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COLOFON

Bouwhistorisch onderzoek :
Suzanne Fischer 
Hofbroucker laan 10  mai l@suzannef ischer.nl 
2341 LN Oegstgeest  www.suzannef ischer.nl
T:  071.7850073   GSM: 06.54 78 77 56

Onderzoeksperiode :
9-22 juni 2016,
concept rapportage: 27 juni 2016.

Afbeeldingen omslag :
Impressie van de ruimte in de Kuip, uitsnede voorkant ‘De 
Feijenoorder nr. 4, 1937 (maker tekening: onbekend, ge-
signeerd DAS, archief Broekbakema architecten),

Afbeelding schutblad:
Huidige ruimte in de Kuip
(foto:  Suzanne Fischer,  20 mei 2016).

Copyright :
Feyenoord Rotterdam N.V. en Stadion Fei jenoord N.V. 
/Suzanne Fischer.  Niets ui t  deze ui tgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel 
van publ icat ie op internet,  druk,  fotokopie,  microf i lm of 
op welke andere wi jze dan ook, zonder voorafgaande 
schr i f te l i jke toestemming van opdrachtgever en/of on-
derzoekers.  Bronvermelding is a l t i jd verpl icht.

DATA

Gebouw:
Feyenoord Stadion

Adres: 
Van Zandvl ietple in 1
3077 AA  Rotterdam

Adres tot 1995:
Olympiaweg 50

Ontwerp:
Brinkman & Van der Vlugt
Verbouwingen: Br inkman & Van den Broek, Van de 
Broek & Bakema, in 1994 samenwerkend met:  Zwarts 
& Jansma (ontwerp) en Octatube (construct ie dak)

Opdrachtgever onderzoek:
Feyenoord Rotterdam N.V. en Stadion Fei jenoord N.V. 
Van Zandvl ietple in 1
3077 AA  Rotterdam

Contactpersonen bi j  u i tvoer ing onderzoek:
Frank Keizer (project le ider Feyenoord City)  en
Bel inda Karakostas,  b.karakostas@dekuip.nl
 
Status:
Gemeentemonument E-022 sinds 1991.
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1

Cultuurhistorische Analyse 
Stadion Feyenoord

de Kuip

CRIMSON, 2012

1959 
(foto Frits Rotgans, 

collectie Nederlands 
Fotomuseum, 

nr. FJR/1402/3)

  INLEIDING
 
De Kuip is een voetbalstadion in vol bedrijf maar ook een iconisch 
bouwwerk met de respectabele leeftijd van 80 jaar. Sinds 1991 is het 
een gemeentemonument, in 1994 is het ingrijpend gerenoveerd en 
kreeg het een dak boven de tribunes op de 1e en 2e ring.

De afgelopen jaren zijn er allereli plannen gemaakt voor ‘vernieuw-
bouw’, vervanging en sloop. In maart 2016 is besloten om een nieuw 
voetbalstadion voor Feyenoord te bouwen en de Kuip te renoveren, 
als onderdeel van gebiedsontwikkeling Feyenoord City.  
Bij de planvorming en beoordeling van de plannen was een waar-
destelling gewenst.

Over de Kuip is al veel over gezegd en geschreven, ook op het ge-
bied van cultuurhistorie. In het kader van eerdere plannen met de 
Kuip is in 2012 door Crimson een uitgebreide cultuurhistorische ana-
lyse gedaan, in opdracht van de dienst Stadsontwikkeling.
  
Dit onderzoek beoogt twee dingen: in aanvulling op het onderzoek 
van 2012 te komen tot bouwhistorische waardekaarten en een con-
creter beeld te leveren van de oorspronkelijke toestand van het 
complex. De cultuurhistorische aspecten die al in het onderzoek van 
Crimson zijn belicht, worden in dit rapport niet herhaald.
De analyse van 2012 door Crimson is online beschikbaar via:
http://www.crimsonweb.org/spip.php?article140

Bij de uitvoering van de eerste fase van dit aanvullend onderzoek 
is - tegen de verwachtingen in - gebleken dat van de oorspronkelijke 
toestand van het bouwwerk geen compleet dossier is terug te vin-
den in de archieven.
Het gemeentelijk bouwdossier van 1935-1937 is nog onvindbaar en 
het archief van de architecten uit die periode is fragmentarisch. 
De beschikbare tijd voor het onderbouwen van deze waardekaarten  
en rapportage was heel kort en sommige zaken vragen om verdere 
uitwerking, daarom is dit rapport een conceptversie.

BRONNEN

Alle beelden zijn voorzien van bronvermelding, foto’s van de be-
staande toestand zijn van de onderzoeker tenzij anders is aangege-
ven. Beelden uit het rapport van Crimson zijn gebruikt als referentie.

Een lijst van geraadpleegde bronnen is opgenomen achterin het rap-
port, waarbij wordt opgemerkt dat de focus van het bronnenonder-
zoek op beeldmateriaal lag. Bij gebrek aan compleet bouwdossier 
waren foto’s van de oorspronkelijke toestand (en restanten daarvan 
in latere jaren) essentieel om vast te stellen hoe e.e.a. feitelijk ge-
bouwd en verbouwd is.

  LEESWIJZER
 
 De resultaten van het onderzoek zijn zo veel mogelijk weergegeven 
in beeld, aangevuld met korte teksten. 

4  Eerst wordt de bouw- en gebruiksgeschiedenis getoond, met 
de ingrepen die er gedaan zijn in de loop der jaren.

6 Dan volgt een beeldverhaal over de oorspronkelijke toestand 
anno 1937, toen het stadion enkele maanden in gebruik was.

30  Vervolgens de voorlopige waardekaarten, aangeduid op de 
nu beschikbare foto’s en tekeningen van het stadion.

41  De conclusies en aanbevelingen vormen het sluitstuk.

42 Bijlage: redengevende omschrijving van het monument.
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1933-34 Aankoop grond 
         en start ontwerp

27 maart 1937  Openingswedstrijd 
      Feijenoord - Beerschot
 2 mei 1937 Officiële opening met 
                    interland Nederland-België

BOUW- EN GEBRUIKSGESCHIEDENIS
Behalve de hier genoemde zaken die het gebouw betreffen, staan er op de werkenlijst 
van Van de Broek & Bakema architecten nog diverse plannen voor veranderingen aan het 
stadion die niet zijn uitgevoerd. Kennelijk is er vanaf ‘36 steeds een gesprek geweest over 
kleine en grote aanpassingen die gewenst waren, waarvan dus maar een deel is uitge-
voerd. Het meest opvallende plan is van 1963: een plan voor overkapping van de 2e ring...  

19761966195619461936

zomer 1934 studiereizen naar andere stadions

24 april 1936 overlijden 
architect L.C. van der Vlugt

22 juli 1935: Eerste paal geslagen, feestelijk start bouw,
       juli 1936: bouw grotendeels klaar, 
           terreinaanleg rondom stadion nog in uitvoering
      december 1937: (2e) Oplevering

mei 1940 Inbeslagname door Duitse Wehrmacht, 
tot september: militaire opslagplaats

november 1940 Razzia, mannen verzameld in 
De Kuip voorafgaand aan transport naar Duitsland

Feyenoord wint Europacup en Wereldbeker 1970
Tramverbinding naar stadion opgeheven 1971

Feyenoord wint de UEFA-Cup, rellen tussen supporters en politie  29 mei 1974
‘de eerste voetbalrellen’ 

(B2.325, 1957)
(B2.653, 1957)

Lichtmasten geplaatst 1957
Verbouwing deel begane grond

Tribunes op sintelbaan uitgebreid
   Spelerstunnel gemaakt 1960

(B2.180, 1959)
(B2.915, 1960) 

Lichtreclames aangebracht 
buitenkant omloop 2e ring 1953

(B2.242, 1953)
(B2.1640, 1953) 

1961 
Verbouw 
‘Inlichtingenbureau’ 
(B2.1206,1961)1959-60

Verbouwing deel begane grond 
(B2.672 en B2.420 (1957) en B2.54(1960))

1968-1972
Vervanging banken door kuipstoelen
Aanpassing lichtmasten (B2.686, ‘71)

1973-1975: 
Verbouwing kantoorruimte BG 

(B2.1225, 1973)
 Verbouwing kleedkamers incl. 

gevel (B2.10, 1975)

Bouw los trafohuis/portiersloge (B2.1255, 1966)
 Verbouwing hokjes radioverslaggevers (B2.84, 1966) 

1966

1965
Verbouwing deel be-

gane grond en entresol 
(B2.591,1965)

1954 Start betaald voetbal
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2006 2016199619861976

aanwijzing als gemeentelijk monument 1991

25 juni 1978
Eerste popconcert; Bob Dylan

1995 Straatnaam-/adreswijziging; 
Olympiaweg 50 wordt Van Zandvlietplein 1

Laatste popconcert; Doe Maar 12 juli 2008

18 maart 2016
Beslissing bouw nieuw stadion 

en herbestemming Kuip

1968-1972
Vervanging banken door kuipstoelen
Aanpassing lichtmasten (B2.686, ‘71)

1980-1985
Gevels ingrijpend veranderd; 
o.a. renovatie stalen puien, glasgevel tussen 1e en 
2e ring deels vervangen door dichte, geprofileerde 
‘Robertson’ panelen (B2.620,1980).
Verbouwing begane grond, incl. vergroten entresol 
(B2.400, 1984)

1990-1992
Bouw ‘commandopost’ boven de eretribune
(B2.696 (1991), aanpassing: B2.304 (1992))
Verbouwing eretribune en maken sponsorruimte 
achter de eretribune (B2.840.90)

1993-1995
grote renovatie en uitbreiding stadion
Bouw overkapping hele 1e en 2e ring, Maasgebouw, ‘gracht’ en Skyboxen voor sponsors, 
renovatie merendeel kantoren en voorzieningen op de begane grond, entresol en 2e ring, 
vernieuwing kuipstoelen. Terrein: entreehekken vernieuwd, fouilleerpoorten aangebracht.
(93/2972/70 en 93/2971/30)

1999-2000
Terrein: bouw voetgangerstraverse 
            spoorzijde (99/5276/30)

2004
Renovatie zalen Olympia-zijde;
puien voorzien van isolatieglas, renovatie schilderingen
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K R E E K W E G

  OORSRPONKELIJKE TOESTAND

De oorspronkelijke toestand is die van eind 1937, na oplevering van 
het terrein, het schilderwerk en een paar kleine wijzigingen binnen. 

Jaren ‘40 (ongedateerd, fotograaf onbekend, collectie het Nieuwe Instituut - BROX t19) 
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(links) Entree BG/statribunes en                  (rechts) dubbel kassahokje entree (afbeeldingen: Gedenkboek 25 jarig bestaan Voetbalvereniging Feijenoord d.d. 1937)

Spoorzijde, begin 1937 (fotograaf onbekend, collectie BroekBakema architecten)

24 feb 1937 (collectie Spaarnestad, via GaHetNa)

GLASPUIEN
PROFIELPLAAT (staal)

GLASPUIEN (dichte delen staalplaat)

E X T E R I E U R   /  T E R R E I N
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Trappen 1937 (foto: J.A. Vrijhof, collectie BroekBakema architecten)

PROFIELPLAAT (staal)

VLAGGEMASTEN

Kleurenschets trappen d.d. 10 
maart ‘36 (coll. het Nieuwe Insti-
tuut - BROX 0290 t11, tek. 6899)

< Op de rand van de 2e ring be-
vonden zich anno 1937 rondom 
vlaggemasten (uitsnede voorkant 
Gedenkboek 25 jarig bestaan Voet-
balvereniging Feijenoord d.d. 1937).

TYPOGRAFIE  (afb. Gedenkboek 25 jarig bestaan Voetbalvereniging Feijenoord d.d. 1937)

E X T E R I E U R
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^ Principedoorsnede (het Nieuwe Instituut - BROX 0290 t16, tek. 6473A)

Ruimte onder 1e ring (collage afgebeeld in Gedenkboek 
25 jarig bestaan Voetbalvereniging Feijenoord d.d. 1937).

Achtergevels buitenbuffetten BG (afb. in Gedenkboek 25 
jarig bestaan Voetbalvereniging Feijenoord d.d. 1937).

Kenmerkende belettering op de bordessen van de trappen 1937 (foto: J.A. Vrijhof, collectie BroekBakema architecten)
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 (2x afb. Gedenkboek 25 jarig bestaan Voetbalvereniging Feijenoord d.d. 1937)

 ‘Promenade’ 2e ring, met buffetten en WC’s (afb. Gedenkboek 25 jarig bestaan Voetbalvereniging Feijenoord d.d. 1937) T R I B U N E S
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2 mei 1937 (fotograaf onbekend, collectie KNVB, via GaHetNa)T R I B U N E S
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Gevels; restauarant, hoofdentree, kleedkamers en zalen KNVB-kant  - plus de gevels van de 1e en 2e ring, incl. buffetten BG en 2e ring (nr. 6545 d.d.  28 mei ‘35, laatste wijziging 15 januari ‘36 (het Nieuwe Instituut, BROX - 0290 t27) 

De geveldelen met 
vlakke platen en golf-
platen zijn op deze 
blauwdruk nauwelijks 
herkenbaar.

zie foto d.d. 1965 op de volgende blz.
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Entree schermen en -deuren met stalen golfplaten en glasgevel erboven (afb: Gedenkboek 25 jarig bestaan Voetbalvereniging Feijenoord d.d. 1937)

De gevels bestaan uit stalen frames met een daarin: ramen/deuren 
met glas, vlakke gegalvaniseerde platen of gegalvaniseerde golfplaten.
De golfplaten worden ook langs de omlopen aan de 2e ring gebruikt.
 

2x Renvooi tekening 6545 Gevels, tekening d.d.  28 mei 1935, laatste wijzi-
ging 15 januari 1936 (het Nieuwe Instituut, archief BROX - 0290 t27). 

Deel oorspronkelijke gevel begane 
grond: stalen kozijnen, deels met 
vlakke gegalvaniseerde platen.

(6 april 1965, foto: Eric Koch/Anefo, col-
lectie Anefo, via GaHetNa nr. 0917-6158). 

G E V E L S
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1937 (foto: Jan Kamman, coll. Nederlands Fotomuseum - BBB/26657)

T R I B U N E G E V E L S
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Doorkijk vanaf het veld  (afb. Gedenkboek 25 ja-
rig bestaan Voetbalvereniging Feijenoord d.d. 1937)

Hokjes radioverslaggevers (afb.Gedenkboek 25 jarig bestaan Voetbalvereniging Feijenoord d.d. 1937)

ca. 1937 (fotograaf onbekend, collectie het Nieuwe Instituut - TENT n175)
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2 mei 1937 (fotograaf onbekend, collectie KNVB, via GaHetNa)

1937 (fotograaf onbekend, collectie Het Leven, via GaHetNa - LEVEN 022)

 < De luifel bij de 
hoofdentree voor 

‘hoge gasten’ is niet 
transparant, die boven de 

eretribune is dat wèl (afb. Ge-
denkboek 25 jarig bestaan Voet-

balvereniging Feijenoord d.d. 1937).

v De gevel in de travee net naast die met de luifel; het gedeelte met op de BG kleedkamers en op de verdie-
ping de ontvangstzaal van de KNVB (fotograaf onbekend, collectie het Nieuwe Instituut - BROX 0290 t19).

L U I F E L S

T R A P P E N

T R A P P E N
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2 mei 1937 (fotograaf onbekend, collectie KNVB, via GaHetNa)

1937 
(fotograaf onbekend, collectie Het 
Leven, via GaHetNa - LEVEN 022)

2 mei 1937 (foto Henk Valks, collectie Spaarnestad, via GaHetNa)

T R A P P E N
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2 mei 1937 (foto wsch. KLM, collectie KNVB, via GaHetNa)

ca. 1938 (briefkaart, foto KLM Aerocarto)

S I T U AT I E
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Buitenbuffet BG, (deel van) tekening 25 jan. ‘35 (het Nieuwe Insti-
tuut - BROX 0290 t6, tek. 6406) 

 (afb. Gedenkboek 25 jarig bestaan Voetbalvereniging Feijenoord d.d. 1937)

Achtergevels buitenbuffetten BG (afb. 
in Gedenkboek 25 jarig bestaan Voet-

balvereniging Feijenoord d.d. 1937).

‘TOCHTSLUIS’
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BUITEN-
BUFFETTEN

URINOIRS

LUIFEL HOOFDENTREE

KEUKEN RESTAURANT KLEEDKAMERS etc.

TRAP NAAR KNVB-RUIMTES EN ERETRIBUNE

KNVB-RUIMTES

KLEEDKAMERS etc.
HAL

RESTAURANT

4 stuks DIENSTWONINGEN

KEUKEN

BUITEN-
BUFFETTEN

URINOIRS

O P Z E T  B G
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LU
IFEL H

O
O

FDEN
TREE

KEUKEN

RESTAURANT

KLEEDKAMERS etc.

TRAP NAAR 
KNVB-RUIMTES 
EN ERETRIBUNE

KNVB-
RUIMTES

KNVB-kant (= kant van het spoor): BG en entresol 
d.d. 30 nov ‘36 (het Nieuwe Instituut, BROX 0290 t13)

BUITEN-
BUFFETTEN

URINOIRS

BUITEN-
BUFFETTEN

URINOIRS

POLITIE

 ^ Politiepost, ca. ‘50
    (coll. De Kimpe)

(alle afbeeldingen op deze bladzijde, tenzij anders aangegeven:  
Gedenkboek 25 jarig bestaan Voetbalvereniging Feijenoord 1937)

Sanitair (granito vloer?) 1937 (col-
lectie Het Leven, via GaHetNa )

KNVB-ruimte entresol, 1937 (collectie KNVB, via GaHetNa)

Vanaf de galerij in het 
grote restaurant aan de 

KNVB-kant kon je de 
wedstrijd ook ± volgen.

Helemaal rechts: een 
deur naar de eretribune

Dit grote restaurant aan de KNVB-kant kon je inlopen 
vanaf het veld; het was het ‘binnenbuffet’ voor bobo’s.

Tweede helft 1937 werden de wanden in de KNVB-ruimte door 
Dolf Henkes beschilderd (inzet: zwart-wit foto deel schildering).

O P Z E T  B G O P Z E T  B G
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NOORD

Maastribune-kant: BG en entresol 
d.d. 30 nov ‘36 (het Nieuwe Instituut, BROX 0290 t13)

BUITEN-
BUFFETTEN

URINOIRS

KLEED-
KAMERS 
etc.

HAL

RESTAURANT

4 stuks DIENST-
WONINGEN

KEUKEN

BUITEN-
BUFFETTEN

URINOIRS

‘De voetballer’ van 
beeldhouwer Chabot (in: De 8 en Opbouw, mei 1939)

Het restaurant aan de kant van de 
oefenvelden en de Maastribune had 
geen galerij of entresol, verder was 
het vergelijkbaar met het grote res-

taurant aan de andere kant.
 

In de hal tussen de kleedkamers 
en het restaurant stond vanaf 1937 
het beeld ‘De Voetballer’ van Henk 

Chabot, de glaspui tussen de hal 
en het restaurant werd rond 1937 

voorzien van een decoratie in geëtst 
glas en “R.V. & A.V. FEYENOORD”.

(alle afbeeldingen op deze 
bladzijde, tenzij anders 
aangegeven:  Gedenk-
boek 25 jarig bestaan 
Voetbalvereniging 
Feijenoord 1937)

kleedkamer

kleedkamer, doorkijk hal/restaurant

O P Z E T  B G
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Olympia/KNVB-kant Begane Grond, laatste wijziging 27 feb. 1936 
(het Nieuwe Instituut, archief BROX - 0290 t6) 

Olympia/KNVB-kant Entresol, laatste wijzigingen 4 feb. 1936 en 31 
aug. 1939 (Feyenoord Museum, archiefdoos 8489 - tekening 6543). O P Z E T  E N T R E S O L
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Maastribune/Feyenoord-kant Entresol, laatste wijzigingen 4 feb. 1936 en 
31 aug. 1939 (Feyenoord Museum, archiefdoos 8489 - tekening 6543). 

Maastribune/Feyenoord-kant Begane Grond, ongedateerde REVISIE-
tekening nr 6542(?) (het Nieuwe Instituut, archief BROX - 0290 t16). 

O P Z E T  B G
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(helft van) 6380 Tribunes 1e ring, teke-
ning d.d.  8 jan 1935, laatste wijziging 
24 sept. 1939 (het Nieuwe Instituut, 
archief BROX - 0290 t6) 

(helft van) 7144 Tribunes 1e ring, teke-
ning d.d.  30 nov. 1936, i.v.m. brand-
weervergunning (het Nieuwe Instituut, 
archief BROX - 0290 t14) 

O P Z E T  1 E  R I N G
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Vanaf de staanplaatsen op de 1e ring, 1937 
(foto: J.A. Vrijhof, collectie BroekBakema architecten)

O P Z E T  B G
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6381 Buffetten 2e ring, tekening d.d.  
8 jan 1935, laatste wijziging 24 sept. 
1939 (het Nieuwe Instituut, archief 
BROX - 0290 t6) 

O P Z E T  B U F F E T T E N 
2 e  R I N G
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6482 Tribunes 2e ring, tekening 8 jan. 
1935,  laatste wijziging 24 aug. 1939 

(Feyenoord Museum, doos 8489). 

O P Z E T  2 e  R I N G
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7626 Vergroting buitenbuffetten, tekening d.d.  27 oktober 1937, laatste wijziging 9 november 1937 (het Nieuwe Instituut, archief BROX - 0290 t18) Sanitair en buitenbuffetten d.d. 4 juni 1935 (het Nieuwe Instituut, BROX 0290 t6)

DEZE VERSIE IS TE ZIEN OP 
HISTORISCHE FOTO’S, 
toch worden àlle buitenbuffet-
ten eind 1937 vergroot.

anno 1970 zijn àlle buiten-
buffetten conform dit plan vergroot.

B U F F E T T E N  B G
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Buffetten, gedeelte ongedateerde REVISIEtekening begane grond nr 6542(?) (het Nieuwe Instituut, archief BROX - 0290 t16). Alle buffetten zijn gelijk, ze zijn m.a.w. allemaal groter gemaakt. 

B U F F E T T E N  B G
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CONCEPT WAARDEKAARTEN

Algemeen

In deze waardekaarten wordt de ‘stoplichtkleurcode’ gebruikt. Deze 
is intuïtief te begrijpen en daardoor helderder dan de RCE aanbe-
volen kleurcode. Evetuele nuancering binnen de drie gehanteerde  
categorieën komt aan de orde in een uitwerking van dit rapport.

Dak
De overkapping staat constructief los van het stadion. De samenstel-
lende delen staan visueel ook los van de oorspronkelijke constructie; 
de delen uit 1936 zijn samengesteld uit kantige staalprofielen in een 
grijze kleur terwijl de nieuwe constructie bestaat uit buisprofielen in 
een witte kleur.
Ruimtelijk is de kap losgehouden van de tribunes door strook glas 
tussen de kap en de tribunes èn de transparantie van het buitenste 
dakschild; de kap lijkt hierdoor te zweven boven de tribunes.   

 deel van uitgebreide stadioncomplex
ENIGE waarde: stalen vliesgevels en constructie
 jaren ‘50, voor zover niet aangetast in ‘93

 deel van oorspronkelijke stadioncomplex
HOGE waarde: constructie en tribunes 1937
 restanten gevels en interieurs 1937

 
WEINIG waarde: deel van uitbreidingen 1993-94

KLEURCODE WAARDEKAARTEN

2010 (foto: Bram van de Biezen/ANP)
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1937 (collectie Spaarnestad, via GaHetNa.nl)

TERREIN en HEKWERKEN

Eentreepoort

De huidige hekken en kassahokjes hebben geen historische 
waarde, uitgezonderd de vlaggemasten aan weerskanten van 
het oorspronkelijke naambord “stadion feyenoord” - en de 
plaatsing van de hekken in lijn daarmee (op oude fundering?).

Inlichtingengebouwtje spoorzijde

Er is nog geen informatie over de oorspronkelijke toestand 
van het gebouwtje op die plek anno 1937 en het gebouw is 
niet opgenomen - waarschijnlijk is het in 1994 helemaal ver-
nieuwd en heeft het dus geen waarde.

Lichtmasten

De lichtmasten zijn in 1957 aangebracht. Ze zijn weliswaar 
niet oorspronkelijk maar hebben wel enige waarde, als inge-
burgerd deel van het historische silhouet.

Terreininrichting (bewerkte tekening, 
basis: tekening AL-AB-WT-500,  A.C 
Feyenoord, d.d. 5 mei 1994)

T E R R E I N  e n  D A K

wsch. d.d. 1994

M A A S G E B O U W
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Waardering staalconstructie 1936
Vanzelfsprekend zijn de onderdelen van de oorspronkelijke staalcon-
structie van grote historische waarde. De tekeningen van het enorme 
stadion zijn naar A3 formaat verkleind, wat maakt dat een staander 
van de staalconstructie niet meer dan een stipje is op een platte-
grond. Al is het dus niet leesbaar weer te geven: alle onderdelen van 
de oorspronkelijke staalconstructie ‘zijn rood’.  

Aanpassingen staalconstructie 1993-1994
Bij de laatste grote renovatie is de staalconstructie op een aantal 
plaatsten aangepast: bij de Skyboxen (destijds ‘de chirugische in-
greep’ genoemd), tussen de staanders aan de kant van de oude 
hoofdingang aan de kant van het spoor (de ‘Olympiazijde’) en ter 
plaatse van de vernieuwde ‘omlopen’ met buffetten en WC’s aan 
de 2e ring. De details van deze ingrepen blijven in dit rapport buiten 
beschouwing.

Aanpassingen betonconstructie
De betonnen tribunes en trappen zijn op vijf manieren gewijzigd: 
- eind jaren ‘70 is er een doorgang gemaakt t.b.v. grote vrachtwa-
gens met decors en apparatuur voor popconcerten
- ca. 1990 is de eretribune aangepast; de verdeling in twee niveaus 
werd teruggebracht naar één schuin aflopend tribunevlak
- in 1993-94 is een hap gehaald uit de oorspronkelijke tribunes om 
daar de Skyboxen te realiseren
- in 1993-94 zijn de randen van de tribunes vernieuwd
- in 1993-94 zijn de betonnen trappen onderaan de 1e ring en die 
van de trappen aan de buitenzijde van het stadion vernieuwd, inclu-
sief de omlopen aan de 2e ring.

Slooptekening tpv skyboxen, de kant van het Maasgebouw - in grijs de te 
sloen delen (tekening: A.C. Feyenoord, 1 dec. 1993)

Slooptekening tpv eretribune/oude hoofdentree; in grijs de te slopen de-
len (tekening: A.C. Feyenoord, 1 dec. 1993)

Principedoorsnede met waardering van de delen van de constructie 
(bewerkte tekening, basis: Crimson 2012, p. 88)

borstwering en 
beton randen 

tribune vernieuwd 
in 1993-94

toevoeging 
1993-94

dak     1993-94

verhogingdeel tri-
bune d.d. 1990 

oorspronkelijke luifel 

omloop aan 
de 2e ring

    
skyboxen

P R I N C I P E D O O R S N E D E N

Skyboxen (1994, foto: Kees van Son, collectie Feyenoord Museum, 8270)

Montage kapconstructie (1994, 
foto: Kees van Son, collectie Fey-

enoord Museum, 8270)

Doorrit vrachtwacgens Skyboxen

1 9 9 4

1 9 9 4
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Stoelenplan 2e ring, A.C. 
Feyenoord, 1 dec. 1993

Stoelenplan 2e ring, A.C. 
Feyenoord, 1 dec. 1993

NO
ORD

T W E E D E  R I N G

golfplaten en glas in buiten-
borstwering vervangen

Huidige borstwering en stoelen 2e ring, met kantige hek-
werken. De beton is geschilderd. 
Nog steeds staan de rijnummers op de voorkant van de 
betonnen treden aangeduid, tegenwoordig in witte verf. 

Oorspronkelijke zitbanken (foto: Kees Molkenboer, 
Nederlands  Fotomuseum, MOL/5848)

Waardering zitplaatsen, hekken en borstwering
Alle stoelen dateren van 1994, van 1936 tot ca. 
1971  waren er lange houten zitbanken en en-

kele vakken met staanplaatsen. 
Voor zover bekend zijn alle oorspronke-
lijke hekwerken en vakscheidingen  op 

de 2e ring in 1994 vervangen.
De borstwering langs de onderrand 

van de 2e ring is in 1994 ver-
nieuwd tegelijk met de rand van 

de betonnen tribune.
Omlopen  met buffetten

Alle omlopen (‘promenades’) 
tussen de trappen aan de 2e 
ring zijn vernieuwd toen het 

dak werd aangebracht in 
1994.

Sommige omlopen zijn 
verbreed, deze wijken dus 

in maat af van de oorspron-
kelijke, en tenminste één 

omloop is toegevoegd.

Waar de kolommen die het 
nieuwe  dragen de buffet-

ten doorboren, zijn deze 
‘verdikt’ met een bescher-

mende mantel.
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Slooptekening 1e Ring A.C. 
Feyenoord, 1 dec. 1993

Renovatie eretribune, Van de Broek & Bakema architecten, 1990 (Feyenoord Museum)

BESTAAND

NIEUW

Renovatie eretribune, 1990 (fotocollectie Feyenoord Museum)

Eretribune en ‘business seats’ anno 1993 (foto: Kees van Son, collectie Feyenoord Museum, 8270) Oorspronkelijke eretribune (afb. Gedenkboek 25 jarig 
bestaan Voetbalvereniging Feijenoord d.d. 1937)

ERETRIBUNE
Oorsponkelijke toestand
De eretribune had oorspronkelijk twee niveaus; 
het bovenste deel had een glazen luifel en het 
onderste deel had een vlakke vloer en lag open.
Renovatie 1990
De vloerniveaus werden veranderd in een door-
gaande, getrapte tribune en de luifel werd ver-
groot. Omdat deze het zicht belemmerde voor 
de achterliggende ‘business seats’ werd daar 
de vloer verhoogd.
Renovatie 1994
De luifel boven de eretribune werd verwijderd 
en de verhoging in de tribunevloer erachter 
werd verwijderd.

1 9 9 3

1 9 9 0

1 9 9 3

1 9 9 0

1 9 3 7
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Stoelenplan 1e ring, A.C. 
Feyenoord, 1 dec. 1993

NO
ORD

 E E R S T E  R I N G

de kopkanten van de 
Skyboxen zijn anders dan op 
deze tekening d.d.1994;
ze zijn uitgebouwd in 1999

Waardering ‘buitengevel’ 
tussen 1e en tweede 2e ring

De oospronkelijke glazen 
puien tussen zijn al in 1980 

vervangen door ondoorzichti-
ge Robertson profielplaten. De 
stijlen d.d. ‘36 lijken bewaard.

Waardering zitplaatsen, hek-
ken en borstwering

Alle stoelen dateren van1994, 
van 1936 tot ca.1971 waren er 
lange houten zitbanken en wat 

vakken met staanplaatsen. 
Bijna alle oorspronkelijke hekwer-

ken en vakscheidingen zijn in 1994 
vervangen. Uitzondering lijken: het 
hek aan het halfronde bordes aan 

de eretribune en het hek rond de toe-
gang vanuit de voormalige K.N.V.B.-

ruimten op de entresol.
De borstwering langs de onderrand van 

de 1e ring is in 1994 vernieuwd tegelijk met 
de rand van de betonnen tribune en de trap-

pen naar het maaiveld.
Commandopost politie 

De commandopost zit op deze plek sinds 1990-1991, 
met een deel gericht op het stadion en een t.o.v. de gevel 
uitkragend deel gericht op de entrees aan de spoorzijde. 

 s k y b o x e n

 commandopost

 eretribune

oorspronkelijk 
hekwerk
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Slooptekening Entresol A.C. 
Feyenoord, 1 dec. 1993

2x Oorspronkelijke entresol (tekening 6543 d.d. 31 aug. 1939, Feyenoord Museum - 8489) 

Uitbreiding entresol, 
dateert van nà 1973

Plat dak; uitbreiding BG d.d. 1957

Uitbreiding d.d. 1959
(destijds zonder entresol)

Uitbreiding in twee fasen;
1965 en later

Uitbreiding d.d. 1984
(entresol in vide restaurant)

Uitbreiding d.d. 1959
(zonder entresol)

Buffetten worden 
weliswaar ‘met 
de grond gelijk-
gemaakt’ maar 

hebben/hadden 
in 1993 geen 

entresol.

trappen verkeerd getekendE N T R E S O L

1 9 3 9

Entresol 
VLOER

DAK van
begane grond

Vide

Uitbreiding t.o.v. 
volume 1937

Uitbreiding t.o.v. 
volume 1937
(aangegeven op 
grijze, te slopen 
gedeelte en naast 
uitbreiding BG)

Toelichting uitbreidingen 
voorafgaand aan renovatie 
van 1993-1994.
Zowel in de breedte als in de 
doorsnede wordt er vanaf 
eind jaren extra gebruiks-
ruimte gerealiseerd, aan-
vankelijk ‘in de stijl van’ het 
oorspronkelijk ontwerp.

uitkragend 
deel woning

1 9 9 3
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Entresol, 
CH-AB-WT-021, 

tekening: A.C. 
Feyenoord, d.d. 1994.

Entresol (uitsnede) 
3410-105 en 108 

tekening: Van den Broek & 
Bakema, maart 1993.

E N T R E S O L

Oorspronkelijke 
bouwvolume tot hierVeel oorspronkelijk ma-

teriaal; gevel, indeling, ... 
(voormalige woning)

Mogelijk oorspronkelijke 
geveldelen aanwezig, 
nader te onderzoeken.

 Oorspronkelijke 
gevelstijlen mogelijk 

nog aanwezig, nader te 
onderzoeken.

M A A S G E B O UW

> Kenmerkend beeld 
huidige gevel: grijze 

tegels met relatief grove, 
zwartgrijze kozijnen

indeling aangepast in 
‘90, luifel verwijderd

Oorspronkelijke muurschilderingen gerestau-
reerd en herplaatst op ‘zwevende’ panelen

Huidige
‘Legioenszaal’

oorspronkelijk: een vide

1 9 9 3

N.B. De tekeningen geven de 
huidige toestand niet precies 
weer. Aan de Olympiakant is 
veel oorspronkelijk materiaal 
bewaard; gevel, trappen, kunst-
werken, etc..

oorspronkelijke luifel
glaskunstwerk 1937

oorspronkelijke puien
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Wandschildering huidige spelerstunnel.

De spelerstunnel met luik in het veld (1975, afb. p. 182 Stadion Fe-
ijenoord: het origineel 1937-1997, foto: collectie Stadsarchief)

B E G A N E  G R O N D
Twee kanten
Bij de renovatie van 1993-1994 is de kant van de Maastribune, de kant 
waar toen het Maasgebouw werd gemaakt, zeer ingrijpend veranderd.
Sommige delen van de gevel werden gespaard en de hal met Chabot’s 
Voetballer is in maat en positie gelijk gebleven, maar alles onder de 
nieuw skyboxen is tot op de grond toe vernieuwd - met aanvullende 
constructieve elementen zoals dwarsbalken en kolommen.
De oude hoofdentree aan de Olympia-kant, de kant van het spoor, bleef 
min of meer zoals ze was. Grootste verschil was het gebruik: de ont-
vangst werd voortaan in het Maasgebouw gedaan en zo werd de cen-
trale hal een nostalgisch overblijfsel. De kunstwerken getuigen er van die 
andere tijden, toen ‘alles’ aan deze kant gebeurde.
De kleedkamers voor de spelers zijn wel gebleven.
De tunnel en de gracht
In 1993-94 is er rond het veld een betonnen ‘gracht’ gemaakt, de spe-
lerstunnel d.d. 1960 werd hierop aangesloten en op de oude sintelbaan-
zone rond het veld kwamen nieuwe tribunes.
Het veld en de tribunes direct rond het veld
De manier waarop de ruimte rond het veld zich heeft ontwikkeld sinds 
1937 is nog te onderzoeken. Oorspronkelijk waren de tribunes in dat ge-
bied deels verzonken en deels ‘wegneembaar’, tenminste: zo staat het 
op tekening. Ook de geschiedenis van de ‘dug-out’ is nog niet in beeld. 
Wanneer de baan rond het veld voor het laatst gebruikt is voor atletiek is 
evenmin bekend.
De gevels
Behalve staal, glas en is in de gevels (en binnenwanden) ook schoon 
metselwerk in kalkzandsteen gebruikt, bijvoorbeeld voor de buffetten op 
de omlopen aan de 2e ring. 
Bij de uitbreidingen vanaf de jaren ‘50 zijn deels dezelfde (vlies)gevels 
toegepast als in het oorspronkelijke ontwerp. Systematische opname 
van de gevels, op zoek naar sporen van de oorspronkelijke gevelstijlen 
en kozijnen, ramen en deuren, is nog niet gedaan.
Hekken
De oorspronkelijke hekken waren sober en functioneel, maar een stuk 
ranker dan de huidige. Als je de hekken langs de overgebleven histori-
sche  trappen en bordessen en de historische foto’s bekijkt, blijkt dat er 
veel continuïteit of samenhang was tussen binnen en buiten, tussen de 
hekken in represetatieve ruimten en die op de tribunes. Deze samen-
hang is zeer kenmerkend voor de oorspronkelijke toestand.
Kleuren
Hoewel de historische kleuren nog niet onderzocht zijn, lijken de felle 
blauwe kleuren van de stoelen en de Trespa platen in de gevel ‘uit de 
lucht te komen vallen’. Het oorspronkelijke palet  van het stadion lijkt 
soberder - zelfs al waren er al heel vroeg bontgekleurde reclameborden. 
Uitzondering op het sobere palet waren altijd al de rode en witte hek-
ken langs de trappen naar de tribunes èn de vlaggen die vroeger bij de 
entreehekken en op de rand van de 2e ring wapperden.Glasraam in de hal onder de Maastribune,  kort voordat het is verplaatst naar het Maasgebouw (1993, foto: Kees van Son, coll. Feyenoord Museum, 8270)
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Slooptekening BG (bewerkte tekening, 
basis: A.C. Feyenoord, 1 dec. 1993)

Alle trappen zijn in principe oorspron-
kelijk maar het beton en de hekwerken 
ervan zijn in 1994 vernieuwd ‘naar oor-
spronkelijk model’, de draagconstructie 
is nog gaaf.

Niet op deze slooptekening d.d. 
1993: nieuwere bouwsels, deze zijn 
allemaal GROEN

lichtmasten 
d.d. 1957

doorgangen deels oorspronkelijk
(kozijnen, deuren met geprofileer-
de staalplaat)

ruimte d.d. ‘59
nu: ‘legioenszaal’

deels oorspronkelijke 
gevel en indeling

deels oorspronkelijke 
gevel indeling

overwegend oor-
spronkelijke gevel en 

indeling
ruimte d.d. ‘66
en later

ruimte d.d. ‘57
deels verbouwd in ‘60

op centrale hal (en beeld Chabot) na ± van de grond af vernieuwd

spelerstunnel in 
aanleg d.d. 1960, 
aangepast in 1993

in de centrale entree-
hal bevinden zich veel 

kunstwerken, zie  Stadi-
on Feijenoord: het origi-

neel 1937-1997

B E G A N E  G R O N D
N.B. Deze tekeningen geven de 

huidige toestand niet precies 
weer. Aan de Olympiakant is veel 

oorspronkelijk materiaal be-
waard; gevel, trappen, kunstwer-
ken, etc. en de doorgangen naar 

het veld zijn ook waardevol.

oorspronkelijke toegang ‘restaurant’
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H E K K E N

De oorspronkelijke tribunes met lange zitbanken en ranke vakscheidingen (ca. 
1960, afb. p. 143 Stadion Feijenoord: het origineel 1937-1997, collectie de Kimpe)

De oorspronkelijke tribunes met lange zitbanken en ranke vakscheidingen (ca. 
1960, afb. p. 143 Stadion Feijenoord: het origineel etc., collectie de Kimpe)

De oorspronkelijke hekken bij de eretribune, nog zonder glaskunstwerk in de 
pui naar de hal (1936, fotocollectie Het Leven, via GaHetNa - LEVEN 022).

De hekken langs de trap en de galerij in de entreehal (1937, afb. Gedenkboek 
25 jarig bestaan Voetbalvereniging Feijenoord 1937).

De oorspronkelijke gaashekken rondom het veld (1958, foto j.D. Noske/
Anefo, collectie Anefo, via GaHetNa - nr. 0909-503)

Oorspronkelijke, ‘kantige’ hekken buitentrappen (1937, afb. Gedenkboek 25 
jarig bestaan Voetbalvereniging Feijenoord 1937).

De hekken langs het balkon van een dienstwoning (ca. 1960, afb. Stadion 
Feijenoord: het origineel 1937-1997, p. 116, collectie de Kimpe), inzet: 2016.
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CONCLUSIES

 Oorspronkeli jke toestand 
De functionele prestaties van het stadion zijn leidend geweest bij 
het ontwerp. Het stadion kreeg no-nonsense tribunes voor zo veel 
mogelijk toeschouwers die zo dicht mogelijk bij het veld zitten met 
ongehinderd zicht op het spel. Vanzelfsprekend werd er ook veel 
aandacht geschonken aan de veilige en snelle evacuatie van hele 
stadion.
Het ontwerp werd gemaakt in de crisisjaren, er werd zeer zuinig om-
gesprongen met materiaal en van ‘luxe’ was al helemaal geen spra-
ke. De constructie werd het zicht gelaten en de materialen waren ro-
buust en modern; staal, beton en glas. Hout is er voor de zitbanken 
in het stadion, wat secundaire binnendeuren en meubels.
Comfort bestond allereerst uit het tochtvrij zitten, bereikt door tocht-
portalen bij de doorgangen en glazen puien tussen 1e en 2e ring en 
tussen de 1e ring en de begane grond. Daarnaast waren alle voor-
zieningen steeds binnen handbereik, wat ook efficiënt en veilig was.
De glaspuien op praktisch alle overgangen tussen de tribunes onder-
ling en de tribunes en de grond versterkten de dynamiek en scherpte 
van het bouwwerk. Nergens was het een zwaar en gesloten volume.
De soberheid is te vinden in de simpele houten plankenvloeren in de 
restaurants en de meeste andere binnenruimten, het ongepleisterde 
kalkzandsteen metselwerk van secundaire wanden. Het gebrek aan 
versiering in de architectuur en de ‘uitgepuurde’ vormgeving zijn een 
uitdrukking van ‘geestelijke economie’ bij de architecten, niet van 
geldgebrek. 

 Huidige toestand
Hoewel het oorspronkelijke stadion sober en efficiënt was, is er veel 
kwaliteit verloren gegaan bij de renovaties in de loop der jaren.
De grootste klap is niet de toevoeging van het nieuwe dak; dat is een 
luchtig en helder ontwerp dat los is gehouden van het oude deel en 
daardoor nauwelijks ermee wringt.
De grootste klap die het bouwwerk gekregen heeft, is die van 1980: 
toen werden de glaspuien tussen de 1e en 2e ring dichtgezet met 
golfplaten en Trespa panelen. Daarmee is de oorspronkelijke ‘door-
luchtigheid’ om zeep geholpen.
Deze ingreep is waarschijnlijk ingegeven door de wens om die ge-
vels vandalismebestendig te maken, begrijpelijk in het licht van de 
steeds grotere agressie in en rond het stadion.
Daarbij komt het verrommelen van de ruimtes onder de 1e tribune; 
de volumes zijn er groter en vooral grover geworden, met meer ge-
sloten gevels naar zowel het veld als naar de buitenkant van het sta-
dion. De korte kanten, met de buffetten en WC’s, hebben nauwelijks 
meer glasopeningen en de relatie tussen het veld en de binnenruim-
ten aan de lange kanten is al even benauwd. 

Waardering ingrepen na 1937 
De waarde ligt vooral besloten in het oorspronkelijk ensemble, latere 
toevoegingen hebben weinig bijgedragen aan de zeggingskracht en 
helderheid van het eerste uur.
Kleine uitbreidingen van de volumes onder de tribunes, vormgege-
ven in dezelfde stijl en materialen als de oorspronkelijke, is enige 
waarde toegekend.
Toevoegingen zoals het dak, het Maasgebouw en de skyboxen zijn 
natuurlijk voor het exploiteren van de Kuip van groot belang maar 
bouwhistorische waarde hebben ze niet.

De betekenis van een ruimte zoals de zaal die nu voor het Legioen is 
ingericht ligt vooral op het vlak van de clubcultuur en niet op die van 
de bouwhistorie. Om de veiligheid in en rond het stadion te beheer-
sen, zijn een commandopost, fouilleersluizen, dichte gevelplaten, 
een betonnen ‘gracht’ en kloeke vakscheidingen aangebracht. Ze 
geven uitdrukking aan de tijdgeest maar vormen geen waardevolle 
bijdrage aan de architectuur. 
De beschilderde wanden in de spelerstunnel zijn net als de deco-
raties in de zaal voor het Legioen: deel van de cultuur rond de Kuip 
maar geen deel van de architectuur.  Het contrast tussen de ‘uit-
gepuurde’ architectuur van Van der Vlugt en deze decoraties kan 
nauwelijks groter zijn - misschien maakt dat ze draaglijker dan de 
terloopse, zakelijke interieurs van andere binnenruimten.

Kleur en typografie
Kleurgebruik en typografie zijn nog niet echt onderzocht maar de 
ervaring met de Van Nelle fabriek heeft geleerd dat ze zeer kenmer-
kend zijn voor de architectuur. Ook de materiaalkleuren behoren 
tot het oorspronkelijke beeld; schone beton, transparant afgewerkt 
hout, granito, tegelwerk en zelfs het ‘kleurloze’ glas van de jaren ‘30.

AANBEVELINGEN

 Voortschri jdend inzicht
De resultaten van elk onderzoek worden bepaald door de kennis en 
het inzicht van het moment. Er zal bijvoorbeeld nieuwe informatie 
beschikbaar komen als het volledige bouwdossier van 1936-1937 
alsnog gevonden wordt en deskundigen of getuigen kunnen een 
steentje bijdragen aan het begrip van de (kleur)geschiedenis van de 
Kuip. Dit relativeert de conclusies die hier zijn getrokken.

Aanvullend onderzoek
Op dit moment is aanvullend onderzoek nodig van de kelders en is 
aanvullende opname van de gevels nodig om te achterhalen waar 
precies nog oorspronkelijke puien en gevelstijlen bewaard zijn. Som-
mige delen zullen pas onderzocht kunnen worden na ontmanteling 
van huidige afwerkingen.
Zodra een volledige set tekeningen van de bestaande toestand be-
schikbaar is, kunnen de waardekaarten worden gecompleteerd.
Elk onderzoek kan steeds verder verfijnd en genuanceerd worden 
maar onderzoek is geen doel op zich. 
Toch is kleuronderzoek aan de orde vanwege het belang ervan voor 
de architectuur, ook die van de Kuip.

Suzanne Fischer
27 juni 2016
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Redengevende omschrijving  
De Kuip / Stadion Feyenoord] 
 

 

Locatie:  Olympiaweg 50 

 

Kenmerk: Monumentnummer E-022 

 

Status: Gemeentelijk monument 

 

Inleiding. 

Feijenoord STADION in de volksmond genaamd 'De Kuip', gebouwd met staalskelet in 1934-
'36 in opdracht van voetbal- en athletiekvereniging Feijenoord naar functionalistisch ontwerp 
van J.A. Brinkman en L.C. van der Vlugt. De bouw van dit, anno 1934 grootste stadion van 
Europa, met een voetbalveld van internationale (Olympische) afmetingen en oorspronkelijk 
40.000 zitplaatsen en 21.500 staanplaatsen in een onder- en vrij hangende boventribune 
kwam tot stand dankzij de financiële ondersteuning van de Rotterdamse notabelen D.G. van 
Beuningen en K.P. Van der Mandele. De grote betrokkenheid (met betrekking tot de situering, 
de bereikbaarheid en het stadion zelf) van W.G. Witteveen, toenmalige directeur 
Gemeentewerken, heeft de bouw (aangenomen door de NV Aannemingsmaatschappij J.P. 
Van Eesteren) bespoedigd.    N.B. Aanvankelijk bevond zich rondom het veld een sintelbaan 
van 400 meter en een rechte 100 meter baan en springbak voor de atletiekbeoefening. Later is 
deze vervangen door de zogenaamde veldtribune, die anders dan de hoger gelegen overige 
tribunes niet meebuigt met het gebouw maar rechthoekig is.    Sinds 1957 staan buiten het 
stadion op de vier hoeken 53 meter hoge lichtmasten opgesteld, vervaardigd door de firma De 
Vries Robbé. Deze, geheel uit staal bestaande, masten zijn in de loop der jaren herhaaldelijk 
verzwaard in verband met nieuwe verlichtingsmethoden.    In 1994 is het stadion in opdracht 
van Stadion Feijenoord N.V. (projectontwikkelaar Mabon) door middel van renovatie en 
uitbreiding aangepast aan de UEFA-norm door de speciaal hiervoor geformeerde 
architectencombinatie Van den Broek en Bakema (M.D. Booy) en Zwarts en Jansma (M. 
Zwarts). De hoofdaannemer was de Hollandsche Betonmaatschappij B.V. Voor de 
staalconstructie was de Staalbouw Combinatie Hollandia verantwoordelijk.    Naast algehele 
renovatie en waar mogelijk restauratie van het staal en beton bestaat de belangrijkste wijziging 
ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp uit het vervangen van de gedeeltelijke 
overkapping van de tweede tribunering door een overkapping met een autonome 
draagconstructie van 48 pijlers die 40 cm vrij van de oorspronkelijke constructie van het 
stadion zijn geplaatst.  Bij de vernieuwing van het stadion is zoveel mogelijk rekening 
gehouden met het behoud van het oorspronkelijk transparante karakter van het gebouw. 
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Omschrijving. 

Feijenoord Stadion met twee boven elkaar geplaatste ellipsvormige tribunes (197,38 x 161,38 
meter) rond een rechthoekig voetbalveld (105 x 96 meter).    De onderste tribune van het 
stadion is de grootste (in oorsprong met 40 rijen) en een hellingshoek van 24 graden. De 
tweede tribune is kleiner (in oorsprong met 31 rijen) en heeft een hellingshoek van 35 graden. 
Deze tribune is vrij dragend en heeft een overstek van 10.40 meter boven de eerste tribune. 
Door het hierdoor ontstane zigzagprofiel van deze dubbele constructie is de afstand tot het 
veld aanzienlijk minder dan bij de destijds gebruikelijke recht doorlopende tribunes.  Het 
stadion is geheel geconstrueerd uit staal, beton en glas. De draagconstructie is geheel van 
staal, de tribunevloeren, de fundering en de palen zijn van gewapend beton. De Kruppstalen 
kolommen en balken hebben een 90 minuten brandwerende bekleding.  De tribune van de 
tweede ring, bordessen en de (inmiddels vervangen) overkapping van de tweede tribune 
worden gedragen door 120 vakwerkspanten van I-profielen die door geklonken stalen 
gordingen kruislings met elkaar zijn verbonden. De vloer op de begane grond is van gewapend 
beton, ter plekke gestort in een houten bekisting, met een afwerkvloer van 5 cm. De vloeren 
op de eerste, tweede en derde verdieping zijn geconstrueerd met metaalplaten met een 
afwerkvloer van 3 cm. De balkons zijn van geprefabriceerd beton.  Voor een snelle ontsluiting 
van de tribunes zorgen 22 traptorens die - gelijk verdeeld over de buitenzijde van het stadion - 
in verbinding staan met de promenade rondom het stadion. De traptorens zijn voorzien van 
zogenaamde schaartrappen, twee geheel gescheiden trappen: een voor de bovenste tribune 
en een voor de onderste. De traptorens zijn met uitzondering van de betonnen vloeren geheel 
geconstrueerd uit staal. De constructie en de hekwerken zijn in de clubkleuren rood/wit 
geschilderd. De witte trappen voeren naar de eerste ring, de rode trappen naar de tweede. De 
gekleurde trappenhuizen vormen met hun vele verstevigingsverbanden de meest 
beeldbepalende verticale accenten aan de buitenzijde van het gebouw. Gesitueerd onder de 
eerste tribune en voor publiek toegankelijk vanaf de promenade rond het stadion liggen de 
buitenbuffetten en toiletgroepen, voorts van binnenuit ontsloten kleedkamers en waslokalen.    
De hoofdingang bevindt zich aan de westzijde (Olympiaweg) tegenover het station Feijenoord, 
waar zich het entreehek bevindt met de naam van het stadion 'Feijenoord' in de 
oorspronkelijke belettering, uitgevoerd in staalplaat.  Aan de buitenzijde, onder de onderste 
tribune en aan de achterzijde tussen de beide tribunes, was het stadion oorspronkelijk geheel 
voorzien van een transparante bekleding van glas gevat in een rechthoekige roedenverdeling 
van staal.  Alleen ter hoogte van de hoofdingang, waar zich een ruime hal bevindt en een 
brede betonnen trap naar de tribunes, bevinden zich nog de oorspronkelijke wanden van in 
smalle stalen roeden gevat glas. De begane grondgevel heeft aan de buitenzijde van het 
stadion een borstwering van grijze tegels.  Onder de eerste ring, tussen de eerste en de 
tweede ring en boven de tweede ring bevinden zich stroken met reklameborden, waarvan de 
onderste reklamestrook, tussen het veld en de veldtribune, kan worden verwijderd. Tussen de 
verschillende tribunevakken bevinden zich transparant (Lexaan) uitgevoerde tussenschotten, 
die de tribunes in verschillende vakken verdelen.  In het interieur is met name van belang is de 
ontvangsthal in vrijwel oorspronkelijke staat aan de westzijde, waar een brede betonnen trap 
met stalen railing naar de eerste verdieping voert. Hier bevindt zich ter hoogte van de trap het 
Olympiaterras, de voormalige ereloge.  In de glazen wand tussen de hal en het terras is in 
gebrandschilderd glas-in-lood een in expressionistische trant uitgevoerde voorstelling van de 
Nieuwe Maas en alle zich hieraan bevindende plaatsen tussen Rotterdam en Hoek van 
Holland aangebracht, gesigneerd E. Warffemius, Rotterdam 1937.  Voor dit venster staan drie 
bronzen portretbustes opgesteld respectievelijk: L. van Zandvliet (initiatiefnemer voor het 

stadion en bestuurslid N.V. Feijenoord), D.G. Van Beuningen (Commissaris van het 
stadionbestuur) en C.R.J. Kieboom (bestuurslid N.V. Feijenoord), de laatste gesigneerd met 
Verbon 1968.  In de hal van de Maastribune bevindt zich een bronzen van een voetballende 
man door de Rotterdamse kunstenaar Chabot gesigneerd met de tekst 'aan ons Feijenoord, 
haar leden 10 maart 1937'.  In de hal hangt voorts een zwart marmeren gedenkplaat met de 
inscriptie: 'Moge U hen, die als trouwe sportmakkers de club ontvielen, een ogenblik 
gedenken. R.V. en A.V. Feijenoord'. 

 

Waardering. 

In 1934-'36 in functionalistische stijl gebouwd ovaalvormig stadion 'De Kuip' van internationale 
afmetingen van algemeen belang vanwege architectuur- en bouwhistorische waarde vanwege 
de destijds grootste vrijdragende staalconstructie en nadrukkelijk zichtbaar gehouden 
toepassing ervan met horizontale delen van beton en de introductie van een bovenring. 
Tevens van belang vanwege cultuurhistorische waarde wegens referentie aan de verbreiding 
van de sportbeoefening en publieksfunctie en van stedenbouwkundige waarde vanwege 
beeldbepalende situering in de bocht van de Maas op de Zuidoever.  Het stadion neemt 
bovendien een belangrijke plaats in binnen het oeuvre van de architecten J.A. Brinkman en 
L.C. Van der Vlugt. 
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