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Inleiding

Bij de ontwikkeling van de plannen voor Feyenoord City zijn aannames gedaan voor de 

verwachte bezoekers aantallen voor tours (150.000), sightseeing (architectuur, 

uitzichtpunt, 100.000) en een attractie (100.000) in het stadion. 

Het totaal aantal bezoekers van 350.000 loopt na 5 jaar terug naar 175.000 per jaar.

Deze bezoekersaantallen dienen gevalideerd te worden.

Voor de uitvoering hiervan is Van Spronsen & Partners benaderd.

De opdracht
De opdracht is het valideren van de bezoekersaantallen van de stadion tours, sightseeing 
en attractie.

Inleiding & inhoudsopgave

© 2017 Van Spronsen & Partners horeca-advies.
Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden VSP-Groep te Warmond en Feynoord B.V., niets uit deze uitgave worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. 

Van Spronsen en Partners te Warmond, Herenweg 83, 2361 EJ Warmond, Telefoon: 071-5418867, Fax: 071-5418869, e-mail: info@spronsen.com. Website: www.spronsen.com
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1. Beoordeling conceptueel kader
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1. Conceptueel kader
1.1. Concept en uniciteit

Stadiontours
• In het nieuwe stadion zullen, net als Kuip, rondleidingen/tours worden gegeven 

voor geïnteresseerde groepen. Hiervoor zullen verschillende type rondleidingen 
in arrangementvorm worden aangeboden voor verschillende doelgroepen.

• De tours worden dagelijks meerdere malen gegeven, in principe 7 dagen per 
week

• Een stadiontour ‘an sich’ is voor niet-supporters minder interessant. De 
mogelijke combinatie met een uitzichtpunt of de attractie in het stadion en de 
architectuur maken het ook voor niet-voetbal/niet-Feyenoord supporters 
aantrekkelijker. 

• Beoogd prijsniveau: € 12,50, oplopend tot € 16,50 i.c.m. attractie (met name 
overdag)

• Uniciteit Beperkt, echter combinatie met overige onderdelen versterkt 
conceptkracht en verhoogt koopmoeitebereidheid (hoe ver is men bereid te 
reizen voor bezoek)

Sightseeing
• Vanaf ruim 55 meter hoogte wordt een uitzichtpunt gecreëerd aan de zijde van de Maas.
• Hiervandaan hebben bezoekers een uitzicht over de Maas richting de stad, maar ook richting de 

ander zijde (Brienenoordbrug)
• Een spectaculair uitkijkpunt is te combineren in diverse arrangementen en kan ‘vermarkt’ 

worden middels extra toevoegingen zoals een bijzondere lift, foto-animaties, spannende 
belevingen op hoogte en interactieve educatie, entertainment en informatie. 

• Het uitkijkpunt is een ruim platform en zal 7 dagen per week geopend zijn
• Beoogd prijsniveau: € 7, oplopend tot € 20 i.c.m. tour of attractie (overdag en ‘s avonds)
• Uniciteit Redelijk (het is niet het hoogste uitkijkpunten van Rotterdam). Echter de combinatie 

met overige onderdelen en architectuuraspect (OMA gebouw) versterkt de conceptkracht en 
verhoogt koopmoeitebereidheid. Kans op herhaalbezoek in andere groepssamenstelling 
(particulier, zakelijk) is aanwezig. Het feit dat reeds veel bezoekers naar Rotterdam komen voor 
architectuur versterkt de positie. Een bezoek aan het stadion kan onderdeel uitmaken van een 
stadsbezoek aan meerdere locaties/markante gebouwen in de stad. 
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2. Doelgroepen
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Inleiding
Het stadion en Feyenoord City zullen voor diverse doelgroepen aantrekkelijk zijn om te 
bezoeken. De mix met andere functies en het architectonische aspect zorgen voor een 
kansrijke mix aan doelgroepen om op in te spelen

Supporters
De supporters van Feyenoord zijn onder te verdelen in een aantal groepen:
A. Supporters met een seizoenkaart (straks naar verwachting circa 45.000)
B. Supporters die af en toe een wedstrijd bezoeken
C. Fans in den lande die Feyenoord als ‘favoriete’ club aanhangen/een warm hart toe 

dragen
D. Zakelijke supporters (sponsoren/skyboxen etc)
Feyenoord kent een fanbase van circa 2,7 miljoen supporters (Ter vergelijking; Ajax heeft 
een fanbase van 4,3 miljoen personen. Andere vergelijking die enig zicht heeft in achterban: 
OP Facebook heeft Feyenoord 570.000 volgers (vergelijkbaar met Glasgow Rangers, VFB 
Stuttgart, Eintracht Frankfurt) en Ajax 2,4 miljoen.

Toeristen
• Rotterdam zit enorm in de lift qua toeristisch bezoek, zowel nationaal, maar met name 

internationaal krijgt de stad veel aandacht vanwege het profiel van de stad en het 
architectonische karakter. 

• Rotterdam trekt jaarlijks meer dan 6 miljoenen binnenlandse dagbezoeken (Bron CVO)
• Het aantal overnachtingen is in Rotterdam in 4 jaar tijd gestegen met 27% naar een 

totaal van 1.547.000 (2015). In de eerste drie kwartalen van 2016 ligt het aantal 
overnachtingen alweer 5% hoger dan in 2015.

• Zowel de binnen- als buitenlandse overnachtingen laten een forse groei zien, de 
verdeling is ongeveer 50-50.

• De verwachting is dat het aantal overnachtingen zal blijven stijgen, met name ook 
vanuit het buitenland.

• Rotterdam heeft de Best Brand Strategy Award 2016 gewonnen, voor de manier waarop 
de gemeente, Rotterdam Partners, Havenbedrijf Rotterdam en de Erasmus Universiteit 
Rotterdam (de ‘merkalliantie') samenwerken bij het promoten van de stad middels de 
pay-off 'Rotterdam Make It Happen'. Voor deze awards beoordeelde de fDi Intelligence 
afdeling van de Financial Times inzendingen van 124 locaties (steden en regio's) in de 
periode december 2015 - december 2016
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2. Doelgroepen
2.1 Vraaganalyse

Scholen
• Het gebied en zeker het stadion zullen ook voor scholen een bestemming kunnen 

worden voor schoolreisjes. Alleen in Rotterdam zijn al ruim 53.000 scholieren verdeeld 
over circa 170 basisscholen

• In Nederland zijn ruim 25 opleidingen voor architectuur/bouwkunde (MBO/HBO/WO), 
waarvan er 5 in Rotterdam gevestigd zijn. Ook dit zijn kansrijke doelgroepen. 

Zakelijk
• Rotterdam is doorgedrongen tot de top tien van grote steden in Europa met het beste 

investeringsklimaat. In de Foreign Direct Investment Index (fDi-index), de 
gezaghebbende ranglijst van het internationale zakendagblad The Financial Times, 
prijkt Rotterdam op de negende plek van de ‘Large European Cities of the Future
2016/17’. De FDI-strategie van de stad wordt ook hoog gewaardeerd. Op het gebied 
van ‘connectivity’ scoort Rotterdam zelfs als beste grote stad van Europa. De regio 
Zuid-Holland scoort een tiende plek in ‘mid-sized European regions of the future’ 
2016/17. Een bezoek aan het stadion kan voor zakelijke trips vanuit het buitenland een 
aantrekkelijk onderdeel vormen van het programma.

• Buiten dat een bezoek aan het stadion (horeca i.c.m. sightseeing, attractie)  kansrijk is 
voor een personeelsuitje, zijn er uiteraard ook sectoren die specifiek geïnteresseerd 
zullen zijn. 

• Hierbij kan gedacht worden aan architectenbureau, waarvan er in Nederland ruim 
6.750 zijn, waar meer dan 10.000 architecten werkzaam zijn. Voor dergelijke beroepen 
is een werkbezoek aan het stadion een goede inspiratietrip of werkbezoek.

Spin off
• Zoals eerder reeds is vastgesteld verwachten wij circa 694.000 bezoekers aan de horeca 

in het stadion. Hiervan zal ook een deel de overige activiteiten in het stadion bezoeken. 
• Daarnaast zullen de 60 business units met ruim 6.000 zitplaatsen zorgen voor een spin-

off
• Ook de beoogde 8 evenementen per jaar met in totaal circa 400.000 bezoekers zorgen 

voor traffic waar in bepaalde mate spin-off verwacht kan worden, met name voor de 
sightseeing.

• Dit bezoek zien we met name als onderdeel van toeristisch bezoek en bezoek vanuit 
supporters. 
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3. Benchmark
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3. Benchmark
3.1 Stadion tours

Tours en rondleidingen
• Voor het benchmarken van de tours in het stadion kan enerzijds gekeken worden naar andere voetbalclubs. 

Dit is met name interessant ten aanzien van verwachtingen indien er geen uitkijkpunt en attractie worden 
gerealiseerd, en het derhalve meer een stand-alone concept wordt..

 De Arena (Ajax) wordt jaarlijks door bijna 100.000 mensen bezocht voor een rondleiding (2016 was 
een top jaar met 103.000 bezoekers), Manchester United en Arsenal door circa 200.000 bezoekers. 

 Volgens een benchmark van KPMG uit 2014 trekt het Olympia Stadion in Berlijn jaarlijks 300.000 
bezoekers voor rondleidingen en de Friends Arena in Stockholm 75.000.

 Door het Duitse blad Stadionwelt is in de Special Issues Sportvenues 2016 een overzicht opgenomen 
met bezoekersaantallen van stadiontours. De getallen moeten echter met een flinke korrel zout 
worden genomen, aangezien er bij Ajax vermeld staat dat dit er 400.000 zijn en bij Manchester 
300.000

• Qua spin off verwachten wij met name dat de attractie en het uitkijkpunt profiteren van bezoekers van de 
tours, maar dat dit andersom in mindere mate het geval zal zijn.

• Daarnaast is het juist interessant om te kijken naar andere hotspots (gebouw) die bezoekers trekken voor 
rondleidingen voor bezichtiging van een sight die voor een breed publiek aantrekkelijk is

 Een goed voorbeeld hiervan is de SS Rotterdam die in 2015 circa 200.000 bezoekers (140.000 in 
2013) ontvangt voor de verschillende rondleidingen. Het schip heeft hierbij een voordeel van de 
aanwezigheid van een hotel, waarbij met name vanuit het toeristisch segment een spin off geldt 
voor de tours. Het nieuwe stadion heeft echter ook een voordeel, aangezien hier diverse trekkers 
worden toegevoegd en tevens een verbinding met de Spido wordt gerealiseerd.

 Waar Rotterdam bekend staat om de architectuur, staat Amsterdam o.a. bekend om de diamanten. 
De Gassan Diamantslijperij in Amsterdam trekt circa 400.000 bezoekers voor een rondleiding.

 Kijkende naar andere gebouwen die ontworpen zijn door OMA, zien we dat de Markthal door 5 
miljoen bezoekers wordt bezocht. Dit gebouw is echter gratis te bezichtigen.

Bron: Dezeen.com

Bron: OMA
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3. Benchmark
3.2 Sightseeing   Uitkijkpunten

Sightseeing
• Voor het creëren van onderscheidend vermogen voor een uitkijkpunt zijn in de basis hoogte en het panorama uitzicht 

de twee belangrijkste conceptonderdelen die bepalen in welke mate publiek de locatie zal bezoeken en hoe groot de 
koopmoeitecircel is. Daarnaast zijn aanvullende activiteiten in de directe omgeving en ‘thrill-seeking-aspecten 
(bijvoorbeeld doorzichtige vloer) bij het uitkijkpunt van toegevoegde waarde en kan een tijdelijk element (uitkijkpunt 
tot en met ..) de vraag op kortere termijn beïnvloeden (zie bijvoorbeeld De Trap). Uiteraard speelt in enige mate ook 
het prijsniveau mee.

• Kijken we naar uitkijkpunten in Nederland, dan springen de Euromast en The Lookout (Amsterdam) er uit. Door de 
(relatief) extreme hoogte van de Euromast is er een goed zicht. Voor de Lookout geldt dat het uitkijkpunt niet 
belemmert wordt door hoogbouw nabij waardoor het zicht ook goed is. Beide basis kenmerken (zicht en hoogte) zijn 
derhalve optimaal, wat resulteert in 400.000- 500.000 bezoekers (Euromast lag jarenlang rond de 350.000). Dit is in 
onze optiek gelijk een duidelijke afbakening van bovengrens voor het nieuwe Feyenoord stadion, dien ten verstande 
dat er bij de Euromast geen aanvullende publiekstrekkende ‘sights’ zijn, wat bij het stadion wel het geval is (tours, 
attractie led-scherm). Dit kan zorgen voor extra spin-off.

• Kijkende naar uitkijktorens in den lande dan zien we dat in steden met fors minder toeristen en inwoners toch nog 
circa 30.000-80.000 bezoekers worden getrokken. Ook geldt dat bij deze uitkijktorens geen of weinig publiekstrekkers 
in de directe omgeving liggen. De Haagse Toren ligt buiten het centrum op een relatief slecht toegankelijke locatie.

• In onze optiek is De Trap geen optimale vergelijking, aangezien het gratis is, zeer centraal gelegen is en een tijdelijke 
aard had. 

• In onze optiek is A’dam Lookout de beste referentie. De invulling van de toren zelf trekt al publiek (restaurant, zakelijk, 
dance etc), wat een positieve invloed heeft op het aantal bezoekers. Daarnaast wordt het punt ook echt als uitkijkpunt 
gepositioneerd en ‘vermarkt’. Wij gaan er van uit dat dit bij het stadion ook zal gebeuren. Toch kunnen we niet anders 
concluderen dat het zeer aannemelijk is dat A’dam Lookout fors meer publiek trekt, gezien het feit dat de toren circa 
50% hoger is en Amsterdam aanzienlijk meer bezoekers trekt. Niet voor niets trekt het in het eerste jaar al meer 
bezoekers dan de Euromast (100 meter hoger) jaren heeft gedaan. Op de volgende pagina’s enkele impressies die 
zorgen voor extra naamsbekendheid en bezoekers

• De beoogde € 7 entree prijs is in onze optiek realistisch en zelfs wat aan de lage kant (zeker voor over 5-6 jaar). De prijs 
ligt (logischerwijs)  onder het niveau van Euromast (weidser uitzicht door hoogte) en A’dam Lookout. Bij de Lookout
zijn overigens al 1.000 jaarkaarten verkocht (€ 27,50).

• Let op: Indien Speelstad Rotterdam (Hennie van de Most) daadwerkelijk wordt gerealiseerd (verwachting 2018) komt 
hier een uitkijktoren van 90 meter hoog. Het is niet duidelijk of deze ook toegankelijk is als je het speelpark niet 
bezoekt.

Naam Stad Locatie Hoogte (m) Aantal bezoekers Dagen per jaar Gem. bezoekers per dag  Prijsniveau Bijzonderheden

Euromast Rotterdam Zuid 185 500.000 365 1.370 9,75€                Op 96 meter het kraaiennest met suites en een restaurant

De Haagse Toren Den Haag Den Haag HS 132 35.000 365 96 8,00€                Panorama lift, veranda café, The Penthouse

De Domtoren Utrecht Centrum 112 80.000 365 219 9,00€                Is gelijk een rondleiding door de Dom van totaal 1 uur

Amsterdam Lookout Amsterdam Aan het IJ 100 400.000 365 1.096 12,50€              Panorama restaurant, yogasessies bij zonsopkomst, schommel en vele bezienswaardigheden

De Martinitoren Groningen Centrum 97 63.500 365 174 3,00€                

Basiliek van Koekelberg Brussel Centrum 53 33.000 365 90 5,00€                Bij entree kan men ook het museum bezoeken.

Sint Janskerk Maastricht Vrijthof 43 60.000 312 164 2,50€                

De Trap Rotterdam Rotterdam CS 29 367.000 35 1.005 Gratis Was eenmalig voor 1 maand
NB: De 400.000 bezoekers zijn een schatting voor jaarrond. De eerste 7 maanden trok A’dam Lookout 250.000 bezoekers

De Trap: 367.000 bezoekers in 1 maand

A’dam Lookout: 250.000 bezoekers in 7 maanden
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3. Benchmark
3.3 Sightseeing   Social media

Ter inspiratie: De kracht van Social media (free publicity)

De A’dam Lookout wordt op sterke wijze in de markt gezet. Er zijn 
mogelijkheden op ‘virtual photos’ te laten nemen op grote hoogte, 
bezoekers worden gestimuleerd de beleving te delen

Statistieken Instagram
#adamtoren: 8.700 berichten
#adamlookout: 6.000 berichten
#adamtower: 2.600 berichten

Facebook:
Bijna 24.000 checkten in op Facebook. Dit is bijna 10% van het totaal 
aantal bezoekers
Daarnaast wordt de pagina gevolgd door circa 14.000 personen en 
vrijwel even vaak ‘geliked’.

Het bereik hiervan is derhalve enorm, wat absoluut mogelijkheden 
geeft om de koopmoeite fors te verhogen. Uiteindelijk moet het de 
bedoeling zijn om een bezoek aan het uitkijkpunt een relevant 
onderdeel te laten worden van toeristisch stadsbezoek.
.
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4. Bezoekers en bezoeken
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4. Bezoekers en bezoeken
4.1 Randvoorwaarden

Tours
• Voor de tours gaan we uit van een actieve 

marktbenadering en -bewerking en een gevarieerd aanbod 
van tours die voor diverse doelgroepen aantrekkelijk 
‘geladen’ worden

• De tours zijn in principe iedere dag te boeken, wij gaan uit 
van 330 dagen per jaar.

Sightseeing
• Voor de sightseeing gaan we uit van een actieve 

marktbenadering en – bewerking. 
• Er worden ‘thrill seeking’ aspecten toegevoegd, waardoor 

er een ‘wow’-factor ontstaat die zorgt voor een ‘hier moet 
je geweest zijn’ boodschap.

• Het concept biedt interactieve aspecten waardoor 
communicatie via social media mogelijk is.

• Koppeling met horeca noodzakelijk.
• Ruimtelijke beleving noodzakelijk (geen uitkijkpunt van 

20m2 met zicht naar 1 richting).
• Zie voorbeelden A’dam Lookout.

Attractie
• Voor de attractie gaan we uit van een actieve 

marktbenadering en – bewerking. 
• Het ‘scherm’ biedt mogelijkheden om connectie maken 

met smart phones waardoor het gebruikt kan worden voor 
koppeling met social media

• Het ‘scherm’ biedt mogelijkheid om animaties, lichtshows, 
en video’s, ondersteund door geluid, te vertonen.
Dit biedt de mogelijkheid om (korte) films te vertonen die 
door duizenden mensen tegelijk bezocht kunnen worden.
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4. Bezoekers en bezoeken
4.2 Prognose

Toelichting
• We maken in de bepaling van het aantal bezoekers 

een onderscheid tussen unieke bezoekers, waarbij 
een verdeling is gemaakt naar hoofdmotief (waar 
komen de bezoekers specifieke voor) en bezoeken

• Het aantal bezoeken is bepaald aan de hand van de 
afgeleide vraag. Iemand die een tour doet, kan ook 
de attractie bezoeken en/of het uitkijkpunt en vice
versa. Op deze wijze wordt bepaald hoeveel 
bezoeken er plaats vinden aan de drie 
conceptonderdelen. 

• Indien bijvoorbeeld de attractie niet wordt 
gerealiseerd, heeft dit derhalve ook impact op de een 
deel van de bezoeken aan de tours en sightseeing.

• Voor de attractie is randvoorwaarde dat er een 
actieve programmering wordt gevoerd ten aanzien 
van films/shows. 

Uitkomsten
• Op basis van de uitkomsten van de benchmark, 

beoordeling van de uniciteit en inventarisatie van de 
kansrijke doelgroepen verwachten wij in het eerste 
jaar 215.000 bezoekers die in totaal ruim 375.000 
bezoeken brengen aan de drie concepten

• Wij verwachten dat de piek in het derde jaar zal 
liggen (305.000 bezoekers die 572.000 bezoeken 
doen.

• Bezoeken aan de tours is met name vanuit het 
hoofdmotief en in beperkte mate als afgeleide vraag.

• Sightseeing kent een relatief groot aandeel afgeleide 
vraag, met name vanuit de tours.

• Tours: Aantal bezoeken (129.500 jaar 3) ligt net iets hoger dan bij Ajax, ondanks de fors kleinere fanbase. Het hoge aantal bezoekers wordt veroorzaakt door architectuur aspect.
• Sightseeing: 226.750 bezoeken in jaar 3, ongeveer de helft van wat A’dam Lookout doet en drie keer zoveel als de Domtoren. Ter vergelijking: In relatie tot Utrecht trekt Rotterdam 2 keer 

zoveel dagtoeristen, in de regio wonen twee keer zoveel mensen en het aantal overnachtingen ligt drie keer zo hoog. Daarnaast is Domtoren reeds vele jaren toegankelijk als uitzichtpunt.
• Attracties: 215.500 bezoeken in jaar 3. Er worden voorstellingen gegeven waar duizenden bezoekers tegelijk naar toe kunnen komen. Daarnaast een fors aantal bezoeken voor de ‘selfie 

mogelijkheid’.

Jaar 1

Hoofdmotief   

(unieke bezoekers)

% naar 

Tours

% naar 

Sightseeing

% naar 

Attractie

Afgeleide 

bezoeken

Totaal 

bezoeken

Bezoeken per 

dag (330 dagen)

Unieke bezoekers 

per dag

Tours 90.000 0% 70% 50% 8.250 98.250 298 273

Sightseeing 40.000 10% 0% 25% 97.000 137.000 415 121

Attractie 85.000 5% 40% 0% 55.000 140.000 424 258

Totaal 215.000 160.250 375.250 1.137 652

Jaar 3

Hoofdmotief   

(unieke bezoekers)

% naar 

Tours

% naar 

Sightseeing

% naar 

Attractie

Afgeleide 

bezoeken

Totaal 

bezoeken

Bezoeken per 

dag (330 dagen)

Unieke bezoekers 

per dag

Tours 110.000 0% 80% 60% 19.500 129.500 392 333

Sightseeing 70.000 10% 0% 35% 156.750 226.750 687 212

Attractie 125.000 10% 55% 0% 90.500 215.500 653 379

Totaal 305.000 266.750 571.750 1.733 924

Jaar 5

Hoofdmotief   

(unieke bezoekers)

% naar 

Tours

% naar 

Sightseeing

% naar 

Attractie

Afgeleide 

bezoeken

Totaal 

bezoeken

Bezoeken per 

dag (330 dagen)

Unieke bezoekers 

per dag

Tours 90.000 0% 80% 60% 17.500 107.500 326 273

Sightseeing 65.000 10% 0% 35% 132.500 197.500 598 197

Attractie 110.000 10% 55% 0% 76.750 186.750 566 333

Totaal 265.000 226.750 491.750 1.490 803
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4. Bezoekers en bezoeken
4.3 Specificatie

Tours Aandeel Onderbouwing/Toelichting

Voetbal fans 83% 4% van 2,7 mi l joen supporters , 45.000 seizoenskaarten

Toeris ten 15% 1.600.00 overnachtingen / > 6 mi l joen dagtoerisme

Overig (architectuur/scholen/zakel i jk)

1%

6.000 architectenbureaus , 10.000 architecten in NL. In R'dam ruim 200 

architectenbureaus . 2% van 54.000 leerl ingen in Rotterdam. 10% van 6.000 

bus iness  seats

Totaal 100%

Sightseeing Aandeel Onderbouwing/Toelichting

Voetbal fans 24% 2% van 2,7 mi l joen supporters , 45.000 seizoenskaarten

Toeris ten 75% 1.600.00 overnachtingen > 6 mi l joen dagtoerisme

Overig (architectuur/scholen/zakel i jk)

1%

6.000 architectenbureaus , 10.000 architecten in NL. In R'dam ruim 200 

architectenbureaus  / 1,8% van 54.000 leerl ingen in Rotterdam / 8% van 

6.000 bus iness  seats

Totaal 100%

Attractie Aandeel Onderbouwing/Toelichting

Voetbal fans 25% 2% van 2,7 mi l joen supporters , 45.000 seizoenskaarten

Toeristen 74% 1.600.00 overnachtingen > 6 mi l joen dagtoerisme

Overig (architectuur/scholen/zakel i jk)

1%

6.000 architectenbureaus , 10.000 architecten in NL. In R'dam ruim 200 

architectenbureaus  / 2% van 54.000 leerl ingen in Rotterdam / 3% van 6.000 

bus iness  seats


