
Q u a l i t y - t e a m  F e y e n o o r d  C i t y  

 

 
1 

 

VERSLAG 

 
VERGADERING 

van het 
Q-TEAM FEYENOORD CITY 

VRIJDAG 19 juli 2019 
 

Voormalige raadszaal deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek – Argonautenweg 23 – 
begane grond 

 

1  PLANNEN (OPENBAAR)  

 

1.1  Korte Stadionweg, Feyenoord/IJsselmonde (3e behandeling)  

 Omschrijving:  Concept DO (definitief ontwerp) stadion Feyenoord 

Ontwerp / opdracht: OMA en LOLA Landscape Architects  

 Dossier:   OLO 4271449 (conceptaanvraag) 
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1.1  Korte Stadionweg, Feyenoord/IJsselmonde (3e behandeling)  

 Omschrijving:  concept DO (definitief ontwerp) stadion Feyenoord 

Ontwerp / opdracht: OMA en LOLA Landscape Architects  

 Dossier:   OLO 4271449 (conceptaanvraag) 

 
Toetsingskader  

Het Quality-team Feyenoord City adviseert het bestuur over de ruimtelijke kwaliteit van bouwplannen binnen het 

gebied aangemerkt als gebiedsontwikkeling Feyenoord City en treedt daarbij in plaats van de reguliere Commissie 

voor Welstand en Monumenten. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.2)  

In de opdrachtformulering aan het Q-team Feyenoord City wordt de integraliteit tussen gebouw, buitenruimte en 

stedenbouw van cruciaal belang geacht.  

Daarnaast heeft het Q-team de conceptaanvraag voor het ontwerp van het stadion getoetst aan redelijke eisen van 

welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 10 van het 

reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

Het ontwerpteam presenteert het architectonisch en landschappelijk ontwerp van het Feyenoord stadion. Het plan 

is aangepast na de vergadering van 10 mei 2019. De wijzigingen zijn onder andere een concretere 

projectbegrenzing en duidelijkere materialisatie.  

 

De ambitie is om de concourse te ontwikkelen tot een levendige buitenruimte waar verschillende evenementen op 

kunnen worden gefaciliteerd. De trappen op de concourse richting het stadion zijn breed vormgegeven en de 

randen hiervan worden zo groen mogelijk gemaakt zodat er niet tegen randen van het gebouw wordt aangekeken. 

De verschillende deelgebieden op de concourse krijgen ieder een ander karakter door te werken met verschillende 

materialen op het maaiveld van de concourse. Hierbij wordt gedacht aan verschillende korrelgroottes en stains. 

Waar de Strip de concourse raakt wordt een Walk of Fame voorgesteld met voetstappen van Feyenoord spelers. 

Het Varkenoordseviaduct zal als verbindingsstuk fungeren tussen de stad en het stadion. Om dit te bewerkstelligen 

wordt een 3,5 meter hoge draagconstructie gecreëerd die wordt ontwerpen als sportieve wand. De staalconstructie 

blijft zichtbaar vanaf de openbare ruimte en zal bijdragen aan de beleving rondom het stadion door bijvoorbeeld 

een groot Feyenoord Logo te plaatsen en op wedstrijddagen de wedstrijd op een scherm uit te beelden. De 

concourse wordt op enkele plekken voorzien van doorvalbeveiliging met een stalen handrail en gaas.  

 

Het gevelontwerp van het stadion wordt gepresenteerd aan de hand van tekeningen en handschetsen van details. 

Het ontwerpteam benadrukt dat het creëren van een sacrale uitstraling een terugkomende ontwerpkeuze is, die 

alleen geldt voor de uitwerking van de betonnen kernen. De kernen werden eerder voorgesteld als massieve 

betonnen elementen met frivole gevelopeningen. Er is gekozen om af te stappen van dit ontwerp en te kiezen voor 

een meer industrieel karakter door verticale groeven toe te passen. Deze worden door middel van een glijkist 

vervaardigd. In een gelijkmatig patroon worden verticale openingen toegepast om een spel van daglicht in de 

kernen te realiseren. De begane grond onder de concourse wordt voorgesteld met een geperforeerde 

gevelbeplating met grote ronde openingen. Het dak blijft, zoals eerder gepresenteerd, een te openen dak. 

Voorgesteld wordt om dit te bekleden met polycarbonaat platen, omdat deze daglichttoetreding verzorgen en 

tevens geluid isoleren. 
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Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Stedelijke knooppunten 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Welstandcriteria Stedelijke Knooppunten 

Ruimtelijke inpassing 
- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  
- Bouwinitiatieven verbeteren het ‘gezicht’ en de uitstraling van het stedelijke knooppunt richting de stad en de 

openbare ruimte. 
- Bouwinitiatieven dragen bij aan een betere verweving van de verschillende niveaus en onderdelen van het 

stedelijke knooppunt.  
- Bouwinitiatieven (waaronder hoogbouw) zijn in maat en schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en de 

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 
- Nieuwbouw is in massaopbouw afgestemd op de specifieke positie die het gebouw inneemt binnen het grotere 

geheel. 
- Het gevelontwerp is consequent en goed van verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de 

omliggende bebouwing.  
- Entreegebieden van gebouwen, inclusief luifels en logo’s, zijn uitnodigend en kwalitatief hoogwaardig 

vormgegeven.  
- Beganegrondgevels aan de openbare ruimte hebben een bij de situatie passende openheid. In woon-, winkel-, 

en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst. 
- De begane grondverdieping past in maat en schaal bij het karakter van de straat.  

Materiaal, kleur en detaillering 
- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

hebben voor het uiterlijk.  
- In woon-, kantoor- en winkelgebieden zijn detaillering en materiaalgebruik van de beganegrondgevel aan de 

straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever). 
- Daken die zichtbaar zijn vanuit de omliggende bebouwing krijgen dezelfde kwaliteit als de gevel en worden 

ingericht als groene daken (of op andere wijze aantrekkelijk vormgegeven). 
- Het nachtbeeld is onderdeel van de ontwerpopgave en gaat uit van richtlijnen zoals verwoord in het Lichtplan 

Rotterdam. 
- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 
- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet.   

 

Reactie van het Q-team op de ingediende conceptaanvraag voor het stadion 

Het Q-team bedankt het ontwerpteam voor het aangepast plan waarin kwaliteit geleverd wordt en verwacht dat 

deze ook geborgd blijft in de verdere uitwerking. 

 

Landschappelijk gezien ontstaat een meer overtuigend beeld van de aanlanding van de trappen in het 

Mallegatpark. De kant van de Strip heeft echter nog meer uitwerking nodig om hier een goed beeld bij te krijgen. 

Dit geldt eveneens voor de noordzijde van de concourse, waarvan nog onderbelicht is hoe verbindingen worden 

gemaakt tussen de trappen en het getijdenpark. Hier speelt ook mee dat deze ruimte onaangenaam lijkt door de 

schaduw, wind etc. als verblijfsruimte, terwijl de kwaliteiten van een stadion aan het water juist benadrukt dienen te 

worden. De studie naar de verbindingen bij de Colloseumweg en de Rosestraat klinkt veelbelovend en dient 

voortgezet te worden. Dit alles dient geborgd te worden in een landschapsplan dat antwoord geeft op de vraag hoe 

verschillende onderdelen worden verbonden, zoals water, duurzaamheid, biodiversiteit. 

 

Het architectonisch concept van een schaal bekleed met een diagrid is overtuigend, echter wordt dit concept niet 

ondersteund door de huidige optelling van geveltypen. De kernen hebben de sacrale schaal maar missen de 

menselijke maat daar waar ze op de concours staan. Het blijft daardoor te industrieel. Terwijl de gevels en plafonds 

achter het grid juist te veel een optelling is van technische oplossing. Hier mist de grote schaal of abstractie die 

nodig is om het theatrale effect te ondersteunen.    
Ditzelfde geldt voor de theme rooms die nog niet zijn uitgewerkt, deze dreigen het zuiver gevelconcept te 

doorbreken doordat ze, in het huidig voorstel, concurreren met de kernen. Het diagrid zelf met een gelaste knoop is 

een waardevol concept waaraan vastgehouden dient te worden. Wel dient aangetoond te worden dat dit diagrid 

voldoende bestendig is tegen externe invloeden zoals duiven, weersomstandigheden etc. Ook dient aangetoond te 
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worden dat dit diagrid naadloos op het beton aansluit zonder voetplaatjes. De keuze om aan de waterzijde van de 

concourse geperforeerde stalen gevelplaten toe te passen wordt niet ondersteund. Het monumentale van de 

trappen en de robuustheid van die plek aan het water vragen om een ander voorstel, wat minder fragiel oogt en 

zich meer verhoudt tot het water en het getijde park. Ook wordt aandacht gevraagd voor de uitwerking van de 

betonnen kernen. De kernen zijn erg sterk in het aantonen van de grootse schaal van het gebouw maar doen nog 

onvoldoende met de beleving van de bezoekers. De toegang tot het gebouw in deze kernen bevindt zich namelijk 

op het opgetilde maaiveld. Het is een ontwerpopgave om deze grootsheid ook te ervaren wanneer men op het 

opgetilde maaiveld de kernen binnenkomt. Dit wordt nu nog onvoldoende bereikt door de voorgestelde deuren. 

Hierbij wordt benadrukt dat het concept van dichte kernen en vrij zicht in het stadion op de hoogte van de 

concourse een kwaliteit is die behouden dient te worden. Het dak, wat wordt voorgesteld in polycarbonaat, is erg 

kwetsbaar voor condens en weersomstandigheden. Om te voorkomen dat dit materiaal het gevelbeeld aantast 

dient aangetoond te worden dat het duurzaam genoeg is om op een dergelijke manier te worden toegepast. 

 

De logistieke uitwerking van het plan komt samen onder de concourse. De manier waarop bussen, auto’s etc. het 

stadion binnenkomen en welke kwaliteiten deze ruimtes hebben is nog onderbelicht en dient de komende 

vergadering toegelicht te worden. Op en om de concourse dienen geen hekwerken toegepast te worden zoals 

reeds eerder is gepresenteerd. Aangetoond dient te worden waar en hoe extra maatregelen in de buitenruimte 

worden vormgegeven. Signing en reclame maakt ook onderdeel uit van de uitstraling en beleving van het stadion, 

een reclameplan inclusief bewegwijzering dient de komende vergadering te worden voorgelegd. Ook is de 

aansluiting met het Varkenoordseviaduct van groot belang voor het werken van het concept, omdat dit voor de 

aanlanding en verbindingen in en met de stad zorgt. Aangetoond dient te worden hoe wordt omgegaan met de 

bestaande viaduct, op conceptueel en pragmatisch niveau. De ambitie om het viaduct meer kwaliteit te geven is 

binnen handbereik maar vraagt wel om een zorgvuldige uitwerking en detaillering waar het Q-team inzicht in 

vraagt. 

  

Het Q-team is enthousiast over de gemaakte stappen in het ontwerp maar heeft hiernaast ook nog veel 

vraagtekens over de verdere uitwerking en borging van de getoonde kwaliteit. Ook is nog onvoldoende belicht op 

welke manier de bestaande en nieuwe bewoners van het plangebied en de omliggende wijken gebruik kunnen en 

zullen maken van de openbare ruimte. Het Q-team benadrukt het belang van een ontwerp dat duidelijke 

demarcaties krijgt maar niet afhankelijk is van andere ontwikkelingen in het masterplan. Het ontwerpteam dient aan 

te tonen, door middel van scenario’s, dat de kwaliteit geborgd blijft, onafhankelijk van toekomstige ontwikkelingen. 

De eerste fase dient een consistent eindbeeld op te leveren. 

 

In een nadere uitwerking van het plan verwacht het Q-team antwoord op de bovengenoemde opmerkingen. 

Er kan vooralsnog geen positief advies aan het bestuur worden geven voor het ontwerp van het stadion, 

zonder voldoende overtuigende oplossingen op de bovenstaande punten. 


