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1. Inleiding  
 

Het Actieplan mobiliteit 2019-2020 beschrijft de inspanningen van Stadion Feijenoord en gemeente 

Rotterdam bij het behalen van de (tussen)mijlpalen in het mobiliteitscontract. In dit Actieplan wordt 

teruggeblikt op het kalenderjaar 2018 en vooruitgekeken naar de jaren 2019 en 2020. 

 

Relatie tot het mobiliteitscontract 

In september 2018 hebben Stadion Feijenoord en gemeente Rotterdam een mobiliteitscontract 

gesloten. Het contract borgt de wederzijdse inspanningen teneinde de doelstellingen uit het 

Mobiliteitsplan Feyenoord City te behalen. Dit Mobiliteitsplan maakte onderdeel uit van de aan de door 

Stadion Feijenoord aan de gemeenteraad aangeboden documenten in aanloop naar de 

besluitvorming over Feyenoord City in mei 2017. 

 

Afgesproken is om over de voortgang van de inspanningen en van het behalen van de doelstellingen 

jaarlijks te rapporteren aan de Gezamenlijke Stuurgroep Feyenoord City waarin Stadion Feijenoord en 

gemeente Rotterdam beide zitting hebben.  

 

Uit de monitoring kan blijken dat er meer of andere inspanningen nodig zijn om bij de opening van een 

nieuw stadion de mobiliteitsdoelstellingen te behalen, deze zijn: 

▪ Het optimaliseren van het spreiden van bezoekers over: 

o verschillende vervoerswijzen (modal split), 

o tijdstip van reizen (peak shaving), 

o verschillende routes (ontvlechten), 

▪ Waarborgen van de doorstroming van het (stedelijk) hoofdwegennet, 

▪ Beperken van de (parkeer)overlast in omliggende gebieden en 

▪ Waarborgen van een veilige verkeerssituatie. 

 

Vaststelling 

Omdat het actieplan bijstuurt op de inspanningen die zijn benoemd in het mobiliteitscontract, behoeft 

het vaststelling in de Gezamenlijke Stuurgroep Feyenoord City, waarna het Actieplan zelf onderdeel 

zal uitmaken van het mobiliteitscontract. De mobiliteitsdoelstellingen zijn in het mobiliteitscontract 

verankerd en worden in dit Actieplan niet aangepast. 

 

Participatie 

De uitwerking van plannen, waaronder het tegengaan van (parkeer)overlast worden tevens besproken 

met een afvaardiging uit omliggende wijken. Voor het monitoren van (parkeer)overlast in omliggende 

wijken is een separaat traject opgestart waarin bewoners via het Stadspanel jaarlijks om hun mening 

wordt gevraagd. Ook uit deze participatie kan blijken dat op specifieke punten meer of andere 

inspanningen nodig zijn. 

 

 



 
 

 
 

2. Terugblik 2018 
 

Dit hoofdstuk geeft de belangrijkste inzichten weer uit de monitoring (zie hiervoor ook de separate 

monitoringsrapportage over het jaar 2018) en uit de participatie alsmede de voortgang van 

inspanningen die Stadion Feijenoord en gemeente Rotterdam met elkaar hebben afgesproken. 

 

Monitoring 

In 2018 zijn bij een zondagmiddagwedstrijd, een doordeweekse avondwedstrijd en bij een 

interlandwedstrijd metingen verricht. Hieruit zijn de volgende inzichten ontleend. 

 

1. Modal split 

In het eerste seizoen waarin de voortgang op mobiliteit is gemeten zijn verschillen op te merken 

tussen de modal split op de verschillende meetmomenten en de mijlpaal in het mobiliteitscontract.   

Opvallend is het verschil tussen wedstrijden van Feyenoord en de gespeelde interlandwedstrijd van 

het Nederlands elftal. Bij de wedstrijden van Feyenoord wordt de mijlpaal niet gehaald, terwijl bij de 

wedstrijd van het Nederlands elftal sprake is van een gunstiger beeld dan werd beoogd in de mijlpaal. 

Met name is dit merkbaar in de verdeling van gereguleerd (dat wil zeggen op daartoe bestemde 

locaties) parkeren en ongereguleerd parkeren (in omliggende wijken). Opgemerkt moet worden dat de 

bezettingsgraad van het stadionbezoek tijdens de meetmomenten voor een vertekend beeld kan 

zorgen. Goedbezochte wedstrijden laten over het algemeen een stijgende trend in verkoop van 

parkeerkaarten zien, wat voornamelijk te maken heeft met een hogere bezetting. Het openbaar 

vervoergebruik scoort over alle meetmomenten beter dan verwacht, terwijl het georganiseerd 

busvervoer juist achterblijft bij de mijlpaal. 

  

2. Peak shaving 

De gemeten peak shaving, dat wil zeggen de mate waarin bezoekers minimaal een uur voorafgaand 

en/of na afloop van de wedstrijd reizen, blijft ruim achter bij de mijlpaal. Zelfs ten opzichte van de 

uitgangssituatie in het mobiliteitscontract scoort de peak shaving slechter. Dit heeft ook te maken met 

de manier van meten, waarbij geen zicht is op de categorie bezoekers die in de wijken staat 

geparkeerd en op eigen initiatief diverse horeca of activiteiten bezoekt en daarmee zonder dat hierop 

wordt gestuurd al bijdragen aan de peak shaving. Het is zaak dit beter in beeld te brengen. Toch moet 

ook worden geconstateerd dat de inspanningen op dit vlak onvoldoende resultaat hebben opgeleverd. 
 

3. Doorstroming 

Er hebben zich op het hoofdwegennet rond het stadion gedurende de meetmomenten geen 

bijzondere knelpunten voorgedaan, anders dan gebruikelijk bij wedstrijden en evenementen. Wat 

hierin een rol heeft gespeeld is dat er in absolute zin op de meetmomenten minder 

parkeerbewegingen (gereguleerd dan wel ongereguleerd) zijn geweest. Ook hebben inspanningen, 

zoals het verkeersplan voor De Veranda hieraan positief aan bijgedragen. 

 
  



 
 

 
 

Participatie 

Halverwege het jaar 2018 is een klankbordgroep opgericht met bewoners uit omliggende wijken. Ook 

zijn gesprekken voortgezet of opgestart met bewoners en ondernemers van De Veranda, Sportdorp 

en Zomerland. De deelnemers hebben onderwerpen aangedragen die worden besproken in diverse 

opeenvolgende bijeenkomsten. Tot op heden zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 

▪ Mobiliteitscontract  

▪ Verkeersplan De Veranda 

▪ Fietsmaatregelen 

▪ Plannen openbaar vervoer 

▪ De Feyenoord-regeling (o.a. diverse verkeersmaatregelen, samenwerking met ketenpartners 

mobiliteit) 

 
Voortgang van de inspanningen 

De inspanningen die stadion en gemeente voor het eerste contractjaar hebben afgesproken zijn voor 

een groot deel succesvol ten uitvoer gebracht. In onderstaande tabel is een totaaloverzicht 

opgenomen van afgesproken inspanningen uitgezet in de tijd. 

 

 

 

2018 2019

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Modal split **

Toetsen bus(pendel)routes R

Verkeersmaatregelen (regeling, VRI, borden etc.) R

Doorsteek naar Verandagarage R

Opstarten overleg met wijken R

Tijdelijke fietsenstalling F

Verkenning vervoer over water F

Georganiseerd busvervoer 10-15 locaties F

Verkeersplan De Veranda F

Inhuren Verandagarage, Beverwaard, Ahoy F

Buspendels parkeren op afstand F

Overleg met vervoerders ov F

Introductie all-in tickets (1e schil) F

Peak shaving en overig

Hospitality niet-business seats F

All-in regeling kleine evenementen* F

Communicatieplan mobiliteit F

Communicatie bereikbaarheid rond wedstrijden F

Nulmeting F

Monitoringsrapportage 2018 F

* Niet van toepassing in 2018 ** Actiehouder: F = Stadion Feijenoord, R = Gemeente Rotterdam



 
 

 
 

1. Modal split 

Teneinde de modal split te optimaliseren zijn in het eerste jaar inspanningen gepleegd die mogelijk 

veel tijd in beslag nemen en dus niet kunnen wachten, zoals het opstarten van overleggen met 

vervoerders en het inrichten van gemeentelijke planteams voor fysieke ingrepen, of relatief eenvoudig 

konden worden opgepakt, zoals het plaatsen van een tijdelijke fietsenstalling en het stroomlijnen van 

de communicatie over mobiliteit.  

 

a) Tijdelijke fietsenstalling 

De bewaakte fietsenstalling (tot 500 plekken) aan de noordzijde van het Maasgebouw is met ingang 

van het lopende voetbalseizoen bij alle thuiswedstrijden van Feyenoord ingezet. Bij andere type 

evenementen lukte het in het afgelopen jaar niet altijd om de fietsenstalling te gebruiken, bijvoorbeeld 

omdat deze specifieke ruimte dan in gebruik is was voor andere doeleinden. Zo staat bij de 

interlandwedstrijden op deze locatie een noodstroomaggregaat. 

 

b) Georganiseerd busvervoer 

Sinds januari 2019 rijden er onder de naam ‘bus 12’ door Feyenoord georganiseerde bussen vanuit 

diverse plekken in de regio naar De Kuip voor wedstrijden van Feyenoord. Er zijn twee buslijnen die 

rijden vanuit Alblasserwaard en Voorne-Putten. Deze bussen halteren op 25 locaties langs de route. 

 

c) Inhuren parkeercapaciteit 

Naast de parkeerterreinen rond De Kuip wordt de Verandagarage bij alle wedstrijden en evenementen 

in De Kuip ingehuurd. Parkeren op afstand wordt bij wedstrijden van Feyenoord nog niet structureel 

ingezet. Bij niet-Feyenoordwedstrijden (interlands) en evenementen worden de parkeerlocaties op 

afstand Ahoy en Beverwaard ingehuurd. Voor Ahoy wordt daarbij een buspendel ingezet. Daarnaast 

wordt bij voldoende vraag naar parkeerkaarten gebruik gemaakt van de parkeercapaciteit 

Zorgboulevard (Maasstad ziekenhuis) inclusief buspendel. 

 

d) Introductie all-in tickets 

Feyenoord bouwt aan een nieuw systeem voor de kaartverkoop. Als functionele eis wordt de 

geïntegreerde verkoop van mobiliteitstickets mogelijk gemaakt. Het nieuwe systeem wordt vanaf het 

voorjaar van 2019 gefaseerd in gebruik genomen. Hierdoor is nog niet gelukt deze maatregel te 

introduceren. 

 

2. Peak shaving 

In het kader van peak shaving is in het afgelopen jaar gezocht naar activiteiten en ruimtes om 

bezoekers langer bij het stadion te houden. Deels gebeurt dit ook zonder extra inspanning, doordat 

bezoekers gebruik maken van horeca en activiteiten in omliggende wijken. Met de komst van een 

nieuw stadion en omliggende gebiedsontwikkelingen liggen er grote kansen om op dit vlak stappen te 

maken. Maar ook in de tussengelegen periode wordt hierop ingezet. 

 
  



 
 

 
 

a) Hospitality niet-business seats (in het kader van peak shaving) 

In het afgelopen jaar is binnen de poorten van het stadion gezocht naar geschikte ruimten om 

supporters eerder te ontvangen en/of langer te laten verblijven. De conclusie is dat, naast de ruimten 

die nu hiervoor gebruikt worden (bv. de Vereeniging), de mogelijkheden hiervoor zeer beperkt zijn. De 

inspanningen die hiertoe zijn verricht hebben zodoende onvoldoende resultaat opgeleverd. 

 

3. Doorstroming 

Om meer grip te krijgen op de verkeerssituatie rond De Kuip heeft Feyenoord sinds het huidige 

voetbalseizoen een Mobiliteitscentrum ingericht. Vanuit een ruimte in het stadion werken alle 

stakeholders op het gebied van mobiliteit samen om elke wedstrijd en elk groot evenement een zo 

optimaal mogelijke verkeerssituatie te borgen. Partijen die in het Mobiliteitscentrum samenwerken zijn 

naast het Stadion onder meer Politie, Rijkswaterstaat, NS, RET en de gemeente. Vanuit het 

Mobiliteitscentrum wordt het actuele verkeersbeeld doorgegeven aan enkele aanbieders van digitale 

verkeersinformatie en navigatie en wordt de communicatie rondom Mobiliteit gecentraliseerd. 

 

a) Verkeersplan De Veranda 

Vanuit het mobiliteitscentrum in De Kuip wordt bij elke wedstrijd het verkeersplan voor De Veranda ten 

uitvoer gebracht. Dit gebeurt sinds het begin van het lopende voetbalseizoen, zowel bij wedstrijden als 

evenementen. Hiervoor heeft intensief contact plaatsgehad met bewoners van deze wijk. Sindsdien 

wordt ook vaker met bewoners en ondernemers van De Veranda gesproken over toekomstige 

evenementen. Sinds het invoeren van het verkeersplan zijn op verzoek van bewoners verschillende 

verbeteringen doorgevoerd om de doorstroming en bereikbaarheid van de wijk te optimaliseren. Een 

belangrijke randvoorwaarde voor het werkend maken van het plan was het aanleggen van een 

doorsteek naar de Verandagarage. Het verkeersplan heeft een aanzienlijk positief effect op de 

doorstroming van het verkeer in de wijk en directe omgeving van het stadion. 

 

 
 

 
  



 
 

 
 

4. Vooruitblik op 2019  
 

Het jaar 2019 staat in het teken van uitbreiden wat goed werkt en intensiveren en bijsturen op wat 

aandacht behoeft. In de buitenruimte vinden vanaf dit jaar ook zichtbaar veranderingen plaats. 

 

Om ook de komende jaren in het spoor te blijven van de met elkaar afgesproken mijlpalen zijn op 

basis van de voortgang in het afgelopen jaar en op basis van de monitoring en participatie enkele 

aandachtsgebieden benoemd, te weten: all-in tickets, hospitality (in het kader van peak shaving), 

parkeercapaciteit en fietsenstallingen. Op deze punten is een intensivering of bijsturing voorzien, 

welke hieronder wordt toegelicht. 

 

a) Tijdelijke fietsenstalling 

Stadion en gemeente onderzoeken samen op welke plek(ken) de bewaakte fietsenstallingen vanaf de 

zomer zowel bij wedstrijden als bij evenementen op een gebruiksvriendelijke en veilige manier het 

beste kunnen worden ingepast.  

 

b) Inhuren parkeercapaciteit 

Dit jaar wordt het aantal parkeerlocaties op afstand verder uitgebreid. Hierover lopen gesprekken voor 

een locatie aan het bedrijventerrein Stadionweg en enkele locaties langs de noordoever van de Maas, 

in combinatie met vervoer over water. Tevens wordt opnieuw gekeken naar welke locaties in de 

toekomst het meest geschikt zijn voor parkeren op afstand i.c.m. pendelvervoer. Hierbij worden ook 

afspraken gemaakt over 2.500 extra parkeerplekken naar aanleiding van het amendement ‘plus 

parkeren’. 

 

c) Introductie all-in tickets 

Het nieuwe ticketingsysteem wordt vanaf het voorjaar van 2019 gefaseerd in gebruik genomen. Tot 

die tijd wordt binnen de technische mogelijkheden van het huidige systeem zoveel als mogelijk 

gedaan om mensen een mobiliteitsproduct aan te kunnen bieden. Hierbij valt te denken aan de 

mogelijkheid een treinkaart of parkeerkaart aan te schaffen bij een entreebewijs. Doelgroepen worden 

hiervoor gericht benaderd, ook als de kaartverkoop via een externe partij verloopt zoals bij 

interlandwedstrijden en evenementen, waaronder de concerten van Rammstein en Marco Borsato 

aankomende zomer. Reizen met trams en bussen van RET richting De Kuip is voor wedstrijden en 

evenementen (op vertoon van een parkeerkaart) reeds gratis.  

 

d) Hospitality niet-business seats (in het kader van peak shaving) 

Hoewel in het afgelopen jaar is gebleken dat de mogelijkheden binnen het stadionterrein beperkt zijn 

wordt intensiever gekeken naar efficiënt ruimtegebruik. Er zullen meer ruimten worden vrijgespeeld en 

de poorten van het stadion gaan eerder open om hiervan gebruik te kunnen maken. Ook wordt het 

onderzoeken van geschikte locaties uitgebreid naar plekken buiten het stadionterrein, in de nabije 

omgeving.  

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

  

2019 2020

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Modal split **

Eerste steiger Piet Smitkade (vervoer over water) R

Start herinrichting Olympiaweg t.b.v. busparkeren R

Implementatie parkeerregime voor 1 wijk R

Tweede (tijdelijke) fietsenstalling F

Overleg over inzet extra treinen F

Afspraken parkeren en steiger noordoever F

Georganiseerd busvervoer vanuit min. 15 locaties F

Gefaseerd invoeren all-in tickets (zie bijsturing) F

Peak shaving en overig

Hospitality niet-business seats uitbreiden F

All-in regeling evenementen uitbreiden F

Communicatie bereikbaarheid actualiseren F

Monitoringsrapportage 2019 F

Bijsturing n.a.v. monitoring en participatie

Locatie(s) tijdelijke fietsenstallingen R/F

Nieuwe inzichten parkeerlocaties en capaciteit R/F

Gericht aanbieden mobiliteitstickets F

Intensiveren accommodatie peak shaving F

** Actiehouder: F = Stadion Feijenoord, R = Gemeente Rotterdam



 
 

 
 

5. Vooruitblik op 2020  
 
 
 

 
 
 

2020 2021

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Modal split **

Tramhalte Stadionweg R

Tramhalte P+R Beverwaard R

Tweede steiger Piet Smitkade (vervoer over water) R

Herinrichting Olympiaweg gereed t.b.v. bussen R

Overleg parkeren voor enkele wijken afgerond R

Overeenkomst extra inzet treinen F

Inhuren parkeercapaciteit en pendel EUR F

Alle kaartverkoop all-in F

Peak shaving en overig

Communicatie gericht op hospitality F

Communicatie bereikbaarheid actualiseren F

Monitoringsrapportage 2020 F

** Actiehouder: F = Stadion Feijenoord, R = Gemeente Rotterdam


