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Geacht college,  

 

Hierbij sturen wij u het ongevraagd advies inzake Feyenoord City, dat de Wijkraad Feijenoord in 

haar vergadering van 9-10-2019 heeft vastgesteld. 

 

11 september jl. zijn wij door de projectgroep Feyenoord City geïnformeerd over het masterplan 

Feyenoord City. Dit masterplan is zeer complex en strekt zich uit over de gebieden Feijenoord en 

IJsselmonde. Tijdens de consultatie is aangegeven dat er geen formele adviesronde is, maar dat 

wij de mogelijkheid hebben om een reactie te geven. Deze reactie worden verzameld en als bijlage 

meegezonden aan het College. 

In deze brief geven wij u de reactie van de wijkraad Feijenoord. 

 

Als sinds de Deelgemeentetijd zijn er meerdere plannen gepresenteerd voor een vernieuwd 

stadion. Met als eindresultaat het huidige plan waarin de huidige kuip een nieuwe bestemming 

krijgt en er een geheel nieuw stadion wordt ontwikkeld op een nieuwe locatie. Het aanleggen van 

een nieuw stadion is de aanleiding om tot een nieuw masterplan voor het gebied. 

 

Wijkraad Feijenoord wil graag intensief betrokken blijven het gehele proces en op de separate 

onderdelen geconsulteerd worden en om advies gevraagd worden.  

In het bestemmingplan zijn een aantal zaken nog niet geheel duidelijk en de wijkraad maakt zich 

zorgen over de zorgvuldigheid en de haalbaarheid en wil daarom betrokken blijven.  

 

Het advies 

De wijkraad is verbaasd over het besluit om de plannen voor de derde oeververbinding en het 

masterplan Feyenoord City separaat te behandelen. Wij zien een duidelijke samenhang en vele 

consequenties voor de wijk Feijenoord bij keuzes die in beide plannen genomen worden. Wij 

adviseren u dan ook het besluit om deze projecten als één geheel te zien en in samenhang te 

behandelen en uit te voeren. 

Over het algemeen staat de wijkraad positief over het plan Feyenoord City en de mogelijke 

effecten voor de wijk. Denk hierbij aan nieuwe banen en mogelijkheden voor de bewoners en 

ondernemers, zeker als bewoners en ondernemers vanuit Wijk Feijenoord kunnen invullen.  Deze 
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gebiedsontwikkeling is iets wat Rotterdam Zuid en nodig heeft en zeker ook de wijk 

Feijenoord.Daarom vragen wij aandacht voor onderdeel “Mallegatpark” uit het plan. Deze 

beeldbepalende locatie is al jaren een iconische entree van de wijk Feijenoord en wij stemmen er 

dan ook zeker niet mee in, dat dit park toegevoegd wordt aan het gebied IJsselmonde. Wat ons 

betreft hoort het Mallegatpark bij Feijenoord en dat mag en kan niet veranderen. Door Mallegat 

geografisch bij de wijk Feijenoord te laten, adopteren we graag Feyenoord City in wijk Feijenoord 

en omarmen we de kansen die het met zich meebrengt. 

 

Een ander aandachtspunt is, in het plan is er spraken van het creëren van een grote parkeerplaats 

op het Mallegatpark voor ongeveer 45 bussen voor de supporters of bezoekers van een 

evenement in het nieuwe stadion. Als dit idee werkelijk zijn beslag krijgt denken wij dat dit voor 

overlast gaat zorgen voor o.a. de bewoners van de Oranjeboomstraat. Daarnaast zijn straten in 

Wijk Feijenoord niet gebouwd zijn op de belasting van een dergelijke stroom van grote voertuigen. 

Wij voorzien hier dus een wezenlijk knelpunt. Vooral ook in relatie tot de afsluiting van de 

Oranjeboomstraat en de Korte Stadionweg.  

Daarbij wil de Wijkraad wel een kanttekening maken dat er nu al een grote druk is op de huidige 

parkeerplaatsen binnen de wijk, en als er evenementen en wedstrijddagen zijn er een betere 

handhaving kan plaatsvinden op de wildparkeerders, of betaald parkeren ingevoerd kan worden 

om de wildparkeerders op afstand te laten parkeren. 

 

In het plan wordt ook gesproken over een Appartementencomplex in het Mallegatpark waar op dit 

moment het gas verdeelstations zit. Maar in de plannen is nog niet duidelijk hoe dit 

appartementencomplex bereikt kan worden door de nieuwe bewoners.  

 

Als Feyenoord City doorgaat zou het een mooi gebaar zijn voor wijk Feijenoord om meer bomen in 

de wijk te plaatsen die de CO2 sneller uit de lucht haalt of fijnstof tegenhoud. Daarnaast is een 

betere ontsluiting van de wijk ook een punt wat we graag aan de orde willen stellen. Oudere 

bewoners zouden graag weer een direct OV-verbinding willen tussen Wijk Feijenoord en 

Winkelcentrum Keizerswaard. Door de herontwikkeling van dit gebied, zien wij ook hiertoe 

mogelijkheden. 

 

Daarnaast maken wij ons zorgen over het verkeersknooppunt Rosestraat/ Laan op Zuid. Op dit 

knooppunt komen verschillende verkeerstromen bij elkaar. De huidige situatie is al zeer onveilig. In 

het plan is het voornemen om hier een extra complexiteit toe te voegen door ook de opstapplaats 

voor de Tram hier te situeren. Dat lijkt ons zeer onwenselijk en gevaarlijk en wij adviseren u dan 

ook dit niet te doen. Wij vinden een opstapplaats op gelijke hoogte, direct bij de entree van het 

Stadion een veel logischere en veiligere keus. 

 

Kortom wij adviseren u om de projecten derde oeververbinding en Feyenoord City te koppelen  

daarnaast zien wij nog vele vragen en knelpunten die die aandacht vragen bij de uitwerking. De 

wijkraad Feijenoord staat dus positief tegenover de ontwikkelingen rondom Feyenoord City, maar 

wenst zeer intensief betrokken te blijven bij de ontwikkeling en uitvoering omdat er nogal wat 

punten zijn die de wijk en haar bewoners direct raken. Hetzij als bedreiging hetzij als kans. 

 

Wij verzoeken u om ons advies over te nemen en zien uw reactie graag tegemoet. Natuurlijk 

worden wij ook graag op de hoogte gehouden van verdere besluitvorming. 
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Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

  

 

 

Wijkmanager 

N. Djorai 

  

Technisch voorzitter 

 M. Daoudi 

 

 

 

 

 

 


