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Dit document bevat de gedragsonderbouwing van de mijlpalen binnen het mobiliteitscontract. De
onderbouwing van de mijlpalen correspondeert met de middelen die wij inzetten om de
gedragsverandering te realiseren.

Om voor zowel de Kuip als het nieuwe stadion een optimale bereikbaarheid te realiseren wordt
ingezet op doelgroepen. Wie bezoekt het stadion wanneer en waar komen zij vandaan? Vervolgens
bouwen wij zowel de informatievoorziening richting bezoekers als de optimale inrichting,
toegankelijkheid en afstemming van de verschillende vervoerwijzen op volgens de volgende
‘cognitieve ijkpunten’:

1. Waarnemen
De verschillende doelgroepen worden met de juiste boodschap, via de juiste media en kanalen én
op het juiste moment bereikt. Denk daarbij aan social media, Feyenoord-app, direct-mailing,
Feyenoord-website et cetera. Zo weten we zeker dat de juiste mensen de juiste berichten
waarnemen.

2. Begrijpen
De mensen worden aan de hand genomen in een transparant en integraal vervoers- en
informatiesysteem. Informatie is gemakkelijk beschikbaar en overzichtelijk weergeven in een taal
die de doelgroepen bereikt en aanspreekt.

3. Kunnen
Vaste bezoekers worden losgeweekt uit automatismen door aan de ene kant het oude gedrag
moeilijk of onmogelijk te maken en aan de andere kant aantrekkelijke alternatieven te bieden. Dat
betekent onder andere  binnen voor hen acceptabele grenzen van herkomst naar bestemming
kunnen reizen op een veilige, comfortabele, snelle en aangename wijze. Gedurende het traject
komen er in de diverse fasen verschillende discontinuïteiten, zoals het afsluiten van wegen, wijken
en parkeerplaatsen, al dan niet als gevolg van bouwactiviteiten. Deze discontinuïteiten worden
gebruikt om met name frequente bezoekers (die vastzitten aan gewoontepatronen) tot ander
gedrag te brengen.

4. Willen
Bezoekers worden gemotiveerd andere vervoerwijzen en initiatieven te proberen en te waarderen.
Dit wordt gedaan door:

A. Bezoekers wijzen  op de (on)mogelijkheden van bepaald gedrag en laten hen kennis maken met
de voordelen van het nieuwe gedrag.



B. Het nieuwe gedrag (tijdelijk) extra aantrekkelijk en/of het ongewenste gedrag extra
onaantrekkelijk maken. Beleving is hierbij heel belangrijk: denk aan belonen, gamification, toegang
geven via een spaarsysteem tot unieke materialen of gebeurtenissen, het stimuleren van sociale
beïnvloeding en het geven van positieve feedback.

Deze cognitieve ijkpunten zijn uitgewerkt in een strategie per in te zetten type maatregel. Deze
strategie wordt ingezet en gespecificeerd bij alle maatregelen.

Algemeen uitgangspunt onder de strategie is dat de doelstellingen alleen te halen zijn door in de
beginfase kwaliteit te laten prevaleren boven kwantiteit. Met andere woorden: de eerste stappen
binnen alle verschillende activiteiten moeten succesvol verlopen. Dit omdat mond tot mond-reclame
van nieuwe en vernieuwde concepten van cruciaal belang is om later te kunnen opschalen. Als
voorbeeld: liever starten met twee supportersbussen waarvan veel gebruik gemaakt wordt en die
positief worden beoordeeld, dan op dezelfde termijn vijf supportersbussen laten rijden waarvan we
niet zeker zijn of er voldoende belangstelling voor is en/of zij na afloop een positieve indruk hebben
achtergelaten.

Strategie per type maatregel
1. Informatievoorziening algemeen

· Alle informatie (inclusief veranderingen) over de bereikbaarheid naar het stadion wordt via
vier hoofdkanalen (één pagina per kanaal) verspreid, namelijk de Feyenoordwebsite
(www.Feyenoord.nl), de Feyenoordapp, De kuip-website (www.dekuip.nl) en de
wedstrijdgids (voor losse kaartkopers).

· Informatie over gewenst gedrag (en mogelijke alternatieven) worden zoveel mogelijk
bovenaan de pagina geplaatst.

· Bij het kopen van een seizoenkaart of een losse ticket krijgen supporters informatie over
de bereikbaarheid naar het stadion.

· Bij veranderingen over de bereikbaarheid naar het stadion wordt deze informatie
toegevoegd aan de vier hoofdkanalen.

· Bezoekers van het stadion weten waar zij terecht kunnen voor vragen over de
bereikbaarheid naar het stadion.

· Bij de informatievoorziening wordt gewerkt vanuit het volgende stramien: bij iedere
wijziging in de bereikbaarheid van het stadion (maatregel in het kader van het
mobiliteitsplan) worden de bezoekers ruim vooraf geïnformeerd over de op handen zijnde
wijziging (waar kan bij aanschaf ticket/seizoenskaart en ongeveer een maand van te voren
via de vier hoofdkanalen) en kort van te voren nogmaals (ongeveer een week van te
voren) via de vier hoofdkanalen.

· Bezoekers van het stadion worden over de veranderingen als gevolg van discontinuïteiten
en over de beschikbare alternatieven goed geïnformeerd; zowel ruim van te voren als kort
voor de wijzigingen.

· Tegelijk met het aanscherpen van de informatievoorziening via de momenteel beschikbare
kanalen wordt de potentie onderzocht voor een mobiliteitsapp. Deze app verstrekt
informatie over mobiliteitsmogelijkheden en – ontwikkelingen voor bezoekers aan het



stadion, gekoppeld aan de huidige Feyenoordapp en/of als zelfstandige app. Voordat zo’n
app ontwikkeld wordt, is meer duidelijkheid gewenst over de behoefte hieraan bij
bezoekers, de toegevoegde waarde op de huidige kanalen en in hoeverre de
mobiliteitsapp bijdraagt aan het behalen van de mobiliteitsdoelstellingen.

· De overgang van het huidige stadion naar het nieuwe stadion wordt communicatief
intensief ingeleid en ondersteund. Dat wil zeggen dat bezoekers, supporters en
omwonenden ruim vooraf aan de hand worden genomen naar ‘het uur U’ (het moment dat
het nieuwe stadion officieel in gebruik wordt genomen) met betrekking tot de
mobiliteitsmogelijkheden en onmogelijkheden in de nieuwe situatie.

2. All-in tickets
· Bij de aankoop van een seizoenkaart of een losse kaart wordt meteen een

vervoersmogelijkheid verkocht. Dit houdt in dat men bij aankoop aangeeft hoe men naar
het stadion komt en daar meteen een prijs voor wordt betaald en toegang mee wordt
verkregen.

· Informatie over:
o Waar en hoe bezoekers een all-in ticket kunnen bestellen.
o Welke vervoersmogelijkheden er zijn.
o Welke prijs er aan de verschillende mogelijkheden gekoppeld is.
o Wat de kwaliteiten zijn van de verschillende mogelijkheden (gemiddelde reisduur

en beschikbaarheid).
o Dat het niet langer mogelijk is om dicht bij het stadion te parkeren zonder dat dit

via de All-in tickets geregeld is.
· In de aanloopfase naar een volledig All-in ticketsysteem, wordt middels pilots onderzocht

of mensen die een vroege versie van de all-in ticket kopen een voordeel kan worden
geboden (in de vorm van exclusieve gadgets of toegang tot exclusieve belevenissen).

3. Peakshaving
· Er is zicht op de doelgroep: dit zijn alle bezoekers die naar het stadion komen. 20% van

de bezoekers moet 1 uur eerder aankomen en 1 uur later vertrekken van het stadion.
· Voor deze doelgroep zijn in de nabije omgeving van het stadion diverse activiteiten voor

verschillende leeftijden georganiseerd om hen eerder naar het stadion te laten komen/of
hen langer vast te houden.

· De mogelijkheid om ‘echt bier’ te schenken is onderzocht en indien het resultaat positief is,
wordt dit ook geschonken.

· Informatie over de activiteiten wordt verspreid via de vier hoofdkanalen, in de omgeving
van het stadion en waar wenselijk via social media.

· Het ontwikkelen van de mogelijkheid om in het stadion gebruik te maken van een WiFi-
verbinding.

· Het ontwikkelen van een belonings-, belevings- en waarderingssysteem met feedback.

4. Fiets
· Er is zicht op wie de juiste doelgroep is om benaderd te worden inclusief de mogelijkheden

om naar het stadion te fietsen. Dit zijn bezoekers die binnen een afstand tot ongeveer 10



kilometer van het stadion wonen, of bezoekers die de fiets gebruiken als onderdeel van
een ketenverplaatsing (fiets als schakel tussen POA en stadion; of fiets van station naar
stadion). De informatie is verkregen via enquêtes met de doelgroep.

· Kwalitatieve goede fietsroutes in de nabijheid van het stadion die leiden tot veilige en
toegankelijke  fietsenstallingen.

· Informatie verstrekken via diverse media (zie 1. informatievoorziening) over:
o De locaties van de fietsenstallingen.
o Hoeveel fietsparkeerplekken zich bevinden bij elke fietsenstalling.
o De afstand van de fietsenstalling tot aan het stadion.
o De gemiddelde afstand van een aantal gemeentes rondom het stadion naar het

stadion.
o Hoe lang je je fiets kan stallen.
o Of de fietsenstalling bewaakt is.
o Of de fietsenstalling overdekt is.
o Het tarief.
o Ontwikkelen belonings- belevings- en of waarderingssysteem met feedback.

· Mogelijke inzet probeerkaartjes.

Kwaliteitsrichtlijnen:
· De fietsenstallingen zijn beschikbaar op maximaal 10 minuten lopen naar het stadion.
· De fietsenstallingen zijn bewaakt.
· De fietsenstallingen zijn geruime tijd voor aanvang wedstrijden en evenementen

beschikbaar.
· De fietsenstallingen bieden de mogelijkheid om verschillende formaten van fietsen

gemakkelijk te kunnen stallen.
· Informatie over hoeveel fietsparkeerplekken er nog beschikbaar zijn.
· De fietsenstallingen zijn overdekt.
· Elke fietsenstalling bevat een fietspomp.

5. Vervoer over water
· Er is zicht op wie de juiste doelgroep is om benaderd te worden voor de combinatie POA

en pendel- vervoer te water. Dit zal met name de bezoekers zijn die hun auto parkeren
aan de bovenzijde van de Maas (bv. RIVIUM, Stormpolder) of bewoners die dichtbij de
locaties wonen waar de waterbus vertrekt.

· Informatie over:
o De locaties van vertrek en aankomst.
o De vertrek- en aankomsttijden van de waterbus.
o Duur van de waterbusrit.
o Hoeveel zit- en staanplaatsen er beschikbaar zijn op de waterbus.
o Het tarief.

· De informatie over de waterbus wordt verspreid via de vier hoofdkanalen en waar
wenselijk via andere kanalen zoals social media. Ook wordt de belangrijke informatie
zoals vertrektijden aangegeven bij de locatie van de waterbus zelf.



· Het ontwikkelen van een belonings-, belevings- en waarderingssysteem met feedback.
· Mogelijke inzet probeerkaartjes.

Kwaliteitsrichtlijnen:
· De waterbus vaart zo rechtstreeks mogelijk tussen herkomst (POA of Noordelijke oever)

en bestemming (stadion) met zo min mogelijk tussenstops.
· De vaartijden van de waterbus zijn afgestemd op peakshaving-activiteiten.
· Rond de wedstrijd is de frequentie van varen hoog.
· De waterbus voldoet aan de kwaliteitseisen voor vervoer over water.
· De waterbus vertrekt op het afgesproken en gecommuniceerde tijdstip (niet eerder en

slechts weinig later in geval van overmacht).
· De steiger bevat voldoende capaciteit voor wachtende bezoekers.
· Er is een fietsenstalling bij de vertrekpunten van de waterbus.
· Er is parkeergelegenheid bij de vertrekpunten van de waterbus.
· Er is voldaan aan de veiligheidseisen voor vervoer over water.

6. Georganiseerd busvervoer
· Er is zicht op de juiste doelgroep: gemeentes waarbinnen meer dan 100 bezoekers wonen

en die weinig tot geen goede mogelijkheden hebben om met het openbaar vervoer naar
het stadion te reizen.

· Snellere routes naar het stadion dan met de auto.
· Op- en uitstaphaltes vlakbij het stadion.
· Rekening houden met wensen supporters vertrektijd richting stadion en vertrektijd richting

huis.
· Bezoekers kunnen zich per persoon opgeven voor een busreis of in groepsverband.
· Aanwezigheid van een steward op een bus (wordt onderzocht).
· Informatie geven over:

o Locaties van vertrek en aankomst.
o Tijdstippen van vertrek en aankomst.
o Duur van de busrit.
o Hoeveel zitplaatsen een bus heeft.
o Het tarief.

· De informatie over georganiseerd busvervoer wordt verspreid via de vier hoofdkanalen en
waar wenselijk via andere kanalen zoals social media. Ook wordt de informatie verspreid
via een ter plaatse aanduidingssysteem (waar komt de bus je ophalen? hoe laat arriveert
de bus? waar gaat de bus heen?).

· Het ontwikkelen van een belonings-, belevings- en waarderingssysteem met feedback.
· Mogelijke inzet probeerkaartjes.

Kwaliteitsrichtlijnen:
· Er is wifi aanwezig op de bus.
· De bus heeft een aantrekkelijke naam waaronder hij bekend staat.



· De vaartijden van de waterbus zijn afgestemd op peakshaving-activiteiten.
· De bus heeft voldoende zitplaatsen.
· De buschauffeur is vriendelijk en gastvrij.
· De bus voldoet aan de kwaliteitseisen voor busvervoer.
· De bus vertrekt op het afgesproken en gecommuniceerde tijdstip (niet eerder en slechts

weinig later in geval van overmacht).
· Eventuele vertraging is door de reizigers vooraf waar te nemen via een app.
· De bus voldoet aan comforteisen als: toilet aanwezig, prettige temperatuur, goede stoelen

en toegankelijkheid voor minder validen.

7. Trein, tram en bus
· Er is zicht op de juiste doelgroep: bezoekers die een makkelijke verbinding hebben vanaf

hun woonplaats naar het stadion (nabije bushaltes, tram- en treinstations).
· Tram en trein aansluitend en zo frequent mogelijk laten rijden na een wedstrijd of

evenement.
· Informatievoorziening wordt verspreid via de vier hoofdkanalen, via de gebruikelijke

reisinformatiekanalen (zoals 9292.nl, ns.nl) en – in overleg met vervoersmaatschappijen
indien mogelijk - op de plaats van haltes/op- en uitstappen zelf (via een elektronisch bord
of dienstdagregeling op papier).

· Het ontwikkelen van een belonings-, belevings- en waarderingssysteem met feedback.
· Goede looproutes vanaf het stadion naar de tram, trein of bus inclusief bewegwijzering.
· Mogelijke inzet probeerkaartjes.

8. Parkeren op afstand (POA) + vervolgvervoer
· Er is zicht op de juiste doelgroep: bezoekers die geen goede ov-mogelijkheden hebben (of

geen interesse hierin hebben), die buiten de regio Rotterdam wonen en niet te
interesseren zijn voor georganiseerd busvervoer.

· Informatie over:
o Hoe de POA te bereiken.
o Hoe het vervoer verloopt vanaf de POA naar het stadion (pendelbus, fiets, tram,

waterbus).
o Prijs van parkeren + pendel.
o Alternatieve POA-locaties (in de omgeving).
o Aantal beschikbare parkeerplaatsen.

· Bewegwijzering vanaf de (snel)weg.
· Het ontwikkelen van een belonings-, belevings- en waarderingssysteem met feedback.
· Mogelijke inzet probeerkaartjes.

Kwaliteitsrichtlijnen:
· Er is voldoende parkeergelegenheid, mocht een parkeerplaats vol zijn wordt

doorverwezen naar een volgende parkeergelegenheid.
· De auto kan er veilig worden geparkeerd gedurende een wedstrijd. Onderzocht wordt of

dit met toezichthouders, camera’s of eventuele andere wijze gaat gebeuren.



· Er is een fietsenstalling aanwezig, waar bij voldoende vraag ook fietsen kunnen worden
gehuurd om mee naar het stadion te fietsen.

· Er is duidelijke verwijzing naar opstapplaatsen en vertrektijden vervolgvervoer (pendels).

9. Ongewenst parkeren in de wijken
· Er is zicht op de juiste doelgroep: bezoekers die met de auto komen en in de wijken

parkeren. Aan de hand van de enquête kan een kruising gemaakt worden tussen
postcode (waar woont iemand) en plek van parkeren (verschillende wijken zijn als optie
weergegeven).

· Informatie over de wijken/straten die afgesloten worden, worden verspreid via de vier
hoofdkanalen en waar wenselijk via andere kanalen zoals social media. Tevens wordt
bezoekers terplekke (bij het naderen van de afgesloten wijken of straten) geïnformeerd.

· Informatie over mogelijke alternatieven wordt aangeboden (bv. POA).
· Inzet van verkeersregelaars om bezoekers in de wijken te weren.
· Handhaving in de wijken.
· Invoeren bewonerspassen in de wijk Veranda. Voor andere wijken wordt onderzocht of het

invoeren van bewonerspassen wenselijk is.
· Inzet van gedragsbeïnvloedingstechnieken in de wijken om parkeren door

stadionbezoekers te weren (bv. via (tijdelijke) borden)
· Indien (tijdelijk) betaald parkeren wordt ingevoerd op wedstrijd- en evenementdagen,

wordt dit vooraf gecommuniceerd naar (potentiële) bezoekers en wordt dit duidelijk
gecommuniceerd naar bezoekers op het moment dat zij de wijk inrijden: (tijdelijke) borden.
Er zal dan ook handhaving plaatsvinden.

10. Gereguleerd parkeren in omgeving stadion
· Er is zicht op de juiste doelgroep: bezoekers die met de auto komen en vlakbij het stadion

willen parkeren (voornamelijk business-parkeerplaatsen).
· Informatie bij afsluiten op opening parkeergelegenheid wordt verspreid via de vier

hoofdkanalen, waar wenselijk via andere kanalen zoals social media en op straat via
borden op een aantal hoofdaanrijdroutes richting de parkeergelegenheden. Bij afsluiting
van een parkeergelegenheid wordt altijd een alternatief voorzien en wordt hierover
gecommuniceerd.

11. Evenementenregeling
· Voor evenementen geldt in principe dezelfde strategie als gehanteerd op bovenstaande

thema’s. Er zijn echter twee belangrijke wijzigingen:
o Bezoekers voor evenementen is een andere doelgroep dan bezoekers voor

Feyenoordwedstrijden. Bezoekers voor evenementen zijn in de regel onbekender
met de mogelijke reismogelijkheden en zijn daardoor makkelijker te beïnvloeden
in hun reisgedrag.

o Er kan geen gebruik gemaakt worden van de vier hoofdkanalen, gezien deze
gericht zijn op Feyenoordsupporters. Er wordt wel gebruik gemaakt van websites
die verbonden zijn aan de verschillende evenementen (bv. MOJO).


