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VOORWOORD

Stadionpark als boegbeeld voor Rotterdam Sportstad

Voor u ligt de Structuurvisie Stadionpark. Hierin wordt het beleid van de gemeente Rotterdam voor de ontwikkeling van het gebied rondom het huidige stadion De Kuip voor de komende 20 tot 25 jaar uiteengezet.

Stadionpark wordt het 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. Een gebied waar ook
gewoond en gewerkt wordt. Een gebied met een inrichting die meer bewegen en een actieve leefstijl stimuleert.
De huidige Kuip, het nieuwe stadion, de kunstijsbaan en het Topsportcentrum en de Sportcampus zijn belangrijke
dragers voor het thema sport en leisure, dat de leidraad vormt voor de gebiedsontwikkeling.

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,
woningbouw en werkgelegenheid. De gebiedsontwikkeling geeft de stad dus op veel gebieden een enorme impuls.

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 VIP-projecten in de Stadsvisie ook een Kanskaart binnen het Pact op Zuid.

Met de Gebiedsvisie Stadionpark, de Rotterdamse Inzet van december 2008 is een lonkend perspectief geschetst
voor de mogelijk invulling van het gebied. 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.

De Gebiedsvisie is nu vertaald naar de Structuurvisie Stadionpark, een planvorm in de zin van artikel 2.1 van de
Wet ruimtelijke ordening. In de Wet ruimtelijke ordening wordt een structuurvisie aanbevolen als inspirerend,
kaderstellend en richtinggevend beleidsinstrument voor verdere (gemeentelijke) planvorming. De Structuurvisie
Stadionpark is de eerste structuurvisie die in Rotterdam is vastgesteld door de raad.
In de afgelopen fase zijn ook de milieueffecten voor Stadionpark op hoofdlijnen in beeld gebracht in het Plan-MER
Stadionpark, dat onderdeel vormt van de structuurvisie.

In aanvulling op de formele ter inzage legging van de Ontwerp Structuurvisie zijn gemeente in deelgemeente
ook het afgelopen jaar in gesprek geweest met bewoners, ondernemers, sportverenigingen, marktpartijen en
anderen betrokkenen. We nodigen deze partijen uit om ook in de komende jaren direct betrokken te blijven bij
dit project.

De gebiedsontwikkeling Stadionpark levert een belangrijke bijdrage aan Rotterdam als aantrekkelijke woonstad met
een sterke economie. Als stadsbestuur zijn we er trots op dat we u de Structuurvisie Stadionpark kunnen aanbieden.

Peter Lamers

Wethouder Jeugd, Gezin, Onderwijs en Sport

STRUCTUURVISIE STADIONPARK
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INLEIDING

In deze Structuurvisie Stadionpark wordt het beleid van de gemeente Rotterdam voor de ontwikkeling van het gebied rondom het huidige stadion De Kuip in de komende 20 tot 25 jaar uiteengezet. Stadionpark wordt het boegbeeld voor Rotterdam Sportstad en een knooppunt op RotterdamZuid. Een gebied met een brede sportcultuur, voor jong en oud, voor beginners en internationale
topsporters. Een gebied waar ook gewoond en gewerkt wordt. Een gebied met een inrichting die
meer bewegen en een actieve leefstijl stimuleert. De huidige Kuip, het nieuwe stadion, de kunstijsbaan en het Topsportcentrum en de Sportcampus zijn belangrijke dragers voor het thema sport
en leisure, dat de leidraad vormt voor de gebiedsontwikkeling.

Stadsvisie als kader
Het actuele ruimtelijk beleid voor Rotterdam is vastgelegd in de Stadsvisie Rotterdam 2030. Ter
uitwerking hiervan is besloten om in Rotterdam voor een aantal VIP-gebieden (Very Important
Projects) structuurvisies op te stellen, om de gewenste stedelijke ontwikkelingen binnen een gebied op een doeltreffende wijze met elkaar in verband te brengen en planologisch te verankeren.
Stadionpark is zo’n VIP-project waarvoor een structuurvisie wordt gemaakt.

Start met bestuursopdracht in 2007
In de bestuursopdracht Stadionpark uit april 2007 zijn de ambities voor de ontwikkeling van Stadionpark geformuleerd:
- Voor Stadionpark wordt het thema ‘sport en leisure’ verder uitgebouwd;
- Het sportcluster Varkenoord accommodeert een volledige sportcarrière. Jong en oud, professional en amateur, moet zich thuis voelen op het sportcluster en zijn sport daar kunnen beoefenen;
- Er is spin-off van de te ontwikkelen projecten voor de inwoners van Rotterdam-Zuid: zowel wat
betreft opleiding als stage en werkgelegenheid;
- Stadionpark functioneert als een volwaardig onderdeel van Rotterdam. Dat betekent meer
dynamiek en een intensiever gebruik van de ruimte;
- Het wordt de imagobepalende plek voor Rotterdam Sportstad;
- Stadionpark is niet voor sport alleen. Ook werken, wonen, verkeer en vervoer krijgen de nodige
aandacht en dragen bij aan het karakter van het gebied.

Lonkend perspectief in Gebiedsvisie Stadionpark 2008
In de Gebiedsvisie Stadionpark, de Rotterdamse inzet, vastgesteld door het college van B&W op
16 december 2008, zijn bovenstaande ambities vertaald in een lonkend perspectief voor de gebiedsontwikkeling Stadionpark.
De Gebiedsvisie Stadionpark, de Rotterdamse Inzet is in 2008 tot stand gekomen via een proces
van consultaties met bewoners, ondernemers, sportverenigingen, marktpartijen, deelgemeenten
en andere betrokkenen. Om mogelijke invullingen voor de gebiedsvisie met partijen te kunnen
bediscussiëren, zijn in 2008 drie verschillende concepten voor de gebiedsontwikkeling gepresenteerd: Stadionpark, United en Maas. Door de hieruit bediscussieerde pluspunten van die concepten
met elkaar te combineren is De Rotterdamse Inzet ontstaan.

STRUCTUURVISIE STADIONPARK

Nu de Structuurvisie Stadionpark
Het verder brengen van de Gebiedsvisie Stadionpark, de Rotterdamse Inzet vergt een planologisch
kader waarin de hoofdlijn van de gewenste ontwikkeling voor de komende 20 tot 25 jaar wordt
vastgelegd. Daarbij moet ruimte geboden worden voor een gefaseerde uitwerking in de tijd middels meerdere bestemmingsplannen. Ook moeten de milieueffecten inzichtelijk worden gemaakt.

Wat is een structuurvisie?
De structuurvisie wordt in de Wet ruimtelijke ordening (in werking vanaf juli 2008) aanbevolen
als inspirerend, kaderstellend en richtinggevend beleidsinstrument voor verdere (gemeentelijke)
planvorming. Een structuurvisie werkt (net als het structuurplan uit de oude WRO) juridisch gezien
niet door richting andere overheden of burgers. Zij bindt echter wel het vaststellende overheidsorgaan zelf, in politiek-bestuurlijke zin. De gemeente kan eventueel gemotiveerd afwijken van de
structuurvisie. Juridisch bindende vastlegging vindt hierna plaats in bestemmingsplannen. Beroep
is niet mogelijk op een structuurvisie. Beroep is in een later stadium wel mogelijk op de bestemmingsplannen, wanneer de raad die heeft vastgesteld. Met de Structuurvisie Stadionpark kan regie
worden gevoerd op beoogde ruimtelijke ontwikkelingen in de komende 20 tot 25 jaar.

Aangezien de ontwikkeling Stadionpark m.e.r-plichtige activiteiten bevat, hoort bij een structuurvisie voor Stadionpark ook een plan-MER (Milieu Effect Rapport voor een plan). Hiermee kan
milieu een volwaardige plaats in de besluitvorming krijgen, iets dat ten tijde van de Gebiedsvisie
Stadionpark nog niet mogelijk was.

Voornemen
Het voornemen tot het opstellen van een structuurvisie met plan-MER voor Stadionpark is op 7
januari 2009 gepubliceerd. De Gebiedsvisie Stadionpark, de Rotterdamse Inzet en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Plan-MER Stadionpark zijn ter informatie ter inzage gelegd van 9 januari
2009 tot en met 19 februari 2009. Beide documenten zijn eveneens toegezonden aan te raadplegen bestuursorganen en de Commissie m.e.r. is gevraagd te adviseren.

Ontwerp structuurvisie met plan-MER
Op basis van de binnengekomen reacties, het advies van de Commissie m.e.r., de resultaten van
het Plan-MER, onderzoek naar een realistisch programma en onderzoek naar een groeistrategie is
de Ontwerp Structuurvisie Stadionpark met bijbehorend PlanMER Stadionpark opgesteld. Over de
tussenproducten is op 4 juni 2009 informeel overleg gevoerd met belanghebbenden en belangstellenden en op 9 juli 2009 zijn de eindproducten aan hen toegelicht.

Op 7 juli 2009 heeft het college van B&W de Ontwerp Structuurvisie Stadionpark met bijbehorend
PlanMER Stadionpark vrijgegeven voor het indienen van zienswijzen, aangeboden aan de overlegpartners, ter advisering aangeboden aan de Commissie de m.e.r. en ter kennis gebracht aan de
gemeenteraad. De rapporten hebben van 31 juli tot en met 10 september ter inzage gelegen.
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Zienswijzenrapportage en structuurvisie
Naar aanleiding van de zienswijzen en overige reacties is een zienswijzenrapportage opgesteld.
Tevens zijn op enkele andere punten nadere inzichten verwerkt. Zo is de Ontwerp Structuurvisie
Stadionpark vervolmaakt tot deze Structuurvisie Stadionpark, een structuurvisie in de zin van
artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening, met het daarbij behorend Plan-MER Stadionpark (juni
2009) en de Aanvulling PlanMER Stadionpark (november 2009).

Bestemmingsplannen als vervolgstap
Met de Structuurvisie Stadionpark kan, na vaststelling, regie worden gevoerd op beoogde ruimtelijke ontwikkelingen in de komende 20 tot 25 jaar. Op basis van een structuurvisie kunnen echter
nog geen bouwplannen worden gerealiseerd. Daarom wordt de Structuurvisie Stadionpark vertaald in één of meerdere bestemmingsplannen. Naar verwachting wordt gestart met de bestemmingsplannen Noorderhelling en Stadionpark fase 1.
Het bestemmingsplan Noorderhelling is beperkt van omvang en niet m.e.r-plichtig. Naar verwachting wordt dit bestemmingsplan opgesteld in de periode 2010-2011.
Het bestemmingsplan Stadionpark fase 1, dat onder andere het nieuwe stadion en de kunstijsbaan bevat, omvat daarmee m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten. Om die reden dient bij het
bestemmingsplan een project-m.e.r.-procedure te worden doorlopen. Dit bestemmingsplan met
bijbehorend project-MER wordt naar verwachting in de periode 2010-2012 opgesteld. Bouwvergunningen kunnen na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan worden afgegeven. Dit
zal, afhankelijk van procedures, naar verwachting vanaf begin 2013 of begin 2014 mogelijk zijn.

Structuurvisie Stadionpark

eerste kwartaal 2010

startnotitie project-MER t.b.v bestemmingsplan

eerste kwartaal 2010

inspraak op startnotitie project-MER

tweede kwartaal 2010

voorontwerp bestemmingsplan en project-MER

tweede kwartaal 2011

inspraak op voorontwerp bestemmingsplan en project-MER
ontwerp bestemmingsplan

medio 2011
begin 2012

mogelijkheid zienswijzen op ontwerp bestemmingsplan

eerste kwartaal 2012

vaststellen bestemmingsplan

vierde kwartaal 2012

mogelijk beroep bij Raad van State
definitieve goedkeuring bestemmingsplan

eind 2012
begin 2013 of begin 2014

GLOBALE PLANING PROCEDURES STADIONPARK
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LEESWIJZER

Hoofdstuk 1 omschrijft de ambities die Rotterdam heeft met
de gebiedsontwikkeling Stadionpark. Stadionpark ademt
sport, maar wat betekent dat voor de ontwikkeling van het
gebied? Vanuit de geschiedenis van de locatie en de context
in stad en regio wordt het gewenste ontwikkelingsbeeld voor
Stadionpark geschetst.

Hoofdstuk 2 is de plantoelichting van de Structuurvisie Stadionpark. Hier wordt het gewenste eindbeeld beschreven, maar
ook de stappen die gezet zullen worden om tot dit eindbeeld te komen. Welke identiteit hebben de verschillende
deelgebieden? Naast de identiteit van de deelgebieden en
de ruimtelijke hoofdstructuur als onderdeel van het stedelijk
netwerk komen in dit hoofdstuk ook mobiliteit en bereikbaarheidsopgaven en de mogelijkheden voor programmatische
ontwikkeling aan de orde.

In hoofdstuk 3 wordt de planbeschrijving verder uitgewerkt
met een verdieping op de onderdelen mobiliteit en bereikbaarheid, de programmatische invulling en openbare ruimte.

De uitkomsten van het plan-MER hebben input geleverd
voor het maken van de keuzes die in deze structuurvisie zijn
vastgelegd. In hoofdstuk 4 worden de milieuaspecten uit het
plan-MER als onderdeel van de structuurvisie beknopt toegelicht. Het geeft een beschrijving van de milieueffecten van
de ontwikkelingen die in de structuurvisie zijn opgenomen.

Hoofdstuk 5 omschrijft de uitvoeringsstrategie, waarbij inzicht wordt gegeven in de financiële uitvoerbaarheid, fasering
en het proces. Hier worden ook de vervolgstappen benoemd.
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STADIONPARK
De Gebiedsvisie Stadionpark, de Rotterdamse inzet, vastgesteld
door het college van B&W op 16 december 2008, bevat een
lonkend ontwikkelingsperspectief voor Stadionpark: een
gebiedsontwikkeling van formaat die in de loop van enkele
decennia zal worden gerealiseerd.
Op basis van onderzoek naar milieueffecten, marktontwikkelingen,
mogelijkheden voor groeistadia van de gebiedsontwikkeling en
de ingediende zienswijzen is de Rotterdamse Inzet verder uitgewerkt in de Structuurvisie Stadionpark. In het bijbehorend
Plan-MER Stadionpark en de Aanvulling Plan-MER Stadionpark
zijn de milieueffecten van de ontwikkelingen in het gebied beschreven.
De ambities voor de ontwikkeling van Stadionpark, zoals neergelegd in de Gebiedsvisie Stadionpark, de Rotterdamse Inzet,
staan in de structuurvisie recht overeind.

WK HONKBAL 2005 GEHOUDEN IN ROTTERDAM
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SAMENVATTING

STADIONPARK 2030
Rond 2030 is het Stadionpark een embleem van Rotterdam. Waar ooit aan de rand van de stad in
de weilanden uitsluitend een voetbalstadion gelegen was, ontstaat nu een internationaal centrum
voor sport. Deze dynamische plek is het 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 door
de (sport)evenementen die hier plaatsvinden, waarvan beelden uitgezonden worden over de hele
wereld. Stadionpark verbindt Rotterdam-Zuid met de Randstad, is onderdeel van het stedelijk
weefsel van Zuid, en biedt voorzieningen en werkgelegenheid. De barrières zijn geslecht, de verschillende sport- en leisurevoorzieningen, de attractieve verblijfsruimtes, een sterke groen-blauwe
hoofdstructuur, de Maasoever en het Eiland van Brienenoord zijn toegankelijk en vormen het hart
van dit nieuwe stuk Rotterdam. Kortom, het gaat bij de ontwikkeling van het Stadionpark om
een integrale gebiedsontwikkeling voor Rotterdam-Zuid, met componenten van (inter)nationale
betekenis.
De Kuip, de nieuwe Kuip, de 400 meter kunstijsbaan en het Topsportcentrum zijn als identiteitsdragers van Stadionpark langs de centrale as van station naar stadion aan de Nieuwe Maas gesitueerd. Naast deze grote programmaonderdelen wordt met de structuurvisie maximaal 600.000 m²
b.v.o. vastgoedontwikkeling mogelijk gemaakt, gefaseerd over een periode van 20 tot 25 jaar en
verdeeld over verschillende sectoren en deelgebieden. De volgende deelgebieden met ieder hun
eigen karakter, sfeer en programma zijn te onderscheiden:
Sportcampus
De campus is hét multifunctionele park waar alles draait om sport: zowel indoor als outdoor, en
zowel topsport als breedtesport en onderwijsgerelateerde sport. De campus heeft een groen karakter en is zowel overdag als ’s avonds een levendig gebied. Het grootste deel van de campus
bestaat uit de 400 meter kunstijsbaan, sportvelden en bijbehorende faciliteiten. Daarnaast is er
ruimte voor onderwijs, wonen en sportgerelateerde bedrijvigheid. De sportcampus herbergt naast
sportvelden circa 225.000 m² bruto vloeroppervlak gebouwd programma.
Sportknoop
Het gebied rondom de openbaarvervoerknoop is een gemengd stedelijk gebied, met sport- en
onderwijsvoorzieningen, woningen en kantoren in hoge dichtheid. De hoeveelheid gebouwd programma in dit deelgebied is circa 235.000 m² bruto vloeroppervlak.
Stadsentree
De nieuwe Kuip is de blikvanger van Stadionpark. Door de prominente ligging aan de rivier is het
stadion al van veraf zichtbaar. Het stadion is opgenomen in een aantrekkelijke route langs het
water die ook onderdeel uitmaakt van de routing door stadionpark. Aan weerszijden vanaf de Stadionweg ontstaat een nieuwe stadsentree met commerciële functies, maar ook met wonen.
Stadsentree Zuid is dé nieuwe vestigingsplaats voor hoogwaardige perifere detailhandelsvestigingen met een representatieve uitstraling. Binnen de Stadsentree Noord is het grootste deel
bestemd voor wonen en detialhandel. De hoeveelheid gebouwd programma in Stadsentree Zuid
bedraagt circa 55.000 m², voor Noord is dat circa 85.000m². In totaal is binnen de stadsentree circa
140.000 m² gebouwd programma mogelijk.

Park de Twee Heuvels en de IJsselmondse kreek
Park de Twee Heuvels wordt beter aangetakt op de Gordel van Smaragd, de parkengordel op Zuid.
Het wordt ontwikkeld tot een park waarin water, sport, wonen en recreatie samenkomen. De IJsselmondse Kreek krijgt een landschappelijke en natuurlijke functie. Het wordt de ruimtelijke en
ecologische verbinding tussen Park de Twee Heuvels en het Eiland van Brienenoord.

STRUCTUURVISIE STADIONPARK
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Eiland van Brienenoord

op (evenementen)station Stadion. Tijdens een evementen-

Het Eiland van Brienenoord vormt het grootste, en vrijwel

situatie is het station wel in gebruik en stoppen er met enige

het enige, buitendijkse recreatie- en natuurterrein in het

regelmaat treinen. De Stadionweg, IJsselmondse Randweg,

Rotterdamse deel van de Nieuwe Maas. Binnen Stadionpark

Marathonweg, Colosseumweg/Molenvliet, Olympiaweg/Adri-

heeft het eiland een plek als rustige, ecologische stadsoase,

aan Volkerlaan en de Spinozaweg hebben een belangrijke

die mogelijkheden biedt voor recreatie, maar ten dienste

ontsluitende functie voor Stadionpark. Voor de ontsluiting

staat van natuur en ecologie.

van het stadion zijn de Stadionweg, IJsselmondse Randweg,
Vaanweg en Laan op Zuid belangrijk. De Stadionweg, waar-

HOOFDSTRUCTUUR

van ter hoogte van het stadion enkele rijstroken voor en na
een evenement worden afgesloten, zit tijdens wedstrijdda-

Stadionpark heeft een stevige ruimtelijke hoofdstructuur

gen en evenementen aan de maximale capaciteit. Ondanks

die onderdeel uitmaakt van het stedelijk netwerk. De lig-

de goede ontsluiting met het openbaar vervoer komt 20%

ging aan de Nieuwe Maas en de goede ontsluiting van het

van de Feyenoordsupporters in de huidige situatie met de

gebied zijn kwaliteiten waarop wordt voortgebouwd. De dra-

trein en de tram naar het stadion. 70% van de bezoekers

gers van de ruimtelijke hoofdstructuur zijn de hoofdwegen

komt met de auto. In totaal gaat het om 5000 parkeerplaat-

door het gebied, de doorlopende langzaamverkeerroutes en

sen in het plangebied. De resterende parkeervraag wordt

de water- en groenstructuur. De hoofdwegen zijn beeldbepa-

opgevangen door parkeren op afstand en in de (woon)wijken

lend voor de vele bezoekers, forenzen en bewoners die via

rond de Kuip. Naar schatting worden ongeveer 5000 – 6000

deze lange lijnen de stad betreden en/of verlaten. Naast de

extra auto’s geparkeerd in de omliggende wijken bij een ge-

bestaande lange lijnen wordt een belangrijke verbinding op

middelde thuiswedstrijd van Feyenoord.

Zuid toegevoegd: de Olympiaweg wordt aangesloten op de
Colloseumweg. De langzaamverkeerroutes verbinden Sta-

Toekomstige situatie – werkdag en evenementen

dionpark met de directe omgeving. Het plangebied wordt

In de ontwikkeling van Stadionpark heeft het openbaar

met aantrekkelijke routes verbonden met de rivieroever, het

vervoerknooppunt een centrale plek. De investeringen in

omliggend stedelijk gebied en de belangrijke groengebieden

openbaar vervoer verhogen de mogelijkheden voor de ont-

in de stad. De verbindingen dragen tevens bij aan het rea-

wikkeling van programma. De mobiliteitsopgave wordt met

liseren van de Gordel van Smaragd, de robuuste groen- en

de groei van het stadion naar 80.000 zitplaatsen voor een

waterstructuur op Zuid die loopt van Pier 3 in de Waalhaven

toekomstige evenementensituatie steeds groter. Het is van

via het Zuiderpark naar het Eiland van Brienenoord. Stadi-

groot belang dat het huidige evenementenstation Stadion

onpark bevat met de Sportcampus, Park de Twee Heuvels

in eerste instantie als stedenbaanstation in de dagelijkse

en het Eiland van Brienenoord groengebieden van formaat

dienstregeling wordt opgenomen. Later kan het station uit-

die deze Gordel van Smaragd vervolmaken. Verder maakt

groeien tot een volwaardig openbaarvervoerknoopunt met

een dicht netwerk van routes het plangebied aantrekkelijk

een Intercitystation, Zuidtangent, trams, bussen, P+R en

voor bijvoorbeeld nordic walking, skaten en hardlopen. Door

aanvullend programma. Rotterdam stuurt er op aan de Zuid-

dit netwerk, wat verbonden is met het langzaamverkeer-

tangent in 2018, gelijktijdig met de opening van het nieuwe

systeem op stedelijk niveau, zijn verschillende deelgebieden

stadion, gereed te hebben. De mogelijkheid is echter aan-

met elkaar verbonden.

wezig dat de realisatie van de Zuidtangent in de tijd naar
achteren schuift. Daarom is in de structuurvisie onderscheid

De Nieuwe Maas is als één van de belangrijkste openbare

gemaakt tussen de situatie zonder en met Zuidtangent. In

ruimtes van grote betekenis voor de stad Rotterdam. De

de situatie zonder Zuidtangent zal in 2018 tijdens een eve-

nieuwe Kuip, Stadionpark en daarmee Zuid worden aan de

nement in principe sprake zijn van eenzelfde bereikbaarheid

Nieuwe Maas gesitueerd. De openbare ruimte wordt zo in-

per openbaar vervoer als in de huidige situatie. Er zijn ver-

gericht dat de wijken en de rivier goed op elkaar betrokken

schillende maatregelen denkbaar die de bereikbaarheid van

zijn. Het openbaar gebied tussen het station en de nieuwe

het stadion in een dergelijke situatie kunnen vergroten. In

Kuip wordt zodanig vormgegeven dat grote stromen bezoe-

de analyse is aan verschillende ‘knoppen gedraaid’ waarbij

kers comfortabel en veilig van het station naar het nieuwe

de volgende maatregelen het meeste effect hebben: het ver-

stadion kunnen lopen. Hiervoor is een openbare ruimte met

groten van het aantal parkeerplaatsen op afstand; het ver-

een grote maat nodig. Deze ruimte zal zo worden ingericht

hogen van de capaciteit en de frequentie van de trein; het

dat ze ook op andere momenten als prettig ervaren wordt.

verlengen van de tijd die voor en na een evenement wordt
doorgebracht in Stadionpark. Er zal aan meerdere knoppen

MOBILITEIT

tegelijk moeten worden gedraaid waardoor het mogelijk is
om het stadion voor 80.000 bezoekers bereikbaar te maken,
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Huidige situatie – werkdag en evenementen

hiervan schetst de structuurvisie twee voorbeeldscenario’s:

Stadionpark is in de huidige situatie te bereiken per trein,

‘parkeren dichtbij en op afstand’ en ‘we nemen de tijd’. In

tram en bus. Op een doordeweekse dag stoppen geen treinen

beide scenario’s zijn ruim 6000 parkeerplaatsen beschikbaar
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in het plangebied, maar worden verschillende uitgangspun-

Stadium 3: station Stadionpark met halte Zuidtangent

ten voor parkeren buiten het plangebied gehanteerd.

Een grote stap in het verbeteren van het bereikbaarheids-

De situatie met Zuidtangent zal tot een sterke verbetering

profiel van Stadionpark is de realisatie van de Zuidtangent.

van de bereikbaarheid van het stadion per openbaar vervoer

Deze hoogwaardige openbaarvervoerverbinding met me-

leiden. In relatie tot de gewenste bereikbaarheidsambitie

trokwaliteit zorgt voor meer gebruikers van het gebied en

kan een optimale mix worden samengesteld tussen het aan-

voor de toevoer van extra reizigers naar het station. De

tal beschikbare parkeerplaatsen in het plangebied, parkeer-

Zuidtangent maakt vooral tijdens evenementen een ver-

plaatsen op afstand en het gewenste gebruik van openbaar

schuiving van de modal split mogelijk naar een hoger aan-

vervoer. Wanneer de totale openbaarvervoerknoop is gere-

deel openbaar vervoer.

aliseerd, kan in theorie 80% van de bezoekers het stadion
per openbaar vervoer bereiken. De hoofd- en secundaire

Stadium 4: Intercitystation en overstapmachine

ontsluitingswegen en het slim organiseren van het parke-

De volgende stap is de opwaardering van het stedenbaansta-

ren binnen verschillende groeistadia vormen de basis om

tion naar een intercitystation, dat Rotterdam-Zuid aansluit

het verkeer tijdens evenementen in goede banen te leiden.

op het Randstedelijk netwerk. Dit zal Rotterdam-Zuid ook op

In de structuurvisie vindt de hoofdontsluiting van Stadion-

sociaal gebied een enorme impuls geven. Enerzijds ontstaan

park plaats via de Stadionweg, de route via de IJsselmondse

kansen voor de bewoners van Zuid, anderszijds wordt

Randweg en de route via de Vaanweg/ Victor Hugoweg. Om

Rotterdam-Zuid ook aantrekkelijker als vestigingslocatie

een robuust autonetwerk rondom Stadionpark te realiseren

voor nieuwe groepen. De prognoses van de OV-studie Zuid

is een aantal nieuwe verbindingen nodig. Het gaat hierbij

geven aan dat er na stadium 3 in principe voldoende rei-

onder andere om een nieuwe verbinding tussen de Olym-

zigers gebruikmaken van Station Stadionpark om hier een

piaweg en de Collosseumweg. Daarnaast is capaciteitsuit-

intercitystatus aan toe te kennen. De beslissing hiertoe ligt

breiding nodig op een aantal wegvakken en kruisingen in en

echter niet bij Rotterdam, maar bij hogere overheden en

rond het plangebied.

NS.
Eindfase: knooppunt Stadionpark

GROEISTADIA

Met een volledige openbaarvervoerknoop (intercitystation,
Zuidtangent, bus, tram, waterbus, P+R) zijn alle condities

Het geschetste eindbeeld voor Stadionpark zal zich gefa-

aanwezig voor verdere verdichting van Stadionpark. Ook de

seerd ontwikkelen, waarbij investeringen in de verbetering

timing is goed: de meeste verdichtingslocaties in de binnen-

van de OV-bereikbaarheid de afzetbaarheid van het pro-

stad van Rotterdam zijn naar verwachting ingevuld tegen

gramma verhogen. Elke stap schept condities voor nieuw

deze tijd (gedacht wordt na 2022). Van een overstapma-

programma. De groei van programma draagt omgekeerd

chine kan het knooppunt nu doorontwikkelen naar een be-

weer bij aan de haalbaarheid van de groei van het openbaar

stemming.

vervoer.
Startfase: station Stadion is een evenementenstation

MILIEUEFFECTEN

In de startfase zijn beslissingen over belangrijke toevoegingen aan het OV-netwerk nog niet genomen of is de uitvoe-

Bij een project dat activiteiten bevat die belangrijke gevolgen

ring nog niet gereed. De huidige situatie met het evene-

voor het milieu kunnen hebben moet een milieueffectrappor-

mentenstation en de tramverbindingen blijft voortbestaan.

tage- procedure (m.e.r.-procedure) worden doorlopen. Voor

In deze fase kan wel programma worden toegevoegd, bij-

een plan (zoals de structuurvisie) dat een kader vormt voor

voorbeeld het sportgerelateerd programma op de campus

andere plannen (zoals bestemmingsplannen) betreft het een

en het programma de Stadsentree. Ook de nieuwe Kuip en

plan-m.e.r.-procedure. In het Plan-MER (Milieu Effect Rap-

de kunstijsbaan kunnen in deze startfase al gerealiseerd

port) Stadionpark is onderzoek verricht naar de milieueffec-

worden. Hierbij is wel een uitgekiende strategie voor ver-

ten van verschillende alternatieven. De Rotterdamse Inzet

keersmanagement nodig, met inbegrip van maatregelen om

uit de Gebiedsvisie Stadionpark, is hiertoe vergeleken met

openbaarvervoergebruik te bevorderen en het parkeren in

de autonome ontwikkeling (zonder het project) en met de

goede banen te leiden.

alternatieven Stadionpark, United en Maas. Uit het plan-MER
is gebleken dat de beschikbare milieuruimte toereikend is

Stadium 2: Stedenbaanhalte

om een gebiedsontwikkeling conform de Rotterdamse Inzet

De toename van het programma in de startfase maakt de

te accommoderen, indien in de uitwerking rekening wordt

komst van een stedenbaanhalte in Stadionpark mogelijk.

gehouden met een aantal maatregelen. De Rotterdamse In-

Stedenbaan is een interregionaal railvervoerconcept op de

zet komt bovendien, in vergelijking met de andere onder-

spoorlijn van Hillegom en Sassenheim via Leiden, Den Haag

zochte alternatieven, het beste tegemoet aan de ambities

en Rotterdam naar Dordrecht.

zoals geformuleerd in de bestuursopdracht.

STRUCTUURVISIE STADIONPARK
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STADIONPARK: SPORT VOOR ALLE LEEFTIJDEN
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1 AMBITIE EN POSITIONERING

Stadionpark zet in op het thema sport. Hiermee onderscheidt het gebied zich van andere knooppunten in stad
en regio. Sport is nu alom aanwezig in de stad en kan in
de toekomst verder worden versterkt. Met de realisatie van sportvoorzieningen in Stadionpark wordt invulling gegeven aan het thema. Hierdoor krijgt het gebied
betekenis voor Rotterdam Zuid en zet het zich nationaal
en zelfs internationaal op de kaart. De investeringen in
het stadion, de 400 meter kunstijsbaan en het sportcluster vormen als het ware de eerste fase. Investeringen
in de openbaarvervoerinfrastructuur bieden vervolgens
kansen voor een gemengd stedelijk milieu, dat meedoet
op Randstedelijk niveau, maar wat ook aansluit bij de
bestaande sociale en programmatische opbouw in de directe omgeving. Dit hoofdstuk biedt inzicht in de ambities, de identiteit en de positionering van Stadionpark in
stad en land.

19

STADIONPARK EEN BRANDPUNT OP ROTTERDAM-ZUID, VAN ROTTERDAM, NATIONAAL EN INTERNATIONAAL NIVEAU
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1AMBITIE EN POSITIONERING
1.1 STADIONPARK ‘ADEMT’ SPORT

Sport en Rotterdam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Stadionpark is dé locatie binnen Rotterdam waar topsport

Rotterdam is van nature een ‘fysieke’ stad. Een stad van

en breedtesport nu al samenkomen. De Kuip en het Top-

aanpakken, durven en doen. Sport hoort bij een dergelijke

sportcentrum zijn accommodaties waar nationale en inter-

stad als een natuurlijke activiteit. Het is belangrijk om voort

nationale competities plaatsvinden. De Kuip is natuurlijk de

te bouwen op de sterke ingrediënten die al aanwezig zijn.

thuisbasis van Feyenoord. Het Topsportcentrum huisvest de

De stad timmert als sportstad goed aan de weg maar kan

eredivisionisten Rotterdam Nesselande (volleybal) en Rotter-

nog een enorme stap voorwaarts zetten door te investeren

dam Basketbal. Bovendien vinden hier internationale toer-

in sport. Sport niet alleen als schouwspel en spektakel, zoals

nooien, kwalificatiewedstrijden en evenementen plaats. Ook

bij grote wedstrijden en evenementen waarmee Rotterdam

biedt het Topsportcentrum onderdak aan vele Rotterdamse

zich internationaal op de kaart zet, maar nadrukkelijk ook

sportverenigingen en vinden er diverse activiteiten plaats

als aanjager van lokale economische en sociale spin-off.

die meer een wijkverzorgende, sociale functie hebben. Met

Sport als economische sector van betekenis, waar continue

de uitbreiding van het Topsportcentrum wordt de volledige

gezocht wordt naar product- en organisatieverbetering van

sportopleiding Sport en Bewegen van het Albeda College in

sport(evenementen). En sport als sociale pijler, als onder-

het Stadionpark gevestigd. Op het sportcomplex Varkenoord

deel van een gezonde levensstijl en grote betrokkenheid onder

bevinden zich voetbalvelden en een atletiekbaan, waarvan

Rotterdammers. Door de organisatie van drie grote WK’s de

gebruik wordt gemaakt door scholen, amateurvoetbalver-

komende jaren - judo in 2009, turnen in 2010 en tafeltennis in

enigingen en de SC Feyenoord. Sinds 2008 traint het eerste

2011 - en natuurlijk de proloog van de Tour de France in 2010,

elftal van Feyenoord hier zelfs. Naast deze accommodaties

worden deze ambities verder geconcretiseerd.

bevinden zich in Stadionpark nog een zwembad met sportschool, een fitnesscentrum en diverse sportwinkels. Kortom,

De stad heeft een aantal indrukwekkende iconen, toonaan-

Stadionpark is nu al het brandpunt van sport in Rotterdam.

gevende evenementen en topclubs. De monumentale Kuip,

Daarmee onderscheidt het gebied zich van andere plekken

maar ook de jaarlijkse marathon waar Rotterdammers mas-

in de stad en in de regio. Door voort te bouwen op de al aan-

saal voor op de been komen, zijn bekend tot ver over de

wezige sportidentiteit en het sportaanbod te moderniseren

grens. Rotterdam telt als enige Nederlandse stad twee eredivisie

kan Stadionpark zich in de toekomst verder versterken.

voetbalclubs. Sportieve evenementen in de stad, op de rivier en in de regio zijn er legio. De Volvo Ocean Race kwam

Niet alleen wordt Stadionpark de imagobepalende plek voor

niet voor niets naar Rotterdam. Verder biedt Rotterdam een

Rotterdam Sportstad. De ontwikkeling levert een bijdrage

gerenommeerd paardensportevenement (CHIO), het inter-

aan het ontstaan van een sportcultuur op Zuid en zorgt daar-

nationale ABN AMRO-tennistoernooi en de wielerzesdaagse.

mee voor sociale en economische spin-off. Het gebied wordt

De stad brengt al decennia sporters op het hoogste niveau

een uniek en dynamisch stadsdeel voor Rotterdam-Zuid,

voort, van atlete Fannie Blankers Koen en voetballer Faas

Rotterdam en de regio. De ontwikkeling van een volwaardig

Wilkes tot tennisser Raemon Sluiter en judoka Deborah Gra-

openbaarvervoerknooppunt in het gebied biedt kansen voor

vensteijn, die op de Olympische Spelen van 2008 nog zilver

een nieuw economisch cluster dat meedoet op Randstedelijk

won. Er wordt gebouwd aan nieuwe sportfaciliteiten. Voor de

niveau én zorgt ervoor dat Rotterdam-Zuid als woonmilieu

jeugd zijn er actieve programma’s in de wijken en op scholen

een extra impuls krijgt. Een integrale gebiedsontwikkeling

de programma’s Lekker Fit en Super Fit. De stad kan zich

biedt tevens de kans om Stadionpark volwaardig onderdeel

verder profileren door haar sportimago, zowel voor de top

te laten uitmaken van de stad. Tevens worden met de ont-

van de wereld als voor de Rotterdammer, te versterken. De

wikkeling een aantal barrières in dit deel van Zuid opgeheven.

bouw van de nieuwe Kuip, de 400 meter kunstijsbaan en de

Kortom, Stadionpark betekent een enorme impuls voor Rot-

realisatie van een sportcluster in Stadionpark staan symbool

terdam Zuid en zet Rotterdam als sportstad op de kaart. Met

voor deze ambitie. Met de uitvoering van deze plannen ontstaat

de ontwikkeling van grote sportvoorzieningen bereidt Rotter-

een divers multifunctioneel gebied, waar de beleving van

dam zich voor op de organisatie van het WK voetbal in 2018.

sport voor zowel de sporter als de bezoeker centraal staat.

Samen met de andere drie grote steden in de Randstad liggen

De faciliteiten zijn van dien aard dat de ambitieuze sporter

er bovendien kansen om de Olympische Spelen in 2028 te

hier volledig ondersteund sportcarrière kan maken.

organiseren in Nederland. De ontwikkeling van het Stadionpark levert een bijdrage aan deze gezamenlijke ambitie.

STRUCTUURVISIE STADIONPARK
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polderlandschap

begin twintigste eeuw

IJsselmonde vlak voor de oorlog

IJsselmonde in oorlogstijd

IJsselmonde voor de tuinstad

IJsselmonde de bouw van de tuinstad

DE ONTWIKKELING VAN HET PLANGEBIED
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1AMBITIE EN POSITIONERING
1.2 VAN DELTA TOT DUBBELSLAG OP ZUID

De huidige ruimtelijke verschijningsvorm van Rotterdam-Zuid is in belangrijke mate bepaald door
de ligging van het eiland IJsselmonde in een rivierendelta en de geomorfologie van de bodem.
Dit resulteerde in een onregelmatig patroon van gelijkvormige polders van wisselende grootte.
De karakteristieken van de polders zijn de ingrediënten die in de ruimtelijke verschijningsvorm
van Rotterdam-Zuid nog steeds goed waarneembaar zijn. Ook het Eiland van Brienenoord is een
product van de ligging in de Delta. Er ontstonden zandplaten in de Nieuwe Maas in de bocht van
de rivier. Deze werden door menselijk ingrijpen tot een eiland gevormd.
De aanleg van het spoor was de eerste structurerende ingreep die het polderpatroon doorkruiste.
In de periode vlak voor de oorlog is aan de westzijde van het spoor Tuindorp Vreewijk gebouwd.
Aan de IJsselmondse zijde, buitendijks aan de Kreeksehaven, kwam industriebebouwing. Stadion
Feijenoord werd in 1937 gebouwd, in de driehoek tussen het spoor en de Maasdijk. In de oorlog
werd de Varkenoordsepolder gebruikt om een sportcomplex aan te leggen en het tuindorp Sportdorp
te bouwen. Al deze ontwikkelingen kwamen min of meer onafhankelijk van elkaar tot stand en
hebben geen tot weinig functionele en ruimtelijke relatie met elkaar.
Het Uitbreidingsplan Linker Maasoever van Molière, Verhagen en Kok uit 1921 bevat een groot
aantal dwarsverbindingen over het spoor waardoor het oostelijk deel van Rotterdam-Zuid uitdrukkelijk wordt aangehaakt bij het centrale deel van Zuid. Deze zijn niet uitgevoerd. In volgende
plannen bleef het gebied ten oosten van het spoor onderbelicht. Het plan voor de wijk Groot IJsselmonde uit 1956 van Peter van Drimmelen bracht hierin verandering.
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. De wijk werd min of
meer als een zelfstandige entiteit gezien met het centrum als centraal punt waarop de wijk gericht
is. Verbindingen met de omgeving zijn ondergeschikt. Het plan kende groene geledingen 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 recreatie en 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 slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Belangrijk verschil met het oorspronkelijk plan is
het achterwege laten van de dijkafgravingen. Ondanks de charme van oude dijklintjes is hierdoor de
ruimtelijke samenhang van het centrumgebied met het wijkpark niet goed uit de verf gekomen.
Verder is de ringweg niet als een herkenbare continue route vormgegeven. Ook is de samenhang
tussen de buurten en het gebied binnen de centrumring niet goed uitgewerkt. Door al deze ontwikkelingen is met name in het centrum en het noordwestelijk deel van IJsselmonde een onsamenhangende, gefragmenteerde en onduidelijke structuur ontstaan.

STRUCTUURVISIE STADIONPARK
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1AMBITIE EN POSITIONERING
1.2 VAN DELTA TOT DUBBELSLAG OP ZUID

Sinds het plan voor de Kop van Zuid uit 1985 is Rotterdam

gebied meer betekenis en spin-off te laten hebben voor de

bezig een herkenbaar front aan de rivier te maken. Zuid

bewoners van Rotterdam-Zuid.

heeft een gezicht gekregen aan de rivier en nieuwe investeringen en gebruikers aangetrokken. De ontwikkeling van de

In Stadionpark kan sport als drager functioneren voor een

Kop van Zuid is nog steeds in volle gang. Het benutten van

gemeenschappelijk gevoel van trots op Zuid. Het is de emotie

de bijzondere ligging aan de rivier en daarmee de belang-

die onlosmakelijk onderdeel is van de sport, die mensen

rijkste openbare ruimte van de stad, is nog op veel meer

beweegt en die ervoor kan zorgen dat de bewoners trots

plaatsen mogelijk. Stadionpark is een volgende stap in een

zijn op hun eigen stadsdeel. Trots niet alleen omdat hun

reeks aan rivierfront-ontwikkelingen.

Feyenoord straks in het nieuwe stadion speelt, maar ook
omdat kinderen en hun ouders hier (sport)successen kunnen
1

boeken, belevenissen meemaken of voor het eerst met een

benoemt. De Stadsvisie Rotterdam 2030 heeft als missie:

nieuwe sport in aanraking kunnen komen. Deze emotie kan

‘bouw aan een sterke economie en aan een sterke woon-

worden gebruikt om een succes te maken van Stadionpark

stad’. Doelstellingen voor het bouwen aan een aantrekke-

en genereert ‘trots op Zuid’. De emotie die met sport Stadion-

lijke woonstad zijn: meer midden- en hoge inkomens in de

park gepaard gaat, kan uitstralen op en vanuit heel Zuid.

Van recente datum zijn de opgaven die de Stadsvisie

stad, meer hoger opgeleiden in de stad huisvesten en een
verbetering van het woonmilieu voor alle Rotterdammers.

Met de ontwikkeling van Stadionpark wordt een nieuwe stap

Met de dubbelslag voor Rotterdam worden achterstanden

gezet in de ontwikkeling van Rotterdam. Uiteindelijk zal het

voor inwoners van Rotterdam-Zuid weggewerkt en kansen

gebied een vanzelfsprekend onderdeel moeten gaan uit-

gepakt. Voorgesteld wordt sociaaleconomische en fysieke

maken van het stedelijk weefsel van de stad en wordt dit

problemen integraal aan te pakken. Enerzijds wordt inge-

vooralsnog lege gebied op Zuid gevuld. Goede aansluiting

zet op het transformeren van wijken naar aantrekkelijke

bij bestaande structuren is hierbij een voorwaarde. Kennis

woongebieden. Vanuit de kracht en uitstraling van de Kop

van de huidige situatie en hoe deze tot stand is gekomen

van Zuid en het Zuiderpark kan Zuid zich verder ontwik-

is daarom essentieel. De ambitie is om gemiste kansen uit

kelen. Anderzijds wordt ingezet op zogenaamde kanskaar-

het verleden alsnog op te pakken en met de gebiedsontwik-

ten voor economie en voorzieningen. Stadionpark is één

keling Stadionpark een nieuwe laag toe te voegen aan de

van de gebieden die als kanskaart zijn aangewezen en waar

geschiedenis van de stad.

de Dubbelslag op Zuid verder vorm moet krijgen door het

DUBBELSLAG OP ZUID
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1AMBITIE EN POSITIONERING
1.3 STADIONPARK BASIS VOOR SPORTCULTUUR

Een belangrijke sociale doelstelling van de gebiedsontwikkeling is het creëren van een sportcultuur op Zuid. Binnen de sportcultuur zijn drie thema’s van belang: het stimuleren van een actieve
leefstijl, het mogelijk maken van een sportieve schoolcarrière, en meer werk en stages voor de
2

bewoners van Zuid . Het realiseren van sportvoorzieningen, gecombineerd met scholen in het
gebied, is een belangrijke randvoorwaarde voor het verwezenlijken van deze doelstelling. Het
onderwijsaanbod op Zuid wordt verbreed en de ontplooiing van talent gestimuleerd. Door de
korte lijnen tussen opleidingen en bedrijven in het Stadionpark kan in voldoende stageplaatsen
worden voorzien. Er ontstaat werk voor middengroepen en voor de lagere inkomens op Zuid. Verwacht wordt dat door de inzet op deze drie thema’s het stadsdeel ook als woonmilieu aantrekkelijker
wordt.
Met de concentratie van sportvoorzieningen als de kunstijsbaan, de nieuwe Kuip en een vernieuwd
sportcluster op Zuid krijgen de sportambities van de stad binnen het Stadionpark een podium.
Hiermee wordt de basis gelegd voor de kweekvijver van sporttalent. De uitstraling en dynamiek
die deze voorzieningen genereren en de evenementen die er plaatsvinden, zorgen voor bekendheid op lokaal en (inter)nationaal niveau. Zowel de topsport als de breedtesport krijgen in het
gebied een volwaardige plek. Bewoners van Zuid kunnen sporten bij de lokale vereniging, maar
wel in een gebied dat internationale bekendheid geniet. Op die manier krijgt de sportcultuur op
Zuid een fysieke plek om zich te manifesteren en is het sportaanbod voor bewoners van Feijenoord
en IJsselmonde bijzonder goed.
Om het Stadionpark volwaardig deel te laten uitmaken van Rotterdam-Zuid is een goede routing
vanuit de omliggende wijken naar en door het gebied essentieel. Het Stadionpark moet onderdeel
worden van het dagelijks activiteitenpatroon, op de route van en naar het werk en de sportclub. Of
als aangename verbinding naar de rivier. De ligging van het Stadionpark aan de rivier is namelijk
een unique selling point. Het verbinden van Stadionpark en Rotterdam-Zuid met de rivier vormt
dan ook een opgave. Dat betekent onder andere investeren in het netwerk van langzaamverkeerverbindingen als onderdeel van de ruimtelijke hoofdstructuur, langs de rivier en vanaf de rivier
door het gebied naar de omliggende wijken.
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1AMBITIE EN POSITIONERING
1.4 STADIONPARK KNOOPPUNT IN EEN METROPOOLREGIO

Metropoolregio’s hebben de toekomst. Het zijn sterke magneten voor vele soorten mensen, bedrijven en activiteiten. Met elkaar vormen ze de motor van de nationale economie. Een goed netwerk
dat functioneert op stedelijk, regionaal en Randstedelijk schaalniveau is daarbij essentieel. De
Rotterdamse binnenstad, met een directe verbinding met de hogesnelheidstrein naar binnen- en
buitenland, zorgt voor goede connecties voor bedrijven en bezoekers. Ondertussen bouwt de stad
aan meerdere grote, goed ontsloten kenniscentra, zoals het medisch en zorgcluster Hoboken
met het Erasmus MC en Woudestein en omgeving als universitair brainpark met een gemengd
programma rond de Erasmus Universiteit. Ook knooppunt Rotterdam Alexander, met belangrijk
winkelareaal en met (inter)nationale bedrijvigheid, hoort in dit rijtje thuis. Het Stadionpark heeft
de potentie een nieuw stedelijk knooppunt te worden in de metropoolregio. Het regionale knoop3

punt verschuift dan van de locatie Parkstad, zoals nog opgenomen was in het RR2020 , naar het
Stadionpark.
Het gebied heeft door zijn ligging in het netwerk een oriëntatie op het zuiden. De directe verbinding met de A16 en A15 corridor biedt een goede autobereikbaarheid op nationaal en regionaal
schaalniveau. Het garanderen van de autobereikbaarheid van het gebied, gecombineerd met de
toevoeging van nieuw programma, is een belangrijke opgave in de gebiedsontwikkeling. Het
bewerkstelligen van een verschuiving in de modal split (verhouding tussen auto’s en ander vervoer)
is deel van deze opgave. Naast het inzetten van parkeren als strategisch instrument biedt het
ontwikkelen van een hoogwaardig openbaarvervoerknooppunt met een nieuw intercitystation en
een Zuidtangent

4

hiervoor een geweldige kans. Rotterdam-Zuid krijgt hiermee een directe

aansluiting op het landelijk en regionaal openbaarvervoernetwerk. Dit geeft Stadionpark een grote
vestigingspotentie voor allerlei nieuwe stedelijke activiteiten.
Voor Rotterdam-Zuid is de aansluiting op het landelijk en regionaal openbaar vervoernetwerk van
groot belang. Er ontstaan hierdoor op meerdere plekken condities voor nieuwe werkgelegenheid
en opleidingsmogelijkheden voor bewoners van Zuid en Stadionpark kan bijdragen aan het goed
functioneren van de regionale economie. Ook wordt er flink geïnvesteerd in het aantrekkelijker
maken van Rotterdam-Zuid als woonmilieu door de aanpak van de woningvoorraad, aantrekkelijke
openbare ruimte, verbeterd en hoger onderwijsaanbod, en stimulering van de wijkeconomie. Een
flinke investering in het vergroten van de OV-bereikbaarheid sluit daarbij aan, omdat daarmee
ook verschillende werklocaties in de Randstad beter bereikbaar worden voor bewoners van Zuid.
Hierdoor worden mogelijkheden geboden voor middengroepen en hoger opgeleiden om zich op
Zuid te kunnen vestigen.
Daarbij kan Stadionpark met al haar voorzieningen het gebied worden dat de verbinding vormt
tussen de verschillende deelgebieden op Zuid: Kop van Zuid, IJsselmonde/Beverwaard en Oud
Zuid/Hart van Zuid. Hierbij zijn de tram- en langzaamverkeerverbindingen van groot belang.
Stadionpark heeft op lange termijn de potentie om te kunnen uitgroeien tot een volwaardig knooppunt
waar op verschillende schaalniveaus (nationaal, regionaal en stedelijk) verbindingen worden gelegd en dat onderdeel is van het stedelijk weefsel.
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1AMBITIE EN POSITIONERING
1.5 STADIONPARK BEREIKBAAR
Om ervoor te zorgen dat Stadionpark op de lange termijn kan uitgroeien tot volwaardig knooppunt
worden de volgende ambities op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit nagestreefd:
Openbaar vervoer als drager van de gebiedsontwikkeling Stadionpark
Eind 2007 is de studie naar de openbaar vervoer structuur op Zuid gestart; deze studie is een coproductie van stad en Stadsregio en is inmiddels inhoudelijk afgerond. De ruimtelijk-economische
ambities uit de Stadsvisie zijn als uitgangspunten meegenomen. De uitkomst is een visie op de toekomstige openbaar vervoerstructuur op Zuid, uitgewerkt in een pakket van maatregelen. In de Visie
wordt onder andere voorgesteld een nieuw NS-station te realiseren ter hoogte van Stadionpark (eerst
Stedenbaan, later uitgroeiend tot Intercity-halte), in combinatie met een tram- en busknooppunt op
deze locatie en een netwerk van OV over water. Daarnaast vormt de Zuidtangent, een openbaar vervoerverbinding op metrokwaliteit tussen Kralingse Zoom, via Stadionpark, Zuidplein en Stadshavens
naar het NS-station Schiedam Centrum/ Rotterdam Centraal onderdeel van de Visie.
De in de visie opgenomen openbaar vervoermaatregelen zijn niet alleen van belang voor Stadionpark,
maar dragen tevens in sterke mate bij aan de ruimtelijjke, de economische en de sociale ambities
voor de rest van Rotterdam Zuid, de stad en de regio. Voor Rotterdam Zuid scheppen de openbaar
vervoermaatregelen condities voor aantrekkelijke woonmilieus, nieuwe werkgelegenheid, nieuwe opleidingsmogelijkheden allerlei andere nieuwe stedelijke activiteiten. Voor de binnenstad betekenen
de voorgestelde verbindingen dat er extra ruimte ontstaat voor groei in het bestaande openbaar
vervoernetwerk, hetgeen condities schept voor de geambieerde ruimtelijke ontwikkelingen in de binnenstad. Op regionaal niveau dragen de maatregelen bij aan een robuuster en sterker openbaar
vervoersysteem.
In de “openbaar vervoerstudie op Zuid” is in kaart gebracht welke vervoerkundige en ruimtelijke
kansen het nieuwe NS-station op Zuid en de Zuidtangent bieden. Omgekeerd leveren de ontwikkelingen van Stadionpark en Stadshavens een bijdrage aan de haalbaarheid van het NS-station en de
Zuidtangent
Een robuust autonetwerk
Het infrastructurele autonetwerk rondom Stadionpark moet voldoende capaciteit en flexibiliteit bieden
om zowel het dagelijkse autoverkeer van en naar dit deel van Rotterdam-Zuid als het evenementenverkeer tijdens piekmomenten af te kunnen wikkelen. De groei van de automobiliteit wordt zoveel als
mogelijk in de hand gehouden door maximaal in te zetten op het openbaar vervoer en de fiets en door
het parkeren (zowel in het gebied als op afstand) als sturend instrument in te zetten.
Voldoende parkeercapaciteit voor verschillende doelgroepen
Voor verschillende doelgroepen moeten er in en rondom Stadionpark voldoende parkeerplaatsen zijn,
die onder andere tijdens evenementen optimaal dubbel gebruikt kunnen worden. Daarnaast wordt
er als onderdeel van het openbaarvervoerknooppunt een grootschalige Park+Ride-voorziening (P+R)
geambieerd, die het aantal autoverplaatsingen naar met name de binnenstad van Rotterdam moet
doen verminderen. Speciale aandacht vergt de evenementensituatie waarin het gebruik van het openbaar vervoer gestimuleerd wordt door parkeren als sturend element in te zetten en waarin gestreefd
wordt naar een vermindering van de parkeeroverlast in de omliggende woonwijken van het stadion.
Een fijnmazig en verbonden langzaam verkeersnetwerk
Het ontwikkelen van het gebied Stadionpark biedt een grote kans om de nieuwe sport- en onderwijsvoorzieningen aan te sluiten op de directe (woon)omgeving. Goede en meerdere langzaamverkeerverbindingen zijn hiervoor cruciaal. Het slechten van barrières voor het langzaam verkeer, zoals de
spoorlijn, is een belangrijke opgave. Ook moet er voldoende parkeercapaciteit voor fietsen geboden
worden bij verschillende grote voorzieningen.
Duurzaam vervoer
De grootschaligheid van het plangebied en de ontwikkelingsstrategie van Stadionpark biedt kansen
om allerlei vormen van duurzaam vervoer integraal op te nemen in de planvorming.
STRUCTUURVISIE STADIONPARK
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1AMBITIE EN POSITIONERING
1.6 STADIONPARK DUURZAAM

Bij een duurzame ontwikkeling gaat het er om middels ruimtelijke ontwikkelingen kwaliteiten toe
te voegen op het gebied van zowel people (sociaal), profit (economie) en planet (milieu). In de
vorige paragrafen is aangegeven welke ambities er zijn om de ontwikkeling van Stadionpark te
laten leiden tot een verbetering van het sociale, economische en ruimtelijke klimaat op Zuid. De
ambitie is dat de gebiedsontwikkeling Stadionpark ook leidt tot een positieve bijdrage aan het
milieu. Daarbij kunnen in de eerste plaats kansen worden gepakt. Aangezien het project een
forse toename van programma behelst, gaat het daarnaast ook om het door diverse maatregelen
beperken van de bijkomende milieubelasting en het zo slim mogelijk omgaan met energie. Dit in
het licht van de Rotterdamse doelstelling om de CO2-productie te halveren in 2025 en, zoals in
de Stadsvisie omschreven staat, om het creëren van een aantrekkelijk woonstad met een goede
milieukwaliteit, veiligheid en gezondheid.
Grootschalige ontwikkelingen zoals de nieuwe Kuip aan de Maas, de realisatie van een openbaarvervoerknoop, en de ontwikkeling van de Sportcampus bieden talrijke mogelijkheden voor:
1) Vermindering van energievraag door gebruik van OV, optimale inrichting van het gebied.
2) Uitwisseling van warmte en koude.
3) Innovatieve, milieuvriendelijke bouw- en exploitatievormen.
Gezien de aard van de gebiedsontwikkeling en passend bij het schaalniveau van de structuurvisie
is in dit stadium van de planvorming gekozen voor het benoemen van drie kansrijke duurzaamheidsthema’s, namelijk energie, water en mobiliteit.
Energie: er wordt een groot programma in het gebied gerealiseerd met verschillende functies met
verschillende energiebehoeften.
Water: de waterkwantiteit en vooral de waterkwaliteit schieten in de huidige situatie tekort.
Mobiliteit: het plangebied kenmerkt zich door een goede autobereikbaarheid, maar een nog
beperkte bereikbaarheid per openbaar vervoer.
Voor Stadionpark zijn de ambities voor de kansrijke duurzaamheidthema’s dan ook als volgt
geconcretiseerd:
- Volgens de REAP (Rotterdamse Energie Aanpak en –Planning) wordt de energievraag zo veel
mogelijk voorkomen, worden reststromen hergebruikt, en wordt de overige energievraag zo veel
mogelijk efficiënt duurzaam opgewekt.
- De situering van de nieuwe Kuip aan de Nieuwe Maas heeft een visuele impact. De voetbaltempel
kan als icoon dienen waarbij in het ontwerp rekening wordt gehouden met principes van duurzaam
bouwen als energie, water, materiaalkeuze en gezondheid.
- In het gebied zal ook veel nieuw oppervlaktewater toegevoegd moeten worden. Het watersysteem wordt daarmee geoptimaliseerd en de waterkwaliteit verbeterd. Daarnaast is de ambitie dat
het hemelwater dat op het verharde oppervlak valt nuttig gebruikt wordt (niet afvoeren, maar
vasthouden en gebruiken). Gestreefd wordt naar een gesloten waterkringloop.
- Uitbreiding van openbaarvervoernetwerk is energiezuinig en leidt tot meer mogelijkheden voor
schoner vervoer en leefbaarheid in het gebied.
Vanuit deze ambities zijn de opgaven:
Duurzame energie
De energievraag kan worden beperkt met stedenbouwkundige en omgevingsmaatregelen. De
reststromen kunnen goed benut worden door uitwisseling en balanceren van energie; onder
andere kan aangesloten worden op het warmtenet. Verder worden alle mogelijkheden voor maximale
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toepassing van duurzame energiebronnen in beschouwing genomen. Kansen voor energiebesparingen liggen bij de inrichting van het gebied en de uitwisseling van koude- en warmtevraag tussen
de verschillende functies.
Optimaal watersysteem
Kansen voor versterking van de kwaliteit en belevingswaarde van het gebied liggen in het koppelen van een optimaal watersysteem met de te ontwikkelen groenblauwe structuur. Een slimme
positionering en inrichting maakt dat deze koppeling zowel functionele waarde heeft (gezond
bewegen), als ecologische waarde (flora en fauna, waterkwaliteit) en belevingswaarde (uitstraling
gebied).
Duurzame mobiliteit
Gezien de grootschalige functies die in Stadionpark gerealiseerd worden (met de nieuwe Kuip als
extreem grootschalig) is aandacht voor duurzame mobiliteit essentieel. De toekomstige Zuidtangent en de ligging aan het water bieden daartoe ook veel mogelijkheden.
Voor de ontsluiting van de nieuwe Kuip (vanwege daarvoor benodigde piekcapaciteit) wordt naar
nieuwe innovatieve vervoersconcepten gezocht, waarbij de mogelijkheden van vervoer over water
nadrukkelijk verkend worden. Innovaties op het gebied van vervoer zullen een zichtbare plaats in
het gebied krijgen.
De uitwerkingen van deze duurzaamheidsambities komen in deze structuurvisie niet als aparte
paragraaf terug, maar zijn geïntegreerd in de volgende hoofdstukken: hoofdstuk 2.4 mobiliteit en
bereikbaarheid, hoofdstuk 3.3.3 groen-blauw raamwerk en hoofdstuk 4.10 energie, als effectbeschrijving van het milieuonderzoek.
Duurzaamheid is een thema dat op alle schaalniveaus, van structuurvisie tot aan bouwplan, een
rol speelt. De ambities voor duurzaamheid worden dan ook in de volgende planfasen verder
uitgewerkt.
Rotterdam wil daarbij onder andere marktpartijen uitdagen om tot op bouwplanniveau tot een
duurzame invulling van het gebied te komen.

energie neutraal
optimaal watersysteem
intensief ruimtegebruik
materialen en afval
duurzame mobiliteit
nieuwe levendigheid
krachtige groenblauwe structuur
duurzame gebouwen
flexibiliteit

DUURZAAMHEIDSCIRKEL STADIONPARK
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2 PLANTOELICHTING STADIONPARK

Via het plan-MER (Milieu Effect Rapport voor een
plan) hebben de milieueffecten na het opstellen
van de gebiedsvisie een volwaardige rol gekregen
in de planvorming. Daarnaast is onderzocht wat de
marktruimte is voor het in Stadionpark te realiseren
programma in relatie tot andere locaties in stad en
regio. Tot slot is inzichtelijk gemaakt hoe de totale
ontwikkeling stapsgewijs kan worden doorlopen in
relatie tot het bereikbaarheidsprofiel van Stadionpark
in de tijd. Deze drie deelonderzoeken hebben inzichten
opgeleverd bij de totstandkoming van de Structuurvisie
Stadionpark. Dit hoofdstuk beschrijft deze visie voor de
gebiedsontwikkeling Stadionpark in 2030.
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2 PLANTOELICHTING STADIONPARK
2.1 STADIONPARK IN 2030

We kijken naar Stadionpark ruim twintig jaar verder. De nieuwe Kuip is gesitueerd aan de Nieuwe
Maas. Daarmee heeft Rotterdam een nieuwe stap gezet in het benutten van de gunstige ligging
van de stad aan de rivier. Het nieuwe stadion, dat met 80.000 zitplaatsen kan concurreren met
Europese topstadions, staat symbool voor Rotterdam als sportstad en werkt als aanjager voor de
verdere ontwikkeling van Stadionpark. De situering van het stadion op deze plek zorgt voor zichtbaarheid en herkenbaarheid van het gebied vanaf de belangrijkste verkeersaders langs en door
het plangebied. De nieuwe Kuip is een icoon en geeft het gebied (inter)nationale bekendheid. Maar
Stadionpark is méér dan alleen een nieuw stadion. Door situering van het stadion aan de rivier is
op Varkenoord volop ruimte gebleven voor de ontwikkeling van een Sportcampus met ruimte voor
top- en breedtesport, recreatie, onderwijs, wonen en bedrijvigheid. De Sportcampus functioneert
als forum tussen sport en maatschappij. Sport, onderwijs, wetenschap en economie worden hier
bij elkaar gebracht. Stadionpark is een brandpunt van sport in de stad en dé plek waar nieuwe
sportproducten worden ontwikkeld, getest en aangeschaft. De kunstijsbaan maakt deel uit van
de Sportcampus. Daarmee komen de identiteitsdragers van het gebied (de nieuwe Kuip, de Kuip,
het Topsportcentrum en de kunstijsbaan) centraal te liggen aan de as tussen de openbaarvervoerknoop en het nieuwe stadion. Onderwijsinstellingen werken samen met bedrijven en sportaccommodaties in de buurt waardoor meer opleidingskansen, stageplaatsen en werkgelegenheid
zijn ontstaan voor de bewoners van Zuid. Rond de openbaarvervoerknoop, waar alle vormen van
openbaar vervoer samenkomen, is een gemengd stedelijk gebied van hoge dichtheid ontstaan.
De OV-knoop vormt één van de belangrijke entrees van Stadionpark en is de aanjager geweest
van verdere stedelijke verdichting in het gebied. De barrières op Zuid zijn geslecht, Stadionpark is
volwaardig onderdeel van de stad geworden. Het is een plek waar top- én breedtesport optimaal
gefaciliteerd zijn en waar zich bedrijven en instellingen hebben gevestigd die zich associëren met
sport en de sportcultuur. Het gebied is optimaal ontsloten door een volwaardige openbaarvervoerknoop waardoor de bereikbaarheid tot op (inter)nationaal niveau is gegarandeerd. Hiermee zijn
alle condities geschapen voor een werk-, woon- en evenementenlocatie van topniveau.
De ambities voor de ontwikkeling van Stadionpark, zoals neergelegd in de Gebiedsvisie Stadionpark, de Rotterdamse Inzet, staan hiermee recht overeind. De Rotterdamse Inzet komt, in
vergelijking met de andere drie modellen zoals onderzocht in de plan-MER, het best tegemoet aan
de ambities zoals geformuleerd in de oorspronkelijke bestuursopdracht van april 2007. De Rotterdamse Inzet biedt de meeste ruimte aan een sterk sportcluster waar een volledige sportcarrière kan
worden doorlopen, met veel ruimte voor top- en breedtesport. Door de situering van de nieuwe
Kuip aan de rivier ontstaat bovendien ruimte voor intensivering met andere functies waardoor
Stadionpark meer onderdeel van de stad kan worden. Naast sport is er ruimte voor wonen, werken
en onderwijs, gekoppeld aan een goede ontsluiting per openbaar vervoer. Kortom, het gaat bij de
ontwikkeling van Stadionpark om een integrale gebiedsontwikkeling voor Rotterdam-Zuid, met
componenten van (inter)nationale betekenis. Daarmee is het een ontwikkeling die op alle schaalniveaus van Zuid, stad, regio, land tot werelddeel van betekenis is. Om dit geschetste perspectief
dichterbij te brengen wordt een gefaseerde gebiedsontwikkeling voorgestaan. Deze groeistadia
van ontwikkeling worden omschreven in paragraaf 2.6.
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Structuurvisie Stadionpark
Brandpunten voor sport
de nieuwe Kuip;
voetbal- en evenementenstadion met retail en horeca
de kunstijsbaan;
zoekruimte 400-meter kunstijsbaan
Bestaande sportbebouwing
de Kuip;
herontwikkeling met gemengde functies
het Topsportcentrum
Gebieden
sportknoop;
stedelijke concentratie van sportvoorzieningen, kantoren, retail, leisure,
scholen, wonen en horeca
sportcampus;
ruime mix van sportvoorzieningen, scholen, kantoren, wonen,
water, horeca en retail
stadsentree-noord;
retail, leisure, kantoren, wonen, horeca, water en logistiek stadion
stadsentree-zuid;
perifere detailhadel, wonen en horeca
park de Twee Heuvels en IJsselmondse kreek;
historische waterbergingsopgave, boezem en parkondersteunende functies
eiland van Brienenoord;
stadsnatuurpark en volkstuinen
stationspark;
parkondersteunende functies en water
Autobereikbaarheid
hoofdinfrastructuur
stadsdeelinfrastructuur
wijkinfrastructuur
Openbaar Vervoer
spoor
locatie station en zone mogelijke overkluizing
mogelijke tangent met metrokwaliteit (geen onderdeel van de structuurvisie)
bestaande en mogelijke tramtracé’s
toekomstig waterbustracé
Langzaamverkeer
centrale ruimte;
ruimtelijk kerngebied en zoekgebied stadionbereikbaarheid voor voetgangers
stedelijke fietsstructuur;
lokale routes
Water
zoekgebied watercompensatie
kreekse boezem
seizoensberging
robuust secundair watersysteem
open water met ecologische-, gebruiks en belevingskwaliteit

P

2 PLANTOELICHTING STADIONPARK
2.2 IDENTITEIT DEELGEBIEDEN

De Kuip, de nieuwe Kuip, de 400 meter ijsbaan en het Topsportcentrum zijn als identiteitsdragers
van Stadionpark gesitueerd langs de centrale as van station naar stadion aan de Nieuwe Maas.
Daarnaast zijn de volgende deelgebieden te onderscheiden, met ieder hun eigen karakter, sfeer en
een indicatie van de verdeling van het programma:
- Sportcampus
- Sportknoop
- Stadsentree
- Park de Twee Heuvels en de IJsselmondse Kreek
- Eiland van Brienenoord
Sportcampus
De Sportcampus is hét multifunctionele park waar alles draait om sport, zowel indoor als outdoor.
Hier komen topsporters van Feyenoord, maar ook sporters van voetbal- en atletiekverenigingen en
schoolsportverenigingen samen. Het multifunctionele karakter maakt uitwisseling van programma
en medegebruik van velden mogelijk. Informeel gebruik is ook mogelijk, bijvoorbeeld voor kinderen
uit de buurt die een potje willen voetballen. Het is een ruim opgezet groen gebied dat intensief
gebruikt wordt. Dit is mede mogelijk door de aanleg van kunstgrasvelden. De Sportcampus biedt
ook ruimte aan bedrijvigheid, gericht op sport en de sportieve economie. Met de combinatie van
sport, onderwijs, sportgerelateerde bedrijvigheid en wonen wordt optimaal invulling gegeven aan
het campusconcept.
De Sportcampus is zowel overdag als ’s avonds een intensief gebruikt gebied met prettige en veilige
routes. De interne routing door de Sportcampus is ook goed ingericht voor het beoefenen van
sporten als skaten, fietsen of wandelen. Doordat de campus onderdeel uitmaakt van de Gordel
van Smaragd (de parkengordel op Zuid) hebben de routes een koppeling met de rest van RotterdamZuid en met de parkstructuur die via het Zuiderpark tot aan de Waalhaven loopt. Belangrijke oorspronkelijke elementen uit landschap en stedenbouw en de aanwezige monumenten verrijken de
Sportcampus en versterken de identiteit van het gebied.

identiteit van de sportcampus; een ruimte mix van sportvelden, scholen, kantoren, wonen en water
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De groene uitstraling van de sportvelden wordt in zuidelijke richting doorgetrokken met grondgebonden woonmilieus in aansluiting op het groenstedelijk karakter van IJsselmonde. Binnen de
campus wordt nog gezocht naar de meest geschikte plek om een goed woonmilieu te kunnen
realiseren. Naar het noorden toe loopt het parkachtige groene karakter van de Sportcampus over
in het meer levendige en stedelijk gedeelte van de Sportcampus. Dit is waar de Sportcampus en
Sportknoop elkaar ontmoeten.
Het overgrote deel van het programma in de Sportcampus bestaat uit sportvelden en de bijbehorende faciliteiten. Circa 160.000 m² is beschikbaar voor diverse sportvelden met bijbehorende
bebouwing voor voetbal, honk- en softbal, atletiek, hockey, tennis of andere sporten waarnaar
vraag ontstaat. Innovatie in de sport heeft voetbal op kunstgras mogelijk gemaakt. Hetzelfde aantal voetballers kan trainen en wedstrijden spelen op een kleiner areaal voetbalvelden. Dat biedt
ruimte voor het toevoegen van andere sporten en functies. Verder is er op de Sportcampus ruimte
voor wonen, onderwijsinstellingen en kleinschalige sportbedrijvigheid. De Sportcampus herbergt
indicatief 225.000 m² gebouwd programma.
De noordzijde van de Sportcampus komt steeds meer in de invloedsfeer van de Sportknoop. Hier
ligt ten zuiden van de Marathonweg de tweede grote sportattractie van Stadionpark, de 400 meter kunstijsbaan. Op loopafstand van het station en tegelijkertijd in de buurt van de sportaccommodaties is dit een zeer geschikte locatie voor sportonderwijs. Hier kan ook de P+R een mogelijke
plek krijgen.

sport
onderwijs

sport
bebouwing

kantoren/
sporteconomie

openbare ruimte

sportcampus; oppervlakte 44 ha
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Sportknoop
Met Sportknoop wordt de Stadiondriehoek bedoeld. Het gebied rondom de openbaarvervoerknoop,
Sportknoop, is een gemengd stedelijk gebied in hoge dichtheid. Hier komen veel mensen samen
en er zijn uiteenlopende functies gevestigd. In de Sportknoop wordt gewoond en gewerkt en
onderwijs gevolgd op de scholen die hier zijn gevestigd. Ook in dit gebied zijn mogelijkheden voor
sport aanwezig in de vorm van routes en veldjes.
Het station zelf en de verbinding over het spoor vormen de schakel in de oost-westverbinding, dit
is vanuit de deelgemeente Feijenoord de voorkant van Stadionpark. Ook in de directe nabijheid
van het station bevindt zich een gemengd programma met onderwijs, wonen, sport en kantoren. De Kuip is prominent aanwezig. Dit monumentale stadion is één van de identiteitsdragers van
Stadion-park. Na 2018 heeft de Kuip haar functie als voetbalstadion verloren en een nieuwe invulling gekregen. Op dit moment wordt een mix van retail, sport, wonen en kantoren verondersteld.
Concrete plannen zijn hier echter nog niet voor.
Sportknoop is de plek waar sportbeleving centraal staat. Langs de centrale as van station naar
stadion zijn de grote sport-iconen gevestigd en in aansluiting daarop bevinden zich, ook langs deze
as, de winkels en leisurevoorzieningen in het thema sport. In deze grote openbare ruimtes, waar
tijdens evenementen grote stromen bezoekers komen, is ook aandacht voor de menselijke maat.
Ook tijdens gewone werkdagen is het een aantrekkelijke verblijfsruimte.

identiteit van de knoop; een stedelijke concentratie van kantoren, retail, scholen, wonen en sportvoorzieningen
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De indicatieve hoeveelheid gebouwd programma in Sportknoop is circa 235.000 m². Wonen,
retail
kantoren, mogelijk locatie Park+Ride, onderwijs, commerciële sportvoorzieningen
en retail vor-

men de programmaonderdelen.

openbare ruimte

wonen

sport
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openbare ruimte
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wonen
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sporteconomie
bebouwing

knoop; oppervlakte ha 24 ha
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openbare ruimte

wonen

sport
onderwijs
openbare ruimte
sport
De nieuwe Kuip is de eyecatcher van Stadionpark. Door de prominente ligging aan de rivier is het
wonen
stadion al van veraf zichtbaar. Aan weerszijden vanaf de Stadionweg ontstaat een nieuwe aantrekStadsentree

kelijk en bijzondere stadsentree met commerciële functies, maar ook met wonen. Hiermee wordt
de oostelijke stadsentree beter vormgegeven. Het programma in de Stadsentree Zuid en Noord
bedraagt samen ongeveer 140.000 m².
Stadsentree Zuid

kantoren/
In het gebied ten zuiden van de Stadionweg, de Noorderhelling,
krijgt de te verplaatsen perifere
sporteconomie
bebouwing
detailhandel van het bedrijventerrein Stadionweg een nieuwe
plek, met een intensievere bebouwing
retail
en een representatieve uitstraling. Ook horeca kan hier in beperkte mate worden gevestigd, passend binnen het stedenbouwkundig concept. Tot slot kan hier wonen een plek krijgen, gesitueerd
aan de Kreek en zo verbonden met Sportdorp. Het programma van Stadsentree Zuid bedraagt circa
55.000 m².

openbare ruimte

perifere detailhandel
wonen

bebouwing
stadsentree Zuid; oppervlakte 10 ha

verdeling ongebouwd vs gebouwd programma

gebouwd programma

identiteit van de stadsentree; een fraaie entree van Zuid met retail, wonen en water aan het Zuiddiepje
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onderwijs

sport
bebouwing
kantoren/
sporteconomie

openbare ruimte

wonen

sport
onderwijs
Stadsentree Noord
openbare ruimte
sport
Rondom het stadion bevinden zich openbare ruimtes ten behoeve van de logistiek van het stadion en
commerciële publieksfuncties, niet zijnde perifere detailhandel. Deze functies, die aansluiten opwonen
de
bestaande retail- en leisurefuncties van de Veranda, zorgen voor levendigheid, juist ook op momenten dat het stadion niet in gebruik is. Met de ligging aan het water is het stadion opgenomen in een
aantrekkelijke route langs de rivier. Met deze kaderoute haakt de openbare ruimte aan op andere
ontwikkelingslocaties zoals de Kop van Zuid en de rivier als stedelijk recreatielandschap.
De ligging aan de rivier maakt de Stadsentree Noord ook bij uitstek geschikt voor wonen. Dit kan
kantoren/
eventueel in combinatie met water, indien dit nodig is voor het
compenseren van waterberging.
sporteconomie
bebouwing
retail
De hoeveelheid gebouwd programma in de Stadsentree Noord bedraagt circa 85.00 m². Het programma bestaat voor circa een derde uit kwalitatief hoogwaardige retail en leisure voorzieningen
met representatieve uitstraling, een groot deel wonen en een zeer klein aandeel kantoren.

kantoren/
sporteconomie
openbare ruimte

retail

wonen

bebouwing
stadsentree Noord; oppervlakte 16 ha
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Park de Twee Heuvels en de IJsselmondse Kreek
Met de inrichting van Park de Twee Heuvels is voortgebouwd op de oorspronkelijke romantische
inrichting uit de jaren zestig van de vorige eeuw. De inrichting is nu weer opener van karakter en
water heeft een belangrijke rol gekregen in de beleving, het gebruik en de ecologische waarde van
het park. Het park is beter aangetakt op de Gordel van Smaragd (de parkengordel op Zuid), zodat
het park uit zijn isolement is gehaald en het gebruik vergroot kon worden.
De IJsselmondse Kreek heeft een landschappelijke en natuurlijke functie gekregen. Het vormt de
ruimtelijke en ecologische verbinding tussen Park de Twee Heuvels en het Eiland van Brienenoord.
De Kreek heeft een functie gekregen als vestigingsplaats voor de natte en de droge natuur en
draagt met natuurvriendelijke oevers en de vulling met ‘schoon’ regenwater bij aan de verbeterde
ecologische draagkracht van het gebied.

identiteit van het park de Twee Heuvels en de IJsselmondse Kreek; historische waterberging, boezem en parkondersteunende functies
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bebouwing
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bebouwing

waterberging

stadsdeelpark

Park de Twee Heuvels &
IJsselmondse Kreek; oppervlakte 30 ha
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Eiland van Brienenoord
De specifieke sfeer die het Eiland van Brienenoord oproept is van groot belang voor de beleving
van stadsnatuur binnen Rotterdam. Het eiland vormt het grootste, en vrijwel het enige, buitendijkse
natuurterrein in het Rotterdamse deel van de Nieuwe Maas. Naast volkstuinen en een paar
recreatieve voorzieningen is een groot deel van het eiland bedekt met bos (deels aangeplant deels
natuurlijk). Ook zijn er enkele open ruimten. Aan het Zuiddiepje zijn de kansen om de riviernatuur
5

waar dit gebied zijn kracht aan ontleent verder uitgebouwd.

Voor het in stand houden van het stroomprofiel en bergend vermogen van de Nieuwe Maas is
mogelijk een aanpassing nodig aan de kop van het Eiland van Brienenoord. Ter plaatse van het
voormalige bouwdok wordt daarvoor een stuk land afgegraven om hier riviernatuur te realiseren
met grienden en biezenzomen. Het natuurlijke

Eiland van Brienenoord levert een interessant

contrast op met de grootstedelijkheid van het nieuwe stadion aan de landzijde. Het eiland vormt
zo een natuuroase in de stad, een rustpunt in de drukke ontwikkeling van Stadionpark. Beide
omgevingen (stadion en eiland) versterken elkaars kwaliteit en bieden verschillende belevings- en
gebruiksmogelijkheden.

identiteit van het Eiland van Brienenoord; stadsnatuur en volkstuinen
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stadsnatuurpark

bebouwing
volkstuinen

Eiland van Brienenoord; oppervlakte 21 ha
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De gebiedsontwikkeling Stadionpark dient een zo groot mogelijke betekenis en meerwaarde voor
de stad te hebben. Hoofddoel hierbij is dat het een aantrekkelijk gebied is om in te verblijven en
dat het goed te bereiken is vanuit de rest van de stad. Dit stelt voorwaarden aan de inrichting
van het gebied en aan de uitstraling óp en verbindingen mét de omgeving. Een stevige ruimtelijke
hoofdstructuur die onderdeel uitmaakt van het stedelijk netwerk is onmisbaar. Het gebied heeft
een aantal potentiële kwaliteiten, zoals de ligging aan de Nieuwe Maas en de goede ontsluiting.
Inzet van deze kwaliteiten bij de gebiedsontwikkeling draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit van
Stadionpark. Gemiste kansen uit het verleden kunnen alsnog worden benut. Met de gebiedsontwikkeling van Stadionpark wordt een nieuwe laag toegevoegd aan de ontwikkelingsgeschiedenis
van de stad.
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2008

2028

ONTWIKKELING GEBIED TOT DYNAMISCH STADSDEEL
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STADIONPARK OPGENOMEN IN HET NETWERK VAN ZUID
Al in de jaren twintig van de vorige eeuw maakte Granpré Molière een plan voor Rotterdam-Zuid
met maar liefst zeven oost-westverbindingen over de spoorlijn heen. In de huidige situatie zijn
het er drie. Doel was daarbij het realiseren van een samenhangende stedelijke structuur zonder
barrières. Het plan omvatte een zorgvuldig gecomponeerd systeem van wegen, bebouwing en
openbare ruimtes. Deze ambitie staat nog steeds en wordt gerealiseerd met de gebiedsontwikkeling
Stadionpark.
Het opheffen van de barrièrewerking van het spoor is een belangrijk onderdeel van de gebiedsontwikkeling Stadionpark en cruciaal voor de positionering van Stadionpark in de stad. Daarom
wordt in het plan een overkluizing van het spoor mogelijk gemaakt. De verbindingen naar omliggend stedelijk gebied slechten de barrièrewerking van het spoor. Ze geven het woonmilieu van de
wijken Hillesluis en Vreewijk een impuls en maken het nieuwe station vanuit de deelgemeenten
Feijenoord en Charlois optimaal bereikbaar. Daarnaast wordt het gebied ook beter verbonden met
de wijken en het centrum van IJsselmonde. Zo kan Stadionpark niet alleen intern, maar ook voor
de omgeving (Zuid, Rotterdam, Randstad) als een volwaardig stadsdeel functioneren, waarbij
de verschillende deelgebieden elkaar door de aaneengeschakelde ligging versterken. Het gebied
Sportknoop loopt als het ware door over de overkluizing en heeft een voorkant richting Hillesluis en

Structuurvisie Stadionpark
ruimtelijke hoofdstructuur
de Maas;

P

centrale ruimte met belangrijke gebouwen

stadsboulevard

P

parkway
laan

gordel van smaragd

hoofd waterkering

duurzame waterstructuur

fietsstructuur op stedelijk niveau
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het stationspark.
Ontwikkeling van Stadionpark als volwaardig onderdeel van de stad betekent dat het gebied ook
goed aangesloten moet zijn op het stedelijk wegennetwerk. Daarom worden verbindingen toegevoegd
(voor auto, fiets en voetgangers) en worden bestaande verbindingen verbeterd tot aantrekkelijke,
veilige routes.
Dragers van de ruimtelijke hoofdstructuur zijn de hoofdwegen door het gebied, de doorlopende
langzaamverkeerroutes, en de water- en groenstructuur. De hoofdwegen zijn beeldbepalend voor
de vele bezoekers, forenzen en bewoners die via deze lijnen de stad betreden en verlaten. Het
zijn belangrijke openbare ruimtes in de stad. Continuïteit langs de lange lijnen in de stad is van
belang voor herkenbaarheid en oriëntatie. De continuïteit uit zich in een doorlopend lengteprofiel
in combinatie met eenduidig materiaalgebruik en meubilair en een robuuste groenstructuur. Naast
de bestaande lange lijnen wordt een belangrijke verbinding op Zuid toegevoegd. De Olympiaweg
wordt aangesloten op de Colloseumweg waardoor een nieuwe oost-westrelatie op Zuid ontstaat.
Door middel van langzaamverkeerroutes is Stadionpark verbonden met de directe omgeving.
Daardoor maakt het onderdeel uit van stedelijke systemen voor langzaam verkeer zoals regionale
fietsroutes. Het plangebied wordt met aantrekkelijke routes verbonden met de rivieroever, het
omliggend stedelijk gebied en aan de belangrijke groengebieden in de stad. Verder maakt een
dicht netwerk van routes in het plangebied het mogelijk het gebied optimaal te gebruiken voor
bijvoorbeeld nordic walking, skaten en hardlopen. Bovendien zijn deze routes ook verbonden met
het langzaamverkeersysteem op stedelijk niveau.
De verbindingen over het spoor hebben ook als doel het realiseren van de Gordel van Smaragd,
de robuuste groen- en waterstructuur op Zuid die loopt van Pier 3 in de Waalhaven via het Zuiderpark
naar het Eiland van Brienenoord. Het plangebied en de verbindingen over het spoor zijn een
belangrijke schakel hierin.

verbindingen van de woonbuurten naar de campus en het
wijkpark

routes en oversteken vanuit
Groot-IJsselmonde naar het
Eiland van Brienenoord en het
waterfront

aantrekkelijke verbindingen over
het spoor naar Hillesluis/Vreewijk

verbindingen
van de van
woonbuurten
en de rest
Zuid naar de cam
routes en oversteken vanuit Groot-IJsselmonde

AANSLUITINGEN
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aantrekkelijke verbindingen over het spoor n
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STADIONPARK AAN DE RIVIER
De nabijheid van de rivier als unique selling point van Rotterdam wordt ingezet als kwaliteitsdrager
voor de beoogde gebiedsontwikkeling van Stadionpark. De Nieuwe Maas is van grote betekenis
voor de stad Rotterdam en geldt als belangrijkste openbare ruimte in de stad. De rivier verbindt
Stadionpark met de overige oeverontwikkelingen in de stad en is ook een belangrijke openbare
ruimte op zich en Rotterdams sterkste icoon. Bovendien is de Nieuwe Maas een groot structuurgevend element, dat helpt bij de oriëntatie in het gebied. Het imposante stadion aan de Nieuwe
Maas wordt een nieuw icoon, het symbool en de aanjager voor de ontwikkeling van Stadionpark.
Maar de nieuwe Kuip is eveneens de aanjager voor een veel bredere ontwikkeling en kwaliteitsslag
in de stad, in het bijzonder voor Rotterdam-Zuid.
De nieuwe Kuip, en door de nieuwe verbindingen in het plan ook Stadionpark en Zuid, worden
aan de rivier gesitueerd. De openbare ruimte is zo ingericht dat de wijken en de rivier met elkaar
verbonden zijn. Investeringen kunnen zich hierop richten. Dat betekent onder andere investeren
in het netwerk van langzaamverkeerverbindingen langs de rivier en vanaf het water naar en door
het gebied. Fietsers, sporters, voetgangers en joggers kunnen op een ontspannen manier naar de
rivier komen en er prettig verblijven.
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Wijnhaveneiland
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De realisatie van het Stadionpark met al zijn voorzieningen vraagt om optimale bereikbaarheid
met diverse en schone vervoersmodaliteiten. In het verlengde van het Verkeers- en Vervoersplan
2003-2020, van de Stadsvisie en in het verlengde van de uitkomsten van de bestuursopdracht
Duurzame Mobiliteit, wordt de bereikbaarheid voor alle modaliteiten verzekerd. De groei van de
automobiliteit wordt zoveel als mogelijk in de hand gehouden door maximaal in te zetten op het
openbaar vervoer en de fiets en door het parkeren (zowel in het gebied als op afstand) als sturend
instrument in te zetten.
Duurzame mobiliteit
Mobiliteit is één van de terreinen waar aanzienlijke milieuwinst valt te boeken. De ligging van het
gebied aan meerdere hoofdstructuren (rivier, spoor, snelweg) biedt kansen om een nieuw evenwicht te realiseren tussen verschillende vervoerswijzen. Bij de uitwerking van de verschillende onderdelen van Stadionpark worden duurzame en milieuvriendelijke toepassingen nagestreefd, zoals
bij de ontwikkeling van het vervoersknooppunt vervoer over water en nieuwe duurzame vormen
van vervoer. Per fase in het programma wordt de meest gunstige balans voorgestaan in de bereikbaarheid per openbaar vervoer, auto en langzaam verkeer. De gebiedsontwikkeling Stadionpark
biedt een uitstekend fundament voor duurzame stedelijke mobiliteit, bijvoorbeeld in de vorm van
nieuwe fiets- en wandelroutes.
Openbaar vervoer
In de structuurvisie wordt een structurele verbetering van het openbaar vervoer voorgesteld.
Hiervoor zijn aanpassingen in het bestaande netwerk van openbaar vervoer nodig. Het gaat daarbij
onder andere om het opwaarderen van het huidige evenementenstation Stadion tot een permanent treinstation waar in de toekomst gedurende de gehele dag en met een hoge frequentie
treinen stoppen. Rotterdam Zuid krijgt hiermee, naast station Zuid en station Lombardijen, een
extra NS-station. In eerste instantie is dit een Stedenbaanstation (Stedenbaan is een interregionaal
railvervoerconcept op de spoorlijn van Hillegom en Sassenheim via Leiden, Den Haag en Rotterdam
naar Dordrecht).
Daarnaast wordt ingezet op een nieuwe Zuidtangent (een hoogwaardige openbaarvervoerverbinding
met metrokwaliteit tussen Kralingse Zoom, via Stadionpark, Zuidplein en Stadshavens naar het
NS-station Schiedam Centrum/ Rotterdam Centraal) en op tramlijnen die het gebied doorkruisen
en die Stadionpark met bijvoorbeeld winkelcentrum Keizerswaard en NS-station Stadionpark verbinden.
Het station kan zich – met de nieuwe Zuidtangent, tramlijnen, een mogelijk nieuw regionaal busstation en aanvullend programma – uiteindelijk ontwikkelen tot een Intercitystation en multimodale
vervoersknoop met een directe aantakking op het landelijke treinnetwerk.
Naast het openbaarvervoerknooppunt biedt de nieuwe Kuip aan de Maas kansen voor een grootschalig
en schoon openbaar vervoersysteem over water en allerlei andere innovatieve en duurzame vormen
van individueel openbaar vervoer. De RET gaat vanaf najaar 2010 varen met een permanente
dienstregeling voor OV over water. Deze dienstregeling zal varen van Vlaardingen tot aan Krimpen,
waarin onder andere de halte Veranda is opgenomen.
Fiets
Voor fietsers zijn zowel de regionale fietsroutes als de lokale bereikbaarheid van de (sport)voorzieningen, scholen, woningen en het openbaarvervoerknooppunt van groot belang. In de structuurvisie wordt dan ook een kwalitatief hoogwaardig en fijnmazig fietsnetwerk nagestreefd waarbij het
spoor op diverse locaties gekruist wordt. Hierdoor komen de eerdergenoemde voorzieningen in
Stadionpark vanuit onder andere de deelgemeente Feijenoord (en vice versa) op een aantrekkelijke
fietsafstand te liggen (zoals ook in paragraaf 2.3 beschreven). Goede fietsvoorzieningen betekent
ook de aanleg van voldoende en veilige fietsparkeerplaatsen bij het openbaarvervoerknooppunt en
diverse publiekstrekkende voorzieningen.
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Auto
Het infrastructurele autonetwerk rondom Stadionpark met

de wens om circa 2.000 parkeerplaatsen te realiseren onder

hoofd- en secundaire ontsluitingswegen moet voldoende

en direct naast de nieuwe Kuip, circa 500 parkeerplaatsen

flexibiliteit en capaciteit bieden om zowel het dagelijkse au-

onder de ijsbaan en 2.000 P+R-plaatsen nabij het openbaar-

toverkeer van en naar dit stadsdeel af te kunnen wikkelen

vervoerknooppunt. De ligging nabij de A16 en de koppeling

als het verkeer tijdens de piekmomenten rond evenementen.

aan trein, metro, tram en busstation maken dat deze locatie

Een belangrijke functie is hierin weggelegd voor de Stadionweg,

een enorme P+R-potentie heeft. Verder zullen er (bezoe-

de route via de IJsselmondse Randweg en de route via de

kers)parkeerplaatsen in de openbare ruimte gerealiseerd

Vaanweg/ Victor Hugoweg. Om een robuust autonetwerk

worden, die tevens dienst kunnen doen tijdens een evene-

rondom Stadionpark te realiseren is een nieuwe verbinding

ment in de Kuip.

nodig. Het gaat hierbij om een nieuwe verbinding tussen de
Olympiaweg en de Colosseumweg. Daarnaast is capaciteits-

De nieuwe Kuip is een specifieke ontwikkeling in het gebied

uitbreiding nodig op een aantal wegvakken en kruisingen in

die – gezien de modal split (verhouding tussen auto’s en

en rond het plangebied.

ander vervoer) en de bezoekerscapaciteit - om een speciale
parkeerstrategie vraagt. Bij een gemiddelde wedstrijd van

Om het verkeer ook tijdens evenementen in goede banen

Feyenoord komt 70% van de bezoekers momenteel nog met

te kunnen leiden, zullen er op stedelijk niveau aanvullende

de auto naar het stadion. Met de groei van de stadioncapaciteit

maatregelen getroffen moeten worden om de openbare orde

naar 80.000 zitplaatsen is het noodzakelijk een behoorlijke

te kunnen handhaven. Daarbij kan gedacht worden aan het

verschuiving in de modal split te realiseren. Het is immers

toepassen van wisselstroken, dynamische route-informatie-

een onwenselijke, zo niet onmogelijke opgave om voor zo-

systemen en tijdelijke gedeeltelijke afsluitingen van wegen.

veel extra bezoekers parkeervoorzieningen dichtbij de Kuip

Uitgangspunt is de wegcapaciteit twee uur voor en na het

te realiseren. Dit zou een te grote aanslag betekenen op

evenement zo efficiënt mogelijk te benutten voor het auto-

de bereikbaarheid en leefbaarheid van Zuid rond en tijdens

en busverkeer van en naar de nieuwe Kuip.

evenementen, die in de toekomst vaker dan nu zullen voorkomen. De parkeerstrategie voor de evenementensituatie

Parkeren en modal split

wordt in paragraaf 3.1 nader uitgewerkt.

In het kader van het parkeren worden verschillende situa-
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ties onderscheiden: een normale werkdag en een situatie

De parkeervoorzieningen in Stadionpark worden zoveel mo-

waarin er sprake is van een evenement. Uitgaande van de

gelijk als clusters verspreid over het gebied. Dit betekent dat

marges binnen het programma (tussen de 300.000 m² en

niet elk gebouw zijn eigen parkeervoorziening zal hebben.

600.000 m², zie paragraaf 2.5) en grove aannames met be-

Dit biedt mogelijkheden om met name het dubbelgebruik

trekking tot parkeernormen zal de behoefte voor het ‘da-

van parkeervoorzieningen beter te organiseren zodat de

gelijkse’ programma ongeveer tussen de 3.000 en 5.500

parkeerplaatsen ook goed in te zetten zijn bij evenementen.

parkeerplaatsen liggen. Hierbij is rekening gehouden met

Bovendien draagt de geografische spreiding van de parkeer-

optimaal dubbelgebruik van parkeerplaatsen tussen verschil-

voorzieningen nagenoeg automatisch bij aan het afvlakken

lende programma-onderdelen (waarbij parkeerplaatsen bij

van de piekmomenten met betrekking tot het aantal ver-

woningen niet worden dubbelgebruikt). Daarnaast bestaat

trekkende automobilisten bij een evenement.
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Samenvattend: Stadionpark is, wanneer er extra investeringen in het openbaar vervoer gedaan
worden, in de toekomst een multimodaal vervoersknooppunt waar alle mogelijke vormen van
verkeer en vervoer aanwezig zijn. Het is daarmee zeer goed bereikbaar voor alle gebruikers. Dit
betekent niet alleen dat er een Intercitystation aanwezig is voor de zakelijke reiziger en voor de
bewoner die bijvoorbeeld op Schiphol werkt, maar ook voor schoolgaande jeugd en studenten.
Deze laatste groep doorkruist het gebied via vele fietsroutes. Het multimodale vervoersknooppunt verbindt Rotterdam-Zuid en het gebied Stadionpark op verschillende infrastructurele schaalniveaus: nationaal, regionaal, stedelijk en wijkniveau. Een aantrekkelijk verblijfsklimaat rondom
de grote voorzieningen, openbaarvervoerhalten en parkeergelegenheden draagt bij aan het goed
functioneren van het hele netwerk. Daarnaast kunnen alle nieuwe vormen van elektrisch en kleinschalig duurzaam vervoer in het gebied aanwezig zijn, waarbij gemakkelijk van het attractiepunt
naar het intercitystation kan worden gegaan. Het gebied is op nationaal en regionaal schaalniveau
goed bereikbaar voor de auto vanaf de A16 en de A15. Grote parkeervoorzieningen en de nieuwe
Park+Ride-voorziening zijn aangesloten op de grote invalswegen. De bereikbaarheid rond evenementen wijkt af van de normale situatie op werkdagen. Dit vergt een aparte aanpak, die in
hoofdstuk 3 verder beschreven staat.

P

Structuurvisie Stadionpark
langzaamverkeersysteem

fietsstructuur op stedelijk niveau;
gebiedsoverstijgende fiets-, wandel- en skateroutes:
- kade van de Maas;
- Stadionweg;
- Marathonweg;
- Gordel van smaragd
(Groene zoom, Buitendijk, Park de twee Heuvels
en de IJsselmondse Kreek)

secundaire langzaamverkeerverbindingen;
indicatie van ligging en aantal verbindingen om
aansluiting te maken met het netwerk van de wijken.
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2 PLANTOELICHTING STADIONPARK
2.5 BANDBREEDTE PROGRAMMATISCHE ONTWIKKELING STADIONPARK

In het kader van de structuurvisie is op twee manieren onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor
toe te voegen programma in Stadionpark. Wat betekent de ontwikkeling van dit gebied voor het
milieu en hoe verhoudt het programma zich tot andere ontwikkelingen in de stad?
In het plan-MER is onderzocht wat de milieueffecten van de Rotterdamse Inzet zijn en of de Rotterdamse Inzet te realiseren is binnen de bestaande of te creëren milieuruimte. Om een indruk
te krijgen van de bandbreedte van de milieueffecten is de Rotterdamse Inzet vergeleken met de
autonome situatie (zonder het project) en met de alternatieven Stadionpark, United en Maas, die
in de loop van 2008 zijn ontwikkeld. De alternatieven verschillen in de locatie van de grote trekkers
(het nieuwe stadion en de 400 meter kunstijsbaan), in de grootte van het aanvullend programma,
en in de bijbehorende verkeersstructuur.
De Rotterdamse Inzet bevat 675.000 m² programma en is vanuit milieuoogpunt realiseerbaar
gebleken indien in de uitwerking rekening wordt gehouden met een aantal maatregelen.
Naast het onderzoek naar de beschikbare milieuruimte is onderzoek gedaan naar ontwikkelingen
elders in stad en regio, naar dynamiek en trends in verschillende sectoren, en naar de betekenis
hiervan voor Stadionpark. Dit heeft geresulteerd in een bandbreedte van toe te voegen programma in het gebied die qua marktruimte en afzetbaarheid op de lange termijn haalbaar lijkt. Daarbij
dient wel opgemerkt te worden dat een verbeterde ontsluiting per openbaar vervoer de condities
schept voor verdichting tot de bovengrens van de bandbreedte. Een gefaseerde gebiedsontwikkeling waarbij ingrepen in de openbaarvervoerinfrastructuur kansen bieden voor toevoeging van
meer programma is dan ook de inzet van de ontwikkelingsstrategie.
In het Stadionpark lijkt 300.000 m² tot 540.000 m² vastgoedontwikkeling mogelijk op de lange
termijn, naast toevoeging van de nieuwe Kuip en de kunstijsbaan. De kwaliteit en het imago van
de locatie spelen een belangrijke rol in de afzetbaarheid van vastgoed op deze plek, naast de
verbeterde ontsluiting per openbaar vervoer die het Stadionpark moet aanhaken op het regionaal
en nationaal netwerk. Hoe beter de bereikbaarheid van Stadionpark met openbaar vervoer, hoe
groter de kans op een verhoogde vraag naar (commercieel) vastgoed op deze locatie.
Vanuit de wens om van Stadionpark een stedelijk gebied te maken dat ook ‘voeding’ geeft aan de
Zuidtangent én gezien het feit dat het inschatten van de afzetbaarheid van programma’s over een
periode van 25 jaar met de kennis van nu erg lastig is, wordt in deze structuurvisie ruimte geboden
aan maximaal 600.000 m² programma. Hiermee is flexibiliteit ingebouwd naar de toekomst. Een
preciezere invulling en kwantificering van het programma worden uitgewerkt in de bestemmingsplannen die volgen op deze structuurvisie. Gekoppeld aan de bestemmingsplannen wordt voor het
toevoegen van detailhandel steeds een distributieplanologisch onderzoek uitgevoerd om te onderzoeken wat op dat moment de daadwerkelijke marktruimte is. Per sector is in deze structuurvisie
aangegeven wat de bandbreedte voor uitbreiding zou kunnen zijn. Deze bevindingen zijn terug te
vinden in pagraaf 3.2.
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2 PLANTOELICHTING STADIONPARK
2.6 GROEISTRATEGIE STADIONPARK

In paragraaf 2.1 is een helder eindbeeld voor Stadionpark geschetst: een gebied dat sport ademt,
met een volledige, hoogstedelijke openbaarvervoerknoop die aansluiting geeft op het landelijke
netwerk. Dit eindbeeld kan bereikt worden via een aantal stappen die gerelateerd zijn aan ingrepen in het openbaar vervoer. Elke stap schept condities voor nieuw programma. De groei van
programma maakt omgekeerd weer meer openbaar vervoer mogelijk. De hieronder omschreven
stadia vormen geen uitgekristalliseerde fasering: sommige stappen kunnen lang duren, sommige
heel kort of kunnen misschien zelfs geheel worden overgeslagen.
Startfase: station Stadion is evenementenstation
In de eerste fase zijn beslissingen over belangrijke toevoegingen aan het openbaarvervoernet nog
niet genomen of is de uitvoering nog niet gereed. De huidige situatie met het evenementenstation
en de tramverbindingen blijft voortbestaan. In deze fase kan wel (specifiek) programma worden
toegevoegd, bijvoorbeeld sportgerelateerd programma op de campus dat niet afhankelijk is van
openbaar vervoer. Een aantal scholen heeft al aangegeven dat ze zich snel in het gebied willen
vestigen. De ontwikkeling ter plaatse van het huidige bedrijventerrein Stadionweg en de Noorderhelling gaan eveneens in deze fase van start. Hier is woningbouw voorzien en in beperkte mate
6

perifere detailhandel (PDV ) en retail.
Bijzondere functies die ook in deze fase al gerealiseerd kunnen worden zijn de 400 meter kunstijsbaan en de nieuwe Kuip. Rotterdam stuurt er uiteraard op aan de Zuidtangent in combinatie met
het NS-station tijdens het WK van 2018 in gebruik te hebben. Het is echter niet gegarandeerd dat
dit feitelijk mogelijk is. Rotterdam is voor besluitvorming en financiering afhankelijk van hogere
overheden en de NS. Daarnaast is het voorbereidings- en uitvoeringstechnisch zéér ambitieus om
een complex bouwproject als de Zuidtangent tegen die tijd al gereed te hebben.
Stadium 2: Stedenbaanhalte
De toename van het programma in de startfase maakt op enig moment de komst van een stedenbaanhalte in Stadionpark mogelijk (Stedenbaan is een interregionaal railvervoerconcept op
de spoorlijn van Hillegom en Sassenheim via Leiden, Den Haag en Rotterdam naar Dordrecht).
Belangrijk is daarbij dat de voorbereiding van de realisatie van het programma en de realisatie van
het station tegelijk optrekken. In overleg met de hogere overheden en de NS wordt uitgezocht onder welke condities dit kan plaatsvinden. Op een stedenbaanstation stoppen treinen met metrofrequentie. Daarmee wordt het gebied aantrekkelijk voor lokaal en regionaal georiënteerde functies
als onderwijs en kantoren. Deze genereren weer een hogere vervoersintensiteit. Bewoners uit
wijken als Bloemhof en Hillesluis, maar ook bezoekers van grote publiekstrekkende voorzieningen als bioscoop Pathé en de 400 meter kunstijsbaan profiteren natuurlijk van deze verbeterde
bereikbaarheid. Op het moment dat er zicht is op doorgroei naar stadium 3, kan worden gestart
met de ontwikkeling van een openbaarvervoerknoop. Eén van de benodigde ingrepen daarbij is het
aantakken van de bestaande tramverbindingen op Zuid op het station. Het is afhankelijk van de
exacte locatie van het station hoe groot deze ingrepen zijn en op welk moment deze investeringen
gedaan kunnen worden. Verleggen van de tramtracés naar het station zou nog een extra impuls
aan het gebruik van het station geven.
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2.6 GROEISTRATEGIE STADIONPARK
Stadium 3: station Stadionpark met halte Zuidtangent
Een grote stap in het verbeteren van het bereikbaarheidsprofiel van Stadionpark is de realisatie
van de Zuidtangent. De Zuidtangent wordt vanuit een groter gebied dan Stadionpark gemotiveerd,
hij heeft namelijk een invloed op zowel de bereikbaarheid van Rotterdam-Zuid als Rotterdam in
zijn geheel. Deze hoogwaardige openbaarvervoerverbinding met metrokwaliteit zorgt voor meer
gebruikers van het gebied en voor de toevoer van extra reizigers naar het station. Een betere
bereikbaarheid en meer bezoekers zijn condities voor verdere ontwikkeling van het plangebied.
De Zuidtangent maakt vooral tijdens evenementen een verschuiving mogelijk in de modal split
(verhouding tussen auto’s en ander vervoer) naar een hoger aandeel OV. Een groter aantal locaties
voor parkeren op afstand komt dan eveneens binnen redelijke reisafstand per openbaar vervoer
te liggen.
Stadium 4: Intercitystation en overstapmachine
De volgende stap is de opwaardering van het stedenbaanstation naar een intercitystation. Een
intercitystation is voor dit gebied en voor Rotterdam-Zuid van cruciaal belang omdat hiermee
een aansluiting op het Randstedelijk netwerk tot stand komt. Voor bewoners van Rotterdam-Zuid
komen andere werklocaties binnen bereik en Rotterdam-Zuid, met Stadionpark voorop, komt als
werklocatie in het Randstedelijk netwerk te liggen. De verwachting is dat met de aanleg van de
7

Zuidtangent snel de stap gemaakt kan worden van fase 3 naar deze fase. De prognoses geven
aan dat er met de Zuidtangent, trams, een regionaal busstation en een P+R-voorziening in principe
voldoende reizigers gebruik maken van Station Stadionpark om hier een intercitystatus aan toe te
kennen. De beslissing om aan station Stadionpark een intercitystatus toe te kennen ligt echter bij
de hogere overheden en de NS. Belangrijke randvoorwaarde hierbij zal zijn dat er sprake is van
een ‘dynamische’ stationsomgeving: in de directe omgeving van het station zal sprake moeten zijn
van concentratie van gevarieerd programma, waarbij er gedurende de gehele dag sprake is van
aanzienlijke reizigersstromen.
Eindfase: Knooppunt Stadionpark
Met een volledige openbaarvervoerknoop (intercitytrein, metro, bus, tram, waterbus, P+R) zijn
alle condities aanwezig voor verdere verdichting van Stadionpark. Ook de timing is goed: de
meeste stedelijke verdichtinglocaties in de binnenstad van Rotterdam zijn naar verwachting tegen
deze tijd ingevuld (gedacht wordt na 2022). Van een transferium kan het knooppunt nu doorontwikkelen naar een bestemming. Het profiel van een gebied als Stadionpark is gewild bij bedrijven
en instellingen met een Randstedelijke oriëntatie. Zij vestigen zich bij voorkeur in gebieden met
gemengd stedelijk karakter en een uitstekende aansluiting op het stedelijke, regionale en landelijke vervoersnetwerk.
doorgroei onderwijs

knoop Stadionpark

kantoren randstad
woningen hoge dichtheden

IC-station & transferium

voorzieningen

zuidtangent

start kantoren regionaal
regionaal onderwijs

stedenbaanhalte

P&R
sportgerelateerde retail & leisure
perifere detailhandel
wonen lage dichtheid
(sport)onderwijs

evenementenstation

nieuwe Kuip
400 meter schaatsbaan
sportcluster

Huidige
situatie

Capaciteit OV

ONTWIKKELINGSSTADIA STADIONPARK
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3 THEMATISCHE UITWERKING

Stadionpark maakt in 2030 volwaardig deel uit
van de stad. Een gebied met betekenis voor
Zuid door de toevoeging van werkgelegenheid,
opleidingsmogelijkheden
en
sportvoorzieningen.
Maar ook een goed ontsloten woon- en werkgebied.
De toevoeging van programma hangt samen met de
verbeterde OV-bereikbaarheid van het gebied en vice
versa. In dit hoofdstuk is op de thema’s mobiliteit
en bereikbaarheid, programma en openbare ruimte
een nadere uitwerking en onderbouwing van de visie
gegeven.
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OPENBAAR VERVOER ALS DRAGER VAN DE ONTWIKKELINGEN
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3 THEMATISCHE UITWERKING
3.1 MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID

Deze paragraaf beschrijft de opgave op het gebied van bereikbaarheid van het plangebied op de
aspecten auto, openbaar vervoer, parkeren en langzaam verkeer voor zowel de huidige situatie als de
toekomst. Verder wordt onderscheid gemaakt tussen werkdagen en dagen waarop een evenement
plaatsvindt. Dit brengt namelijk een zeer verschillend gebruik van de diverse vervoerwijzen in het
gebied met zich mee. Tenslotte is er steeds een link gelegd met de groeistadia zoals beschreven in
hoofdstuk 2.6.
Huidige situatie werkdag
Autonetwerk
In het Verkeers- en Vervoersplan 2003-2020 is op het schaalniveau van Rotterdam-Zuid en Stadionpark een ontsluitende functie weggelegd voor de Stadionweg, IJsselmondse Randweg, Marathonweg, Colosseumweg/Molenvliet, Olympiaweg/Adriaan Volkerlaan, en de Spinozaweg. De
Stadionweg vormt hierin momenteel vooral een belangrijke autoverbinding met de Kop van Zuid.
De Marathonweg doet ditzelfde voor onder andere de wijken Bloemhof en Hillesluis. De overige
wegen in het plangebied zijn bedoeld als ontsluiting van de wijk.
Openbaar vervoer
Het Stadionpark is in de huidige situatie te bereiken per trein, tram (lijn 23) en bus (lijn 48). De
tramhaltes bevinden zich op de Stadionweg en de Noorderhelling, de bushaltes op de Olympiaweg
en nabij het Maasstad Ziekenhuis. Er stoppen op een normale doordeweekse dag geen treinen op
het (evenementen)station Stadion.
Parkeren en P+R
De meest gebruikte parkeervoorziening in het gebied bevindt zich op de Noorderhelling. Hier zijn
350 P+R-plaatsen beschikbaar voor mensen die op een werkdag met het openbaar vervoer naar
de binnenstad van Rotterdam rijden. Daarnaast zijn er parkeerplaatsen op eigen terrein bij de detailhandel op bedrijventerrein Stadionweg, de sportverenigingen op Varkenoord, en bij het Maasstad Ziekenhuis (voorheen Clara Ziekenhuis). Bewoners kunnen hun auto in de openbare ruimte
parkeren. Bewoners van de Veranda kunnen ook gebruikmaken van de Verandagarage. Er is over
het algemeen geen sprake van een hoge parkeerdruk.
Langzaam verkeer
Langs het gebied Stadionpark lopen overwegend goede vrijliggende fietspaden. In de huidige situatie ontbreekt het echter aan een fijnmazig en logisch netwerk binnen het plangebied. Daardoor
weten fietsers op dit moment niet zo makkelijk hun weg te vinden als zij door het gebied heen willen fietsen, bijvoorbeeld van de Olympiaweg naar het Eiland van Brienenoord. Op het niveau van
Rotterdam-Zuid is het spoor een barrière voor fietsers en voetgangers van Feijenoord naar IJsselmonde (en vice versa). Op stedelijk niveau ontbreekt het aan een goede directe fietsverbinding
van Stadionpark naar de Erasmus Universiteit, Kralingse Zoom en Prins Alexander.
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3.1 MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID
Toekomstige situatie werkdag
Openbaar vervoer

Langzaam verkeer

Voor de ontwikkeling van het gebied is het van groot be-

De routes van en naar de sportvoorzieningen en scholen op de

lang dat het huidige evenementenstation Stadion in eerste

campus, de woningen langs de Stadsentree, het openbaarvervoer-

instantie als Stedenbaanstation in de normale (dagelijkse)

knooppunt en natuurlijk de nieuwe Kuip zullen zoveel mogelijk voor-

diensregeling wordt opgenomen. Later kan het station uit-

zien worden van veilige, directe en comfortabele fietsvoorzieningen.

groeien tot een volwaardig openbaar vervoerknoop met een

Goede fietsvoorzieningen gaan uiteraard wel gepaard met de aanleg

Intercitystation, Zuidtangent met metrokwaliteit, trams,

van voldoende en veilige fietsparkeerplaatsen. Gezien de gewenste

bussen, P+R en aanvullend programma. De haalbaarheid

verschuiving in de modal split (verhouding tussen auto’s en ander

van een permanent NS-station bij Stadionpark dient de ko-

vervoer) zullen er in het kader van ketenmobiliteit voldoende fiets-

mende jaren verder te worden uitwerkt in overleg met de

parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd op populaire bestem-

rijksoverheid en de NS.

mingen in het gebied, zoals het station, de nieuwe Kuip, en de 400

Het openbaar vervoerknooppunt heeft een centrale plek in

meter kunstijsbaan. De exacte hoeveelheid stallingsvoorzieningen,

de gehele gebiedsontwikkeling en bevindt zich tussen het

die een significante hoeveelheid ruimte vereist, zal in de vervolgfase

Varkenoordseviaduct en het Marathonviaduct. De Zuidtan-

bepaald worden.

gent kruist het spoor ongelijkvloers. De exacte locatie hiervan wordt nader onderzocht in het kader van de planvor-

Autonetwerk

ming voor de Zuidtangent. Voor het intercitystation wordt

In de structuurvisie vindt de hoofdontsluiting van het Stadionpark

rekening gehouden met de aanleg van tramlijnen. Verder

plaats via de Stadionweg, de route via de IJsselmondse Randweg en

wordt een ruimte gereserveerd om een nieuw busstation

de route via de Vaanweg/ Victor Hugoweg. De Stadionweg zorgt er-

te vestigen – direct aansluitend op de ingang van het sta-

voor dat het Stadionpark via het IJsselmondseplein nagenoeg direct

tion – dat ruimte kan bieden aan streekbussen afkomstig uit

ontsloten wordt vanaf de A16. De verwachting is dat de A16, door

de Hoeksche Waard en Ridderkerk/ Drechtsteden. Dit kun-

ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen in de hele Randstad,

nen zowel doorgaande als eindigende lijnen zijn, zodat ook

ter hoogte van het IJsselmondseplein in de toekomst drukker wordt.

rekening gehouden zal moeten worden met de benodigde

Daardoor zal in de spitsperioden frequenter congestie optreden. In

bufferruimte.

het kader van het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) wordt door diverse overheidsinstanties gezocht naar

Kansen liggen er bij het openbaar vervoer over water. Rot-

mogelijke oplossingen voor dit probleem. Voor Stadionpark biedt de

terdam werkt in regionaal verband aan een grootschalig en

IJsselmondse Randweg een alternatieve verbinding voor automobi-

schoon (uiteindelijk emissieloos) openbaarvervoersysteem

listen uit de richting Dordrecht/ Breda (A16). Vanaf het Kreekhui-

over water dat een hoge frequentie heeft en ook optimaal

zenplein kan het verkeer vanuit zuidelijke richting vervolgens kiezen

gebruikt kan worden ten tijde van een evenement in de

om via de Grote Kreek of via de route Molenvliet/Colosseumweg en

nieuwe Kuip. Hiervoor worden er aan het waterfront aan-

vervolgens via de nieuwe verbinding naar de Olympiaweg naar het

legsteigers opgenomen, die ontsloten worden door logische

Stadionpark te rijden.

voetgangers- en fietsroutes.

De route via de IJsselmondse Randweg vormt daarnaast, samen met
de route via de Vaanweg/ Victor Hugoweg een directe route tussen

Aanvullend op bovenstaande OV-systemen zijn er diverse

Stadionpark en de A15 (westelijke richting) en de A29 (Hoeksche

routes van Stadionpark naar de omliggende gebieden waar

Waard en Zeeland).

kleinschalig individueel openbaar vervoer rendabel ingezet
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kan worden. De ambitie is om innovatieve en duurzame vor-

Naast een tweetal belangrijke hoofdontsluitingen kent het gebied

men van vervoer, zoals fietstaxi’s en elektrische tuk tuk’s,

ook een aantal ontsluitingswegen van een lagere orde. Deze zor-

al zo veel mogelijk vanaf het begin mee te nemen in de

gen voor de robuustheid van het verkeerssysteem en maken een

planvorming.

goede spreiding van het verkeer tijdens evenementen mogelijk. Het
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betreft de Breeweg/ Strevelsweg/ Marathonweg, de Olym-

kansen om met name het dubbelgebruik van parkeervoor-

piaweg/ Adriaan Volkerlaan, de Groeninx van Zoelenlaan, de

zieningen beter te organiseren door deze niet versnipperd

Grote Kreek, de Colosseumweg/ Molenvliet en de Laan op

onder elke ontwikkeling te realiseren, maar door de parkeer-

Zuid. Hier zullen op wegvak- en kruispuntniveau aanpassin-

voorzieningen zoveel mogelijk geclusterd te spreiden over

gen gedaan moeten worden om het verkeer in de toekomst

het plangebied. Zij zijn zodoende ook goed in te zetten bij

te kunnen verwerken (zie Plan-MER Stadionpark). Voor de

evenementen. Bezoekers van kantoren, sportvoorzieningen

gewenste flexibiliteit in het netwerk is een nieuwe verbin-

en niet-commerciële functies kunnen hiervandaan naar hun

ding tussen de Olympiaweg en de Colosseumweg essentieel.

bestemming wandelen.

Deze verbinding zorgt ervoor dat het verkeer van en naar
Stadionpark op verschillende manieren in zuidelijke richting

Uitgaande van de marges binnen het programma (tussen

het gebied kan verlaten. Daardoor zal de verwachte toe-

de 300.000 m² en 600.000 m², zie paragraaf 2.5) en grove

name van het verkeer op wegen als de Smeetlandseweg of

aannames met betrekking tot parkeernormen zal de be-

de Grote Kreek minder groot zijn. De wenselijkheid en de

hoefte voor het ‘dagelijkse’ programma ongeveer tussen de

haalbaarheid van een optimalisatie van het robuuste auto-

3.000 en 5.500 parkeerplaatsen liggen. Hierbij is rekening

netwerk zal in de vervolgfase nader worden onderzocht.

gehouden met optimaal dubbelgebruik van parkeerplaat-

Door de ontwikkeling van het gebied, dat nu vooral goed be-

sen tussen verschillende programma-onderdelen (waarbij

reikbaar is met de auto, zullen op de secundaire ontsluitings-

parkeerplaatsen bij woningen niet worden dubbelgebruikt).

wegen accenten gaan verschuiven. Zo zal de Marathonweg

Daarnaast bestaat de wens om circa 2.000 parkeerplaatsen

anders ingericht worden om de grote stromen stadionbezoe-

te realiseren onder en naast de nieuwe Kuip, circa 500 par-

kers en mogelijk nieuwe tramlijnen te kunnen faciliteren. In

keerplaatsen onder en naast de ijsbaan en 2.000 P+R-plaat-

de vervolgfase zal nader onderzocht worden hoe zich dat in

sen nabij het openbaarvervoerknooppunt.

het uiteindelijke profiel van de Marathonweg verhoudt tot de
functie die de Marathonweg vervult in de ontsluiting van met

Bij het dubbel gebruiken van parkeerplaatsen moet wel aan

name Feijenoord en Charlois.

een aantal randvoorwaarden worden voldaan:
- de parkeerplaatsen waar in de planvorming op gerekend

Als laatste in de rangorde van ontsluitingswegen komen

wordt, moeten straks ook daadwerkelijk beschikbaar zijn

de Smeetlandseweg, Stadionlaan en de Sportlaan. Die zijn

- de parkeerplaatsen die bij de verschillende functies gerea-

vooral bedoeld voor de bewoners van de sportcampus,

liseerd worden, moeten ook geschikt zijn voor dubbelgebruik

Sportdorp, Kreekhuizen en diverse scholen en overige voor-

(wat betreft toegankelijkheid, ontsluiting, verwijzing, etc.).

zieningen die langs deze wegen liggen.

De genoemde randvoorwaarden maken dat het de voorkeur
geniet om de parkeervoorzieningen in collectief verband te

Parkeren bij ruimtelijke ontwikkelingen

realiseren en te exploiteren. Door grote parkeervoorzienin-

Het Rotterdamse parkeerbeleid houdt in dat er bij het reali-

gen te clusteren en te spreiden over het gebied kan de be-

seren van nieuwe ontwikkelingen een parkeereis wordt ge-

schikbaarheid en kwaliteit worden gegarandeerd. Bedrijven

steld. Op basis van de gemeentelijke parkeernormen wordt

in het gebied kunnen parkeerplaatsen huren in de collectieve

vervolgens berekend hoeveel parkeerplaatsen er minimaal

parkeervoorzieningen. Voor de exploitatie zou een Parkeer

moeten worden gerealiseerd ‘op eigen terrein’. In een be-

BV Stadionpark kunnen worden opgezet door private par-

stemmingsplan kunnen eventueel aanvullende eisen worden

tijen in samenwerking met de gemeente.

geformuleerd. Ontwikkelaars zijn zodoende verantwoordelijk voor de aanleg van hun eigen parkeervoorzieningen.
De totale gebiedsontwikkeling van Stadionpark biedt echter
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Huidige situatie tijdens evenementen
Het evenement en de bezoeker
Feyenoord speelt de thuiswedstrijden meestal in het weekend of doordeweeks in de avonduren.
De meeste supporters van Feyenoord komen 1 tot 1,5 uur voor de wedstrijd aan. 50% van de
bezoekers van thuiswedstrijden komt van buiten de regio Rotterdam en parkeert de auto op ‘vaste’
plekken in de wijken eromheen. Dit is omdat deze mensen de omgeving vaak goed kennen. De
bezoekers van de uit spelende club komen met georganiseerd trein- of busvervoer naar de Kuip.
Concerten worden meestal gehouden in de avonduren. In het drukste uur komt 50% van de bezoekers aan bij de Kuip. Deze mensen komen voor een groter deel van buiten de regio en zijn
veelal onbekend in de omgeving van het stadion. Na afloop vertrekt het grootste deel van de bezoekers via verschillende routes binnen een uur.
Autonetwerk
De Stadionweg, IJsselmondse Randweg, Vaanweg en de Laan op Zuid vervullen in de huidige
situatie een belangrijke functie voor de ontsluiting van het stadion. De Stadionweg, waarvan ter
hoogte van het stadion enkele rijstroken voor en na het evenement worden afgesloten, zit tijdens
wedstrijddagen en evenementen aan de maximale capaciteit. Zeker bij wedstrijden of evenementen waarbij het stadion volledig is gevuld, loopt het verkeer richting de A16 vast. Vooral in de
avondspits is dit kritisch aangezien er bij een concert een overlap kan zitten tussen de avondspits
(stad uit) en de verkeersstroom naar de Kuip toe.
Door de grote pieken na een wedstrijd of een concert zit er in de huidige situatie weinig rek in de
afrijdcapaciteit van de toeleidende wegen naar de A16. De IJsselmondse Randweg is in de huidige
situatie niet zwaar belast en biedt op de momenten dat het Stadionpark zijn piekmomenten heeft
theoretisch een restcapaciteit. Deze overcapaciteit is kleiner tijdens koopzondagen op woonboulevard Reyerwaard. De Vaanweg, die een belangrijke functie vervult voor de ontsluiting van de
binnenstad, is ook een belangrijke route voor mensen die hun auto in de wijken parkeren. Op de
Vaanweg zelf kan het verkeer afgewikkeld worden. Op de meeste wegen tussen de Vaanweg en
de parkeerplekken is de capaciteit beperkt. De secundaire route naar het stadion via de Laan op
Zuid loopt grotendeels ook over wegen die op koopzondagen veel gebruikt worden om de parkeergarages in het centrum te bereiken. De capaciteit is beperkt en dat verklaart mede het relatief
geringe aantal bezoekers van het stadion dat via deze weg naar een parkeerplaats in de omgeving
van de Kuip rijdt.
Als laatste de Olympiaweg. Ook deze weg wordt enkele uren voor en na het evenement afgesloten
voor doorgaand autoverkeer om voetgangers vanuit het station veilig naar het stadionplein te
geleiden.
Openbaar vervoer
Het grote verschil met een dagelijkse situatie is dat het station Stadion tijdens evenementen wel
in gebruik is en er dus met enige regelmaat treinen stoppen. De NS laat gedurende twee uur voor
en twee uur na een evenement 4x per uur een extra pendeltrein rijden tussen Rotterdam Centraal
en station Stadion. Gedurende deze periode stopt hier ook 2x per uur de reguliere stoptrein uit
Dordrecht. De RET doet hetzelfde en laat 9x per uur extra trams rijden tussen Rotterdam Centraal
en de Kuip. Is het evenemententerrein bij de Beverwaard in gebruik, dan rijden alle extra trams
door tot bij de Beverwaard.

70

GEMEENTE ROTTERDAM 11 FEBRUARI 2010

Parkeren en modal split
Ondanks de goede ontsluiting met het openbaar vervoer komt 20% van de Feyenoordsupporters in
de huidige situatie met de trein en de tram naar het stadion (bij concerten ligt dit gemiddeld rond
de 30 %). 70% van de bezoekers komt met de auto. Deze mensen kunnen parkeren op de parkeerplaatsen P1-P6 en langs de Olympiaweg. In totaal gaat het om ongeveer 5000 parkeerplaatsen. De resterende parkeervraag wordt opgevangen door parkeren op afstand (op het evenemententerrein Beverwaard) en in de (woon)wijken rond de Kuip, waar bezoekers hun auto op ‘vaste’
plekken parkeren aangezien ze de omgeving vaak goed kennen. Bij een gemiddelde thuiswedstrijd
van Feyenoord staan naar schatting van de verkeerspolitie ongeveer 5.000 tot 6.000 extra auto’s
geparkeerd in de wijken direct rond het stadion. Dit leidt tot overlast voor omwonenden.
Langzaam verkeer
Circa 10% van de huidige bezoekers komt met de fiets of wandelend naar het stadion. Goede comfortabele fietsvoorzieningen en voldoende fietsparkeerplaatsen bij het stadion zouden het fietsgebruik kunnen doen toenemen.

P
P
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P
P

P
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parkeren in de wijken exclusief Sportdorp

P
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Toekomstige situatie tijdens evenementen
Met de groei van het stadion naar 80.000 zitplaatsen wordt de mobiliteitsopgave voor een toekomstige evenementensituatie steeds groter. Rotterdam stuurt er op aan de Zuidtangent in 2018,
gelijktijdig met de opening van het nieuwe stadion, gereed te hebben. De mogelijkheid is echter aanwezig dat de realisatie van de Zuidtangent in de tijd naar achteren schuift. Vooral in het
stadium waarin er wel een nieuwe Kuip is maar de Zuidtangent nog op zich laat wachten, is
een goede modal split (verhouding tussen gebruik van openbaar vervoer, auto, fiets en andere
vervoermiddelen) een uitdaging. Dit vergt slimme maatregelen op het gebied van parkeren, het
autonetwerk, dynamisch verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement (combi-kaarten, stimuleren van fietsgebruik, carpoolen, etc.). Daarnaast is de inzet om het parkeren in de omliggende
woonwijken zo veel mogelijk te beperken.
In deze paragraaf wordt beschreven welke mogelijkheden er zijn om het nieuwe stadion op een
efficiënte en gestructureerde wijze bereikbaar te maken voor in totaal 80.000 bezoekers. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende twee situaties:
1. Situatie zonder Zuidtangent
2. Situatie met Zuidtangent
Uiteraard hangen de keuzen die worden gemaakt ten aanzien van de bereikbaarheid tijdens evenementen in de verschillende groeistadia wel sterk met elkaar samen. Keuzen die worden gemaakt
in de beginfase zijn richtinggevend voor de eindsituatie. Het is belangrijk dat in de fase zonder
Zuidtangent alvast wordt voorgesorteerd op het geambieerde reisgedrag in de situatie met Zuidtangent.

0,1%
0,4%
0,3%
3,9%
0,4%

75,3%

4,3%

0,8%
5,1%

7,3%
1,6%

0,6%
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Situatie zonder Zuidtangent
Wanneer het nieuwe stadion in 2018 wordt geopend en de Zuidtangent nog niet gereed is, zal er
tijdens evenementen in principe sprake zijn van een zelfde bereikbaarheid per openbaar vervoer
als in de huidige situatie: er rijdt gedurende twee uur voor en twee uur na de wedstrijd 4x per
uur een extra pendeltrein tussen Rotterdam Centraal en station Stadion, de reguliere stoptrein uit
Dordrecht krijgt 2x per uur een extra stop en 9x per uur rijden er extra trams tussen Rotterdam
Centraal en het plangebied (en eventueel door naar de Beverwaard).
In 2018 kunnen er 6.000 tot 8.000 parkeerplaatsen aanwezig zijn in het plangebied die tijdens
evenementen beschikbaar zijn voor bezoekers van het stadion. Deze parkeerplaatsen zijn voor een
deel bestaand, en voor een deel (tijdelijk of permanent) nieuw te realiseren. De parkeerplaatsen
in het plangebied liggen voornamelijk onder en naast het nieuwe stadion, op de Veranda, in de
Stadiondriehoek, op de Noorderhelling en langs de Olympiaweg. Daarnaast zijn op loopafstand
van het plangebied in 2018 circa 4.000 parkeerplaatsen aanwezig die tijdens evenementen mogelijk gebruikt kunnen worden door bezoekers van het stadion. Deze parkeerplaatsen bevinden
zich op korte afstand van het plangebied, op geconcentreerde locaties waar ze weinig overlast
veroorzaken voor omwonenden. Bezoekers kunnen zich vanaf deze parkeervoorzieningen te voet
of met kleinschalige (duurzaam) vervoer naar het stadion verplaatsen. Het gaat hierbij onder
andere om locaties als winkelcentrum Keizerswaard, de P+R en de parkeervoorzieningen bij het
Maasstad Ziekenhuis, de parkeerplaatsen van bedrijventerrein Laagjes en een op dit moment nog
braakliggend terrein langs de Laan op Zuid (reserveringslocatie 3e Stadsbrug). Niet alle parkeervoorzieningen op loopafstand zullen tegelijkertijd beschikbaar zijn voor bezoekers van het stadion.
Afhankelijk van het moment van de week gaat het per evenement om circa 3.000 beschikbare
parkeerplaatsen op loopafstand.
Naast de parkeervoorzieningen in het plangebied en op loopafstand, zijn er in 2018 circa 1.5002.000 parkeerplaatsen beschikbaar ‘op afstand’, waarvandaan het stadion met bestaand openbaar
vervoer (trein, tram) op acceptabele wijze bereikbaar is (bijvoorbeeld P+R Beverwaard en P+R
Meijersplein).
Nul-situatie: beperkte bereikbaarheid
Voor de situatie zonder Zuidtangent is berekend hoeveel bezoekers het stadion kunnen bereiken,
wanneer er geen extra maatregelen worden genomen (de nul-variant). Hierbij zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
- Geen extra openbaar vervoer, wel 9x per uur een extra tram naar de Beverwaard;
- 6.000 parkeerplaatsen in het plangebied;
- 3.000 parkeerplaatsen op loopafstand
- 1.750 parkeerplaatsen op afstand, gekoppeld aan bestaand openbaar vervoer
- Geen parkeren in de woonwijken
- Gemiddelde autobezetting van 2,5 personen per auto
- 40/ 45% van de bezoekers die wonen binnen een straal van 5 km van het stadion komt per fiets;
- 50% van de bezoekers die wonen binnen een straal van 2,5 km van het stadion komt te voet.
In totaal zullen in de nul-variant circa 39.000 tot 44.000 bezoekers het stadion tijdens een evenement kunnen bereiken. De capaciteit van het openbaar vervoer is onvoldoende om ten opzichte
van de huidige situatie een absolute groei van het openbaar vervoergebruik te faciliteren. Het
totaal aantal bezoekers dat het stadion kan bereiken is in de nul-variant lager dan in de huidige
situatie. Dit wordt veroorzaakt doordat er in de nul-variant van uit is gegaan dat het parkeren in
de omliggende woonwijken niet meer wordt toegestaan.
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parkeren op afstand gekoppeld aan OV
1 P+R Barendrecht
2 Station Dordrecht/Zwijndrecht
3 P+R Schiedam/Schieveste
4 P+R Schiedam Nieuwland
5 P+R Alexander
6 P+R Beverwaard
7 evenemententerrein Beverwaard
8 P+R Ridderkerk
9 P+R Meijersplein
parkeren op afstand ontsloten door pendeldienst
10 Ahoy
11 P+R Slinge
12 IKEA Barendrecht
13 Reyerwaard
14 Carpoolterrein IJsselmonde
15 evenemententerrein Beverwaard
16 Rivium
17 Stormpolder
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“Draaien aan knoppen”
Er zijn verschillende maatregelen denkbaar die de bereikbaarheid van het stadion kunnen vergroten in de situatie
zonder Zuidtangent. Elke maatregel vormt een afzonderlijke “knop” waar aan gedraaid kan worden, elke knop
draagt afzonderlijk bij aan het vergroten van het maximale aantal bezoekers dat het stadion kan bereiken. Onderstaand overzicht geeft aan, aan welke knoppen in theorie kan worden gedraaid en wat het verwachte effect is van
de afzonderlijke knoppen. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat de effecten van de verschillende maatregelen
niet één op één bij elkaar kunnen worden opgeteld. Het draaien aan de ene knop kan namelijk weer een negatief
effect hebben op het resultaat van het draaien aan een andere knop.

knop 1

5.000 extra parkeerplaatsen op afstand, ontsloten per pendelbus

+ 12.000 bezoekers

knop 2a

gemiddelde autobezetting parkeren in plangebied verhogen naar 3,5

+

6.000 bezoekers

knop 2b

gemiddelde autobezetting voor parkeren in plangebied en op afstand verhogen naar 3

+

3.000 bezoekers

knop 3a

verhogen capaciteit en frequentie trams

+

3.000 bezoekers

knop 3b

verhogen capaciteit en frequentie treinen

+

6.000 bezoekers

knop 3c

inzet OV over water: 12x per uur, 150 personen per boot

+

2.500 bezoekers

knop 4

stimuleren langer verblijf in plangebied: extra OV 3 uur voor en 3 uur na evenement +

7.500 bezoekers

knop 5

40-60% van mensen binnen 7,5 km op fiets, 50% mensen binnen 3 km te voet

5.500 bezoekers

+

DE ‘KNOPPEN’ WAARAAN KAN WORDEN GEDRAAID OM DE BEZOEKERSAANTALLEN TE VERHOGEN

Bij deze tabel dient het volgende opgemerkt te worden:
- Het inzetten van extra parkeervoorzieningen op afstand die niet gekoppeld zijn aan bestaand openbaar vervoer
vereist de inzet van een grote hoeveelheid pendelvervoer. 5.000 extra parkeerplaatsen op afstand betekent ruim
200 ritten extra per pendelbus en/ of OV over water. Dit brengt hoge kosten met zich mee, en ook bij de inrichting
van het plangebied en de toeleidende routes zal hier rekening mee moeten worden gehouden.
- Om de capaciteit van het openbaar vervoer te verhogen, is medewerking nodig van de NS en de RET.
- Parkeren op afstand, het verhogen van het aantal bezoekers per auto, het verlengen van de verblijfsduur in het
plangebied en toename van fietsen en lopen vereist een grote gedragsverandering bij bezoekers van evenementen. Het is niet vanzelfsprekend dat bezoekers langer in het plangebied verblijven voordat ze op de trein stappen.
Het programma en de voorzieningen in het plangebied zullen hier voldoende faciliteiten voor moeten bieden.
Uit de analyse blijkt dat de volgende maatregelen het meeste effect hebben op het totaal aantal bezoekers dat
het stadion kan bereiken:
- Het vergroten van het aantal parkeerplaatsen op afstand;
- Het verhogen van de capaciteit en de frequentie van de trein;
- Het verlengen van de tijd die voor en na een evenement wordt doorgebracht in het plangebied.
Het zoekgebied voor extra parkeerplaatsen op afstand beperkt zich, vanwege de gewenste beperkte reistijd tussen de parkeervoorzieningen en het stadion, in de situatie zonder Zuidtangent met name tot de linker Maasoever.
De inzet van pendelbusvervoer tussen parkeervoorzieningen op de rechter Maasoever (Kralingen) en het stadion
is in deze eerste fase niet wenselijk, omdat deze bussen met toeschouwers stil zullen komen te staan tussen het
autoverkeer op de Van Brienenoordbrug. Uitzondering hierop vormen parkeervoorzieningen bij het Rivium, deze
parkeerplaatsen kunnen per vervoer over water worden verbonden met het plangebied. De pendelbussen en
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waterbussen dienen zo schoon mogelijk te zijn, volgens de dan geldende normen. Ze krijgen in de
verkeersafhandeling prioriteit op het overige verkeer van en naar het nieuwe stadion.
Bestaande P+R-voorzieningen in de stad en de regio zullen niet volledig beschikbaar zijn voor het
nieuwe stadion. Deze parkeervoorzieningen worden op het moment dat er sprake is van een evenement vaak ook (deels) gebruikt door bezoekers van de binnenstad. In bovenstaande analyse is
hier rekening mee gehouden. Om de beschikbaarheid van deze parkeerplaatsen op afstand in de
toekomst te kunnen garanderen moeten keuzes gemaakt moeten worden om bepaalde parkeervoorzieningen te reserveren voor een evenement in het stadion.
Tenslotte zullen voor het medegebruik van een deel van de parkeervoorzieningen, zowel op afstand als op loopafstand, in een vervolgfase afspraken moeten worden gemaakt met eventuele
eigenaren en/ of beheerders van deze voorzieningen.
Het toestaan van parkeren in omliggende wijken is in bovenstaand overzicht niet meegenomen
als mogelijke ‘knop’ om aan te draaien. In verband met overlast voor de omwonenden is de inzet
om het parkeren in de omliggende wijken zo veel mogelijk te beperken. Hierbij dient opgemerkt
te worden dat het wel toestaan van parkeren in de omliggende wijken een forse invloed kan hebben op het totaal aantal bezoekers dat het plangebied tijdens evenementen kan bereiken: 7.000
parkeerplaatsen in de omliggende wijken maakt een toename van 17.500 bezoekers mogelijk.
80.000 bezoekers: 2 scenario’s
In de praktijk zal er aan meerdere knoppen tegelijkertijd moeten worden gedraaid om het nieuwe
stadion zonder Zuidtangent bereikbaar te kunnen maken voor 80.000 bezoekers. De knoppen vormen
gezamenlijk een instrumentarium om het stadion bereikbaar te maken voor 80.000 bezoekers.
Hieronder worden twee voorbeeldscenario’s geschetst waarin inzichtelijk wordt gemaakt op welke
wijze de bereikbaarheid voor 80.000 bezoekers kan worden gefaciliteerd. In het eerste voorbeeldscenario wordt zo veel mogelijk ingezet op parkeren op afstand en op het vergroten van het aantal
inzittenden per auto. In het tweede voorbeeldscenario wordt maximaal ingezet op maatregelen
met betrekking tot vervoersmanagement.
Aan de hand van de twee hierna geschetste scenario’s kan worden geconcludeerd dat het in de situatie zonder Zuidtangent mogelijk is om het stadion bereikbaar te maken voor 80.000 bezoekers.
Om de bereikbaarheid te kunnen garanderen is echter wel een groot aantal, vaak ingrijpende en
kostbare maatregelen vereist. Tevens is afstemming met en medewerking van verschillende betrokken partijen (openbaar vervoerbedriijven, deelgemeenten, stadion en vereniging Feyenoord,
hulpdiensten) noodzakelijk. Op welke mix van maatregelen straks daadwerkelijk wordt ingezet zal
in een vervolgfase in overleg met betrokken partijen moeten worden bepaald.
In de praktijk zal het stadion niet wekelijks voor 100% bezet zijn. De twee voorbeeldscenario’s
gaan uit van de meest extreme inzet van maatregelen. Bij een normale competitiewedstrijd van
Feyenoord zal het stadion naar verwachting slechts voor 75% zijn gevuld. In die gevallen hoeft
niet volledig aan alle ‘knoppen” te worden gedraaid. Dit betekent dat bepaalde (kostbare of minder
wenselijke) maatregelen, slechts enkele keren per jaar ingezet zouden hoeven te worden.
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Voorbeeldscenario 1. situatie zonder Zuidtangent
“Parkeren dichtbij en op afstand”
“In 2018 weet iedereen precies waar hij of zij moet parkeren. Het vervoer van en naar die parkeerplaatsen
is efficiënt en doeltreffend. Daarbij worden bussen ingezet die nergens in de file staan, boten die met uitzicht over de stad richting stadion varen, en zal een deel van de mensen op centrale plekken net buiten het
plangebied parkeren en daar vandaan te voet naar het stadion komen. Het huidige OV wordt optimaal benut en het aandeel mensen dat te voet en met de fiets komt blijft vergelijkbaar met de huidige situatie”
Uitgangspunt
Zo veel mogelijk mensen worden in staat gesteld om (deels) met de auto naar de Kuip te komen. Parkeren
in het plangebied is beperkt, daarom wordt gezocht naar andere mogelijkheden: parkeren buiten het plangebied op loopafstand, parkeren op afstand ontsloten met regulier openbaar vervoer, parkeren op afstand
ontsloten per openbaar vervoer over water en parkeren op afstand ontsloten per pendelbus. Parkeren in
de omliggende wijken is niet nodig. Daarnaast worden sowieso de frequenties en capaciteiten van tram en
trein gemaximaliseerd.
Autobereikbaarheid
- Ruim 6.000 parkeerplaatsen in het plangebied
- 3.000 parkeerplaatsen op loopafstand
- 1.750 parkeerplaatsen op afstand ontsloten met bestaand openbaar vervoer
- 4.750 parkeerplaatsen op afstand ontsloten met 220 busritten
- 1.000 parkeerplaatsen aan de noordzijde van de rivier (Rivium), ontsloten met OV over water
- Autobezetting van parkeerders in plangebied en op loopafstand 3,5 in plaats van 2,5
- Autobezetting van parkeerders op afstand 2,5
- In totaal bijna 17.000 parkeerplaatsen beschikbaar
Openbaar vervoer
- 12 trams per uur in 2 richtingen
- 6 treinen per uur in twee richtingen, maximale inzet lange voertuigen. Vanuit de richting Dordrecht inzet
van langere treinen dan momenteel het geval is.
- OV over water met frequentie 12 per uur, met capaciteit van 150 passagiers per boot (t.b.v. parkeren op
afstand bij Rivium)
- In totaal tussen de 17 en 28 duizend plaatsen in het OV beschikbaar, afhankelijk van de capaciteit van
ingezette treinvoertuigen. Ook een deel van de parkeerders op afstand maakt hiervan gebruik.
Langzaam verkeer
- Aannames ongewijzigd ten opzichte van nul-variant

fiets 6%

lopen 4%
openbaar vervoer 27%

auto 40 %
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parkeren op afstand 24%
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Voorbeeldscenario 2. situatie zonder Zuidtangent
“We nemen de tijd”
“In 2018 wordt een bezoek aan de Kuip een belevenis waarvoor mensen extra tijd uittrekken. Er is veel te
doen in en om het plangebied en langs de looproutes. Daarom komen veel mensen met de fiets en te voet,
en kan de extra capaciteit in het OV die tijdens evenementen wordt aangeboden gedurende langere tijd
worden benut. Mensen die met de auto komen, kunnen ervoor kiezen om met hun volledig bezette voertuig
het plangebied in te rijden, op loopafstand van het gebied te parkeren of om te parkeren op afstand en met
een pendelbus verder te reizen. Parkeren in de wijken is niet toegestaan.”
Uitgangspunt
Bezoekers nemen voor en na een evenement meer tijd om van en naar stadion te reizen. Hierdoor ontstaat
meer capaciteit in het openbaar vervoer: In plaats van twee uur vooraf aan een evenement beginnen mensen reeds vanaf drie uur vooraf bij het stadion te arriveren. Vertrekken gebeurt ook tot drie uur na afloop.
Parkeren op afstand ontsloten per OV over water en parkeren in de omliggende wijken is niet nodig. Parkeren in het plangebied kan alleen met een volle auto. Veel mensen nemen de tijd om te lopen en te fietsen.
Daarnaast worden sowieso de frequentie en de capaciteit van de trein gemaximaliseerd.
Autobereikbaarheid
- Ruim 6.000 parkeerplaatsen in het plangebied
- 3.000 parkeerplaatsen op loopafstand
- 1.750 parkeerplaatsen op afstand ontsloten met bestaand openbaar vervoer
- 3.000 parkeerplaatsen op afstand ontsloten met pendelvervoer
- Autobezetting parkeren in plangebied 3,5 in plaats van 2,5. Parkeren op loopafstand en op afstand wel 2,5
- In totaal bijna 14.000 parkeerplaatsen beschikbaar
Openbaar vervoer
- 9 trams per uur in 2 richtingen
- 6 treinen per uur in twee richtingen, maximale inzet lange voertuigen. Vanuit de richting Dordrecht inzet
van langere treinen dan momenteel het geval is.
- In totaal tussen de 17 en 32 duizend plaatsen in het OV beschikbaar, afhankelijk van de capaciteit van
ingezette treinvoertuigen. Ook een deel van de parkeerders op afstand maakt hiervan gebruik.
Langzaam verkeer
- Meer mensen op de fiets: 40-45% tot maximaal 7 km afstand kuip
- Meer mensen te voet: 50% tot maximaal 3 km afstand van de kuip

fiets 10%

lopen 5%
openbaar vervoer 35%

auto 36%
parkeren op afstand 15%
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3 THEMATISCHE UITWERKING
3.1 MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID

Situatie met Zuidtangent
De realisatie van de Zuidtangent zal leiden tot een sterke verbetering van de bereikbaarheid van
het nieuwe stadion per openbaar vervoer. Zeker in combinatie met een eventuele intercitystatus
van het NS station en een tram- en busknooppunt bij het station, zal het aantal mensen dat het
gebied per openbaar vervoer kan bereiken enorm toenemen. Tevens komt, met name op de Rechter Maasoever (Brainpark, Erasumus-universiteit) een veel groter aantal parkeervoorzieningen op
afstand beschikbaar voor het stadion (gekoppeld aan regulier openbaar vervoer). (zie ook Voorbeeldscenario 3. Situatie met Zuidtangent op pagina 80).
Wanneer het programma van Stadionpark volledig is ontwikkeld, zullen er door dubbelgebruik
van parkeervoorzieningen in het plangebied op doordeweekse avonden en in het weekend circa
1.000 parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor bezoekers van evenementen. Daarnaast kan gebruik
worden gemaakt van 2.000 parkeerplaatsen bij het nieuwe stadion en 2.000 P+R-plaatsen in
het plangebied. De parkeerplaatsen bij de ijsbaan zijn niet beschikbaar voor bezoekers van het
stadion. De ijsbaan zal ook tijdens evenementen gewoon moeten kunnen blijven functioneren, de
bijbehorende parkeerplaatsen zijn bestemd voor bezoekers van de ijsbaan.
Door de uitstekende bereikbaarheid per openbaar vervoer en het grotere potentieel aan beschikbare parkeerplaatsen op afstand gekoppeld aan regulier openbaar vervoer, bestaat er ten aanzien
van de modal split in de situatie met Zuidtangent een ruime keuze. In relatie tot de gewenste
bereikbaarheidsambitie kan een optimale mix worden samengesteld tussen het aantal beschikbare
parkeerplaatsen in het plangebied, het aantal beschikbare parkeerplaatsen op afstand en het gewenste gebruik van het openbaar vervoer.
Wanneer de totale openbaar vervoerknoop (intercity, zuidtangent, trams) is gerealiseerd, kan in
theorie 75% van de bezoekers van het nieuwe stadion het gebied per openbaar vervoer bereiken.
Een deel van deze bezoekers maakt de volledige reis per openbaar vervoer, een deel parkeert de auto
op een parkeerterrein op afstand. De inzet van shuttlevervoer kan tot een minimum worden beperkt.
Aandachtspunten ten aanzien van autonetwerk
Eerdergenoemde hoofd- en secundaire ontsluitingswegen en het slim organiseren van het parkeren binnen de verschillende groeistadia vormen de basis om het verkeer tijdens evenementen in
goede banen te leiden. Het reguleren van het autoverkeer begint al op de snelweg: bezoekers van
het stadion worden middels dynamische route-informatiepanelen op de Ruit geïnformeerd over
de bezetting van de parkeerplaatsen in het gebied. Binnenstadbezoekers worden met hetzelfde
systeem geadviseerd vooral de Maasboulevard en de Vaanweg/Pleinweg te gebruiken om zonder
al te veel oponthoud in het centrum van Rotterdam te komen.
Uitgangspunt bij de algehele verkeerscirculatie tijdens een evenement in de Kuip is dat de Kop
van Zuid, de Veranda, de ijsbaan, de campus en station Stadionpark bereikbaar blijven. Door de
ligging van de nieuwe Kuip aan de overzijde van de Stadionweg is het noodzakelijk voorzieningen
te treffen om de grote stroom voetgangers van en naar het stadion te geleiden zonder het doorgaande autoverkeer te hinderen. Door middel van voetgangersbruggen over de Stadionweg zullen
de voetgangersstromen daarom worden gescheiden van het autoverkeer.

Aandachtspunten ten aanzien van parkeren op afstand
Uit evaluaties van evenementen die in het verleden in de Kuip hebben plaatsgevonden blijkt dat
parkeren op afstand een kostbaar maar succesvol instrument is om de parkeeroverlast tijdens
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grootschalige evenementen in de omliggende wijken te beperken. Belangrijke voorwaarden voor het goed functioneren van parkeren op afstand zijn:
- het afsluiten van de wijken rondom het stadion voor stadionbezoekers en het invoeren van een systeem zodat
bewoners wel toegang hebben tot het gebied;
- het aanbieden van kwalitatief goed openbaar vervoer om te voorkomen dat bezoekers te lang in overvolle bussen zitten voordat ze bij het stadion aangekomen zijn;
- het realiseren van parkeerplaatsen op afstand op een goede locatie die logisch gesitueerd is ten opzichte van
de Kuip, binnen vijftien minuten met het openbaarvervoer bereikbaar is, in de nabijheid van goede aanrijdroutes
ligt, en veilig is waardoor het ook aantrekkelijk wordt om er de auto te parkeren;
- het bieden van een gunstige tariefstelling ten opzichte van parkeren nabij het stadion of in het gebied.
Zonder deze randvoorwaarden zijn er voor de supporter of bezoeker van het evenement onvoldoende redenen om
de auto op een parkeerplaats op afstand te parkeren.

Overige aandachtspunten ten aanzien van parkeren
Regulering
Om te zorgen dat de beschikbare parkeercapaciteit in het plangebied en op afstand wordt gebruikt zoals bedoeld,
is actieve sturing noodzakelijk. Er zijn meerdere parkeervoorzieningen beschikbaar, sommige op korte afstand,
de rest op grotere afstand. Door middel van tarifering en koppeling van de voetbalseizoenkaart en de concerttoegangskaart met een parkeerkaart is sturing mogelijk. Dit is goed voor zowel de exploitant, de bezoeker, als
de gemeente. De bezoeker weet van tevoren waar hij kan parkeren en hoeveel dit kost, de exploitant kan de
voorzieningen optimaal inzetten, en de gemeente weet dat het verkeer gespreid wordt over de verschillende parkeervoorzieningen, wat weer positief is voor de verkeersafwikkeling.
Spreiding
Het zoveel mogelijk spreiden van de parkeervoorzieningen over het gebied heeft als positief neveneffect dat
er bijna automatisch sprake is van het afvlakken van de piekmomenten met betrekking tot het aantal vertrekkende automobilisten. Een grotere diversiteit in loopafstanden van de Kuip naar de parkeerplaats zorgt er voor
dat mensen ietwat gespreider het gebied verlaten. In die zin is het zowel vanuit het oogpunt van mobiliteit als
dat van openbare orde aantrekkelijk om vertrekkende supporters of evenementenbezoekers middels een goede
programmering langs belangrijke ‘teaserlanes’ te verleiden langer in het gebied te blijven voordat men met de
auto vertrekt.
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Voorbeeldscenario 3. Situatie met Zuidtangent
“Duurzaam”

In 2030 is Stadionpark uitgegroeid tot een bestemming op zichzelf, met het openbaar vervoer als meest
voor de hand liggende vervoerskeuze. Duurzaamheid heeft vaste vormen gekregen. Het openbaar vervoer
is zeer divers, en richt zich op het faciliteren van de individuele verplaatsingbehoefte van reizigers. Dit
geldt ook voor de evenementensituatie. Vanuit alle windrichtingen zijn hoogwaardige openbaar vervoerverbindingen naar Stadionpark beschikbaar met maximaal één overstap, zodat voor bijna iedereen het
openbaar vervoer een reëel alternatief vormt voor de auto. Met 5.000 parkeerplaatsen in het gebied blijft
Stadionpark echter ook met de auto goed bereikbaar.

Autobereikbaarheid
- 5.000 parkeerplaatsen in plangebied beschikbaar voor evenementen
- 2.750 parkeerplaatsen op afstand ontsloten met bestaand openbaar vervoer
(waaronder 1.000 met OV over water)
- Autobezetting van parkeerders in plangebied 3
- Autobezetting van parkeerders op afstand 2,5
- In totaal bijna 8.000 parkeerplaatsen beschikbaar
Openbaar vervoer
- Zuidtangent: 20 metro’s per richting per uur
- 3 tramlijnen met elk 10 minutenfrequentie, dus 18 trams per richting per uur
- 6 stedenbaan treinen per richting per uur
- 4 intercity’s per richting per uur
- OV over water met frequentie van 6x per uur, met capaciteit van 150 passagiers per boot (t.b.v. parkeren
op afstand)
- In totaal tussen de 46.000 en 58.000 plaatsen in het OV beschikbaar, afhankelijk van de capaciteit van de
ingezette voertuigen. Ook een deel van de parkeerders op afstand maakt hiervan gebruik.
Langzaam verkeer
- 40-45% mensen op max 5 km afstand komt fietsend
- 50% mensen op max 2,5 km afstand komt lopend
(aannames ongewijzigd ten opzichte van nul-variant)

fiets 6%

lopen 4%

openbaar vervoer 63%
auto 19%

parkeren op afstand 9 %

82

GEMEENTE ROTTERDAM 11 FEBRUARI 2010

STRUCTUURVISIE STADIONPARK

83

WK TURNEN 2010 WORDT GEHOUDEN IN ROTTERDAM

84

GEMEENTE ROTTERDAM 11 FEBRUARI 2010

3 THEMATISCHE UITWERKING
3.2 PROGRAMMA

In 2030 is Stadionpark een gemengd stedelijk gebied met een mix van functies. Er komen niet alleen
sporters en Feyenoordfans in Stadionpark, er wonen ook mensen en er wordt gewerkt en gewinkeld.
Inspelend op de dynamiek in verschillende sectoren en op ontwikkelingen en potentie in de stad en het
gebied volgt onderstaand een beschrijving van de programmatische ontwikkeling van Stadionpark.
In het Stadionpark lijkt 300.000 m² tot 540.000 m² vastgoedontwikkeling mogelijk op de lange termijn.
Vanuit de wens om van Stadionpark een stedelijk gebied te maken dat ook ‘voeding’ geeft aan de Zuidtangent én gezien het feit dat het inschatten van de afzetbaarheid van programma’s over een periode van
25 jaar met de kennis van nu erg lastig is, wordt in deze structuurvisie ruimte geboden aan maximaal
600.000 m² programma. Hiermee is flexibiliteit ingebouwd naar de toekomst. De 60.000 m² extra programma is flexibel invulbaar en kan bovenop de hoeveelheid programma komen die hierna per functie
wordt aangegeven. Een preciezere invulling en kwantificering van het programma wordt uitgewerkt in de
bestemmingsplannen die volgen op deze structuurvisie.
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Sporten in Stadionpark
De samenleving individualiseert steeds meer. Deze trend

geren van Zuid en hun ouders bewegen in 2016 minimaal 1

is ook waar te nemen in de sportbeoefening en -beleving.

uur per dag.’ Dit maakt onderdeel uit van de sportcultuur op

Er wordt steeds minder in verenigingsverband gesport, ter-

Zuid waar, naast een actieve leefstijl, ook naar een sportieve

wijl individuele sporten als fitness, hardlopen en zwemmen

schoolcarrière en fitnesseconomie (economische bedrijvigheid)

aan populariteit winnen. Fitheid, een gezond lichaam en de

wordt gestreefd.

sportbeleving zijn vaker dan sociale motieven redenen om
9

te sporten .

Het aanbieden van een breed palet van sportmogelijkheden

Daarnaast krijgen mensen het steeds drukker. Met het af-

is cruciaal om deze sportcultuur te realiseren. Het huidige

nemen van de vrije tijd stijgt het aantal combinatiebezoeken

aanbod van sport op complex Varkenoord voldoet niet meer

en individualiseert de sportbeoefening. Ook deze trend is in

aan de vraag, de focus ligt op voetbal en er zijn weinig

sportbeleving terug te zien. Commerciële sportaanbieders

mogelijkheden voor andere sporten. Met de Structuurvisie

bedienen hun klanten met een breed scala aan sportmo-

Stadionpark wordt de ontwikkeling van een multifunctionele

gelijkheden in een luxueuze setting. Voorbeelden hiervan zijn

Sportcampus, met een divers aanbod van sportvoorzieningen,

de fitnesscentra van Achmea Health Center en David Lloyd.

mogelijk gemaakt.

Aangevuld met faciliteiten als horeca, sauna’s, beauty-salons

De Kuip en de nieuwe Kuip, het trainingscomplex van Feye-

en kinderopvang ontstaan verspreid in de stad kleinschalige

noord, de 400 meter kunstijsbaan en het Topsportcentrum

vrijetijdsclusters van hoge kwaliteit. De sport-hopper met

zijn de aanjagers die in belangrijke mate bijdragen aan de

een voorkeur voor laagdrempelige en steeds wisselende

identiteit van ‘sport’ op de Sportcampus. Door modernise-

sportactiviteiten kan hier uitstekend terecht voor een uurtje

ring van sportcomplex Varkenoord ontstaat meer diversiteit

sporten. De Rotterdammer beschikt over een steeds grotere

in het sportaanbod. Er kunnen verschillende sporten beoe-

variatie aan vrijetijdsmogelijkheden en raakt daarbij meer

fend worden en de consument kan naar eigen inzicht het

en meer gewend aan de voortdurende kwaliteitsverbetering

gebruik van verschillende voorzieningen combineren. Ook

van dit aanbod. Op de Sportcampus Stadionpark zal aan deze

zijn er voorzieningen (zoals een clubhuis) die geschikt zijn

wensen tegemoetgekomen worden. Hier kan de Rotterdamse

voor meerdere sporten en sportverenigingen. Daarnaast is

sporter in de toekomst een persoonlijke belevenis ervaren

in het gebied ruimte voor uitbreiding van indoor sportac-

en uit de grote diversiteit aan sport- en leisure aanbod zijn

commodaties, commerciële sportvoorzieningen, en leisure-

eigen (sport-)arrangement samenstellen.

voorzieningen. Het gebruik van deze voorzieningen door
individuen of groepen (los van verenigingslidmaatschap) is

In het Stadionpark is nu al veel ruimte bestemd voor sport:

een kenmerkende eigenschap van deze functies. Door de fo-

de Kuip, het Topsportcentrum, sportcomplex Varkenoord,

cus op sport terug te laten komen in de overige functies die

het sportcomplex Hillesluis, Zwembad IJsselmonde, sport-

zich in het gebied vestigen, zoals bedrijvigheid en onderwijs,

school GoshSport en The Fitnessclub.

kan de sport zijn kracht tonen in Stadionpark.

Er wordt dus veel gesport in Stadionpark, maar in het algemeen is er sprake van bewegingsarmoede op Zuid. Met het
programma voor sociaal maatschappelijke spin-off van de
gebiedsontwikkeling Stadionpark voor Zuid

10

is de ambitie

De bandbreedte voor uitbreiding van gebouwd sportprogramma is 25.000 tot 50.000 m² bruto vloeroppervlak.

neergezet om een actieve leefstijl te bevorderen: ‘Alle jon-
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Sport en onderwijs
Onderwijs is een cruciale schakel in het vernieuwingsproces

van verschillende onderwijsniveaus, bijvoorbeeld een VMBO-

van Rotterdam-Zuid, zowel voor het vasthouden en aan-

naast een MBO-school. Zo wordt de stap naar een vervolg-

trekken van de middengroepen als voor de emancipatie van

opleiding kleiner. Daarnaast beperkt het de schooluitval.

de huidige bewoners. Momenteel is in veel Rotterdamse wijken
(vooral op Zuid) meer dan 60% van de mensen laag tot zeer
11

Scholen en opleidingsinstituten vormen een cruciaal onderdeel

laag opgeleid . Te veel jongeren maken hun opleiding niet

van de Sportcampus. Vanuit de kracht die het gebied als

af of zijn te laag opgeleid voor de beschikbare banen. Maar

sportcluster heeft, wordt een duidelijke relatie gelegd met

er liggen kansen. Nederland vergrijst, maar in Rotterdam

sportonderwijs. Op de Sportcampus wordt onderwijs van

verjongt en ontgrijst de bevolking. In 2017 kent de Rotter-

middelbaar tot hoger onderwijs aangeboden. Nu al hebben

damse bevolking vooral meer kinderen en jongeren tot 30

diverse (sport)opleidingen interesse getoond voor vestiging

12

jaar . Rotterdam-Zuid is jong, hier bevindt zich het kapitaal

in Stadionpark. Met de concentratie van deze scholen wordt

van de toekomst.

een volledige sportcarrière binnen Stadionpark mogelijk
gemaakt. Hiermee biedt het gebied ruimte aan zowel top-

Om optimaal gebruik te maken van het aanwezige kapitaal

sporttalent als aan leerlingen met affiniteit voor sport, die

is aansluiting van onderwijsnetwerken op economische

naast school veel willen sporten of een carrière in de sport-

clusters belangrijk. Door leerlingen al op vroege leeftijd

sector ambiëren. Voorbeelden van opleidingen zijn: Sport

hun toekomstperspectief te laten zien met onder andere

en Bewegen van het Albeda College, een ‘high school voor

stages en uitwisselingen kan schooluitval worden beperkt.

toptalent’, een Rotterdamse dependance van de HALO, en

Onderwijs in een contextrijke leeromgeving helpt daarbij.

opleidingen beveiliging, marketing en communicatie.

De schoolcarrière is gekoppeld aan de beroepspraktijk, aan

Van belang bij het aantrekken van (boven)regionaal func-

bedrijvigheid in de omgeving. Dit betekent concentratie van

tionerende opleidingscentra is een goede bereikbaarheid

VMBO- en MBO-opleidingen bij economische clusters waar

per openbaar vervoer. Ook in het onderwijs is de trend van

de leerlingen van die opleiding direct binding mee hebben.

schaalvergroting merkbaar. Het aantal onderwijsinstellingen

Denk bijvoorbeeld aan medische opleidingen in de nabijheid

dat één bepaalde richting biedt wordt kleiner en leerlingen

van een ziekenhuis.

moeten verder reizen om hun opleiding te volgen. Concen-

Stadionpark biedt zo’n contextrijke leeromgeving, met zijn

tratie is de tendens, scholen zoeken elkaars nabijheid op.

vele sportvoorzieningen en op sport georiënteerde bedrijvig-

Locaties rond openbaarvervoerstations met een goede re-

heid. Zo is Stadion Feijenoord nu al een belangrijke werk-

gionale bereikbaarheid worden daarbij steeds meer gekozen

gever op Zuid. Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs

als vestigingsplaatsen. Investeren in de OV-bereikbaarheid

zijn er maatschappelijke stageplaatsen in Stadionpark en in

van Stadionpark creëert dus een aantrekkelijk vestigingsklimaat

het beroepsonderwijs zijn er snuffel- en beroepsstages als

voor dit type scholen.

opstap om met de sportcultuur in contact te komen. Op Zuid
zijn zowel het VMBO als het MBO goed vertegenwoordigd.
Ook de reputatie en het imago van het MBO in Rotterdam is

De bandbreedte voor uitbreiding van onderwijs is 25.000 tot

goed. Hiervan kan Zuid veel meer profiteren door clustering

50.000 m bruto vloeroppervlak.
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Sport in bedrijf
Sport is niet alleen de wekelijkse atletiektraining of het

in Stadionpark is gevestigd. De verdere ontwikkeling van

bijwonen van een thuiswedstrijd van Feyenoord in de Kuip.

Stadionpark biedt mogelijkheden voor de komst van andere

Aan sport is een hele keten van economische activiteiten

sporteconomische activiteiten naast detailhandel.

gekoppeld. Sportonderwijs speelt hierin een grote rol, maar
ook valt te denken aan sportadviesbureaus in de dienstver-

In Stadionpark kunnen zich bedrijven vestigen die zich met

lenende sector, onderzoek, productvernieuwing, marketing,

sport associëren. Dit kan gaan om zeer uiteenlopende typen

sportmedia, retail (try & buy), promotie, sponsoring, enzo-

bedrijvigheid: van ontwerpers van sportkleding en -schoenen

voorts. Als de hele keten die met sport samenhangt bezien

tot innovatieve technieken in sport en sportmedia. Voor de

wordt, kan het zelfs gaan om een nieuw soort sportgerelateerde

hele keten van sport – van het voetbalveld via de winkel

kenniseconomie.

waar voetbalschoenen worden verkocht, de sport zelf en de

Onder sporteconomie verstaan we hier de bedrijvigheid die

daaraan gekoppelde bedrijvigheid – kan Stadionpark dienen

direct of indirect is verbonden aan sport. Het gaat dan om de

als platform in de stad. De clustering van de verschillende

productie ván en handel ín sportmateriaal, dienstverlening

bedrijven zal niet als vanzelf plaatsvinden maar zoals met de

in de sportsector, sport en media, maar ook sportonderwijs

andere kennisclusters in de stad helpt het enorm als er een

13

en sportgezondheidszorg. Onderzoek

heeft aangetoond

fysiek brandpunt is waar de nieuwe ontwikkelingen zicht-

dat sport in brede zin nu al een belangrijke motor is voor

baar en voelbaar zijn. Dat inspireert. Daar komen mensen

de nationale en stedelijke economie. Aan sport wordt in

en bedrijven met verschillende motieven samen om erva-

Nederland per jaar € 9.4 miljard uitgegeven. Hiervan wordt

ringen, kennis en diensten uit te wisselen. Zo heeft het naar

68% besteed door de sporters zelf, 8% door sponsors en

Rotterdam halen van het Nederlands Architectuurinstituut als

24% door overheden. De directe productiewaarde en de

katalysator en podium bijgedragen aan een sterke en in-

directe werkgelegenheid van sport in Nederland realiseren

ternationaal georiënteerde ‘architectuureconomie’. Voor de

samen een toegevoegde waarde van € 4.5 miljard (€ 55

sport is dat ook heel goed denkbaar: een nieuwe pijler onder

000/fte), wat overeenkomt met 0.85% van het Bruto Bin-

de stedelijke economie die bijdraagt aan de internationale

nenlands Product.

ambities van Rotterdam als sportstad. Stadionpark heeft de
potentie om zo’n pijler te worden en op alle schaalniveaus een

88

In Rotterdam is sportbeoefening evenwichtig over de stad

sportieve hotspot te zijn: het fysieke brandpunt van Rotter-

verspreid, maar de sporteconomie is hier niet per definitie

dam sportstad. Daarmee is niet gezegd dat de omschreven

aan gekoppeld. Van een duidelijke onderlinge clustering van

sporteconomie zich als totale keten zal manifesteren in

sportbedrijvigheid of de clustering bij sportvoorzieningen

Stadionpark. Wel heeft het gebied een bepaalde aantrek-

lijkt momenteel geen sprake te zijn. Wel is zichtbaar dat

kingskracht voor schakels uit dat netwerk. Dat maakt de

sportdetailhandel vooral in de binnenstad van Rotterdam en

locatie uniek en geeft de stad meerwaarde.
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Stadionpark als werklocatie
Werklocaties zijn gebieden waarin de economische functie(s)

De afweging welke locaties potentie hebben om zich op korte

een dominante positie hebben, bijvoorbeeld kantoren,

en lange termijn verder te ontwikkelen tot kantorenlocatie

bedrijven of voorzieningen. Het programmatisch profiel en

wordt op stedelijk/regionaal niveau gemaakt. De ontwik-

anderzijds de vervoerswaarde van een gebied zijn bepalend

kelingsmogelijkheden van een werklocatie worden daarbij

voor de positionering van een werklocatie. Uit de studie

beredeneerd vanuit de kracht van het gebied zelf, maar ook

14

werklocaties 2030

blijkt dat de vraag naar kantoorruimte tot

vanuit de positie die het heeft in het regionale netwerk van

2020 in Rotterdam en de regio te maken heeft met een over-

werklocaties en de kansen in de markt.

aanbod aan kantooroppervlak. Indien Rotterdam niet selec-

Voor Stadionpark geldt dat het huidige bereikbaarheidsprofiel

tief inzet schuift dit overaanbod met alle Rotterdamse plannen

nog niet van een concurrerend niveau is. Daarnaast is het

ook door tot aan 2030, ervan uitgaande dat de vraag na

imago van Rotterdam-Zuid nu nog niet het unique selling

2020 gelijk blijft. Het merendeel van de vraag naar kantoren-

point dat nodig is om Stadionpark als werklocatie te profi-

locaties is gericht op de rechter Maasoever. De markt op

leren. Kijkend naar ontwikkelingen elders in de stad wordt

Rotterdam-Zuid is geringer en meer gerelateerd aan logistiek

de komende tien tot vijftien jaar prioriteit gegeven aan het

en havenbedrijvigheid.

‘afmaken’ van werklocaties in de binnenstad.

Binnen de kantorenmarkt is er sprake van een wijziging in de

Stadionpark wordt daarom niet op korte termijn gepositioneerd

marktvraag. Van snelweglocaties als interessante vestigings-

als grote kantorenlocatie in stad en regio. Wel wordt hier

locaties heeft een verschuiving plaatsgevonden naar locaties

een optimale menging van sportgerelateerde bedrijvigheid

met een multimodaal (met meerdere soorten vervoer be-

in de toekomst mogelijk gemaakt. De inschatting is dat in

reikbaar, zowel auto als openbaar vervoer) en multifunc-

eerste instantie kleinschalige sportgerelateerde bedrijvigheid

tioneel karakter. Plekken waar niet alleen gewerkt wordt

tot ontwikkeling komt waarna op lange termijn, wanneer is

en waar een mix wordt geboden van voorzieningen en een

geïnvesteerd in de OV-bereikbaarheid, wel mogelijkheden

goede auto- en OV-bereikbaarheid zijn in toenemende mate

bestaan tot verdere verdichting en doorgroei naar een

interessant voor ondernemingen. Op termijn is te zien dat er

kantorenlocatie. De locaties voor kantoorontwikkeling in

een tekort ontstaat aan dit type knooppuntlocaties, met een

Stadionpark bevinden zich dan ook in de directe omgeving

hoge vervoerswaarde (met in ieder geval een intercitystation)

van de openbaarvervoerknoop. Daarnaast wordt ook geïn-

en een gemengd stedelijk gebied.

vesteerd in placemaking. Een werklocatie met een aantrekkelijke, leefbare publieke ruimte heeft immers een betere

Met de beoogde gebiedsontwikkeling van Stadionpark is het

positie in de markt.

de ambitie om het gebied krachtiger en als samenhangend
geheel te positioneren. Toch is Stadionpark niet de eerst

De bandbreedte voor uitbreiding van kantoren en sportgere-

aangewezen locatie in stad en regio om zich op korte termijn

lateerde bedrijvigheid is 50.000 tot 100.000 m bruto vloer-

verder te ontwikkelen tot een kantorenlocatie.

oppervlak.

STRUCTUURVISIE STADIONPARK

2

89

3 THEMATISCHE UITWERKING
3.2 PROGRAMMA

Retail, leisure en sportbeleving in Stadionpark
De vrijetijds- en detailhandelssector is dynamisch en continu

plannen voor toevoeging op verschillende plekken in de stad.

in beweging. Vrije tijd wordt niet alleen besteed, maar ook

De focus ligt daarom met name op het versterken van de be-

beleefd. In de ‘beleveniseconomie’ staat niet langer het product,

staande detailhandelstructuur waaronder de binnenstad en

maar de ervaring met het product centraal. Sport- en leisure-

bestaande winkelconcentraties zoals het Zuidplein. Daar-

aanbieders, maar ook retailformules spelen hierop in: veel

naast wordt ingezet op thematische invulling van de grotere

winkels zijn niet meer sec het aanbod van een verzameling

detailhandels-clusters buiten het centrum.

producten, maar een beleveniswereld op zichzelf. Daarnaast

Verder inspelend op de trend van beleving wordt Stadion-

hechten Nederlanders steeds meer waarde aan vrije tijd,

park dé plek voor sportbeleving in Rotterdam. Retail en lei-

echter in de afgelopen decennia is de te besteden vrije tijd

sure met het thema sport versterken het onderscheidend

relatief minder geworden. Consumenten willen de schaarse

vermogen van Stadionpark in de stad. En dat heeft de stad

tijd die overblijft zo efficiënt mogelijk invullen. Bereikbaar-

nodig. De winkels zijn geen trekkers op zich maar maken

heid speelt dan een belangrijke rol en men is bereid veel

deel uit van het totaalconcept, passend bij de Sportcampus

geld voor de vrijetijdsbesteding uit te geven, zolang de be-

en op de route tussen openbaarvervoerknoop en de nieuwe

leving is gegarandeerd.

Kuip. Te denken valt aan try & buy, outdoorsport en combi-

In de strijd om de consument is het onderscheidend vermo-

naties met sporten in het gebied. Bij de invulling van leisure

gen voor steden en winkelcentra steeds belangrijker gewor-

kan bijvoorbeeld gedacht worden aan gaming (virtual reality

den. De trend van thematische ontwikkelingen sluit hierop

games), een sportlounge of de vertoning van sportwedstrijden

aan: gestreefd wordt naar centra die één thema als bindende

op grote schermen. Naast het inspelen op de trend van

factor hebben om een gebied een geheel eigen karakter en

beleving is de positionering van Stadionpark als sterk sportief

aantrekkingskracht te geven om zich daarmee te profileren

brandpunt van Rotterdam dus ook de juiste keuze vanuit het

ten opzichte van andere clusters. Een andere belangrijke

belang van de stad waarin plekken elkaar aanvullen.

trend in het aanbod is de integratie van detailhandelformules
met andere functies om combinatiebezoeken te stimuleren

Aansluitend op de trend van schaalvergroting handhaven de

en bezoekers langer vast te houden. Ook is er sprake van

Stadsregio Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland regels

een zich uitbreidende branchevervaging. Al deze ontwik-

voor de huisvesting van perifere detailhandelsvestigingen

kelingen hebben geleid tot een proces van schaalvergroting

(PDV ). Dit is maar aan een beperkt aantal plekken voor-

dat nog niet ten einde is. Aan de randen van de steden ves-

behouden. In Rotterdam is de Stadionweg aangewezen als

tigen zich steeds meer megawinkels, aangetrokken door de

één van de PDV-locaties. Het is een goed bereikbare plek

lagere grondprijzen en de goede bereikbaarheid.

langs één van de belangrijke uitvalsroutes in de stad. In het

16

gebied bevinden zich momenteel perifere detailhandelsvestiIn Stadionpark bestaat nu al een cluster van sportwinkels.

gingen. Binnen de gebiedsontwikkeling van het Stadionpark

Topshelf en Jumbo golfwereld, gevestigd op de Veranda,

zal het PDV-aanbod in de toekomst geconcentreerd blijven

passen goed binnen het thema van sport en vrije tijd. Recent

aan deze route. Wel zal de hier te vestigen perifere detail-

heeft ook Daka een nieuwe vestiging geopend waarbij in-

handel als onderdeel van Stadsentree een efficiënter ruim-

gespeeld wordt op een wereld waarin trends en ontwik-

tegebruik en hogere kwaliteit en uitstraling moeten krijgen.

kelingen elkaar steeds sneller opvolgen. Hier kan de consu-

Dit betekent dat wordt ingezet op een kwaliteitsverbetering

ment op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen

in het aanbod aan perifere detailhandel op deze locatie.

in sports en lifestyle: ‘beleef de 4 werelden bij Daka sports
united: sport, beach, casual en active’. Op het gebied van
leisure bieden Pathé bioscoop de Kuip en een aantal restaurants
ook mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding in Stadionpark.

De bandbreedte voor uitbreiding van grootschalige en
thematische detailhandel is 25.000 tot 35.000 m² bruto

De dynamiek in de detailhandel in Rotterdam vraagt om fo15

90

vloeroppervlak. Vervanging en kwaliteitsverbetering van het

in totaal zo’n 840.000

PDV aanbod kan tot 45.000 m². Dit brengt de totale band-

m² winkelvloeroppervlak aan detailhandel (waarvan circa

breedte voor uitbreiding en vervanging op 70.000 - 80.000 m²

650.000 m² in de niet dagelijkse sector) en een veelheid aan

bruto vloeroppervlak.

cus. De stad heeft per mei 2008
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Wonen in Stadionpark
Met het Pact op Zuid investeren gemeente, deelgemeenten

de groenstedelijke woonmilieus in aansluiting op de gevari-

en woningcorporaties samen om van Zuid weer een aantrek-

eerde bestaande woongebieden in de directe omgeving.

kelijk woon- en leefmilieu te maken. In de huidige situatie
heeft Rotterdam-Zuid weinig differentiatie in het woningaan-

De aanwezigheid van een volwaardig OV-knooppunt op Zuid

bod. Uit de Grote Woontest (2004 en 2008) is gebleken dat

is op termijn een omgevingskwaliteit die het woonmilieu in

Zuid haar aantrekkingskracht op de huidige en potentiële

Rotterdam-Zuid aantrekkelijk maakt voor kansrijke midden-

bewoners verliest. De woontest van 2008 wijst uit dat bijna

groepen. Mensen die op Zuid wonen kunnen snel via goed

een kwart van de huishoudens in de regio Rotterdam een

openbaar vervoer op hun werk elders in de Randstad komen.

voorkeur heeft voor wonen in een rustige groene woonom-

De directe omgeving van het station heeft met de steeds

geving. Aan deze woonvraag wordt echter nog te weinig

verdere ontwikkeling van het OV-knooppunt potentie om op

beantwoord met als gevolg dat kansrijke groepen wegtrek-

termijn als knoopmilieu te worden ontwikkeld, met een

ken uit de stad, terwijl die juist nodig zijn voor een goed

levendig stedelijk karakter.

evenwicht. Er liggen wel kansen. Rotterdam-Zuid heeft een
jonge, ondernemende bevolking, veel groen en ruimte, en

Gekoppeld aan de betekenis van Stadionpark als sport-

daarmee kansen om uit te groeien tot een plek waar iedereen

brandpunt in de stad zijn er ook twee meer specifieke woon-

met plezier woont, werkt en naar school gaat.

milieus te benoemen. Voor sporters wordt gedacht aan speciale woonvormen, permanente of tijdelijke accommodatie

In en rondom Stadionpark zijn de tuindorpen Sportdorp,

voor topsporters, en interne accommodaties bij scholen die

Kreekhuizen en Zomerland te omschrijven als groenstedelij-

sportonderwijs aanbieden. Vanuit de trend van een gezonde

ke woonmilieus. De Veranda is een woonmilieu dat het best

leefstijl wordt daarnaast gedacht aan ‘welness-wonen’: een

omschreven kan worden als rustig stedelijk in hoge dicht-

woonplek met veel sportfaciliteiten en mogelijkheden tot

heid. Een populair gebied in Stadionpark dat voldoet aan de

sport in de nabije omgeving. Ook aantrekkelijke routes in

wensen van de hedendaagse woonconsument is Sportsingel,

de buitenruimte die uitnodigen tot bewegen zijn belangrijk.

een nieuwbouwproject aan de noordzijde van Sportdorp.

De nadruk ligt op het actief buiten zijn, maar er kunnen ook

Het gaat om eengezinswoningen in een open groene setting

welness-faciliteiten binnen de wooncomplexen aanwezig zijn.

waar duidelijk wordt voldaan aan de woonwens: ‘een gezellige
buurt waar u kunt genieten van ruimte, rust, gezelligheid
en warmte. U heeft het gemak van de stad en toch wonen
17

in het groen

’Voor Stadionpark liggen er kansen om hier

verder aansluiting bij te zoeken. Dit betekent een focus op

STRUCTUURVISIE STADIONPARK

De bandbreedte voor de toevoeging van wonen is 1.000 tot
2.000 woningen (ca. 130.000 tot 260.000 m² bruto vloeroppervlak).
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3 THEMATISCHE UITWERKING
3.3 OPENBARE RUIMTE

Het programma daalt in gebouwde vorm neer in Stadionpark. Tussen en om die gebouwen bevindt
zich de openbare ruimte. Hier speelt zich het stedelijk leven af. Naast drukke en dynamische plekken
kent Stadionpark ook rustige en groene plekken. Het karakter van al deze plekken wordt in deze
paragraaf nader omschreven.
Stedelijke ruimte
Met de stedelijke ontwikkeling rondom de centrale as, tussen het treinstation en het nieuwe stadion,
voegt Stadionpark een nieuw knooppunt toe binnen Rotterdam. Tijdens evenementen domineren
grote hoeveelheden bezoekers de openbare ruimte. Op rustige tijden en weekdagen is het veel
minder druk. De openbare ruimte wordt dan gebruikt door bewoners en gebruikers van de sportcampus, scholen, kantoren en de winkels. De levendigheid van de gevels en de grootte van de
openbare ruimte is van groot belang om deze twee uitersten goed te laten samengaan. Het geheel
wordt zo ontworpen dat zowel rond drukke als op rustige momenten een (sociaal) veilige en prettige ruimte ontstaat.
Stadionpark biedt zo niet alleen rust, ruimte en lucht, juist in de sportknoop biedt de ontwikkeling dynamiek en confrontatie in de positieve zin van het woord. Het karakter van de ruimte
wordt niet alleen bepaald door het station en zijn omgeving, het geheel sluit ook aan op de Veranda
en daarmee de rivier. De openbare ruimte van de Veranda legt een ambitieniveau neer voor wat de
sportknoop zou moeten zijn. Net als de overige knoopontwikkelingen in de stad vraagt de stedelijke openbare ruimte van Stadionpark om een specifieke benadering. Deze moet geschikt zijn voor
evenementen, en daarmee grote hoeveelheden mensen, auto’s en fietsen. Maar ook voor dagelijks
gebruik waarbij minder personen aanwezig zullen zijn.
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Verbindingen
De langzaamverkeerroutes binnen Stadionpark verbinden het projectgebied met de directe
omgeving en zorgen dat het onderdeel uitmaakt van stedelijke systemen voor langzaam verkeer, zoals regionale fietsroutes. Het plangebied wordt met aantrekkelijke routes verbonden
aan de rivieroever, het omliggend stedelijk gebied en de belangrijke groengebieden in de stad.
Dit gebeurt onder andere door de ‘Gordel van Smaragd’ een logische plek te geven binnen de
plannen van Stadionpark. Goede verbindingen met de rivieroevers zijn essentieel. Het maakt
deze belangrijke openbare ruimte van de stad vanuit het plangebied en vanuit verder van
de rivier gelegen gebieden makkelijk bereikbaar. Via Stadionpark en de nieuw toe te voegen
verbindingen over het spoor is zelfs vanuit wijken als Hillesluis en Vreewijk de rivieroever met
snellere en prettigere routes bereikbaar. Deze routes zijn zowel geschikt voor voetgangers en
fietsers als voor skaters, hardlopers en andere sporters.
Ook binnen het gebied worden extra verbindingen gemaakt. Deze routes zullen door de sportcampus en het Park de Twee Heuvels lopen en ze zo ‘open’ maken. Door deze ingrepen is het
mogelijk meerdere rondjes te maken binnen Stadionpark. Bovendien is de route ook verbonden met het langzaamverkeersysteem op stedelijk niveau en deelgemeentelijk niveau.
Niet alleen op het niveau van de langzaamverkeerverbindingen moet het gebied goed aansluiten. Ook voor het autoverkeer is het belangrijk dat het netwerk van de hoofdstructuur
naadloos aansluit op de structuur van de omliggende wijken en buurten. De vormgeving van
de gebiedsontsluitingswegen wordt de komende jaren, net als de hoofdstructuur van de stad,
vastgelegd in principeprofielen die de uitgangspunten voor het maaiveld, de groene inrichting
en de wanden formuleren. Voor het profiel van de Adriaan Volkerlaan/Olympiaweg wordt gedacht aan een parkway, waarbij wordt uitgegaan van de kwaliteiten van het huidige profiel. Een
dergelijke weg heeft een vlak profiel, zonder adressen, met een gescheiden fiets-, wandel- en
autostructuur. Uitgangspunt voor het profiel is het zoveel mogelijk versterken van het ruime
groene beeld met verspreid staande boomgroepen en brede grasbermen.
Het beeld van de lange lijnen die het gebied koppelen aan de rest van de stad is opgebouwd
uit twee elementen: de inrichting van de weg en de bebouwing die erlangs staat. Voor de
vormgeving van het maaiveld, het profiel en de groene inrichting van het hoofdwegennet
zijn op stedelijk niveau uitgangspunten geformuleerd in ‘De Rotterdamse Stijl’. Deze zijn van
toepassing op dit gebied. Zowel de Stadionweg als de Marathonweg/Bree zijn benoemd als
Stadsboulevard. De uitgangspunten voor de stadsboulevard zijn een symmetrisch profiel met
centaal gelegen rijbanen en een middenberm, en een robuuste boomstructuur.
Daarnaast zijn in het handboek ‘De Rotterdamse Stijl’ de dijken als belangrijke elementen langs
de lange lijnen in de stad aangegeven. De dijken scheiden het binnendijks van het buitendijkse
gebied. Ze vormen een cruciale verbindende lijn die verschillende verschijningsvormen kent
door de manier waarop ze vergroeid is met het stedelijk weefsel. Het streven is de rivierdijk
zichtbaar aanwezig te laten zijn langs de Stadionweg, bijvoorbeeld door een groen talud.
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Groen Blauw Raamwerk
Door de opgaven voor water, recreatie, ecologie en groen integraal in de gebiedsontwikkeling Stadionpark op te nemen, ontstaat een krachtig en duurzaam groen-blauw netwerk dat ingezet kan
worden om de verschillende onderdelen van Stadionpark met elkaar en de rest van RotterdamZuid te verbinden.
Stadionpark bevat met de Sportcampus, Park de Twee Heuvels en het Eiland van Brienenoord een
aantal groengebieden van formaat. Deze vervolmaken de Gordel van Smaragd (de parkengordel
op Zuid, die bestaat uit belangrijke groengebieden op Rotterdam-Zuid aangevuld met recreatieve
ankerpunten zoals het evenemententerrein in de Vaanweide). Het formaat van de groengebieden
is van belang voor de biodiversiteit in het betreffende groengebied en voor de differentiatie van
de groene ruimtes in de stad. De bestaande natuurwaarden in zowel Park de Twee Heuvels als het
Eiland van Brienenoord bevestigen dat. Voor het Eiland van Brienenoord is het doel een rustige
ecologische stadsoase te creëren, bruikbaar voor recreatie maar ten dienste van de natuur en de
ecologie.
De specifieke sfeer die het Eiland van Brienenoord oproept is van groot belang voor de beleving
van stadsnatuur binnen Rotterdam: het eiland vormt het grootste, en vrijwel het enige, buitendijkse natuurterrein in het Rotterdamse deel van de Nieuwe Maas. Daarnaast ligt het eiland op
het kruispunt van de grootste ecologische verbindingen in de omgeving: de Nieuwe Maas als oostwest route, met stroomopwaarts een snoer van grotere en kleinere buitendijkse natuurterreinen
zoals de Stormpoldergriend, de griend van Huys ten Donck, en de Grote- en Kleine Zaag. Naar
het noorden toe vormt het eiland een moment in de route over de rivier naar de Eschpolder. Naar
het zuiden toe is het eiland de schakel naar verschillende groene aders op het eiland IJsselmonde,
waaronder die via de Kreek naar Park De Twee Heuvels.
Naast volkstuinen en een paar recreatieve voorzieningen is een groot deel van het eiland bedekt
met bos (deels aangeplant, deels natuurlijk). Ook zijn er enkele open ruimten. Langs de noord- en
de zuidrand liggen oevers met ruimte voor natuurlijke begroeiing: er zijn riet- en biezenzomen en
kleine zandstrandjes. Aan de oostpunt van het eiland ligt een haakvormige kom die bij laag water
droogvalt. In het aangrenzende terrein zijn enige jaren terug in het kader van natuurontwikkeling
nieuwe getijdengeulen gegraven. Het riviereiland nodigt uit tot struinen. De ontwikkelingen die
mogelijk zijn in het Zuiddiepje bieden kansen om de riviernatuur, waar dit gebied zijn kracht aan
ontleent, verder uit te bouwen.
Voor het in stand houden van het stroomprofiel van de Nieuwe Maas is een aanpassing nodig aan
de kop van het Eiland van Brienenoord. Het gaat hierbij maximaal om het verwijderen van het
bouwdok. Hier kan riviernatuur gerealiseerd worden, een gebied met grienden en biezenzomen.
Het ruimtelijk nog meer benutten van de natuuraspecten van het Eiland van Brienenoord levert
een groot contrast op met de grootstedelijke ontwikkeling van een gebouw als het nieuwe stadion.
Het eiland kan daarmee een stadsnatuur oase worden, een rustpunt in de drukke ontwikkeling van
Stadionpark. Beide omgevingen versterken elkaars kwaliteit en bieden verschillende belevings- en
gebruiksmogelijkheden.
Park de Twee Heuvels heeft een ander soort impuls nodig, zodat het kan transformeren tot een
goed gebruikt stadsdeelpark. Het versterken van het park door het introduceren van nieuwe parkondersteunende functies in combinatie met een betere inrichting kan van het park een recreatief
ankerpunt maken. In het voorliggende plan wordt voortgebouwd op de oorspronkelijke opzet van
Park de Twee Heuvels. Hoewel het park er nu sleets bij ligt, heeft dit romantische park uit de jaren
zestig zeker potentie. In een eerste slag kan het park met relatief kleine ingrepen weer op een
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goed recreatief niveau worden teruggebracht om vervolgens in een tweede slag, gaandeweg de
ontwikkeling van Stadionpark, te zoeken naar het ondersteunen van de parkfunctie door betere
routes en meer trekkers te introduceren op het gebied van water, sport, wonen en recreatie. Verbetering van het park zit niet alleen in het aanpakken van het park zelf. Het beter aantakken van
het park aan de Gordel van Smaragd is een belangrijke impuls om het park uit zijn isolement te
halen en het gebruik van het park te vergroten.
Vervolgens is het door het ontwikkelen van de Sportcampus mogelijk een derde ankerpunt aan de
Gordel van Smaragd toe te voegen. Dit cluster van amateur- en topsport is gericht op lichamelijke
ontwikkeling. Het vormt een koppelstuk tussen de gordel ten westen van het spoor, in de deelgemeente Feijenoord, en Park de Twee Heuvels en het Eiland van Brienenoord. Het groene en recreatieve karakter van de campus maakt het tot een passend onderdeel van de Gordel van Smaragd.
Daarnaast is aan de geldende wateropgave voldaan. De benodigde kwantitatieve en kwalitatieve
verbeteringen worden gerealiseerd door het aanleggen van nieuwe of verbreden van bestaande
watergangen en singels en aanpak van de Kreekse Boezem. De historische wateropgave die in het
Waterplan 2 voor het Park de Twee Heuvels is geformuleerd (een historische opgave van maximaal
6815 m3) wordt zoveel mogelijk opgelost door de bestaande vijvers te vergroten tot een waterpartij van formaat. Deze vergroting is tegelijk één van de middelen om Park de Twee Heuvels een
extra impuls te geven in attractiewaarde, recreatieve waarde, belevingswaarde en ecologische
kwaliteit omdat ook de waterkwaliteit van het park met de ingreep fors wordt verbeterd. Waar het
niet mogelijk is de wateropgave in het park op te lossen zal gezocht worden naar oplossingen in
andere peilgebieden binnen het systeem, bijvoorbeeld in de vorm van berging onder sportvelden.
De toename van verhard oppervlak door ontwikkelingen binnen Stadionpark levert een extra wateropgave op. Om in de toekomst te voorkomen dat de capaciteit van het riool en het open water
niet toereikend is voor stortbuien zal voor iedere toegevoegde vierkante meter verharding een
hoeveelheid waterberging binnen het gebied moeten worden gecreëerd. Deze wateropgave wordt
zoveel mogelijk als open water toegevoegd op de Sportcampus en in het Park de twee Heuvels
waardoor ook dit water recreatief, en ecologisch kan worden benut.
De kwalitatieve oplossing is gezocht in de ontwikkeling van een duurzaam gesloten watersysteem.
Gestreefd wordt naar een robuust systeem dat zowel in de natte als in de droge perioden, die
steeds extremer worden, de verschillende waterproblemen aan kan. Daarbij sluit de kwalitatieve
oplossing aan bij de kwantitatieve oplossing omdat het vergroten van het oppervlak open water
kansen geeft voor natuurlijke zuivering en het systeem robuuster maakt, terwijl het de kans op
overstromingen vermindert. Aanvullend hierop is de oplossing gezocht in het omvormen van de
Kreek tot een boezem die een functie kan vervullen voor de benodigde seizoensberging. Een boezem is een waterpartij die in de natte periode van het jaar grote hoeveelheden water kan opslaan.
Dat water kan vervolgens later, gedurende langdurige droge periodes, gebruikt worden om de waterpartijen en de singels aan te vullen en zo de hoeveelheid ‘gebiedsvreemd’ water te verminderen
(uit bijvoorbeeld de Nieuwe Maas).
Het verminderen van hoeveelheid overstorten van het riool op het openwater is dan de stap om de
kwalitatieve verbetering compleet te maken. Hiervoor zijn een aantal aanpassingen in het systeem
noodzakelijk.
Als laatste geldt dat ten behoeve van het in stand houden van het stroomprofiel van de Nieuwe
Maas waarschijnlijk een aanpassing aan de kop van het Eiland van Brienenoord nodig is, ter
plaatse van het voormalige dok. Mogelijk zijn in dit kader ook kleine aanpassingen noodzakelijk
aan de kadelijn op de toekomstige Stadsentree, het huidige bedrijventerrein Stadionweg.
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Bij een project dat activiteiten bevat die belangrijke gevolgen
voor het milieu kunnen hebben moet een milieueffectrapportage-procedure (m.e.r.-procedure) worden doorlopen. Dat geldt
ook voor het Stadionpark, waarin onder andere is voorzien in
de nieuwe Kuip, een kunstijsbaan, en de ontwikkeling van een
knooppunt met diverse voorzieningen en waarvan de totale ontwikkeling wordt gezien als stadsproject. Deze activiteiten moeten
in samenhang worden bezien en zijn m.e.r.-plichtig. Voor een plan
dat het kader vormt voor één of meerdere bestemmingsplannen
die m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten bevatten moet een
Milieu Effect Rapport voor een plan (plan-MER) worden opgesteld.
De Structuurvisie Stadionpark is dus plan-m.e.r.-plichtig.
De plan-m.e.r.-procedure is bedoeld om strategische keuzes in
de besluitvorming van een goede milieuafweging te voorzien. Het
plan-MER geeft bovendien aanbevelingen voor milieuaandachtspunten in de vervolgbesluitvorming: de bestemmingsplanfase.
Het plan-MER vormt een onderdeel van de structuurvisie en staat
open voor zienswijzen.
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4.1 Milieueffectrapportage
In het plan-MER worden de effecten op het milieu van het voornemen (de Rotterdamse Inzet)
vergeleken met drie andere ontwikkelingsalternatieven en de autonome ontwikkeling.
De uitkomsten van het onderzoek naar en de vergelijking van de milieueffecten hebben gediend
als hulpmiddel om tot de keuzes te komen die zijn vastgelegd in deze structuurvisie.
In dit hoofdstuk worden, op basis van het plan-MER, de milieueffecten beschreven van de ontwikkelingen die in de structuurvisie zijn opgenomen. Bij de beschreven effecten is altijd uitgegaan van
de maximale binnen de structuurvisie passende ontwikkeling.
Een structuurvisie hoeft, in tegenstelling tot een bestemmingsplan, niet aantoonbaar aan de wettelijke milieunormen te voldoen. Omdat een structuurvisie vrij globaal van karakter is, kan een
toets van de ontwikkelingen aan de wettelijke normen ook niet in dit kader plaatsvinden. Uiteraard
zijn de wettelijke milieunormen in het plan-MER en dit hoofdstuk wel als uitgangspunt gehanteerd.

4.2 Geluid
Wegverkeer
Het plangebied wordt omringd en doorsneden door verschillende hoofdwegen. Om de effecten van
de planontwikkeling op de geluidsbelasting door wegverkeer in beeld te brengen, zijn in het plan-MER
geluidsberekeningen uitgevoerd. De effecten van de toename van het wegverkeer kunnen in het
kader van de structuurvisie alleen globaal in beeld worden gebracht. Een toetsing aan de normen
uit de Wet geluidhinder en het gemeentelijke ontheffingenbeleid voor het vaststellen van hogere
grenswaarden kan en moet in de bestemmingsplanfase plaatsvinden.
De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai is 48 dB op de gevel van een woning. In het
plangebied is bij een autonome ontwikkeling de geluidsbelasting al hoog: op slechts 1 hectare van
de 173 hectare die het plangebied groot is, wordt aan de voorkeursgrenswaarde voldaan. Door de
afschermende werking van de nieuwbouw zal dit gebied toenemen tot circa 6 hectare; hier wordt
de geluidskwaliteit dus beter. De totale geluidsbelasting in het plangebied zal door de toename
van verkeer door de planontwikkeling natuurlijk groter zijn dan bij een autonome ontwikkeling. De
maximaal te verlenen hogere waarden voor nieuwe woningen langs een bestaande weg is in de
Wet geluidhinder vastgesteld op 63 dB. Het gebied met een geluidsbelasting boven de 63 dB zal bij
een autonome ontwikkeling circa 15,6 hectare zijn en na planontwikkeling circa 21,5 hectare. Een
aantal van de nieuwe woningen is voorzien binnen het gebied waar de maximale grenswaarde van
63 dB wordt overschreden. Dit betekent dat voor deze woningen maatregelen nodig zijn, zoals stil
asfalt, een geluidsscherm of een dove gevel. (Een dove gevel is een gevel zonder te openen delen
of met bij uitzondering te openen delen die niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte.
Een dove gevel hoeft niet te worden getoetst aan de Wet geluidhinder.) Bestaande woningen mogen
geen geluidsbelasting hebben groter dan 68 dB, de realisatie van Stadionpark zal er niet toe leiden
dat bestaande woningen een geluidsbelasting hoger dan 68 dB zullen krijgen

Railverkeer
Het spoortraject dat door het plangebied loopt heeft een toetsingszone van 800 meter aan weerszijden. Binnen deze zone moeten geluidsgevoelige bestemmingen aan de normen uit de Wet
geluidhinder worden getoetst. De voorkeursgrenswaarde is 55 dB en de maximale grenswaarde is
68 dB. Als de geluidsbelasting op de gevel groter is dan 68 dB kunnen woningen alleen met een
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dove gevel worden gerealiseerd. Uitgaande van de afschermende werking van een overkluizing
van het spoor, geluidsschermen dan wel bebouwing zal slechts een beperkt deel van de woningen
met een dove gevel gerealiseerd hoeven te worden. Voor een deel van de nieuwe woningen zal een
hogere grenswaarden moeten worden vastgesteld conform de Wet geluidhinder en het gemeentelijke ontheffingenbeleid.
Scheepvaart
Voor scheepvaartlawaai bestaat geen wettelijk kader. Het is echter wel een geluidsbron die in
het kader van een goede ruimtelijke ordening in overweging moet worden genomen bij nieuwe
geluidsgevoelige bestemmingen langs scheepvaartroutes. In de milieueffectrapportage voor de
Tweede Maasvlakte (in hoofdstuk 8 van de bijlage geluid) is de geluidsbelasting van de scheepvaart voor nagenoeg heel Rotterdam in beeld gebracht. Hierbij is als streefwaarde voor scheepvaartlawaai de voorkeursgrenswaarde bij spoorweglawaai genomen: 57 dB(A) (thans 55 dB).
Omdat er in tegenstelling tot wegverkeerslawaai bij spoor en scheepvaart geen sprake is van een
continue geluidsbelasting ligt de streefwaarde hoger.
Langs het plangebied varen alleen binnenvaartschepen. Uit het onderzoek blijkt dat er in 2020
(en daarvoor) bij binnenvaart geen geluidsbelasting van 57 dB(A) voorkomt. In 2033 is er door
een voorziene toename van de binnenvaart wel sprake van een geluidsbelasting van 57 dB(A) ter
plaatse van Feijenoord, echter de contour (buitengrens voor deze belasting) ligt dan ongeveer op
de oever van de Nieuwe Maas. Scheepvaartlawaai is daarom geen aandachtspunt bij de ontwikkelingen in Stadionpark.
Industrielawaai
Het noordelijk deel van het plangebied ligt binnen de huidige 50 dB(A) toetsingszone rond het
gezoneerde industrieterrein Feijenoord/Schaardijk. Dit industrieterrein bestaat uit vijf delen, één
daarvan is bedrijventerrein Stadionweg e.o., dat binnen het plangebied ligt. Hier is één grote
lawaaimaker gevestigd, de betonmortelcentrale.
Een geluidsbelasting van 50 dB(A) op de gevel is de voorkeursgrenswaarde (Wet geluidhinder)
voor nieuwe woningen binnen een toetsingszone. Er kan voor nieuwbouw een hogere grenswaarde
tot maximaal 55 dB(A) worden vastgesteld.
De Structuurvisie Stadionpark voorziet in woningbouw binnen de huidige toetsingszone, op het
gezoneerde industrieterrein en binnen de 55 dB(A) etmaalwaardecontour van de betonmortelcentrale.
Woningen zijn op het huidige bedrijventerrein Stadionweg e.o. alleen mogelijk als hier geen grote
lawaaimakers meer aanwezig zijn. In de bestemmingsplanfase moet vervolgens de status van dit
gebied als gezoneerd industrieterrein worden opgeheven (woningen zijn niet toegestaan op een
terrein met die status). Ook moet een nieuwe 50 dB(A) toetsingszone worden vastgesteld. De huidige
toetsingszone is te ruim voor de feitelijke geluidsproductie van de grote lawaaimakers binnen deze
zone. De 50 dB(A) etmaalwaardecontouren die zijn opgenomen in de milieuvergunningen van de
betreffende bedrijven buiten Stadionpark liggen niet over het plangebied. Gezien de vergunde
geluidsproductie van deze bedrijven is het mogelijk de toetsingszone zo vast te stellen dat deze
buiten het plangebied ligt.
Woningbouw in andere delen van het plangebied, bijvoorbeeld op de Noorderhelling, is ook mogelijk
als de huidige geluidssituatie ongewijzigd blijft.
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Activiteiten
Voor de nieuwe Kuip, de ijsbaan en de sportterreinen zal in de bestemmingsplanfase en bij de
vergunningverlening de geluidsbelasting op de omgeving een punt van aandacht zijn. Thans liggen
de dichtstbijzijnde woningen op circa 300 meter vanaf het stadion, na realisatie van Stadionpark
zal dit circa 50 meter zijn. Het toenemen van het aantal bezoekers van 50.000 naar 80.000
veroorzaakt een toename van 2 dB op de gevels van de dichtstbijzijnde woningen. Een afname
van de afstand tussen stadion en woningen van 300 naar 50 meter zal tot een toename van 15 dB
op de woningen leiden. Uitgaande van de systematiek van de handreiking industrielawaai en vergunningverlening mag de geluidsbelasting op de woningen overdag 50 dB(A) bedragen en ’s avonds
45 dB(A). De geluidsbelasting van de nieuwe Kuip zal met 17 dB moeten afnemen ten opzicht
van het huidige stadion om aan deze normen te voldoen. Door het bouwfysisch ontwerp van het
nieuwe stadion kan een ieder geval een deel van de wenselijke afname van de geluidsbelasting
worden bereikt. Maatregelen aan de gevels van de woningen zijn ook denkbaar.
De ijsbaan en de sportvelden zijn gemakkelijker akoestisch in te passen in de omgeving.
Afhankelijk van de vormgeving en de bedrijfsvoering van de parkeerplaatsen kunnen deze onder
het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer vallen. Ook als dit niet het geval is moet er aandacht worden besteed aan de akoestische inpasbaarheid van de parkeerplaatsen. De geluidsbelasting door het langzaam rijdend verkeer op de parkeerplaatsen zal naar verwachting gering
zijn ten opzichte van de geluidsbelasting van het verkeer over de wegen. De akoestische inpasbaarheid van parkeerplaatsen vormt op hoofdlijnen geen belemmering voor Stadionpark.

4.3 Luchtkwaliteit
Voor de gevolgen van planontwikkeling op de luchtkwaliteit zijn twee normen van belang: de
grenswaarden voor stikstofdioxide en voor fijn stof. Voor het toetsen aan de wettelijke normen is
het van belang dat een plan niet in betekenende mate (minder dan 1,2 microgram) mag bijdragen
aan de concentratie van deze stoffen in de buitenlucht als daardoor de grenswaarde wordt overschreden of als de grenswaarde al wordt overschreden. Daarnaast is het voor een goede ruimtelijke ordening van belang dat kwetsbare bestemmingen niet binnen de grenswaardecontouren
worden gerealiseerd.
De achtergrondconcentratie in een gebied wordt voor een groot deel veroorzaakt door de uitstoot
van industrie. De bijdrage van het plan aan de luchtverontreiniging wordt bijna geheel veroorzaakt
door het extra verkeer dat het plan genereert.
Uit de berekeningen blijkt dat de luchtkwaliteit langs de hoofdwegen in en om het plangebied door
de planontwikkeling verslechtert ten opzichten van de autonome ontwikkeling. In 2020 zal er echter
langs geen van de relevante wegen sprake zijn van een overschrijding van de grenswaarden. In de
bestemmingsplanfase kan pas een toetsing aan de wettelijke normen plaatsvinden.
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4.4 Externe Veiligheid
Binnen het externe veiligheidsbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen plaatsgebonden risico en
groepsrisico. Het plaatsgebonden risico zegt iets over de theoretische kans op overlijden op een
bepaalde plaats voor een persoon die een jaar lang op die plaats zou staan. Hiervoor geldt dat een
kans groter dan 1 op de miljoen per jaar (10-6/jaar) onacceptabel wordt geacht.
In tegenstelling tot het plaatsgebonden risico, dat in één getal kan worden uitgedrukt, wordt het
groepsrisico door een (grafiek)lijn weergegeven. Naarmate de groep mogelijke slachtoffers groter
wordt, moet de kans op zo’n ongeval kleiner zijn. Het groepsrisico moet worden berekend binnen
het relevante invloedsgebied. De normen voor het groepsrisico weerspiegelen geen grenswaarde
maar een oriënterende waarde. Dit houdt in dat bij de beoordeling van het groepsrisico het
bevoegd gezag de mogelijkheid wordt geboden om gemotiveerd van de oriënterende waarde af
te wijken. Een afwijking moet in een openbare en goed inzichtelijke belangenafweging door het
bevoegd gezag worden gemotiveerd.
Een toename van het groepsrisico door de planrealisatie zal, voor alle risicobronnen die hieronder
worden besproken, moeten worden verantwoord in de bestemmingsplanprocedure.
Transport over het spoor
Over het spoortraject dat door het plangebied loopt vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats.
In het kader van het Basisnet Spoor is Rotterdamen in gesprek met het rijk over de samenstelling
van de treinen en de vervoersprognoses. Beide hebben invloed heeft op de hoogte van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Door de meest gunstige en de meest ongunstige combinaties
in ogenschouw te nemen, is inzicht verkregen in de bandbreedte van de risico’s.
Voor de huidige situatie zijn het plaatsgebonden risico en het groepsrisico berekend. Aan de norm
voor het plaatsgebonden risico wordt voldaan. Voor het groepsrisico is een inschatting gemaakt
van de bandbreedte voor het groepsrisico. In de best case, op basis van de prognoses 2003 en 100
% bloktreinen wordt de oriënterende waarde van het groepsrisico niet overschreden. In de worst
case, op basis van de prognoses uit 2007 en 100 % bonte treinen wordt de oriënterende waarde
van het groepsrisico fors overschreden.
Het Rijk werkt aan het project Landelijk Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, met
als doel de spanning tussen risicovol vervoer en ruimte te verminderen. Binnen dit project zal ook
worden onderzocht hoe het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor in de toekomst optimaal kan verlopen, mogelijk neemt dit transport dat doot het plangebied gaat hierdoor af.
Door de realisatie van Stadionpark neemt de persoonsdichtheid langs het spoor op de Sportcampus toe ten opzichte van de autonome ontwikkeling, hierdoor neemt het groepsrisico toe. In de
Structuurvisie is een zoekgebied opgenomen voor de locatie van de kunstijsbaan. Als de kunstijsbaan dicht bij het spoor wordt gerealiseerd betekend dit een verandering van het groepsrisico (in
positieve of negatieve zin, dat is nog niet vast te stellen) ten opzichte van een realisatie verder
van het spoor. In de Stadiondriehoek zal de persoonsdichtheid toenemen door het hier te realiseren programma, maar dit zal worden gecompenseerd door de verplaatsing van het stadion. In de
Structuurvisie is de mogelijkheid opgenomen van een overkluizing van het spoor langs de Stadiondriehoek. Als deze overkluizing wordt gerealiseerd dan zal het groepsrisico in de Stadiondriehoek
aanzienlijk lager zijn dan zonder overkluizing. Bij de tunnelmonden van de overkluizing zal het
groepsrisico echter hoger zijn dan in een situatie zonder overkluizing.
Het is mogelijk om waar nodig maatregelen te nemen om het groepsrisico te beperken.
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Transport over de weg
Over de A16, die ten oosten van het plangebied ligt, vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats.
De 10-6 plaatsgebonden risicocontour van dit transport ligt op 34 meter van de snelweg, dit is op
ruim voldoende afstand van de ontwikkelingen in Stadionpark. Het groepsrisico ligt nu ruim onder
de oriënterende waarde. Als het groepsrisico al toeneemt door de planontwikkeling, dan zal dat
zeer beperkt zijn.
Transport over het water
Over de Nieuwe Maas vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Er is geen sprake van een 10-6
plaatsgebonden risicocontour langs de rivier, en het groepsrisico blijft ruim beneden de oriënterende waarde. Het groepsrisico zal door de realisatie van de nieuwe Kuip aan de Nieuwe Maas wel
toenemen.
Om de gevolgen van een plasbrand die tegen de kade aan drijft te beperken, heeft de provincie
beleid opgesteld. Dit beleid houdt in dat een zone van 25 meter vanaf de kade vrijgehouden moet
worden van bebouwing. Tussen 25 en 40 meter vanaf de kade mag alleen worden gebouwd met
een goede motivering. Dit beleid geldt niet voor het Zuiddiepje, waar geen sprake is van vervoer
van gevaarlijke stoffen. Als de kade in het verlengde van het Eiland van Brienenoord hoog genoeg
is om ook bij een maatgevende hoogwaterstand het Zuiddiepje te scheiden van de Nieuwe Maas,
dan gelden de veiligheidsafstanden vanaf deze kade. Deze kade moet worden opgehoogd om de
nieuwe Kuip veilig aan en boven het water te kunnen realiseren.
Leidingen
Door het plangebied ligt, van het noordwesten naar het zuidoosten, een aardgasleiding van de
Gasunie (12 inch, 40 bar). Voor deze leiding geldt thans nog een bebouwingsafstand van 14
meter en een toetsingsafstand van 30 meter aan weerszijden. Binnen de bebouwingsafstand is
kwetsbare bebouwing niet toegestaan, binnen de toetsingsafstand moet het toestaan van deze
bebouwing worden gemotiveerd. Deze regeling zal zeer waarschijnlijk op korte termijn worden
vervangen door het Besluit externe veiligheid buisleidingen. Op basis van dit nieuwe beleid heeft
de aardgasleiding een 10-6 plaatsgebonden risicocontour van 0 meter. Zowel bij het huidige als bij
het nieuwe beleid geldt een belemmeringenstrook van 5 meter aan weerszijden in verband met de
bereikbaarheid van de leiding.
Binnen een afstand van 140 meter aan weerszijden van de leiding (nieuw beleid) moet op basis
van de persoonsdichtheid het groepsrisico worden berekend. De aardgasleiding zal waarschijnlijk
moeten worden verlegd ten behoeve van de realisatie van de ijsbaan. Een berekening van het
groepsrisico komt aan de orde in de bestemmingsplanfase.
Inrichtingen
De enige inrichtingen met gevaarlijke stoffen die relevant zijn voor Stadionpark zijn de drie LPGtankstations in het plangebied (de twee LPG-tankstations net buiten het plangebied hebben geen
invloed op het gebied). De tankstations hebben een 10-6 plaatsgebonden risicocontour van 45
meter en een invloedsgebied groepsrisico van 150 meter rondom het vulpunt van de opslagtank.
Binnen de 45-metercontour mogen geen kwetsbare objecten worden gepland. Mogelijk moet(en)
voor de ontwikkelingen in Stadionpark één of twee van de tankstations worden verplaatst.
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4.5 Water
Waterkering
Langs de Stadionweg ligt de primaire waterkering van de Nieuwe Maas. De invloed van de realisatie
van Stadionpark op deze waterkering wordt beoordeeld door de dijkbeheerder, het waterschap
Hollandse Delta. Voor de dijk is, conform de Deltawet, rekening gehouden met een maatgevende
hoogwaterstand die gemiddeld eens in de 10.000 jaar zou kunnen optreden. Deze overschrijdingskans mag door de realisatie van de nieuwe Kuip in het buitendijks gebied in principe niet
negatief worden beïnvloed. Kruisende verkeersverbindingen om het buitendijks gebied te bereiken
kunnen dusdanig worden uitgevoerd dat deze de sterkte van de primaire waterkering niet zullen
verminderen. De realisatie van het nieuwe stadion en andere ingrepen buitendijks zouden wel
kunnen zorgen voor een waterstandverhoging aan de dijk door opstuwing van het water. Bij een
maatgevende hoogwaterstand zal het hele winterbed van de rivier (tot de dijk) watervoerend zijn.
Als daar sprake van is, zou het stadion een obstakel kunnen vormen waardoor het water tegen de
dijk wordt opgestuwd. In de bestemmingsplanfase kunnen rivierkundige berekeningen hierover
uitsluitsel geven. De dijkbeheerder zal dan beoordelen of de eventuele opstuwing acceptabel is.
Waterkwantiteit
Binnen het plangebied is er sprake van een bestaande opgave om meer waterberging te realiseren
in Park de Twee Heuvels. Het waterschap Hollandse Delta is hier verantwoordelijk voor. Deze wateropgave is in het Uitvoeringsprogramma van het Waterplan 2 van Rotterdam vastgesteld op
6815 m3 (zie hoofdstuk 3.3.3), maar wordt waarschijnlijk door het waterschap naar beneden
bijgesteld. Een toename van verhard oppervlak door de planrealisatie moet worden gecompenseerd
door de realisatie van extra waterberging.
Van deze opgave kan een groot deel binnen Stadionpark ingepast worden als open water. Voor het
deel van de waterberging dat niet gerealiseerd kan worden als open water moet worden gezocht
naar alternatieve waterberging, bijvoorbeeld groene daken, waterpleinen en ondergrondse waterberging onder de sportvelden. Dit geldt niet voor het buitendijks gebied, dat direct kan afwateren
op de Nieuwe Maas.
Waterkwaliteit
Er zijn in het plangebied nu veel riooloverstorten en er is vrij weinig open water. Na een grote
regenbui moeten de watergangen worden doorgespoeld omdat de vervuilingsgraad te hoog is door
het overstorten van rioolwater. Park de Twee Heuvels verliest hierdoor aan gebruikswaarde. De
waterkwaliteit in het plangebied is nu slecht. De kwaliteit kan worden verbeterd door de Kreek te
verbreden, vuil slib uit de Kreek te baggeren en door een groot aantal riooloverstorten te verwijderen.
Daarnaast zal door een vergroting van het open water de waterkwaliteit toenemen.
Rioolstelsel
Het rioolstelsel in het plangebied is nu voor het grootste deel gemengd (regenwater en afvalwater),
op een paar plekken is een (verbeterd) gescheiden rioolstelsel toegepast. Een afkoppeling van het
regenwater dan wel de realisatie van een nieuw rioolstelsel wordt alleen gerealiseerd als er sprake
is van een grootschalige verandering van de infrastructuur of de inrichting van het gebied. In verschillende delen van het plangebied zal hiervan bij planrealisatie sprake zijn.
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Rivierkunde
Een gedeelte van het plangebied van de Structuurvisie Stadionpark, waaronder de beoogde locatie
voor de nieuwe Kuip, ligt buitendijks. Rijkswaterstaat is de waterbeheerder in het buitendijks
gebied (het rivierbed). In de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) is aangegeven hoe met
(bouw)activiteiten in het rivierbed moet worden omgegaan. Voor het rivierbed zijn vanuit de Wbr
de Beleidsregels grote rivieren opgesteld. In deze regels wordt een onderscheid gemaakt in een
stroomvoerend regiem en een bergend regiem.
De Veranda en het bedrijventerrein Stadionweg (dus ook de geplande locatie van de nieuwe Kuip)
liggen in het gebied waarvoor een bergend regiem geldt. De Nieuwe Maas, het Zuiddiepje en het
Eiland van Brienenoord liggen binnen het gebied met een stroomvoerend regiem.
Gebieden met een bergend regiem moeten bij een zeer hoge waterstand (maatgevende hoogwaterstand) onder kunnen stromen zodat de druk op de dijken niet te groot wordt. Bij een normale
rivierafvoer is de gemiddelde hoogwaterstand 1,32 meter +NAP, de maatgevende hoogwaterstand
bij een piek in de rivierafvoer is 3,58 meter +NAP. Het gebied (het aantal m3) tussen de gemiddelde en de maatgevende hoogwaterstand vormt het bergend vermogen. Een afname van het bergend
vermogen moet m3 voor m3 worden gecompenseerd door de realisatie van nieuw bergend vermogen
in de nabijheid van de plek waar het afneemt. Door het ophogen van het buitendijks gebied en
het realiseren van de nieuwe Kuip en andere bebouwing neemt het bergend vermogen af, dit moet
worden gecompenseerd. De structuurvisie voorziet in het afgraven van de westelijke punt van het
Eiland van Brienenoord, hierdoor neemt het bergend vermogen in het plangebied toe. Bij verdere
planvorming moet worden berekend of dit voldoende compensatie biedt.
In het gebied met een stroomvoerend regiem mogen alleen (bouw)werken worden gerealiseerd
als deze geen verhoging van de waterstand tot gevolg zullen hebben. In de praktijk wordt een
verhoging tot 1 millimeter in de as van de rivier geaccepteerd. De kade in het verlengde van het
Eiland van Brienenoord zal in verband met het risico van het vervoer van gevaarlijke stoffen over
het water (zie bij 4.4.3.) moeten worden opgehoogd. Dit kan effect hebben op de waterstand in
de rivier. Aangezien de kade in de stroomrichting van de rivier ligt zal dit effect gering zijn, maar
dat zal op basis van het uitgewerkte plan moeten worden beoordeeld.
Op basis van artikel 2a van de Wbr zijn gebieden aangewezen die vanuit rivierkundig oogpunt minder
van belang worden geacht. Op deze gebieden is het vergunningenregiem van de Wbr niet van
toepassing. Op het grootste deel van het stedelijk buitendijks gebied is artikel 2a van toepassing, voor
het plangebied is dit (nog) niet het geval. Rijkswaterstaat is echter voornemens op korte termijn
een nieuwe kaartenatlas bij de Beleidsregels grote rivieren vast te stellen. In deze nieuwe kaartenatlas liggen de Veranda en het bedrijventerrein Stadionweg in het artikel 2a-gebied, voor het
Eiland van Brienenoord geldt dan een bergend regiem in plaats van een stroomvoerend regiem.
Als deze beleidswijziging heeft plaatsgevonden zal het grootste deel van de opgave om de afname
van bergend vermogen te compenseren zijn vervallen.
Buitendijks bouwen
De Structuurvisie Stadionpark voorziet in de realisatie van het nieuwe stadion en een programma
van voornamelijk retail en woningen in het buitendijks gebied. Dit gebied is niet door een waterkering beschermd tegen hoge rivierstanden. Het stadion en de overige bebouwing moeten
daarom dusdanig worden gerealiseerd dat de risico’s (kans x gevolg) van hoogwater beperkt blijven. Daarbij moet er rekening mee worden gehouden dat door de klimaatverandering de kans op
overstromingen (bij een gelijk blijvende maaiveldhoogte) groter wordt. De kans op slachtoffers is
bij een overstroming in buitendijks gebied klein aangezien het optreden van een hoge waterstand
goed te voorspellen is. Naast schade aan gebouwen en de inboedel daarvan kan een overstroming
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ook economische schade tot gevolg hebben doordat het stadion tijdelijk niet kan worden gebruikt.
Het risico op schade door een overstroming kan op verschillende manieren worden beperkt. Het
geheel ophogen van het buitendijks gebied is vanuit het oogpunt van het reduceren van de risico’s van een overstroming het meest klimaatrobuust. Een nadeel hiervan is dat de afvoer- en
bergingscapaciteit van de rivier hierdoor afneemt. Andere mogelijkheden om het risico van een
overstroming te verlagen zijn gedeeltelijk ophogen en waterbestendig bouwen. Het reduceren van
het risico van een overstroming in het buitendijks gebied is een belangrijke opgave bij de verdere
planontwikkeling van het Stadionpark.

4.6 Flora en fauna
Soorten
De Flora- en faunawet regelt de bescherming van de in het wild levende planten en dieren in
Nederland met het oog op de instandhouding van soorten. Dit betreft soorten die zijn aangemerkt
als beschermd op basis van de Flora- en faunawet. Om de instandhouding van de beschermde
soorten te waarborgen moeten negatieve effecten op de instandhouding worden voorkomen. Hiertoe zijn in de wet verschillende verbodsbepalingen geformuleerd. Overtreding van een verbodsbepaling is alleen toegestaan met een ontheffing op basis van de Flora- en faunawet.
Daarnaast is er ook een aparte provinciale soortbescherming aan de orde in Zuid-Holland, deze is
vastgelegd in het Compensatiebeginsel Natuur en Landschap. In dit compensatiebeginsel wordt
beschreven dat, indien in een gebied planten en dieren die op de rode lijst staan, aanwezig zijn,
in overleg met de provincie dient te worden vastgesteld hoe hiermee dient te worden omgegaan.
De rode lijst is een lijst met planten en diersoorten die in aantal achteruitgaan, zeldzaam zijn, of
internationaal gezien voor Nederland van belang zijn.
In het plan-MER zijn de effecten van de realisatie van Stadionpark op planten- en diersoorten
globaal onderzocht op basis van literatuurstudie van bureau Stadsnatuur Rotterdam. Twee gebieden
in het plangebied, Park de Twee Heuvels en het Eiland van Brienenoord, hebben momenteel een
hoge ecologische kwaliteit en er komen beschermde soorten voor. Alle strikt beschermde soorten
die in het plangebied zijn aangetroffen of worden verwacht, hebben een brede verspreiding in de
omgeving. Geen van deze soorten lijkt bedreigd als gevolg van de planontwikkeling.
Bij het realiseren van waterberging in Park de Twee Heuvels kunnen (algemeen en overig) beschermde plantensoorten verdwijnen. Dit kan zoveel mogelijk worden voorkomen door een ontwerp
waarin rekening wordt gehouden met de locaties van de beschermde soorten.
In het plangebied kan op basis van de literatuurstudie een aantal soorten roofvogels en vleermuizen
voorkomen. Bij het kappen van bomen kunnen er vaste nesten verloren gaan. Vleermuizen kunnen
rijen bomen als vliegroute gebruiken. Dit zijn aandachtspunten voor de nadere uitwerking van
Stadionpark. Na planrealisatie blijft er voldoende nestgelegenheid en foerageergebied voor deze
soorten over.
Werkzaamheden aan watergangen kunnen tijdelijk een negatief effect hebben op de Bittervoorn
(streng beschermd) en de Kleine modderkruiper (overig beschermd), dit geldt ook voor een aantal
soorten weekdieren van de rode lijst.
Door het afgraven van de kop van het Eiland van Brienenoord zou de groeiplaats van de Spindotterbloem kunnen verdwijnen. De oevers van het eiland zijn geschikt voor de Rivierrombout en de
Rivierdonderpad (niet waargenomen). Een toename van recreatie op het eiland (bijvoorbeeld door
aanleg van een fietspad) kan een negatief effect hebben op een aantal vogelsoorten.
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Door realisatie van de nieuwe Kuip en woningen tegenover het eiland zal de lichtuitstraling op het
eiland toenemen. Dit is mogelijk verstorend voor vleermuizen.
Het algemene beeld is dat nadelige effecten van de planontwikkeling op de in het plangebied
voorkomende soorten kan worden voorkomen of beperkt als daar bij de verdere planvorming en
uitvoering rekening mee wordt gehouden.
De ontwikkeling van Stadionpark biedt ook kansen voor een toename van de ecologische waarde
van het plangebied. Door de planontwikkeling zal de waterkwaliteit verbeteren, dit zal een positief effect hebben op vissen, libellen, amfibieën en weekdieren. In Park De Twee Heuvels kunnen
natte zones worden gecreëerd waardoor in samenhang met de verbeterde waterkwaliteit de ecologische waarde toeneemt. Als de bedrijven aan de zuidoever van het Zuiddiepje verdwijnen, kan
deze oever mogelijk natuurlijk worden ingericht. De Kreek kan dienst doen voor seizoensberging,
waardoor een stevige ecologische verbinding tussen Park de Twee Heuvels en het Eiland van
Brienenoord kan worden gerealiseerd. Daarnaast biedt de planontwikkeling mogelijkheden voor
het creëren en versterken van andere ecologische verbindingen.
Het is de intentie om met de planrealisatie in Stadionpark het gebied een grotere ecologische
waarde te geven dan thans het geval is. Uit de studie naar flora en fauna blijkt dat dit mogelijk is.
In 2009 wordt ten behoeve van bestemmingsplan en project-MER in 2009 op basis van de literatuurstudie een veldinventarisatie uitgevoerd door bureau Stadsnatuur Rotterdam.
Ecologische hoofdstructuur
De Nieuwe Maas is een onderdeel van de Ecologische hoofdstructuur (EHS). In of nabij een
gebied dat tot de EHS behoort zijn nieuwe ontwikkelingen die de wezenlijke kenmerken of waarden
van het gebied significant aantasten niet toegestaan, tenzij er geen reële alternatieven zijn én er
sprake is van redenen van groot openbaar belang.
De Nieuwe Maas heeft binnen de EHS een functie als leefgebied en migratieroute voor allerlei in
het water levende planten en dieren. Ook is het foerageer- en rustgebied voor (water)vogels. Het
betreft alleen de rivier zelf, het Eiland van Brienenoord is geen onderdeel van de EHS.
Bebouwing in of langs de Nieuwe Maas zal zeer waarschijnlijk niet leiden tot een significante aantasting van deze functies. Bij verdere planvorming moet een toetsing aan de waarden plaatsvinden.

4.7 Bodem en archeologie
Bodem
Binnen het plangebied kunnen twee soorten bodemverontreiniging worden aangetroffen: algemene verontreiniging door het gebruik van ophoogmateriaal en specifieke (plaatselijke) verontreiniging door bedrijfsactiviteiten. De Indicatieve Bodemkwaliteitkaart Rotterdam geeft op basis
van historisch en statistisch onderzoek een indicatie van de mate waarin de bodem in een bepaald
gebied is verontreinigd. Voor het plangebied geeft de Bodemkwaliteitskaart het volgende beeld:
In het hele plangebied is er een geringe kans op puntbronnen (plaatselijk hogere concentraties
van vervuiling), behalve bij de oostpunt van het eiland hier is een matige kans op puntbronnen. De
contactzone (de bovenste 1 meter van de bodem) is in de Stadiondriehoek, de spoorzone en langs
de Nieuwe Maas licht verontreinigd. In Hillesluis is de contactzone matig verontreinigd. In het park
de Twee Heuvels zijn zowel de contactzone als de ondergrond schoon (onder de streefwaarde).
De ondergrond is in de Stadiondriehoek en in Vreewijk sterk verontreinigd. In het gebied aan de
Nieuwe Maas is de ondergrond matig verontreinigd. In Hillesluis en het bedrijventerrein Laagjes is
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de ondergrond schoon. Over de sportvelden en het eiland van Brienenoord zijn te weinig gegevens
bekend om die te kunnen kwalificeren.
Voor het verkrijgen van een bouwvergunning moet worden aangetoond dat de bodemkwaliteit
goed genoeg is om te bebouwen ten behoeve van de toegekende bestemming (bodemgeschiktheids-verklaring). Voor bijvoorbeeld wonen en recreatie gelden strengere eisen aan de milieuhygiënische bodemkwaliteit dan voor een bedrijfslocatie.
Bodemkwaliteit zal geen belemmering vormen voor de realisatie van Stadionpark. Bodemonderzoeken en saneringswerkzaamheden zijn wel een belangrijk aandachtspunt bij verdere planontwikkeling in verband met de kosten en de planning.
Archeologie
Uit het plangebied Stadionpark zijn momenteel geen resten bekend uit de prehistorie, Romeinse
tijd en Vroege Middeleeuwen, deze zijn hier echter wel te verwachten. Onder Hillesluis ten westen van het spoor en onder Park de Twee Heuvels bevindt zich namelijk een donk, een uit zand
bestaande rivierduin. Donken werden in het Mesolithicum (8000-5300 voor Christus) en het Neolithicum (5300-2000 voor Christus) veelvuldig als verblijf- en woonplaats benut. Sporen uit de
IJzertijd (800 voor Christus – begin jaartelling) kunnen voorkomen op het veen, dat in het hele
plangebied aanwezig is en dat afgedekt wordt door een laat-middeleeuwse kleilaag. Langs de Maas
bevinden zich kleiafzettingen, die vóór het begin van de jaartelling zijn afgezet en waarop bewoningssporen uit de Romeinse tijd kunnen voorkomen.
In de 10e-12e eeuw is het veengebied ontgonnen en voor bewoning en landbouw geschikt gemaakt. Vóór 1300 is de bedijking gestart. De oudste dijk liep vermoedelijk ongeveer ter plaatse
van de Stadionweg en sloot aan op de nog bestaande dijk (de huidige Bovenstraat). Bij de overstroming van de Riederwaard in 1373 ging het gebied ten onder. Bij de herbedijking werd in ieder
geval vóór 1530 een tweede dijk aangelegd, die zuidelijker gesitueerd is. Deze jongere dijk volgt
het tracé Buitendijk, Sportlaan, Sportsingel, Dwarsdijk.
In de nadere toelichting op het Plan-MER Stadionpark is een archeologische verwachtingskaart
opgenomen, gebaseerd op de Archeologische Waarden- en Beleidskaart van Rotterdam (2005). In
het gehele plangebied zijn sporen uit de prehistorie, Romeinse tijd en Middeleeuwen te verwachten
(redelijk hoge tot hoge archeologische verwachting). Drie locaties bezitten een zeer hoge archeologische verwachting, te weten: De donk onder Hillesluis (die voor een deel in het plangebied
Stadionpark ligt), de donk onder Park de Twee Heuvels en het tracé van de oudste dijk (aangelegd
vóór 1300) met een strook van 25 meter breedte aan weerszijden.
Ter plaatse van de donken in de ondergrond geldt dat graaf- en bouwwerkzaamheden (inclusief
heien) met een oppervlak van meer dan 100 m2 getoetst dienen te worden op de noodzaak van
archeologisch (voor)onderzoek. Voor de rest van het plangebied geldt deze verplichting eveneens,
maar uitsluitend voor grootschaliger projecten, dat wil zeggen bouw- en graafwerkzaamheden met
een terreinoppervlak vanaf 200 m2.

4.8 Licht
Door de locatie van de nieuwe Kuip en door een intensivering van de sportactiviteiten op Varkenoord
is er een grotere kans dat er ’s avonds en ’s nachts sprake zal zijn van lichthinder. Bij lichthinder
wordt een onderscheid gemaakt naar hinder voor omwonenden en hinder voor de natuur.
Door de realisatie van het nieuwe stadion en (woon)bebouwing aan het Zuiddiepje zal de lichtuitstraling op het Eiland van Brienenoord toenemen. Dit kan verstorend werken voor nachtdieren
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(met name vleermuizen). De lichtuitstraling op het eiland zal zoveel mogelijk beperkt moeten worden.
Er is een Nederlands-Europese norm voor sportverlichting, hierin staan verlichtingswaarden voor
sportverlichtingsinstallaties. De maximale grenswaarden die voor de lichtinstallatie gelden, worden
bekeken vanuit de gehinderde. Dat betekent dat er gemeten wordt op de plaats waar de gehinderde zich bevindt. Voor omwonenden is het uitgangspunt het raam van de woning waar het licht
instraalt. De grenswaarden hangen af van de omgeving van de lichtbron. De omgeving is in stedelijk gebied veel meer verlicht dan in een natuurgebied, daarom zijn de normen voor stedelijk
gebied minder streng. Wat in de avondperiode (van zonsondergang tot 23.00) als een acceptabel
lichtniveau wordt gezien, is een veelvoud van wat ’s nachts acceptabel is.
Om de lichtuitstraling en daarmee de lichthinder zoveel mogelijk te beperken, zal bij het ontwerp
van het stadion en de sportvelden aandacht moeten worden besteed aan de plek, de afscherming
en de sterkte van de verlichting.

4.9 Energie
Voor het bereiken van een zo duurzaam mogelijke energievoorziening is het begrip Trias Energetica
geïntroduceerd. In de Rotterdamse EnergieAanpak en –Planning (REAP), Op naar CO2-neutrale
stedenbouw (april 2009) is aan dit stappenplan een vierde stap toegevoegd (stap 2 hieronder):
- Stap 1 = beperk de energievraag;
- Stap 2 = hergebruik reststromen energie;
- Stap 3 = gebruik duurzame energiebronnen;
- Stap 4 = los de resterende vraag schoon en efficiënt op.
Op basis van deze stappen wordt hieronder een beeld geschetst van de mogelijkheden die er zijn
om tot een duurzame energievoorziening in Stadionpark te komen.
Stap 1: De totale energievraag kan worden beperkt door het goed isoleren van de gebouwschil,
door luchtdicht te bouwen en door bioklimatisch te ontwerpen.
Stap 2: Bij het zo goed mogelijk benutten van reststromen van energie is cascadering van energie
een belangrijk begrip. Door bij verbranding van fossiele brandstoffen trapsgewijs (gecascadeerd)
gebruik te maken van de benodigde warmteniveaus kan een hoger rendement worden bereikt.
Hierbij moet rekening worden gehouden met de inpassing van Stadionpark in de energiehuishouding van Rotterdam en omstreken, bijvoorbeeld door het toepassen van stadsverwarming en
restwarmte van industrie. Voor de bebouwing in Stadionpark geldt de aansluitverplichting op het
stadsverwarmingsnet die is opgenomen in de bouwverordening van juni 2007.
Ook binnen Stadionpark zijn voor restwarmtebenutting enkele combinaties denkbaar. Het verwarmen
en koelen van de bebouwing langs de Nieuwe Maas kan worden geoptimaliseerd met behulp van
thermische energie uit de rivier. Daarnaast is benutting van de restwarmte van de koudeproductie
van de ijsbaan voor het verwarmen van de nabijgelegen bebouwing een mogelijkheid.
Stap 3: Voor het toepassen van duurzame energie op gebouwniveau (zoals zonnepanelen) zijn er
in Stadionpark niet meer of minder mogelijkheden dan elders in het land. Volgens de geschiktheidskaart koude/warmteopslag van het 2e watervoerende pakket van de provincie is het plangebied
qua fysische gesteldheid geschikt voor koude/warmteopslag bij woningen, kantoren, bedrijventerreinen en glastuinbouw (waaraan de hoogste eisen worden gesteld).
Stap 4: Voor het schoon en efficiënt voorzien in de resterende energievraag zijn er voor het plangebied
dezelfde mogelijkheden als elders, zodat het in de structuurvisie niet zinvol is hier nader op in te gaan.
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5 UITVOERINGSSTRATEGIE

De visie voor Stadionpark behelst een termijn van 20 tot 25 jaar.
Niet alles wordt dus in de beginfase gerealiseerd. Het vergt een
uitvoeringsstrategie waarbij de gemeente bij het ene deelplan het
voortouw neemt, maar voor het andere deelplan de markt stimuleert
om bij te dragen aan het eindbeeld. De uitvoeringsstrategie moet
ook flexibel zijn in de tijd en periodiek worden geëvalueerd.
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5.1 Financiële uitvoerbaarheid
In het kader van de gebiedsvisie Stadionpark is een eerste, zeer globale, kosten-batenopzet opgesteld. De belangrijkste kosten, opbrengsten en risico’s zijn globaal in beeld gebracht.
Deze kosten-batenopzet is, parallel aan de op te stellen Structuurvisie Stadionpark en Stadionpark,
Raamwerk en Voorbeelduitwerking 2, uitgewerkt tot financiële kaders voor de grondexploitatie
Stadionpark, zodat het bij de vaststelling van de Structuurvisie mogelijk wordt om uitspraken te
doen over het publieke aandeel in de integrale financiering van de gebiedsontwikkeling. De financiële
kaders voor de grondexploitatie laten op dit moment zien dat de kosten hoger uitkomen dan de
opbrengsten. In het vervolgtraject zullen waar mogelijk kostenbesparingen worden gerealiseerd
en zal tevens aanvullende financiering worden gezocht.
Vastgoedontwikkelingen, dus ook de (opstal)realisatie van het nieuwe stadion en de 400 meter
kunstijsbaan maken geen onderdeel uit van de grondexploitatie. Dit geldt eveneens voor de realisatie
van openbaar vervoermaatregelen zoals de Zuidtangent, het station en eventuele tramlijnen, die
separate project vormen. De financiële haalbaarheid zal per op te stellen bestemmingsplan nader
worden uitgewerkt.
Voor belangrijke delen van het plangebied zal de gemeente in eerste aanleg de regie voeren. Op
onderdelen zal met (aanwezige) marktpartijen worden bezien of er in voorkomende gevallen bereidheid
bestaat om de gewenste ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken.

5.2 Ruimtelijke ontwikkelingen en ontwikkelingsstrategie vastgoed
Met ingang van 1 juli 2008 is de nieuwe Wro van kracht geworden. In deze wet zijn regels opgenomen om het verhalen van kosten op privaat- en publiekrechtelijke basis op een transparante
manier te verzekeren. Voor een aantal elementen met betrekking tot het verhalen van kosten
respectievelijk de verevening van resultaten biedt de structuurvisie de formele basis.
Het project Stadionpark beslaat een groot gebied en bestaat uit deelgebieden met verschillende
functies, gebruikers en kenmerken. De transformatie in de diverse deelgebieden vindt verspreid in
de tijd plaats en heeft per deelgebied een andere omvang, inhoud en complexiteit.
In deze structuurvisie is de programmatische opgave voor het Stadionpark geformuleerd. Om
deze opgave te realiseren vindt een veelheid aan ruimtelijke ontwikkelingen plaats, die geheel of
gedeeltelijk door de gemeente gefinancierd worden. Er wordt geïnvesteerd in:
- Autobereikbaarheid waaronder: maatregelen aan de Stadionweg en de Marathonweg, het
nieuwe Smeetslandse viaduct;
- Aansluiting op omliggende wijken, bijvoorbeeld nieuwe langzaamverkeerverbindingen door
het hele gebied, oversteekbaarheid langzaam verkeer door kunstwerken ter plaatse van de Stadionweg en de Spoorzone, aansluiting van de nieuwe ontwikkelingen op de wijken Veranda, Sportdorp, Zomerland en Kreekhuizen;
- Upgrading van het voorzieningencluster: de ontwikkeling van een Sportcampus op Varkenoord;
- Uitstraling, levendigheid en buitenruimte in het hele gebied, o.a. door de aanleg van
hoogwaardige pleinen rondom de nieuwe en huidige Kuip, de boulevard Marathonweg en Park de
Twee Heuvels;
- Duurzaamheid verdeeld in 3 hoofdthema’s: duurzame mobiliteit en modaliteiten, duurzame
verwerking en (her)gebruik van water en energie-innovatieve (her)ontwikkeling.
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Naast het maatschappelijke belang van deze investeringen, maken ze mede (particuliere) vastgoedontwikkelingen in het gebied mogelijk. Dit gebeurt door de (kwaliteits-)impulsen die er aan
bijdragen dat er meer marktpotentie ontstaat voor ontwikkelingen, gekoppeld aan het faciliteren
van een betere bereikbaarheid door meer en hoogwaardig openbaar vervoer en een verbeterde
autobereikbaarheid. De geplande ontwikkelingen aan bijvoorbeeld de Stadionweg (Noorderhelling
en het huidige bedrijventerrein Stadionweg), de Marathonweg (Noordrand sportcluster en Stadiondriehoek), de Olympiaweg (overige deel van het sportcluster, de scholenlocatie en het park),
de kunstijsbaan en het nieuwe stadion zijn (mede) mogelijk dankzij de ruimtelijke ontwikkelingen
die de gemeente realiseert.
Een grondexploitatie zal de financiële basis vormen voor het realiseren van dit gewenste resultaat,
in de periode van 2009 tot 2030. Uitgangspunt is dat de te maken kosten worden goedgemaakt
door de te realiseren opbrengsten, waaronder financiële en materiële bijdragen vanuit private
ontwikkelingen. De grondexploitatie bevat de realisatie van meerdere ontwikkellocaties waarvan
een aantal grotendeels particuliere ontwikkelingen. Vanuit deze opbrengsten wordt de aanleg gefinancierd van ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder infrastructurele werken en (extra kwaliteit)
buitenruimte. Tevens worden de kosten van communicatie, verwervingskosten, apparaatskosten
en rentelasten gedekt. Het totale programma van de grondexploitatie omvat de maximale mogelijkheden volgens deze structuurvisie. Hier kan in de praktijk naar beneden toe van af worden
geweken.
De gemeente investeert vanuit de grondexploitatie in de openbare ruimte waardoor er een hoogwaardig verblijfsgebied ontstaat. Een deel van deze investering vindt vooruitlopend op de verdere
realisatie van het gebied plaats. De ingrepen in de openbare ruimte leiden ertoe dat de kwaliteit
van deze openbare ruimte, en daarmee de kwaliteit van het gebied in zijn heel, toeneemt. Door
deze extra kwaliteit, naast de investering van hogere overheden in het openbaar vervoer, ontstaat
er meer markt om commerciële vastgoedontwikkelingen waaronder woningen, leisure, kantoren
en retail te ontwikkelen en af te zetten. Dit is de basis om een deel van de investeringen in het
Stadionpark toe te rekenen aan vastgoedontwikkelingen in het gebied.
Anterieure overeenkomsten
Op dit moment is het gemeentelijk beleid dat geprobeerd wordt met grondeigenaren in het gebied
die hun gronden zelf willen ontwikkelen een exploitatie-overeenkomst te sluiten. Deze overeenkomsten worden anterieure overeenkomst genoemd als ze voorafgaand aan het vaststellen van
een exploitatieplan gesloten worden. Een exploitatieplan is onderdeel van het publiekrechtelijk
instrumentarium van de nieuwe Wro dat de gemeente de mogelijkheid biedt kosten te verhalen.
Bij het sluiten van anterieure contracten zullen de bijdragen in ruimtelijke ontwikkelingen per locatie worden bepaald aan de hand van de bovenstaande toewijzing in het gebied. Bij het vaststellen
van een exploitatie- en bestemmingsplan zullen particuliere ontwikkelingen worden aangeslagen
op basis van de criteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit van bovenwijkse voorzieningen als infrastructurele werken, openbare ruimte, nutsvoorzieningen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen zijn deze criteria niet noodzakelijk. Per uitgaaf zal een criterium gekozen worden waarmee de
proportionaliteit berekend wordt.
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5.3 Betrekken van de markt
Bij het opstellen van de Gebiedsvisie Stadionpark, de Rotterdamse Inzet (december 2008) zijn
marktpartijen betrokken geweest. Op basis van de concepten Stadionpark, United en Maas is aan
15 marktpartijen gevraagd een recensie te schrijven over de sterke en minder sterke punten van
de concepten. Marktpartijen hebben graag gehoor gegeven aan deze oproep. Hun reacties zijn
betrokken bij het samenstellen van De Rotterdamse Inzet.
In de fase van het opstellen van de Structuurvsie is er gelet op de aard van de werkzaamheden
en het type planproduct niet zo zeer sprake geweest van inhoudelijke betrokkenheid . Echter in de
nu aantredende vervolgfase zal voor de nader uitwerkingen van het Stadionpark samenwerking
worden gezocht met marktpartijen voor de concrete ontwikkeling.
Het betrekken van marktpartijen bij de gebiedsontwikkeling van Stadionpark heeft dan als belangrijke oogmerken:
- de innovatiekracht en creativiteit bevorderen ten behoeve van hoge kwaliteit en internationale
uitstraling van het uiteindelijke resultaat;
- bij de gebiedsontwikkeling gebruik maken van gedegen marktkennis (zoals de woningmarkt) van
private partijen en relevante maatschappelijke tendensen (watergerichtheid in de stad, nadruk op
duurzaamheid en klimaatbewust bouwen);
- maximale marktbetrokkenheid teneinde de financiële haalbaarheid van de plannen te optimaliseren.
Gezien de lange looptijd en de grootschaligheid van de ontwikkeling van Stadionpark zal stapsgewijs ontwikkelen aan de orde zijn. Marktbetrokkenheid biedt in elke fase van de gebiedsontwikkeling mogelijkheden en kansen. Er kan per fase geprofiteerd worden van verschillende vormen
van marktbetrokkenheid:
- in fase van concept- en programmaontwikkeling: creativiteit, marktkennis en ontwikkelkracht;
- in fase van projectrealisatie: snelheid, kennis en inbreng financieringskapitaal;
- in fase van gebruik en onderhoud: langdurig commitment met het gebied en de mogelijkheid
om snel en flexibel in overleg met de gebruikers van het gebied aanpassingen in het (gebruik van
het) gebied door te voeren.

5.4 Globale fasering eerste plandelen
Het Stadionpark zal in de komende 20 tot 25 jaar gerealiseerd worden volgens een groeistrategie.
De snelheid van het tot stand komen van het eindbeeld hangt o.a. af van investeringen in het
openbaar vervoer, de bereidheid van (markt)partijen in dit gebied te investeren en de economische situatie.
Voor het gebied zullen meerdere bestemmingsplannen worden opgesteld.
Als eerste worden de bestemmingsplannen Noorderhelling en Stadionpark fase 1 opgesteld. Het
(relatief kleine) bestemmingsplan Noorderhelling biedt een nieuwe locatie aan de perifere detailhandel van het westelijk deel van het bedrijventerrein Stadionweg. Het bestemmingsplan Stadionpark fase 1, dat naar verwachting het gebied rondom het nieuwe stadion en het westelijk deel
van het bedrijventerrein Stadionweg omvat, alsmede de sportcampus met de kunstijsbaan en het
aan sport gerelateerd programma aldaar, Park de Twee Heuvels en het Eiland van Brienenoord, zal
de eerste grootschalige ontwikkelingen van Stadionpark mogelijk maken, waaronder het nieuwe
stadion, de kunstijsbaan en de Sportcampus.
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Het bestemmingsplan dat het nieuwe stadion en de kunstijsbaan bevat, wordt naar verwachting
op- en vastgesteld in de periode 2010-2012. Aangezien dit bestemmingsplan m.e.r.-(beoordelings)
plichtige activiteiten bevat (het nieuwe stadion en de kunstijsbaan) wordt voor dit bestemmingsplan een project-MER opgesteld. Het verlenen van de eerste bouwvergunningen zal plaatsvinden
begin 2013 of begin 2014, afhankelijk van procedures. Ter plaatse van het nieuwe stadion worden
vanaf begin 2013 of begin 2014 bedrijven verplaatst en de locatie bouwrijp gemaakt. Daarna volgt
de bouw van het stadion, dat gereed moet kunnen zijn vóór 2018, uitgaande van de veronderstelling dat WK voetbal 2018 zal worden toegewezen aan het HollandBelgium Bid.
De hierboven beschreven gemeentelijke ontwikkellocaties zullen, afhankelijk van de economische
vooruitgang, op korte en middellange termijn worden ontwikkeld.
Voor de particuliere locaties wordt uitgegaan van een vrije marktwerking, wat betekent dat voornamelijk marktpartijen en particuliere initiatieven het tempo en de volgorde van de ontwikkelingen
zullen bepalen. In hoofdstuk 2.6 is toegelicht hoe verbetering van de OV-bereikbaarheid en realisatie van programma met elkaar meegroeien. Dit betreft een cyclisch proces: groei van programma heeft OV nodig en vice versa. De snelheid waarmee verbetering van het openbaar vervoer tot
stand zal komen, zal daarbij met name grote invloed hebben op het moment van ontwikkeling van
de Sportknoop. De verwachting is, dat de Sportknoop pas na 2022 tot ontwikkeling zal komen.

5.5 Groeimodel, flexibiliteit en ontwikkelscenario’s
In paragraaf 5.4 is geschetst voor welke plandelen de gemeente nu denkt te starten met de bestemmingsplannen. De verwachting is dat andere plandelen pas daarna tot ontwikkeling zullen
komen.
Belangrijk is dat de Structuurvisie flexibiliteit biedt en het eindbeeld via verschillende ontwikkelscenario’s tot stand kan komen. Daarom worden in deze paragraaf ook twee andere scenario’s
inzichtelijk gemaakt. In het scenario “voortvarend” wordt ervan uitgegaan, dat de ontwikkeling
van de oostzijde van Bedrijventerrein Stadionpark ook snel door de markt wordt opgepakt. In het
scenario “de Nieuwe Kuip later” wordt ervan uitgegaan dat Nederland en België het WK Voetbal
van 2018 (of 2022) niet toegewezen krijgen. Dan is het denkbaar dat de Nieuwe Kuip in een latere
fase gerealiseerd wordt.
Indien het Openbaar Vervoer niet (geheel) tot stand komt, kan uit het schema in hoofdstuk 2.6
afgeleid worden, dat de ontwikkeling van het plangebied blijft steken in een stadium voorafgaand
aan het eindstadium en dat niet het gehele programma gerealiseerd zal worden.
Het langdurig uitblijven van de Zuidtangent zou voor het op peil houden van de bereikbaarheid
van het stadion bij evenementen een onwenselijke situatie opleveren; de kostbare flankerende
maatregelen zouden dan voor een langere periode getroffen moeten worden.
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Scenario “Voortvarend”
Startfase: station Stadion is een evenementenstation
In de startfase zijn beslissingen over belangrijke toevoegingen aan het OV-netwerk nog niet genomen of is de uitvoering nog niet gereed. De huidige situatie met het evenementenstation en de tramverbindingen blijft voortbestaan. In
deze fase kan wel programma worden toegevoegd, bijvoorbeeld het sportgerelateerd programma op de campus en de
Stadsentree. Ook de nieuwe Kuip en de kunstijsbaan kunnen
in deze startfase al gerealiseerd worden. Hierbij is wel een
uitgekiende strategie voor verkeersmanagement nodig, met
inbegrip van maatregelen om openbaarvervoergebruik te
bevorderen en het parkeren in goede banen te leiden.

Stadium 2: Stedenbaanhalte
De toename van het programma in de startfase maakt de
komst van een stedenbaanhalte in Stadionpark mogelijk.
Stedenbaan is een interregionaal railvervoerconcept op de
spoorlijn van Hillegom en Sassenheim via Leiden, Den Haag
en Rotterdam naar Dordrecht.

Stadium 3: station Stadionpark met halte Zuidtangent
Een grote stap in het verbeteren van het bereikbaarheidsprofiel van Stadionpark is de realisatie van de Zuidtangent.
Deze hoogwaardige openbaarvervoerverbinding met metrokwaliteit zorgt voor meer gebruikers van het gebied en
voor de toevoer van extra reizigers naar het station. De
Zuidtangent maakt vooral tijdens evenementen een verschuiving van de modal split mogelijk naar een hoger aandeel openbaar vervoer.

Stadium 4: intercitystation en overstapmachine
De volgende stap is de opwaardering van het stedenbaanstation naar een intercitystation, dat Rotterdam-Zuid aansluit
op het Randstedelijk netwerk. Dit zal Rotterdam-Zuid ook op
sociaal gebied een enorme impuls geven. Enerzijds ontstaan
kansen voor de bewoners van Zuid, anderszijds wordt
Rotterdam-Zuid ook aantrekkelijker als vestigingslocatie
voor nieuwe groepen. De prognoses van de OV-studie Zuid
geven aan dat er na stadium 3 in principe voldoende reizigers gebruikmaken van Station Stadionpark om hier een
intercitystatus aan toe te kennen. De beslissing hiertoe ligt
echter niet bij Rotterdam, maar bij hogere overheden en
NS.

Eindfase: knooppunt Stadionpark
Met een volledige openbaarvervoerknoop (intercitystation,
Zuidtangent, bus, tram, waterbus, P+R) zijn alle condities
aanwezig voor verdere verdichting van Stadionpark. Ook de
timing is goed: de meeste verdichtingslocaties in de binnenstad van Rotterdam zijn naar verwachting ingevuld tegen
deze tijd (gedacht wordt na 2022). Van een overstapmachine kan het knooppunt nu doorontwikkelen naar een bestemming.
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Scenario “De Nieuwe Kuip later”
Startfase: station Stadion is een evenementenstation
In de eerste fase is er nog geen uitbreiding van het openbaar
vervoer gerealiseerd. In deze fase kan wel programma worden toegevoegd dat niet afhankelijk is van openbaar vervoer
zoals de Sportcampus, de herinrichting van Park de Twee
Heuvels en de ontwikkeling van de Stadsentree Zuid. Van de
bijzondere voorzieningen kan de IJsbaan gerealiseerd worden. Gekoppeld daaraan kan enig programma gerealiseerd
worden. In de Stadiondriehoek en op de rivieroever vinden
in deze fase nog geen ontwikkelingen plaats omdat deze gekoppeld zijn aan de realisatie van de Nieuwe Kuip en de OV
knoop.

Stadium 2: Stedenbaanhalte
Door de realisatie van de stedenbaanhalte wordt het gebied
een aantrekkelijke vestigingslocatie voor onder andere regionale scholen. Deze kunnen zich voornamelijk in de campus
vestigen. De ontwikkeling van de Stadsentree Zuid is onafhankelijk van de OV ontsluiting en kan in deze fase voltooid
worden.

Stadium 3: station Stadionpark met halte Zuidtangent
Door de realisatie van de Zuidtangent met een halte op Stadionpark wordt de Stadiondriehoek een steeds aantrekkelijker vestigingslocatie. De mogelijkheden voor ontwikkeling
van de Sportknoop zijn nog beperkt door de aanwezigheid
van de Kuip als functionerend stadion.

Stadium 4: intercitystation en overstapmachine
In deze fase wordt de Nieuwe Kuip gerealiseerd evenals
de opwaardering van het station naar Intercity station. In
vervolg hierop kan het resterende deel van de rivieroever
tot ontwikkeling komen. De oude Kuip kan herontwikkeld
worden. De ontwikkelingsmogelijkheden in de Sportknoop
krijgen een flinke impuls door de opening van het Intercity
station en de realisatie van de Nieuwe Kuip.

Stadium 5: knooppunt Stadionpark
De in de vorige fase ingezette impulsen zorgen ervoor dat
het gebied in deze fase kan doorontwikkelen naar het eindbeeld zoals geschetst in deze structuurvisie.
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19. Uitvoeringsprogramma Waterplan 2 Rotterdam, Projecten en mogelijke projecten 2007 – 2015, blz. 185 (huidige wateropgave 6815 m3, bergend vermogen 0,2 m, huidige wateropgave in oppervlakte 3,4 ha.). Het Waterschap Hollandse
Delta evalueert momenteel deze huidige (’historische’) wateropgave.
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