twee grootste op de Veranda zijn:

7
8

Bron: Horeca DNA, 2016
Bron: Horwath (2015) Hosta rapport
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Pathé de Kuip is de enige voorziening die niet gerelateerd is aan sport. De
bioscoop is de tweede bioscoop van Nederland qua aantal stoelen (na Pathé
Amsterdam Arena), maar trekt met 1,8 miljoen bezoekers per jaar veruit de
meeste bezoekers (Pathé Arena trekt circa 1,4 miljoen bezoekers).9
Atoll is een entertainmentcenter met 12 bowlingbanen, 16 pooltafels, 2
airhockeytafels en drie speelautomaten. Daarnaast heeft het centrum een
restaurant, en een bar met lounge.

NAAM

SECTOR

VOORZIENING

LOCATIE

Pathé

Entertainment

Bioscoop

Veranda

Atoll

Entertainment

Bowlen en poolen

Veranda

Mike's snookerclub

Entertainment

Biljart/Pool

Boterdiep

La Costa

Wellness

Zonnestudio

Veranda

Fit For Free

Sport

Fitness

Veranda

Sportschool Beverwaard

Sport

Fitness (sportschool)

Bevervaartseweg

(Eurogym)
TABEL 14 HUIDIG AANBOD IJSSELMONDE
Bron: Inventarisatie Bureau Stedelijke Planning, september 2016

PLANCAPACITEIT

De huidige plannen voor leisure in de sector zijn vooral gericht op hotels en de
bioscoopsector:
•
In mei 2016 is gestart met de bouw van de bioscoop Euroscoop in
Schiedam. De bioscoop krijgt 11 zalen met 2.600 stoelen.
•
Het Ahoy-complex wordt gerenoveerd en uitgebreid met een internationaal
congrescentrum, muziekhal, bioscoop (max. 10.000 m² bvo) en hotel (max.
250 kamers). Het bestemmingsplan is vastgesteld in december 2015.
Bioscoopketen Vue heeft vergevorderde plannen voor de bouw van de
bioscoop10.
•
In het project Ven Rotterdam (voormalig postkantoor aan de Coolsingel) is
een hotel met een nog onbekend aantal kamers voorzien (en daarnaast
woningen, fitness en detailhandel). Het pand is in augustus 2016
overgenomen door een nieuwe eigenaar. Het pand heeft de bestemming
centrum, waarbinnen een hotel mogelijk is (mits maximale totale metrage
bestemming hotel in bestemmingsplan niet wordt overschreden).

3.4 CONFRONTATIE VAN VRAAG EN AANBOD
•

9

Rotterdam heeft een iets onder gemiddeld aanbod leisure, wat veroorzaakt
wordt door het kleinere aanbod in de cultuursector. Daar staat tegenover
dat (een deel van) de bestaande musea grote aantallen bezoekers trekken.

Bron: Website Pathé
http://cine.nl/verregaande-plannen-nieuwe-vue-bioscopen-amsterdam-west-en-rotterdam-zuid/

10
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Het aanbod in de entertainmentsector is nagenoeg gelijk aan het landelijk
gemiddelde. Met name in de bioscoopsector zijn diverse plannen voor
uitbreiding in de regio en er is tevens reeds een grote vestiging van Pathé
op korte afstand van Feyenoord City.
Rotterdam heeft een aantal voorzieningen die grote aantallen bezoekers
trekken: Blijdorp en Pathé zijn beide in staat om jaarlijks (meer dan) 1,5
miljoen bezoekers te trekken.
Rotterdam heeft in vergelijking met de overige G4 steden een kleiner
aanbod horeca, met name in de restaurant- en drankensector. In Feyenoord
City wordt de behoefte aan horeca voornamelijk bepaald door het afgeleide
effect van nieuwe en bestaande voorzieningen in het gebied en de
omgeving.
Het hotelaanbod in Rotterdam is de afgelopen jaren fors gestegen, maar de
bezettingsgraden en kamerprijzen blijven achter bij het landelijk
gemiddelde. Tevens zijn er (in ieder geval) nog twee nieuwe hotels in
Rotterdam voorzien. Ruimte voor uitbreiding moet in een specifiek
segment gezocht worden waar vraag naar is of een concept zijn dat in staat
is een eigen vraag te creëren.

REFLECTIE PROGRAMMA EN UITGANGSPUNTEN
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4 REFLECTIE PROGRAMMA EN UITGANGSPUNTEN

Naast de quick scan behoefteonderzoeken voor retail en leisure is gereflecteerd op
het beoogd programma retail & leisure. Dit hebben we gedaan op basis van
expertopinie en een referentieanalyse van enkele soortgelijke projecten in binnenen/of buitenland. De reflectie geeft meer zicht op:
•
De afzetkansen voor retail en leisure: omvang, branchering, segmentering,
doelgroepen en voorbeeldformules.
•
Visie op effect stedelijke functies. Welke type retail en leisure versterkt
elkaar onderling en vergroot de afzetkansen voor de andere stedelijke
functies, welke juist niet?
•
Markttechnische uitgangspunten en randvoorwaarden voor verdere
conceptontwikkeling en fasering.
De uitkomsten van beide onderzoeken geven mogelijk aanleiding (de omvang en
samenstelling van) het programma aan te passen.

4.1 ANALYSE REFERENTIEPROJECTEN
In deze paragraaf zijn een aantal referentieprojecten geanalyseerd, die om
uiteenlopende redenen inspiratie kunnen geven voor Feyenoord City:
1. Cardiff Bay
2. Decathlon Village
3. Tilburg Nieuw Stappegoor
4. Amsterdam ArenA Poort
5. Overig grootschalig leisurecomplexen met retail
1. CARDIFF BAY

Cradiff Bay staat bekend als een van de succesvolste grootstedelijke
transformatieprojecten in het Verenigd Koninkrijk. Het gebied beslaat maar liefst
1.100 hectare en is na 1987 tot ontwikkeling gebracht. In het gebied komen
(water)sport, wonen, werken en ontspannen samen. Het water en
natuurelementen zijn nooit ver weg. Een paar bijzonderheden:
•
Cardiff International Sports Village, met onder meer Ice Arena Wales, Cardiff
International Pool en het Millennium Stadium, het nationale stadion van
Wales. Het is eigendom van de Welshe rugbybond, maar ook in gebruik
voor voetbalinterlands en de Olympische spelen.
•
Alle denkbare faciliteiten op het gebied van watersport: van roeien, zeilen,
powerboating tot het internationaal zwembad (Cardiff International Pool).
Als ook vele (water)attracties, van een wild waterbaan (Cardiff International
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White Water), tot cruises en waterfrontontwikkeling Mermaid Quay (mix
van restaurants, bars en shops).
De ontwikkeling van een 13 kilometer lange (wandel)boulevard rond Bay en
Barrage.
Een retailpark, met een tweetal sportzaken (JD Sports, SportsDirect.com) en
ook warenhuizen, een hypermarkt en IKEA.
Een keur aan kleinere publiekstrekkers, zoals Techniquest
(wetenschapsmuseum), Mermaid Quay, Roald Dahl Plass (amphitheater),
the Tube (Cardiff Bay Visitor Centre) en Cardiff Barrage Skate Plaza
(skatepark van 1.100 m²).
Diverse oude en nieuwe iconen, van het historische vijfsterren St David’s
Hotel and Spa tot nieuwe het nieuwe Wales Millennium Centre (theater).

CARDIFF BAY
Bron: website Cardiff Bay

CARDIFF BARRAGE SKATE PARK
Bron: website Cardiff Bay

2. DECATHLON VILLAGE

Decathlon Village is letterlijk een dorp waar allerhande sportfaciliteiten zijn
geconcentreerd. In het dorp worden het hele jaar sportactiviteiten (voetbal,
zumba, fitness, schaatsen, wielrennen, golf, paardensport, enzovoorts),
sportcursussen, sportevenementen en verjaardagen georganiseerd. Uiteraard is het
ook een verzamelplaats van winkels gewijd aan sport, (nationaal of lokaal), van
Decathlon en haar partners. Het eerste dorp in Frankrijk werd zo’n 15 jaar geleden
gerealiseerd in Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône). De dorpen dienen als proeftuin of
laboratorium voor Decathlon op het gebied van productie, design, testen,
exploitatie en merkcommunicatie.

DECATHLON VILLAGE PLATTEGROND
Bron: Decathlon

DECATHLON VILLAGE ZOMERSPORTKAMP
Bron: Decathlon

REFLECTIE PROGRAMMA EN UITGANGSPUNTEN

33

3.TILBURG STAPPEGOOR

De locatie ligt dichtbij het Willem II voetbalstadion, aan de Ringbaan Zuid,
vlakbij de rijksweg A58. De leisurevoorzieningen in Stappegoor zijn verspreid
over meerdere gebouwen op hetzelfde terrein.
•
Leisure. Er is een zwembad, bioscoopcomplex (Euroscope) met daarin
fitnessclub en eetcafé, sportcomplex met daarin ijsbaan, fitnessruimte,
klimcentrum, sportmedisch centrum, horeca- en businessruimtes.
•
Retail. Er zijn geclusterd drie sportwinkels met in totaal 4.000 m². te vinden:
Wilkin Sports (sportartikelen), John’s Sportshop (golf- en wintersport) en
Sportief (outdoor) op het terrein. De juridische procedure zijn doorlopen
voor een supermarkt XL.
•
Momenteel is in studie aan welke andere (commerciële) voorzieningen
rondom het Willem II stadion haalbaar en gewenst zijn. Daarbij wordt
gedacht aan appartementen, leisure (sport, entertainment en onderwijs,
aansluitend bij het profiel van Stappegoor) en enkele (ondergeschikte)
nichemarkten in zorg & welzijn, flexibel kantoorconcept, bijzondere
concepten in niet-reguliere detailhandel en een multifunctioneel centrum.

IREEN WUST IJSBAAN STAPPEGOOR
Bron: Bureau Stedelijke Planning

SPORTWINKELS NIEUW STAPPEGOOR
Bron: Bureau Stedelijke Planning

4. AMSTERDAM ARENA POORT

Het ArenAPoort gebied strekt zich uit van het Anton de Komplein via
winkelcentrum Amsterdamse Poort en de ArenA Boulevard tot aan de Villa ArenA,
een afstand van ruim 1 kilometer (1.100 meter hemelsbreed). Feitelijk is er sprake
van twee deelgebieden, welke doorsneden worden door het spoor en het station
Bijlmer ArenA:
•
Winkelcentrum de Amsterdamse Poort aan de oostkant, opgeleverd in
1986. Het winkelcentrum telt 225 verkooppunten (49.500 m² bvo), waarvan
161 winkels (ruim 29.000 m² wvo), waarvan bijna de helft (13.600 m² wvo)
in Mode & Luxe.
•
De ArenA Boulevard aan de westkant, geleidelijk ontwikkeld met de
realisatie van Amsterdam ArenA in 1996 en daaropvolgend diverse
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grootschalige ontwikkelingen zoals woonmall Villa ArenA, de megastores
(met een vestiging van Decathlon), Pathé-bioscoop, Heineken Music Hall en
meer recentelijk Ziggo Dome.
Beide deelgebieden kennen een ander profiel. In de praktijk functioneren de westen oostzijde van station Bijlmer ArenA min of meer als gescheiden werelden.
Weinig mensen bezoeken zowel het ArenAPoort-gebied als de Amsterdamse Poort.
Jaarlijks brengen 16 miljoen mensen een bezoek aan het gebied, waarvan er 9
miljoen specifiek voor de retail en entertainment komen.
Er is de nodige kritiek: de samenhang en menselijke maat ontbreekt.

FIGUUR 10 FUNCTIES ARENA POORT AMSTERDAM
Bron: website gemeente Amsterdam

5.OVERIG GROOTSCHALIGE LEISURECOMPLEXEN MET RETAIL

Er zijn talloze andere voorbeelden in binnen- en buitenland waar grootschalige
leisurevoorziening(en) zijn gecombineerd met retail. In de Nederlandse context
zijn de (voetbal)stadions het meest in het oog springend. Tilburg Nieuw Stappegoor
en Amsterdam ArenA Poort zijn al gepasseerd, maar ook de Euroborg in Groningen
en Parkstad Limburg (thuishaven van Roda JC, hier is Decathlon gevestigd.
In Nederland is op kleine(re) schaal De Globe in Den Haag nog een goed
voorbeeld. Dit voormalig expeditieknooppunt van de PTT-Post en is verbouwd
tot een combinatie van retail, leisure en kantoorruimten. Het complex bevat de
volgende functies:
•
Leisure. Klimcentrum (Steep Part), ijsklimhal (Bever Zwerfsport Icewall),
fietstestcentrum, fitnesscentrum (Fit All Day), duikcentrum met duikbassin
(Globe Scuba Diving), reisbureau Globe, vergaderruimtes, kantoorruimtes
•
Retail. Een grote outdoorwinkel (Bever Zwerfsport Outdoor) en een
fietsspecialist (Hans Struijk).

REFLECTIE PROGRAMMA EN UITGANGSPUNTEN

DE GLOBE IJSKLIMWAND
Bron: De Globe
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DE GLOBE BEVER ZWERFSPORT
Bron: De Globe

Fisherman’s Warf wordt vaak genoemd als referentie. De oude zeeliedenbuurt in San

Francisco is veranderd in een bezienswaardigheid. Er zijn veel authentieke
visrestaurants en hedendaagse trendy cafés. Het is een goed voorbeeld van een
succesvolle waterfrontontwikkeling, doch niet heel direct bruikbaar voor
Feyenoord City.
Ook De Veranda, op korte afstand van Feyenoord City, is een referentieproject.
Belangrijkste dragers op leisuregebied zijn de bioscoop van Pathé en het
naastgelegen stadion De Kuip van Feyenoord. Er zijn twee grootschalige
sportwinkels, Leen Bakker en Blokker + Tuin. De horeca is laagdrempelig en
gericht op snelle service of All You Can Eat en bedient daarmee primair bezoekers
van voetbalwedstrijden en de bioscoop. De Veranda wordt niet als één thematisch
concept vermarkt. Buiten de Veranda zijn er nog diverse winkelgebieden met een
combinatie van twee (middel)grote aanbieders. Net als De Veranda zijn deze niet
specifiek geconcentreerd en gethematiseerd rondom sport. Het gaat om:
•
Retail Park Roermond: Vrijbuiter en Intersport
•
PDV/GDV concentratie Zuiderhout Zaandam: Vrijbuiter en LIVoutdoor
•
Noordenveld Kanaalstraat: Vrijbuiter en Intersport
•
Retail Center Meerpaal in Houten: Frans de Witte/Bever en Intersport/Daka

‘Lessons learned’ analyse referentieprojecten
•
Een analyse van referentieprojecten laat zien dat (grootschalige) leisure,
retail en events een kritische succesfactor vormt bij grootschalige gebiedsontwikkelingen.
•
Het benutten van water en groen, oude en nieuwe iconen en het creëren
van verbindingen (HOV naar het gebied, een wandelboulevard binnen het
gebied) helpen.
•
Sport en ontspanning vormen een kapstok bij gebiedsontwikkeling. Dit
geldt in het bijzonder voor leisure, in mindere mate voor retail (zie ook
volgende punten).
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Leisure en events zijn er in allerhande soorten en maten. (Water)sport en
ontspanning bieden veel aanknopingspunten, van stadion tot bioscoop, van
skatebaan tot horeca (aan het water).
Naast stadion(s) en een bioscoop zijn er in de regel meerdere kleinere en
middelgrote attracties, die tienduizenden tot enkele honderdduizend
bezoekers per jaar trekken, doch geen miljoen of meer.
Retail betreft in de regel grootschalige retail, in een retailpark of
retailparkachtige setting, zoals in Cardiff Bay, ArenA Poort of Parkstad
Limburg. Sport of sportretail staan niet centraal. In de regel is er één grote
sportzaak van tussen de 4.000 en 8.000 m² bvo, soms twee (middel)grote
zoals De Veranda, Retail Park Roermond of PDV/GDV-concentratie Zaandam
Zuiderhout. In al deze voorbeelden staat het thema sport(retail) niet
centraal. Er zijn twee voorbeelden in Nederland van een thematische
clustering van sportretailers, gecombineerd met leisure: Tilburg Stappegoor
en De Globe. Het gaat dan om twee of drie middelgrote aanbieders, in
totaal rond de 4.000 m² bvo. Decathlon Village is een uniek concept. In dit
concept worden allerhande sportactiviteiten gecombineerd met een grote
Decathlon-vestiging en kleinere outlets van partners.

4.2 AFZETKANSEN RETAIL EN LEISURE
AFZETKANSEN (SPORT)RETAIL

Uit eerder onderzoek van Bureau Stedelijke Planning blijkt dat er per saldo geen
behoefte is aan netto toevoeging van winkelmeters in de provincie Zuid-Holland.
Voor heel Rotterdam en overigens ook voor Rotterdam-Zuid geldt dat er
vloerproductiviteiten rond of iets onder het landelijk gemiddelde liggen. Dit duidt
op evenwicht tot enige mate van overcapaciteit. Kwantitatief is een forse
toevoeging van winkelmeters lastig te verantwoorden in de huidige situatie.
Het draagvlak voor voorzieningen zoals retail neemt wel toe. De bevolking in
Rotterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) groeit, in
Rotterdam met zo’n 6% de komende tien jaar. Ook toerisme zit in de lift.
Echter, internetwinkelen maakt een sterke opmars binnen de (sport)retail door.
Daardoor verandert de behoefte aan fysieke winkelmeters, zowel kwantitatief
(minder meters) als kwalitatief (andere invulling meters).
Sport en evenementen vinden elkaar in Rotterdam. Rotterdam staat op de elfde
plaats van de wereldranglijst sportsteden (bron: Global Sports Cities Index 2015), is
uitgeroepen tot IFEA World Festival & Event City 2015 en staat op nummer 5 in
Lonely Planet ‘top cities in the world for travellers 2016’. Feyenoord en De Kuip
zijn een begrip, ook buiten de landsgrenzen.
Voetbalstadion De Kuip en De Veranda vormen reeds een bijzondere combinatie
van sport, sportgerelateerde retail, horeca en leisure. Feyenoord City doet daar nog
een schep bovenop. De locatie en het concept Feyenoord City lenen zich bij uitstek
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voor een verdere concentratie en opwaardering van sportretail en aan
sportgerelateerde retail.
Voor Feyenoord City zien we de volgende afzetkansen voor sportretail:
•
een nieuwe grootschalige aanbieder van sportartikelen, met try & buy,
concept- of flagshipstore, landelijk toonaangevend, internationaal pilot- en
referentiebeeld;
•
een mogelijke verplaatsing van Topshelf Megastores en/of Intersport/Daka
sport, waarbij dezelfde kwalificaties gelden als voor een nieuwkomer (zie
vorige bullet);
•
een aantal (sport)merkwinkels, zoals Adidas Original Store (hoofdsponsor
Feyenoord, al gevestigd in Alexandrium), NikeTown en Cruijff Sports (en
ook een Cruijff Court);
•
een aantal specifieke nicheaanbieders, denk aan hardloopschoeisel,
outdoor, specifieke sporten (racefietsen en mountainbikes, wintersport,
skates, ruitersport, duiksport, beachwear), eventueel per seizoen wisselend;
•
en ook business-to-business in bijvoorbeeld professionele sport- en
spelapparatuur (bijvoorbeeld fitnesstoestellen) ook voor particulier gebruik
(business-to-consumer).
Daarnaast is denkbaar sportgerelateerde retail, te weten:
•
een bijzonder foodconcept, met een mix van horeca, dienstverlening,
leisure, ambacht en retail, inspelend op de trend naar een gezonde
levensstijl (voeding, sport en ontspanning). Referenties zijn de Markthal en
Fenix Food Factory in Rotterdam of De Hallen in Amsterdam. Kopenhagen
heeft ook goede voorbeelden: Papirøen (Paper Island, verzameling van food
trucks), Torvehallerne (markthal met 60 kramen) en Kødbyens Mad &
Marked (Meatpacking District, markt met 70 kramen in de zomer ook voor
consumptie ter plekke en diverse horecagelegenheden);
•
speelgoed, toestellen & games.
Tot slot is er ruimte voor Grab & Go11, hybride concepten12, startende ondernemingen en
specifieke winkels13, die niet direct concurreren met reguliere detailhandel. De
aantakking van de De Strip op het nieuwe treinstation is de aangewezen locatie.
Daarmee wordt dit gebied geactiveerd en de vele bezoekers/passanten adequaat
bediend.
Onderstaand is het indicatief programma aan (sport)retail gespecificeerd. Hierin zit
een forse ambitie besloten. Het programma dient dan ook als plafond te worden
beschouwd.

11

Meeneemartikelen die geschikt zijn voor direct gebruik/consumptie, ter plekke, onderweg of op locatie (thuis,
werk), welke niet direct concurreren met de reguliere detailhandel.
12 Mengvormen van detailhandel met horeca en dienstverlening.
13 Geënt op de specifieke stedelijke functies in Hart van Zuid, zoals Ahoy, het theater en het zwembad.
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RETAIL

M² BVO

SPORTRETAIL

14.250 (20.250)

Grote sportzaak nieuw, uniek concept
Grote sportzaak verplaatsing, uniek concept

6.000
6.000 (12.000*)

Sportmerkenwinkels

750

Niche-aanbieders

750

Business-to-business

750

SPORTGELATEERDE RETAIL

3.000

Bijzonder foodconcept (blurring) gezonde levensstijl

1.500

Speelgoed, toestellen, games

1.500

GRAB & GO (nieuw station/de Strip)

2.500

TOTAAL

19.750 (25.750)
TABEL 15 INDICATIEF PROGRAMMA RETAIL IN BVO
Bron: Bureau Stedelijke Planning *als twee vestigingen vanaf De Veranda verplaatsen

Voor grootschalige retail kan worden uitgegaan van een gemiddeld huurniveau
van € 140 tot maximaal € 150 per m² per jaar N.B.: De absolute tophuren bedragen
€ 170 per m² per jaar. Hiervoor gelden Alexandrium Megastores en ArenA
Megastores als de referentie.
AFZETKANSEN LEISURE

Het nieuwe stadion en De Kuip zijn blikvangers in Feyenoord City. Daarnaast is
bioscoop Pathé een leisuretrekker. Het is een van de grootste vestigingen in het
land, met het meeste aantal bezoekers in Nederland. Daarnaast is er vanuit
Feyenoord City de wens een tweede leisuretrekker of icoon aan te trekken.
Uit de behoeftetoets lijkt dat het aanbod aan cultuur, horeca, hotels en
entertainment op of net onder landelijke of grootstedelijke gemiddelden blijft.
Rotterdam is bezig aan forse inhaalslag.
Een nadere analyse van referentieprojecten leert dat leisure (en events) in alle
soorten en maten voorkomen. Een fors programma lijkt mogelijk. Nog meer dan
bij retail geldt dat de thema’s sport, voeding en gezondheid en ontspanning
(gezonde levensstijl) een prima kapstok bieden.
In deze toets hebben we ons gericht op de leisurefuncties in de Strip, buiten de
twee stadions. Het betreft diverse hotels, horeca, entertainment en spa & wellness.
We achten een tweetal hotels haalbaar, conform de plannen:
•
een international branded hotel met 150 tot 200 kamers, met allerhande
faciliteiten (gekoppeld aan hotel of stadion) zoals spa & wellness,
congresfaciliteiten, sport & fitness en horeca (aan het water).
•
een economy (sports) hotel van 75 kamers, geschikt voor sporters,
begeleiders, vrienden en familie en sportliefhebbers, ook voor een langer
verblijf (extended stay)
De behoefte aan horeca is sterk afgeleid van de functies en bezoekersaantallen die
uiteindelijk in Feyenoord City landen. Vooralsnog gaan we uit van circa 10 extra
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horecagelegenheden (gemiddeld 275 m² bvo), waarvan twee grootschalige (circa
700 m² bvo elk). Dit betreft zowel nieuwkomers als verplaatsing(en) vanaf De
Veranda om concentratie te bewerkstelligen.
De wens om naast het nieuwe stadion een tweede (leisure)icoon te creëren die zo’n
1,5 miljoen bezoekers op jaarbasis trekt onderschrijven we. In de huidige situatie
trekt Pathé al dergelijke aantallen. We willen Pathé uitdagen hier het
paradepaardje van Europa te realiseren. Andere opties zijn een Feyenoord /
Rotterdam / Holland experience of een hoogteicoon (tweede Euromast, reuzenrad
Londen Eye, kabelbaan, schommel, glazen hangbrug, combi met klimmuur;
Rotterdam enige Nederlandse stad met echte skyline). Dergelijke
leisurevoorzieningen trekken in de regel geen 1 tot 1,5 miljoen bezoekers op
jaarbasis. Een alternatief is meerdere kleinere en middelgrote attracties met
tienduizenden tot enkele honderdduizenden bezoekers per jaar, zoals gebruikelijk
bij de referentieprojecten. Daarmee wordt eenzelfde of misschien nog wel een
groter effect bereikt.
Onderstaand is het indicatief programma aan leisure samengevat.
LEISURE

M² BVO

HOTELS
International branded hotel 200 kamers

11.000

Economy (sports) hotel (De Kuip) 75 kamers

3.750

HORECA
Circa 10 horecagelegenheden, waarvan 2 grote

3.500

(buiten De Kuip en nieuw stadion), nieuw en verplaatsing
ENTERTAINMENT
Bioscoop verplaatsing Pathé, 3.200-3.500 stoelen
Overig, nog nader te verkennen

10.000
0 – 15.000

SPA & WELLNESS
Spa & wellness, inclusief sport/gym en beauty, zo mogelijk te combineren

5.000

met hotel
TOTAAL

33.250 - 48.250
TABEL 16 INDICATIEF PROGRAMMA RETAIL IN BVO
Bron: Bureau Stedelijke Planning

Huurniveaus voor grootschalig leisure zijn vergelijkbaar met die voor detailhandel,
namelijk € 140 tot maximaal € 150 per m² per jaar. Voor kleinere units
(horecagelegenheden) kan uitgegaan worden van iets hogere huren, tussen € 200
tot € 250.
Een belangrijk gegeven is dat de leisuremarkt een geheel andere benadering
vereist dan vastgoedsectoren als woningbouw, kantoren of detailhandel. Waarbij
een kantoorgebouw, woning of winkel de eindgebruiker min of meer inwisselbaar
is, geldt dit niet voor de leisuremarkt. De eindgebruiker is veelal uniek en het
vastgoed vaak aangepast aan de specifieke eisen van de exploitant. Traditionele
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methoden van marktonderzoek en marktruimteberekening zijn van beperkte
waarde om een gefundeerde afweging te maken.
De kracht, ambities en identiteit van een locatie en het marktgebied, en vooral ook
die van de exploitant en het concept, zijn bepalend voor succes of falen. 14

4.3 UITGANGSPUNTEN VOOR VERDERE ONTWIKKELING
Op basis van het markt(behoefte)onderzoek, de referentieanalyse en expertopinie
geven we de volgende uitgangspunten voor ontwikkeling mee:.
•
Benut groen en water met Cardiff Bay, Decathlon Village en Fisherman’s
Warf als referentie.
•
Zet vanaf de start in op: programma met hoge gebruikswaarde, hoogwaardige
infrastructuur zowel naar het gebied als in het gebied, de menselijke maat
en ontwikkelingen die het gebied op de kaart zetten. Dit kan maar hoeft
niet per se een grote publiekstrekker te zijn. Denk bijvoorbeeld aan Hotel
New York of Strand Blijburg, relatief bescheiden ontwikkelingen die de Kop
van Zuid en IJburg op de kaart hebben gezet.
•
Evenementen dragen sterk bij aan de gebruikswaarde, ook om er voor te
zorgen dat er 24/7 iets te beleven valt. Dat vraagt een uitgekiende
organisatie en programmering voor het gehele gebied (niet alleen de stadions,
maar ook de Strip en Island), waarbij alle participanten (inclusief de
huurders/gebruikers) meedoen.
•
Daag participanten uit om iets bijzonders neer te zetten, een pilot of
flagshipstore, die als (inter)nationale paradepaardjes fungeren.
•
Omarm Rotterdams en Neerlands trots en mobiliseer lokale
ondernemerskracht, bijvoorbeeld: Bram Ladage, Cruijff, Schmidt Zeevis,
Fenix Food Factory en Ketelbinkie.
•
Stimuleer interessante crossovers tussen sport en ontspanning, sport en
maak- en ontwerpindustrie, sport en energie en duurzaamheid, et cetera
•
Creëer tijdelijke en flexibele ruimtes voor sport en events en speel in op
seizoenswisseling. Dit geeft extra dynamiek aan het gebied.
•
Betrek enkele sleutelkandidaten voor de leisurevoorzieningen (trekkers,
subtrekkers) in een vroegtijdig stadium bij de gebiedsontwikkeling en
visievorming.
Tot slot: Feyenoord City leent zich bij uitstek voor verdere concentratie en
zorgvuldige uitbouw van sportretail en leisure in de Rotterdamse regio. Feyenoord
City staat nadrukkelijk open voor verplaatsingen, ook vanuit de naastgelegen
Veranda. Verplaatsing van de sportzaken, bioscoop en horeca is een optie. Dit
impliceert dat grote delen van de Veranda vrijkomen voor herontwikkeling. Dit
maakt een integrale gebiedsontwikkeling, van Feyenoord City én de Veranda,
noodzakelijk.

14

Zie hiervoor Het economisch belang van leisure en de rol van leisure in gebiedsontwikkeling, Bureau Stedelijke
Planning/NVM, 2009
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BIJLAGE 1 TOEPASSING LADDER VOOR DUURZAME
VERSTEDELIJKING

Op grond van artikel 3.1.6 lid 2 in het Besluit Ruimtelijke ordening (Bro) dienen
overheden nieuwe stedelijke ontwikkelingen standaard te motiveren met behulp
van drie opeenvolgende stappen:
•

•

•

Trede 1: allereerst dient aangegeven te worden dat er een actuele regionale
behoefte bestaat aan de voorgenomen nieuwe stedelijke ontwikkeling.
Immers, als hier geen behoefte aan bestaat is het niet zinvol daar schaarse
ruimte voor te gebruiken, braakliggende bedrijventerreinen te creëren of
leegstand in commercieel vastgoed te veroorzaken.
Trede 2: indien sprake is van een actuele regionale behoefte dient
geanalyseerd te worden in hoeverre in die behoefte kan worden voorzien in
bestaand stedelijk gebied. Bijvoorbeeld door herstructurering of
transformatie van verouderde gebieden. Een basisprincipe van de Ladder is
het voorkomen van bouwen buiten het bestaande stedelijk gebied, als
binnenstedelijk nog ruimte beschikbaar is.
Trede 3: indien uit de onderbouwing van Trede 2 blijkt dat de stedelijke
ontwikkeling niet mogelijk is binnen het bestaand stedelijk gebied van de
betreffende regio, dan is het toegestaan op uitleglocaties te bouwen. Wel
dient geanalyseerd te worden welke locaties voorzien in een passende
multimodale bereikbaarheid. Op deze locatie(s) dient de betreffende
stedelijke ontwikkeling plaats te vinden.

Een actuele regionale behoefte aan bedrijventerreinen of commercieel vastgoed
kan niet worden onderbouwd op basis van een visie, beleid of programmaafspraken. De Ladder vereist dat het bestemmingsplan is onderbouwd met
concreet (markt)onderzoek op basis van objectieve cijfers.
De onderbouwing dient zowel kwantitatief als kwalitatief te zijn. Kwantitatief
duidt op het totale areaal aan bijvoorbeeld winkels, en kwalitatief op het segment
waar deze betrekking op hebben of het soort locatie. De Ladder stelt geen eisen
aan het detailniveau van de kwalitatieve onderbouwing.
Het middel om de regionale behoefte in beeld te brengen is marktonderzoek. De
regionale behoefte is gelijk aan de vraag minus het (geplande) aanbod binnen het
onderzoeksgebied in de betreffende onderzoeksperiode. Concreet betekent dit:
•
Berekening van de kwantitatieve behoefte door het totale aanbod (huidig
en toekomstig) van de totale vraag af te trekken.
•
Berekening van de kwalitatieve behoefte door het specifieke deel van het
aanbod dat vergelijkbaar is met de beoogde ontwikkeling(en), af te trekken
van het deel van de vraag dat specifiek is gericht op dit type voorzieningen .
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INDELING LEISUREVOORZIENINGEN NAAR SECTOR
SECTOR

VOORBEELDEN VOORZIENINGEN

Horeca*

Restaurant, Café, Fastfood, etc.

Sport

Fitness, Stadion, Zwembad, etc.

Verblijfsacc.

Hotel

Cultuur

Bibliotheek, Museum, Theater en Beurs/Tentoonstelling

Wellness

Sauna en Zonnebank

Entertainment

Bioscoop, Casino, Attractiepark, Biljart/Pool, Binnenspeeltuin en Bowling.
Bron: Bureau Stedelijke Planning, 2009

INDELING LEISUREVOORZIENINGEN NAAR FUNCTIE
FUNCTIE IN GEBIED

REIKWIJDTE

OMSCHRIJVING

Leisuretrekker

Bovenregionaal



Doelgericht bezoekmotief



Attractiepark



Groot aantal bezoekers (100.000



Poppodium

Subtrekker

Lokaal-regionaal

VOORBEELDEN

tot 1 mln.)



Stadion



Kan zelfstandig functioneren



Museum met landelijke



Levert grote bijdrage aan imago



Doelgericht bezoekmotief



Wellness center



Aantal bezoekers: <100.000 per



Discotheek

jaar



Indoor Lifestyle center



Kan zelfstandig functioneren



(top) restaurant



Levert bijdrage aan het imago,



Streekmuseum



Horeca



Fitness

uitstraling

maar in mindere mate dan trekker
Ondersteunende

Wijk-regionaal



Leisure

Bezoek veelal in combinatie met
andere activiteiten



Ondersteunend aan andere
Leisure activiteiten

Als onderdeel van het

Wijk-lokaal



Geen grote imagobijdrage



Zowel doelgericht bezoek als

voorzieningenpakket

bezoek in combinatie met andere 
lokale voorzieningen


Bron: Bureau Stedelijke Planning, 2009
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Café

