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VOORWOORD

Hierbij treft u de Rotterdamse inzet voor de ontwikkeling van de sportcampus Stadionpark. Het is
een ambitieuze visie die meer omvat dan alleen sport. De ontwikkeling van het gebied Stadionpark biedt naast ruimte voor moderne sportvoorzieningen voor de top- en breedtesport ook extra
opleidingsmogelijkheden en werkgelegenheid. De gebiedsontwikkeling geeft de stad dus op veel
gebieden een enorme impuls.
Met de Gebiedsvisie Stadionpark, de Rotterdamse Inzet zijn de kaders voor de ontwikkeling van
het gebied in kaart gebracht. De visie beschrijft de potenties van een sportcampus van de 21ste
eeuw, het belang van goede bereikbaarheid via een OV-knooppunt, en een nieuw stadion.
In 2007 hebben we als gemeentebestuur de bestuurlijke opdracht gegeven om een gebiedsvisie
voor het gebied Stadionpark op te stellen. Het Stadionpark is behalve één van de dertien VIPprojecten in de Stadsvisie: Very Important Projects ook een Kanskaart binnen het Pact op Zuid.
De gebiedsontwikkeling levert dus een belangrijke bijdrage aan Rotterdam als een aantrekkelijke
woonstad met een sterke economie.
Op 16 december 2008 heeft het college van B&W de Gebiedsvisie Stadionpark, de Rotterdamse
Inzet vastgesteld. Het is voor het college van groot belang dat dit ambitieuze project breed wordt
gedragen. De consultatierondes met bewoners, ondernemers, sportverenigingen, marktpartijen,
deelgemeenten en anderen betrokkenen hebben hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. We
nodigen deze partijen graag uit om ook in de komende jaren direct betrokken te blijven bij dit
project.
Als college zijn we trots dat we in een relatief korte periode een gedegen gebiedsvisie hebben
opgesteld die past binnen de ambities van het college.

Het Stadionpark als het boegbeeld voor Rotterdam Sportstad.
Lucas Bolsius
Wethouder Financiën, Sport en Buitenruimte

INLEIDING

LEESWIJZER

Rotterdam heeft grootse plannen voor het Stadionpark. Dit

Dit document beschrijft de Rotterdamse Inzet voor de ont-

gebied wordt een uniek en dynamisch stadsdeel, het boeg-

wikkeling van het Stadionpark. In het eerste hoofdstuk van

beeld voor Rotterdam Sportstad en een knooppunt op Zuid.

de Gebiedsvisie Stadionpark komen de belangrijke ambities

Naast nieuwe voorzieningen, waaronder een nieuw multi-

aan de orde waaraan de ontwikkeling van het Stadionpark

functioneel stadion, zijn kantoren en winkels gepland. De

een bijdrage kan leveren. In het tweede hoofdstuk wordt de

focus bij de ontwikkeling van het gebied ligt op sport en lei-

huidige situatie in het Stadionpark beschreven. Daarbij wordt

sure. Er moet een sportcultuur ontstaan, met aandacht voor

aandacht besteed aan verschillende deelgebieden en thema’s

een actieve leefstijl en gericht op meer bewegen. Kortom:

en worden kansen gesignaleerd die de opgave voor het Stadi-

Stadionpark omvat méér dan alleen de bouw van een nieuwe

onpark verder aanscherpen. Deze twee hoofdstukken leiden in

Kuip.

hoofdstuk drie tot de pijlers die de belofte van het Stadionpark
richting geven en dragen.

In mei 2007 is de Bestuursopdracht Stadionpark geformuleerd. De opdracht behelst het opstellen van een gebieds-

Hoofdstuk vier presenteert de drie stedenbouwkundige model-

visie voor het Stadionpark. Deze visie moet er toe leiden

len op basis waarvan de mogelijkheden van het Stadionpark

dat de verwachte toekomstige ontwikkelingen in het gebied

verder zijn onderzocht, onder meer door een consultatieronde

elkaar gaan versterken en dat lopende ontwikkelingen geen

onder stakeholders en marktpartijen. Van die consultatieron-

vertragingen oplopen. In de bestuursopdracht is daarbij on-

de worden de belangrijkste conclusies vermeld. Dit informele

derscheid gemaakt in ontwikkelingen die vóór 2010 zouden

proces van in- en meespraak over de mogelijke gebiedsin-

moeten plaatsvinden, en ontwikkelingen die na 2010 en na

vulling op basis van de drie verschillende stedenbouwkundige

2015 spelen.

perspectieven heeft geleid tot de formulering van de Rotterdamse Inzet.

Ter uitvoering van de bestuursopdracht is de Gebiedsvisie
Stadionpark, de Rotterdamse Inzet opgesteld.

De Rotterdamse Inzet wordt beschreven in hoofdstuk 5. Naast
de voorlopige locatiekeuze voor de nieuwe Kuip, bevat deze

Dit document beschrijft een voorlopige strategie voor de toe-

een vertaling van de overige programmaonderdelen in een

komst en vormt een beleidskader voor lopende en toekom-

nieuw ruimtelijk ontwikkelingsmodel.

stige projecten. Tevens is het een instrument om marktpartijen te verleiden om (mee) te investeren. De gebiedsvisie is

In hoofdstuk 6 wordt een voorbeelduitwerking van de Rotter-

aan te merken als een ontwikkelingsvisie, die gefaseerd zal

damse Inzet voor het voetlicht gebracht, waarin op beeldende

worden uitgewerkt en gerealiseerd. In planologisch-juridi-

wijze wordt geschetst hoe de Rotterdamse Inzet kan worden

sche zin vormt de Gebiedsvisie Stadionpark de basis voor de

uitgewerkt.

in 2009 op te stellen Structuurvisie Stadionpark in het kader
van de Wet ruimtelijke ordening.

Tot slot geeft hoofdstuk 7 weer op via welke vervolgstappen de
Rotterdamse Inzet gaat leiden tot daadwerkelijke uitvoering.
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SAMENVATTING

STADIONPARK

Het leidend thema bij de ontwikkeling van het Stadionpark is sport en leisure. Door een concen-

STADIONPARK WORDT ONTWIKKELD TOT EEN SPORTCAMPUS, DE

Zuid profiteren mee, dankzij nieuwe verbindingen, uitbreiding van het openbaar vervoer met

NIEUWE KUIP KRIJGT EEN PLAATS AAN DE RIVIER, EN EEN OV-

ningen en fraaie gemeenschappelijke buitenruimtes.

KNOOPPUNT ZORGT VOOR EEN GOEDE BEREIKBAARHEID VAN HET
GEBIED.

tratie van voorzieningen in deze sectoren, waaronder een 400-meter kunstijsbaan, onderscheidt
dit stadsdeel zich van andere knooppunten. De ligging aan de rivier, met de nieuwe Kuip als boegbeeld voor Rotterdam Sportstad, en goed openbaar vervoer zullen nieuwe bedrijvigheid aantrekken. Sport- en onderwijsvoorzieningen, winkels, pleinen, veel groen en grote waterpartijen maken
delen van het Stadionpark ook tot een aantrekkelijk woongebied. Bewoners van heel Rotterdamonder andere een metro- en treinstation, nieuwe werkgelegenheid, aantrekkelijke sportvoorzie-

De situering van de nieuwe Kuip aan de Maas zal een enorme impact hebben op de omgeving. Het
stadion met een capaciteit van 80.000 toeschouwers trekt bedrijvigheid en werkgelegenheid aan.
Wie aankomt op het nieuwe NS-station Stadionpark ziet straks ook de sportcampus en de oude

DAT ZIJN DE KERNPUNTEN UIT DE GEBIEDSVISIE STADIONPARK,
DE ROTTERDAMSE INZET.

Kuip, die na het WK voetbal van 2018 een andere functie krijgt. Voetgangers kunnen via een brede
wandelroute en een brug over de Stadionweg de nieuwe Kuip bereiken.
De Sport Campus Stadionpark krijgt een centrale as met voorzieningen en ontmoetingsplekken.
De Sport Campus Zuid is groen en heeft een parkkarakter. Hier is ruimte voor de bestaande breed-

DEZE VISIE BESCHRIJFT DE UITGANGS-PUNTEN VOOR NIEUWE

tesportverenigingen en het trainingscomplex voor de profvoetballers van Feyenoord. In dit deel

ONTWIKKELINGEN IN DE PERIODE 2009-2028.

bezoekers en bewoners, zoals horeca, winkels, dienstverlening, en later kantoren.

van de campus zijn ook woningen gepland. In de Sport Campus Noord komen voorzieningen voor

Het spoor langs de oude Kuip en het huidige Varkenoord wordt overkapt en overkluisd. Daardoor
kunnen nieuwe verbindingen worden gerealiseerd voor met name fietsers en voetgangers. De grote ontsluitingswegen worden aangepast en tramlijnen doorkruisen het gebied. Vanwege de groei
van de stadioncapaciteit moet gestimuleerd worden dat aanzienlijk meer mensen met openbaar
vervoer komen. Er komen nieuwe parkeerplaatsen, onder andere bij de nieuwe Kuip en het OVknooppunt, maar bezoekers van wedstrijden en evenementen moeten ook op afstand parkeren.
De gebiedsvisie is een uitwerking van de bestuursopdracht uit 2007 met een ambitieus programma van eisen. Stadionpark biedt kansen doordat er nog relatief veel ruimte is. Mede daarom is het
zowel in de Stadsvisie Rotterdam 2030 als in het investeringsprogramma Pact op Zuid aangewezen
als een gebied dat een belangrijke rol kan spelen bij de versterking van Zuid.
In eerste instantie zijn voor de gebiedsvisie drie ontwikkelingsmodellen gemaakt. Die vormden het
uitgangspunt voor een consultatieronde met belanghebbenden. Mede op basis van de reacties is
de gebiedsvisie opgesteld. De Rotterdamse Inzet combineert de sterke onderdelen van de modellen: de nieuwe Kuip prominent aan de Maas, een betere verbinding met Hillesluis en Vreewijk door
gedeeltelijke overkapping van het spoor, en een knoopontwikkeling rond een nieuw NS-station.
De gebiedsvisie wordt in 2009 vertaald in een structuurvisie voor het Stadionpark. Vervolgens
worden bestemmingsplannen en een milieueffectrapportage uitgewerkt, om te beginnen voor de
nieuwe Kuip en de kunstijsbaan. De wens is om zowel het stadion als het OV-knooppunt voor het
WK voetbal in 2018 in gebruik te nemen.
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1 GEBIEDSVISIE STADIONPARK
DE ROTTERDAMSE AMBITIE

De Bestuursopdracht Stadionpark gaf opdracht een
visie voor het Stadionpark te ontwerpen die rekening
houdt met gewenste programmatische toevoegingen
aan het gebied, maar daarnaast ook nadrukkelijk onderzoekt op welke wijze de gebiedsontwikkeling meer
kan zijn dan de som der delen. Dit eerste hoofdstuk beschrijft de ambities waaraan de gebiedsontwikkeling
Stadionpark een bijdrage kan leveren.
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1 GEBIEDSVISIE STADIONPARK
DE ROTTERDAMSE AMBITIE
1.1 STADIONPARK BOEGBEELD VOOR ROTTERDAM SPORTSTAD

AMBITIE
Rond 2030 is het Stadionpark een embleem van Rotterdam. Waar ooit aan de rand van de stad te
midden van parkeren en perifere bedrijvigheid uitsluitend een voetbalstadion stond, is tegen die
tijd een open en internationaal centrum ontstaan. Deze dynamische plek is het beoogde boegbeeld voor Rotterdam Sportstad en een knooppunt op Rotterdam-Zuid. Een gebied met een brede
sportcultuur, voor jong en oud, voor beginners en internationale topsporters, met aandacht voor
diversiteit, multifunctionaliteit, meer bewegen en een actieve leefstijl. De nieuwe Kuip is de trots
van Zuid en geniet internationale bekendheid.
Stadionpark verbindt Rotterdam-Zuid middels het NS-station Stadionpark met de Randstad, is onderdeel van het stedelijk weefsel van Zuid, en biedt diverse voorzieningen en werkgelegenheid. De
infrastructurele barrières zijn geslecht. Verschillende sport- en leisurevoorzieningen, de attractieve
verblijfsruimtes, een sterke groene en blauwe hoofdstructuur, de Maasoever en het Eiland van
Brienenoord zijn goed bereikbaar en vormen het hart van dit nieuwe stadsdeel van Rotterdam.
STARTPOSITIE
Het Stadionpark is nu al een brandpunt voor sport en leisure. De Kuip, de Pathé bioscoop, het
Topsportcentrum en de amateurvelden op Varkenoord trekken samen miljoenen bezoekers per
jaar. Het gebied is zeer kansrijk om verder te ontwikkelen vanwege de goede bereikbaarheid, het
stadion als herkenningspunt, en de nog beschikbare grond. Ontwikkeling van de locatie biedt naast
moderne voorzieningen voor de top- en breedtesport ook extra opleidingsmogelijkheden en werkgelegenheid. Niet voor niets is het gebied in de Stadsvisie 2030 aangewezen als één van dertien
Very Import Projects (VIP’s) die van het hoogste belang zijn voor de toekomst van Rotterdam. Ook
in het investeringsprogramma Pact op Zuid heeft Stadionpark een bijzondere status: het is één
van de vijf zogenoemde kanskaarten die vanwege hun stedelijke, regionale en nationale functie
kansen bieden voor de versterking van Zuid. Er bestaan grootse plannen voor het gebied: de herstructurering van het sportcomplex Varkenoord, waardoor ruimte vrijkomt voor nieuwe ontwikkelingen, de bouw van een 400-meter kunstijsbaan, de uitbreiding van het Topsportcentrum, en niet
te vergeten de bouw van een nieuwe Kuip die plaats biedt aan 80.000 bezoekers om verzekerd te
blijven van Europese topwedstrijden. Naast nieuwe sportvoorzieningen is er ruimte voor woningbouw, onderwijs, kantoren en winkels. Het gaat bij de ontwikkeling van het Stadionpark om een
integrale gebiedsontwikkeling voor Rotterdam-Zuid, met componenten van nationale betekenis.
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1 GEBIEDSVISIE STADIONPARK
DE ROTTERDAMSE AMBITIE
1.2 DUBBELSLAG OP ZUID

Door de jaren heen is de ontwikkeling van Zuid onstuimig en schoksgewijs verlopen. Dit heeft al-

Een belangrijk keerpunt was de switch in het denken over de Kop van Zuid rond 1985. Het Nieuwe

les te maken met de expansie en de latere transformatie van de haven. De wederopbouwperiode

Rotterdam introduceerde hier een stedelijk sleutelproject met een geweldige impuls voor de stad

na de Tweede Wereldoorlog heeft daarbij het sterkst een stempel op het huidige Zuid gedrukt.

als geheel. Zuid zou een gezicht krijgen aan de rivier en nieuwe investeringen en gebruikers aan-

Er is in de naoorlogse periode vooral geïnvesteerd in de huisvesting van arbeiders, afkomstig uit

trekken. Die opgave loopt nog steeds.

binnen- en buitenland, die aangetrokken werden door de wereldhavenstad in wording. De opbouw
van Zuid volgde daarbij een geordend en hiërarchisch patroon, vooral in de tuinsteden. Dit leidde

Van recente datum zijn de opgaven die de Stadsvisie benoemt. De Stadsvisie Rotterdam 2030 zet

tot een groot aantal losse woonwijken met eigen voorzieningen, gegroepeerd rond een stadsdeel-

in op een dubbelslag voor Rotterdam-Zuid met het wegwerken van achterstanden en het pakken

winkelcentrum, bedoeld om de groeiende koopkracht van de bevolking te bedienen. Een volgende

van kansen. Voorgesteld wordt sociaal-economische en fysieke problemen integraal aan te pak-

grote beweging betrof de investering in de grootschalige stadsvernieuwing in de vooroorlogse

ken. Enerzijds wordt ingezet op het transformeren van wijken naar aantrekkelijke woongebieden.

wijken. Brood op de plank was één ding, een fatsoenlijk dak boven het hoofd een tweede. Het ging

Vanuit de kracht en uitstraling van de Kop van Zuid en het Zuiderpark kan Zuid zich verder ontwik-

om een sociale, op Zuid gerichte operatie. De mensen die er woonden, moesten er kunnen blijven

kelen. Anderzijds wordt ingezet op zogenaamde kanskaarten voor economie en voorzieningen. Het

wonen. Bouwen voor de buurt heette dat.

Stadionpark is één van de gebieden die als kanskaart zijn aangewezen.

DUBBELSLAG OP ZUID [uit Stadsvisie Rotterdam]
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INTERNATIONALE STAD AAN DE RIVIER [uit Stadsvisie Rotterdam]
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1 GEBIEDSVISIE STADIONPARK
DE ROTTERDAMSE AMBITIE
1.2 DUBBELSLAG OP ZUID

VERBETEREN WOONMILIEUS

KANSKAART VOOR ECONOMIE
EN VOORZIENINGEN

Op Zuid wonen circa 200.000 inwoners, dat is ongeveer een
derde van de bevolking van de stad Rotterdam en een vijfde

Rotterdam

van de stedelijke agglomeratie. Uit onderzoek blijkt dat

Binnen de stadsgrenzen bestaat nog ruimte voor nieuwe

Rotterdammers ontevreden zijn met de woonmilieus op Zuid

ontwikkelingen en transformaties van stedelijke gebieden,

en behoefte hebben aan meer rustige en groenstedelijke

waarbij een mix van moderne architectuur en behoud van

woonmilieus in dit stadsdeel.

cultureel erfgoed hand in hand gaan. De rivier wordt daarbij

heeft

veel

specifieke

kwaliteit

te

bieden.

steeds meer gezien en ingezet als de drager van stedelijke
Rotterdam-Zuid moet weer een aantrekkelijk woonmilieu

kwaliteit: een openbare stedelijk ‘plek’ van formaat die

worden waar de middengroepen met plezier wonen en

ingezet wordt om prettig te wonen, te werken en te

waar voor de lage inkomensgroepen en lager opgeleiden

recreëren in de zich verdichtende stad.

kansen liggen om zich op te werken op de sociale ladder.
Aantrekkelijke wijken met goede woningen, voorzieningen

In het Stadionpark is het mogelijk om twee belangrijke

en werkgelegenheid in de nabijheid zijn daarbij van groot

kwaliteiten te koppelen: de rivier en de (potentieel) goede

belang. Er is een integrale aanpak nodig: investeringen

bereikbaarheid.

in

moeten

zijn een vliegwiel voor de ontwikkeling van een nieuw

gelijktijdig plaatsvinden. Dit is een belangrijke, maar niet

economisch cluster. De branding van het Stadionpark (sport

de enige opgave binnen de gewenste verbetering van het

en leisure) maakt het gebied uniek ten opzichte van andere

woonmilieu op Zuid. Op dit moment is het gebied voor de

knooppunten in Rotterdam.

woningbouw,

groen,

water

en

onderwijs

Beide

belangrijke

vestigingsfactoren

middengroepen en hoger opgeleiden niet erg aantrekkelijk
omdat de reistijden naar werklocaties binnen de Randstad

Zo kan Stadionpark een nieuw stedelijk knooppunt worden

te groot zijn. Om Zuid als aantrekkelijk woonmilieu weer op

met werkgelegenheid voor de huidige bewoners van Zuid én

de kaart te zetten, is het aanhaken op het (boven)regionaal

voor nieuwe doelgroepen met midden- en hoge inkomens.

openbaarvervoernetwerk essentieel.

Een dergelijk cluster biedt Rotterdam-Zuid bij uitstek kansen
om achterstanden in te halen.

zoekgebied centrum stedelijk woonmilieu
zoekgebied rustig stedelijk woonmilieu
zoekgebied groen stedelijk woonmilieu

KANSEN VOOR GEWENSTE WOONMILIEUS [UIT STADSVISIE ROTTERDAM]
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1 GEBIEDSVISIE STADIONPARK
DE ROTTERDAMSE AMBITIE
1.2 DUBBELSLAG OP ZUID

SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE SPIN-OFF

1.3 KNOOPPUNT IN METROPOOLREGIO

. het opzetten van schoolsportverenigingen, waarmee een
brug wordt geslagen tussen sporten op school en sporten in

Door naast economische impulsen ook een programma voor

georganiseerd verband (bekende voetballers van Feyenoord

Bedrijven die internationaal georiënteerd zijn, zitten graag in een aantrekkelijke stedelijke

het stimuleren van sociaal-maatschappelijke spin-off te

zullen hierbij als ambassadeur fungeren)

omgeving. Goede infrastructuur van wegen, openbaar vervoer, ICT en openbare ruimte spelen

formuleren, wordt ervoor gezorgd dat de omliggende wijken

daarin een belangrijke rol. De rijksoverheid wil dat de samenwerkende steden in de Randstad in de

van het Stadionpark daadwerkelijk profijt hebben van de

. het stimuleren van ongeorganiseerde sport door de

periode tot 2040 uitgroeien tot een echte metropool met een waterrijk groen hart, betekenisvolle

gebiedsontwikkeling, zoals nadrukkelijk beoogd wordt met

aanleg van kleinschalige voorzieningen in de wijken, waar

stadsparken en een half miljoen nieuwe woningen.

de dubbelslag op Zuid.

gymleraren de begeleiding verzorgen

Het hoofdthema van de spin-off is het creëren van een

.

en

bedrijven en activiteiten. Met elkaar vormen ze de motor van de nationale economie. Een goed

sportcultuur op Zuid, wat wordt uitgewerkt via drie

stageplekken in Stadionpark door bewoners en leerlingen

stedelijk, regionaal en randstedelijk OV-netwerk hoort daarbij. De Rotterdamse binnenstad,

subthema’s: een actieve leefstijl, de sportieve schoolcarrière,

van Zuid. Dit zou – uiterlijk in 2016 – bereikt moeten

met een directe HST-verbinding naar binnen- en buitenland, zorgt voor goede connecties voor

en werk en stages. Daarbij worden tal van ideeën voor

worden door het laten participeren van ondernemers uit

bedrijven en bezoekers. Ondertussen bouwt de stad aan meerdere grote kenniscentra, zoals het

de spin-off en de interactie tussen de drie subthema’s

Stadionpark in het beroepsonderwijs en door het huidige

medisch en zorgcluster Hoboken, de creatieve economie met diverse hotspots in de stad, de

benoemd, zoals:

onderwijsaanbod

toekomstige

RDM-campus in wording, en Woudestein en omgeving als universitair brainpark met een gemengd

personeelsvraag van bedrijven. Stadion Feijenoord is daarbij

programma. Het Rotterdam Climate Initiative is inmiddels verankerd in de stad, die daarmee

een belangrijke werkgever.

vooroploopt in Europees verband en meer research en development, innovaties en dienstverlening

Metropoolregio’s hebben de toekomst. Het zijn sterke magneten voor vele soorten mensen,

. het mogelijk maken van een sportieve schoolcarrière door

het

streven

naar

aan

invulling

te

van

passen

alle

aan

de

vacatures

het aanbieden van MBO en HAVO/VWO tot HBO- opleidingen

kan aantrekken.

in Stadionpark, gebruikmakend van de aanwezige en nog te

De eerste stap van de sportieve schoolcarrière wordt gezet

realiseren sportvoorzieningen

door de komst van de MBO Sport en Bewegen van het
Albeda College in de uitbreiding van het Topsportcentrum.

. het opleiden van gymleraren in Stadionpark, die les kunnen

Ook de basisscholen, het voorgezet onderwijs, en het

geven op de scholen in Rotterdam-Zuid en ook sportieve

beroepsonderwijs op Zuid zullen meer aandacht gaan

naschoolse opvang kunnen verzorgen

besteden aan sport. Daarnaast zijn er plannen voor de

Prins-Alexander
16-hoven

komst naar het Stadionpark van een LOOT-school en een
HBO-opleiding op het gebied van sport.

CS
Schiedam

Blaak
Universiteit
Brainpark

EMC
Kop van Zuid

STADIONPARK
Hart van Zuid

Stadshavens

STADIONPARK IN HET NETWERK VAN KNOPEN
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2 VERKENNING
PLANGEBIED EN [DEEL]OPGAVEN

In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie in het
Stadionpark beschreven, waarbij aandacht wordt
besteed aan verschillende deelgebieden en thema’s.
Hierbij worden kansen gesignaleerd die de opgave
voor de ontwikkeling van het Stadionpark verder
aanscherpen en richting geven.
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POSITIONERING VAN HET PROJECT

nesselande

In Rotterdam zijn grote gebiedsontwikkelingen in gang gezet of voorzien. Het gaat met name
om locaties in het centrum, langs de rivier en rond de havens. Op Zuid zijn de Kop van Zuid, het
Hart van Zuid en het Stadionpark de belangrijkste ontwikkelingen. Stadionpark is de enige grote
gebiedsontwikkeling in het verder ‘lege’ zuidoostelijke kwadrant.
De integrale gebiedsontwikkeling van het Stadionpark is een unieke kans om samenhang te

zestienhoven

brengen in alle voormalige en toekomstige ontwikkelingen en om het Stadionpark identiteit te
geven. Het zuidoostelijke kwadrant kan op deze manier volwaardig onderdeel worden van de
stedelijke structuur van Rotterdam en tegelijkertijd zijn eigen, unieke profiel krijgen.
PLANGEBIED

alexander
nieuw
crooswijk

Het Stadionpark ligt langs de spoorlijn tussen Station Zuid en Station Lombardijen. Het plangebied
omvat de Stadiondriehoek met de Kuip, het Varkenoordsepark, sportcomplex Varkenoord en
de zone langs het spoor met het voormalige Sint Claraziekenhuis en een bedrijvenstrook. De

rotterdam
cs

oostelijke grens van het Stadionpark wordt gevormd door Park de Twee Heuvels, aan de noordzijde
maken het Eiland van Brienenoord en de bedrijventerreinen Noorderhelling en Stadionboulevard
deel uit van het gebied.

mullerpier/
lloydpier

stadshavens

erasmus
mc

laurenskwartier

kop van zuid/
katendrecht

brainpark

veranda

stadionpark

hart van
zuid

carnisselande

1938
STADIONPARK & THE CITY
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2028
ROTTERDAM, PROJECTEN EN GROEI
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DE LEEGTE VAN ZUID
De groei van Rotterdam-Zuid heeft zodanig plaatsgevonden
dat de stad feitelijk over het plangebied Stadionpark heen is
gesprongen. De woningbouw heeft om een aantal redenen,
waaronder de bouw van het stadion en de aanleg van de
Maastunnel, nooit direct achter de spoorlijn plaatsgevonden,
terwijl dit wel gepland was. Het gebied is daardoor lange
tijd een soort stedenbouwkundig vacuüm geweest, een
restgebied dat zich min of meer toevallig, niet planmatig en
schoksgewijs heeft ontwikkeld.
Een directe aanleiding om de spoorbarrière daadwerkelijk
te slechten, is er tot op de dag van vandaag nooit geweest.
De functies die er wél kwamen (het stadion, een strook
bedrijvigheid, een sportcomplex en een geïsoleerd gelegen
woonwijkje) dwongen dit eenvoudigweg niet af. Het perifere
karakter van de plek is nog altijd aanwezig en is een groot
pluspunt van het Stadionpark. Vlakbij het centrum, en
tegelijk vlakbij de Ruit van Rotterdam, ligt een gebied waar
relatief veel ontwikkelingsruimte is.
Na de aanleg van de Erasmusbrug en de ‘Maassprong’ van
het stadscentrum naar de Kop van Zuid, dient zich nu een
emancipatieslag voor IJsselmonde aan, die kan bijdragen
aan de verdere ontwikkeling van heel Zuid tot volwaardig en
aantrekkelijk stadsdeel. Hierbij heeft het Stadionpark een
strategische positie, gelegen tussen ‘Oud Zuid’ (ten westen
van de spoorlijn) en IJsselmonde (aan de oostzijde van het
spoor).

IJSSELMONDE,
VEEL POTENTIELE ONTWIKKELINGSRUIMTE
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1938

2008

DE LEEGTE, TOEN EN NU
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1903 Plan De Jongh

1910

1914-1917 Uitbreidingsplan Burgdorffer

1921 Uitbreidingsplan Granpré Molière, Verhagen en Kok

BARRIèREWERKING VAN HET SPOOR

1920

een samenhangende stedelijke structuur op Zuid, zonder
barrières en volgens een zorgvuldig gecomponeerd systeem

Met de geplande ontwikkeling van het Stadionpark vormt

van wegen, bebouwing en openbare ruimtes. Deze ambitie

het opheffen van de barrièrewerking van het spoor alsnog

staat nog steeds. Het streven is om minimaal één verbinding

een belangrijke opgave. Hiermee wordt IJsselmonde beter

(voor auto, fiets en voetgangers) toe te voegen en de

aangetakt op de rest van Zuid, Zuid beter aangetakt op de

bestaande verbindingen te verbeteren tot aantrekkelijke,

groen- en sportvoorzieningen in IJsselmonde, en Feijenoord

veilige routes. Om dit laatste te bereiken, is het nodig

aangetakt aan de Maas. Het litteken van het spoor – dat

ondersteunend programma toe te voegen langs de routes.

met de realisatie van de spoortunnel elders in de stad al

Die extra functies zijn goed voor de sociale veiligheid en

is weggewerkt – zou ook op Zuid zo veel mogelijk geheeld

zorgen er ook voor dat de plekken rondom het spoor een

moeten worden. Dit sluit aan bij één van de ambities van

bestemming krijgen.

1926-1927 Uitbreidingsplan Witteveen

1930

1937 van der Vlugt de Kuip
1937-1938 Herziening Uitbreidingsplan Witteveen

1940

de Stadsvisie, waarin uitdrukkelijk wordt ingezet op de
realisatie van goede, groene oost-westverbindingen over

Als gevolg van de toenemende ruimtedruk en de toenemende

het spoor heen: de ‘Gordel van Smaragd’.

ontwikkelingspotenties van de spoorzone (met onder meer
de komst van het nieuwe stadion, de kunstijsbaan en een

Als eerste gaat dat puur om de verbindingen zelf. De agenda

volwaardig NS-station) dient zich bovendien de noodzaak

die Granpré Molière begin jaren twintig formuleerde, betrof

aan om op inventieve wijze naar de spoorzone te kijken,

een Zuid zonder grootschalig emplacementterrein, met

bijvoorbeeld waar het gaat om meervoudig grondgebruik.

maar liefst zeven oostwest-verbindingen over de spoorlijn

Ook dit is een opgave bij de ontwikkeling van het

heen (nu zijn er drie). Doel was daarbij het realiseren van

Stadionpark.

1946 Basisplan Van Traa

1950

1956 Uitbreidingsplan Groot IJsselmonde

1960

1970

1978 Structuurplan binnen de Ruit

1980

1990
1992 Stadsplan Rotterdam

1999 Toekomstvisie Rotterdam Zuid 2030 [Atelier Zuid]

2000

PLATTEGROND ROTTERDAM 1938

PLANNEN VAN
ROTTERDAM-ZUID
2007 Stadsvisie Rotterdam [ROS 2030] – dubbelslag op Zuid
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2010
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STEDELIJKE STRUCTUUR
Als gevolg van de woningnood in Rotterdam en het feit dat nauwelijks ruimte voorhanden was
op de rechter Maasoever, is begin jaren vijftig besloten de wijk Groot-IJsselmonde aan te leggen.
Basis voor de nieuwe wijk was de wijkgedachte, kenmerkend voor de tuinstad. Het plan kende
een groene geleding tussen de woonbuurten die als bloemblaadjes rond het centrum liggen en
een groen hart: Park de Twee Heuvels. Gescheiden van de wijk werden aan de spoorlijn recreatieen bedrijfsterreinen gepland. Een centrumring moest zorgen voor ontsluiting van de verschillende
woonbuurten, inclusief Sportdorp en Zomerland. De omgeving van het stadion en ook de
rivieroeverlocaties (het buitendijks gebied) vielen buiten het uitbreidingsplan.
Tijdens de aanleg is de geplande heldere schematische wijkopzet van IJsselmonde niet geheel
uitgevoerd. Nieuwe inzichten in de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van dijklinten
leidde ertoe dat veel dijkafgravingen achterwege werden gelaten. Hierdoor is de ruimtelijke
samenhang van het centrumgebied met het wijkpark niet goed uit de verf gekomen. Verder is de

polderlandschap

begin twintigste eeuw

IJsselmonde vlak voor de oorlog

IJsselmonde in oorlogstijd

IJsselmonde voor de tuinstad

IJsselmonde de bouw van de tuinstad

ruim vier kilometer lange ringweg nooit tot een herkenbare continue route geworden, waardoor
de leesbaarheid van het totaalplan verstoord is geraakt. Voor het plangebied geldt als extra
aandachtspunt dat juist in het Stadionpark veel reeds aanwezige elementen zijn geïntegreerd. Dit
draagt in hoge mate bij aan het huidige gebiedskarakter, maar heeft tegelijkertijd geleid tot de
bestaande onsamenhangende, gefragmenteerde en onduidelijke structuur.
De gebiedsontwikkeling Stadionpark biedt de kans om ontbrekende verbindingen te realiseren
en bestaande te verbeteren. Hierdoor kunnen de afzonderlijke eenheden een kracht worden
van het gebied. Daarnaast is de gebiedsontwikkeling ook aanleiding om opnieuw te kijken naar
het functioneren van de hoofdstructuur van wegen en is het mogelijk deze te verbeteren door
bijvoorbeeld meer hiërarchie in de wegenstructuur te brengen, zodat de woongebieden hun rust
en eigenheid behouden.
Door de gebiedsontwikkeling Stadionpark is het noodzakelijk een duidelijker onderscheid te
maken tussen het verkeer naar de grote voorzieningen (stadion, Pathé bioscoop) en het woonwerkverkeer van en naar de wijk of buurt. Bovendien is het belangrijk doorgaande wegen veilig
oversteekbaar te houden voor langzaam verkeer, met name voor kinderen.

1900

1920

1940

1950

1970

2008

2028

ONTWIKKELING GEBIED TOT DYNAMISCH STADSDEEL
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GROEN EN BLAUW RAAMWERK
Binnen het plangebied liggen locaties die ecologisch (in potentie) waardevol zijn. Het gaat om het
Eiland van Brienenoord en Park de Twee Heuvels.
Bij de ontwikkeling van het Stadionpark staat ecologie hoog op de agenda en wordt ingezet voor
een kwalitatief hoogwaardige leef- en woonomgeving. Kansen kunnen worden gekoppeld aan
de opgaven op het gebied van waterhuishouding, zoals beschreven in het Waterplan 2 en het
Deelgemeentelijk Waterplan.
Zowel kwantitatief als kwalitatief dient aan de wateropgave te worden voldaan. Een grote
hoeveelheid overstorten in het gebied maakt het onmogelijk om nu van een kwalitatief en
duurzaam watersysteem te spreken. Ook moeten in het ecologische en recreatieve netwerk
betere verbindingen worden gerealiseerd. Belangrijke verbindingen in het recreatieve netwerk
zijn benoemd in het Atelier Zuid met de Gordel van Smaragd, via diverse routes lopend van de
Waalhaven, via het Zuiderpark tot Park de Twee Heuvels. Voor een aantrekkelijk groen-blauw
raamwerk moet worden ingezet op het maken en behouden van interessante groengebieden,
zoals het Eiland van Brienenoord en Park de Twee Heuvels.

OPGAVE: GORDEL VAN SMARAGD

het Eiland van Brienenoord
behouden grote eenheid

ZOU

N
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VIES

WA
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IEREN

uitlaat vies water in de Maas
inlaat water uit de Maas
1. overal slechte waterkwaliteit
door overstorten en inlaat uit de Maas
2. zeer beperkte ecologische kwaliteit
3. (beperkte) waterbergingsopgave

schoon water voor doorspoeling
in Lombardijen: tot MCRZ
kans: schoon water in het Waaltje
met ecologische ambitie Rotterdam-Zuid

de Kreek
creëeren van een droge
en natte verbinding

het Sportdorp
creëeren van een
droge verbinding

het Park de Twee Heuvels
behouden grote eenheid

OPGAVE: WATERKWALITEIT
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OPGAVE: WATER EN GROEN
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NIEUWE VERBINDINGEN
Ontwikkeling van het Stadionpark als volwaardig onderdeel van de stad betekent dat het ook
goed opgehangen moet zijn in het stedelijk netwerk. Met name in de oost-westrichting vraagt
dit een behoorlijke inspanning, gezien de barrièrewerking van de spoorlijn. De wens om meer
oost-westverbindingen te realiseren vanuit het plangebied richting IJsselmonde en Feijenoord,
sluit aan bij de ambities van ‘de Gordel van Smaragd’. Het op een aantal plaatsen overbruggen en
overkluizen van de brede spoorbundel – die nu Feijenoord en IJsselmonde van elkaar scheidt – is
cruciaal voor het slagen van de gebiedsontwikkeling. Niet alleen omdat de nieuwe Kuip om goede
en voldoende wandel- en fietsroutes vraagt, maar ook omdat voor de totale gebiedsontwikkeling
een goede ontsluiting in alle opzichten essentieel is. Hiervan profiteren niet alleen de bewoners,
bezoekers en gebruikers van het Stadionpark, maar ook de bewoners van de omliggende wijken
in Feijenoord en IJsselmonde.

Varkensoordviaduct

Stadionweg

Rotonde

Spoor

Marathonweg

Breeweg
Riederlaan

verbindingen
van de woonverbindingen
van de woonbuurten naar de cam
buurten naar de campus en het
wijkpark
routes en oversteken vanuit Groot-IJsselmonde
routes en oversteken vanuit
Groot-IJsselmonde naar het
Eiland van Brienenoord
en het
aantrekkelijke verbindingen
over het spoor n
waterfront

AANSLUITINGEN MET CONTEXT
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aantrekkelijke verbindingen over
het spoor naar Lombardijen en
de rest van Zuid

Donkerslotstraat

Veranda
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WONEN
In en direct grenzend aan het Stadionpark wordt gewoond in de buurten De Veranda, Sportdorp,
Kreekhuizen en Klein Zomerland.
Het woonmilieu van de tuindorpen Zomerland, Sportdorp en Kreekhuizen is te omschrijven

oud IJsselmonde

als het (rustig) groen-stedelijk woonmilieu. Voor de aantrekkelijkheid van dit woonmilieu
is de aanwezigheid van voorzieningen op buurtniveau van belang, zoals een school en een
kinderdagverblijf. Het woonmilieu van De Veranda is te omschrijven als stedelijk wonen aan

klein zomerland

de rivier, ook wel het centrum-stedelijk woonmilieu genoemd. Hier is de aanwezigheid en
veranda

goede bereikbaarheid van voorzieningen van belang. Daarnaast is hier een bepaalde mate van
levendigheid gewenst.
hillesluis

De combinatie van twee zo sterk verschillende woonmilieus kan een extra troefkaart zijn voor
IJsselmonde. Nergens in de regio is een groen-stedelijk woonmilieu op loopafstand gelegen van

zomerland

een gebied met centrum-stedelijk wonen en bijbehorend voorzieningenniveau. Door nieuwbouw
gericht aan te laten sluiten op de bestaande woonwijken zijn beide woonmilieus verder uit te

tuinenhoven

sportdorp

bouwen. Stadionpark kan zo uitgroeien tot een onderscheidend woonmilieu op Zuid.
strevelswijk

vreewijk
centrum groot-IJsselmonde
kreekhuizen

rivierstad

lombardijen
hordijkerveld
100m

300m

500m

1000m

tuinstad

WOONMILIEUS

44
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TYPERING VAN DE WOONWIJKEN IN EN ROND HET VIP GEBIED STADIONPARK

zomerland

Centrum

Sportdorp

karakteristiek ouderenwoningen met uitzicht op het park in

karakteristiek vroeg tuindorp met klassieke stedenbouwkundige

verschillende bouwstromen. Dijk die een rudiment vormt van het

opzet. Eenheid in architectuur en stedenbouw sterk ensemble. Zeer

vroegere IJsselmonde ligt tussen deze woningen en het centrum.

geliefde buurt. Bedreiging is de slechte bouwtechnische kwaliteit.

Winkelcentrum Keizerswaard wordt vernieuwd en vergroot. Dit

eigendomsituatie huur (corporatie Woonbron), ± €325 per mnd.

winkelgebied functioneert goed, veel bezoekers uit Beverwaard. De

Het nieuwbouw gedeelte wordt verkocht, 900 inschrijvingen op 100

concurrentie met mogelijk toekomstige voorzieningen in Veranda

woningen! Verjonging vindt daar plaats, speelplek 0-6 jaar. Er komt

wordt niet gezien.

ook een kleine voorziening, mini-super voor ouderen.

centrum groot-IJsselmonde

eigendomsituatie gevarieerd, eigenaar bewoner aan de dijk, veel

bewoners nette keurige mensen (ballotage om wijk in te komen),

huurappartementen in corporatiebezit en de particuliere verhuur

met gebrekkige verdraagzaamheid richting allochtonen.

bewoners ouderen.
Kreekhuizen
sportdorp

Hillesluis

karakteristiek tuindorpverkaveling met eengezinswoningen aan

karakteristiek stadswijk met groot aandeel appartementen en een

de rand van het spoor en hoogbouw binnen de centrumring,

vrij geïsoleerde ligging. In het noordelijk deel worden woningen

daartussen

gesloopt en worden in de straten eengezinswoningen teruggebouwd.

winkelstrip met supermarkt inclusief garage en Feijenoord cafe.

Het zuidelijk deel wordt opgeknapt. De karakteristiek van de wijk

Het winkelcentrum loopt niet goed. Plan voor moskee naast de

zijn de hogere randen en de iets lagere binnengebieden. De ligging

internationale school (cultuur historische interessant gebouw).

is nu vrij geisoleerd. Als het intercitystation hier wordt gerealiseerd

Risico ‘verkeerde’ instroom na vertrek oude bewoners. Eén van de

wordt Hillesluis de stationswijk.

als

Eigen

groenstructuur

en

eerste herstructureringswijken.
veranda

eigendomsituatie vooral huur bij de herstructurering wordt zowel
nieuwbouw

portieketagewoningen.

samengevoegde

woningen

aangeboden

Buurttuin is als speelveld ingericht, echter nauwelijks activiteit.

voor

eigendomsituatie te woon door woonbron( huur en koop met

verkoop, in de prijsklasse €160.000 - €200.000

maatschappelijk gebonden eigendom).

bewoners gemixte, ondernemende en arme bevolking.

bewoners mensen die er al hun hele leven wonen, leeftijd 50 a 60jr,
ouderen, beperkt nieuwe instroom.

Veranda

buitendijktunnel

karakteristiek nieuw woongebied met voornamelijk appartementen
en

enkele

stadswoningen.

Dichte

verkaveling,

uitzicht

Vreewijk

als

karakteristiek tuindorp met sterke samenhang tussen architectuur

belangrijke woonkwaliteit. Samenhang in architectuur en inrichting

en stedenbouw. Gedeeltelijk vernieuwd met behoud van karakter.

van de buitenruimte, maar nog niet met de rest vd stad. Veel te

Vreewijk heeft m.n. eengezinswoningen. Aan de randen is er ook

koop. Beschutting wordt gemist. De vulling van de plinten gaat

sprake van gestapelde bouw. Het aandeel huurwoningen is hoog.

langzaam. Weinig echt stedelijke voorzieningen.

eigendomsituatie het meeste bezit is in eigendom van corperatie

eigendomsituatie koop en beleggershuur
bewoners

stedelijk

georienteerden,

COM Wonen, daarnaast is een gedeelte particulier bezit. (eigenaar45

plus,

inkomen

bewoners)

bovengemmiddeld.

bewoners groot deel oudere 1- en 2-persoons huishoudens zonder

kreekhuizen

sportpark varkenoord

kinderen. Vreewijk is de top van de woningmarkt van RotterdamKlein Zomerland (a/d rivier)

Zuid. De vraagdruk is hoog, de doorstroming is laag.

karakteristiek jaren dertig woningen in een klassieke verkaveling.
Enkele huurwoningen en in de jachthaven dure woonboten. Enclave
mist kritische massa, maar de wijk is op orde.

stadionviaduct

vreewijk

hillesluis
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WERKEN

Door toepassing van kunstgrasvelden voor voetbal kan
op het sportcomplex hetzelfde aantal sporters worden

De ontwikkeling van het Stadionpark biedt kansen voor

De rivier de Maas is natuurlijk Rotterdams mooiste stadspark.

In en direct grenzend aan het Stadionpark wordt gewerkt op

geaccommodeerd maar is minder ruimte voor voetbal nodig.

Park de Twee Heuvels. De ruimte in het park kan benut

Voor Zuid ligt de rivier vanouds verscholen achter dijken,

het bedrijventerrein Stadionboulevard, in de Stadiondriehoek

Hierdoor kunnen andere (ook commerciële) sporten worden

worden om de wateropgave in te passen, wat ook nieuwe

infrastructuur en havenactiviteiten. Met de ontwikkeling van

en aan De Veranda. Deze werkgebieden zijn in de tijd

toegevoegd en kan het complex beter worden ontsloten.

en

gebruiksmogelijkheden

de Kop van Zuid en meer recent De Veranda zijn openbare

schept. Bij de transformatie van het park moet worden

buitenruimtes aan de Maas ontwikkeld. Het is plaatselijk

onafhankelijk van elkaar ontstaan en vertonen daardoor

aantrekkelijke

recreatieve

geen samenhang. Hier zijn van oudsher bedrijven gevestigd

Ruimtelijk is voor realisatie van een sportcluster een

ingezet op het vergroten van de attractiviteit van het park,

mogelijk om langs de rivier te flaneren, te joggen en te

die afhankelijk waren van een goede autobereikbaarheid

geconcentreerde locatie met korte loopafstanden het beste.

door het verbeteren van de zichtbaarheid, van de toe- en

fietsen. Door het Stadionpark te ontwikkelen, ontstaat de

en die voor hun bedrijvigheid veel ruimte vragen. De

De Visie Voetbal Vitaal 2010 is ondersteunend aan dit

doorgankelijkheid, van de oriëntatie van de bestaande

mogelijkheid ook delen van Feijenoord en IJsselmonde aan

afzonderlijke locaties hebben geen meerwaarde voor het

proces.

omliggende woonwijken op het park, en op het vergroten van

de rivier te leggen. Hierdoor worden nieuwe recreatieve

de gebruiksmogelijkheden voor verschillende doelgroepen.

mogelijkheden ontworpen.

Stadionpark als geheel.
Op kleine schaal wordt een vergelijkbare ontwikkeling al

Eerdere suggesties, zoals een horecagelegenheid, eventueel

De ontwikkeling van het Stadionpark biedt een unieke kans

doorgemaakt op de sportvelden aan de Smeetslandseweg,

in combinatie met het zwembad of een andere voorziening,

om in IJsselmonde en geheel Zuid een nieuw werkmilieu

waar een buitenschoolse opvang wordt ingepast.

en het toevoegen van een goede speelplek, behoren tot de

te ontwikkelen. De focus op sport en leisure, in combinatie

ONDERWIJS

mogelijkheden. Essentieel is een centrale ontmoetingsplek

In het Stadionpark zijn twee basisscholen aanwezig.

als hart van het park.

Slechts op één plaats in het Stadionpark is een school

met het verbeteren van de OV-bereikbaarheid van het

Blikvangers in de Stadiondriehoek zijn de Kuip en het

Stadionpark en de eerder beschreven knooppuntvorming,

Topsportcentrum. De Kuip is een nationale voorziening, het

sturen de ontwikkeling van dit nieuwe werkmilieu. Met de

Topsportcentrum heeft een meer stedelijke en regionale

Het Eiland van Brienenoord is misschien wel Rotterdams

in de bebouwingsstrook tussen Park de Twee Heuvels en

verbetering van het OV-netwerk wordt Zuid aangehaakt op

functie. Hoewel de naam anders doet vermoeden, wordt

best bewaarde geheim. Het eiland, dat sinds een jaar of tien

sportcomplex Varkenoord.

de rest van de Randstad. Hiermee ontstaat in het stadsdeel

85% van het verhuurbare aantal uren verhuurd aan

door de bewoners van Zuid is herontdekt, heeft een grote

een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor midden- en

onderwijs (Albeda College) en amateursportverenigingen.

ecologische waarde. Deze waarde wordt vergroot omdat

In

het op een kruispunt van belangrijke ecologische routes

trends. Ten eerste proberen scholen die beroepsonderwijs

Ook in Park de Twee Heuvels zijn sportvoorzieningen te

ligt. Niet alleen is het het meest westelijke groene puntje

aanbieden, dit steeds meer te koppelen aan bedrijven en de

vinden. Zwembad IJsselmonde is een 25-meter (binnen)

van het rivierengebied, het is tevens het meest noordelijke

praktijk. Soms wordt zelfs op locatie een directe koppeling

bad, in 2007 volledig vernieuwd. In hetzelfde gebouw zijn

puntje van de ecologische routes op Zuid. Het vormt samen

gelegd tussen onderwijs en bedrijvigheid. De vestiging van

De sportvelden, vanuit IJsselmonde gezien aan de rand

Gosh Sports & Health Club en een speel-o-theek gevestigd,

met de Eschpolder op de noordoever de aansluiting met

de opleiding Sport en Bewegen in de uitbreiding van het

van de wijk gelegen (tegen het spoor) op sportcomplex

waardoor het functioneert als een multifunctioneel centrum.

de belangrijkste groene routes op de linker en de rechter

Topsportcentrum is hier een goed voorbeeld van.

hoogwaardige bedrijvigheid.
SPORT

RECREëREN

De samenleving individualiseert steeds meer en mensen

voortgezet

onderwijs

spelen

twee

relevante

Daarnaast zijn in het voortgezet en hoger onderwijs
Het circa 26 hectare metende eiland heeft een belangrijke

schaalvergrotingen

In het Stadionpark liggen twee grotere recreatiegebieden:

waarde voor de recreërende en rust zoekende stedeling. Voor

onderwijsinstellingen

Park de Twee Heuvels en het Eiland van Brienenoord. Ook

veel scholieren en inwoners van Zuid vormt een bezoek aan

wordt kleiner. Leerlingen moeten verder reizen om hun

de rivier en de kades hebben een recreatieve functie.

het Eiland van Brienenoord de eerste en soms zelfs enige

opleiding te volgen. Locaties rond OV-stations met een

kennismaking met wilde natuur. Naast de vele bezoekers

regionale bereikbaarheid worden voor deze scholen steeds
aantrekkelijker ten opzichte van locaties in de wijk.

Feijenoord. Deze deelgemeente beschikt niet over eigen
sportvelden.

het

Maasoever.

Varkenoord, zijn op het schaalniveau van Zuid een centrale
voorziening en hebben ook een functie voor bewoners van

voor voortgezet onderwijs gevestigd: aan de Sportlaan

hebben er steeds minder behoefte aan om in georganiseerd
verband te sporten. Het verenigingsleven komt daardoor

Park de Twee Heuvels is momenteel een ietwat saai,

van het eiland, zoals de bewoners van de omliggende

onder druk te staan: mensen zijn niet langer bereid om zeer

verscholen liggend en slecht bruikbaar wijkpark. Op enkele

wijken en basisscholieren uit Feijenoord en IJsselmonde die

regelmatig kaderfuncties bij een vereniging te vervullen.

dagen in het jaar is het park zelfs onbruikbaar omdat het

hier veldwerklessen krijgen, zijn de vaste gebruikers van

Bovendien hechten consumenten steeds meer waarde aan

er stinkt na overstorten van het riool op het parkwater als

het eiland een volkstuinvereniging en clubhuis De Arend en

een mooie inrichting van accommodaties en authentieke en

gevolg van hevige regenval.

de Zeemeeuw. Het grootste gedeelte van het eiland wordt

en

fusies

dat

één

gaande.
bepaalde

Het

aantal

richting

biedt,

ecologisch beheerd door Het Zuid-Hollands Landschap.

persoonlijke belevenissen. Het ‘oude’ concept van een groot,
uitgestrekt voetbalcomplex als Varkenoord voldoet niet meer

Volgens het Recreatief Ontwikkelingsplan van de gemeente

aan de vraag. Daarom is in 2005 een plan ontwikkeld dat

Rotterdam

meer

De riviernatuur van de Maas biedt grote kansen op

meer multifunctionaliteit, flexibiliteit en professionaliteit op

onvoldoende door de wat perifere ligging ten opzichte van

het Eiland van Brienenoord. Het samenspel tussen het

het complex zal brengen, zodat kan worden ingespeeld op de

de woongebieden, die ervan afgesneden zijn door drukke

fluctuerend peil van de rivier en de oevers van het eiland

beschreven maatschappelijke trends van individualisering,

en brede wegen. Daarnaast heeft het beperkte onderhoud

vormt een broedplaats voor getijdennatuur met onder

beroepsonderwijs

afname van het verenigingsleven en de opkomst van de

van het park ertoe geleid dat het is dichtgegroeid en

andere rietgrozen en kleine natuurlijke strandjes die heel

middelbare school

beleveniseconomie.

dat omwonenden het als sociaal onveilig ervaren. Ook

specifieke natuurwaarden vertegenwoordigen.

clubgebouwen

(2003)

functioneert

het

park

onder

het beperkte aantal voorzieningen leidt niet tot hogere
bezoekersaantallen.

speeltuin
zwembad
winkelcentra
basisschool

detailhandel

VOORZIENINGEN IN HET GEBIED

basisschool

sportclub

buurtwinkels

middelb school

sporthal/zwembad

regionaal/retail

voortgezet

commercieel

horeca/leisure

naschoolse voorz

speelplekken

zorg
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VERKENNING
PLANGEBIED EN [DEEL]OPGAVEN
2.4 LOCATIE DE NIEUWE KUIP

Het bekendste gebouw in de Stadiondriehoek is het Feyenoordstadion. De Kuip, een
gemeentemonument, werd in 1937 in gebruik genomen en in 1994 volledig gerenoveerd.
Tijdens voetbalwedstrijden is er ruimte voor 45.000 toeschouwers. Dit aantal is te klein om in
de nabije toekomst op topniveau wedstrijden naar Rotterdam te krijgen. Omdat uitbreiding naar
de gewenste capaciteit niet mogelijk is, streeft de NV Stadion Feijenoord naar nieuwbouw. Een
eigentijds en groter stadion zal de kandidatuur van Nederland – samen met België – voor het WK
in 2018 ondersteunen. Rotterdam heeft de ambitie geuit de finalestad voor dat evenement te
willen zijn.
beperkingen vanwege milieu/ waterkering

Met de ambitie om een nieuwe Kuip te realiseren voor minimaal 80.000 bezoekers zet Rotterdam
zich uitdrukkelijk op de kaart als de sportstad van Nederland. De beoogde nieuwbouw en groei
maken dat het stadion straks ook internationaal weer meetelt, net als eind jaren dertig.
Om deze ambitie te kunnen realiseren is als eerste gekeken naar de locatiemogelijkheden van
een nieuwe Kuip. Bij een quickscan bleek dat een aantal locaties niet realiseerbaar is door
milieutechnische beperkingen. Andere locaties zijn maatschappelijk, financieel en (faserings)
technisch niet haalbaar gebleken, zoals bouwen in het park, op het Eiland van Brienenoord, op
de plek van de oude Kuip of op de hoofdwaterkering. Andere belangrijke afwegingscriteria waren
de mate van zichtbaarheid, bereikbaarheid en complexiteit bij het bouwen (de geotechnische
condities). Dit alles heeft geresulteerd in drie kansrijke locaties binnen het plangebied: twee op
sportcomplex Varkenoord naast het spoor (noord- en zuidzijde), en één aan de Maas.

snelweg
snelweg
25 m
25mzone
zone
40 m
40mzone
zone

beperkingen vanwege milieu/ waterkering

beperkingen vanwege maatschappelijk draagvlak

technische/financiele beperkingen

mogelijkheden situering DNK 3 modellen

zeekering
zeekering

LPG-tankstation
LPG-tankstation

NAM
leiding
NAM
leiding

aardgasleiding
aardgasleiding

spoorzone
spoorzone

100m

MILIEUCONTOUREN
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300m

500m

1000m

MOGELIJKHEDEN SITUERING DE NIEUWE KUIP
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VERKENNING
PLANGEBIED EN [DEEL]OPGAVEN
2.5 BEREIKBAARHEID

HUIDIGE SITUATIE AUTOBEREIKBAARHEID
In de huidige autobereikbaarheid van het Stadionpark en

concert een overlap kan zitten tussen de avondspits (stad

Stadion Feijenoord zijn drie situaties te onderscheiden: een

uit) en de verkeersstroom naar de Kuip toe. Door de grote

doordeweekse dag, een normale wedstrijddag van Feyenoord

pieken na een wedstrijd of een concert zit er in de huidige

in de Kuip en een evenement in de Kuip (bijvoorbeeld een

situatie weinig rek in de afrijcapaciteit van de toeleidende

concert van Doe Maar). De laatste twee genereren uiteraard

wegen naar de A16.

piekmomenten.
De IJsselmondse Randweg is in de huidige situatie niet
Op een doordeweekse dag is de bereikbaarheid van het

zwaar belast en biedt op de momenten dat het Stadionpark

gebied goed. In de andere twee situaties zijn er verschillen

zijn piekmomenten heeft theoretisch een restcapaciteit.

wat betreft de modal split (de verdeling van het aantal

Deze overcapaciteit is kleiner tijdens koopzondagen in

mensen dat met auto, openbaar vervoer of andere wijze

winkelcentrum Reyerwaard.

naar het stadion komt), het aankomstpatroon, de herkomst
en bestemming van de bezoeker, en tot slot de mate

De Vaanweg is een belangrijke route voor mensen die hun

waarin de bezoeker die met de auto naar het stadion komt

auto in de wijken parkeren. Op de Vaanweg zelf, die net

bekend is met de omgeving en zich laat sturen naar een

als de Stadionweg een belangrijke functie vervult voor de

parkeervoorziening.

ontsluiting van de binnenstad, kan het verkeer afgewikkeld
worden. Op de meeste wegen tussen de Vaanweg en de

De wegen Stadionwerg, IJsselmondse Randweg, Vaanweg en

parkeerplekken is de capaciteit echter veelal beperkt.

Laan op Zuid vervullen in de huidige situatie een belangrijke
functie voor de ontsluiting van het stadion.

De secundaire route naar het stadion via de Laan op Zuid
loopt grotendeels ook over wegen die op koopzondagen

De Stadionweg, die als bundel ook een belangrijke functie

veelvuldig gebruikt worden om de parkeergarages in

vervult voor de ontsluiting van de binnenstad, zit tijdens

het centrum te bereiken. De capaciteit is beperkt en dat

wedstrijddagen en evenementen aan de maximale capaciteit.

verklaart mede het relatief geringe aantal bezoekers van

Vooral in de avondspits is dit kritisch aangezien er bij een

het stadion (5%) dat via deze weg naar een parkeerplaats
in de omgeving van de Kuip rijdt.

HUIDIGE SITUATIE AUTO BEREIKBAARHEID
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2.5 BEREIKBAARHEID

10%

20%

8.000 pers.
LV

10%

10.000 pers. OV

5.000 pers.
LV

43%

34.500 pers. OV

MODAL SPLIT EN PARKEREN
5.000 auto’s
stadion

In de huidige situatie komt zo’n 70% van de bezoekers met de auto. Slechts 20% van de

10.000 auto’s
stadion

bezoekers komt met het openbaar vervoer. Bij concerten is dit aandeel iets groter (30%).
Bezoekers die met de auto naar de Kuip komen, kunnen deze parkeren op de parkeerplaatsen

47%

70%

P1-P6 en langs de Olympiaweg. In totaal gaat het om ongeveer 5.000 parkeerplaatsen. De

37.500 pers.

35.000 pers. auto

resterende parkeervraag wordt opgevangen door parkeren op afstand en in de woonwijken rond
de Kuip. Bij een normale thuiswedstrijd van Feyenoord staan naar schatting van de verkeerspolitie
ongeveer 5.000 tot 6.000 extra auto’s in de wijken rond het stadion geparkeerd. Dit leidt tot

10%

overlast voor bewoners. De spreiding van de parkeervraag heeft overigens wel tot gevolg dat het

10%

verkeer via verschillende routes aan en af kan rijden.

20%

De realisatie van de nieuwe Kuip vraagt om bijzondere aandacht op het gebied van bereikbaarheid

10.000 pers. OV

en parkeren. De nieuwe Kuip biedt straks plaats aan 80.000 toeschouwers die hoofdzakelijk

8.000 pers.
LV
stadion huidige capaciteit
50.000 bezoekers

5.000 pers.
LV

70%
stadion toekomstige capaciteit
80.000 bezoekers

43%

34.500 pers. OV

met het openbaar vervoer of met de auto naar het stadion gaan. Dit vraagt om een speciale
parkeerstrategie, temeer omdat de ambitie is om veel meer bezoekers met het openbaar vervoer

5.000 auto’s
stadion

naar het stadion te laten komen. Met de groei van de stadioncapaciteit is het noodzakelijk een

10.000 auto’s
stadion

behoorlijke verschuiving in de modal split te realiseren. Het is een bijna onmogelijke, en in ieder
geval onwenselijke opgave om voor zoveel extra bezoekers parkeervoorzieningen dichtbij de
nieuwe Kuip te realiseren. Het betekent een te grote aanslag op de bereikbaarheid en leefbaarheid

47%

70%

van Zuid tijdens evenementen, die in de toekomst vaker dan nu zullen voorkomen.

37.500 pers. auto

35.000 pers. auto

70%
stadion huidige capaciteit
50.000 bezoekers

VERSCHUIVING IN DE MODAL SPLIT KUIP
huidige situatie 50.000 bezoekers
gewenste situatie
stadiontoekomstige
80.000 bezoekers
stadion
capaciteit

80.000 bezoekers

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

P

P

P

P
P

P

P
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P

P

P

100m

parkeren huidige situatie

P

300m

500m

1000m

100m

parkeren DNK

300m

500m

1000m

totaal

ca.10.000pp

P

P
100m

300m

500m

1000m

OV en parkeren op afstand
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3 DE PIJLERS
VAN HET STADIONPARK

De bestuursopdracht Stadionpark formuleert een
programma van eisen met een sportaccent. Naast
dit programma van eisen bevat de bestuursopdracht
de opgave om te onderzoeken op welke wijze de
losse onderdelen van dit programma elkaar kunnen
versterken. In dit hoofstuk worden de pijlers
beschreven die de belofte van het Stadionpark richting
geven en dragen.
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DE PIJLERS
VAN HET STADIONPARK
3.1 SPORT EN LEISURE ALS NIEUWE PIJLER VAN DE STADSECONOMIE

Belangrijk voor de stad is voort te bouwen op de sterke

Zoals met de andere kennisclusters helpt het enorm

ingrediënten die al aanwezig zijn. Rotterdam is van nature

als er een fysiek brandpunt in de stad is waar de nieuwe

een fysieke stad. Meer β en γ dan α. Sport hoort bij zo’n

ontwikkelingen zichtbaar en voelbaar zijn. Dat inspireert.

stad als een natuurlijke activiteit. De stad kan als sportstad

Daar

een enorme stap voorwaarts zetten. Investeren in sport

motieven samen om ervaringen, kennis en diensten uit

is in Rotterdam een logische keuze. En dan niet alleen als

te wisselen. Zo heeft het naar Rotterdam halen van het

schouwspel en spektakel, zoals bij grote wedstrijden en

Nederlands Architectuurinstituut als katalysator en podium,

evenementen waarmee Rotterdam zich internationaal op

bijgedragen aan een sterke en internationaal georiënteerde

de kaart zet, maar nadrukkelijk ook als onderdeel van een

‘architectuureconomie’. Voor de sport is dat ook heel goed

gezonde levensstijl. De opgave is de Rotterdammers en met

denkbaar: een nieuwe pijler onder de stedelijke economie

name de jeugd hierin mee te nemen.

die bijdraagt aan de internationale ambities van de Randstad

komen

mensen

en

bedrijven

met

verschillende

onder het motto: Rotterdam: international city of youth,
De stad heeft al een aantal indrukwekkende iconen: de

sports and talents. Het Stadionpark heeft de potentie om

monumentale Kuip, maar ook de jaarlijkse marathon waar

zo’n pijler te worden en op alle schaalniveaus een sportieve

Rotterdammers massaal voor op de been komen. Sportieve

hotspot te zijn. Dat maakt de locatie uniek en geeft de stad

evenementen in de stad, op de rivier en in de regio zijn

meerwaarde.

er legio. De Volvo Ocean Race kwam niet voor niets naar

Het thema moet als kans stevig neergezet, onderzocht

Rotterdam. De stad brengt al decennia sporters op het

en gebrand worden. Belangrijk is hieraan vast te houden

hoogste niveau voort, van atlete Fannie Blankers Koen

voor een lange termijn en het niet te laten verwateren. De

en voetballer Faas Wilkes tot tennisser Raemon Sluiter

sterke focus op het thema sport maakt dat het Stadionpark

en judoka Deborah Gravensteijn, die dit jaar tijdens de

aanvullend en onderscheidend is ten opzichte van andere

Olympische Spelen nog zilver won. Er wordt gebouwd aan

VIP-gebieden in de stad.

nieuwe sportfaciliteiten. Voor de jeugd in de oude wijken
zijn er actieve programma’s en op scholen het programma
Lekker Fit. Sport integreert.
Maar er zit wellicht méér in het vat. Al deze activiteiten,
zowel in de diepte als in de breedte, verdienen een podium
in de stad. De ambitie daarbij dient hoog te zijn. Onderzoek
heeft aangetoond dat sport in brede zin nu al een belangrijke
motor is voor de nationale en stedelijke economie. Als
de hele keten die daarmee samenhangt bezien wordt,
kan het zelfs gaan om een nieuw soort sportgerelateerde
kenniseconomie. Sport is niet alleen wat we doen en waar
we naar kijken, maar gaat ook gepaard met onderzoek,
onderwijs,

productvernieuwing,

financiering,

marketing,

retail (try & buy), promotie, sponsoring, enzovoorts.
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DE PIJLERS
VAN HET STADIONPARK
3.2 DE RIVIER ALS UNIQUE SELLING POINT

3.3 DE NIEUWE KUIP ALS BEELDMERK

De nabijheid van de rivier als unique selling point van Rotterdam kan worden ingezet als

Door het besluit tot realisatie van de nieuwe Kuip geeft de stad het signaal af dat de ambities

kwaliteitsdrager voor de beoogde gebiedsontwikkeling van Stadionpark. Een aantal op het eerste

serieus zijn en dat alleen het beste goed genoeg is. Het imposante stadion wordt een nieuw icoon,

oog afzonderlijke opgaven kan zo worden samengebonden tot een unieke propositie.

het symbool en de aanjager voor de ontwikkeling van het Stadionpark. Maar de nieuwe Kuip is
eveneens de trigger voor een veel bredere ontwikkeling en kwaliteitsslag in de stad, niet in de

Rotterdam is sinds het midden van de jaren tachtig bezig een herkenbaar front aan de rivier

laatste plaats voor Rotterdam-Zuid. In feite wordt dezelfde strategie gevolgd als bij de keuze en

te maken. Her en der zijn de resultaten daarvan al zichtbaar, maar veel meer is mogelijk. De

het ontwerp van de Erasmusbrug als voorinvestering voor de Kop van Zuid.

recente opvattingen rond quality of life, green in the city, eco density, sterke steden en de
wateropgave hebben de rivier nog meer op de voorgrond geplaatst als drager en maker van

De nieuwe Kuip wordt het beeldmerk van de gebiedsontwikkeling Stadionpark. Internationale

stedelijke kwaliteit.

voorbeelden hebben aangetoond dat een sportstadion met kwalitatief hoogwaardige aanvullende
sportvoorzieningen een zeer belangrijke katalysator is voor hoogwaardige ontwikkelingen. Het is

De rivier speelt een belangrijke rol in het raamwerk van Stadionpark. Niet alleen is het de

een stevige basis voor een onderscheidende positionering en image building voor het nieuwe stuk

climax van de Gordel van Smaragd, ook is het de koppeling met de overige oeverontwikkelingen

stad. Op zichzelf heeft een stadion echter slechts in beperkte mate grootschalige economische

in de stad. Het is met zijn rol op stedelijk niveau het hoogste organiserende principe binnen

spin-off.

het raamwerk. De Maas is van grote betekenis voor de stad Rotterdam en geldt daarmee als
belangrijkste openbare ruimte in de stad. Het is niet alleen de verbindende factor tussen het

Met de ontwikkeling van de nieuwe Kuip ontstaat de kans om IJsselmonde op de stadskaart te

stedelijk programma, ook is het een belangrijke openbare ruimte op zich. Als Rotterdams sterkste

zetten. Het strategisch inzetten van de ontsluiting van het gebied, primair met het openbaar

icoon is de Maas een groot structuur gevend element, dat helpt bij de oriëntatie in het gebied. De

vervoer, biedt voor de ontwikkeling van IJsselmonde, maar ook voor aangrenzende wijken in

fantastische zichten op het centrum, De Esch, de Van Brienenoordbrug en het steeds wisselende

Feijenoord en voor Lombardijen, grote kansen.

beeld van de rivier spelen daarin een rol, maar ook de mogelijkheden voor flaneren over de
boulevard langs de Maas zoals dat bij De Veranda mogelijk is.
De mogelijkheden om Stadionpark (en Zuid) aan de rivier te krijgen, moeten worden vastgelegd
en ontworpen als onderdeel van de hoofdstructuur. Dit vraagt om een inrichting van de openbare
ruimte die wijk en rivier op elkaar betrekt, gedragen door een langetermijnperspectief voor de
gebruikers van het gebied. Investeringen kunnen zich hierop richten. Dat betekent onder andere
investeren in het netwerk van langzaamverkeerverbindingen langs de rivier en hiervandaan naar
en in het gebied. Fietsers, sporters, voetgangers en joggers moeten op een ontspannen manier
naar de rivier kunnen komen en er verblijven. Dit geldt ook voor vervoer over water, waar nog
een wereld te winnen is.
Boerengat
Buizengat
Wijnhaveneiland

Plantage

De Esch

Het Park
Kop van Zuid
Lloydkwartier

Katendrecht
Eiland van Brienenhoord

STADIONPARK ALS VOLGENDE RIVIERFRONTLOCATIE IN ROTTERDAM

DE NIEUWE KUIP ALS ROTTERDAMS ICOON
Stadionpark
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DE PIJLERS
VAN HET STADIONPARK
3.4 HET OPENBAAR VERVOER ALS DRAGER

De toekomstige OV-knoop zal als vliegwiel functioneren voor het ontwikkelen van een nieuw
economisch cluster op Stadionpark. Een goede OV-bereikbaarheid is voor allerlei bedrijven en
instellingen een belangrijke vestigingsvoorwaarde. Het aansluiten van Zuid op het randstedelijk
OV-netwerk betekent dat zich hier een economisch cluster kan ontwikkelen dat fors bijdraagt
aan de gewenste dubbelslag op Zuid. Een nieuwe metroverbinding voor Rotterdam-Zuid, de
Oosttangent, is een uitgelezen kans om Zuid uit haar betrekkelijk isolement te halen. Investeringen
in het OV-netwerk en de realisatie van een NS-station op Zuid vervullen een aanjaagfunctie voor
stedelijke ontwikkeling. Op die manier kan op Zuid een nieuw stedelijk knooppunt ontstaan, met
een aantrekkelijk woonmilieu en werkgelegenheid voor middengroepen, maar ook voor de lager
opgeleiden.
Een nieuwe metroverbinding heeft betekenis voor Zuid, maar biedt ook een oplossing voor
komende capaciteitsproblemen in het huidige metronetwerk. Met de zich verdichtende binnenstad
en de opgaven van het Binnenstadsplan komt deze capaciteit verder onder druk te staan.
Daarnaast zet de stad in op duurzame mobiliteit, wat onder andere zal leiden tot een aanzienlijke
groei van het gebruik van het openbaar vervoer.

Kralingse Zoom

Blaak

P+R

Zuid

Stadionpark

P+R
Zuidplein

HET STEDELIJKE KNOOPPUNT IS OPTIMAAL ONTSLOTEN DOOR OPENBAAR VERVOER
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4 VERKENNING VAN HET STADION
STADIONPARK IN SCENARIO’S

Op welke wijze kan nu bereikt worden dat het
Stadionpark meer is dan de som der delen? Met welke
programmatische toevoeging en stedenbouwkundige
opzet wordt het Stadionpark de gewenste dynamische
knoop, met uitstraling naar overig RotterdamZuid, zodat een bijdrage wordt geleverd aan de zo
noodzakelijke dubbelslag op Zuid? In het proces om
te komen tot de Gebiedsvisie Stadionpark is hierop
een antwoord gezocht. Deze zoektocht wordt in dit
hoofdstuk beschreven.
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VERKENNING VAN HET STADION
STADIONPARK IN SCENARIO’S
4.1 PROGRAMMA BESTUURSOPDRACHT

In de Bestuursopdracht Stadionpark is het volgende fysieke programma van eisen meegegeven:
“Op korte termijn worden het Stadionpark en haar directe omgeving volgens plan versterkt door
de volgende ontwikkelingen:
. modernisering van de amateurvelden op Varkenoord;
. uitbreiding van het succesvolle Topsportcentrum;
. aanleg van een overdekte 400-meter ijsbaan als extra stedelijke sportaccommodatie;
. vestiging van een middelbare school met sportsignatuur.
Voor de middellange termijn (2010-2015) spelen de volgende zaken:
. de bouw van een nieuw voetbalstadion dat plaats moet bieden aan 80.000 bezoekers, op
initiatief van de NV Stadion Feijenoord;
. de ontwikkeling van het Huis van de Sport dat onderdak biedt aan diverse sportieve

de Kuip

Schaatsbaan + 500pp

de Nieuwe Kuip

Piazza Rotterdam

kantoorfuncties;
. de versterking van Park de Twee Heuvels door middel van nieuwe functies en/of een betere
inrichting.
Na 2015 spelen de ontwikkeling van een intercitystation op Zuid, mogelijk bij het Stadionpark,
en de aanleg van een nieuwe oeververbinding/ derde stadsbrug.”
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VERKENNING VAN HET STADION
STADIONPARK IN SCENARIO’S
4.2 VERKENNING VAN EEN KANSRIJK PROGRAMMA

FOCUS OP SPORT EN LEISURE

deze dichtbevolkte en kinderrijke wijken in het Stadionpark

WONEN IN STADIONPARK

een educatieve tuin gerealiseerd kan worden.
In het Stadionpark wordt ruimte geboden aan functies die

Bij het denken over welke doelgroepen waarom en hoe

aan sport gelieerd zijn in de brede zin van het woord. Sport

Verspreid in het gebied kunnen openbare speelvelden voor

in dit nieuw te ontwikkelen stedelijk milieu op Zuid willen

is bovendien het leidende thema dat zichtbaar wordt in de

diverse veldsporten worden gerealiseerd. Wanneer uitgerust

wonen, wordt steeds naar het verband gezocht met andere

andere voorzieningen.

met flexibele belijning, kunnen deze velden multifunctioneel

omgevingskwaliteiten. De exacte doelgroepenomschrijving

worden gebruikt en een grote doelgroep aanspreken. In

is dus afhankelijk van de plekken die voor woningbouw

Eindhoven wordt hiermee geëxperimenteerd.

worden aangewezen. Over het algemeen kan gesteld worden

Het leidende thema wordt in de eerste plaats zichtbaar in de
sportieve voorzieningen zelf. Dat betekent dat Stadionpark

dat door een gedeeltelijke, maar gerichte transformatie

een veelheid aan sportieve mogelijkheden biedt: actief

Naast

voorzieningen

van omliggende oude wijken zoals Vreewijk, Lombardijen

en passief, voor amateurs en professionals, voor jong en

fungeert het Stadionpark voor de inwoner van Zuid ook

en Groot-IJsselmonde er mogelijkheden geboden worden

oud: er kan een scala aan verschillende sporten worden

als een park dat de verschillende stadsdelen verbindt, dat

voor mensen van buiten het stadsdeel. Zij kunnen er een

beoefend.

veilig is, en dat zorgt voor prettige verbindende routes.

huis aanschaffen in een relatief rustige, groen en veilige

Daartoe moet het Stadionpark worden opgenomen in

omgeving, met voorzieningen in de buurt. Dit is de opgave

Ook in de invulling van leisure en recreatie is het thema

bestaande routestructuren als Pad op Zuid en het recreatief

uit de Stadsvisie.

sport herkenbaar of zelfs leidend. Bij de invulling van leisure

fietsroutenetwerk. Realisatie van de verbindingen die de

kan bijvoorbeeld worden gedacht aan gaming (virtual

Gordel van Smaragd formuleert, draagt bij aan de voltooiing

Wat enorm kan bijdragen aan de realisatie van deze opgave,

reality games) of bowling, maar ook aan een sport- of

van de routes.

is de aanwezigheid van een volwaardig OV-knooppunt op

deze

sportieve

en

recreatieve

voetbalmuseum of de vertoning van sportwedstrijden of
-films op grote schermen.

Zuid. Dat geldt zeker voor dat deel van de doelgroep met
Gezien het thema sport en leisure is het wenselijk dat het

een ruim geografisch bereik: mensen die op Zuid kunnen

Stadionpark scholen in deze richting trekt. De opleiding

wonen en toch snel via goed openbaar vervoer op hun

Het Stadionpark kent twee belangrijke publiekstrekkers, die

Sport en Bewegen van het Albeda College (MBO) is al

werk elders in de Randstad kunnen komen. Zo wordt een

gezamenlijk imagoversterkend voor het gebied functioneren.

genoemd. Ook andere VO-onderwijsinstellingen hebben

doelgroep toegevoegd aan het potentieel van Zuid.

De eerste grote trekker is de nieuwe Kuip, die straks ook

hun belangstelling laten blijken voor het realiseren van een

buiten wedstrijddagen is geopend voor bezoekers. Mogelijke

dependance in het Stadionpark. De doorgaande leerlijn

Binnen deze doelgroep is nog een apart onderscheid te

aanleidingen hiertoe zijn de huisvesting van een Feyenoord

wordt compleet door het bestaande basisonderwijs bij

maken voor hen die graag bovenop of vlakbij een OV-

Fanshop, een voetbal- of sportmuseum, rondleidingen,

het Stadionpark te betrekken en het toevoegen van een

knoop willen wonen. Voor hun sociale contacten hoeven

een grand café, vergadermogelijkheden en dergelijke. De

nieuwe HBO-opleiding aan het gebied. Mogelijk kan een

ze het niet van de locatie zelf te hebben, hun vrienden

400-meter kunstijsbaan is de tweede trekker. Door deze in

sportacademie of andere sportgerelateerde opleiding op dit

en relaties bevinden zich overal in het netwerk. In de

het Stadionpark te situeren, wordt het profiel van sport en

niveau in het Stadionpark gevestigd worden.

leefstijlenbenadering zijn zij niet echt te onderscheiden.

op het stadion afgestemde verbindingen. De openingstijden

In het Stadionpark kunnen zich bedrijven vestigen die

Tot slot heeft het thema sport ook betekenis voor het

van de ijsbaan voorzien in gebruikswaarde van het gebied

zich met sport associëren. Hier kan gedacht worden aan

wonen. Het kan gaan om studentenwoningen, en tijdelijk

buiten de speeltijden in de nieuwe Kuip.

ontwerpers van sportkleding en -schoenen, innovatieve

wonen voor internationale gasten en bezoekers van de stad

Andere kansrijke voorzieningen op stedelijk en regionaal

technieken in de sport (van klapschaats tot aerodynamisch

die iets met sporteconomie van doen hebben (ook voor

verzorgingsniveau zijn een centrum voor kleine sporten

zwempak), media rond sport, sportbonden en dergelijke.

Woudestein). Maar misschien ook wel grondgebonden wonen

leisure versterkt en kan gebruik worden gemaakt van de

(martial arts), voor virtual reality games of e-sports,
een
een

golfafslag,

een

wellnessvoorziening

wielerparcours,
(mogelijk

in

hockeyvelden,
combinatie

met

sportmassage en fysiotherapie).

aan de randen in het groen van Park de Twee Heuvels.
Horeca en retail worden eveneens voor een groot deel
thematisch ingevuld. Wat te denken van een sportlounge
waar

supporters,

maar

ook

breedtesporters

elkaar

treffen? Analoog aan de Amerikaanse voetbalcafés worden
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De inwoner van Rotterdam-Zuid vindt in het Stadionpark

er

natuurlijk dezelfde goede en brede voorzieningen als

en -programma’s getoond. Maar er is ook een studio,

de landelijke en stedelijke bezoeker, maar daarnaast

van

ook

als

uitgezonden. Op het vlak van retail kan gedacht worden aan

verzorgingsniveau kennen. Een kinderboerderij is zo’n

verkopers van sportkleding, try and buy, et cetera. Ook een

voorziening. Op Zuid is nu bijvoorbeeld slechts één

drie- of viersterrenhotel is kansrijk: er is nog geen hotel

kinderboerderij beschikbaar, terwijl er veel kinderen wonen

aan deze belangrijke invalsweg van Rotterdam, die met de

in de omliggende wijken (Feijenoord, Hillesluis, Bloemhof).

ontwikkeling van het Stadionpark door een groter aantal

Ook kan onderzocht worden of vanwege de nabijheid van

voorzieningen en evenementen extra markt biedt.

voorzieningen

die

primair

de

wijk

of

buurt

op

meerdere

waaruit

schermen

sportprogramma’s

tegelijk
en

sportwedstrijden

-interviews

worden
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1 KNOOP EURALILLE [STADIONPARK]

VERKENNING VAN HET STADION
STADIONPARK IN SCENARIO’S
4.3 DRIE RUIMTELIJKE MODELLEN VOOR HET STADIONPARK

In de Gebiedsvisie Stadionpark worden het programma van eisen uit de Bestuursopdracht
Stadionpark, onderdelen van het programma van het Pact op Zuid, én de overige relevante
ambities uit de Stadsvisie samengebracht. Bij het definiëren van planalternatieven is de
wenselijkheid van samenhang tussen de verschillende planonderdelen het uitgangspunt geweest.

afbeelding 14B HS4 Verkenning van het Stadionpark in scenario’s/ 4.1 Verkenning van een kansrijk programma

Elk scenario is gebaseerd op een ander stedenbouwkundig perspectief en mondt uit in een apart,
volwaardig inrichtingsmodel. In deze modellen wordt het beoogde ruimtelijke programma in
steeds wisselende mate gehonoreerd, zonder de beoogde samenhang uit het oog te verliezen.

2 SPOORZONE EXPO LISSABON [UNITED]

Zij vormden het uitgangspunt voor verdere discussies die geleid hebben tot de definitie van de
Rotterdamse Inzet.

Voor de ontwikkeling van het Stadionpark kan op verschillende manieren naar het gebied gekeken

knoopontwikkeling STADIONPARK

montage knoop EuraLille

Knoopontwikkeling

worden. Als gevolg van de ligging in de stad en de specifieke locatiecondities kunnen als het ware
drie verschillende brillen worden opgezet, in een poging grip te krijgen op de potenties van de
gebiedsontwikkeling.
Zo kan allereerst worden ingezet op een geconcentreerde knoopontwikkeling. De ligging aan
het spoor, met een eigen NS-station, wordt hierbij maximaal uitgebuit en benut in de stedelijke
ontwikkeling.
Een tweede mogelijkheid is het inzetten op het grootschalig herontwikkelen van de spoorzone,
zowel aan de IJsselmondse als aan de Feijenoordse zijde. De ontwikkeling krijgt in deze optie
een lineair karakter en wordt gekoppeld aan een aantal NS-haltes: de ontwikkeling wordt feitelijk
opgespannen tussen de haltes Lombardijen, Stadion en Parkstad. Dit past prima binnen het
reeds ontwikkelde stedenbaanconcept. In dit model wordt de spoorbarrière over grote afstand
geslecht.

afbeelding 14C HS4 Verkenning van het Stadionpark in scenario’s/ 4.1 Verkenning van een kansrijk programma

3 WATERFRONT SYDNEY OPERA HOUSE [MAAS]

In de derde manier van kijken wordt vooral aanhaking gezocht bij de ligging aan de rivier. In
dit model hoort het stadion natuurlijk aan het water te staan, of zelfs deels erin. Tevens wordt
het bedrijventerrein Stadionpark herontwikkeld. IJsselmonde krijgt met de nieuwe Kuip en de
daaraan gekoppelde waterfrontontwikkeling een eigen, stads gezicht aan het water. Binnendijks

spoorontwikkeling UNITED

kan echter alles bij het oude blijven: rustig en groen, ‘Easy IJsselmonde’.

waterfrontontwikkeling MAAS
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montage spoorzone Expo Lissabon

Spoorontwikkeling

Waterfrontontwikkeling

montage Sydney Opera House
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VERKENNING VAN HET STADION
STADIONPARK IN SCENARIO’S
4.3 DRIE RUIMTELIJK MODELLEN VOOR HET STADIONPARK

STADIONPARK

Door de ontwikkeling van de knoop en het nieuwe station
ontstaat de mogelijkheid de nabijgelegen wijk Hillesluis via

In het model Stadionpark wordt maximaal ingezet op de

De Veranda aan de rivier te leggen. Andersom geldt dat

ontwikkeling van een stedelijk knooppunt. Het knooppunt

het nu wat geïsoleerd gelegen gebied van De Veranda, als

ligt in het noordwesten van het plangebied, tussen De

stadse enclave aan de rivier, in een logisch verband wordt

Veranda en Varkenoord. Het centrale deel ligt ingeklemd in

geplaatst als onderdeel van een groter geheel, namelijk de

de oksel van de spoorlijn en de Stadionweg, als belangrijkste

ontwikkelingsknoop.

stedelijke invalsweg, aan weerszijden van de Marathonweg.
Alle bijzondere programma’s worden in de knoop geclusterd,

Tegenover de knoopontwikkeling staat in dit model dat

de oude Kuip, de nieuwe Kuip, de kunstijsbaan en het

de rest van het plangebied het rustige, groene karakter

Topsportcentrum plus ondersteunend programma (leisure,

kan behouden: ‘Easy IJsselmonde’. Dit betekent echter

detailhandel, kantoren, woningen). De oude Kuip kan in dit

niet dat hier niks verandert: Park de Twee Heuvels en de

model herontwikkeld worden als nieuwe tempel van volks

IJsselmondse Kreek dienen te transformeren in het kader

vermaak.

van de wateropgave. Door de knoopontwikkeling zal het
verhard oppervlak toenemen wat de watervraag vergroot.

De ontwikkeling van de knoop maakt maximaal gebruik van

De kreek en het park kunnen daarbij wel winnen aan

de kansen die ontstaan door het nieuwe NS-station en het

ecologische en recreatieve betekenis.

nieuwe stadion (met alles wat daarbij hoort). Ingezet wordt
op maximale spin-off tussen de functies onderling. In de

In het model knoop neemt het oppervlak voor de veldsport

knoop is geen ruimte voor wonen.

af.

Wanneer

de

trainingsaccommodatie

van

de

BVO

Feyenoord elders gesitueerd wordt en ingezet wordt op
toepassing van kunstgrasvelden met het oog op vergroting
van de bespelingsintensiteit, kan de gewenste hoeveelheid
breedtesport in dit model echter wel geaccommodeerd
worden.

sportvenues
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UNITED

De belangrijkste kans die in dit model centraal staat, is
het aan elkaar hechten van IJsselmonde aan de ene, en

In dit model wordt een lineaire ontwikkeling voorgestaan.

Vreewijk en Hillesluis aan de andere kant van het spoor.

Zo kan een interessant gemengd stedelijk gebied langs

Met de gebiedsontwikkeling kan het ‘litteken’ van de

en boven het spoor ontstaan. Voorgesteld wordt een

spoorbarrière echt worden aangepakt. Door het spoor op

grootschalige ontwikkeling in de spoorzone van station

zo veel mogelijk plekken te overkluizen en kruisen worden

Lombardijen richting Parkstad, waarbij maximaal wordt

Feijenoord en IJsselmonde gekoppeld via het spoorpark. Het

ingezet op het benutten van de diverse NS-stations als

spoorpark integreert de sportcomplexen, divers wijkgroen,

onderdeel van het stedenbaanconcept. Zo ontstaat een

openbare sportvoorzieningen, de voorpleinen van de oude

noord-zuid gerichte bandstedelijke ontwikkeling, waarin alle

en de nieuwe Kuip, een tweetal stations en bijbehorende

bijzondere programma’s een plek krijgen: de oude en de

stationspleinen.

nieuwe Kuip, de kunstijsbaan en het Topsportcentrum, maar
ook een forse hoeveelheid leisure-programma, detailhandel,

De nieuwe Kuip krijgt in dit model geen echte zichtlocatie op

kantorenontwikkeling

De

stadsniveau omdat deze niet aan een hoofdweg, de spoorlijn

programma’s zijn gepositioneerd aan het nieuwe spoorpark,

of de rivier gekoppeld is. De benadering van de nieuwe Kuip

een hoogwaardige stedelijke openbare ruimte bovenop de

met trein of auto vindt ondergronds plaats. Overigens kan

spoorzone. Het spoorpark is zowel doorgangsruimte als

hierdoor het verrassingseffect – eenmaal bovenkomend als

verblijfsruimte.

wandelaar – des te groter zijn.

De bijzondere functies krijgen een prominente plek aan dit

Tegenover de grootschalige spoorzoneontwikkeling staat in

spoorpark en zijn gesitueerd daar waar gebiedsoverstijgende

dit model dat de rest van het gebied haar rustige, groene

infrastructuur en park elkaar kruisen. De bijzondere functies

karakter kan behouden. Ook hier verandert echter wat: Park

zijn her en der over het plangebied verspreid. Door in de

de Twee Heuvels en de IJsselmondse Kreek transformeren

spoorzone de diverse functies te spreiden en te mengen

in het kader van de wateropgave en ook om deze gebieden

met woningbouw ontstaat een gebied dat de gehele dag

meer ecologische en recreatieve betekenis te geven. De

interessant is, ook als er geen evenement in de nieuwe Kuip is.

breedtesport kan in dit model niet volledig geaccommodeerd

en

de

nodige

woningbouw.

worden en ook de trainingsaccommodatie van de BVO
Feyenoord dient elders een plek te krijgen.

spoorpark
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MAAS

Dit model benut als enige optimaal de kans die de ligging
van het plangebied aan het water biedt. De rivier kan grote

In dit model wordt ingezet op de ontwikkeling van een

betekenis hebben voor zowel het Stadionpark zelf als voor

interessant gemengd stedelijk gebied langs de Maas. Tussen

de achterliggende wijken. Door de ontwikkeling van het

het NS-station Stadionpark en het Eiland van Brienenoord

waterfront en het nieuwe station ontstaat de mogelijkheid

wordt

bijzondere

de nabijgelegen wijken een eigen en overtuigend adres

programma’s worden in deze strip gesitueerd: de oude en

aan de rivier te geven. Tegelijkertijd komt daardoor de nu

de nieuwe Kuip, de kunstijsbaan, het Topsportcentrum,

wat geïsoleerd gelegen Veranda, als stadse enclave aan de

aangevuld met leisure, detailhandel, kantorenontwikkeling

rivier, ineens in een logisch verband te liggen als onderdeel

en woningbouw.

van een grotere rivieroeverontwikkeling.

De nieuwe Kuip krijgt in dit model een heel centrale plek op

Tegenover

een prominente zichtlocatie, gelegen aan het water en direct

buitendijks plaatsvindt, staat in dit model dat de rest van

aan de Stadionweg als belangrijkste hoofdontsluitingsweg.

het gebied haar rustige, groene karakter kan behouden.

De oude Kuip wordt in dit model onderdeel van een

Toch verandert ook hier het nodige: Park de Twee Heuvels

ontwikkelingscluster bij het station. Denkbaar is dat door de

en de IJsselmondse Kreek transformeren in het kader van

oude Kuip een openbare route komt, zodat de binnenkant

de waterhuishoudingsopgave en krijgen meer ecologische

van het monumentale stadion een functie als openbare

en recreatieve betekenis.

een

ontwikkelingsas

gedacht.

De

de

waterfrontontwikkeling

die

grotendeels

ruimte krijgt. Het gebouw zelf kan worden getransformeerd
tot een stedelijk blok met wonen op de verdieping en

Alleen in dit model, waar het programma grotendeels

werken of voorzieningen in de plint. Door de functiestapeling

gebouwd wordt in het buitendijkse gebied, is genoeg ruimte

en functiemenging ontstaat ook in dit model een leefbaar

om het gehele sportprogramma van zowel Feyenoord als de

gebied dat de gehele dag interessant is, ook als er geen

breedtesport te realiseren op de huidige locatie. Varkenoord

evenement in de nieuwe Kuip is.

transformeert naar het ideale sportpark zoals bedoeld in de
Visie Sportcluster Varkenoord, omzoomd door brede singels,
op steenworp afstand van de oude en de nieuwe Kuip. Onder
de verhoogde kunstgrasvelden worden parkeerfaciliteiten
gerealiseerd.

sport-as naar de maas
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STAKEHOLDERS
In

het

proces

MARKTPARTIJEN
diverse

Een dertiental marktpartijen heeft gehoor gegeven aan het

Sterke elementen in het model United zijn volgens de

consultatierondes plaatsgevonden met groepen belanghebbenden en in het gebied werkzame

van

Bestuursopdracht

naar

Gebiedsvisie

Stadionpark

hebben

verzoek een recensie te schrijven over de drie ruimtelijke

marktpartijen de mogelijkheden om Zuid te verbinden,

professionals. In het voorjaar (de lenteavonden) ging het daarbij in belangrijke mate om een

modellen. Deze partijen verdienen zonder uitzondering een

sportverenigingen dichter bij de woonwijken te plaatsen,

inventarisatie van belangen en denkrichtingen. In de maand september zijn tijdens vijf (herfst)

compliment voor de wijze waarop ze met de gemeentelijke

en de kansen die het Stadionpark in zich heeft als sociaal-

avonden de drie verkennende ruimtelijke modellen voorgelegd aan bewoners, ondernemers,

vraagstelling zijn omgegaan. Er zijn vele ideeën ontwikkeld,

maatschappelijke functie voor de aangrenzende wijken.

sportverenigingen, maatschappelijke instellingen en aan de raadsleden van de deelgemeenten

kansen geschetst, maar ook waarschuwingen uitgedeeld.

Zwakkere elementen zijn de mogelijke concurrentie met het

Feijenoord en IJsselmonde.

Een aantal statements wordt door vrijwel alle partijen

Hart van Zuid, de kostbare overkluizing, de beperkte ruimte

gedeeld:

die voor kostendragers kan worden vrijgemaakt, en de

De opkomst bij de verschillende consultatierondes was redelijk tot hoog. Over het algemeen

beperkte mogelijkheden om een rustig stedelijk woonmilieu

was de sfeer van de bijeenkomsten positief en waren de bezoekers meedenkend. Opvallend is

. de nieuwe Kuip als icoon en de keuze voor sport en leisure

te realiseren. Bovendien wordt het feit dat de nieuwe Kuip

in dit verband ook dat het positieve beeld ook duidelijk ondersteund wordt door de ingevulde

is een sterk thema voor Stadionpark en prima voor de

midden in het stedelijk weefsel komt te liggen als zwak

reactieformulieren, waarbij zeer sterk positief werd geoordeeld over de geformuleerde ambities.

branding

ervaren: deze verdient een stand alone-locatie. Het niet

Er mag dan ook gesteld worden dat er groot draagvlak is voor het project Stadionpark.

. de bereikbaarheid is essentieel, een metrostation wordt

ontwikkelen van bedrijventerrein Stadionboulevard wordt

door

tot slot als een gemiste kans gezien.

vrijwel

alle

partijen

genoemd,

door

meerdere

aangevuld met een intercitystation, soms een transferium
Voor de verschillende doelgroepen is bereikbaarheid en parkeren een belangrijk aandachtspunt,

en enkele malen een derde stadsbrug

Als sterke elementen in het model Stadionpark worden

waarover vanwege het uitgebreide programma enige zorg bestaat. Bovendien bestaat er twijfel

. het Stadionpark is geen specifieke kantorenlocatie:

naar voren gebracht: de ligging van de nieuwe Kuip ten

over de financiële haalbaarheid van het vaak als mooi, maar ambitieus genoemde programma.

ontwikkel slechts beperkt kantoren, ondersteunend aan

opzichte van het OV-station en de nabijheid van oude

andere functies en de regionale markt

en de nieuwe Kuip. Zwakkere elementen in het model

Voor wat betreft de ruimtelijke modellen is het duidelijk dat de modellen Maas en United het

. faseer en deel de ontwikkeling op in deelprojecten. Let op

Stadionpark zijn het voortbestaan van de barrièrewerking

meest tot de verbeelding spreken. Het model Stadionpark wordt in verhouding tot de andere

voor concurrentie met het Hart van Zuid, de Kop van Zuid

van het spoor, de beperkte ruimte die voor kostendragende

twee niet echt als een aantrekkelijk model gezien. Het model Maas scoort vooral vanwege de

en het stadscentrum

functies beschikbaar komt, en de mogelijkheid dat buiten

ligging van het nieuwe voetbalstadion en vanwege de ruimte voor groen en sportvelden. Het
model United scoort over de hele breedte goed, maar vooral als het gaat om het aanbrengen van

de piekmomenten een verlaten gebied ontstaat omdat
Voorkeurmodel

nieuwe oost-westverbindingen. Het model Maas scoort hierin juist slecht. Veel van de aanwezigen
opperden de mogelijkheid om sterke elementen uit de modellen Maas en United te combineren.

toevoeging van een leisure- en detailhandelprogramma
niet goed mogelijk zou zijn. Ook hier wordt het feit dat de

Partijen blijken niet zozeer een voorkeurmodel te hebben

nieuwe Kuip midden in het stedelijke weefsel komt te liggen

maar kiezen vooral voor het combineren van elementen

als zwak ervaren.

uit de modellen. Zo zien veel partijen grote kansen in de
overkluizing van het spoor in het model United, zij het
beperkter (enkele goede overgangen). Ze combineren dit met
onderdelen van het model Maas en het model Stadionpark.
Bij de partijen die wél kiezen voor één van de drie modellen
springt er geen duidelijk gedeeld voorkeurmodel uit. De drie
modellen worden stuk voor stuk enkele malen als meest
wenselijk genoemd.
Sterke elementen in het model Maas zijn de icoonwerking
van de nieuwe Kuip, de meeste ruimte voor sport, de
kansen die de route van station naar stadion biedt, de
mogelijkheden van vervoer over water, en de hoeveelheid
beschikbare ruimte voor het genereren van kostendragers.
Zwakkere elementen zijn de afstand tussen de nieuwe
Kuip en het OV-station, de onderbreking van het wonen
aan de rivier door de nieuwe Kuip, de faseerbaarheid,
en de beperkte mogelijkheden voor het maken van
onderscheidende woonmilieus.
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5 GEBIEDSVISIE STADIONPARK
de Rotterdamse inzet

Het in hoofdstuk 4 beschreven informele proces van
in- en meespraak over de mogelijke gebiedsinvulling
op basis van de drie verschillende stedenbouwkundige
perspectieven heeft geleid tot de formulering van de
Rotterdamse Inzet. Naast de voorlopige locatiekeuze
voor de nieuwe Kuip, bevat deze een vertaling van de
overige programmaonderdelen in een nieuw ruimtelijk
ontwikkelingsmodel. In dit hoofdstuk wordt de Rotterdamse Inzet voor de Gebiedsvisie Stadionpark beschreven.
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GEBIEDSVISIE STADIONPARK
de Rotterdamse inzet
5.1 PLANCONCEPT

De Rotterdamse Inzet combineert de beste onderdelen van

De aanwezigheid van de nieuwe Kuip aan de Maas verschaft

de drie perspectieven. Als hoofdconcept is de keuze gemaakt

de campus een fantastisch internationaal icoon en werkt als

voor het model Maas. Dit betekent dat de nieuwe Kuip een

katalysator voor het project.

prominente plaats krijgt aan de Maas en een rol gaat spelen
in de oeverontwikkeling van Rotterdam. Uit de modellen Uni-

De ontwikkeling van een OV-knooppunt biedt het gebied een

ted en Stadionpark worden andere sterke onderdelen over-

duurzame aanjager.

genomen, zoals een gedeeltelijke overkapping van het spoor
voor de verbinding met de deelgemeente Feijenoord en de

De Sport Campus Stadionpark maakt als nieuw type sport-

knooppuntontwikkeling rond het NS-station. Door situering

voorziening integraal onderdeel uit van de maatschappij. De

van de nieuwe Kuip aan de Maas ontstaat in het plange-

ruimtelijke interpretatie van de visie op de sportcampus is

bied volop ruimte voor de vorming van een sportcampus

een open weefsel van kleine en grote gebouwen, pleinen,

met veel ruimte voor top- en breedtesport, maar ook voor

sportvelden, banen en singels, die de optimale omgeving

recreatie, leisure, onderwijs, wonen en ander programma.

bieden voor sport, onderzoek, ontspanning, onderwijs en

Met de nieuwe Kuip aan de Maas wordt bovendien gewerkt

ontwikkeling. Het plangebied wordt getransformeerd en ver-

aan de ontwikkeling van het momenteel nogal rommelige

dicht tot een veelzijdig stedelijk gebied dat nog steeds, maar

bedrijventerrein Stadionweg en een uitnodigende stadsen-

niet langer uitsluitend voor de lokale sportgemeenschap be-

tree van Rotterdam.

stemd is. De nieuwe voorzieningen richten zich op een bre-

1

De Rotterdamse Inzet is primair een visie voor realisatie van

leisure. Behalve de kunstijsbaan, andere indoor sportvoor-

de Sport Campus Stadionpark: dé campus van de eenen-

zieningen en sportvelden kan de Sport Campus Stadionpark

twintigste eeuw. De Sport Campus Stadionpark moet gaan

onderzoek- en onderwijsgebouwen, woningen, een hotel,

fungeren als een interface tussen sport en maatschappij,

een gastenverblijf, kinderopvang, winkels en eetgelegenhe-

waar het sportleven, de economische wereld en de weten-

den herbergen. Hierdoor nemen de mogelijkheden voor zo-

schap een wisselwerking kunnen aangaan. Voor de sport-

wel economische als sociaal-maatschappelijke spin-off fors

campus is een nieuw ruimtelijk en programmatisch concept

toe zodat het Stadionpark de gewenste aanjager voor de

ontwikkeld, bestaande uit een netwerk van functies en voor-

dubbelslag op Zuid kan worden.

4

2

der publiek en zijn alle georiënteerd op het thema sport en

3
NS
M

zieningen. Door zorgvuldige aansluitingen op de stad en andere faciliteiten, is de campus op zijn beurt aangetakt op
het grotere netwerk van Zuid, Rotterdam en de Randstad.
Door het verweven van diverse functies in het gebied zal de
Sport Campus Stadionpark zich ontwikkelen tot een nieuw
fenomeen.
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M
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+
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5.2 ANKERPUNTEN, PROGRAMMA EN RAAMWERK

1

De gebiedsvisie geeft globaal de ontwikkelingsrichting van

de Euromast gebeurt. Vanwege de grote hoeveelheden

het gebied aan, maar ook de samenhang tussen de ontwik-

bezoekers zal niet alleen de blik op, maar vooral ook de

kelingen in het gebied en in relatie tot de stad. Voor het

blik vanuit het stadion een blijvende plaats krijgen in het

ruimere plangebied zijn drie ankerpunten en een ruimtelijk

collectieve geheugen van Rotterdam.

2

4

situering van de Nieuwe Kuip aan de Maas

3
NS
M

organisatorisch raamwerk ontwikkeld.
De realisatie van een OV-knooppunt
Het overkoepelend raamwerk met de ankerpunten biedt
een kader voor ontwikkelingen en invullingen, waarbinnen

Het OV-knooppunt ligt ter hoogte van de oude Kuip en de

meerdere ruimtelijke en programmatische ontwikkelings-

Marathonweg en is samengesteld uit een NS-station, een

scenario’s denkbaar zijn.

metrohalte en P+R-voorzieningen. Het zal functioneren als

De planning en fasering van deze tweede laag bevat een

vliegwiel voor het ontwikkelen van het nieuwe economisch

groot deel van het programma en is binnen bepaalde rand-

cluster op Stadionpark. Het OV-knooppunt vormt de

voorwaarden flexibel. Het heeft daardoor het vermogen om

entree van Stadionpark voor de OV-reiziger en vanuit de

te kunnen reageren op onvoorziene ontwikkelingen. De pro-

deelgemeente Feijenoord. Het wordt daarom méér dan

jecten kunnen volgens een strategische fasering worden ge-

alleen een station doordat het wordt geflankeerd door

realiseerd.

publieksfuncties. Vanuit het station vormt een esplanade

1

2

P

voor voetgangers de entree van de Sport Campus
DRIE ANKERPUNTEN

P

Stadionpark en de hoofdroute naar de nieuwe Kuip.

De basis van de gebiedsvisie Stadionpark is eenvoudig en

De ontwikkeling van de Sport Campus Stadionpark

NS
M

realisatie van een OV-knooppunt

P

wordt gevormd door drie ankerpunten:
. situering van de nieuwe Kuip aan de Maas

De Sport Campus Stadionpark moet gaan fungeren als

. realisatie van een OV-knooppunt

een interface tussen sport en maatschappij. Hier worden

. ontwikkeling van de Sport Campus Stadionpark

sport, onderwijs, wetenschap en economie dicht bij elkaar
gebracht. De bestaande Kuip, na 2018 met een nieuwe

Combinatie van deze drie elementen resulteert vervolgens

functie, is een prominent onderdeel van de Sport Campus

in

Rotterdam,

twee

van

elkaar

verschillende

ontwikkelingsassen.

evenals

de

400-meter

kunstijsbaan.

De

een

trainingsvelden van Feyenoord en de amateursport worden

strategisch kader voor ontwikkelingen en invullingen. De

in de sportcampus opgenomen, waardoor de jeugdtak

drie ankerpunten zijn gekozen met aandacht voor lokale

beter aan de proftak wordt gebonden. De amateursport

kansen.

bestaat zeker niet alleen uit voetbal, er wordt ook ruimte

Dit

ruimtelijk

organisatorisch

raamwerk

vormt

gemaakt
De situering van de nieuwe Kuip aan de Maas

voor

andere

sportvormen.

De

ruimtelijke

organisatie bestaat uit een open weefsel van kleine en
grote eenheden, die de optimale omgeving bieden voor

Situering van de nieuwe Kuip aan de Maas is te vergelijken

sport, onderzoek, ontspanning, onderwijs en ontwikkeling.

met het wereldwijd bekende fenomeen van het Opera House

De Sport Campus Stadionpark wordt georganiseerd

in de Australische stad Sydney. De nieuwe Kuip aan de Maas

in diverse oost-west gesitueerde zones, waar clusters

met op de achtergrond de majestueuze Brienenoordbrug zal

van bebouwing en sportvelden elkaar afwisselen. De

uitgroeien tot een icoon voor de stad Rotterdam. Het project

bebouwingsclusters bestaan uit combinaties van woningen,

vormt een enorme katalysator voor het Stadionpark. Tevens

sporttuinen, onderwijsgebouwen en voorzieningen. Met

activeert de nieuwe Kuip de ontwikkeling van een mooie

hun specifieke gebouwen en buitenruimten verwerven

entree tot de stad Rotterdam vanaf de A16 en worden De

deze clusters zich elk een eigen, herkenbaar karakter. De

Veranda en de natuurontwikkeling van en rond het Eiland

ontwikkelde structuur biedt bovendien flexibiliteit voor

van Brienenoord gecompleteerd.

variatie en ontwikkeling. Centraal door de Sport Campus

De grootschalige context van de Maas biedt een unieke kans

Stadionpark loop van noord naar zuid een stedelijke Sport-

om een extra kwaliteit aan een introverte stadiontypologie

as met voorzieningen en ontmoetingsplekken en van west

toe te voegen. Vanuit de nieuwe Kuip kan op een nieuwe

naar oost enkele kruisende verbindingen voor langzaam

manier naar de stad worden gekeken, zoals dat ook vanuit

verkeer. Hierdoor wordt de Sport Campus Rotterdam
onderdeel van de stad.
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4
3

NS
M

ontwikkeling van de Sport Campus Stadionpark

OPBOUW VAN RAAMWERK STADIONPARK
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PROGRAMMA
Stadionpark krijgt naast de bestaande gebieden als Sportdorp en de Veranda de volgende
programmatische invulling:
. drie grote publiekstrekkers langs de ontwikkelingsas station Stadion - de Nieuwe Maas: de nieuwe
Kuip, de 400 meter kunstijsbaan en de bestaande Kuip die na 2018 een nieuwe functie krijgt
. de Sport Campus Stadionpark bevat naast de bestaande Kuip en de kunstijsbaan een mix van
wonen, onderwijs, commerciële en niet-commerciële sportvoorzieningen, retail, horeca, kantoren
en bedrijvigheid ter ondersteuning van het thema sport en leisure, mogelijk een hotel en diverse
voorzieningen voor sport en spel
. de Noorderhelling en het bedrijventerrein Stadionpark worden getransformeerd tot gebieden met
een mix van wonen met bedrijvigheid, retail en voorzieningen
Het totale toegevoegde programma bevat:



. circa 1500 nieuwe woningen
. circa 400.000 m2 aan voorzieningen, retail, horeca, (sport)onderwijs, kantoren en bedrijven.
Het programma is in deze fase nog globaal van aard. In totaal gaat het om 500.000 – 600.000 m2.
Het programmatisch profiel van het Stadionpark is zeer specifiek. Toch dient er met name in de
eerste tien jaar van realisatie, zorgvuldige afstemming plaats te vinden met andere grote projecten

concurrentie zal ontstaan met andere kantorenlocaties in de stad.
Voor wat betreft de retail mag geen concurrentie ontstaan met Centrumplan IJsselmonde en
het winkelgebied Boulevard Zuid. Dit wordt door het thematische profiel sport van Stadionpark
voorkomen.



Omdat het Stadionpark geen grootschalige kantorenlocatie is, wordt verwacht dat er geen



gekeken naar fasering in relatie tot de grote projecten op Zuid zoals Katendrecht en Parkstad.



Gezien de beperkte omvang van de markt voor middeldure en dure woningen moet goed worden



in de stad.






PROGRAMMABEELD STADIONPARK
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RAAMWERK

Langzaam verkeer

Cruciaal voor het welslagen van het Stadionpark zijn goede

Ontwikkeling van het Stadionpark als volwaardig onderdeel

verbindingen. Het gaat zowel om

bereikbaarheid voor de

van de stad betekent dat het ook goed ingebed moet zijn

grote mensenmassa’s die naar de nieuwe Kuip komen, als

in het stedelijk netwerk van functionele en recreatieve

om directe fysieke verbindingen met het omringend gebied.

verbindingen voor

Een intelligent verkeersnetwerk zorgt voor diverse verbin-

drieledig: het realiseren van een samenhangende stedelijke

dingen met de bestaande stad.

structuur op Zuid, ontbrekende verbindingen toevoegen,
en

bestaande

langzaam verkeer. Die opgave is

verbindingen

verbeteren.

Het

op

een

Het organiserend raamwerk bestaat uit een reeks openbare

aantal plaatsen overbruggen en overkluizen van de brede

ruimten die van betekenis zijn voor de ordening en beleving

spoorbundel - die nu Feijenoord en IJsselmonde van elkaar

van het plangebied en de verknoping met zijn omgeving.

scheidt - is hierbij cruciaal.

Het raamwerk herbergt naast de hoofd- en secundaire

Vanuit het Zuiderpark lopen drie routes in oostelijke richting,

ontsluiting van het gebied, die nader wordt toegelicht

die verschillend van karakter zijn, maar gemeen hebben

in paragraaf 5.3, ook het netwerk van verbindingen voor

dat ze belangrijke groene plekken en structuren aan elkaar

langzaam verkeer en het netwerk voor groen en water.

koppelen.
Vanuit de Riederlaan loopt een route over het spoor
door het noordelijk gedeelte van de Stadiondriehoek
met aantakkingen op routes naar de Nieuwe Maas. Dit is
eveneens de route naar het nieuwe station.
Vanaf de Valkeniersweide-Bree steekt een route ten zuiden
van het nieuwe station het spoor over naar de sportcampus
en loopt door Sportdorp naar het Eiland van Brienenoord.
Vanaf de Slinge-Smeetslandsedijk loopt een route over of
onder het spoor voor zowel langzaam- als autoverkeer naar
de Olympiaweg. De route naar het Eiland van Brienenoord
kan zowel via de Sport Campus Stadionpark als via Park
de Twee Heuvels en de Kreek vervolgd worden. Deze
routes zijn zeer geschikt voor langzaam verkeer omdat
ze niet gekoppeld zijn aan de drukke hoofdroutes voor
autoverkeer.

NETWERK VAN LANGZAAM VERKEERSVERBINDINGEN
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Groen en water

Derde opgave voor het creëren van een aantrekkelijk groenblauw raamwerk is het ten volle uitbuiten van interessante

Door de opgaven voor water, ecologie en groen integraal in

grote groengebieden, zoals het Eiland van Brienenoord

de gebiedsontwikkeling Stadionpark op te nemen, ontstaat

en Park de Twee Heuvels, voor ecologische en recreatieve

een krachtig en duurzaam groen-blauw netwerk dat ingezet

doeleinden.

kan worden om de delen van Stadionpark met elkaar en

Formaat is van belang voor de biodiversiteit in het gebied

met de rest van Rotterdam-Zuid te verbinden. Er zijn drie

en voor de differentiatie van de groene ruimtes in de stad.

hoofdopgaven voor verbetering van het groen-blauwe

‘Wat groot is, groot houden’. De bestaande meer en minder

raamwerk op Zuid, die in de Gebiedsvisie Stadionpark zijn

waardevolle natuur in beide gebieden bevestigt dit al, maar

uitgewerkt.

voor beide gebieden geldt dat de potentiële natuurkwaliteiten

1.

de Maas
(aanpassen stroomgebied)
Kreekse boezem
(creëren berging)
plas de Twee Heuvels
(creëren berging 2,6 ha)

nog groter zijn, met name voor het Park de Twee Heuvels.
Allereerst dient aan de wateropgave te worden voldaan,

Daarom wordt in de Rotterdamse Inzet niet gekozen voor

waarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve verbeteringen

grootschalige bebouwing in het park en op het eiland. Wel

noodzakelijk

zijn enkele kleinere aanpassingen voorzien.

zijn.

De

wateropgave

voor

Stadionpark

bestaat uit de in Waterplan 2 geformuleerde opgave, plus
de wateropgave die de ontwikkeling van Stadionpark zelf

Ten behoeve van het in stand houden van stoomprofiel van

genereert.

de Nieuwe Maas is waarschijnlijk een kleine aanpassing aan
de kop van het Eiland van Brienenoord nodig, ter plaatse van

In de Rotterdamse Inzet wordt de wateropgave vormgegeven

het voormalige dok. Er is bewust voor gekozen de kop van

door het aanleggen of verbreden van watergangen, singels

het eiland niet te bebouwen. Park de Twee Heuvels wordt

en de Kreekse Boezem. Een substantieel deel van de

eveneens van formaat gehouden. Gedacht wordt alleen aan

wateropgave wordt gesitueerd in Park de Twee Heuvels.

kleinschalige aanvulling van de rand van woonbebouwing

Door het vergroten van de bestaande vijvers tot een

langs Sportdorp.

2.

singels Varkenoord
(verbreden singels)
afkoppelen water

1.

verminderen inlaat vuil
water

2.

verwijderen overstort
(aanleg OB-leiding)

WATERSYSTEEM

waterpartij van formaat wordt extra water ingezet om Park
de Twee Heuvels extra attractiewaarde, recreatieve waarde
en ecologische kwaliteiten te geven. Tevens worden zo het
overzicht en de sociale veiligheid vergroot.
Ten tweede moeten in het ecologische en recreatieve
netwerk betere verbindingen worden gerealiseerd. De Gordel
van Smaragd is dé parkengordel op Zuid die loopt van Pier
3 in de Waalhaven via het Zuiderpark naar het Eiland van
Brienenoord. Momenteel worden op cruciale plaatsen kleine
stukjes verbindingen gemist, waardoor grote kansen blijven
liggen. Stadionpark, de Rotterdamse Inzet voorziet in diverse
verbindingen over het spoor. Daarnaast wordt de verbinding
tussen het Eiland van Brienenoord en Park de Twee Heuvels
tot stand gebracht. Hierbij moet gestreefd naar een route
met een zo veel mogelijk doorgaande structuur, bestaand uit
bomen, bloemrijk grasland, waterpartijen, en bij voorkeur
natuurlijke oevers. Met de verbindingen over het spoor en
de ontwikkeling van de Sport Campus Stadionpark worden
de ontbrekende schakels gerealiseerd en wordt de Gordel
van Smaragd compleet gemaakt.

STADIONPARK IN GORDEL VAN SMARAGD
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metro-, tram-, treinstation binnen 15 m
bereikbaar vanaf Stadionpark

metro-, tram,zhazvvv treinstation me
reistijd van langer dan 15 minuten va
OV knoop Stadionpark
optionele HOV verbinding

De realisatie van het Stadionpark met al zijn voorzieningen
vraagt

om

optimale

bereikbaarheid

met

OPENBAAR VERVOER

HOV tracé
spoorlijn

diverse

vervoersmodaliteiten. In het verlengde van het Verkeers- en

De

Vervoersplan 2003-2020, de Stadsvisie, en de uitkomsten

bereikbaarheid

ambitie

om

een

van de bestuursopdracht Duurzame Mobiliteit, wordt de

aanpassingen in het bestaande netwerk van openbaar

bereikbaarheid voor alle modaliteiten verzekerd. De groei

vervoer. Daarbij valt te denken aan het opwaarderen van

van de automobiliteit wordt zoveel als mogelijk in de hand

het huidige treinstation Stadion tot een volwaardig NS-

gehouden door maximaal in te zetten op het openbaar

station, waar in de toekomst gedurende de gehele dag en

vervoer en de fiets en door het parkeren (zowel in het

met een hoge frequentie treinen kunnen stoppen.

te

structurele
realiseren,

verbetering
vergt

van

de

grootschalige

gebied als op afstand) als sturend instrument in te zetten.
Daarnaast wordt ingezet op een nieuwe metroverbinding
dordrecht

Momenteel is de modal split als volgt. Bij een evenement

van het Hart van Zuid naar Brainpark Centrum en de

in de Kuip komt momenteel 20% van de bezoekers met het

Erasmus

openbaar vervoer, 10% te voet en fiets, en 70% per auto.

die het gebied doorkruisen en zo het Stadionpark beter

Voor de toekomst wordt ingezet op een modal split van 43%

verbinden met de verschillende woongebieden en verkeer

per openbaar vervoer, 10% te voet en fiets, en 47% met de

genererende

auto. Kort door de bocht: 50% met openbaar vervoer en

metrolijn wordt onderzocht vanuit de ontwikkeling in de

metrotracé

50% per auto.

binnenstad van Rotterdam, de capaciteit van het huidige

spoorlijn

Universiteit

(Kralingse

voorzieningen

van

Zoom)

Zuid.

en

tramlijnen

Deze

nieuwe

ZOEKGEBIED PARKEREN OP AFSTAND LANGS OV LIJNEN BINNEN EEN REISTIJD VAN 15 MINUTEN
metro-/ treinstation binnen 15 minuten bereikbaar vanaf Stadionpark
metro-/ treinstation met een reistijd van langer dan 15 minuten vanaf Stadionpark
OV knoop Stadionpark

metro- en tramnetwerk, verbetering van woonmilieus op
Deze verandering van de modal split wordt MODAL SHIFT

Zuid, taakstellingen op het gebied van duurzame mobiliteit,

genoemd.

én de ontwikkelingen rondom Stadshavens, Hart van Zuid
en Stadionpark, die hiermee een grote impuls krijgen. De
haalbaarheid hiervan zal worden onderbouwd in de OVstudie voor Zuid, die begin 2009 verschijnt.
Het station Stadionpark kan zich – met de nieuwe metrolijn
en aanvullend programma – ontwikkelen tot volwaardige
OV-knoop

met

directe

aantakking

op

het

landelijke

treinnetwerk.
Een ander belangrijk aspect dat onderdeel uitmaakt van
de gebiedsvisie is het openbaar vervoer over water. Met de

treinspo
ns statio

nieuwe Kuip aan de Maas is dit niet alleen functioneel, maar
draagt dit in hoge mate bij aan de beleving een onmiskenbaar

metrotr
metros
optionel
tramtr

onderdeel van de stad. Want wat is Rotterdamser dan met
de boot naar het stadion gaan?
Aanvullend op het OV-systeem van metro- en tramlijnen
leent het Stadionpark zich in de toekomst natuurlijk

optie
open

uitstekend voor innovatieve en duurzame vormen van
kleinschalig personenvervoer, zoals fietstaxi’s, e-fietsen,
tuktuks en hoppers.

treinspoor
ns station
metrotracé

thcerdrod

OPENBAAR VERVOER

metrostation
optionele HOV verbinding [METRO]
tramtracé
optie tramtracé
openbaar vervoer over water

98

99

GEBIEDSVISIE STADIONPARK
de Rotterdamse inzet
5.3 BEREIKBAARHEID

Autobereikbaarheid tijdens wedstrijd in de Kuip

FIETS

bij

keerstrategie vraagt. De globale (maximale) parkeerbehoef-

plaatsen onder de nieuwe Kuip, 600 parkeerplaatsen in de

algemene lokale bereikbaarheid van de (sport)voorzieningen,

evenementen wordt rekening gehouden met specifieke –

te van het nieuwe stadion is circa 16.000 parkeerplaatsen.

bestaande Veranda parkeergarage en kan de automobilist

scholen, woningen en het OV-knooppunt van groot belang.

en onderling verschillende – vertrek- en aankomstpatronen

Daarbij wordt ervan uitgegaan dat 50% van de bezoekers

zijn of haar auto parkeren op een van de circa 1500 par-

In de gebiedsvisie is dan ook een fijnmazig fietsnetwerk

van de autobezoeker.

met het openbaar en langzaam vervoer naar het stadion

keerplaatsen in de openbare ruimte. In totaal zijn er binnen

opgenomen, waarbij het spoor op diverse plaatsen gekruisd

Ondanks maatregelen om het verkeer verspreid te

komt en 50% met de auto en er gemiddeld 2,5 personen in

het plangebied tijdens een wedstrijd van Feyenoord op een

kan worden. Zo komen de voorzieningen in het Stadionpark

laten vertrekken (peakshaving) zullen deze patronen

een auto zitten. Een veel grotere verschuiving in de modal

fictieve zondagmiddag daarmee circa 9600 parkeerplaatsen

op een aantrekkelijke fietsafstand te liggen voor onder

naar verwachting niet wezenlijk veranderen. Daardoor

split wordt voorlopig niet realistisch geacht.

beschikbaar.

andere

is

Charlois

en

Feijenoord.

Goede

ondanks

de

tijdens

structurele

wedstrijden

verbeteringen

en

beschikbaar worden gesteld. Verder zijn er 2000 parkeer-

Voor

van

bereikbaarheid

beschikbaar. Daarnaast kunnen ook de 2000 P+R-plaatsen

die – gezien de bezoekerscapaciteit – om een speciale parVoor fietsers zijn zowel de regionale fietsroutes als de

bewoners

de

De nieuwe Kuip is een specifieke ontwikkeling in het gebied

van

de

fietsvoorzieningen gaan uiteraard wel gepaard met de

bereikbaarheid per openbaar vervoer ook in de toekomst

Gezien de grote pieken in het moeilijk beïnvloedbare aan-

Uit evaluaties van evenementen die in het verleden in de Kuip

aanleg van voldoende en veilige fietsparkeerplaatsen.

(met een stadion voor 80.000 toeschouwers) sprake van

komst- en vertrekpatroon van de stadionbezoeker en de be-

hebben plaatsgevonden blijkt dat Parkeren op Afstand een

een forse potentiële behoefte aan autobereikbaarheid.

perkte ruimte die er beschikbaar is om deze toestroom te

succesvol instrument kan zijn om de parkeeroverlast tijdens

De genoemde hoofd- en secundaire ontsluitingswegen

faciliteren, moet deze parkeercapaciteit zowel in het gebied

grootschalige evenementen in de omliggende wijken te be-

zijn dan, ook met aanpassingen, niet voldoende om lange

als op afstand worden gevonden. Rekening houdend met

perken. Als aan een aantal specifieke randvoorwaarden wordt

In het kader van de autobereikbaarheid en het parkeren

wachtrijen te voorkomen, indien de totale parkeervraag

dubbelgebruik van de parkeerplaatsen bij de commerciële-

voldaan (zoals wijkafsluiting en gunstige tariefstelling) zijn

in

situaties

in het gebied wordt ondergebracht. Daarnaast is het

en niet-commerciële functies (kantoren, scholen, e.d.) en

er – uitgaande van realisatie van de stedelijke en regionale

onderscheiden. Hieronder wordt de situatie geschetst op een

eenvoudigweg ook ondoenlijk en onwenselijk om wegen

uitgaande van de parkeernorm van 6000 zijn bij wedstrijden

ambities op het gebied van openbaar vervoer – binnen een

normale werkdag en de situatie waarin er sprake is van een

te dimensioneren op dergelijke piekbelastingen.

op een zondagmiddag circa 3500 van deze parkeerplaatsen

range van vijftien minuten circa 5500 tot 6500 parkeerplaat-

wedstrijd van Feyenoord in de Kuip op een zondagmiddag.

Daarom wordt parkeerbeleid ingezet en zullen er op

AUTO

het

Stadionpark

worden

verschillende

stedelijk
Autobereikbaarheid op een normale werkdag

niveau

aanvullende

maatregelen

sen op afstand beschikbaar.

getroffen

worden om de wedstrijden en evenementen te faciliteren.
Daarbij kan gedacht worden aan het toepassen van

De hoofdontsluiting van het Stadionpark vindt plaats via

wisselstroken, dynamische route-informatiesystemen, en

de Stadionweg en de IJsselmondse Randweg, die verlengd

het tijdelijk gedeeltelijk afsluiten van wegen (bijvoorbeeld

wordt bij de ontwikkeling van het gebied. De Stadionweg

de Marathonweg). Deze maatregelen hebben alle het

ontsluit

IJsselmondseplein

uitgangspunt de bestaande wegcapaciteit twee uur voor

nagenoeg direct op de A16. Op de Stadionweg en het

en na een evenement zo efficiënt mogelijk te benutten

IJsselmondseplein is capaciteitsuitbreiding noodzakelijk.

voor het verkeer van en naar de nieuwe Kuip.

het

Stadionpark

via

het

De verlengde IJsselmondse Randweg vormt de directe
verbinding met de A15. Op welke wijze de noodzakelijke

PARKEREN

verlenging wordt vormgegeven, wordt in de vervolgfasen
nader onderzocht.

Een belangrijk sturend element in het functioneren van

Naast de twee belangrijke hoofdontsluitingen kent het

het gebied en in het faciliteren van de modal shift van

gebied ook een aantal secundaire ontsluitingen. Zij zorgen

autogebruik naar openbaar vervoer, wordt zoals gezegd

er mede voor dat het verkeer van en naar het Stadionpark

gevormd door het parkeerbeleid en de parkeervoorzienin-

ontsloten kan worden. De belangrijkste routes zijn: Breeweg/

gen. Uitgaande van het grove programma van de Rot-

Strevelsweg/Marathonweg, Olympiaweg/Adriaan Volkerlaan,

terdamse Inzet en dito aannames met betrekking tot de

Groeninx van Zoelenlaan, Spinozaweg, Colosseumweg en

parkeernormen bedraagt de behoefte voor het ‘dagelijks’

tot slot Laan op Zuid.

programma (exclusief Kuip en kunstijsbaan) ruim 6000

P
P
PP

P
P
P
P

PP

parkeerplaatsen.
Uitgaande van het beoogde programma van de Rotterdamse
hebben

Daarnaast bestaat de wens om 2000 parkeerplaatsen

de secundaire ontsluitingswegen in principe grotendeels

onder de Kuip, 500 parkeerplaatsen onder de ijsbaan en

voldoende capaciteit om het verkeer in de toekomst te

2000 P+R-plaatsen nabij het OV-knooppunt te realiseren.

kunnen afwikkelen. In sommige gevallen zullen hiervoor

Als laatste zullen er ook bezoekersparkeerplaatsen in de

hooguit kleine aanpassingen gedaan moeten worden.

openbare ruimte gerealiseerd worden, die tevens dienst

Inzet

en

eerdergenoemde

hoofdontsluitingen

kunnen doen tijdens een evenement in de Kuip.
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6 NADERE UITWERKING
gebiedsvisie STADIONPARK

In dit hoofdstuk wordt de Gebiedsvisie Stadionpark,
zoals die in hoofdstuk 5 is beschreven, uitgewerkt in
een beeldend stedenbouwkundig plan.
Dit betreft geen blauwdruk, maar is nadrukkelijk
een impressie. In volgende planfasen moet nog veel
worden uitgezocht. Bovendien wordt het gebied
gedurende ruim twintig jaar ontwikkeld, samen met
initiatiefnemers die in het gebied gaan investeren.
De voorbeelduitwerking brengt de Gebiedsvisie
Stadionpark echter tot leven, door tastbaar te maken
welke sfeer en kwaliteit met de Rotterdamse Inzet
wordt beoogd.
In de stedenbouwkundige voorbeelduitwerking worden de ankerpunten, het raamwerk en het programma in de gebiedsdelen opnieuw besproken. Meer in detail wordt ingegaan op de mogelijke
vormgeving. Hoe presenteren de ankerpunten zich in de toekomst?
Wat zal iemand ervaren die zich via het raamwerk door het plangebied begeeft? Hoe wordt het programma in de verschillende gebiedsdelen mogelijk vormgegeven?
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DE NIEUWE KUIP
De nieuwe Kuip wordt de eyecatcher van het gebied. Door de prominente ligging aan de Nieuwe
Maas is het opvallende gebouw van veraf zichtbaar.
De nieuwe Kuip wordt een optimaal voetbalstadion voor 80.000 toeschouwers. Optimaal wil hier
zeggen: een compact stadion met de kortst mogelijke afstanden van toeschouwers tot veld. De
nieuwe Kuip positioneert zich hierdoor naast Europese topstadions als het Emirates Stadium in
Londen en de Allianz Arena in München. Het stadion kan uitgerust worden met een verwijderbaar
(uitvaarbaar) veld en een afsluitbaar dak ten behoeve van grootschalige evenementen. Focuspunt
wordt gevormd door de Rotterdam Piazza, dat publieksprogramma ten behoeve van banqueting
en hospitality bevat. De oostzijde bevat toegangen en ruimtes voor busvervoer en evenementenlogistiek.

106

107

6 NADERE UITWERKING
gebiedsvisie STADIONPARK
6.1 ANKERPUNTEN

Icoon
Met De Rotterdamse inzet komt De Nieuwe Kuip op een prominente locatie aan de
dak
training spelers

Maas,waardoor het stadion wordt opgenomen in een reeks “typisch Rotterdamse” iconen. De
Euromast, de Erasmusbrug, de Brienenoordbrug, allemaal grote, markante bouwwerken met een
sterke verbinding met het water. Op deze manier wordt de Nieuwe Kuip allereerst icoon aan de
Maas, beeldmerk voor Rotterdam en een landelijke en internationale publiekstrekker.
Maar de Nieuwe Kuip is meer dan dat. De grootschalige context van de rivier biedt een unieke
kans om een extra kwaliteit aan een introverte stadiontypologie toe te voegen. Vanuit het stadion kan op een nieuwe manier naar de stad worden gekeken, zoals dat ook vanuit de euromast

tribune 3e ring

gebeurt. Vanwege de grote hoeveelheden bezoekers zal niet alleen de blik op, maar vooral ook
de blik vanuit het stadion een blijvende plaats krijgen in het collectieve geheugen van Rotterdam.
Inbedding in de context

tribune 2e ring
VIP boxen

De nieuwe kuip wordt een groot gebouw. Een zorgvuldige inpassing is daarom van cruciaal besponsoren lounges / restaurant

lang, met name op voetgangersniveau. Het stadion positioneert zich buitendijks aan het waterfront van Rotterdam, het gezicht van Zuid aan de rivier. Het gebouw maakt de overgang tussen

piazza Rotterdam
niveau 2

de Veranda en een gemengd milieu dat zich aan de oostzijde uitstrekt tot de Kreekse Haven, en
wordt opgenomen in een aantrekkelijke rivierpromenade. Aan de kant van de Veranda wordt het
bestaande plein met de bioscoop, horeca, retail en leisure afgemaakt met het Rotterdam Piazza.
De verbinding met het station, de Oude Kuip en de topsporthal vindt plaats via een voetgangers-

vomitorium

dek over de Stadionweg. Dit dek komt uit op de omloop van het stadion.

tribune 1e ring

De hoofdontsluiting voor bezoekers van het stadion bevindt zich tussen de eerste en de tweede

voetgangerstraverse richting
OV-knooppunt

ring in de vorm van een omloop. Van hieruit kunnen de verschillende vakken worden bereikt.
Bezoekers hebben op een beperkt aantal plaatsen toegang tot de omloop. Allereerst is er een
verticale relatie met de Rotterdam Piazza. Daarnaast bereiken de grote bezoekersstromen de omloop via een voetgangersbrug over de Stadionweg: de eerdergenoemde stedelijke Sport-as. Tot
slot worden onder de nieuwe Kuip 2.000 parkeerplaatsen gerealiseerd, die hoofdzakelijk vanaf de
Stadionweg bereikt kunnen worden.

VIP parkeergarage

bussen / expeditie

parkeergarage
spelers

pers / mixed zone

piazza Rotterdam

Cor Kieboom plein

VIP BOXEN
VIP
boxen

VIP lounge

SPONSOREN lounges
LOUNGES
sponsoren
KANTOREN
kantoren

kade

PIAZZA ROTTERDAM
piazza
Rotterdam

de Rede van de
Nieuwe Kuip

VOMITORIUM
vomitorium
PERS/ MEDIA
pers/
media
SPELERS
spelers
MIXED ZONE
mixed
zone

Door clustering van toegevoegde programmaonderdelen in een aantal asymme-

LOGISTIEKCENTRUM/
logistiekcentrum
BUSPARKEREN
busparkeren

trisch gevormde ringen wordt de voetbaltempel in de omgeving verankerd.

VOORBEELD OPBOUW DE NIEUWE KUIP
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de Nieuwe Maas

DE NIEUWE KUIP

de Rede van de Nieuwe Kuip

Cor Kieboom plein

Piazza Rotterdam

voetgangers traverse
nweg

Stadio
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2

Aan de westzijde van de 2e tribunering is een aantal sponsorenvakken gereserveerd. Eigen
lounges en restaurants kunnen vanuit hier door directe toegangen bereikt worden. Op het
niveau erboven geeft een hele ring exclusieve skyboxen met glazen puien van vloer tot
plafond, en daarop aansluitend 3 rijen business seats optimaal zicht op het spelveld. De
3

VIP’s bereiken deze van de overige toeschouwers gescheiden zones door eigen entrees met
liften vanuit de zijdelings onder het stadion gelegen VIP parkeergarages.
De Rotterdam Piazza is gesplitst in een op begane grond niveau gelegen flexibel indeelbare ruimte die de oostelijke begrenzing van het centrale plein van de Veranda vormt en
deze ook buiten de tijden van evenementen activeert. Een groot circelvormig gat legt de
verticale verbinding met het vomitorium en het tweede -hoger gelegen- Piazza Rotterdam

1

gedeelte. Hier zijn de voorzieningen voor supporters zoals restaurants gesitueerd. De bezoekersstromen passeren deze centraal gelegen circulatieruimte voor zij het eigentlijke
stadion binnenkomen.

Sponsoren
Sponsoren
Lounge Lounge
+23.00 +23.00

Dak +45.50
Dak +45.50

De 3e toeschouwersring is via het tweede verhoogde vomitorium te bereiken. Tegelijk
Sponsoren
geeft de omloop spectaculair uitzicht over de Nieuwe Maas, naar het sportpark en naar

Lounge +23.00

Dak +45.50

de stad. Aan de noordzijde wordt van het vomitorium een ver uitgeschoven uitzichtdek 13
meter boven het water.

spelers
training

restaurant

restaurant

supporters

supporters

vomitorium
VIP's
terras

vomitorium

restaurant

VIP's

supporters

sponsoren lounge

kantoren

Piazza Rotterdam
Feijenoord Experience

sponsoren stand

vomitorium

vomitorium
VIP parkeren

VIP parkeren

Piazza Rotterdam

parkeren

parkeren

restaurant

restaurant

restaurant

supporters

supporters

supporters

Piazza Rotterdam
+18.002 +18.00
Piazza Rotterdam
Niveau 2 Niveau

parkeren bussen

1

Piazza Rotterdam Niveau 2 +18.00

Training +40.00
Spelers +40.00
Training Spelers

Training Spelers +40.00

vomitorium

vomitorium
VIP's
supporters

Maas restaurant

VIP parkeren
parkeren

Vormitorium
(dek) +13.00
Vormitorium
(dek) +13.00

boardwalk

+31.00 +31.00
Vormitorium
Vormitorium

2

Vormitorium +31.00

Vormitorium (dek) +13.00

DS B-

de Rede van de Nieuwe Kuip

publieke kade

training

vomitorium

vomitorium
VIP's

terras

VIP's

sponsoren lounge

kantoren

Piazza Rotterdam
niveau 2

Piazza Rotterdam

sponsoren stand

vomitorium

Piazza Rotterdam

vomitorium

Piazza Rotterdam

VIP parkeren
Piazza Rotterdam

parkeren

parkeren

VIP Parkeren
VIP Parkeren
+09.00 +09.00

VIP Skyboxen
+27.50 +27.50
VIP Skyboxen

VIP Parkeren +09.00

parkeren bussen

VIP Skyboxen +27.50
3
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OV-KNOOPPUNT EN SPOORZONE
Het OV-knooppunt ligt ter hoogte van de oude Kuip en de Marathonweg en is samengesteld uit een
NS-station, een metrohalte en P+R-voorzieningen. Aan weerszijde van het spoor vormt dit knooppunt een stedelijke openbare ruimte. Het station maakt hier deel uit van een lineaire bebouwingszone aan een spoorpark. Deze zone vormt de voorkant van Stadionpark voor de deelgemeente
Feijenoord. Aan de oostzijde blijft vanuit de trein de oude Kuip zichtbaar, die wordt opgenomen in
een stationseventplaza. Een hoger gelegen esplanade aan de zuidkant van de Marathonweg vormt
voor voetgangers vanuit het station de echte entree van de Sport Campus Stadionpark. Ook geldt
deze esplanade als hoofdroute richting de nieuwe Kuip. Onder de esplanade worden de 2000 P+Rplaatsen en de 500 parkeerplaatsen voor de kunstijsbaan gesitueerd.
In het noordelijke deel van de Spoorzone worden de oost-westverbindingen tot over het spoor
doorgezet. Centraal hierin staat een complex van sportvelden, dat als parkstrook het spoor overkluist.
Het nieuwe station Stadionpark werkt als verbindende schakel tussen de oost- en westkant van
het spoor. De hoofdingang van het station ligt aan de Marathonweg. Van hieruit zijn de Sport
Campus Rotterdam, de oude én de nieuwe Kuip goed zichtbaar. De perrons lopen onder de Marathonweg door en hebben aan beide zijden een uitgang. Zo kunnen de voorzieningen op en aan de
overkluizing van de Sport Campus Noord en de voorzieningen van de Sport Campus Zuid direct
bereikt worden.
Het station zelf is niet alleen een ruimtelijk en infrastructureel knooppunt. Aanvullende programma’s, zoals fietsparkeren, kantoren, winkels en wonen, maken het station ook programmatisch tot
een nieuw brandpunt van het Stadionpark.
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OV-knooppunt Stadionpark
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de Oude Kuip

onderwijs sport en lesure cluster

“in line” skate park
en ijsbaan
+2

Metro en NS-station
indoor topsportcluster

+1

sportspotters plaza

0

Kuipplein
spoorpark

transferium stadionpark
2500 parkeerplaatsen
OV-knooppunt met NS-station en
Metro halte
International Sports
Business Center
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SPORT CAMPUS ROTTERDAM

nieuwe invulling, waarvoor onder meer een cultuurhistorisch
onderzoek zal moeten plaatsvinden. Vanwege de prominen-

De functies ten noorden van de Marathonweg bedienen ver-

te ligging van de Kuip in het plan is voor de herontwikkeling

schillende bezoekersgroepen: mensen die komen sporten,

van het gebouw een breed scala aan functies in zicht, van

bezoekers van wedstrijden en concerten, scholieren, studen-

leisure en retail tot kantoren of wonen.

ten, bewoners, bioscoopbezoekers. Doordat de voorzieningen interessant zijn voor al deze groepen kunnen zij een

Op de Campus ten zuiden van de Marathonweg trekt de mar-

rendabele exploitatie hebben en veel open zijn. Aanvankelijk

kant gepositioneerde 400-meter kunstijsbaan als eerste de

is er vooral sprake van wonen, onderwijs, horeca, sportge-

aandacht. Toch is de Sport Campus Zuid voornamelijk een

relateerde en consumentendiensten. Eventueel kan in een

groen gebied met een parkkarakter. Dit deel van de campus

latere fase gethematiseerde grootschalige retail worden toe-

kent enerzijds haar eigen specifieke programma van eisen,

gevoegd. Met de realisatie van het NS-station kan de Sport

ingegeven door de logistieke eisen van clubs en van bespe-

Campus Noord uitgroeien tot een volwaardaige vestigings-

ling van velden. Daarnaast kan de Sport Campus Zuid wor-

plaats voor kantoren.

den gezien als een soort common voor informeel gebruik
door de buurt. Enkele ideeën zijn het incidenteel houden van

Het noordwestelijke deel van dit gebied wordt met een ste-

wedstrijden met radiografisch bestuurde vliegtuigen, het

delijke typologie ingevuld, onderbroken door kleine sport- en

oplaten van vliegers als er niet gesport wordt, maar ook

spelvelden en een fijnmazig netwerk van openbare verbin-

gewoon wandelen, fietsen en skaten.

dingen. Langs de Stadionweg krijgt De Veranda een markante voortzetting met verschillende hoge en middelhoge

De in de bestuursopdracht gevraagde ruimte voor huisves-

gebouwen, die een interessante wand met diverse invulling

ting van de bestaande breedtesportverenigingen is hier be-

vormen. De Stadionweg krijgt hier het karakter van een ste-

schikbaar. Uiteraard zal nog onderzocht moeten worden op

delijke boulevard. In het oostelijke deel van de Sport Cam-

welke wijze de verschillende verenigingen daadwerkelijk ge-

pus Noord kan een nieuw gebouw worden toegevoegd: een

huisvest worden. Het trainingscomplex van Feyenoord met

sportlounge, waar sport en leisure, entertainment en com-

accommodatie, tribunes, hotel en dergelijke wordt zodanig

merciële ruimte onder één dak gerealiseerd worden.

in het grotere geheel geïntegreerd dat de doelstellingen
diversiteit en toegankelijkheid gerespecteerd worden. Alle

De ‘oude’ Kuip heeft een grote historische en emotionele be-

clusters en zones worden zo vormgegeven dat uitwisseling

tekenis. Bovendien heeft het gebouw de status van gemeen-

van programma en medegebruik van velden mogelijk zijn.

telijk monument. In de Rotterdamse Inzet wordt het stadion
daarom gehandhaafd. De Kuip behoudt zo zijn beeldbepalende karakter.

In de Sport Campus Zuid zijn verschillende zones te onderscheiden. Direct aan de Marathonweg en tegenover de oude
Kuip komt een geconcentreerd cluster met onderwijs, kanto-

Tussen 2016 en 2018 zullen beide stadions naast elkaar

ren, bedrijven en sport. Ten oosten hiervan wordt de kunst-

functioneren. Na 2018 zal de Kuip haar functie als voetbal-

ijsbaan in een indoor sport- en leisurecomplex geïntegreerd.

stadion verliezen. Er moet dan gezocht worden naar een

Deze bebouwing staat op een grote parkeerheuvel onder de
esplanade, die landschappelijk op de aangrenzende, zuidelijk gelegen sportvelden aansluit.
In de Sport Campus Zuid bevinden zich ook andere functies
als wonen, kantoren, ateliers en ontwikkel- en opleidingscentra, gericht op sport en de sportieve economie. Hiermee
wordt optimaal invulling gegeven aan het campusconcept.
Woonbebouwing betreft hier studentenwoningen en tijdelijk wonen voor internationale gasten en bezoekers van de
stad die iets met sporteconomie van doen hebben. Maar ook
grondgebonden woningen aan de randen in het groen lijken
hier kansrijk.
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Binnen de hoofdsctructuur van de Campus is een
breed palet aan sport voorzieningen mogelijk.
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Olympiaviaduct

MOGELIJKE INVULLINGEN
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PARK DE TWEE HEUVELS

6.2 DE RIVIEROEVER, PARK DE TWEE HEUVELS EN STADSENTREE

Naast de reeds beschreven ankerpunten kent Stadionpark

STADSENTREE

de volgende onderscheiden deelgebieden, met ieder hun

Stadionboulevard en Noorderhelling

kenmerkende sfeer en programma:
. de rivieroever met De Veranda, de nieuwe Kuip en ‘Nieuw

Aan weerzijden van de Stadionweg ontstaat de nieuwe stad-

Zomerland’

sentree met commerciële ruimtes, wonen en aanvullende

. de nieuwe stadsentree met Stadionboulevard en de Noor-

functies. In de huidige situatie begint Rotterdam voor de

derhelling

automobilist pas nadat hij het Varkenoordse Viaduct gepasseerd is. Door de nieuwe stedelijke bebouwing begint de

RIVIEROEVER

stad straks direct na het IJsselmondseplein.

Veranda, de nieuwe Kuip en ‘Nieuw Zomerland’
Net zoals in de Stadiondriehoek vormt de dijk van de zeekeMet de nieuwe Kuip als eyecatcher wordt de hele rivieroever-

ring een grote barrière tussen Maas en Stadionweg. Een te

strook geactiveerd. De westzijde van de nieuwe Kuip geeft

onderzoeken optie zou zijn om het buitendijks gebied aan de

De Veranda een adres aan dit nieuwe Rotterdamse icoon

rechterzijde deels door parkeren te verhogen, waardoor de

middels het Rotterdam Piazza: een bijzonder mixed-use ge-

nieuwe bedrijfsbebouwing van de ‘Stadionboulevard’ met de

bouw. De bestaande leisure- en retailprogramma’s van De

voorgevel op dijkniveau aan de Stadionweg komt te staan.

Veranda blijven in stand en kunnen doorontwikkelen tot een
centrumgebied rondom een plein. Op dit plein wordt ook

Aan de zuidelijke kant van de stadsentree wordt de Stadi-

ruimte gecreëerd voor evenementen en buitenexposities.

onweg geflankeerd door een bebouwingsstrook van wonen,

kreek

bedrijven of voorzieningen, die Sportdorp afschermt van de
Oostelijk van de nieuwe Kuip ontstaat op het huidige bedrij-

Stadionweg. Aan de zuidzijde van deze bebouwingsstrook is

venterrein Stadionboulevard een gemengd gebied, van het

luw wonen mogelijk, ontsloten via een ventweg langs een

stadion Kuip afgeschermd door een nieuwe landmark met

waterrijke parkstrook. Onderzocht moet worden of het mo-

bijvoorbeeld een hotelfunctie. Deze aansprekende plek aan

gelijk is de tramlijn in noordelijke richting te verplaatsen,

de Maas is uiterst geschikt voor een exclusief hotel met su-

zodat deze in een groene baan direct langs de zuidkant van

bliem uitzicht over de rivier en een prachtig terras.

de Stadionweg komt te liggen en ruimte ‘op de zon’ beschik-

zwembad

baar komt voor wonen.
Het Eiland van Brienenoord krijgt op de tegenovergelegen
kade een waardige voortzetting met een brede groene oever. Het water kan als belangrijke identiteitsdrager diep in

sportdorp

het gebied getrokken worden. Aan en deels ín de nieuwe

waterplas Park Twee Heuvels

groene oever ontstaat een ontspannen woongebied: Nieuw
Zomerland. Voor dit gebied is een groot aantal invullingen
denkbaar. Het meest wenselijke scenario bevat een mix van
een groot aandeel grondgebonden woningen met appartementen aan zichtassen zoals bij de Kreekse Haven. Een dergelijk ‘waterrijk dorp aan de rivier’ vormt een zeer gewild
woonmilieu. De omgevingskwaliteiten zijn de rivier, de sloten met eigen bootje, misschien zelfs grienden en strandjes,
de rust van het eiland aan de overkant, en de afscherming
van het drukke verkeer door de bedrijven (Stadionboulevard) langs de Stadionweg.
In het Zuiddiepje kan aan watergebonden sporten worden
gedaan. In de rust van het Eiland van Brienenoord kan
ruimte worden geboden aan concentratie- en ontspanningssporten als yoga en tai chi. Ook biedt deze plek ruimte voor
locatietheater.
Olympiaweg
124
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EILAND VAN BRIENENOORD

de Nieuwe Maas

Eiland van Brienenoord

Kreekse haven

Kreekse haven
Nieuw Zomerland

weg
Stadion
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VERBINDINGEN

Centraal in de Sport Campus Stadionpark ligt een lange

op Zuid de reiziger richting Kop van Zuid en stadscentrum.

Sport-as met veel voorzieningen en ontmoetingsplekken.

Links leidt de Marathonweg de reiziger door de sportcampus,

De visie krijgt definitief gestalte door aandacht te besteden

De as begint bij de hoofdentree aan de zuidzijde van de

via station Stadionpark en de Strevelsweg, in de richting van

Het water vormt een logische aanleiding voor een wandeling

aan de doorwerking en inbedding van het project in de stad.

sportcampus en vormt de ruggengraat hiervan. De Sport-as

het Zuidplein.

(‘rondje rond de plas’), biedt wisselende vergezichten, zorgt

Door deelprojecten op de juiste manier in hun omgeving in

wordt geflankeerd door sportvelden, diverse voorzieningen,

te passen, activeren zij stuk voor stuk de ontwikkelingen

woon- en werkomgevingen. Ter plaatse van de parkeerheu-

De Marathonweg wordt de drager van de ontwikkelingsas

die met de realisatie van het Stadionpark worden beoogd.

vel en kunstijsbaan wordt een belangrijke ontmoetingsruim-

tussen de nieuwe Kuip en station Stadionpark. Dit betreft

Wanneer deze projecten bovendien met routes en passend

te gemaakt. Na de kunstijsbaan kruist de Sport-as de Mara-

een dynamische zone van ontwikkeling en concentratie van

Bovendien ontstaat een kwalitatief en duurzaam watersys-

ingerichte openbare ruimten verbonden worden, kan het ge-

thonweg en de Stadionweg, om uiteindelijk uit te komen op

grootschalige sport- en leisuregebouwen, waaronder de

teem. Ingrepen ter verbetering van de waterkwaliteit zijn

heel meer worden dan de som der delen. Stadionpark mag

de kade aan de Maas, vlakbij de nieuwe Kuip. Een brug ver-

nieuwe en de oude Kuip, de kunstijsbaan en het Topsportcen-

bijvoorbeeld het verwijderen van een grote hoeveelheid

echter niet op zichzelf staan. Daarom wordt gestreefd naar

lengt de as tot op het puntje van de aanvaarbeveiliging van

trum. Deze zone wordt geflankeerd door bebouwingsclusters

overstorten, het saneren van een overstort aan de zuidkant

realisatie van een aantal verbindingen, zowel binnenplans

het Eiland van Brienenoord. Langs deze as liggen de meeste

die onderdak geven aan onderwijs, onderzoek, commerciële

van de IJsselmondse Kreek, het baggeren van vuil slib in de

als naar de directe omgeving van het Stadionpark. Dit zijn

entrees van sport- en voorzieningencomplexen, maar ook

voorzieningen en wonen.

Kreek, en de aanleg van een aparte afvoerleiding richting

voornamelijk verbindingen die de barrièrewerking van het

de voetgangers in- en -uitgangen van diverse parkeervoor-

spoor slechten, het woonmilieu van de wijken Hillesluis en

zieningen.

Vreewijk een impuls geven, en het nieuwe station voor de

Bos werkt.

voor lucht en ruimte in het park, en is een plek voor specifiek
gebruik: spelevaren, pootjebaden, vissen.

Nieuwe Maas.
Het oostelijke deel van de Stadionweg wordt als een samenhangend project opgepakt. Vanaf de A16 krijgt Rotterdam

Door de Kreek uit te breiden en een natuurlijk peilbeheer

deelgemeenten Feijenoord en Charlois optimaal bereikbaar

Park de Twee Heuvels wordt complementair aan de Sport

hier een volledig vernieuwde stadsentree. Aan de rechter

te geven, kan de natuurlijke kwaliteit verder verhoogd wor-

maken. Zo kan Stadionpark niet alleen intern, maar ook

Campus Stadionpark. Door hier extra water toe te voegen en

kant van de vernieuwde stadsentree wordt het maaiveld op-

den. Met een aantal aanvullende maatregelen, zoals het toe-

voor zijn omgeving (Zuid, Rotterdam, Randstad) als een

het park veel beter toe- en doorgankelijk te maken, wordt

getild en ontstaat een verbreding van de dijk, die als open-

voegen van nieuwe functies aan de singels en de Kreekse

volwaardig stadsdeel functioneren, waarbij de verschillende

het gebruik gestimuleerd. Het park blijft voornamelijk be-

bare ruimte gaat functioneren. Op deze uitnodigende zicht-

Boezem, en het daarop oriënteren van aangrenzende woon-

deelgebieden optimaal van elkaars nabijheid profiteren.

staan uit groen en water. Wel worden recreatieve routes in

locatie krijgen commerciële programma’s een plek. Op het

bebouwing, wordt de gewenste impuls gegeven aan de kwa-

het park verwerkt, komend vanaf Charlois en Feijenoord, via

maaiveld daaronder wordt een deel van het parkeren voor

liteit van de woonomgeving.

Feijenoord krijgt een volwaardige situering en aansluiting op

NS-station en de sportcampus, met bestemming Eiland van

de nieuwe Kuip gerealiseerd.

het stationsgebied, waarbij het nieuwe station representa-

Brienenoord en De Veranda. De recreatieve waarde van het

tief wordt opgenomen in een nieuwe bebouwingsstrook tus-

park wordt verhoogd door het vergroten van de waterpar-

sen het spoor en de Colosseumweg. Vanuit Hillesluis creëert

tijen in het park en het verbreden en intensiveren van de

dit een actieve overkant in plaats van een open zicht op het

Kreek. Met deze en eerder beschreven verbindingen buiten

De drie opgaven – waterberging, het completeren van de

spoorlijn zijn gerealiseerd. De verbinding tussen het Eiland

spoor. Ook fungeert de bebouwing als geluidsbuffer. Het hui-

het plangebied wordt de Gordel van Smaragd gecomple-

verbindingen en het uitbuiten van de grote groengebieden

van Brienenoord en Park de Twee Heuvels is tot stand ge-

dige groen tussen het spoor en Hillesluis blijft qua omvang

teerd.

– zijn vormgegeven in het netwerk van betekenisvolle open-

bracht via een route langs de Kreek met een zo veel mo-

bare ruimten.

gelijk doorgaande structuur, bestaand uit bomen, bloemrijk

behouden en wordt behouden als park. De bebouwing staat
aan weerszijden hiervan.

Ook de tweede opgave, het realiseren van de ontbrekende
GROEN-BLAUW RAAMWERK

schakels in de Gordel van Smaragd, is aan het eind van de
planperiode verwezenlijkt. Nieuwe verbindingen over de

De Olympiaweg wordt de belangrijke binnenplanse ‘voor-

grasland, waterpartijen, en bij voorkeur natuurlijke oevers.

kant’ van het Stadionpark. Het wordt een boulevard, met

Een belangrijk deel van de wateropgave is vormgegeven in

Over het spoor heen, en gecombineerd met bebouwing en

een positie en uitstraling die vergelijkbaar zijn met de Me-

Park de Twee Heuvels. Hiermee is meer openheid, veilig-

De derde opgave, het uitbuiten van de interessante grote

openbare ruimtes, worden oost-westgerichte verbindingen

morial Drive op de MIT-campus in Boston. De nieuwe bou-

heid, recreatieve waarde en ecologische kwaliteit aan het

groengebieden zoals het Eiland van Brienenoord en Park de

voor fietsers en voetgangers gerealiseerd. Onderzocht kan

levard wordt geflankeerd door representatieve bebouwing

park gegeven.

Twee Heuvels, is straks eveneens volbracht. Eiland en park

worden of het mogelijk is de Colosseumweg recht te trek-

met adressen aan die boulevard. Ook de oude Kuip staat

ken, waardoor een betere aansluiting met Parkstad mogelijk

aan deze boulevard, die ter plekke overgaat in een plein.

De waterpartij kan wellicht samen met de Kreekse Boezem

houden of ontwikkeld. De natuur op het Eiland van Brienen-

is, onder meer door het toevoegen van bebouwing langs het

Bovendien krijgt het trainingscomplex van Feyenoord hier

functioneren als retentiebekken, zodat het riool niet onnodig

oord ontwikkelt zich steeds beter, een nieuw educatiecen-

spoor en realisatie van een wigvormig centraal park waarin

zijn adres en wordt de reiziger over deze boulevard langs het

belast wordt. Bovendien kan hieruit in droge zomers schoon

trum is geopend. De ecologische kwaliteit van Park de Twee

een bomendek, sportvelden en de moskee zijn opgenomen.

station Stadionpark gevoerd.

water in het plangebied worden ingelaten.

Heuvels is sterk verbeterd dankzij de betere waterkwaliteit.

Vanuit de Kop van Zuid beredeneerd voeren de Laan op Zuid

De waterpartij wordt een beeldmerk van het park: zicht bie-

gemaakt…? Ook recreatief heeft het park meer betekenis

en het Varkenoordse Viaduct tot een stedenbouwkundige

dend op enerzijds de kenmerkende twee heuvels en ander-

gekregen. Naast de al genoemde waterpartij is het park aan-

‘vork’ met twee poten: de Stadionweg en de Olympiaweg.

zijds het cluster van zwembad en horecapaviljoen: perfect

trekkelijker geworden door de horecavoorziening, de kinder-

op de zon liggend, met uitzicht over de plas. De waterpartij

boerderij en de andere nieuwe sport- en spelvoorzieningen.

zijn als ecologische ‘stepping stone’ en recreatiegebied be-

Feijenoord krijgt zo een naadloze aansluiting met het Stadionpark.
Ook aan de zuidzijde van de sportcampus wordt ingestoken

Misschien is zelfs van de Kreek weer een echte getijdengeul

op een optimale verbinding met Feijenoord en Charlois. Hier
wordt de Olympiaweg via een voor alle verkeersmodalitei-

Vanaf de A16 beredeneerd voert de Stadionweg als stad-

kan bovendien het park en het centrum van IJsselmonde

ten geschikte over- of onderdoorgang met de Groene Zoom

sentree naar een soortgelijke stedenbouwkundige ‘vork’.

visueel aan elkaar koppelen en wordt zo een herkenbaar en

verbonden.

Rechts leidt de stedelijke boulevard Stadionweg via de Laan

essentieel onderdeel van de parkbeleving, zoals dit op vergelijkbare wijze (maar andere schaal) ook in het Kralingse

128

129

RAAMWERK EN VERBINDINGEN

130

131

VOORBEELDUITWERKING GEBIEDSVISIE STADIONPARK

H

132

133

6 NADERE UITWERKING
gebiedsvisie STADIONPARK
6.3 RAAMWERK

DOORSNEDEN

spoorpark

OV Knoop
Colosseumweg

Sportdorp

134

de Oude Kuip

DOK Plein

Maasgebouw

voetgangerstraverse naar De Nieuwe Kuip

Stadionweg

Piazza Rotterdam

De Nieuwe Kuip

speelveld

1e ring

Olympiaweg

singel

wonen

stedelijke plint
tram
Stadionweg

commercieel

Nieuw Zomerland
wonen, natuur, water, riet, bomen

Zuiddiepe

Eiland van Brienenoord

3e ring
2e ring

Nieuwe Maas
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DOK Plein Marathonweg
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singel

wonen

gemengd wonen met onderwijs
grootschalig parkeren
gestapeld sportcomplex
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Vomitorium
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De Nieuwe Kuip
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veld
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veld

watertuinen
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(inline-)
skatepark

entree
ijsbaan

parkeren met indoor sport
Stadionweg Veranda
Marathonweg
Topsportcentrum
voetgangerstraverse
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7 VERVOLG
Het is nu duidelijk wat de Rotterdamse Inzet is voor het
Stadionpark. In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze
dit kan leiden tot daadwerkelijke uitvoering van het plan.
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VERVOLG
7.1 STRUCTUURVISIE EN PLAN-MER

De Gebiedsvisie Stadionpark, de Rotterdamse Inzet wordt, na vaststelling door het college van B&W, vertaald in
de Structuurvisie Stadionpark in het kader van de Wet ruimtelijke ordening.
De Structuurvisie vormt het kader voor een of meerdere bestemmingsplannen die m.e.r.-(beoordelings)plichtige
activiteiten bevatten. Het gaat onder andere om de nieuwe Kuip, de kunstijsbaan en de ontwikkeling van een
knooppunt met diverse voorzieningen, hetgeen wordt gezien als stadsproject. De Structuurvisie Stadionpark
is daarom planm.e.r.-plichtig. De planm.e.r.-procedure is bedoeld om strategische keuzes in de besluitvorming
van een goede milieuafweging te voorzien. Het geeft bovendien oplossingsrichtingen en aanbevelingen voor
milieuaandachtspunten in de vervolgbesluitvorming.
De ontwerp Structuurvisie wordt tezamen met de plan-MER (Milieu Effect Rapport) ter inzage gelegd voor
inspraak (verwacht derde kwartaal 2009) en vervolgens door de gemeenteraad vastgesteld (verwacht eerste
kwartaal 2010).
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VERVOLG
7.2 BESTEMMINGSPLAN, PROJECT-MER EN BOUWPLANNEN

7.3 FASERING EN TIJDPAD

Met een structuurvisie kan regie worden gevoerd op beoogde ruimtelijke ontwikkelingen in de komende 20

Het project zal in een aantal fases gerealiseerd worden.

tot 25 jaar. Op basis van een structuurvisie kunnen echter nog geen bouwvergunningen worden verleend of

Hoe verder de fases in de tijd liggen, des te globaler zijn

bouwplannen worden gerealiseerd. De Structuurvisie Stadionpark moet zoals gezegd eerst worden vertaald in

de

één of meerdere bestemmingsplannen.

meegegeven kunnen worden voor deze gebieden.

Het eerste bestemmingsplan, op- en vast te stellen in de periode van 2010 tot 2012, omvat onder andere de

FASERING

TIJDPAD

Het eerste project dat gerealiseerd wordt, is de uitbreiding

Samenvattend is op korte termijn (2009-2016) in het

van het Topsportcentrum (ingebruikname juli 2010). Een

Stadionpark gepland:

De eerste bouwvergunningen kunnen na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan worden afgegeven.

belangrijke deadline in de fasering van Stadionpark is het

. vernieuwing amateurvelden Varkenoord

Dit zal, afhankelijk van wel of geen procedure tot aan de Raad van State, vanaf begin 2013 of begin 2014

WK Voetbal in 2018. De nieuwe Kuip moet ruim voor die tijd

. ontwikkeling van het trainingscomplex van Feyenoord

mogelijk zijn.

gereed zijn. De inzet is zomer 2017. Dit lijkt ver weg, maar

. versterking van Park de Twee Heuvels

er moet volgens een strakke planning worden gewerkt om dit

. aanleg van de overdekte 400-meter kunstijsbaan

voor elkaar te krijgen. Zo dient de ontsluiting van het gebied

. vestiging van een middelbare school met sportsignatuur

goed geregeld te zijn. De wens is om rond het WK 2018

. ontwikkeling van het Huis van de Sport met diverse

de nieuwe metroverbinding en het NS-station Stadionpark

sportgerelateerde kantoren

in gebruik te hebben. Daarnaast zijn tijdige aanpassingen

. ontwikkelen oostelijk deel Noorderhelling tot woningbouw

aan de wegenstructuur en voldoende voorzieningen voor

retail en voorzieningen

uitgangspunten

die

ruimtelijk

en

programmatisch

nieuwe Kuip en de kunstijsbaan en bevat daarmee m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten. Daartoe dient bij
het bestemmingsplan een project-MER (Milieu Effect Rapport) worden opgesteld.

parkeren op afstand noodzakelijk.
Op de middellange termijn (2016-2022) en de lange termijn
Uitvoering van de plannen vindt plaats in een lange periode:

(na 2022) spelen de volgende zaken:

2009-2028. Door die lange looptijd en de flexibiliteit

. realisatie nieuwe Kuip

in het plan kan steeds worden ingespeeld op actuele

. aanleg metrotracé en -haltes

ontwikkelingen.

. aanleg treinstation Stadionpak
. herontwikkeling Noordelijk deel Stadiondriehoek

De oude Kuip zal ook tijdens het WK in 2018 nog in

. herontwikkeling oude Kuip

gebruik zijn en kan dus pas daarna herontwikkeld worden.

. overkapping spoor en toevoegen verbindingen naar de

Ook pas na het WK 2018 zal het noordelijk deel van de

wijken ten westen van het spoor

Stadiondriehoek

.

herontwikkeld

kunnen

worden.

Hier

herontwikkelen

bedrijventerrein

Stadionboulevard

en

moeten, net als op het bedrijventerrein Stadionboulevard,

westelijk deel Noorderhelling tot gemengd gebied met

bestaande bedrijven verplaatst worden.

wonen, retail en voorzieningen
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