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1. INLEIDING
1.1 Aanleiding
Met het Masterplan Feyenoord City laat Feyenoord zien dat zij voornemens is
om de Stadiondriehoek en het gebied ten westen van de Veranda de komende
jaren verder te ontwikkelen en daarmee invulling te geven aan de ambities van
de door het college van B&W vastgestelde gemeentelijke gebiedsvisie Stadionpark (Rotterdam, september 2016). Woningbouw, divers commercieel programma, sport gerelateerde voorzieningen en een nieuw en groter stadion met
63.000 plaatsen maken onderdeel uit van het plan. Met een breed programma
aan activiteiten in dit gebied, naast de bestaande functies en de te ontwikkelen
Sportcampus, is een robuust mobiliteitsplan een vereiste.
De gebiedsontwikkeling Feyenoord City met het nieuwe Stadion aan de Maas
ter hoogte van de huidige locatie van de Gamma biedt kansen en uitdagingen.
Uitdagingen om alle bezoekers op een veilige, betrouwbare en comfortabele
manier naar het stadion te krijgen. Kansen om hierbij een sprong te maken
op het gebied van duurzame mobiliteit en te functioneren als katalysator van
andere ruimtelijke ontwikkelingen en functies in het gebied.
1.2 Doel
Concrete doelen voor het mobiliteitsplan zijn:
1. Faciliteren van de gebiedsontwikkeling Stadionpark met bijbehorend
stadion.
2. Beperken van de huidige overlast.
Daartoe is een mobiliteitsstrategie ontwikkeld met als belangrijke uitgangspunten:
•

•
•
•

Optimaliseren met betrekking tot spreiding van bezoekers over:
• de verschillende vervoerwijzen (modal split)
• het tijdstip van reizen (peak shaving)
• verschillende routes (ontvlechten)
Waarborgen van de doorstroming van het hoofdwegennet.
Beperken van de (parkeer)overlast in de omliggende gebieden.
Waarborgen van een veilige verkeerssituatie.

1.3 Werkwijze
Begin 2016 is, tegelijk met de gebiedsvisie, een eerste versie van het mobiliteitsplan vrij gegeven voor participatie. In de aanloop naar de definitieve
gebiedsvisie en het voorliggende definitieve mobiliteitsplan is een participatietraject doorlopen. Hierbij zijn diverse gesprekken gevoerd met omliggende bedrijven, omwonenden, Feyenoord, stadion Feijenoord en politie en zijn vragen
met betrekking tot mobiliteit gesteld. Ook zijn de plannen gepresenteerd aan
de gebiedscommissie IJsselmonde en de werkgroep verkeer in Feijenoord.
In een eerdere fase is er een enquête onder 4000 supporters van de Kuip gehouden (bron: Erasmus Universiteit Rotterdam, 2014) met betrekking tot hun
mobiliteitsgedrag en de bereidheid dit te veranderen.
De verantwoording voor de getallen en maatregelen die in dit mobiliteitsplan
genoemd worden (bijvoorbeeld het benodigd aantal fietsparkeerplaatsen in de
directe nabijheid van het stadion of maatregelen ten behoeve van het openbaar vervoer) kent zijn weerslag in verkennende gesprekken die met belangrijke stakeholders als de NS en RET gevoerd zijn.
1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk twee zullen om te beginnen de kaders beschreven worden waar
binnen dit mobiliteitsplan tot stand is gekomen. Voor deze opgave is het immers van belang een relatie te leggen met de ambities uit het Stedelijk Verkeersplan, de gebiedsvisie Stadionpark en de planontwikkeling rondom Feyenoord City. In het derde hoofdstuk wordt beschreven hoe het verkeer tijdens
een evenement in de Kuip momenteel geregeld wordt, met welke vervoerwijze
bezoekers naar het stadion komen en welke knelpunten dit in de huidige situatie oplevert om van daaruit de stap te kunnen maken naar een mobiliteitsstrategie voor het nieuwe Stadion (hoofdstuk vier). In hoofdstuk vijf wordt deze
strategie uitgewerkt en ontstaat er inzicht in het hele samenhangende pakket
aan benodigde maatregelen die horen bij de planontwikkeling van Feyenoord
City inclusief een nieuw stadion. Na hoofdstuk zes, waarin de robuustheid van
dit maatregelenpakket getoetst is voor verschillende toekomstige evenementen, vindt in hoofdstuk zeven een onderverdeling plaats naar de partijen die
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en realisatie van alle benodigde mobiliteitsmaatregelen. Als laatste worden in hoofdstuk acht en negen de fasering
van het mobiliteitsplan in relatie tot de gebiedsontwikkeling én het vervolgproces beschreven.
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2. KADERS
2.1 Stedelijk Verkeersplan
Het Stedelijke Verkeerplan speelt in op de verdichting van Rotterdam en de
regio met nieuwe inwoners, meer arbeidsplaatsen en extra recreatieve voorzieningen. Mobiliteit is hierin geen doel op zich, maar randvoorwaardelijk voor
een sterke economie, gezondheid en de ruimtelijke kwaliteit. Een beter evenwicht tussen de verschillende vervoerwijzen (voetganger, fiets, openbaar vervoer en auto) én een betrouwbaar netwerk dat functioneert op stedelijk, regionaal en randstedelijk schaalniveau is daarbij essentieel.
Eén van de belangrijke opgaven daarbij is om Rotterdam-Zuid aan te sluiten
op het regionaal openbaar vervoer netwerk in de stad. Afgezien van de Erasmuslijn, ontbreekt het op Zuid aan vitale regionale openbaar vervoer verbindingen. Een nieuw stedenbaanstation met de daarbij behorende verbindingen
(loop- en fietsroutes vanuit de wijken en toeleidend openbaar vervoer) is hier
een belangrijke stap in. Een nieuwe oost-westcorridor tussen Stadshavens –
Hart van Zuid – Stadionpark en Erasmus Universiteit – draagt bij aan de aantrekkelijkheid van woonmilieus en vergroot de bereikbaarheid van het areaal
aan potentiele arbeidsplaatsen in de regio voor mensen die op Zuid wonen.
Het geringe aantal mogelijkheden om de Maas met de fiets en/of het openbaar
vervoer te kruisen, beperkt bewoners van Rotterdam-Zuid in hun toegang tot
voorzieningen en in de werkgelegenheid. Daarnaast zorgt het gering aantal
verbindingen ook voor dreigende capaciteitsproblemen voor het Maaskruisend
openbaar vervoer als de metro en de tram. Meer vervoer over water is een
belangrijke kans om de barrièrewerking van de rivier te verminderen. Maar
ook het beter in de structuur opnemen van de Willemsbrug voor alle modaliteiten kan hier aan bijdragen. Voor Stadionpark betekent dit specifieke aandacht
voor de Rosestraat en een doortrekking naar de Collosseumweg.
Andere belangrijke ambities uit het Verkeersplan betreffen het beter benutten van het water, een kwalitatief hoogwaardig en herkenbaar fietsnetwerk
en goede ketenvoorzieningen (P+R plaatsen en fietsparkeervoorzieningen bij
stations). Het zoveel mogelijk slechten van barrières voor de fiets in de stad
(zoals het spoor op Zuid) is hierbij een belangrijke opgave. Stadionpark kan
hierbinnen uitgroeien tot een nieuw stedelijk knooppunt in de metropoolregio.
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2.2 Gebiedsvisie Stadionpark
Het Stadionpark ligt op een prominente plek in stad, maar kent met de door
en langs het gebied lopende infrastructuur ook veel barrières. De ontwikkeling
van het Stadionpark moet benut worden om een aantrekkelijkere rivieroever te
creëren en de barrières op te heffen. Hiermee kan het Stadionpark de stadswijken van Zuid een waterfront aan de rivier bieden en daarmee bijzondere
woonkwaliteit toevoegen. Voor de ontwikkeling van het Stadionpark zijn in de
gebiedsvisie de volgende ambities opgenomen:
1.
2.
3.
4.

Stadionpark als vrijetijdsgebied
Stadionpark als onderdeel van Rotterdam woonstad
Stadionpark als economische motor
Stadionpark als mobiliteitsknoop

Stadionpark moet een belangrijke recreatieve en sportieve rol voor de omgeving spelen. Goede verbindingen voor het langzaam verkeer naar de omgeving zijn daarbij cruciaal. Het slechten van de barrières van spoor, snelwegen,
drukke verkeerswegen en bedrijfsterreinen is een essentiële opgave om het
Stadionparkgebied goed te verankeren aan de omgeving en de potentie van
de ligging aan de rivier ten volle te benutten. Met name de verbindingen met
de gebieden aan de westzijde van het spoor worden sterk verbeterd. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van de hoogteligging van Feyenoord City en de verhoogde rondgang van het nieuwe stadion, die in het gebied zelf weer aansluiten op maaiveld. Hiermee kunnen nieuwe verbindingen worden gecreëerd bij
de kruising 2e Rosestraat (naar Parkstad en Afrikaanderwijk) en bij de Riederlaan. Het Stadionviaduct behoeft op niet al te lange termijn vervanging.
Dit biedt kans voor meer ruimte voor de voetganger en de fietser. Vanaf deze
route zullen de toegangen het gebied in worden verbeterd.
Het Maasparcours vormt een belangrijke verbinding in het Waterfront en deze
wordt fors verbeterd. Met de stadionontwikkeling en de daarin opgenomen
continue route langs het water wordt de aansluiting langs de oever naar het
Mallegat gerealiseerd. Met de extra brug vanaf het Eiland van Brienenoord
wordt ook de route aan de oostzijde aantrekkelijker en is de oever langer te
volgen. Naast deze extra kortsluitingen in de route zal het aantrekkelijker maken, vergroenen en verlevendigen van de rivieroever bijdragen aan een verbeterde beleving van het Maasparcours.

Gebiedsontsluiting
De bereikbaarheid van het gebied is belangrijk voor de ontwikkelmogelijkheden. Het gebied kent een goede bereikbaarheid voor de auto. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is redelijk met de langskomende tramlijnen,
maar een verbetering is wenselijk: zowel voor het gebied als voor Rotterdam-Zuid. In het Stedelijk Verkeerplan zijn een nieuwe oostelijke oeververbinding, hoogwaardig openbaar vervoer over de Willemsbrug en de Rosestraat
en een nieuw stedenbaanstation geagendeerd (zie paragraaf 2.1). Zij kunnen
de bereikbaarheid van het gebied fors verbeteren.
De auto-ontsluiting van de gehele gebiedsontwikkeling vindt voornamelijk
plaats via de bestaande hoofdstructuur. De buitenring (met op de Olympiaweg
een aangepast profiel) ontsluit het intensieve recreatieve programma, wat zijn
adres met name aan de Olympiaweg kent. De woningbouw in de sportcampus
en Stadiondriehoek wordt ontsloten via de aangepaste Coen Moulijnweg.
De Stadionweg is een belangrijke en onmisbare invalsweg voor de stad. Tegelijk is een betere verbinding tussen Sportstad en het Waterfront gewenst.
De ongelijkvloerse verbinding over de Stadionweg ter hoogte van het nieuwe
Stadion vormt een goede verbinding tussen het station, de achterliggende wijken en het Waterfront. Met een aantrekkelijkere route aan beide kanten van
de Stadionweg, kan ook de huidige oversteek ter hoogte van de Puck van
Heelstraat een prima verbinding tussen Sportstad en Waterfront vormen. Aan
de rand van het projectgebied kan een doorkoppeling van de Rosestraat met
de Collosseumweg een goede verbetering van de autobereikbaarheid betekenen. De structuur van Rotterdam-Zuid wordt fors verbeterd en de kruising
Laan op Zuid/Rosestraat kan veel beter functioneren, hetgeen ook de bereikbaarheid van het Stadionpark ten goede komt.
Voor de fiets wordt gebruik gemaakt van de door het gebied lopende stedelijke
fietsroutes, met als toevoeging de route over de binnenring om het recreatief
programma te bereiken (zie gebiedsvisie Stadionpark). Waar nodig zullen verbeteringen vanuit comfort of veiligheid worden aangebracht.
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2.3 Feyenoord City
Het mobiliteitsplan kent een grote samenhang met het concept Masterplan
Feyenoord City. Er is sprake van een driehoek waarin de producten tot stand
zijn gekomen: Masterplan, mobiliteitsplan en parkeerstudie. Het Masterplan
Feyenoord City vult de ambities van de gebiedsvisie Stadionpark verder in. De
ambities van Feyenoord City zijn:
•
•
•
•
•
•

het verbinden van de omliggende wijken;
realisatie van een nieuw icoon aan de Maas;
transformatie van de publieke ruimte;
trigger zijn voor een duurzame impuls op Rotterdam Zuid;
creëren van nieuw ontwikkelpotentieel;
verbeteren van de mobiliteit voor langzaam- en autoverkeer.

Voor Feyenoord City wordt ingezet op een aantrekkelijk gebied met een divers
programma en een aantrekkelijke openbare ruimte. Binnen Feyenoord City
zijn daarbij 5 deelprojecten te onderscheiden: het nieuwe Stadion, de herontwikkelde Kuip, de Strip, de Urban Bridge en de driehoek rond de Kuip. Er is
sprake van een gemixt programma en met veel ruimte voor woningbouw (ca
1.600 woningen) en 76.000 m2 commercieel en maatschappelijk programma.
Verbindingen zijn zeer belangrijk in het Masterplan. De barrières over het
spoor worden geslecht in het verlengde van de Riederstraat en bij de Rosestraat, waar een voorname entree van het station en het gebied komt. Daarnaast worden doorlopende routes vormgegeven die de langzaam stijgende
Strip (dak van parkeergarage die vanaf de Kuip oploopt van één naar drie
verdiepingen bij de Stadionweg) en hoogliggende concourse van het nieuwe
Stadion gebruiken. Bij het nieuwe Stadion komt aan de rivierzijde een doorlopende langzaam verkeerroute langs het water en ook een aanlegplaats voor
vervoer over water.
Parkeren en fietsparkeren zijn in het masterplan op diverse plekken gesitueerd, op locaties passend bij het programma dat deze voorzieningen nodig
heeft. Voor evenementdagen is een specifieke strategie opgezet om zoveel
mogelijk dubbelgebruik te laten plaatsvinden. De parkeervoorzieningen zijn
op verschillende locaties in het gebied verspreid, waarmee ook voor zowel
autoverkeer als fiets de aanrijdroutes gespreid worden en de voorzieningen uit
verschillende richtingen goed te bereiken zijn.
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3. HUIDIGE SITUATIE
3.1 De bereikbaarheid van de Kuip
De Kuip is een voetbalstadion met een theoretische capaciteit van 51.000 zitplaatsen. Vanuit veiligheidsoverwegingen worden maximaal 47.000 plaatsen
beschikbaar gesteld voor bezoekers. Ingeklemd tussen het NS-spoor en de
tram over de Stadionweg, op steenworp afstand van de watertaxihalte én met
een directe ontsluiting vanaf de A16 voor autoverkeer lijkt het huidige stadion
in de Stadiondriehoek goed bereikbaar. De praktijk is echter weerbarstiger.
De organisatie van grote evenementen in De Kuip leiden met enige regelmaat
tot overvolle treinen, gedrang op de tramhaltes, vele wild geparkeerde fietsen
in de openbare ruimte, congestie op het wegennet en parkeerproblemen en
daarbij komende overlast die als zodanig door bewoners, ondernemers en
bezoekers ervaren wordt.
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Spreiding wedstrijdbezoekers Feyenoord (seizoen 2014 - 2015)
Aantal wedstrijdbezoekers per postcodegebied (4PPC)

AMSTERDAM

HOOFDDORP

geen bezoekers
1 - 25
26 - 50
51- 100
101 - 200

LEIDEN

201 - 400

ALPHEN a/d RIJN

401 - 600

UTRECHT

grens gemeente Rotterdam

DEN HAAG

grens provincie Zuid Holland

ZOETERMEER

rijksweg

GOUDA

DELFT

spoorlijn

ROTTERDAM

HELLEVOETSLUIS

GORINCHEM

DORDRECHT

ZIERIKZEE

BREDA

BERGEN OP ZOOM

ROOSENDAAL

TILBURG

3.2 De bezoeker
Om inzicht te krijgen in de herkomsten, vervoerswijzekeuze en bezoektijden
van de huidige bezoeker is met hulp van de marketing afdeling van Feyenoord
de kaartverkoop voor Feyenoordwedstrijden van het seizoen 2014-2015 geanalyseerd en heeft de Erasmusuniversiteit in november 2014 een enquête
gehouden onder 50.000 supporters van Feyenoord. Hieronder volgen de belangrijkste conclusies.
Herkomst
De herkomst van de bezoeker verschilt per evenement. Van supporters van
Feyenoord is bekend dat zij uit heel Nederland komen. Een analyse van de

postcodegegevens laat zien dat 50% van de bezoekers van een wedstrijd van
buiten de regio Rotterdam (met name Brabant, Zeeland en de Randstad) komt.
Er komen substantiële aantallen bezoekers uit delen van Rotterdam, maar er
komen ook zeker zoveel bezoekers uit de randgemeentes. 25% van de vaste
Feyenoordsupporters woont op fietsafstand (10 km) van De Kuip.
Uit gegevens van de KNVB blijkt dat de geografische spreiding van interlandbezoekers groter is dan die van Feyenoordsupporters. Er komen meer mensen van verder weg naar de Kuip.

0,8%
1,2%
1,3%

5,4%

59,9%

2,9%

0,9%

5,5%

2,3%

9,1%

8,6%
2,1%

Spreiding wedstrijdbezoekers Feyenoord (seizoen 2014 - 2015)
Aantal wedstrijdbezoekers per postcodegebied (4PPC)

Interland Nederland - Andorra (12-10-2012)
Aantal tickets per postcode

Interland Nederland - Ghana
Aantal tickets per postcode

geen bezoekers

≤ 0 (3.076)

≤ 0 (2.639)

1 - 25

≤ 1 (12)

≤ 1 (8)

26 - 50

≤ 2 (374)

≤ 3 (382)

51 - 100

≤ 3 (161)

≤ 6 (412)

101 - 200

≤ 4 (204)

≤ 10 (266)

201 - 400

≤ 5 (95)

≤ 17 (193)

401 - 600

≤ 6 (55)

≤ 29 (99)

≤ 8 (33)

≤ 46 (26)

≤ 10 (15)

≤ 74 (5)

≤ 20 (6)

≤ 200 (1)
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HUIDIGE SITUATIE
27.850 personen
auto

P+R

3.750 personen

auto + OV pendel

9.800 personen
openbaar vervoer

1.400 personen
georganiseerd vervoer

2.000 personen
fiets

2.000 personen
voetganger

totaal aantal personen

46.800

voetganger
4% | 2.000
fiets
4% | 2.000
georganiseerd vervoer
3% | 1.400
openbaar vervoer
18% | 9.800

auto + OV pendel
3% | 3.750

auto
67% | 27.850

Aankomst en vertrek
Feyenoord voetbalt haar thuiswedstrijden momenteel meestal in het weekend
of door de weeks in de avonduren. De aanvangstijden zijn op zondag 12.30,
14.30, 16.30 uur, op zaterdag om 19.45 uur en 19.00 of 21.00 uur op doordeweekse dagen. Ongeveer 30% van de supporters van Feyenoord zegt meer
dan een uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn in het gebied. De
rest (60-70%) komt op het laatste moment aan bij het stadion. Deze piek is
nog groter na afloop van de wedstrijd. Dan vertrekt 85% van de bezoekers in
het eerste half uur.
Aankomst- en vertek in tijdsvakken

100%

00%

Aankomsten vertek in tijdsvakken
voor de wedstrijd
na de wedstrijd

voor de wedstrijd
na de wedstrijd

50%

50%
0%

0-30 min.

30-60 min.

>60 min.

Dit gedrag resulteert in veel mensen die zich tegelijkertijd op de weg of in het
openbaar vervoer begeven met bijbehorend oponthoud en gebrek aan comfort
tot gevolg.
0%

0-30 min.

30-60 min.

>60 min.

Modal split: bezoekers voetbalwedstrijd verdeeld over de verschillende vervoerswijzen
Auto
Uit het onderzoek van de Erasmus Universiteit en uit waarnemingen van de
verkeerspolitie blijkt dat 60 tot 70% van de huidige bezoekers met de auto naar
het stadion komt. Bij een uitverkocht stadion en een gemiddelde bezetting
van 2,5 personen per auto betreft dit 11.000 tot 13.000 auto’s. De capaciteit
van de “officiële” parkeerplaatsen P1 t/m P9 en het tijdelijk parkeren op de
Olympiaweg bedraagt tezamen circa 5000 plaatsen. Een klein deel van de
bezoekers parkeert de auto op het evenementenparkeerterrein Beverwaard
of een andere P+R (gemiddeld ca 1500 auto’s). De rest van de bezoekers die
met de auto naar het stadion komt parkeert deze dus in de omliggende wijken
(circa 6000 auto’s).
OV
Ondanks de goede ontsluiting met het openbaar vervoer komt slechts 20%
van de Feyenoord supporters in de huidige situatie rechtstreeks met de trein
en de tram naar het stadion. NS zet in de meeste gevallen vanaf Rotterdam
Centraal extra treinen in om bezoekers van en naar het stadion te brengen.
Afhankelijk van het type evenement doen zij dat twee á drie uur van te voren

en één á anderhalf uur na afloop. Bij een gemiddelde competitiewedstrijd vervoert de NS 5000 tot 5500 supporters. Het maximaal aantal bezoekers dat
NS in het verleden bij een concert naar de Kuip heeft weten te vervoeren bedroeg 12.000. De RET doet hetzelfde en laat aanvullend op lijn 23, vijftien extra trams rijden. Tien daarvan pendelen tussen Rotterdam Centraal en de Kuip
(lijn 12) en vijf pendelen tussen het evenemententerrein / P+R Beverwaard
en de Kuip. Hiermee vervoert de RET ongeveer 4500 supporters. Daarnaast
stappen enkele honderden supporters uit en in bij de tramhalte op de Bree (lijn
20 en 25). De capaciteit van lijn 12 is met het huidige beschikbare materieel
en de huidige dienstregeling grotendeels benut. Lijn 2, 20 en 25 hebben nog
restcapaciteit. Onder voorwaarde van een hogere frequentie (te behalen door
infrastructurele maatregelen en/of meer materieel) is groei van het aantal bezoekers dat met de tram naar het stadion wil komen mogelijk. Als laatste is er
een kleine groep supporters die met georganiseerd busvervoer of vervoer over
water naar de wedstrijd komt.
Fiets
Het fietsgebruik onder stadionbezoekers is eveneens laag. Hoewel 25% van
hen op fietsafstand van het stadion woont, komt – afhankelijk van de weersomstandigheden – gemiddeld 5% van de supporters werkelijk op de fiets naar
de Kuip. Naast de fysieke barrière van het spoor en het gebrek aan een goede
directe fietsverbinding naar Kralingen en Alexander in het weekend, omdat het
fietsveer dan niet vaart, is het gebrek aan voldoende goede fietsparkeervoorzieningen de grootste belemmering om met de fiets naar het stadion te gaan.
Gedragsverandering
De uitkomsten van de door de Erasmus Universiteit gehouden enquête bieden
drie belangrijke aanknopingspunten voor dit mobiliteitsplan en mogelijke gedragsverandering van bezoekers van het nieuwe Stadion:
1. 44% van de ondervraagden heeft aangegeven een andere vervoerwijze
te willen overwegen.
2. Comfort (47%), reistijd (26%) en flexibiliteit (10%) zijn de belangrijkste
redenen om dit te gaan doen. Hierbij zijn geen grote verschillen te zien
tussen mensen die met de auto komen en mensendie met andere modaliteiten komen
3. Ruim 62% van de geënquêteerden is, om verschillende redenen, bereid
om eerder naar het stadion te komen. 32,5% van de mensen is bereid om
later te vertrekken. Goedkoper parkeren bij langere verblijfsduur, Feyenoord gerelateerde activiteiten of andersoortige activiteiten en voldoende
horecafaciliteiten worden aangegeven als redenen om de totale verblijfsduur in of rond het stadion langer te laten duren.
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3.3 Verkeersregie
Om het verkeer in goede banen te leiden wordt bij evenementen samengewerkt met verschillende stakeholders op het gebied van mobiliteit als Rijkswaterstaat, NS/ProRail, RET, gemeente Rotterdam en de KNVB. De Security
Management Group (SMG) – dochteronderneming van Feyenoord - is verantwoordelijk voor de praktische organisatie (inzet verkeersregelaars) en regelt
de communicatie. De regie ligt momenteel in handen van de verkeerspolitie.
Het centrale punt vanuit de verkeersregie is het Van Zandvlietplein bij de kruising Stadionweg, JF Kennedylaan, Coen Moulijnweg en Stadionlaan. Dit punt
moet blijven ‘draaien’ om het gebied bereikbaar te houden en bijvoorbeeld
terugslag richting de snelweg te voorkomen.

Conclusie
Ondanks de schijnbaar optimale bereikbaarheid van de huidige Kuip leidt de
organisatie van een evenement momenteel tot problemen in de omliggende
gebieden, op de weg en in het openbaar vervoer. Dit is ook te zien in de participatie, waar klachten over parkeren in de omliggende wijken en bedrijventerreinen met bijbehorende overlast (wildplassen, blokkeren nooddeuren, et
cetera) naar voren zijn gekomen. Sommigen nuanceren dit en geven aan dat
de overlast voor hen acceptabel is. Maar er zijn ook klachten over de bereikbaarheid en filevorming.

De instroom van het verkeer wordt gestuurd door middel van het tijdelijk afsluiten van wijken (Sportdorp, Zomerland) en wegen (delen van de Stadionweg,
Coen Moulijnweg en Olympiaweg). Menig Feyenoordsupporter is hier van op
de hoogte en weet zijn weg te vinden rondom de Kuip. Als er zich problemen
of stagnaties voordoen dan worden zij veelal veroorzaakt door bezoekers die
minder bekend zijn, de navigatie volgen en al zoekende in de verkeersstromen
rondom het stadion terecht komen. Een andere factor die voor oponthoud zorgt
zijn de huidige busprocedures. Supporters en de spelers van de uitspelende
partij die met de bus naar de Kuip komen worden begeleid door een cordon
politiemotoren. Vanwege een beperkt aantal alternatieve routes rijden zij over
dezelfde wegen als waarover de Feyenoordsupporters met hun auto naar het
stadion rijden. Een aantal van de motoragenten die de geclusterde bussen begeleiden, rijden vooruit en zetten bij de komende kruispunten het verkeer stil,
om hen zo de ruimte te geven om direct door te kunnen rijden. Op sommige
kruispunten staat het verkeer daardoor meer dan vijf minuten stil. Uitgaande
van een maximum van drie clusters met supporters kan de vertraging oplopen
tot meer dan een kwartier.

•

De belangrijkste oorzaken van deze problemen zijn:

•
•
•
•

het gewoontegedrag en een ingeslopen vanzelfsprekendheid van bezoekers om met de auto naar een evenement te gaan (in combinatie met
onaantrekkelijkheid alternatieven);
een korte periode waarin veel bezoekers – bij gebrek aan activiteiten in en
om het stadion – naar het stadion gaan en deze na afloop weer verlaten;
onderbenutting van de spoorcapaciteit van het openbaar vervoer;
een gebrek aan goede fietsvoorzieningen;
kruisende stromen en afsluitingen.

Belangrijk uitgangspunt bij de uitstroom is het “kwadrantensysteem” waarlangs het verkeer via de windrichtingen van het stadion weg geleid worden.
Ondanks alle inzet leidt de uitstroom regelmatig tot problemen door het grote
aantal auto’s dat het gebied in korte tijd wil verlaten en de beperkte rek in de
afrijcapaciteit van de toeleidende wegen (Stadionweg en IJsselmondse Randweg) naar de A16 en de A15. De IJsselmondse Randweg heeft in de huidige
situatie wel een grotere restcapaciteit dan de Stadionweg.
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openbaar vervoer
36% | 24.275

4.2 Belonen van gewenst gedrag
De bouw van een nieuw stadion en de verhuizing van de club naar deze nieuwe voetbaltempel aan de Maas is een mooie aanleiding om bezoekers bewust
te maken van mogelijk andere vervoerswijzen en hen te verleiden om daar
gebruik van te maken. Om daadwerkelijk tot gedragsverandering over te gaan,
moet er een interventie plaats vinden op de volgende drie aspecten: prijs, snelheid en comfort.

4.3 Peakshaving: spreiden van bezoekers in de tijd
Wanneer een deel van de 63.000 bezoekers eerder naar het stadion komt of
later vertrekt (peak shaving), vermindert dit de drukte in het openbaar vervoer
en de druk op het wegennet. Een belangrijke randvoorwaarde voor peak shaving is dat er meer te doen moet zijn voor en na een evenement. In de huidige
situatie is al te zien dat de horecagelegenheden rond het stadion op evenementdagen vol zitten.

Organisatorische veranderingen maken het daarnaast mogelijk om sterker te
sturen op gedragsverandering. De mobiliteitsstrategie is dan ook geënt op zowel ‘sturen’ als ‘verleiden’ door fietsers, gebruikers van het openbaar vervoer
en de mensen die hun auto op afstand hebben geparkeerd voor hun mobiliteitsgedrag te belonen.

Peak shaving heeft meerdere positieve kanten. Allereerst een aantrekkelijkere
totaalbeleving voor de bezoeker door een kortere en/of comfortabelere reis,
in combinatie met een breder bezoek dan alleen een voetbalwedstrijd. Daarnaast heeft peak shaving ook een aantal grote financiële voordelen voor de
omzet in het Stadionparkgebied. Bezoekers zijn langer in het gebied en de
uitgaven zullen toenemen. Als laatste is relatief minder trein- en tram materieel nodig om bezoekers te vervoeren hetgeen een positief effect heeft op de
exploitatiekosten.

huidig
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aankomst spreiding
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1h
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7h
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wedstrijd
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4.4 Scheiden en spreiden van bezoekersstromen
Om er voor te zorgen dat bezoekers van een evenement in het stadion, maar
ook de mensen die met andere motieven in de omgeving van het nieuwe Stadion moeten zijn zo min mogelijk last van elkaar hebben, is het noodzakelijk
om de verschillende bezoekersstromen die met het openbaar vervoer, de fiets,
de auto of te voet komen zoveel mogelijk van elkaar te scheiden. Dit kan een
verticale scheiding zijn (denk bijvoorbeeld aan een brug over de Stadionweg
van het nieuwe Stadion naar het station), maar ook een horizontale waarbij
routes van elkaar gescheiden zijn en voorzieningen als openbaar vervoerhaltes, parkeerplaatsen en fietsparkeerplaatsen verspreid in het gebied liggen.
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5. UITWERKING
De strategie uit hoofdstuk 5 behoeft een concrete uitwerking om tot de gewenste bereikbaarheid voor het gebied te komen. Mensen veranderen hun
gedrag niet zo maar. In dit hoofdstuk staan de maatregelen benoemd die ingezet zullen worden. De komende jaren worden gebruikt om de maatregelen uit
te proberen en zo nodig bij te sturen.
5.1 Modal Shift
De modal shift is een resultante van de ambities om bezoekers beter te spreiden over de verschillende vervoerwijzen, kansen omtrent het fietsgebruik te
benutten (zie paragraaf 3.2) en de bestaande capaciteit van het spoor, de tram
en de rivier optimaler in te zetten. Om de vervoerswijzekeuze van de bezoekers daadwerkelijk te veranderen wordt met name op combitickets ingezet.
Daarbij wordt specifieke actie ondernomen om ook het georganiseerd busvervoer meer in te zetten. Als laatste moet ook de kwaliteit van de alternatieven
voldoende zijn om mensen tot een andere keuze te bewegen.
Combi-tickets
Eén van de belangrijkste maatregelen die Feyenoord gaat nemen om de gewenste modal shift te bewerkstelligen en de leefbaarheid in de omgeving van
het nieuwe Stadion in de toekomst te waarborgen is het koppelen van alle
tickets aan de wijze waarop bezoekers naar het stadion komen. Bezoekers
kunnen die eenvoudig via een online reserveringssysteem bij Feyenoord kopen. Tegelijkertijd krijgen zij toegang tot een service die hen op de dag van het
evenement een reisadvies en real time informatie verstrekt over bijvoorbeeld
de drukte op de weg of in het openbaar vervoer, beschikbaarheid van vrije
parkeerplaatsen et cetera. Om het gebruik van duurzame alternatieven voor
de auto te stimuleren geeft Feyenoord korting op de toegangs- of seizoenkaart
als supporters op de fiets of met het openbaar vervoer naar het stadion komen.

fietsenstalling. Wanneer bezoekers bij de entree digitaal kunnen aantonen dat
zij met hun persoonlijk aangeschafte vervoerbewijs naar het stadion zijn afgereisd, dan worden zij toegelaten tot het nieuwe Stadion. Zo niet, dan zullen zij
zich moeten melden bij de afdeling Service en Tickets en kan de toegang, bij
herhaald misbruik van het combi-ticket, voor die betreffende wedstrijd ontzegd
worden.
Georganiseerd busvervoer
Feyenoord zet in op een forse groei van georganiseerd groepsvervoer (maximaal 10.000 bezoekers) en gaat daar organisatorisch actief op sturen door:
•
•
•
•
•

het vervoer te koppelen aan een entreebewijs van het stadion;
de samenwerking met de amateurpartners door heel Nederland te intensiveren (uitgangspunt is dat vanaf die locaties bussen gaan rijden);
doelgroepen te benaderen;
een partij in te schakelen die ervaring heeft met het georganiseerd busvervoer bij evenementen;
met de ontwikkeling van Feyenoord City te kijken naar dagarrangementen.

Kwaliteit van de alternatieven
In paragraaf 5.4 wordt uitgewerkt hoe de kwaliteit van het openbaar vervoer
en fiets wordt vergroot en aantrekkelijker gemaakt door fysieke maatregelen.
Feyenoord stuurt daarbij op toename van het gebruik van de trein, tram en vervoer over water (niet alle beschikbare capaciteit wordt benut) door invoering
van eerder genoemde combi-tickets. Daarnaast is zij inmiddels in gesprek met
de NS en RET over langere openingstijden van het huidige NS-station Stadion
en de momenten waarop zij extra of langer materieel nodig hebben om meer
capaciteit en hogere frequenties te kunnen aanbieden.

Bij het aanschaffen van een toegangskaart voor het nieuwe Stadion dient de
koper direct een vervoerswijzepakket te kiezen. Bij voldoende capaciteit is de
vervoerswijze tot enkele uren voor aanvang van het evenement te wijzigen.
Zodoende weet Feyenoord van te voren hoeveel bezoekers op welke vervoerswijze naar het stadion komen en kan zij hier de inzet van bijvoorbeeld
verkeersregelaars op afstemmen. Met de combikaart krijgen bezoekers zowel
digitaal toegang tot de tram, trein, waterbus, parkeergarage of fiets als ook
het stadion zelf. Het voordeel voor bezoekers is dat zij zodoende verzekerd
zijn van een parkeerplek, plaats op de boot of stallingsruimte in de bewaakte
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5.2 Belonen van gewenst gedrag
Dit deel van de mobiliteitsstrategie voor het nieuwe Stadion van Feyenoord, dat
onder de noemer van mobiliteitsmanagement geschaard kan worden, heeft als
doel om de alternatieven voor het autogebruik te stimuleren. Mobiliteit als een
service is een belangrijk uitgangspunt. Diverse maatregelen uit de voorgaande paragraaf dragen al in grote mate bij aan een positieve beïnvloeding van
toekomstig mobiliteitsgedrag. Prijs is een andere belangrijk sturend element.

•
•

de tram naar het stadion komt bijvoorbeeld en zijn ervaringen deelt).
Invoeren van gereduceerd parkeertarief voor auto’s met drie of meer inzittenden.
Instellen van een happy hour drie tot twee uur van te voren, waarbij alle
consumpties 50% goedkoper zijn. En vanaf twee uur na de wedstrijd wederom happy hour.

Om het nieuwe Stadion op een duurzame manier bereikbaar te maken dient
mobiliteitsmanagement een essentieel onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering en exploitatie te worden. Dit vraagt om maatwerk. In deze fase van
planvorming en bij gebrek aan ervaringen is echter nog niet exact bekend
welke maatregelen het meeste draagvlak genieten onder supporters en welke
het grootste effect genereren. Om die reden zal er – in samenwerking met het
bedrijfsleven, horecaondernemingen, verenigingen en supporters - geëxperimenteerd worden met bijvoorbeeld:

Allemaal voorbeelden van acties waarbij verschillende belangen gekoppeld
worden aan de keuze voor vervoerswijze en/of spreiding in de aankomst- en
vertrektijden. Soms ludiek en incidenteel, soms eenvoudig en structureler van
aard. Zij vragen naast samenwerking en maatwerk om een initiator met kennis
van zaken en budget. Feyenoord zal hierin een voortrekkersrol nemen, een
plan opstellen, uitvoeringsorganisatie inrichten en een mobiliteitsfee invoeren
om deze experimenten maar ook de toekomstige exploitatie uit te kunnen voeren.

•

De bouw van een nieuw stadion is in ieder geval een uitgelezen moment om
met de bezoekers in contact te treden en te communiceren over de nut en
noodzaak van mobiliteitsmanagent.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Omgekeerde tarifering: wanneer je minimaal twee uur voor het evenement
komt en minimaal één uur na het evenement weg gaat krijg je korting op
een parkeerkaart. Iemand die laat aankomt en vroeg vertrekt betaalt een
toeslag.
Het bowlingcentrum op de Veranda of een andere ondernemer die in het
stadion mag adverteren met kortingsacties voor/na de wedstrijd.
Bezoekers die gebruik maken van P+R, fiets of scooter, openbaar vervoer
of georganiseerd busvervoer belonen met extra kortingen op fan artikelen.
Lotingen organiseren na afloop waardoor supporters kans maken op leuke
prijzen, kortingsbonnen of activiteiten rondom het stadion op wedstrijddagen.
Parkeerkaarten die uitgerust worden met een tijdsslot.
Een horecaonderneming die een tijdelijke fietsenstalling ‘beheert’ en daardoor extra omzet genereert.
Afstemming van verschillende grote activiteiten (wedstrijd in Topsporthal
of op de Sportcampus).
Invoeren van een evenemententarief in de omliggende wijken en experimenteren met de hoogte daarvan.
Tickets koppelen aan aankomsttijd in het stadion. Indien je minimaal 2 uur
voor het evenement binnen bent, kan men een goedkoper ticket krijgen.
Het geld wat daar aan wordt uitgegeven kan weer terug verdiend worden
door horecaopbrengsten.
Inzetten van superpromoters (een oud-voetballer die twee wekelijks met
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Kortingsarrangement
5.3 Peakshaving
Peak shaving wordt tot op heden nog niet veelvuldig of bewust ingezet om
mobiliteitsopgaven op een slimme manier op te lossen. De ontwikkeling van
het nieuwe Stadion en Feyenoord City biedt kansen om dit daadwerkelijk in
te zetten en de capaciteit van de infrastructuur beter te benutten. Concreet
worden onderstaande maatregelen getroffen om de grote bezoekersstromen
verspreider in de tijd Feyenoord City in te laten komen en te verlaten.
Extra hospitalityruimte
In de huidige situatie bieden het Maasgebouw voor zakelijke gasten en de Legioenzaal, Stadionzaal en Maaszaal voor fanatieke supporters plek aan 6000
bezoekers. Feyenoord realiseert in haar nieuwe stadion veel meer hospitalityruimte om bezoekers voorafgaand aan het evenement en na afloop langer
in het stadion te houden door meer ruimtes te creëren voor zakelijke gasten
en grotere ruimtes te realiseren voor gewone fans met arrangementen en/
of vertier. Hiermee wordt de capaciteit van hospitalityruimtes verdubbeld tot
12.000 bezoekers (of meer). Ook de kwaliteit van de horecavoorzieningen op
de omloop zal beter zijn dan in de huidige situatie. Tezamen met een aantrekkelijkere inrichting van de omloop zal dit ook betekenen dat mensen hier naar
verwachting langer blijven hangen.
De ontwikkeling van Feyenoord City met de uitbreiding van de horeca en andere voorzieningen op de Strip zal mensen ook verleiden tot een langer verblijf.
In de huidige situatie zitten de horecavoorzieningen in de omgeving inmiddels
al vol. Ook de Kuip met zijn programma zal hierin een rol vervullen.
Arrangementen en activiteiten
Extra ruimte realiseren is één, maar evenzo belangrijk is een nieuwe programmering van arrangementen en activiteiten. Met de ontwikkeling van Feyenoord
City is het goed denkbaar dat een dagje of avond Feyenoord City wordt aangeboden met een wedstrijd als onderdeel daarvan. Door Feyenoord zelf wordt
daarnaast ingezet op kortingsarrangementen en zakelijke arrangementen.
Deze worden tegelijk met de aankoop van het ticket aangeboden.
De samenstelling van de pakketten vindt plaats in overleg met de betrokken
partijen. Met de Spido en Pathé zijn reeds positieve gesprekken gevoerd over
een samenwerking.

+
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+

+

+
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+

+
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Arrangement: bijvoorbeeld business boot arrangement
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Openbare ruimte
Na het verlaten van de zitplaats in het stadion of het voertuig waarmee supporters naar het stadion zijn gekomen wordt elke bezoeker voetganger. De
inrichting en programmering van de routes en ruimtes tussen het stadion en
de in- en uitstapplaats van het voertuig is zowel vanuit openbare orde als mobiliteit cruciaal om supporters langer in het gebied te houden. De Strip en de
Veranda moeten als zodanig gaan functioneren. Het is goed voorstelbaar dat
er kleine optredens, urban sports-demonstraties of andere activiteiten op de
Strip worden geprogrammeerd om op die manier bezoekers langer in het gebied te houden.
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5.4 Vergroten capaciteit en comfort middels fysieke maatregelen
Gedragsbeïnvloeding en het bewerkstelligen van een aantrekkelijke reis naar
het gebied, binnen de geformuleerde uitgangspunten met betrekking tot de
doorstroming van overig verkeer, (parkeer)overlast en veiligheid, is niet voldoende om het verkeer naar Feyenoord City in goede banen te leiden. Hiervoor zijn ook fysieke maatregelen nodig die leiden tot capaciteitsvergroting,
ontvlechting van verkeersstromen en comfortverbetering. Hierbij wordt niet
alleen ingezet op een ruimtelijke spreiding van haltes, parkeerplaatsen en fietsenstallingen maar ook op het scheiden en verruimen van routes van en naar
die voorzieningen. Daar zijn de volgende fysieke maatregelen voor nodig.

5. een opgang aan de zijde van de Olympiaweg (lift en trap)
6. een overkapping van het bestaande perron
7. een voetgangersbrug over de Stadionweg als onderdeel van de route naar
het nieuwe Stadion, Strip-Noord en de rivier

Trein
Met betrekking tot de gewenste toename van het treingebruik wordt voorgesteld om de frequentie van de trein te verhogen en/of langer materieel in te
zetten en de openingstijden van het huidige evenementenstation Stadion te
verruimen. Om de groei van het aantal treinreizigers vervolgens te faciliteren
wordt er, over alle sporen, Olympiaweg en Stadionweg, een directe en bredere
voetgangersroute van het perron via de Strip naar de entree van het stadion
gerealiseerd. Deze route vormt op niet-wedstrijddagen ook de directe verbinding van de omliggende woongebieden Hillesluis en de Veranda met een toekomstig stedenbaanstation wanneer NS besluit hier treinen te laten stoppen.
Tevens wordt er vanuit de beleving van de reiziger voorgesteld om de huidige
perrons – in samenspraak met ProRail - te overkappen. Zodoende hebben
supporters een snel en comfortabel alternatief voor handen. De stadionlocatie
ten westen van de Veranda heeft het voordeel dat zij zowel dichtbij het huidige
evenementenstation Stadion als station Rotterdam Zuid ligt. Hierdoor is een
betere scheiding en spreiding van de bezoekers mogelijk
Samenvattend worden de volgende maatregelen (gefaseerd) getroffen:
1. gekoppeld aan de ambitie voor een stedenbaanstation een nieuwe en bredere voetgangersverbinding over het gehele spoor (120 meter) met daarbij:
2. een verlenging van deze voetvangersverbinding over de Olympiaweg
heen aansluitend op de Strip
3. een opgang aan de zijde van de Collosseumweg (lift en trap), waarmee
ook de wijken verbonden worden met het station, de gebiedsontwikkeling
Feyenoord City en de rivier
4. een brede opgang naar de perrons (lift en trap)
Paleisbrug (bron: http://www.ropstar.nl/paleisbrug-een-verrassend-parkontwerp/)
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tramhalte
looproute van tramhalte naar stadion
reguliere tramlijn
pendeltram

Tram
De maximale capaciteit van het tramnetwerk en de trams zelf wordt nog niet
volledig benut. Om de mogelijkheden voor de tram te vergroten wordt ingezet
op:
•

•
•

het toevoegen van een nieuwe pendel Maashaven-Lombardijen met halte
op de kop van de Putselaan. Deze nieuwe pendel is aantrekkelijk voor
bezoekers vanuit zuidelijke richting die de metro tot hun beschikking hebben, waarvoor de reistijd korter wordt en kan in geval van grote drukte
ook aantrekkelijk zijn voor bezoekers uit noordelijke richting. Ook voor de
bezoekers die in de buurt van lijn 2 wonen wordt de tram naar het stadion
een veel aantrekkelijker reisalternatief. Tevens kunnen parkeerders bij het
Maasstadziekenhuis deze tram gebruiken.
het verhogen van de frequentie van de huidige pendel – gekoppeld aan
parkeren op afstand bij Beverwaard.
beter gebruik van de huidige lijnen: door realisatie van een nieuwe halte
op de Laan op Zuid, in combinatie met de entree tot het gebied vanaf de
Rosestraat, worden lijn 20 en 25 veel aantrekkelijker om te gebruiken voor
vervoer naar het gebied.

ook de woningbouw in de volgende fase van Parkstad kan bedienen.
In overleg met de RET is vooralsnog aangenomen dat:
•

•

de metro, op de verschillende momenten dat er een evenement plaats kan
vinden voldoende capaciteit heeft om de mensen die met de pendeltram
bij metrostation Wilhelminaplein of Maashaven in- of uitstappen, kan verwerken;
een frequentieverhoging van de tram mogelijk is zonder aanpassingen
aan de stroomvoorziening.

Om dit mogelijk te maken moeten de volgende fysieke maatregelen getroffen
worden:
8. een keerlus op de Kop van Zuid om een hogere frequentie te kunnen rijden met de zelfde hoeveelheid materieel
9. aanpassing van de halte Beverwaard (nabij P+R)
10. aanpassing van de huidige halte Stadionweg zodat voetgangers zich niet
massaal ophouden op de kop van de halte
11. een nieuwe halte op de Laan op Zuid ter vervanging van de huidige (krappe) halte op het Varkenoordseviaduct
12. een nieuwe halte op de Putselaan om bezoekers van het stadion en Feyenoord City zo dicht mogelijk bij de opgang naar het stadion af te zetten.
13. een nieuwe verbindingsboog tussen de Putselaan en de Beijerlandselaan
Bovenstaande infrastructurele maatregelen verbeteren niet alleen de bereikbaarheid van de omgeving ten tijde van een evenement, maar dragen ook in
grote mate bij aan een robuuster, flexibeler en toekomstbestendig tramnetwerk
op Zuid. Dat geldt ook voor de nieuwe halte op de Laan op Zuid, waar grote
aantallen studenten van het Albeda College in de huidige situatie niet snel in
en uit kunnen stappen op de smalle halte op het Varkenoordseviaduct en wat
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steiger
looproute van steiger naar stadion
vaarroute

Vervoer over water
De ligging van het nieuwe Stadion van Feyenoord aan de Maas leent zich bij
uitstek voor een serieuze upgrade van het vervoer over water. De RET onderschrijft deze ambitie (bron: Algemeen Dagblad 14 juni 2016). Naast een fascinerende beleving om met waterbussen en watertaxi’s naar een evenement in
het nieuwe Stadion te varen is het voor toeristen en bezoekers vanuit de regio
of vanaf parkeerplaatsen op afstand die langs de Maas liggen, zoals Rivium
Zuid en Stormpolder, ook een snelle manier om naar het gebied te reizen. Te
meer daar de nieuwe halte met 3 steigers (voor 6 waterbussen) aan de Piet
Smitkade op loopafstand van het nieuwe Stadion ligt en bezoekers van het
stadion geen hinder ondervinden van andere verkeersstromen. Om de groei
van het vervoer over water tijdens een evenement in het nieuwe Stadion te
realiseren moeten afspraken gemaakt worden met potentiele dienstverleners
en de gemeenten Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel voor gebruik van
parkeerplaatsen op afstand die aan het water gelegen zijn.

Daarnaast houdt Feyenoord in haar planvorming voor het nieuwe Stadion
rekening met aanlegsteigers voor watertaxi’s en grotere schepen.
Naast het regelen van een aantal organisatorische zaken als het vervoer en
het gebruik van parkeerplaatsen op afstand zijn ook de volgende fysieke maatregelen nodig:
14. drie aanlegsteigers (voor zes waterbussen) aan de Piet Smitkade
15. een nieuwe aanlegsteiger voor een waterbus ter hoogte van Rivium Zuid
16. aanlegmogelijkheden voor watertaxi’s en twee waterbussen aan de kade
direct “onder” het nieuwe Stadion
17. een nieuwe aanlegsteiger voor een waterbus bij Stormpolder
18. Een nieuwe aanlegsteiger voor een waterbus ter hoogte van de Nesserdijk
(tbv parkeren bij de EUR en P+R Kralingse Zoom)
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fietsenstalling
fietsroutes naar fietsenstallingen

Fiets
De beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goede fietsparkeerplaatsen
moet het grote potentieel aan fietsers onder de bezoekers van het nieuwe Stadion (zie paragraaf 3.2) verleiden voor de tweewieler te kiezen. Feyenoord City
bevat daarom 5000 fietsparkeerplaatsen onder of op zeer korte loopafstand
van het stadion. Zij zijn zo gepositioneerd dat deze uit verschillende richtingen
goed te bereiken zijn. Door de ligging van de fietsenstallingen kunnen zij in de
toekomst zowel gebruikt worden door bezoekers van een evenement in het
stadion als ook door dagelijkse treinreizigers en bezoekers van de Strip en de
Veranda.
Daarnaast zijn aanpassingen aan het bestaande netwerk en een nieuw tweerichtingen fietspad langs de westzijde van de Olympiaweg noodzakelijk om
de grote stromen fietsers comfortabel, direct en met zo min mogelijke conflicten naar de fietsenstalling te geleiden. De nieuwe verbindingen versterken
het stedelijke fietsnetwerk en zorgen tevens voor een goede route tussen het
onderwijs- en sportprogramma op de Sportcampus, de omliggende wijken op
Zuid en een toekomstig stedenbaanstation.
De benodigde fietsmaatregelen bestaan uit:
19.
20.
21.
22.

5000 gebouwde fietsparkeervoorzieningen
een of meerdere tijdelijke stallingen van 1500 plaatsen wanneer de
Strip nog niet gereed is
een nieuw 2 richtingenfietspad aan de westzijde van de Olympiaweg
een fietsroute over de doorgetrokken Colosseumweg

Als uit monitoring van het gebruik van de stallingen of de vraag naar fiets-combi-tickets bij bepaalde evenementen (of mooi weer) hoger is, zullen er structureel of tijdelijk extra parkeervoorzieningen gerealiseerd moeten worden. Hiervoor is ruimte in het concept masterplan.
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busparkeerplaats
route naar busparkeerplaats

Georganiseerd busvervoer
Bij het georganiseerd busvervoer wordt onderscheid gemaakt in bezoekers
van de thuisspelende- en uitspelende club.
Thuisspelende club
Uit consultatie van de supporters- en amateurverenigingen door de salesafdeling van Feyenoord blijkt dat zij zeer positief aan kijken tegen het georganiseerd vervoer per bus. Om deze vorm van vervoer – waarmee grote hoeveelheden auto’s richting Feyenoord City voorkomen kunnen worden - verder te
stimuleren is het cruciaal dat de op- en uitstapruimten zo dicht mogelijk bij de
entree van het stadion gesitueerd zijn.
Het doel is om in de toekomst 10.000 bezoekers met georganiseerd busvervoer naar het stadion te laten reizen. Hiervoor zijn 200 busparkeerplaatsen
benodigd in de directe omgeving zodat zij niet voor extra verplaatsingen zorgt
in een gebied waar op piekmomenten toch al heel veel verschillende verkeersstromen met elkaar conflicteren. De locaties waar bussen geparkeerd worden
zijn:
•
•
•
•

Strip
Collosseumweg
Olympiaweg
Stadion noordzijde in combinatie met de Piekstraat

Strip
Geïntegreerd in de parkeergarage van de Strip (noordzijde) bevinden zich 60
efficiënt ingerichte busparkeerplaatsen. Met stijgpunten vanuit de garage staan
supporters die met georganiseerd busvervoer komen in no-time in het nieuw
Stadion. De bussen komen aangereden via de Stadionweg en de Korte Stadionweg en rijden op diezelfde manier ook weer terug. Het terug rijden gebeurt
in kolonnes vanwege de compacte vormgeving van de busparkeerplaatsen in
de Strip en om de doorstroming op het kruispunt Stadionweg/Olymiaweg zo
optimaal mogelijk te laten verlopen. Op doordeweekse dagen kunnen de busparkeerplaatsen functioneren als gewone parkeerplaatsen of gebruikt worden
als vertrekpunt of eindbestemming van toeristisch busvervoer (denk aan de
Spido, Cruise terminal et cetera) en/of gedeeltelijk als laad- en losperron voor
het commercieel programma op de Strip.

Stadion noordzijde
Aan de noordzijde van het stadion kunnen in de toekomst 60 bussen parkeren.
Het terrein tussen het nieuwe Stadion en het Mallegatpark wordt zodanig ingericht dat het op niet-event momenten een aantrekkelijke verblijfsruimte aan het
water is en er op evenementdagen een groot deel van de 60 bussen geparkeerd kan worden. Voor een klein deel van de bussen (ca 20) wordt er ook een
op- en uitstapplek gemaakt. Zij parkeren op de Piekstraat en zetten de supporters eerst dichtbij het stadion af. Het aan- en afrijden verloopt via de route
Korte Stadionweg/Stadionweg of de route Oranjeboomstraat/Willemsbrug.
Colosseumweg
Langs de Colosseumweg komen 40 vaste busparkeerplaatsen aan de zijde
van het spoor. Via het voetpad, dat langs de busparkeerplaatsen ligt, lopen
supporters via de nieuwe verbinding over het spoor of via de doorgetrokken
Colosseumweg direct naar het stadion. Langs deze route komen meerdere sanitaire voorzieningen. De aanrijroute van de bussen vindt plaats vanuit zuidelijke richting (Vaanweg, Spinozaweg, Molenvliet). Voor het wegrijden van deze
bussen zijn 2 varianten: via de doorgetrokken Collosseumweg-Rosestraat of
via dezelfde route ook weer terug zodat andere verkeersstromen als de tram,
fietsers en voetgangers ter hoogte van de Putselaan niet gekruist worden. Dit
laatste vergt een keermogelijkheid op de Colosseumweg.
Olympiaweg
Net als langs de Colosseumweg worden er aan de westzijde van de Olympiaweg (vanaf het Stadionviaduct tot aan de kruising met de Smeetlandseweg)
eveneens 40 busparkeerplaatsen gerealiseerd. Voor het comfort van de reiziger wordt er aan de noordzijde van de Olympiaweg een uitstapplek gecreëerd
zodat de loopafstand naar het stadion kort is. De bussen komen aangereden
vanaf de Stadionweg, zetten mensen af aan de voet van de Strip, en rijden
door naar de busparkeerplaats langs de Olympiaweg. Daar blijven ze staan.
Na afloop van de wedstrijd lopen de supporters via het nieuwe voetpad langs
het spoor naar hun bus. Deze rijdt vervolgens weg via de Adriaan Volkerlaan,
Groeninx van Zoelenlaan of IJsselmondse Randweg.
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busparkeerplaats
route naar busparkeerplaats

Uitspelende club
Om bezoekers van de uitspelende club bij risicowedstrijden in de B- en C-categorie van de KNVB veilig naar het stadion te leiden worden zij – mede door de
grotere loopafstand vanaf het station -zoveel mogelijk met combi-regelingen
per bus naar de wedstrijd vervoerd. Volgens de richtlijnen van de UEFA zal 5%
van de zitplaatsen in het stadion bestemd moeten zijn voor toeschouwers van
de tegenstander. Ruimtelijk is er in het mobiliteitsplan rekening gehouden met
30 busparkeerplaatsen direct onder het stadion voor de bezoekende supportersschare. Deze bussen blijven tijdens de wedstrijd onder het stadion staan.
Samenvattend zijn de volgende fysieke maatregelen benodigd om het georganiseerde busvervoer goed te laten verlopen:
23.
24.
25.
26.
27.

herprofileren van de Olympiaweg
herprofileren van de Colosseumweg
inpassing van 60 busparkeerplaatsen in de Strip (noord)
herinrichten openbare ruimte noordzijde nieuwe Stadion
inpassen van 30 busparkeerplaatsen in het nieuwe Stadion
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Auto: parkeren en ontsluiting
In lijn met de brede ambities van Feyenoord City luidt de strategie om het aantal parkeerplaatsen in de directe nabijheid van het nieuwe Stadion ten behoeve van een evenement te verminderen en spreiding in de bezoekersstromen te
realiseren door het parkeren op drie schaalniveaus op te lossen:
•
•
•

nabij het nieuwe Stadion (1e schil)
op grotere loopafstand van het nieuwe Stadion (2e schil)
op afstand (3e schil)

3e schil
In de derde schil bevinden zich grotere parkeerplaatsen die logisch gesitueerd
zijn ten opzichte van de herkomst van de bezoeker en waarvandaan zij met
kwalitatief hoogwaardig (openbaar) vervoer snel (uitgangspunt is binnen 20
minuten) en tegen een gereduceerd tarief naar het stadion gebracht wordt. Zij
worden via de reguliere routes ontsloten.

Voorts zijn locaties en de bijbehorende aan- en afvoerroutes zodanig gekozen
dat het verkeer zich zo goed mogelijk verdeelt en zo min mogelijk interfereert
met de hoog frequente tramverbindingen bij evenementen en busroutes van
en naar de parkeerplaatsen op afstand.
1e schil
Feyenoord heeft behoefte aan 2300 parkeerplaatsen voor het zakelijke segment in de directe nabijheid van het nieuwe Stadion. Dat zijn er ruim 1000 minder dan in de huidige situatie. In het Masterplan Feyenoord City bevinden zich
750 parkeerplaatsen direct onder het stadion. De ontsluiting van deze plaatsen
vindt plaats via de Stadionweg of de Oranjeboomstraat. Daarnaast worden
plaatsen gehuurd in de Verandagarage en zal ook het terrein dat er naast ligt
heringericht worden om het parkeren te faciliteren (in totaal 600 plaatsen ten
behoeve van evenementen). Bezoekers die de auto hier geparkeerd hebben
kunnen de parkeerplaatsen bereiken via een nieuwe “shortcut” van de Veranda op de Ernst Happelstraat ten oosten van de Daka. Als laatste wordt efficiënt
(dubbel)gebruik gemaakt van de parkeerplaatsen in de Strip (950 plaatsen).
Deze worden in zuidelijke richting via de Olympiaweg ontsloten.
2e schil
Feyenoord maakt in de toekomst gebruik van de beschikbare plaatsen van
de Gamma of andere bedrijvigheid op de Noorderhelling (600) en die van het
Maasstad Ziekenhuis (900). De hoofdroute voor de Noorderhelling is de Stadionweg, waarbij de toegang vóór de Stadionrotonde ligt en er kruisingen met
de trams en belangrijkste fietsroutes worden voorkomen. Voor het Maasstad
Ziekenhuis is de IJsselmondse Randweg de belangrijkste route. Bezoekers
die een combi-ticket hebben met toegang tot laatst genoemde garage kunnen
lopend of met de tram naar het nieuwe Stadion.
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Op de hiernaast staande kaart zijn de parkeerplaatsen op afstand weergegeven die op korte afstand van het nieuwe Stadion liggen. De ingeschatte
beschikbare capaciteit van deze parkeerplaatsen bedraagt 6000 plekken (de
werkelijke capaciteit is hoger, maar niet alle parkeerplaatsen zijn op ieder moment beschikbaar). De meeste parkeerplaatsen liggen er al. Op Beverwaard
kan de capaciteit uitgebreid worden met 500 plaatsen. Belangrijke is de afstemming met buurgemeenten, Ahoy en andere stakeholders voor het gebruik
van sommige terreinen en het regelen van het extra benodigde vervoer van en
naar deze parkeerplaatsen op afstand.
Daarnaast is er een groot aantal parkeerplekken op grotere afstand als bijvoorbeeld Meijersplein, Barendrecht, Lage Zwaluwe waar bezoekers ook gebruik
van kunnen maken. In dit mobiliteitsplan worden zij als OV-gebruiker beschreven.
Routering en doorstroming
Bovenstaande parkeerstrategie zal een positieve weerslag hebben op het totale aantal autobewegingen ten tijde van een evenement in het nieuwe Stadion. Door de gespreidere routering (waar nu het grootste deel van de parkeerplaatsen via de Stadionweg en Coen Moulijnweg worden ontsloten) en minder
conflicten met andere vervoersstromen (met name voetgangers en trams) in
combinatie met peak shaving, zal de doorstroming veel beter te beheersen
zijn. Met de nieuwe toegang van het nieuwe Stadion vanaf de Rosestraat/
Laan op Zuid, met in de omgeving daarvan ook nieuwe tramhaltes en fietsparkeren, is het functioneren van deze kruising een belangrijk aandachtspunt.
Het doortrekken van de Colosseumweg – onder het Varkenoordseviaduct door
– richting de Rosestraat, biedt uitkomst. Er ontstaan extra routes voor automobilisten en fietsers waardoor de kruising Laan op Zuid/Rosestraat ontlast wordt
en zij beter kan functioneren dan in de huidige situatie. Op evenementdagen
biedt dit voor het overig verkeer eveneens een extra route om de drukte te
vermijden. Deze maatregel verbetert niet alleen de bereikbaarheid van het
stadion bij evenementen maar:
•
•
•
•

•

biedt de mogelijkheid voor een toekomstige hoogwaardige openbaar vervoer lijn over de Willemsbrug/Rosestraat.

Om het parkeren goed te kunnen organiseren en het autoverkeer zoveel mogelijk te scheiden van andere modaliteiten zijn de volgende fysieke maatregelen benodigd:
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

een nieuwe ontsluiting van de Verandagarage in het verlengde van
de Bep van Klaverenstraat
het doortrekken van de Colosseumweg voor auto, fiets en voetganger
herinrichting kruising Putselaan/Rosestraat/Laan op Zuid
realisatie van de Strip-parkeergarage
herprofileren van de noordzijde van de Olympiaweg
herprofileren van de Korte Stadionweg
herinrichten van het parkeerterrein naast de Verandagarage
uitbreiding van het huidige evenementenparkeerterrein Beverwaard
ter hoogte van het AZC met 500 plaatsen.

voegt ook een nieuwe schakel toe aan het stedelijke netwerk voor auto
en fiets;
verkort de aanrijroutes naar een toekomstig stedenbaanstation Stadionpark;
maakt de Sportcampus sneller bereikbaar met de fiets;
verbetert de doorstroming op de kruising van de Laan op Zuid/Rosestraat
zowel tijdens evenementen als in een dagelijkse situatie;
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TOEKOMST ZONDAGMIDDAG
9.500 personen
auto

P+R

voetganger
3% | 2.000
fiets
7% | 5.000

auto
14% | 9.500

georganiseerd vervoer
17% | 11.500

auto + OV pendel
22% | 15.000

15.000 personen

auto + OV pendel

24.300 personen
openbaar vervoer

openbaar vervoer
36% | 24.300

11.500 personen
georganiseerd vervoer

5.000 personen
fiets

2.000 personen
voetganger

totaal aantal personen

67.300
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Conclusie
De invoering van diverse maatregelen op het gebied van peak shaving en
mobiliteitsmanagement, het sluiten van overeenkomsten met vervoerders over
extra capaciteit, actieve sturing op georganiseerd busvervoer en realisatie van
verschillende fysieke maatregelen op plaatsen waardoor de verschillende
verkeersstromen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden worden, is randvoorwaardelijk om in de toekomst 63.000 bezoekers naar een wedstrijd in het
nieuwe Stadion te krijgen.
In hiernaast staande figuur is het resultaat van dit noodzakelijke samenhangend pakket aan maatregelen te zien. Om te toetsen of zij ook robuust genoeg
is, zijn in het volgende hoofdstuk ook nog een aantal andere mobiliteitsscenario’s onderzocht.
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6. MOBILITEITSPROFIELEN
6.1 Type evenementen
Met de groei van het stadion naar 63.000 zitplaatsen en het uitbreiden van het
aantal events neemt het bezoek op jaarbasis toe van 1,0 (2014) naar ca 1,7
mln. Hierbij wordt er van uit gegaan dat het stadion gemiddeld goed gevuld is,
maar niet altijd uitverkocht is. De focus qua programmering zal ook in het nieuwe Stadion hoofdzakelijk op voetbal gericht zijn. Circa 25 keer per jaar vindt
er een competitie-, beker- en/of Europese wedstrijd van Feyenoord plaats.
Aangevuld met interlands, bekerfinales et cetera. Het merendeel van deze
wedstrijden zal in het weekend gespeeld worden. Naast voetbalwedstrijden
zullen er in de toekomst ook andere events in het nieuwe Stadion georganiseerd worden.
Feyenoord City
Stadion

De Kuip

Competitie
KNVB beker
Vriendschappelijk
Europacup
Open dag

17
2
2
3
1

17
3
2
3
1

Totaal wedstrijden (Feyenoord)

25

26

Interlands
KNVB beker finale

3
1

1
1

Totaal wedstrijden (niet Feyenoord)

4

2

Niet-voetbal evenement (totale bezetting)
Niet-voetbal evenement (halve bezetting)

3
5

0
1

Totaal niet-voetbal evenement

8

1

Totaal aantal wedstrijden en evenementen
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6.2 Mobiliteitsscenario’s
Elk type evenement heeft zijn eigen mobiliteitsprofiel. Daar waar je bij een
thuiswedstrijd van Feyenoord onder normale omstandigheden bijvoorbeeld
mag verwachten dat vrij veel bezoekers op de fiets naar het stadion komen,
is het bij voorbaat niet reëel om dat zelfde te verwachten bij een concert. Dat
zelfde geldt voor een KNVB bekerfinale waar doorgaans veel meer mensen
met georganiseerd busvervoer naar het stadion komen.
Aanvullend op een zondagmiddagwedstrijd van Feyenoord met een totale bezetting van het nieuwe Stadion (zie hoofdstuk 5) zijn de volgende scenario’s
het meest onderscheidend:
•
•
•
•

een doordeweekse avondwedstrijd van Feyenoord aanvang 19.00 uur
(Europacup, KNVB beker wedstrijd, reguliere competitie)
Interland
Een niet-voetbal evenement (concert o.i.d.)
KNVB beker finale
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AVONDWEDSTRIJD FEYENOORD 19.00 uur
9.500 personen
auto

P+R

voetganger
3% | 2.000
fiets
8% | 5.000

auto
16% | 9.500

georganiseerd vervoer
19% | 11.500

auto + OV pendel
25% | 15.000

15.000 personen

auto + OV pendel

17.100 personen
openbaar vervoer

openbaar vervoer
28% | 17.100

11.500 personen
georganiseerd vervoer

5.000 personen
fiets

2.000 personen
voetganger

totaal aantal personen

60.100
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Avondwedstrijd Feyenoord 19.00 uur
(Europacup, KNVB beker wedstrijd, reguliere competitie)
Als eerste dient opgemerkt te worden dat er bij avondwedstrijden qua bezetting verschil zit tussen een Europacup-wedstrijd en een reguliere competitie wedstrijd van Feyenoord. Vanuit veiligheidsoverwegingen worden bij een
Europacup-wedstrijd minder bezoekers toegelaten (maximaal 53.000). Voor
beide avondwedstrijden geldt echter wel dat de capaciteit van de trein en de
tram voor aanvang om 19 uur – in vergelijking met een zondagmiddagwedstrijd - kleiner is omdat het reguliere woon-werkverkeer nog een deel van de
beschikbare plaatsen in gebruik heeft. Ook de beschikbaarheid van extra benodigd materieel voor aanvang van de wedstrijd is kritisch: in de spits hebben
de RET en de NS het meeste materieel rijden. Als laatste moet er rekening
mee gehouden worden dat meer effort benodigd zal zijn om mensen na werktijd ook eerder naar het stadion toe te laten komen, al kunnen de verbeterde
horecavoorzieningen hier wel een goede bijdrage aanleveren. In bijgevoegde
figuur is met beide uitgangpunten rekening gehouden door de capaciteit van
het openbaar vervoer te verkleinen en een voorzichtige peak shavingsfactor
van 20% te hanteren. De conclusie luidt dat, met name tijdens de reguliere
avondwedstrijden van Feyenoord, additionele maatregelen (als bijvoorbeeld
grotere beloningsprikkels om bezoekers te verleiden nog iets eerder of met
meerdere mensen in een auto naar het stadion te reizen) noodzakelijk zijn om
het nieuwe Stadion vol te krijgen.
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INTERLAND (AVOND WEEK)
9.500 personen
auto

P+R

voetganger
3% | 2.000
fiets
2% | 1.000

auto
15% | 9.500

15.000 personen
georganiseerd vervoer
18% | 11.500

auto + OV pendel

auto + OV pendel
24% | 15.000

24.300 personen
openbaar vervoer

openbaar vervoer
38% | 24.300

11.500 personen
georganiseerd vervoer

1.000 personen
fiets

2.000 personen
voetganger

totaal aantal personen

63.300
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Interland
De herkomsten van de interland bezoeker zijn diffuser dan die van een Feyenoordsupporter (zie paragraaf 3.2). Het gebruik van de fiets is doorgaans
lager dan tijdens een wedstrijd van Feyenoord. Daar staat tegenover dat deze
bezoekers, die over het algemeen minder frequent naar het gebied komen
en ook iets minder bekend zijn in de directe omgeving, zich makkelijker laten sturen. Hetzij naar een parkeerplaats op afstand, hetzij naar een andere
vervoerswijze als bijvoorbeeld georganiseerd busvervoer. Om diezelfde reden
maakt een deel er ook een dagje-uit van en zijn zij eerder in de nabijheid van
Feyenoord City. Dit heeft een positieve uitwerking op de peak shaving.
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KNVB BEKER FINALE (ZONDAGMIDDAG)
9.500 personen
auto

P+R

voetganger
1% | 1.000
fiets
1% | 1.000

auto
13% | 9.500

15.000 personen

auto + OV pendel

georganiseerd vervoer
28% | 20.000

auto + OV pendel
21% | 15.000

24.300 personen
openbaar vervoer

openbaar vervoer
34% | 24.300

20.000 personen
georganiseerd vervoer

1.000 personen
fiets

1.000 personen
voetganger

totaal aantal personen

70.800
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KNVB bekerfinale
Het bijzondere aan de bekerfinale is dat supporters van beide finalisten evenveel kans krijgen bij de wedstrijd aanwezig te zijn. De clubs krijgen momenteel
77% van het beschikbare aantal kaarten. De verdeling van de kaarten onder
de supporters verloopt via de clubs. De overige kaarten van de bekerfinale zijn
gereserveerd voor onder meer maatschappelijke acties van de KNVB (7%),
Stadion Feyenoord (3%) en overige partners (13%) (bron: Feyenoord, 2016).
In het verlengde van het huidige verkeersbeeld bij een bekerfinale gaan we er
van uit dat ook in de toekomst uitzonderlijk veel bezoekers met georganiseerd
busvervoer naar het stadion komen (400 bussen). Het stallen van deze extra
bussen vraagt om eenmalig gebruik van parkeerterreinen als bijvoorbeeld de
Noorderhelling of rijstroken van wegen die geen onderdeel uit maken van de
hoofdontsluitingsroutes. De rest van de bezoekers van de KNVB bekerfinale
komt met het openbaar vervoer of met de auto. Het fietsgebruik zal te allen
tijde (tenzij twee Rotterdamse clubs in de finale spelen) lager zijn dan bij een
reguliere wedstrijd van Feyenoord.
Conclusie
Analyse van verschillende mobiliteitsscenario’s laat zien dat de meeste evenementen, met inzet van alle eerder genoemde maatregelen, in een uitverkocht
stadion kan plaats vinden. De focus van deze maatregelen verschilt wel per
evenement. Bij een doordeweekse avondwedstrijd die om 19.00 uur begint zal
Feyenoord in sommige gevallen aanvullende maatregelen moeten treffen. Het
meest gunstige tijdstip om een evenement te organiseren is vooralsnog de
zondagmiddag. Zowel in het openbaar vervoer als op de weg en parkeerterreinen is dan de meeste capaciteit beschikbaar en op dat tijdstip zijn de kansen
voor peak shaving het grootst.
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7. MAATREGELEN
De bouw van een nieuw en groter stadion en het voorkomen van overlast in de
omliggende gebieden vergt een samenhangend pakket aan mobiliteitsmaatregelen. De primaire verantwoordelijkheden voor de realisatie van al deze maatregelen zijn als volgt verdeeld.
De gemeente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regelt de nieuwe voetgangersbrug over het spoor (inclusief de opgangen).
Onderzoekt samen met ProRail de haalbaarheid van de overkapping van
de huidige treinperrons.
Wijzigt in overleg met de RET en de MRDH de lay-out van de tramhalte
op de Stadionweg.
Voegt in overleg met bovenstaande partijen een nieuwe halte op de Laan
op Zuid en de Putselaan toe.
Legt een verbindingsboog (tram) aan tussen de tramsporen op de Putselaan en de Beijerlandselaan.
Is verantwoordelijk voor de realisatie van een keerlus op de Kop van Zuid
en op de Beukendaal ten behoeve van een hogere tramfrequentie tijdens
evenementen.
Legt watersteigers aan langs de Piet Smitkade, Rivium Zuid, ter hoogte
van de Nesserdijk en Stormpolder.
Realiseert een twee richtingenfietspad aan de westzijde van de Olympiaweg ten behoeve van een directe bereikbaarheid van de fietsenstallingen.
Verbetert de ontsluiting van de Verandagarage door het verlengen van de
Ernst Happelstraat.
Maakt het doortrekken van de Colosseumweg mogelijk en verwerfd de
benodigde sporen.
Richt de kruising Rosestraat/Laan op Zuid opnieuw in.
Doet aanpassingen aan een aantal verkeerslichteninstallaties.
Richt het parkeerterrein direct naast de Verandagarage opnieuw in.
Verbetert de looproutes in de directe nabijheid van het nieuwe Stadion.
Laat de (dynamische) bewegwijzering naar het nieuwe Stadion ten behoeve van het event aanpassen en voegt waar nodig borden toe.

Feyenoord:
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Regelt de inzet van extra treincapaciteit met NS en langere openingstijden
van het evenementenstation.
Maakt afspraken met de RET omtrent de inzet van extra tramcapaciteit,
aangepaste lijnvoering en inzet van pendelbussen vanaf AHOY en de parkeerplaatsen op afstand (inzet van pendel- en waterbussen kan ook met
een andere vervoerder geregeld worden).
Intensiveert de samenwerking met de amateurpartners om daarvandaan
met georganiseerd busvervoer naar het stadion te reizen.
Schakelt een partij in die ervaring heeft met georganiseerd busvervoer.
Voert voor alle kaarten een combi-ticketregeling in en handhaaft deze regeling ook stringent bij de toegang van het stadion.
Voert in de aanloop naar het nieuwe stadion reeds een mobiliteitsfee in om
mobiliteitsmaatregelen die toebehoren aan een modalshift (zoals bijvoorbeeld extra inzet van pendelbussen en trams) en het testen van sommige
voorgestelde maatregelen uit het actieplan van Feyenoord te bekostigen.
Voegt extra hospitaltyruimtes toe in het nieuwe Stadion die plaats bieden
aan 12.000 bezoekers en organiseert activiteiten voorafgaand en na afloop van een evenemenet als randvoorwaarde voor peak shaving.
Realiseert 5000 fietsparkeerplaatsen onder (of zeer nabij) het nieuwe Stadion.
Is verantwoordelijk voor aanpassingen aan de Korte Stadionweg.
Is verantwoordelijk voor de nieuwe (tijdelijke) voetgangersverbinding over
de Stadionweg.
Regelt de beschikbaarheid van de parkeerplaatsen in de 1e schil (2500),
op loopafstand (1500) en op afstand (6000) (inclusief het voor- en natransport).
Faciliteert het busparkeren in de Strip, ten noorden van het stadion, op de
Colosseumweg en langs de Olympiaweg.
Stelt een fulltime mobiliteitsmanager aan.
Is veranwoordelijk voor het testen van sommige mobiliteitsmaatregelen in
de aanloop naar de nieuwbouw (inclusief het monitoren van de effecten)
en de verder uitwerking van het actieplan (zie bijlage).
Realiseert voldoende aanlegcapaciteit aan de kade voor het stadion watertaxi’s en ander vervoer over water.
Communiceert de mobiliteitsmaatregelen naar supporters en de omgeving.

Uitvoering van dit maatregelenpakket leidt in de toekomst tot een heel ander
mobiliteitsbeeld. De belangrijkste verschillen met de huidige situatie zijn:
1. meer en langer treinen
2. een extra trampendel tussen Maashaven en station Lombardijen (die ook
buiten autoverkeer en grote voetgangersstromen blijft)
3. circa 10.000 mensen met georganiseerd busvervoer
4. structurele inzet van parkeerplaatsen op afstand
5. andere aanrijdroutes auto, met minder tramconflicten (met name extra
gebruik van de Olympiaweg en de parallelstructuur van de Stadionweg,
waarmee de Stadionrotonde vermeden wordt)
6. bezoekers komen eerder en vertrekken later na afloop van het evenement
in verband met meer horeca in het gebied en extra (geprogrammeerde)
fanruimtes in het nieuwe stadion
7. meer mensen op de fiets die aan verschillende kanten van het stadion
fietsenstallingen vinden
8. extra looproute vanaf de Rosestraat/Laan op Zuid, met aan die zijde tramhaltes en fietsenstallingen
9. auto en tram hebben minder hinder van voetgangersstromen (voetgangersbruggen over Stadionweg en Olympiaweg) en van elkaar (bv gebruik
Olympiaweg i.p.v. Coen Moulijnweg, doortrekken Colosseumweg)
10. koppeling mobiliteit aan ticketing en arrangementen
11. grotere inzet van vervoer over water

Relatie maatregelenpakket met stedelijk beleid
Het maatregelenpakket is uiteraard niet alleen voor het stadion bedoeld, maar
past in de doelstellingen van de stad en de gebiedsvisie Stadionpark. Het is
daarom ook goed te vermelden wat de bredere winst is van de maatregelen.
Hieronder een beknopte opsomming:
1. Verbindingen: er worden nieuwe verbindingen vanuit omliggende wijken
gerealiseerd door een brug over het spoor ter hoogte van Riederlaan,
overkluizing van het spoor bij de 2e Rosestraat en een brug over de Stadionweg.
2. Keerlus Wilhelminapier: deze heeft in het verleden al in investeringslijsten
gestaan. De keerlus geeft extra mogelijkheden voor lijnvoering en is met
name van belang bij calamiteiten op de Erasmusbrug of de noordelijke
toeleidende routes. In plaats van te steken, kunnen de trams keren, waarmee de trams zelf een hogere frequentie kunnen aanhouden, minder vertraging oplopen en het Wilhelminaplein voor het overig verkeer kan blijven
functioneren.
3. Overige tramlussen en bogen: dragen bij aan een robuuster netwerk en
grotere flexibiliteit in geval van stremmingen/werkzaamheden.
4. Tramhalte Laan op Zuid: verbetert de huidige halteringsmogelijkheid en
levert een betere bediening van de ontwikkeling van Parkstad (en Feyenoord City) op door meer toeleidende lijnen.
5. Olympiaweg: betere uitstraling, toekomstvast, verbeterde route voor fietsers van en naar het centrum (kruising Stadionweg/Olympiaweg).
6. Doortrekken Rosestraat/Colosseumweg: beter functioneren van de kruising Laan op Zuid/Rosestraat, vergrote verkeersveiligheid, betere structuur op Zuid, toevoeging van een directere en conflictvrije fietsschakel,
reservering voor een toekomstige tram.
7. Vervoer over water: toevoeging steigers die ook voor regulier vervoer te
gebruiken zijn.
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8. FASERING
Dit mobiliteitsplan laat zien hoe 63.000 bezoekers na opening naar het nieuwe
Stadion kunnen komen en er op een ordentelijke manier ook weer vandaan
kunnen vertrekken. Zoals uit het voorgaande hoofdstuk is gebleken, behelst
dit een heel samenhangend pakket aan mobiliteitsmaatregelen. Sommige van
deze maatregelen zijn fysiek en andere organisatorisch of technisch van aard.
Velen hebben hun werking in deze contekst reeds bewezen (denk bijvoorbeeld
aan parkeren op afstand tijdens EURO 2000) maar anderen nog niet (o.a.
peak shaving, combi-tickets). Het testen en evalueren van deze laatste categorie maatregelen voorafgaand aan de opening is cruciaal om een evenement
in het nieuwe Stadion vanaf het begin goed te laten verlopen. In samenhang
met de ontwikkeling van Feyenoord City maken we onderscheid in vier fasen:
Fase 0 - Actieplan Feyenoord uitvoeren
Fase 1 - Het nieuwe Stadion en Strip Noord gereed
Fase 2 - Strip Zuid en woningbouw driehoek
Fase 3 - Lange termijn
Fase 0
Feyenoord stelt in deze fase een full-time mobiliteitsmanager aan die verantwoordelijk is voor de uitvoering en monitoring van maatregelen uit het actieplan
van Feyenoord zoals de extra inzet van georganiseerd busvervoer, invoering
van combi-tickets in combinatie met een evenemententarief in de wijken, zakelijk vervoer over water vanaf Rivium en Stormpolder, nieuwe arrangementen
et cetera.
De maatregelen voor gedragsverandering moeten zoveel mogelijk hand in
hand gaan met het faciliteren van de alternatieven. Het actieplan zal dan ook
in afstemming met de uitvoering van fysieke maatregelen plaatsvinden. Het
opstellen en monitoren van deze gedetaileerde aanpak zal plaatsvinden in samenspraak met de omgeving. Hiertoe wordt met de belangrijkste stakeholders
een werkgroep mobiliteit geformaliseerd.
Fase 1
In deze fase is het nieuwe Stadion, de noordzijde van de Strip en alle verbindingen van het stadion met het maaiveld gerealiseerd. De zuidzijde van de
Strip is nog niet gebouwd. Dat betekent dat de ongelijkvloerse kruising van
het stadion richting het evenementenstation, de fietsparkeervoorzieningen in
de Strip en de parkeerplaatsen tijdelijk op een andere manier vorm gegeven
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worden. Zo wordt er een tijdelijke brug voor voetgangers over de Stadionweg gemaakt, komt er een tijdelijke fietsenstalling voor 1500 fietsen langs de
Olympiaweg en/of in de Stadondriehoek en zal een deel van het parkeren (950
plaatsen) voor zakelijke bezoekers nog in de Stadiondriehoek plaats vinden.
Alle andere fysieke mobiliteitsmaatregelen zijn getroffen en alle organisatorische en technische maatregelen uit het maatregelenpakket zijn van kracht.
Fase 2
De woningbouw in de Stadiondriehoek noodzaakt de bouw van de Strip Zuid
zodat zakelijke bezoekers van het nieuwe Stadion en bezoekers van het programma van de Strip daar de auto kunnen parkeren. Ook de tijdelijke fietsparkeervoorzieningen (1500) worden hier permanent onder gebracht. De tijdelijke
voetgangersbrug over de Stadionweg komt te vervallen. De langzaamverkeersverbinding over het spoor wordt verlengd tot over de Olympiaweg en sluit
aan op de Strip. Hiermee ontstaat er een heel directe route voor bezoekers
van het stadion naar het station.
Fase 3
Regionale – en stedelijke ambities kunnen in de toekomst leiden tot infrastructurele maatregelen (zoals een tram over de Willemsbrug richting een
toekomstig stedenbaanstation Stadionpark of een oost-west tangent) die de
bereikbaarheid van Stadionpark zowel op door de weekse dagen als tijdens
evenementen verbetert. De gebiedsvisie Stadionpark en het masterplan Feyenoord City Stadionpark houden rekening met deze ontwikkelingen en maken
die ruimtelijk ook mogelijk.

9. VERVOLGPROCES
Het mobiliteitspakket is een set samenhangende maatregelen. De maatregelen die door Feyenoord worden genomen zijn geïntegreerd in de begroting
van het huidige stadion, de commerciële grondexploitatie Feyenoord City en
de businesscase van het nieuwe Stadion. Voor de kosten van de maatregelen
waarvoor de gemeente aan zet is, is door de gemeente 35 mln gereserveerd
in de gemeentelijke Lange Termijn investeringsplanning (LTIP).
Na besluitvorming door de gemeenteraad over Feyenoord City (inclusief dit
mobiliteitsplan) volgen verschillende (samenhangende) sporen:
1. ruimtelijke procedures: bestemmingsplan en milieueffectrapportage (mer).
In het kader van de mer zullen met de omgeving mobiliteitsvarianten opgesteld en onderzocht worden. Dit kan tot aanpassing en/of verdieping van
maatregelen leiden.
2. verdere uitwerking Feyenoord City: masterplan, ontwerp stadion, ontwerp
deelgebieden met daarbij horend precieze uitwerking van bijbehorende
mobiliteitsmaatregelen.
3. geïntegreerd stappenplan: verder uitwerken van het actieplan van Feyenoord (denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een communicatieplan,
opstellen van beheersmaatregelen m.b.t. het parkeren in de omgeving,
gedragsverandering door supporters, uitvoering van maatregelen) in samenwerking met omgeving en andere stakeholders.
4. financiële en uitvoeringsafspraken maken met de MRDH, ProRail en binnen de gemeente Rotterdam.
De uitwerking van deze sporen kan nog leiden tot bijstelling van het mobiliteitsplan.
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BIJLAGE 1: EVENEMENTENSCENARIO’S
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HUIDIGE SITUATIE
31.600 personen

8.810 personen | bij 90% peakshaving: 9.789 personen

(27.850 + 3.750)

capaciteit: 2,5 personen / auto
5.250 personen
plangebied: 5.140 pp
12.850 personen
woonwijken: 4.000 pp
10.000 personen
bedrijventerreinen: 2.000 pp
5.000 personen
3e schil (met pendel naar stadion): 1.500 pp
3.750 personen

3.360 personen

station Stadion, extra trein vanuit noord
4 ritten / uur | capaciteit 750 personen | bezetting 100%
3.000 personen

trampendel Rotterdam CS - Stadionrotonde
12 ritten / uur | capaciteit 140 personen | bezetting 100%
1.680 personen

station Stadion, stoptrein vanuit noord
2 ritten / uur | capaciteit 750 personen | bezetting 75%
1.125 personen

tram 25
6 ritten / uur | capaciteit 140 personen | bezetting 75%
630 personen

station Stadion, extra trein vanuit zuid
0 ritten / uur | capaciteit 750 personen | bezetting 100%
0 personen

tram 23
6 ritten / uur | capaciteit 140 personen | bezetting 75%
630 personen

station Stadion, stoptrein vanuit zuid
2 ritten / uur | capaciteit 750 personen | bezetting 75%
1.125 personen

tram 2
4 ritten / uur | capaciteit 140 personen | bezetting 75%
420 personen

station Stadion, intercity vanuit zuid
0 ritten / uur | capaciteit 750 personen | bezetting 75%
0 personen

tram 20
0 ritten / uur | capaciteit 140 personen | bezetting 75%
0 personen

200 personen
watertaxi | 25 ritten | capaciteit 8 personen | bezetting 100%

1.400 personen
capaciteit: 50 personen / bus
thuispubliek: 8 bussen
400 personen
uitpubliek: 20 bussen
1.000 personen

2.000 personen
2.000 personen

voetganger
4% | 2.000
fiets
4% | 2.000
georganiseerd vervoer
3% | 1.400
openbaar vervoer
21% | 9.789

auto + OV pendel
8% | 3.750

totaal aantal personen
auto
60% | 27.850

46.789

TOEKOMST ZONDAGMIDDAG
24.500 personen

19.420 personen | bij 80% peakshaving: 24.275 personen

(9.500 + 15.000)

capaciteit: 2,5 personen / auto
12.000 personen
1 schil (VIPS): 2.300 pp
5.750 personen

5.920 personen

e

2e schil (lopen naar stadion): 1.500 pp
3.750 personen
3e schil (met pendel naar stadion): 6.000 pp
15.000 personen

80% peakshaving

4.000 personen
27 ritten / uur
capaciteit: 150 personen / boot
4.480 personen
28 ritten / uur
capaciteit: 160 personen / tram
• Beverwaard - Feyenoord City - Rotterdam CS: 4 ritten / uur
• Beverwaard - Feyenoord City - Wilhelminaplein: 12 ritten / uur
• Kreekhuizenlaan - Maashaven: 12 ritten / uur

4.000 personen
80 ritten / uur
capaciteit: 50 personen / bus

11.500 personen
capaciteit: 50 personen / bus
thuispubliek: 200 bussen
10.000 personen

station Stadionpark, extra trein vanuit noord
4 ritten / uur | capaciteit 1.250 personen | bezetting 100%
5.000 personen

tram Beverwaard - Feyenoord City - Rotterdam CS
4 ritten / uur | capaciteit 160 personen | bezetting 100%
640 personen

station Stadionpark, stoptrein vanuit noord
0 ritten / uur | capaciteit 750 personen | bezetting 100%
0 personen

tram Beverwaard - Wilhelminaplein
12 ritten / uur | capaciteit 160 personen | bezetting 100%
1.920 personen

station Stadionpark, extra trein vanuit zuid
2 ritten / uur | capaciteit 1.250 personen | bezetting 100%
2.500 personen

tram Maashaven - Kreekhuizenlaan
12 ritten / uur | capaciteit 160 personen | bezetting 100%
1.920 personen

station Stadionpark, stoptrein vanuit zuid
0 ritten / uur | capaciteit 750 personen | bezetting 50%
0 personen

tram 25
6 ritten / uur | capaciteit 160 personen | bezetting 50%
480 personen

station Stadionpark, intercity vanuit zuid
0 ritten / uur | capaciteit 1.250 personen | bezetting 50%
0 personen

tram 23
6 ritten / uur | capaciteit 160 personen | bezetting 50%
480 personen

station Rotterdam Zuid, stoptrein vanuit noord
6 ritten / uur | capaciteit 750 personen | bezetting 50%
2.250 personen

tram 2
4 ritten / uur | capaciteit 160 personen | bezetting 75%
480 personen

station Rotterdam Zuid, stoptrein vanuit zuid
6 ritten / uur | capaciteit 750 personen | bezetting 50%
2.250 personen

tram 20
0 ritten / uur | capaciteit 160 personen | bezetting 50%
0 personen

1.500 personen
10 ritten / uur | capaciteit 150 personen | bezetting 100%

totaal aantal personen

voetganger
3% | 2.000

67.275

fiets
7% | 5.000

auto
14% | 9.500

georganiseerd vervoer
17% | 11.500

auto + OV pendel
22% | 15.000

uitpubliek: 30 bussen
1.500 personen

5.000 personen
2.000 personen

openbaar vervoer
36% | 24.275

AVONDWEDSTRIJD FEYENOORD 19.00 uur
24.500 personen

11.980 personen | bij 70% peakshaving: 17.114 personen

(9.500 + 15.000)

capaciteit: 2,5 personen / auto
6.800 personen
1 schil (VIPS): 2.300 pp
5.750 personen

3.680 personen

e

2e schil (lopen naar stadion): 1.500 pp
3.750 personen
3e schil (met pendel naar stadion): 6.000 pp
15.000 personen

80% peakshaving

4.000 personen
27 ritten / uur
capaciteit: 150 personen / boot
3.840 personen
24 ritten / uur
capaciteit: 160 personen / tram
• lijn 23 Beverwaard - Rotterdam CS: 6 ritten / uur
• Beverwaard - Feyenoord City - Wilhelminaplein: 12 ritten / uur
• Kreekhuizenlaan - Maashaven: 6 ritten / uur

4.000 personen
80 ritten / uur
capaciteit: 50 personen / bus

11.500 personen
capaciteit: 50 personen / bus
thuispubliek: 200 bussen
10.000 personen

station Stadionpark, extra trein vanuit noord
4 ritten / uur | capaciteit 1.250 personen | bezetting 100%
5.000 personen

tram Beverwaard - Feyenoord City - Rotterdam CS
0 ritten / uur | capaciteit 160 personen | bezetting 100%
0 personen

station Stadionpark, stoptrein vanuit noord
0 ritten / uur | capaciteit 750 personen | bezetting 100%
0 personen

tram Beverwaard - Wilhelminaplein
12 ritten / uur | capaciteit 160 personen | bezetting 100%
1.920 personen

station Stadionpark, extra trein vanuit zuid
0 ritten / uur | capaciteit 1.250 personen | bezetting 100%
0 personen

tram Maashaven - Kreekhuizenlaan
6 ritten / uur | capaciteit 160 personen | bezetting 100%
960 personen

station Stadionpark, stoptrein vanuit zuid
0 ritten / uur | capaciteit 750 personen | bezetting 50%
0 personen

tram 25
6 ritten / uur | capaciteit 160 personen | bezetting 25%
240 personen

station Stadionpark, intercity vanuit zuid
0 ritten / uur | capaciteit 1.250 personen | bezetting 50%
0 personen

tram 23
6 ritten / uur | capaciteit 160 personen | bezetting 25%
240 personen

station Rotterdam Zuid, stoptrein vanuit noord
6 ritten / uur | capaciteit 750 personen | bezetting 20%
900 personen

tram 2
4 ritten / uur | capaciteit 160 personen | bezetting 50%
320 personen

station Rotterdam Zuid, stoptrein vanuit zuid
6 ritten / uur | capaciteit 750 personen | bezetting 20%
900 personen

tram 20
0 ritten / uur | capaciteit 160 personen | bezetting 50%
0 personen

1.500 personen
10 ritten / uur | capaciteit 150 personen | bezetting 100%

totaal aantal personen

voetganger
3% | 2.000

60.114

fiets
8% | 5.000

auto
16% | 9.500

georganiseerd vervoer
19% | 11.500

auto + OV pendel
25% | 15.000

uitpubliek: 30 bussen
1.500 personen

5.000 personen
2.000 personen

openbaar vervoer
28% | 17.114

INTERLAND (AVOND WEEK)
24.500 personen

19.420 personen | bij 80% peakshaving: 24.275 personen

(9.500 + 15.000)

capaciteit: 2,5 personen / auto
12.000 personen
1 schil (VIPS): 2.300 pp
5.750 personen

5.920 personen

e

station Stadionpark, extra trein vanuit noord
4 ritten / uur | capaciteit 1.250 personen | bezetting 100%
5.000 personen

tram Beverwaard - Feyenoord City - Rotterdam CS
4 ritten / uur | capaciteit 160 personen | bezetting 100%
640 personen

station Stadionpark, stoptrein vanuit noord
0 ritten / uur | capaciteit 750 personen | bezetting 100%
0 personen

tram Beverwaard - Wilhelminaplein
12 ritten / uur | capaciteit 160 personen | bezetting 100%
1.920 personen

station Stadionpark, extra trein vanuit zuid
2 ritten / uur | capaciteit 1.250 personen | bezetting 100%
2.500 personen

tram Maashaven - Kreekhuizenlaan
12 ritten / uur | capaciteit 160 personen | bezetting 100%
1.920 personen

station Stadionpark, stoptrein vanuit zuid
0 ritten / uur | capaciteit 750 personen | bezetting 50%
0 personen

tram 25
6 ritten / uur | capaciteit 160 personen | bezetting 50%
480 personen

station Stadionpark, intercity vanuit zuid
0 ritten / uur | capaciteit 1.250 personen | bezetting 50%
0 personen

tram 23
6 ritten / uur | capaciteit 160 personen | bezetting 50%
480 personen

34 ritten / uur
capaciteit: 160 personen / tram

station Rotterdam Zuid, stoptrein vanuit noord
6 ritten / uur | capaciteit 750 personen | bezetting 50%
2.250 personen

tram 2
4 ritten / uur | capaciteit 160 personen | bezetting 75%
480 personen

• Beverwaard - Feyenoord City - Rotterdam CS: 4 ritten / uur
• Beverwaard - Feyenoord City - Wilhelminaplein: 12 ritten / uur
• Kreekhuizenlaan - Maashaven: 12 ritten / uur
• lijn 23 Beverwaard - Rotterdam CS: 6 ritten / uur

station Rotterdam Zuid, stoptrein vanuit zuid
6 ritten / uur | capaciteit 750 personen | bezetting 50%
2.250 personen

tram 20
0 ritten / uur | capaciteit 160 personen | bezetting 50%
0 personen

2e schil (lopen naar stadion): 1.500 pp
3.750 personen
3e schil (met pendel naar stadion): 6.000 pp
15.000 personen

80% peakshaving

4.000 personen
27 ritten / uur
capaciteit: 150 personen / boot
5.440 personen

4.000 personen
80 ritten / uur
capaciteit: 50 personen / bus

11.500 personen
capaciteit: 50 personen / bus
thuispubliek: 200 bussen
10.000 personen
uitpubliek: 30 bussen
1.500 personen

1.000 personen
2.000 personen

1.500 personen
10 ritten / uur | capaciteit 150 personen | bezetting 100%

totaal aantal personen

voetganger
3% | 2.000
fiets
2% | 1.000

georganiseerd vervoer
18 % | 11.500

63.275

auto
15% | 9.500

auto + OV pendel
24% | 15.000

openbaar vervoer
38% | 24.275

KNVB BEKER FINALE
24.500 personen

19.420 personen | bij 80% peakshaving: 24.275 personen

(9.500 + 24.275)

capaciteit: 2,5 personen / auto
12.000 personen
1 schil (VIPS): 2.300 pp
5.750 personen

5.920 personen

e

station Stadionpark, extra trein vanuit noord
4 ritten / uur | capaciteit 1.250 personen | bezetting 100%
5.000 personen

tram Beverwaard - Feyenoord City - Rotterdam CS
4 ritten / uur | capaciteit 160 personen | bezetting 100%
640 personen

station Stadionpark, stoptrein vanuit noord
0 ritten / uur | capaciteit 750 personen | bezetting 100%
0 personen

tram Beverwaard - Wilhelminaplein
12 ritten / uur | capaciteit 160 personen | bezetting 100%
1.920 personen

station Stadionpark, extra trein vanuit zuid
2 ritten / uur | capaciteit 1.250 personen | bezetting 100%
2.500 personen

tram Maashaven - Kreekhuizenlaan
12 ritten / uur | capaciteit 160 personen | bezetting 100%
1.920 personen

station Stadionpark, stoptrein vanuit zuid
0 ritten / uur | capaciteit 750 personen | bezetting 50%
0 personen

tram 25
6 ritten / uur | capaciteit 160 personen | bezetting 50%
480 personen

station Stadionpark, intercity vanuit zuid
0 ritten / uur | capaciteit 1.250 personen | bezetting 50%
0 personen

tram 23
6 ritten / uur | capaciteit 160 personen | bezetting 50%
480 personen

34 ritten / uur
capaciteit: 160 personen / tram

station Rotterdam Zuid, stoptrein vanuit noord
6 ritten / uur | capaciteit 750 personen | bezetting 50%
2.250 personen

tram 2
4 ritten / uur | capaciteit 160 personen | bezetting 75%
480 personen

• Beverwaard - Feyenoord City - Rotterdam CS: 4 ritten / uur
• Beverwaard - Feyenoord City - Wilhelminaplein: 12 ritten / uur
• Kreekhuizenlaan - Maashaven: 12 ritten / uur
• lijn 23 Beverwaard - Rotterdam CS: 6 ritten / uur

station Rotterdam Zuid, stoptrein vanuit zuid
6 ritten / uur | capaciteit 750 personen | bezetting 50%
2.250 personen

tram 20
0 ritten / uur | capaciteit 160 personen | bezetting 50%
0 personen

2e schil (lopen naar stadion): 1.500 pp
3.750 personen
3e schil (met pendel naar stadion): 6.000 pp
15.000 personen

80% peakshaving

4.000 personen
27 ritten / uur
capaciteit: 150 personen / boot
5.440 personen

4.000 personen
80 ritten / uur
capaciteit: 50 personen / bus

20.000 personen
capaciteit: 50 personen / bus
thuispubliek: 200 bussen
10.000 personen

1.500 personen
10 ritten / uur | capaciteit 150 personen | bezetting 100%

voetganger
1% | 1.000
fiets
1% | 1.000

totaal aantal personen
auto
13% | 9.500

uitpubliek: 200 bussen
10.000 personen

1.000 personen
1.000 personen

georganiseerd vervoer
28% | 20.000

auto + OV pendel
21% | 15.000

openbaar vervoer
34% | 24.275

70.775

BIJLAGE 2: ACTIEPLAN FEYENOORD | SEIZOEN 2016 - 2017
Actie

Verantwoordelijke

Toelichting

Deadline

Aanstellen projectleider mobiliteit Feyenoord
City (1 fte)

Feyenoord

Voor ontwikkeling van de mobiliteitsplannen en
afstemming met alle partijen.

September 2016

Tellingen en metingen (data analyse) doen ge- Feyenoord
bruik parkeerterreinen, parkeerdruk wijken, druk
op onderliggende/bovenliggende weggennet,
gebruik openbaar vervoer, vervoer over water &
fietsgebruik, aankomsttijden bij P&R parkeerterreinen, etc.

Om een goed overzicht te hebben van de situa- Start aanvang nieuwe seizoen
tie en wat voor invloed de genomen maatregelen hierop hebben.

Ontwikkelen mobiliteitsdraaiboek Feyenoord
City.

Feyenoord

Mobiliteitsdraaiboek met daarin alle verschillende scenario’s en de te nemen maatregelen.

September 2016

Parkeren op afstand locaties in kaart brengen
(aantal parkeerplaatsen, vervoersmogelijkheid
naar stadion en beschikbaarheid).

Feyenoord

Actueel overzicht hebben van de mogelijkheden.

September 2016

Concrete afspraken maken met beheerders en
partijen om het parkeren op afstand mogelijk te
maken.

Feyenoord

Partijen die parkeren op afstand locaties in
beheer hebben op de hoogte brengen en laten
meedenken over mogelijkheden.

Half november 2016

Plan: start planvorming plaatsen van aanlegsteigers bij Rivium en de Piet Smitkade.

Gemeente

Grotere/betere aanlegsteigers maken dat verJanuari 2017
voer over water aantrekkelijker en beter uitvoerbaarder wordt.

Werkgroep mobiliteit Feyenoord City opstarten Feyenoord
(Maandelijks bijeenkomen), vertegenwoordigers
van:
• Feyenoord
• Gemeente (Netwerk Verkeersmarinier)
• Politie
• Rijkswaterstaat
• RET
• NS / Prorail

Structureel met alle partners de mobiliteitssituatie verbeteren en toewerken naar situatie
nieuwe stadion. Eventueel aanvullen met deskundigen op meerdere vlakken om de plannen
te verbeteren en pilots uit te voeren en uit te
breiden.

Januari 2017

Werkgroep Feyenoord intern opstarten (Maandelijks bijeenkomen), vertegenwoordigers van:
• Mobiliteit
• Sales
• Ticketing
• MVO
• Marketing
• Horeca

Afstemmingsmoment voor interne afdelingen
om de voortgang te bespreken van de plannen
en acties vanuit de verschillende afdelingen.

Januari 2017
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Feyenoord

Actie
Uitwerken en bespreken plannen/pilots:
Plan: gebruik vervoer over water t.b.v. supporters & zakelijk.
Plan: beter ontsluiten Veranda Garage.
Plan: uitbreiding gebruik POA Beverwaard.

Verantwoordelijke

F: Mob./Sales
F: Mobiliteit
F: Mobiliteit

Toelichting

Deadline

Het uitwerken van plannen om de modal split,
spreiding en peakshaving te verbeteren. Per
punt tevens een communicatieplan opstellen.

Januari 2017

Maart 2017

Plan: koppeling ticket stadion met vervoerswijze.

F: Ticketing

Het uitwerken van plannen om de modal split,
spreiding en peakshaving te verbeteren.

Werkgroep omgeving de Kuip opstarten met
stakeholders(Per kwartaal bijeenkomen). Vertegenwoordigers: ondernemers, omwonenden,
bezoekers de Kuip, Feyenoord, Gemeente,
Politie.

Feyenoord

Betrekken van de directe omgeving om informa- April 2017
tie te vergaren en de veranderingen te kunnen
meten. Tevens eventuele maatregelen polsen.

Pilot: Keuze vervoerswijze meenemen met
seizoenkaart-verlenging.

Feyenoord

Op deze manier kan er inzichtelijk gemaakt
April 2017
worden wie met welk vervoer komt en zo kan er
ook gestuurd worden naar andere vervoerswijzen.

Pilot: uitbreiding gebruik POA Beverwaard.

Feyenoord

Stimuleren parkeren op afstand.

April 2017

F: Marketing
F: Marketing

Het uitwerken van plannen om de modal split,
spreiding en peakshaving te verbeteren. Per
punt tevens een communicatieplan opstellen.

Mei 2017

Uitwerken en bespreken plannen/pilots:
Plan: Feyenoord app.
Plan: communicatie voor, tijdens en na evenementen ontwikkelen. (Facebook, twitter, website, vraag & antwoord, app)
Plan: georganiseerd busvervoer thuissupporters.
Plan: organiseren activiteiten en arrangementen (Pathé, horeca, etc.).

F: Mob./Tckt.
F: Sales/Tckt.

Jaarlijks mobiliteitsenquête uitvoeren onder bezoekers de Kuip en inspelen op de uitkomsten.

Feyenoord

Om meer inzicht te krijgen in de vervoerswijze
Mei 2017
van bezoekers verdeeld in doelgroepen en achterliggende reden van deze keuzes.

Evalueren lopende pilots en eventueel definitief
vaststellen pilots als vast onderdeel van het
mobiliteitsbeleid.

Feyenoord

Doornemen resultaten van de pilots en verbetermaatregelen nemen.

Mei 2017

Doelstellingen:
1. Vanaf maart 2017 gemiddeld 10 georganiseerde bussen met thuissupporters per wedstrijd.
2. Vanaf april 2017 minimaal 650 auto’s op POA Beverwaard.
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SEIZOEN 2017 - 2018
De volgende acties lopen door vanuit het seizoen 2016/2017:
• Projectleider Feyenoord City. (1fte)
• Tellingen en metingen vervoersstromen.
• Ontwikkelen mobiliteitsdraaiboek Feyenoord City.
• Maandelijks overleg Werkgroep mobiliteit Feyenoord City.
• Maandelijks overleg Werkgroep Feyenoord intern.
• Kwartaal overleg Werkgroep omgeving de Kuip.
• Uitwerken/bijwerken/wijzigen plannen en pilots.
• Keuze vervoerswijze meenemen in seizoenkaartkeuze.
• Mobiliteitsenquête uitvoeren onder bezoekers de Kuip en inspelen op de
uitkomsten.

Actie

Verantwoordelijke

Toelichting

Deadline

Werkgroep mobiliteit op dagen bij grote evenementen actief.

Feyenoord

Actief sturen en samenwerken met betrokken
mobiliteitspartners.

Juli 2017

Het uitwerken van plannen om de modal split,
spreiding en peakshaving te verbeteren. Per
punt tevens een communicatieplan opstellen.

Juli 2017

Invoeren plannen en de resultaten van de wijzigingen meten.

Juli 2017

Optimaliseren gebruik trampendel Maashaven - Gemeente
Lombardijen

Verbetering van tramverbinding Maashaven,
waardoor er extra capaciteit met de tram/metro
beschikbaar is.

Juli 2017

Plaatsen van aanlegsteigers Rivium en Piet
Smitkade.

Ten behoeve van het kunnen aanleggen van de Juli 2017
waterbus/spido bij de kades.

Uitwerken en bespreken plannen/pilots:
Plan: afsluiting tegengaan gratis parkeren en
wijkparkeren (Industrieterrein Stadionboulevard,
Olympiaweg, etc.) en in gebruik name POA
locaties, daaraan gekoppeld het vervoer.
Plan: stimulering fietsgebruik
Plan: sturing bermdrips ontwikkelen.
Plan: optimalisatie OV gebruik.
Plan: optimalisatie inzet van nieuwe mobiliteitstechnieken en tools.
Plan: automatisering metingen vervoersstromen.
Start pilots:
Pilot: lanceren Feyenoord app.
Pilot: koppeling ticket stadion met vervoerswijze.
Pilot: vervoer over water.
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F: Mobiliteit

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Feyenoord
F: Ticketing
F: Mob./Sales

Gemeente

Actie

Verantwoordelijke

Toelichting

Plan: start planvorming plaatsen van aanlegsteiger Watertoren / Erasmus Universiteit.

Gemeente

Grotere/betere aanlegsteigers maken dat verAugustus 2017
voer over water aantrekkelijker en beter uitvoerbaarder wordt.

Plan: start planvorming herinrichting Colosseumweg.

Gemeente

Geschikt maken voor busparkeren en keermogelijkheid.

Augustus 2017

Plan: start planvorming aanpassingen NS-stati- NS/ProRail/Gemeente
on (loopbrug, perron, toegangspoortjes, fietsparkeerplaatsen, etc.)

NS-station geschikt maken voor nieuwe stadion. Tevens verbetering voor looproute busparkeerplaatsen Colosseumweg.

Augustus 2017

1 extra fte op de afdeling mobiliteit Feyenoord
City met een medewerker mobiliteit.

Ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden voor de projectleider Mobiliteit Feyenoord
City. (O.a. ten behoeve van informatievoorziening bezoekers, plannen uitwerken, onderzoeken uitvoeren, etc.)

Oktober 2017

Invoeren plannen en de resultaten van de wijzigingen meten.

Oktober 2017

Om fiets parkeren te stimuleren in de huidige situatie en toe te werken naar het nieuwe
stadion.

Januari 2018

Invoeren plannen en de resultaten van de wijzigingen meten.

Januari 2018

Doornemen resultaten van de pilots en verbetermaatregelen nemen.

Mei 2018

Start pilots:
Pilot: communicatie.
Pilot: organiseren busvervoer door Feyenoord.
Pilot: organiseren activiteiten/arrangementen
(peakshaving).
Pilot: automatisering metingen vervoersstromen.
Pilot: verminderen/tegengaan gratis parkeren
en wijkparkeren.

Feyenoord

F: Marketing
F: Ticketing
F: Sales
F: Mobiliteit
F: Mobiliteit

Plaatsen van beveiligde fietsenstalling.

Feyenoord

Start pilots:
Pilot: beprijzingspilots (goede bedrag belonen,
korting op fan items, gratis drankje, etc).

Feyenoord

Evalueren lopende pilots en eventueel definitief
vaststellen pilots als vast onderdeel van het
mobiliteitsbeleid.

Deadline

Feyenoord

Doelstellingen:
3. Lanceren Feyenoord app
4. Vanaf januari 2018 500 extra reizigers vervoeren met de RET.
5. Vanaf januari 2018 minimaal 500 voertuigen op POA locatie met vervoer
over water (Rivium, Ridderkerk, Stormpolder, etc.)
6. Vanaf maart 2018 gemiddeld 30 georganiseerde bussen met thuissupporters per wedstrijd.
7. Vanaf maart 2018 minimaal 1.000 auto’s op POA Beverwaard.
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SEIZOEN 2018 - 2019
De volgende acties lopen door vanuit het seizoen 2017/2018:
• Projectleider Feyenoord City. (1fte)
• Medewerker mobiliteit. (1fte)
• Tellingen en metingen vervoersstromen.
• Werkgroep mobiliteit op dagen bij grote evenementen actief.
• Ontwikkelen mobiliteitsdraaiboek Feyenoord City.
• Maandelijks overleg Werkgroep mobiliteit Feyenoord City.
• Maandelijks overleg Werkgroep Feyenoord intern.
• Kwartaal overleg Werkgroep omgeving de Kuip.
• Uitwerken/bijwerken/wijzigen plannen en pilots.
• Keuze vervoerswijze meenemen in seizoenkaartkeuze.
• Mobiliteitsenquête uitvoeren onder bezoekers de Kuip en inspelen op de
uitkomsten.

Actie

Verantwoordelijke

Start pilots:
Pilot: stimulering fietsgebruik.
Pilot: plan sturing bermdrips.
Pilot: optimalisatie OV gebruik.
Pilot: inzet van nieuwe mobiliteitstechnieken/
tools.

Feyenoord
F: Mobiliteit
F: Mobiliteit
F: Mobiliteit

Doelstellingen:
9. Vanaf januari 2019 gemiddeld 50 georganiseerde bussen met thuissupporters per wedstrijd.
10. Vanaf januari 2019 500 extra reizigers vervoeren met de RET.
11. Vanaf maart 2019 minimaal 800 voertuigen op POA Erasmus Universiteit,
Stormpolder en Rivium Zuid.
12. Vanaf maart 2018 minimaal 1.900 auto’s op POA Beverwaard en Ahoy.

Toelichting

Deadline

Invoeren plannen en de resultaten van de wijzigingen meten.

Juli 2018

Juli 2018

Afsluiten gratis parkeren locatie Olympiaweg,
daar aan gekoppeld het openstellen POA Erasmus Universiteit en busparkeren op Olympiaweg.

Feyenoord / Gemeente

Terugbrengen gratis parkeerplaatsen in directe
omgeving stadion en stimuleren georganiseerd
busvervoer en parkeren op afstand.

Plaatsen van aanlegsteiger Watertoren / Erasmus Universiteit.

Gemeente

Ten behoeve van het kunnen aanleggen van de Juli 2018
waterbus/spido bij de kades.

Colosseumweg herinrichten.

Gemeente

Geschikt maken voor busparkeren en keermogelijkheid.

Januari 2019

Plan: start planvorming plaatsen van keerlus
Gemeente
voor de tram bij Wilheminaplein, Beverwaard en
Beukendaal tram.

Verkorting van de aanrijdtijd van de tram en
vergroting capaciteit door beter gebruik metro.

Januari 2019
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SEIZOEN 2019 - 2020
De volgende acties lopen door vanuit het seizoen 2018/2019:
• Projectleider Feyenoord City. (1fte)
• Medewerker mobiliteit. (1fte)
• Tellingen en metingen vervoersstromen.
• Werkgroep mobiliteit op dagen bij grote evenementen actief.
• Ontwikkelen mobiliteitsdraaiboek Feyenoord City.
• Maandelijks overleg Werkgroep mobiliteit Feyenoord City. Vanaf nu tweewekelijks.
• Maandelijks overleg Werkgroep Feyenoord intern. Vanaf nu tweewekelijks.
• Kwartaal overleg Werkgroep omgeving de Kuip. Vanaf nu maandelijks.
• Uitwerken/bijwerken/wijzigen plannen en pilots.
• Keuze vervoerswijze meenemen in seizoenkaartkeuze.
• Mobiliteitsenquête uitvoeren onder bezoekers de Kuip en inspelen op de
uitkomsten.

Doelstellingen:
13. Vanaf januari 2020 gemiddeld 70 georganiseerde bussen met thuissupporters per wedstrijd.
14. Vanaf januari 2020 500 extra reizigers vervoeren met de RET.
15. Vanaf januari 2020 500 extra reizigers vervoeren met de NS.
16. Vanaf maart 2020 minimaal 1.300 voertuigen op POA Erasmus Universiteit, Stormpolder en Rivium Zuid.
17. Vanaf maart 2020 minimaal 2.100 voertuigen op POA Beverwaard en
Ahoy.

Actie

Verantwoordelijke

Toelichting

Deadline

Vast stellen concept mobiliteitsdraaiboek
Feyenoord City. Concept mobiliteitsdraaiboek
presenteren aan verschillende doelgroepen:
• Omwonenden.
• Ondernemers.
• Gemeente.
• Feyenoord.
• Supportersvereniging.
• Grote supportersvertegenwoordigingen
Feyenoord.
• Nieuwe ondernemers/bedrijven Feyenoord
City.
• Mobiliteit specialisten.

Feyenoord

Stakeholders informeren en feedback ontvangen, zodat deze meegenomen kan worden in
het definitief maken van het mobiliteitsdraaiboek.

Juli 2019

Intensiveren gebruik POA Ahoy, met daaraan
gekoppeld het vervoer.

Feyenoord

Stimuleren parkeren op afstand.

Juli 2019

Plaatsen van keerlus voor de tram bij Wilheminaplein, Beverwaard en Beukendaal tram.

Gemeente

Verkorting van de aanrijdtijd van de tram en
vergroting capaciteit door beter gebruik metro.

Januari 2020

Aanpassingen NS-station doorvoeren (loopbrug, perron, toegangspoortjes, fietsparkeerplaatsen, etc.)

NS/ProRail/Gemeente

NS-station geschikt maken voor nieuwe stadion. Tevens verbetering voor looproute busparkeerplaatsen Colosseumweg.

Juni 2020
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SEIZOEN 2020 - 2021
De volgende acties lopen door vanuit het seizoen 2019/2020:
• Projectleider Feyenoord City. (1fte)
• Medewerker mobiliteit. (1fte)
• Tellingen en metingen vervoersstromen.
• Werkgroep mobiliteit op dagen bij grote evenementen actief.
• Ontwikkelen mobiliteitsdraaiboek Feyenoord City.
• Tweewekelijks overleg Werkgroep mobiliteit Feyenoord City.
• Tweewekelijks overleg Werkgroep Feyenoord intern.
• Maandelijks overleg Werkgroep omgeving de Kuip.
• Uitwerken/bijwerken/wijzigen plannen en pilots.
• Keuze vervoerswijze meenemen in seizoenkaartkeuze.
• Mobiliteitsenquête uitvoeren onder bezoekers de Kuip en inspelen op de
uitkomsten.

Doelstellingen:
18. Vanaf januari 2021 gemiddeld 80 georganiseerde bussen met thuissupporters per wedstrijd.
19. Vanaf januari 2021 500 extra reizigers vervoeren met de RET.
20. Vanaf januari 2021 500 extra reizigers vervoeren met de NS.
21. Vanaf maart 2021 minimaal 2.000 voertuigen op POA Erasmus Universiteit, Stormpolder, Rivium Zuid en overige vervoer over water locaties.
22. Vanaf maart 2021 minimaal 2.300 voertuigen op POA Beverwaard en
Ahoy.

Actie

Verantwoordelijke

Toelichting

Deadline

Een jaar proefdraaien met conceptmobiliteitsdraaiboek.

Feyenoord

Mobiliteitsdraaiboek met daarin alle verschillende scenario’s en de te nemen maatregelen uit
testen.

Juli 2020

Intensiveren gebruik POA Stormpolder.

Feyenoord / Gemeente

Stimuleren parkeren op afstand.

Juli 2020
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SEIZOEN 2021 - 2022
De volgende acties lopen door vanuit het seizoen 2020/2021:
• Projectleider Feyenoord City. (1fte)
• Medewerker mobiliteit. (1fte)
• Tellingen en metingen vervoersstromen.
• Werkgroep mobiliteit op dagen bij grote evenementen actief.
• Ontwikkelen mobiliteitsdraaiboek Feyenoord City.
• Tweewekelijks overleg Werkgroep mobiliteit Feyenoord City.
• Tweewekelijks overleg Werkgroep Feyenoord intern.
• Maandelijks overleg Werkgroep omgeving de Kuip.
• Uitwerken/bijwerken/wijzigen plannen en pilots.
• Keuze vervoerswijze meenemen in seizoenkaartkeuze.
• Mobiliteitsenquête uitvoeren onder bezoekers de Kuip en inspelen op de
uitkomsten.

Doelstellingen:
23. Vanaf januari 2022 gemiddeld 85 georganiseerde bussen met thuissupporters per wedstrijd.
24. Vanaf januari 2022 500 extra reizigers vervoeren met de RET.
25. Vanaf januari 2022 500 extra reizigers vervoeren met de NS.
26. Vanaf maart 2022 minimaal 2.700 voertuigen op POA Erasmus Universiteit, Stormpolder, Rivium Zuid en overige vervoer over water locaties.
27. Vanaf maart 2022 minimaal 2.800 voertuigen op POA Beverwaard en
Ahoy.

Actie

Verantwoordelijke

Toelichting

Deadline

Vaststellen van allen te nemen maatregelen in
mobiliteitsdraaiboek Feyenoord City.

Feyenoord

Mobiliteitsdraaiboek met daarin alle verschillende scenario’s en de te nemen maatregelen.

Juli 2021

Alle infrastructurele maatregelen klaar, zodat
alles uitgetest kan worden en gereed is voor
opening stadion.

Gemeente

N.v.t.

Juli 2021

In gebruik name nieuwe stadion

Feyenoord

N.v.t.

2022 - 2023
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BIJLAGE 3: KRUISPUNTANALYSES
Voor een aantal met verkeerslichten geregelde kruisingen op de belangrijke
routes van en naar Stadionpark is - vooruitlopend op een uitgebreide studie in
het kader van de nog uit te voeren MER - een quick-scan uitgevoerd naar de
afwikkelingskwaliteit van deze kruispunten op een zondag voorafgaand en na
afloop van een evenement in het nieuwe Stadion. Hiervoor is in het programma Cocon (bedoeld voor starre verkeerslichtenregelingen) een normale zondag “opgeplust” met de verkeersbewegingen die een toekomstig evenement
genereert (uitrijdende auto’s in de eerste en tweede schil, fietsers, extra trams,
bussen en voetgangers). Een indicator voor de kwaliteit van de verkeersafwikkeling is de cyclustijd en de verzadigingsgraad per richting (zie onderstaande
tabellen onder “evaluatiegegevens”). Wanneer deze laatste groter is dan 0,8
dan begint de doorstroming op deze richting binnen de huidige vormgeving te
verminderen. Een verzadigingsgraad groter dan 0,9 wijst op een overbelasting.
Kruispunt: Stadionweg – Olympiaweg
Van de aangeleverde intensiteitsgegevens van zondag 24 april 2016 (geen
evenementen) wordt het drukste uur (15:00 – 16:00 uur) als maatgevend beschouwd.
Voor de berekening zijn van 4 richtingen de intensiteiten aangepast:
1. Richting 01: intensiteit is erg hoog, daarom gerekend met 100 pae/uur
(gemiddelde zondag)
2. Richting 02: intensiteit = 0 pae, daarom gerekend met 294 pae/uur (=
intensiteit van 08)
3. Richting 05: intensiteit te laag, daarom gerekend met 60 pae/uur
4. Richting 12: intensiteit verhoogd met verkeer van Stadionpark:
+ 375 auto’s
= 375 pae
+ 90 bussen
= 180 pae
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Met behulp van Cocon 8.0 is op basis van het voorgaande en de huidige vormgeving en inrichting een starre verkeersregeling gemaakt. Deze regeling heeft
als kenmerken:
•
•
•
•

Elke richting krijgt per cyclus minimaal één keer groen (en geel);
Geen enkele richting is oververzadigd;
Alle voetgangers hebben in beide richtingen een groene golf (dus als ze bij
begin groen bij de eerste oversteek starten, krijgen ze op tijd bij de tweede
oversteek ook groen, zodanig dat ze rustig kunnen oversteken)
Trams krijgen tegelijk wit (= groen) tijdens het groen van het parallelle
autoverkeer.

Van die starre verkeersregeling is de minimale cyclustijd 88 seconden. Voor
een verkeersregeling op een vierarmig kruispunt is een cyclustijd van circa 120
seconden acceptabel.
Conclusie: het kruispunt heeft voldoende capaciteit om op zondagmiddag het
verkeersaanbod (inclusief het aanbod vanuit Stadionpark) te verwerken.
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Kruispunt: Stadionweg – Kreeksehaven
Voor de analyse zijn de door de Kwaliteitscentrale getelde intensiteiten van
zondag 30 oktober 2016 gebruikt. Het drukste uur (16:00 – 17:00 uur) is als
maatgevend beschouwd.
Een evenement in Stadionpark zorgt bij twee richtingen voor een verhoging
van de intensiteit:
1. Richting 08: intensiteit verhoogd met 375 auto’s
2. Richting 11: intensiteit verhoogd met 300 auto’s
Met behulp van Cocon 8.0 is op basis van het voorgaande en de huidige vormgeving en inrichting een starre verkeersregeling gemaakt. Deze regeling heeft
als kenmerken:
•
•

Elke richting krijgt per cyclus minimaal één keer groen (en geel);
Geen enkele richting is oververzadigd.

Van die starre verkeersregeling is de minimale cyclustijd 97 seconden. Voor
een verkeersregeling op een driearmig kruispunt is een cyclustijd van circa 90
seconden acceptabel.
Conclusie: de verkeersbelasting lijkt in eerste instantie te hoog voor deze kruising. Doch op zondagmiddag zal het regelmatig voorkomen dat er geen verkeer is op de richtingen 09, 22, 82, 31 en 32. Tijdens die cyclus krijgen die richtingen van de verkeersregelinstallatie ook geen groen, waardoor de cyclustijd
circa 60 seconden zal worden.
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Kruispunt: IJsselmondse Randweg – Bergambachtstraat
Van de aangeleverde intensiteitsgegevens van zondag 22 mei 2016 (geen
evenementen) wordt het drukste uur (15:00 – 16:00 uur) als maatgevend beschouwd.
Een evenement in Stadionpark zorgt bij richting 11 voor een verhoging van de
intensiteit:
a. met 475 auto’s vanuit garage strip.
b. met 750 auto’s vanuit garage Maasstad ziekenhuis
Met behulp van Cocon 8.0 is op basis van het voorgaande en de huidige vormgeving en inrichting een starre verkeersregeling gemaakt. Deze regeling heeft
als kenmerken:
•
•

Elke richting krijgt per cyclus minimaal één keer groen (en geel);
Geen enkele richting is oververzadigd.

Van die starre verkeersregeling is de minimale cyclustijd 92 seconden. Voor
een verkeersregeling op een vierarmig kruispunt is een cyclustijd van circa 120
seconden acceptabel.
Conclusie: het kruispunt heeft voldoende capaciteit om op zondagmiddag het
verkeersaanbod (inclusief het aanbod vanuit Stadionpark) te verwerken.
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Kruispunt: Laan op Zuid – 2e Rosestraat
Van dit kruispunt zijn geen heel recente tellingen beschikbaar. Vooralsnog is
uitgegaan van:
1. een telling van 2006 (overdag)
2. 75 % van de normale intensiteit = zondagsintensiteit
Met behulp van Cocon 8.0 is op basis van het voorgaande en de huidige vormgeving en inrichting een starre verkeersregeling gemaakt. Deze regeling heeft
als kenmerken:
•
•

Elke richting krijgt per cyclus minimaal één keer groen (en geel);
Geen enkele richting is oververzadigd.

Van die starre verkeersregeling is de minimale cyclustijd 92 seconden. Voor
een verkeersregeling op een vierarmig kruispunt is een cyclustijd van circa 120
seconden acceptabel.
Conclusie: het kruispunt heeft voldoende capaciteit hebben om op zondagmiddag het verkeersaanbod te verwerken.
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