
 Eindhoven University of Technology

MASTER

De ontwikkeling van stadions en stadiongebieden
een ondersteunend model voor de ontwikkeling van middelgrote stadions en het omliggende
gebied

in den Kleef, D.J.J.

Award date:
2011

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/40bfa9b0-b19b-4f6f-b484-3d3dcf7bbf7c


 

 

 

Een ondersteunend model voor de ontwikkeling van  

middelgrote stadions en het omliggende gebied 

 

 

 
Dennis In den Kleef                                                                               september 2011 

DE ONTWIKKELING VAN STADIONS EN STADIONGEBIEDEN 
 



 



De ontwikkeling van stadions en stadiongebieden Dennis In den Kleef 

 

  i 

Colofon 

Titel rapport:  De ontwikkeling van stadions en stadiongebieden 

 

Ondertitel: Een ondersteunend model voor de ontwikkeling van middelgrote stadions en het 

omliggende gebied 

 

Plaats en datum:  Stramproy, 23 september 2011 

 

Auteur:   D.J.J. (Dennis) In den Kleef (s082195) 

   Real Estate Management & Development 

   Technische Universiteit Eindhoven 

   d.j.j.i.d.kleef@student.tue.nl 

   dennisindenkleef@hotmail.com 

 

Afstudeercommissie: Ir. L.A.M.C. (Leonie) van de Ven (Technische Universiteit Eindhoven) 

Dr. Ir.  I.I. (Ingrid) Janssen (Technische Universiteit Eindhoven) 

Dr. J.J.A.M. (Jos) Smeets (Technische Universiteit Eindhoven) 

 

 

 

 

Technische Universiteit Eindhoven 

Faculteit Eindhoven 

Postbus 513 

5600 MB Eindhoven 

Tel: 040-2473960 

www.tue.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De ontwikkeling van stadions en stadiongebieden Dennis In den Kleef 

 

  ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De ontwikkeling van stadions en stadiongebieden Dennis In den Kleef 

 

  iii 

Voorwoord 

Met deze scriptie over de ontwikkeling van stadions en stadiongebieden wil ik de masteropleiding Real Estate 

Management & Development aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven afsluiten. 

Tevens betekent deze scriptie het einde van mijn studentenleven en zal mijn carrière in de praktijk gaan 

beginnen. 

 

Een klein jaar geleden kwam mijn afstudeerperiode dichter bij en ben ik gaan nadenken over een onderwerp. 

Mijn ambities liggen in de vastgoedontwikkeling, daar moest het onderwerp dan ook betrekking op hebben. 

Toen ik vervolgens in de trein in de richting van Zuid-Limburg zat kwam ik bij Sittard langs het voetbalstadion 

aldaar. Een stadion dat al ruim 10 jaar oud was en waar in de omgeving weinig tot niets te doen is. In het 

verleden zijn er wel plannen geweest voor de ontwikkeling van het omliggende gebied. Vanuit deze situatie 

moest ik ook denken aan het stadion in Breda, waar een zelfde situatie zich voordoet. In mijn ogen moet zoiets 

niet kunnen. Op andere plaatsen waren immers wel levendige gebieden rondom stadions ontwikkeld. Het zou 

daarentegen ook kunnen dat een niet ontwikkeld gebied beter is voor het functioneren van het stadion of de 

betaaldvoetbalorganisatie. Daarnaast bezoek ik zelf met enige regelmaat stadions en zie ik voldoende stadions 

op televisie. Ook hierbij zie je wel eens punten die beter uitgedacht hadden kunnen worden. Na enig 

literatuuronderzoek en gesprekken met diverse personen kwam ik erachter dat hier in de literatuur nog weinig 

over geschreven is. Met die gedachte en nog de kandidatuur van Nederland en België voor het WK van 2018 

wilde ik dit gat in de literatuur voor een deel dichten. 

 

Ik heb deze periode veel geleerd over het ontwikkelen van stadions. Wat allemaal bij een stadionontwikkeling 

van belang is en wat in het verleden goed en fout is gegaan. Veel van deze zaken zijn niet alleen bij de 

ontwikkeling van stadions en stadiongebieden van belang, maar ook bij de ontwikkeling van andere gebouwen, 

projecten of gebiedsontwikkelingen. Daarom zal deze scriptie zeker een bijdrage leveren aan mijn toekomst. 

Graag zou ik in de toekomst bij een stadionontwikkeling betrokken raken. Om de opgedane kennis in praktijk te 

kunnen brengen. 

 

Deze scriptie is niet alleen geschreven met behulp van een aantal boeken. Ik wil dan ook een aantal personen 

bedanken die met mij meegedacht hebben, mij de juiste richting ingestuurd hebben of hun kennis en 

ervaringen in dit vakgebied met mij gedeeld hebben. Allereerst wil ik mijn begeleiders van de Technische 

Universiteit Eindhoven bedanken, Leonie van de Ven en Ingrid Janssen. Leonie jij was er altijd om mij te helpen, 

bij alle begeleidingen voor advies en de nodige opbouwende kritiek. Daarnaast heb jij een belangrijke rol 

gespeeld in de structuur en de diepgang van de scriptie. Ingrid ook al kon jij door jouw eigen promoveren niet 

altijd aanwezig zijn. Heb jij hebt mij verschillende keren gevraagd “wat wil je nu precies?” en zorgde er 

daarmee voor dat ik goed heb nagedacht waar ik uiteindelijk naar toe wilde en zodoende niet verdwaalde in 

mijn onderwerp. Daarnaast legde jij duidelijk de vinger op de tot dan toe zwakke plekken van mijn scriptie. Dat 

heb ik als erg prettig ervaren. Als laatste wil ik alle mensen bedanken die mee hebben gewerkt aan de 

gesprekken en interviews die ik voor deze scriptie gevoerd heb. Mede door jullie is dit resultaat bereikt. 

  

Dennis In den Kleef 

Stramproy, september 2011 

 

 

 

 

 

 

 



De ontwikkeling van stadions en stadiongebieden Dennis In den Kleef 

 

  iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De ontwikkeling van stadions en stadiongebieden Dennis In den Kleef 

 

  v 

Samenvatting 

Inleiding 

De afgelopen jaren zijn niet alle stadionontwikkelingen even succesvol geweest. Vaak was er kritiek op hoe een 

stadion ingericht was of de ontwikkeling van het omliggende gebied kwam niet van de grond. Hier tegenover 

staat ook een aantal goede voorbeelden. De komende jaren zijn nog voldoende stadionontwikkelingen te 

verwachten in zowel Nederland als België. Aan een aantal stadionontwikkeling wordt momenteel hard 

gewerkt. De verwachting is dat vooral in België de komende jaren een aantal stadions ontwikkeld wordt, omdat 

daar de voetbalinfrastructuur achter ligt op die van Nederland en Duitsland. De bovenstaande aanleiding heeft 

geleid tot het formuleren van de volgende doelstelling:  

 

“Inzicht verkrijgen in de kwaliteitsaspecten voor de ontwikkeling van goed functionerende stadions en 

stadiongebieden en in de initiatief- en ontwikkelingsfase en de aspecten die daarin voor de ontwikkeling van 

belang zijn, ten einde een model te ontwikkelen voor deze fasen om goed functionerende stadions en 

stadiongebieden te realiseren.” 

 

Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en praktijkonderzoek. De literatuurstudie richt zich op het 

ontstaan van stadions tot hun huidige vorm en functie, de kwaliteitsaspecten waaraan een stadion (anno 2011) 

moet voldoen en het ontwikkelingsproces van stadions en stadiongebieden. Het praktijkonderzoek richt zich op 

een aantal casestudies, hierover is informatie verkregen via interviews met experts. Met deze informatie uit 

literatuur- en praktijkonderzoek zal het model voor de ontwikkeling van middelgrote stadions en 

stadiongebieden ontstaan.  

 

Stadions en stadiongebieden 

Het eerste stadion is ontstaan in de Griekse tijd en aangelegd voor de eerste Olympische Spelen in 776 voor 

Christus. In deze tijd was het een renbaan waar toeschouwers naast de baan plaats konden nemen. Naast deze 

baan liep het maaiveld iets op. De eerste grotere stadions, met een capaciteit van enkele tienduizenden 

plaatsen, hebben zich ontwikkeld in de Romeinse tijd (vanaf 80 voor Christus) en staan bekend als de 

amfitheaters. In de middeleeuwen en de jaren daarna nam de bouw van stadions af en waren er weinig 

ontwikkelingen op dit gebied. Na de industriële revolutie (halverwege de 19 de eeuw) is de vraag naar 

evenementen met veel toeschouwers toegenomen, hierdoor hebben stadions een nieuwe impuls gekregen. De 

kwaliteit van de faciliteiten in en rond het stadion waren slecht evenals het comfort voor de toeschouwers. 

Sinds het begin van de 20
ste

 eeuw werden enorme stadions gebouwd met een capaciteit van 50.000 tot wel 

200.000 plaatsen. Deze immense stadions waren vaak niet bepaald veilig. Sinds de jaren ’90 is de veiligheid van 

de stadions sterk verbeterd. Ook op het gebied van comfort voor de toeschouwer zijn grote stappen gemaakt. 

Compleet open stadions in het verleden hebben zich ontwikkeld tot stadions met daken over de tribunes en 

zelfs stadions met schuifdaken, die geheel gesloten kunnen worden. Deze stadions met schuifdaken worden 

ook regelmatig gebruikt voor andere evenementen dan alleen voetbal. 

 

Door de commercialisering van het voetbal en doordat steeds meer andere commerciële activiteiten in en rond 

een voetbalstadion worden gecreëerd is het tegenwoordig mogelijk om stadions financieel rendabel te 

ontwikkelen. Deze moderne stadions worden op suburbane of perifere locaties gesitueerd en niet meer in het 

centrum of in woonwijken, vanwege de overlast die dit op deze dichtbevolkte locaties met zich meebrengt. 

 

Kwaliteitsaspecten 

Stadions en stadiongebieden kennen kwaliteitsaspecten waaraan voldaan moet worden om uiteindelijk goed te 

kunnen functioneren. Deze kwaliteitsaspecten moeten ervoor zorgen dat het stadion en stadiongebied voldoet 

aan de wensen en behoeften van alle gebruiksgroepen die het stadion(gebied) voor welk doeleinden dan ook 

gebruiken, zolang dat doeleinde vooraf maar bepaald is. De kwaliteitsaspecten die uit diverse 
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literatuurbronnen naar boven zijn gekomen kunnen onderverdeeld worden in drie niveaus waarop ze 

betrekking hebben; stad/regio, stadiongebied, stadion en zijn in tabel 1 weergegeven. Aan elk van deze 

kwaliteitsaspecten zijn voorwaarden gesteld. 

 

Stad/regio Stadiongebied Stadion 

Bereikbaarheid Clustering en synergie Beschikbare ruimte 

Locatie Gebiedsmanagement Comfort 

Voorzieningenniveau omgeving Imago Commerciële voorzieningen 

Waarde voor de stad/regio Veiligheid stadiongebied Faciliteiten 

 Verhuurbaarheid Flexibiliteit 

 Vervoersmanagement Representativiteit 

 Zichtbaarheid Sfeerbeleving 

  Speelveld 

  Technische voorzieningen 

  Toegankelijkheid 

  Veiligheid in het stadion 

Tabel 1: Kwaliteitsaspecten per niveau 

 

Naast de kwaliteitsaspecten die een bijdrage leveren aan het functioneren van het gebied zijn ook de functies 

die rondom een stadion gerealiseerd worden van belang voor het creëren van een 24-uurs economie. De 

functies bepalen ook of een gebied financieel interessant is voor andere partijen. Functies als winkelen, werken 

en scholen zorgen overdag voor veel levendigheid terwijl winkelen en werken commercieel gezien erg 

interessant zijn. Functies als wonen en recreatie zorgen juist in de avond en nachtelijke uren dat een gebied 

gebruikt wordt. En zorgfuncties zullen door de vergrijzing juist meer nodig zijn. 

 

De ontwikkeling van stadions en stadiongebieden 

Bij de ontwikkeling van een stadiongebied is een groot aantal partijen betrokken. Het initiatief wordt vaak 

genomen door de betaaldvoetbalorganisatie of de gemeente. Deze partijen zullen om tot de realisatie van een 

stadionproject te komen met een groot aantal partijen moeten samenwerken. Voorbeelden van deze partijen 

zijn; projectontwikkelaar, provincie, adviesbureau, aannemer, financier, founder, belegger. Daarnaast zijn er 

andere partijen, zoals toekomstige gebruikers, belangengroepen, sponsors en supporters waar rekening mee 

moet worden gehouden bij de ontwikkeling van een stadion(gebied). Al deze partijen hebben hun eigen 

belangen en waarde bij de ontwikkeling van het stadion(gebied). De belangen van partijen lopen nogal uiteen, 

maar de meeste partijen willen toch op een of andere manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling om hier 

uiteindelijk geld mee te verdienen en/of de naamsbekendheid van de organisatie vergroten. De waarde die de 

meeste partijen hebben voor het stadiongebied is te omvatten in het woord “leveren”. Partijen leveren kennis, 

financiële middelen, bezit, documenten en/of leveren activiteit in het stadion of stadiongebied. 

 

Deze partijen zullen het ontwikkelingsproces gezamenlijk tot een goed einde moeten brengen. De initiatief- en 

ontwikkelingsfase van het ontwikkelingsproces voor stadions en stadiongebieden kan aan de hand van diverse 

literatuurbronnen ingedeeld worden in vijf stappen zoals weergegeven in figuur 1. Om al deze partijen in het 

ontwikkelingsproces bij elkaar te brengen en tevreden te houden moeten in de initiatief- en ontwikkelingsfase 

van het ontwikkelingsproces afspraken worden gemaakt over “communicatie”, “organisatiestructuur” en 

“samenwerking”, daarnaast speelt “vertrouwen” tussen partijen en creëren van vertrouwen in het plan een 

belangrijke rol. Deze vier aspecten van het ontwikkelingsproces zijn van groot belang om een 

stadionontwikkeling tot een succes te maken.  
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Figuur 1: Ontwikkelingsproces stadions en stadiongebieden  

 

Casestudies 

Om te leren van goede en slechte dingen uit het verleden zijn casestudies uitgevoerd naar het Parkstad 

Limburg stadion in Kerkrade en de Euroborg in Groningen. Voor elk van deze casestudies zijn vijf partijen 

geïnterviewd. Drie partijen zijn voor beide cases hetzelfde gekozen dit waren dit de betaaldvoetbalorganisatie, 

de gemeente en de ontwikkelaar. Bij de casestudie naar het Parkstad Limburg stadion zijn deze drie parijen 

aangevuld met de ontwikkelaar van de commerciële ruimtes en de architect en bij de Euroborg zijn deze drie 

partijen aangevuld met de aannemer en de supportersvereniging. De vragen voor de interviews werden op 

iedere partij specifiek afgestemd hadden betrekking op de volgende punten: 

1. Inleiding 

2. Het ontwikkelingsproces 

3. Het stadiongebied 

4. Het stadion 

5. Algemene vragen 

6. Afsluiting 

 

Deze casestudies hebben informatie opgeleverd die in de rest van het onderzoek nog niet naar voren is 

gekomen. Dit heeft ertoe geleid dat een aspect aan de kwaliteitsaspecten voor het ontwikkelingsproces moet 

worden toegevoegd, namelijk “voortgang”. Dit kwaliteitsaspect is toegevoegd nadat uit de casestudies naar 

voren kwam dat de voortgang van het project in het geding kwam doordat: 

• Ambities van initiërende partijen niet overeenkwamen met de financiële mogelijkheden. 

• Een plan in fasen gerealiseerd moet kunnen worden (als het te lang duurt haken partijen af). 

• De doorlooptijd van het project in de uitvoering beperkt moet worden (het gebied moet snel leefbaar 

worden). 
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Enkele andere belangrijke punten die uit deze twee casestudies naar voren komen zijn:  

• de uitstraling van de buitenkant van het stadion is van groot belang voor het gebied.  

• De uitstraling en de inrichting van zowel de buiten- als de binnenkant van het stadion wordt door de 

supporters aangeduid als belangrijk voor de sfeer in het stadion.  

• Op het gebied van veiligheid in en rond de stadions is het belangrijk dat supporters klantvriendelijk 

behandeld worden, dan wordt bij hen geen agressie uitgelokt en vinden minder incidenten plaats.  

• Om een stadiongebied te realiseren moeten financiële plaatjes niet doelbewust positiever worden 

gemaakt dan dat ze zijn.  

 

Het ontwikkelingsmodel 

De resultaten uit het literatuur- en praktijkonderzoeken hebben geleid tot een aantal voorwaarden waaruit het 

concept ontwikkelingsmodel voor stadions en stadiongebieden is ontstaan. Dit model bestaat uit een vijftal 

stappen (zoals weergegeven in figuur 1). Om te toetsen of dit model ook wel aan de praktijk voldoet is het 

model gevalideerd met behulp van de case Kazernekwartier en MFC de Kazerne te Venlo. Uit deze case blijkt 

dat de stappen initiatief en locatiekeuze sterk met elkaar verbonden zijn en daarnaast veel invloed hebben op 

de rol die partijen in het vervolg van het proces in gaan nemen. Daarentegen geeft het model wel duidelijk 

weer waar in de initiatief- en ontwikkelingsfase rekening mee moet worden gehouden (welke 

kwaliteitsaspecten en aspecten uit het ontwikkelingsproces gewaarborgd moeten worden). Deze validatie 

heeft ertoe geleid dat het conceptmodel is gewijzigd en het definitieve ontwikkelingsmodel eruit ziet zoals in 

figuur 2 op pagina ix is weergegeven. Dit model maakt onderscheid in een viertal stappen (initiatief & 

locatiekeuze, planvorming, programma van eisen en ontwerpen & uitwerken) die in de initiatief- en 

ontwikkelingsfase van het ontwikkelingsproces voor stadions en stadiongebieden voorkomen.  

 

Voor elk van de stappen in het ontwikkelingsmodel is een uitwerking gemaakt met aandachtspunten waaraan 

gedacht moet worden. Deze punten geven specifiekere informatie over de invulling van aspecten uit het 

ontwikkelingsproces en/of kwaliteitsaspecten. Daarnaast wordt eventuele extra informatie of gevolgen van een 

beslissing gegeven en op welk(e) aspect(en) uit het ontwikkelingsproces en/of kwaliteitsaspect(en) een 

aandachtspunt betrekking heeft.  

 

Conclusie en aanbevelingen 

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek is dat de initiatief- en ontwikkelingsfase voor de ontwikkeling van 

stadions en stadiongebieden onder te verdelen is in vier stappen: 

• Initiatief en locatiekeuze 

• Planvorming 

• Programma van eisen 

• Ontwerpen en uitwerken 

Binnen deze stappen moeten belangrijke beslissingen genomen worden die van belang zijn voor het 

uiteindelijke functioneren van het stadion en stadiongebied (kwaliteitsaspecten) en het ontwikkelingsproces 

(aspecten uit het ontwikkelingsproces). Het model zoals het is ontstaan biedt hiermee een goede onderlegger 

voor de ontwikkeling van stadions en stadiongebieden (anno 2011). In de toekomst zal het model aangepast 

moeten worden aan toekomstige ontwikkelingen. 

 

De ontwikkeling van het model biedt nog ruimte voor aanpassingen en verder onderzoek: 

• Door meer casestudies uit te voeren kunnen het ontwikkelingsmodel en de bijbehorende tabellen verder 

aangevuld worden. 

• Het onderzoek kan zich toespitsen op kleinere of grotere stadions. 

• Het onderzoek kan zich meer gaan richten op andere landen waardoor het ontwikkelingsmodel ook 

geschikt wordt gemaakt voor deze landen. 
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Het aantal onderzoeken dat zich specifiek richt op de ontwikkeling van stadions en stadiongebieden is nog vrij 

beperkt. Vandaar dat in dit onderzoek ook nog diverse punten naar voren zijn gekomen die aan te bevelen zijn 

voor verder onderzoek: 

• Onderzoeken hoe stadions en stadiongebieden gefinancierd worden en welke kosten en opbrengsten 

diverse onderdelen met zich meebrengen. 

• Onderzoeken welke effecten nieuwe stadiongebieden op andere gebieden in de stad/regio met dezelfde 

functies hebben. 

• Hoe kan de stadioncapaciteit het beste bepaald worden en welke factoren zijn daarbij van belang.  

 

 
Figuur 2: Ontwikkelingsmodel stadions en stadiongebieden 



De ontwikkeling van stadions en stadiongebieden Dennis In den Kleef 

 

  x 

 

 
 

 

 

 

 

 



De ontwikkeling van stadions en stadiongebieden Dennis In den Kleef 

 

  1 

Inhoudsopgave 

Colofon ......................................................................................................................................................................i 

Voorwoord .............................................................................................................................................................. iii 

Samenvatting ........................................................................................................................................................... v 

Inhoudsopgave ........................................................................................................................................................ 1 

1. Inleiding .......................................................................................................................................................... 5 

1.1 Aanleiding .............................................................................................................................................. 5 

1.2 Probleem- en doelstelling ...................................................................................................................... 6 

1.3 Randvoorwaarden ................................................................................................................................. 7 

1.4 Plan van aanpak ..................................................................................................................................... 7 

2. Stadions en stadiongebieden van toen tot nu ............................................................................................... 9 

2.1 Inleiding ................................................................................................................................................. 9 

2.2. Historie .................................................................................................................................................. 9 

2.2.1 Grieken .............................................................................................................................................. 9 

2.2.2 Romeinen .......................................................................................................................................... 9 

2.2.3 Middeleeuwen en later ................................................................................................................... 10 

2.2.4 19
de

 eeuw ........................................................................................................................................ 10 

2.2.5 20
ste

 eeuw ........................................................................................................................................ 10 

2.3 Hedendaagse stadions & stadiongebieden ......................................................................................... 13 

2.3.1 Stadion functies ............................................................................................................................... 13 

2.3.2 Locatie ............................................................................................................................................. 14 

2.3.3 Onderdelen van een stadion ........................................................................................................... 15 

2.3.4  Stadion typen .............................................................................................................................. 16 

2.4 Belangrijke trends voor stadionvastgoed ............................................................................................ 18 

2.5 De toekomst van stadions & stadiongebieden .................................................................................... 20 

2.6 Conclusie.............................................................................................................................................. 21 

3. Kwaliteitsaspecten van stadions en stadiongebieden.................................................................................. 23 

3.1 Inleiding ............................................................................................................................................... 23 

3.2 Een goed functionerend stadion & stadiongebied .............................................................................. 23 

3.3 Kwaliteitsaspecten ............................................................................................................................... 24 

3.3.1 Bereikbaarheid ................................................................................................................................ 24 

3.3.2 Locatie ............................................................................................................................................. 25 

3.3.3 Voorzieningenniveau omgeving ...................................................................................................... 26 

3.3.4 Waarde voor de stad/regio ............................................................................................................. 26 

3.3.5 Clustering en synergie ..................................................................................................................... 27 

3.3.6 Gebiedsmanagement ...................................................................................................................... 28 



De ontwikkeling van stadions en stadiongebieden Dennis In den Kleef 

 

  2 

3.3.7 Imago ............................................................................................................................................... 28 

3.3.8 Veiligheid stadiongebied ................................................................................................................. 29 

3.3.9 Verhuurbaarheid ............................................................................................................................. 29 

3.3.10 Vervoersmanagement ................................................................................................................ 30 

3.3.11 Zichtbaarheid .............................................................................................................................. 31 

3.3.12 Beschikbare ruimte ..................................................................................................................... 32 

3.3.13 Comfort ....................................................................................................................................... 32 

3.3.14 Commerciële voorzieningen ....................................................................................................... 34 

3.3.15 Faciliteiten .................................................................................................................................. 35 

3.3.16 Flexibiliteit................................................................................................................................... 36 

3.3.17 Representativiteit ....................................................................................................................... 36 

3.3.18 Sfeerbeleving .............................................................................................................................. 37 

3.3.19 Speelveld ..................................................................................................................................... 37 

3.3.20 Technische voorzieningen ........................................................................................................... 39 

3.3.21 Toegankelijkheid ......................................................................................................................... 39 

3.3.22 Veiligheid in het stadion ............................................................................................................. 40 

3.4 Functies................................................................................................................................................ 40 

3.4.1 Wonen ............................................................................................................................................. 41 

3.4.2 Werken ............................................................................................................................................ 41 

3.4.3 Winkelen ......................................................................................................................................... 42 

3.4.4 Recreatie ......................................................................................................................................... 43 

3.4.5 Zorg ................................................................................................................................................. 43 

3.4.6 Onderwijs ........................................................................................................................................ 43 

3.5 Conclusie.............................................................................................................................................. 44 

4. De ontwikkeling van stadions en stadiongebieden ...................................................................................... 47 

4.1 Inleiding ............................................................................................................................................... 47 

4.2 Actorenanalyse .................................................................................................................................... 47 

4.3 Het ontwikkelingsproces ..................................................................................................................... 51 

4.3.1 Initiatieffase .................................................................................................................................... 52 

4.3.2 Ontwikkelingsfase ........................................................................................................................... 55 

4.3.3 Specifieke kenmerken stadionontwikkeling .................................................................................... 56 

4.4 Conclusie.............................................................................................................................................. 60 

5.  Cases ............................................................................................................................................................. 63 

5.1 Inleiding ............................................................................................................................................... 63 

5.2 Parkstad Limburg Stadion .................................................................................................................... 63 

5.2.1 Ontwikkelingsproces ....................................................................................................................... 64 

5.2.2 Stadiongebied ................................................................................................................................. 66 



De ontwikkeling van stadions en stadiongebieden Dennis In den Kleef 

 

  3 

5.2.3 Stadion ............................................................................................................................................ 66 

5.3 Euroborg (Groningen) .......................................................................................................................... 68 

5.3.1 Ontwikkelingsproces ....................................................................................................................... 68 

5.3.2 Stadiongebied ................................................................................................................................. 70 

5.3.3 Stadion ............................................................................................................................................ 71 

5.4 Conclusie.............................................................................................................................................. 72 

6. Ontwikkelingsmodel ..................................................................................................................................... 75 

6.1 Inleiding ............................................................................................................................................... 75 

6.2 Voorwaarden ....................................................................................................................................... 75 

6.3  Concept ontwikkelingsmodel .............................................................................................................. 75 

6.4 Validatie ............................................................................................................................................... 78 

6.5 Definitief ontwikkelingsmodel ............................................................................................................. 79 

7. Conclusies en aanbevelingen ....................................................................................................................... 83 

7.1 Conclusies ............................................................................................................................................ 83 

7.2 Aanbevelingen ..................................................................................................................................... 88 

Literatuurlijst ......................................................................................................................................................... 89 

Bijlagen .................................................................................................................................................................. 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De ontwikkeling van stadions en stadiongebieden Dennis In den Kleef 

 

  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De ontwikkeling van stadions en stadiongebieden Dennis In den Kleef 

 

  5 

1. Inleiding  

“De echte potentie van ‘sport voor business’ wordt nog maar nauwelijks benut. Maar om die te realiseren moet 

er wel iets gebeuren, bij bedrijven en bij sportorganisaties.” (Eventview, 2009) 

 

1.1 Aanleiding 

Nederland en België hebben gezamenlijk een poging ondernomen het WK voetbal van 2018 binnen te halen, 

dit is helaas niet gelukt. Om een WK binnen te halen zijn minimaal 12 stadions met een hoogwaardig 

kwaliteitsniveau en een minimum capaciteit van 44.000 plaatsen noodzakelijk. In de landen waar recentelijk 

geen WK georganiseerd is voldoen slechts enkele stadions aan deze kwaliteitseisen en minimale capaciteit. 

Waardoor een groot aantal stadions nieuw gebouwd of gerenoveerd zou moeten worden. In Nederland & 

België voldoet alleen de Amsterdam Arena aan het vereiste kwaliteit- en capaciteitniveau. (KBVB & KNVB, 

2010) 

De kosten die een organisatie van een WK met zich meebrengt kunnen in tijden van economische crisis waar 

bezuinigingen bij overheden noodzakelijk zijn niet uit belastinggelden worden betaald (De Telegraaf, 2010; 

Grotenhuis, 2010). Daarom is de ontwikkeling tot een goed functionerend stadiongebied van groot belang om 

de kosten gedekt te krijgen. Een goed functionerend stadiongebied leidt ertoe dat bedrijven zich in of bij het 

stadion willen vestigen. Vaak zijn deze bedrijven ook betrokken bij het functioneren van de 

betaaldvoetbalorganisatie door middel van sponsoring. Maar voor het creëren van een goed functionerend 

stadiongebied waar het voor bedrijven interessant is zich te vestigen, is het interessant om te weten welke 

kwaliteitsaspecten nu voor een stadion en het omliggende gebied van belang zijn en hoe deze aspecten 

gedurende de ontwikkeling zo goed mogelijk ingevuld kunnen worden. Het is immers niet zo dat door de bouw 

van een nieuw stadion, het stadion en het omliggende gebied vanzelf succesvol wordt. Nu het WK niet naar 

Nederland en België komt zijn er nog voldoende andere potentiele nieuwbouw stadionontwikkelingen zoals het 

stadionpark in Rotterdam, MFC de Kazerne in Venlo, stadion de Graafschap in Doetichem, Arteveldestadion 

Gent, nieuw stadion Antwerpen maar ook nieuwe stadions voor het WK 2014 in Brazilie, WK 2018 in Rusland 

en WK 2022 in Qatar. In België zijn de komende jaren nog meer stadionontwikkelingen te verwachten dan 

alleen in Gent en Antwerpen, omdat de voetbalinfrastructuur in België achterloopt op onder andere Nederland 

en Duitsland. (KBVB & KNVB, 2010; Leeuwen, 2006; Godding, 2010; Meijer, 2010; ANP/NUsport, 2010; 

Vastgoedmarkt, 2010; Stad Gent, 2010; Trends, 2010) 

 

Voorbeelden van minder succesvolle ontwikkelingen rondom stadions zijn te vinden in Sittard en Haarlem. In 

Sittard werd in 1997 een nieuw stadion gebouwd voor toenmalige eredivisieclub Fortuna Sittard, maar door de 

verslechterende marktsituatie in de daaropvolgende jaren en een te ambitieus plan is het omliggende gebied 

en de ruimten onder de tribunes nog steeds niet ontwikkeld (Godding, 2010; Vastgoedmarkt, 2009). In Haarlem 

is betaald voetbalorganisatie HFC Haarlem in januari 2010 failliet gegaan, omdat de bouw van een nieuw 

stadion gedurende 20 jaar niet van de grond kwam, waardoor sponsors zich uiteindelijk terugtrokken en de 

club in financiële problemen kwam (Rekenkamercommissie Haarlem, 2010). Dit betekent niet dat alle 

ontwikkelingen op het gebied van stadions niet succesvol verlopen zijn. In Nederland zijn voldoende betere 

voorbeelden te vinden zoals de Euroborg in Groningen en het Parkstad Limburg stadion in Kerkrade. Hier is de 

ontwikkeling wel van de grond gekomen en zijn commerciële partijen risicodragend betrokken bij de 

ontwikkeling van het stadion en is de club huurder of alleen nog maar eigenaar van het hoofdgebouw. 

Daarnaast is het gebied rondom het stadion ook ontwikkeld en is er 7 dagen in de week iets te doen. (Meijer, 

2010; Visser, 2011) 

 

In het verleden zijn ook enkele onderzoeken gedaan naar de ontwikkeling van stadiongebieden. Zo hebben Hey 

en van der Ven in 2004 onderzocht of het combineren van leisure en retail met stadions succesvol is, dit bleek 
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niet altijd het geval te zijn. In dit onderzoek zal niet worden ingegaan op de functies die rondom het stadion 

ontwikkeld worden, maar op kwaliteitsaspecten die voor een stadion van belang zijn. Ook Boumans (2005) 

heeft onderzoek gedaan naar stadiongebieden. In zijn onderzoek heeft hij een model ontwikkeld dat de 

stappen beschrijft die gemeenten moeten ondernemen om de ontwikkeling van een stadiongebied mogelijk te 

maken. Dit onderzoek zal ingaan op de rol van alle actoren in het ontwikkelingsproces van een stadiongebied 

en andere belangrijke aspecten die een stadiongebied tot een succes kunnen maken.  

 

1.2 Probleem- en doelstelling 

Probleemstelling 

Aan de hand van de aanleiding is de volgende probleemstelling voor het afstudeeronderzoek geformuleerd: 

 

Aan welke kwaliteitsaspecten moet een goed functionerend stadion en stadiongebied voldoen bij de 

ontwikkeling daarvan en hoe kunnen de initiatief- en ontwikkelingsfase ingericht worden en welke aspecten 

zijn daarin van belang, zodat een model voor deze fasen ontstaat voor het creëren van goed functionerende 

stadions en stadiongebieden? 

 

Deelvragen 

Aan de hand van probleemstelling zijn de volgende deelvragen gedefinieerd. 

1. Wat is de geschiedenis van stadions en wat zijn stadions en stadiongebieden in de 21
ste

 eeuw? 

2. Wat is een goed functionerend stadion en stadiongebied en aan welke kwaliteitsaspecten moet dit 

voldoen? 

3. Welke actoren zijn betrokken bij de ontwikkeling van stadions en stadiongebieden en welke aspecten zijn 

voor hen van belang? 

4. Hoe verlopen de initiatief- en ontwikkelingsfase in het algemeen en voor stadions en stadiongebieden in 

het bijzonder en welke aspecten zijn daarin van belang? 

5. Welke succes- en faalfactoren zijn in de praktijk bij de ontwikkeling van stadions en stadiongebieden 

voorgekomen? 

6. Hoe moeten de initiatief- en ontwikkelingsfase voor de ontwikkeling van stadions en stadiongebieden 

worden ingericht om een goed functionerend stadion en stadiongebied dat aan de kwaliteitsaspecten 

voldoet te realiseren? 

 

Doelstelling 

De doelstelling van het onderzoek is afgeleid uit de probleemstelling en is als volgt geformuleerd: 

 

Inzicht verkrijgen in de kwaliteitsaspecten voor de ontwikkeling van goed functionerende stadions en 

stadiongebieden en in de initiatief- en ontwikkelingsfase en de aspecten die daarin voor de ontwikkeling van 

belang zijn, ten einde een model te ontwikkelen voor deze fasen om goed functionerende stadions en 

stadiongebieden te realiseren. 

 

In zowel de probleem- als doelstelling komt het begrip kwaliteitsaspecten naar voren. Dit begrip is niet altijd 

even duidelijk en kan tot diverse interpretaties lijden. In de context van dit onderzoek betekent het begrip 

kwaliteitsaspecten: alle gebied- en vastgoedgerelateerde onderdelen die voor de diverse gebruikers van een 

stadiongebied van belang zijn. 
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1.3 Randvoorwaarden 

In de aanleiding naar dit onderzoek heeft een mogelijke WK in Nederland en België een belangrijk rol gespeeld. 

Sinds de kandidatuur van Nederland en België zijn betaaldvoetbalorganisaties en gemeenten nadrukkelijker 

bezig met de bouw van nieuwe stadions. Dit heeft er ook toe geleid dat dergelijke projecten meer in de 

publiciteit zijn gekomen. Maar ook nadat het WK van 2018 toegewezen is aan Rusland en niet aan Nederland 

en België, zal de opzet van dit onderzoek niet veranderen. Het succesvol ontwikkelen van stadiongebieden blijft 

evengoed een relevant onderwerp alleen zullen op korte termijn (voor medio 2018) minder stadions gebouwd 

en/of gerenoveerd worden. Ook zal het onderzoek zich gaan richten op middelgrote stadions met een 

capaciteit van 15.000 tot 30.000 toeschouwers. Dit omdat de markt voor deze stadions de komende jaren 

groter is dan de markt voor grotere stadions. De oorzaak hiervoor is ook weer te vinden bij het niet toewijzen 

van het WK 2018 en 2022 aan Nederland en België. 

 

Dit onderzoek is gericht op twee hoofdpunten namelijk de kwaliteitsaspecten van een stadion en stadiongebied 

en de ontwikkeling van stadions en stadiongebieden. Voor het onderzoek naar de kwaliteitsaspecten zal zo 

breed mogelijk worden gekeken, omdat Nederland en België veel kunnen leren van de sterke en zwakke 

punten van stadions wereldwijd. Voor het onderzoek naar de ontwikkeling zal dit onderzoek zich vooral op het 

Nederlandse ontwikkeltraject en kenmerken richten, omdat het ontwikkeltraject en de betrokken partijen over 

de wereld nogal kan verschillen.  

 

1.4 Plan van aanpak 

Het onderzoek zal gestart worden met een uitgebreide literatuurstudie. In deze literatuurstudie zal 

onderscheid worden gemaakt in twee onderdelen. Als eerste zal het onderzoek zich richten op de 

kwaliteitsaspecten die voor een stadion en stadiongebied van belang zijn. Hiermee zullen de deelvragen “Wat 

is de geschiedenis van stadions en wat zijn stadions en stadiongebieden in de 21
ste

 eeuw?” en “Wat is een goed 

functionerend stadion en stadiongebied en aan welke kwaliteitseisen moet dit voldoen?” beantwoord worden. 

Het tweede onderdeel van de literatuurstudie richt zich vooral op de ontwikkeling van stadions en 

stadiongebieden. Hiermee zullen de deelvragen “Welke actoren zijn betrokken bij de ontwikkeling van stadions 

en stadiongebieden en welke aspecten zijn van belang?” en “Hoe verlopen de initiatief- en ontwikkelingsfase in 

het algemeen en voor stadions en stadiongebieden in het bijzonder?” beantwoord worden. Hiermee zal de 

literatuurstudie dan ook worden afgerond en verder worden gegaan met het praktijkonderzoek en de 

modelontwikkeling. 

 

Het praktijkonderzoek zal zich richten op de succes- en faalfactoren bij stadionontwikkelingen van enkele 

bestaande cases. Dit deel van het onderzoek zal gedaan worden aan de hand van interviews en beschikbare 

literatuur over een bepaald project. Hiervoor zullen in het kader van de beschikbare tijd een tweetal 

casestudies selectief worden gekozen. Bij de keuze van deze casestudies wordt gekeken of een 

stadionontwikkeling relevant is, recent genoeg en of er voldoende informatie beschikbaar is. Door voor beide 

casestudies diverse interviews te houden wordt veel diepgang in de onderzochte casestudies verkregen. Met 

de informatie uit deze casestudies wordt het model verder aangevuld en worden eventueel nog enkele punten 

toegevoegd. De vragen voor de interviews zullen aan de hand van literatuurstudie worden opgesteld. Met dit 

deel van het onderzoek zal de deelvraag “Welke succes- en faalfactoren zijn in de praktijk bij de ontwikkeling 

van stadions en stadiongebieden voorgekomen?” beantwoord worden. Door vervolgens deze succes- en 

faalfactoren te integreren met de kwaliteitsaspecten en de ontwikkeling zullen enkele voorwaarden 

geformuleerd worden die de basis vormen voor het ontwikkelingsmodel. Als het (concept) ontwikkelingsmodel 

gemaakt is, zal het model worden getoetst (validatie) op volledigheid en aansluiting op de praktijk. Dit zal 

gedaan worden door het voor te leggen aan één of meerdere personen die op dat moment met een 

stadionontwikkeling bezig zijn. Indien nodig wordt het concept ontwikkelingsmodel aangepast aan de hand van 
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de opmerkingen uit de validatie en ontstaat het definitieve stadion ontwikkelingsmodel. Hiermee zal dan ook 

de laatste deelvraag “Hoe moeten de initiatief- en ontwikkelingsfase voor de ontwikkeling van stadions en 

stadiongebieden worden ingericht om een goed functionerend stadiongebied dat aan de kwaliteitseisen 

voldoet te realiseren?” beantwoord worden. Als laatste stap zullen de conclusies en aanbevelingen besproken 

worden. Deze zullen een antwoord geven op de probleemstelling zoals deze voor dit onderzoek is 

geformuleerd. In figuur 1.1 is dit plan van aanpak visueel uitgewerkt. 

 

 
Figuur 1.1: plan van aanpak     I Inleiding 

       II Theoretisch onderzoek 

       III  Praktijkonderzoek & model ontwikkeling 

       IV  Conclusie en aanbevelingen 
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2. Stadions en stadiongebieden van toen tot nu 

 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal een literatuurstudie worden gedaan naar stadions en stadiongebieden zoals deze zich in 

het verleden hebben ontwikkeld. Hierbij zijn een aantal belangrijke historische momenten te onderscheiden. 

Het uiteindelijke doel hiervan is te achterhalen hoe stadions zich hebben ontwikkeld tot de vorm en functie die 

ze tegenwoordig hebben. Om vervolgens verder te kunnen kijken hoe dit type vastgoed tegenwoordig wordt 

ingevuld en wat eventueel toekomstige ontwikkelingen zijn voor dit type vastgoed. Dit hoofdstuk is van groot 

belang voor de rest van het onderzoek, omdat het inzicht geeft in het kader waarin het vervolg van het 

onderzoek zich afspeelt. 

 

2.2. Historie 

2.2.1 Grieken 

De historie van stadions gaat ver terug in de tijd. En kent zijn begin bij de oude Olympische Spelen die 

plaatsvonden in het Griekse Olympia. Het stadion van Olympia bestond uit een renbaan die in 776 voor 

Christus aangelegd is. Tribunes waren er niet, de toeschouwers zaten naast de baan waar het maaiveld lichtjes 

opliep. Alleen voor de scheidsrechter was aan de zijkant van de baan een verhoging gemaakt. In 331 voor 

Christus werd in Athene voor het eerst een stadion met tribunes gebouwd. Deze tribunes werden op de 

heuvels gecreëerd naast het dal, waar de renbaan gelegen was. In 1860 is dit stadion opnieuw opgegraven en 

gerestaureerd voor de eerste moderne Olympische Spelen in 1896. Momenteel is het stadion nog steeds in takt 

en gebruikt voor de Olympische Spelen in 2004. Hier was dit stadion het eindpunt van de marathon en het 

stadion voor het kruisboog schieten. Het belang van deze eerste stadions in de Griekse tijd wordt momenteel 

nog steeds erkend. Dit blijkt onder andere uit een van de huidige definities van het begrip “stadion” uit Van 

Dale (1999). Deze defintie luidt: “loop- of renbaan in het oude Athene”. (John, Sheard & Vickery, 2007; Gouw, 

2008; Abbenes & Eduard, 2010) 

 

 
Afbeelding 2.1: Stadion Olympia (huidige situatie)                            Afbeelding 2.2: Kalimarmaro stadion Athene 

2.2.2 Romeinen 

De Romeinen gaven een andere functie aan stadions. In plaats van sporten en races zagen zij het stadion meer 

als een locatie voor het organiseren van gevechten. In circa 80 voor Christus werd het eerste bekende 

amfitheater gebouwd in het Italiaanse stadje Pompeii (afbeelding 2.3). Rond 100 na Christus is het amfitheater 

in Verona gebouwd, momenteel biedt dit stadion plaats aan 21.000 toeschouwers en wordt gebruikt voor 
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opera concerten. Het meest bekende amfitheater is het Collosseum in Rome (afbeelding 2.5). De bouw hiervan 

begon 70 jaar na Christus en het gebouw werd 12 jaar later opgeleverd. Met een stadioncapaciteit van 48.000 

plaatsen die het Collosseum telde werd het qua grootte pas in het begin van de 20
ste

 eeuw overtroffen. (John, 

Sheard, & Vickery, 2007) 

 

        
Afbeelding 2.3: Amfitheater Pompeii                           Afbeelding 2.4: Collosseum Rome 

2.2.3 Middeleeuwen en later 

In de middeleeuwen was een ommezwaai te zien naar de bouw van kerken in plaats van de bouw van 

gebouwen voor recreatie en vermaak. In deze periode werden dan ook geen nieuwe stadions of amfitheaters 

gebouwd. De sportgebouwen die de Romeinen na lieten; werden verwaarloosd, gesloopt of herbestemd. Een 

voorbeeld van een herbestemming voor een amfitheater heeft plaats gevonden in de Franse stad Arles. Waar 

een kleine gemeenschap van 200 woningen en een kerk gebouwd werden. Tegen het einde van de 

middeleeuwen en de periode die daarop volgde werden wedstrijden gehouden op open velden of op pleinen in 

het dorp of de stad. In sommige gevallen werden hiervoor tijdelijke tribunes gebouwd. (John, Sheard, & 

Vickery, 2007) 

2.2.4 19de eeuw 

Na de industriële revolutie heeft het stadion als gebouw een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De vraag naar 

evenement met veel toeschouwers steeg. Ondernemers speelden in op deze toegenomen vraag en er waren 

nieuwe technologieën die het eenvoudiger maakten om stadions of hallen te bouwen. Halverwege de 19
de

 

eeuw ontstond de eerste generatie moderne stadions. Deze stadions staan bekend om de grote aantallen 

toeschouwers die erin passen. De kwaliteit van de faciliteiten in en rond deze stadions zijn slecht, evenals het 

comfort voor de toeschouwers. In september 1893 was het Sparta Rotterdam dat als eerste Nederlandse club 

een eigen speelveld met omheining had. Vanaf die tijd was het steeds normaler om entree te heffen. Als 

kleedruimte en kantine werd vaak gebruik gemaakt van naast gelegen cafés/restaurants. Er waren ook clubs 

die de beschikking hadden over een eigen clublokaal met kleedruimtes en een kantine. (John, Sheard, & 

Vickery, 2007; Nixdorf, 2008; Mulder, 2007) 

2.2.5 20ste eeuw 

In het begin van de 20
ste

 eeuw zetten de eerste generatie stadions zich verder door. Zo werd voor de 

Olympische Spelen in London 1908 een stadion gebouwd voor 80.000 toeschouwers. De eerste echte 

gebouwde tribune in Nederland werd in 1903 in Enschede aangelegd. Niet iedereen mocht hier plaatsnemen, 

hierbij werd onderscheid gemaakt in sociale klassen en inkomen. In 1914 werd in Amsterdam het eerste stenen 

stadion gebouwd met een capaciteit van 30.000 plaatsen. In de jaren 30 werden in Europa de meeste stadions 

als gemeentelijk sportpark aangelegd, met een atletiek- of wielerbaan eromheen. Engeland was hier een 

uitzondering op, stadions bleven daar in private handen en werden speciaal voor het voetbal aangelegd. (John, 

Sheard, & Vickery, 2007; Mulder, 2007) 
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Jaren ’30 t/m ‘50 

In de jaren dertig werd de televisie geïntroduceerd. De Olympische Spelen van 1936 in Berlijn was het eerste 

sportevenement dat grootschalig door de media werd verslagen. In eerste instantie had dit nog geen gevolgen 

voor de bezoekersaantallen in stadions. Pas ruim na de tweede wereldoorlog liep het aantal bezoekers van 

stadions hierdoor terug. Dit werd naast de verslaggeving 

van de media veroorzaakt doordat stadions steeds groter 

werden. Hierdoor werden de stadions oncomfortabeler 

en minder publieksvriendelijk. Een voorbeeld van een 

van deze immense stadions was het in 1956 gebouwde 

Maracana stadion in Rio de Janeiro dat plaats bood aan 

200.000 toeschouwers (zie afbeelding 2.5). Door de 

opkomst van de televisie moesten stadions, om de 

concurrentie met de televisie aan te kunnen, 

comfortabeler worden en meer activiteiten aanbieden. 

Hiermee werden onder andere de zitplaatsen in stadions 

geïntroduceerd. (Nixdorf, 2008; Provoost, 2000)              Afbeelding 2.5: Maracana stadion, Rio de Janeiro 

 

Jaren ’60 & 70 

In de jaren 60 van de 20
ste

 eeuw vond men in de Verenigde Staten dat een stadion intensiever gebruikt diende 

te worden. Tot op dat moment werden de traditionele stadions alleen gebruikt voor één of enkele sporten. Bij 

de ontwikkeling van deze nieuwe multifunctionele stadions werd geprobeerd stadions geschikt te maken voor 

meerdere sporten en andere activiteiten, zoals concerten, congressen en beurzen. Het eerste voorbeeld van 

een dergelijk stadion was het in 1965 gebouwde 

Astrodome in Houston, Verenigde Staten (afbeelding 2.6). 

Dit stadions was geheel overdekt en had een speelveld van 

kunstgras. Hierdoor werd het stadion geschikt voor het 

gebruik op honderden dagen per jaar in plaats van één dag 

per week. Hiermee werd de trend gezet op technische 

innovatieve ontwikkelingen, zoals overkappingen, 

schuifdaken (afbeelding 2.7 & 2,8), hefvelden (nog nooit 

toegepast) en schuifvelden (afbeelding 2.8). (Mulder, 

2007; Provoost, 2000) 
         Afbeelding 2.6: Astrodome (Houston, Verenigde Staten) 

 

Afbeelding 2.7: Schuifdak Wembley stadion (London)                  Afbeelding 2.8: Schuifdak en schuifveld Gelredome (Arnhem) 
 

Jaren ’80 & ‘90 

In de VS lagen stadions zoals het Astrodome vaak buiten de stad. Maar sinds de jaren tachtig worden stadions 

weer vaker in stadswijken gebouwd met als doel een positieve impuls te geven aan de stad of om een levendig 

centrum te creëren. Het Oriole Baseball Park in Baltimore, VS zette in 1982 aan tot ontwikkelingen op 
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binnenstedelijke locaties. In Nederland is op dit gebied 

ook een bekend voorbeeld, namelijk de Amsterdam Arena 

gebouwd in 1996 vormt de basis van de Arena Boulevard 

(afbeelding 2.9). De Arena Boulevard vormt het nieuwe 

stadscentrum van Amsterdam Zuidoost. (Provoost, 2000)  

                      

 

 

 

 
A

Afbeelding 2.9: Arena Boulevard (Amsterdam) 

 

De veiligheid in stadions was sinds het begin van de 20
ste

 eeuw een probleem. Met enige regelmaat voltrokken 

zich rampen in stadions met dodelijke slachtoffers als gevolg. De meeste van deze rampen waren het gevolg 

van overvolle tribunes, waardoor mensen platgedrukt en overlopen werden of dat houten tribunes instorten. 

Supportersgeweld in stadions heeft in verhouding relatief weinig slachtoffers geëist. Het duurde tot het einde 

van de twintigste eeuw tot dat actie werd ondernomen om het aantal stadionrampen terug te dringen. De 

aanleiding hiertoe was dat zich in de laatste jaren van de twintigste eeuw, kort achter elkaar, enkele 

stadionrampen hebben afgespeeld waarbij veel slachtoffers zijn gevallen. Deze rampen staan bekend als: 

• Het Heizel-drama (1985); In het Belgische Brussel kwamen 39 mensen om het leven, doordat 

toeschouwers zich massaal richting de uitgang begaven en elkaar daarbij hebben overlopen. 

• Hillsborough (1989); In het Engelse Sheffield zijn 96 doden gevallen doordat een tribunevak overvol was en 

mensen platgedrukt werden tegen het hek aan de voorzijde van het vak. Dit hek diende als scheiding 

tussen de supporters en het veld. 

• Johannesburg (1991); In het Zuid-Afrikaanse Johannesburg zijn 40 mensen om het leven gekomen, doordat 

supporters van twee voetbalclubs niet gescheiden werden in aparte tribune vakken en elkaar aan gingen 

vallen. Door de paniek die ontstond werden supporters overlopen en platgedrukt tegen hekken. (Provoost, 

2000) 

 

Na deze stadionrampen is een onderzoek ingesteld dat geleid heeft tot een aantal strenge veiligheidseisen 

waaraan stadions moeten voldoen. Een van de belangrijkste eisen was het afschaffen van staantribunes en 

deze vervangen door zittribunes. In Engeland werd deze regel al in 1990 wettelijk voorschrift. Sinds 1994-1995 

zijn deze eisen ook opgenomen in de FIFA- en UEFA-regels en verplicht voor stadions waarin internationale 

wedstrijden worden gespeeld. Het gaat hierbij om zowel internationale club- als landenwedstrijden. (Provoost, 

2000) 

 

In Nederland was al een stadion dat het goede voorbeeld had gegeven op het gebied van veiligheid. Stadion 

Nieuw Galgenwaard in Utrecht werd in 1982 in gebruik genomen en vormde een voorbeeld voor de rest van de 

wereld. De staanplaatsen waren in dit stadion al verdwenen en hadden plaatsgemaakt voor zitplaatsen. Door 

het creëren van zitplaatsen zijn stadions overzichtelijker en is de orde in de stadions door de politie beter te 

handhaven. Daarnaast waren de hekken die de supporters scheiden van het veld verdwenen en hadden deze 

plaatsgemaakt voor droge grachten. Hierdoor werd het zicht van de supporters naar het veld verbeterd, zaten 

supporters niet meer opgesloten in een kooi en konden mensen niet meer platgedrukt worden tegen de 

hekken. Met uiteindelijk als gevolg dat het supportersgedrag is verbeterd, omdat ze niet meer als beesten 

opgesloten zaten. Tevens werden extra uitgangen en nooduitgangen gecreëerd waardoor het stadion in 3 

minuten ontruimd kon worden. (Mulder, 2007) 
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Naast een voorloper op het gebied van veiligheid was stadion Nieuw Galgenwaard ook vooruitstrevend op het 

gebied van multifunctionaliteit in combinatie met commercie. In de hoeken van de stadions werden 

commerciële ruimten gecreëerd met uitzicht op het veld, daarnaast werden in het stadion skyboxen gecreëerd. 

Stadion Galgenwaard vormde met de commerciële ruimten en de skyboxen een voorbeeld voor 

commercialisering van het voetbal. De skybox is sinds de jaren tachtig het meest winstgevende onderdeel van 

het stadion. Verder uit de commercialisering van het voetbal zich via de sponsorbedrukkingen op 

voetbalkleding van spelers, reclameborden en reclamespotjes op de schermen in het stadion. Dat de skyboxen 

erg interessant zijn voor de exploitatie van 

stadions blijkt wel uit het in 2000 

opgeleverde monumentaal stadion (Estadio 

Monumental) in Lima waar circa 1.250 

skyboxen gerealiseerd zijn (afbeelding 2.11). 

Dit is een enorm aantal. In vergelijking met 

de 74 skyboxen van de Amsterdam Arena 

(het stadion met de meeste skyboxen in 

Nederland). Daarnaast zijn restaurants en 

hotels met uitzicht op het veld interessante 

objecten waarmee vermogende supporters 

naar het stadion worden gelokt. (Provoost, 

2000; Mulder, 2007) 
       Afbeelding 2.10: Stadion Nieuw Galgenwaard te Utrecht, 1982 

 

Afbeelding 2.11: Circa 1250 skyboxen in Estadio Monumental (Lima, Peru) 

 

2.3 Hedendaagse stadions & stadiongebieden 

Naast de al eerder genoemde definitie van het begrip “stadion” uit de Griekse tijd. Heeft het woord stadion 

nog een tweede definitie die beter bij deze tijd past namelijk: “groot terrein met tribunes, bijgebouwen enz. 

voor de beoefening van sport, m.n. voor het houden van grote wedstrijden” (Van Dale, 1999). 

2.3.1 Stadion functies 

In Nederland en België hebben tientallen stadions een voetbalfunctie; per stadion zijn enkele duizenden tot 

tienduizenden toeschouwers plaatsen. Naast voetbal worden in deze landen nog diverse andere sporten 

beoefend waar publiek bij komt kijken, zoals volleybal, basketbal, handbal, schaatsen, tennissen enzovoort. Het 

verschil zit in het aantal toeschouwers dat naar dergelijke wedstrijden komt kijken en de locatie waar deze 

sporten worden beoefend. Zo zijn volleybal, basketbal en handbal zaalsporten waar het toeschouwers aantal 

vele male lager ligt en het gebied waarvan mensen naar een wedstrijd komen kijken veel kleiner is. De twee 
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overige sporten (schaatsen en tennissen) vinden niet om een bepaald aantal weken op een dergelijke locatie 

plaats, het gaat hierbij meestal om toernooien of wedstrijden als onderdeel van een toernooi. Het gebied 

waarvan mensen naar schaats- of tenniswedstrijden komen is groter dan bij zaalsporten en is daarmee 

enigszins vergelijkbaar met voetbalstadions. Deze tennis- of schaatsstadions worden slechts enkele malen per 

jaar voor deze sport gebruikt, daarnaast worden ze nog voor andere functies gebruikt. In tegenstelling tot 

Nederland en België zijn in andere landen (bijvoorbeeld de Verenigde Staten) andere sporten wel populairder, 

waardoor meer mensen wedstrijden hiervan willen zien. Daarom worden in zulke landen ook grotere stadion 

voor andere sporten gebouwd. Zo is in het centrum van New York het Madison Square garden gelegen. In deze 

hal wordt onder andere sporten als basketbal (New York Knicks), ijshockey (New York Rangers), tennis en 

boksen beoefend. Tevens dient deze hal ook als concert locatie. De capaciteit van Madison Square garden 

varieert per sport/evenement van 18.000 tot 

20.000 plaatsen. Dit is een voorbeeld van een 

indoor stadion, daarnaast zijn er ook outdoor 

stadions die over een grote capaciteit beschikken. 

Een voorbeeld hiervan is het Yankee stadium. Dit 

stadion dat ook in het centrum van New York 

gelegen ligt is speciaal aangelegd voor het spelen 

van honkbal wedstrijden. Het stadion heeft een 

andere vorm dan een voetbalstadion en een 

capaciteit van 52.325 toeschouwers (afbeelding 

2.12). 
   Afbeelding 2.12: Yankee stadium, New York 

 

In Nederland en België hebben bijna alle betaaldvoetbalorganisaties de beschikking over een eigen stadion. 

Alleen de Belgische clubs Club Brugge en Cercle Brugge spelen in hetzelfde stadion (het Jan Breydel stadion). In 

andere landen zijn ook voorbeelden te vinden waar twee betaaldvoetbalorganisaties in één stadion spelen, 

zoals in het Italiaanse Milaan. Waar AC Milan en Internazionale in hetzelfde stadion spelen, hier hebben beide 

clubs wel hun eigen naam voor het stadion respectievelijk San Siro en Giuseppe Meazza. In het Duitse 

München is voor het WK 2006 ook een nieuw stadion gebouwd waar momenteel twee voetbalclubs actief zijn 

te weten Bayern München en 1860 München. Dit stadion heeft voor beide clubs dezelfde naam namelijk de 

Allianz Arena. Opvallend aan dit stadion is dat het meerdere kleuren verlichting heeft en zo indien Bayern 

München er speelt rood kleurt en als 1860 München er speelt blauw kleurt. Voor beide 

betaaldvoetbalorganisaties zijn dit hun club kleuren. Daarnaast kent het stadion nog een neutrale kleur (wit) 

deze kleur heeft het stadion als in het stadion geen voetbal wordt gespeeld, maar andere evenementen 

plaatsvinden of op een niet wedstrijddag. 

2.3.2 Locatie 

De locatie van Nederlandse stadions is de afgelopen decennia aanzienlijke veranderd. Momenteel worden 

stadions gebouwd op suburbane of perifere locaties. Deze locaties hebben over het algemeen een goede 

bereikbaarheid zowel per auto als met het openbaar vervoer. Oudere stadions die momenteel nog in 

Nederland gelegen zijn en diverse malen zijn gerenoveerd liggen wel nog op centrum locaties. Nadeel hieraan 

is dat het wegennet de verkeersdruk tijdens wedstrijddagen vrijwel niet aan kan en de omliggende woonwijken 

vol staan met auto’s van bezoekers aan het stadion. Indien de betaaldvoetbalorganisatie het stadion op een 

centrumlocatie in deze tijd nog wil uitbreiden komen er vaak bezwaren van omwonenden. Daarnaast zijn 

kosten voor renovatie en uitbreiding in verhouding tot nieuwbouw vrij hoog. Daarnaast is de grond op deze 

centrumlocaties veel geld waard. Een combinatie van deze redenen overtuigen gemeenten in de meeste 

gevallen om medewerking te verlenen aan nieuwbouw. 
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2.3.3 Onderdelen van een stadion 

Een stadion voor welke functie dan ook is volgens Provoost (2000) in de 21
ste

 eeuw onder te verdelen in drie 

onderdelen: 

• Het speelveld; is de locatie waar één of meerdere sporten kunnen worden uitgeoefend. Daarnaast kan het 

speelveld gebruikt worden voor; concerten, tentoonstelling of overige evenementen. Het speelveld 

bestaat ook uit de tribunes voor supporters/bezoekers van een wedstrijd of evenement. 

• Ondersteunende faciliteiten; zijn in de stadions niet meer weg te denken en bestaan uit een restaurant, 

bar, skyboxen en lounges voor spelers en sponsoren. Deze faciliteiten worden buiten de wedstrijd dagen 

om gebruikt voor feesten, vergaderingen en conferenties. 

• Bijkomende faciliteiten; kunnen vrij breed zijn en kunnen zowel in het stadioncomplex als in de naaste 

omgeving van het stadion gelegen zijn. Voorbeelden van deze faciliteiten zijn sportclubs, hotels, sport 

retail, kantoren, overige retail, bioscopen, scholen enzovoort. 

 

Het speelveld 

Het speelveld bestaat zowel uit het veld als de bijbehorende tribunes. In speelvelden zijn diverse verschillende 

mogelijkheden. Zo kunnen speelvelden monofunctioneel zijn zoals in de meeste voetbalstadions in Nederland. 

Dit betekent dat het veld alleen wordt gebruikt om te voetballen en dat er geen andere evenementen worden 

gehouden. Meestal zijn er in stadions wel nog evenementen, zoals concerten of muziekfestivals, maar zijn deze 

beperkt. Stadions waarbij minder dan 10% van de exploitatie afkomstig is uit overige evenementen worden 

aangeduid als monofunctionele speelvelden. Een Nederlands voorbeeld hiervan is de Kuip in Rotterdam. Naast 

deze monofunctionele speelvelden zijn in Nederland twee stadions gelegen met een multifunctioneel 

speelveld; de Amsterdam Arena en het Gelredome in Arnhem. In België zijn alle speelvelden tot op heden 

monofunctioneel. De oorzaak hiervan is dat in België voornamelijk oudere stadions te vinden zijn. 

Multifunctionele speelvelden kunnen op diverse manieren worden ingevuld. Het kan hierbij gaan om stadions 

waarin diverse sporten worden uitgeoefend. Maar ook om stadions waar veelvuldig andere niet sport 

gerelateerde activiteiten plaatsvinden. Zo zijn in de Amsterdam Arena en het Gelredome jaarlijks enkele 

concerten en festivals (afbeelding 2.13). Maar er kunnen ook andere sporten worden gespeeld zoals handbal in 

de Veltins Arena in het Duitse Gelsenkirchen (afbeelding 2.14), waar voetbal de hoofdfunctie is. Hiervoor is het 

wel noodzakelijk dat kunstgras wordt aangelegd of dat de grasmat naar buiten verplaatst kan worden, omdat 

anders de kwaliteit van het gras hieronder zal gaan leiden. Ook in stadions met een monofunctioneel speelveld 

is het mogelijk om evenementen te organiseren. Aan de organisatie hiervan zijn vaak wel nadelen gekoppeld. 

Zo zijn de kosten voor het opbouwen van evenementen veel hoger en zijn deze stadions vaak niet overdekt, 

waardoor “het weer” altijd een risico vormt in stadions met een monofunctioneel speelveld. 

 

Afbeelding 2.13: Stadionconcert Gelredome (Arnhem)       Afbeelding 2.14: Handbal in de Veltins Arena (Gelsenkirchen) 

 

Bij het realiseren van multifunctionele speelvelden is de exploitatie een belangrijk onderwerp. De kosten voor 

een multifunctioneel speelveld liggen immers tientallen miljoenen euro’s hoger dan bij monofunctionele 
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speelvelden. Dit wordt veroorzaakt door het dak dat op het stadion komt en/of de verplaatsbare grasmat. 

Indien wordt gekozen voor een multifunctioneel speelveld en op dit speelveld ruimte wordt geboden aan 

verenigingen en scholen om te trainen, moet er wel vanuit worden gegaan dat deze nagenoeg niets betalen. 

Voor het organiseren van commerciële activiteiten zoals concerten, festivals, congressen en tentoonstellingen 

worden wel (hogere) inkomsten gegenereerd. Maar ook hierbij is het van belang om de opbrengsten af te 

wegen tegen de kosten alvorens een beslissing te nemen over het al dan niet aanleggen van een 

multifunctioneel speelveld. Deze accommodaties worden ook wel als Multi-leisure accommodaties aangeduid 

(Jitta, 2008). Daarnaast kan ook worden gekozen voor speelvelden waar multifunctioneel gebruik mogelijk is 

door nooduitgangen op het veld, maar waar geen dak op wordt gerealiseerd. De extra kosten hiervan zijn 

beperkt. 
 

Ondersteunende faciliteiten 

De ondersteunende faciliteiten zijn alle faciliteiten om het de gebruikers van een stadion naar hun wens te 

maken. Deze zijn tegenwoordig in alle (voetbal)stadions aanwezig. In eerste instantie zijn deze faciliteiten 

bedoeld voor de toeschouwers, spelers, sponsoren en genodigden. Naast gebruik op wedstrijddagen worden 

deze faciliteiten ook gebruikt op de overige dagen. Stadions kunnen dan dienen als vergaderlocatie of als 

locatie van evenementen. Deze faciliteiten worden door marktpartijen geëxploiteerd. Skyboxen van sponsoren 

kunnen ook als werk/vergaderlocaties gebruikt worden. Voor de normale supporters hebben deze 

ondersteunende faciliteiten na de wedstrijd niets te bieden. Zij kunnen behalve in het clubhuis nergens meer 

iets eten of drinken. 

 

Bijkomende faciliteiten 

De bijkomende faciliteiten zijn niet direct gericht op de activiteiten in het stadion zelf, maar op het trekken van 

bezoekers de hele week door, waardoor een stadiongebied levendig wordt. Zodat niet alleen gedurende 

voetbalwedstrijden gebruikt wordt gemaakt van de infrastructuur en parkeervoorzieningen, maar ook op 

andere dagen in de week. Hierbij kan gedacht worden aan commerciële ruimtes als kantoren, retail en leisure 

rondom de tribunes. Maar ook aan een meer sociale invulling van deze ruimtes, zoals voor scholen. Ook voor 

het gebied rondom het stadion kan aan commerciële en sociale activiteiten worden gedacht. De doelen van 

deze bijkomende faciliteiten kunnen ver uit elkaar liggen en hangen samen met de invulling van het gebied. 

Hierbij kan gedacht worden aan een puur commerciële invulling zoals bij het Parkstad Limburg stadion in 

Kerkrade het geval is. Waar functies als retail, leisure en kantoren het gebied voor het grootste deel invullen. 

Het is daarentegen ook mogelijk om te kiezen voor andere invullingen of gedeeltelijk anderen invullingen zoals 

de sportboulevard in Heerenveen en de keuze voor het toevoegen van scholen zoals in Groningen. (Veenbrink, 

2007) 

2.3.4  Stadion typen 

Stadions zijn er in diversen soorten en maten. Het is dan ook niet eenvoudig om deze te bundelen in groepen. 

Mulder (2007) heeft deze verschillende stadions toch weten in te delen in vier typologieën stadions. Het 

basisstadion, businessstadion, superstadion en de sportscape. Al deze typen stadions hebben hun eigen 

kenmerken die kort omschreven worden. 

 

Basisstadion 

Dit type stadion is vrij eenvoudig en 

bestaat alleen uit het speelveld en de 

ondersteunende faciliteiten. Business 

faciliteiten zijn beperkt tot enkel 

kantoren voor de 

betaaldvoetbalorganisatie zelf en 

businessruimten voor de sponsoren. 

Aanvullende faciliteiten voor                            Afbeelding 2.15: Stadion de Vijverberg (Doetinchem) 
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zelfstandige ondernemers zijn niet tot nauwelijks aanwezig. Over het algemeen zijn deze stadions gelegen in 

het centrum en hebben ze een niet al te grote capaciteit van <10.000 toeschouwers. Een voorbeeld van een 

basisstadion is stadion de Vijverberg in Doetinchem (afbeelding 2.15).                    
 

Businessstadion 

Bij businessstadions is voetbal nog steeds de hoofdfunctie en lijkt het stadion ook op een voetbalstadion. In de 

onderbouw zijn naast de benodigde ondersteunende faciliteiten voor het voetbal ook commerciële functies 

opgenomen zoals winkels, horeca en congresfaciliteiten. Deze stadions hebben meestal een capaciteit van 

>10.000 toeschouwers en kunnen op diverse locaties gelegen zijn. Bij nieuwbouw zijn deze stadions meestal 

gelegen aan de rand van de stad en bij renovatie van een bestaand stadion kunnen ze ook in het centrum 

gelegen zijn. Voorbeelden van dit type stadion zijn het AFAS stadion in Alkmaar (nieuwbouw; zie afbeelding 

2.16) en het Philips stadion in Eindhoven (renovatie; zie afbeelding 2.17) 
 

Afbeelding 2.16: AFAS stadion (Alkmaar)                      Afbeelding 2.17: Philips stadion (Eindhoven) 

 

Superstadion 

De naam superstadion zegt niets over de grootte van het stadion, maar meer over de functionaliteit. Voetbal is 

in deze stadions slechts een van de functies. Naast voetbal zijn er nog diverse andere functies mogelijk in een 

superstadion, doordat het dak open en dicht kan en de grasmat verwijderd dan wel afgedekt kan worden. Aan 

de buitenkant is een stadion niet altijd direct herkenbaar, doordat de vormgeving van het gebouw afwijkt van 

de vroegere stadionvormen wat wordt veroorzaakt door de functiecombinatie en het stadion gelegen is in een 

groter gebied met zaken- en entertainmentfuncties. Voor deze stadions is bereikbaarheid van groot belang, 

omdat ze grote stromen bezoekers moeten kunnen verwerken. Ze zijn daarom meestal bij grote uitvalswegen 

gelegen. Deze stadions hebben een capaciteit 

van >20.000 toeschouwers. Een Nederlands 

voorbeeld van een dergelijk stadion is het 

Gelredome in Arnhem (afbeelding 2.18). Om een 

inzicht te krijgen welke evenementen naast 

voetbal in dit stadion worden gehouden is in 

tabel 2.1 een overzicht gegeven van de (grote) 

evenementen die voor de komende periode op 

de planning staan in stadion GelreDome. Tot het 

einde van het jaar 2011 is er gemiddeld 2x per 

maand een (groot) evenement.         Afbeelding 2.18: Superstadion GelreDome (Arnhem) 
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Datum Evenement Soort evenement 

06 juli 2011 Jeugdland Holiday Kick off Kids event 

24 & 25 september 2011  Monster Jam Monster truck show 

08, 14, 15 & 16 oktober 2011 Symphonica in Rosso 2011 Concert 

09 november 2011 Rihanna Concert 

18 november 2011 The Queen Experience Concert 

2 december 2011 Deep Purple Concert 

10 december 2011 Mega Piraten Slot Festijn Concert 

17 december 2011 André Rieu Concert 

23 maart 2012 Ilse de Lange Concert 

Tabel 2.1: Evenementen GelreDome, m.u.v. thuis wedstrijden Vitesse (BRON: Exploitatiemaatschappij GelreDome, 2011) 

 

Sportscape 

Bij een dergelijk stadion, valt het stadion op zich ook in te delen bij een van de eerder genoemde typen 

(bassisstadion, businessstadion of superstadion). Maar bij deze stadions zijn ander grote gebouwen/complexen 

gelegen die op piekmomenten grote stromen bezoekers kunnen trekken. Een sportscape is dan ook veel groter 

dan een stadion op een bedrijventerrein. Dit zijn meestal nieuwe stadions of gemoderniseerde stadions op 

perifeer gelegen locaties. Een voorbeeld van een sportscape is de Amsterdam Arena (zie afbeelding 2.19). Dit is 

een superstadion in een sportscape, omdat naast het 

stadion ook grootschalige retailvoorzieningen en de 

Heineken Music Hall (concertlocatie) in dit gebied 

gelegen zijn. Ook in dit stadion worden regelmatig 

evenementen georganiseerd. Een overzicht van de 

geplande (grote) evenementen voor de komende 

periode is weergegeven in tabel 2.2. Hierin valt op dat 

na de start van het voetbalseizoen 2011-2012, dat 

gestart is op 30 juli met de Johan Cruijff schaal, geen 

niet voetbal gerelateerde (grote) evenementen in de 

Amsterdam Arena meer plaatsvinden.                    

                         Afbeelding 2.19: Sportscape Amsterdam Arena 

 

Datum Evenement Soort evenement 

02 juli 2011 Sensation Dance feest 

18 juli 2011 Take that Concert 

30 juli 2011 Johan Cruijff schaal Voetbal 

03 augustus 2011 Ajax open dag Open dag 

03 augustus 2011 Afscheidswedstrijd Edwin van der Sar Erewedstrijd 

11 november 2011 Nederland - Zwitserland Voetbal (interland) 

Tabel 2.2: Evenementen Amsterdam Arena, m.u.v. thuis wedstrijden Ajax (BRON:  Stadion Amsterdam C.V., 2011) 

 

2.4 Belangrijke trends voor stadionvastgoed 

De maatschappij staat niet stil en blijft zich ontwikkelen en veranderen. Dit heeft zijn invloed op de beoefening 

van sport maar ook op het bezoeken van wedstrijden en de overige vrijetijdsbesteding. Deze ontwikkelingen en 

veranderingen in de maatschappij hebben invloed op het bezoek van sportwedstrijden. Deze ontwikkelingen 

en veranderingen in de maatschappij worden ook wel trends genoemd en zijn onder te verdelen in: 

• Megatrends; deze trends ontstaan langzaam in de samenleving en blijven gedurende een lange periode 

voorbestaan, circa 10 tot 30 jaar.  
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• Maxitrends; deze trends hebben een duur van 5 tot 10 jaar en worden gekenmerkt doordat ze niet zo snel 

opkomen maar juist heel geleidelijk, omdat mensen niet snel oude gewoontes veranderen. 

• Microtrends; zijn trends van korte duur (maximaal 5 jaar) en zijn beter bekend onder de benamingen 

“hype” en “rage”. Het gaat hierbij om producten van de aanbodzijde die voldoen aan de vraag van de 

consument. 

Onderstaand zullen een aantal trends weergegeven worden die van belang kunnen zijn bij het ontwikkelen van 

stadionvastgoed. Bij de ontwikkeling van vastgoed is het alleen mogelijk om op megatrends in te spelen, omdat 

vastgoed een lange levensduur heeft. De overige trends zijn voornamelijk product gericht en hebben een 

kortere levensduur.  

 

Betaaltelevisie/internet 

In Nederland en België zijn de laatste jaren enkele betaalzenders ingericht op het live uitzenden van alle 

voetbalwedstrijden uit de landelijke competitie. Hierdoor is het voor mensen mogelijk om thuis alle 

wedstrijden van hun favoriete club te zien. De voordelen hiervan zijn onder andere dat; het goedkoper is, je 

hebt altijd goed zicht en je zit warm en droog binnen. Nadeel is wel dat je de sfeer van het stadion niet beleeft. 

Doordat het voor iedereen mogelijk wordt om wedstrijden van thuis uit te kijken kan dit het stadionbezoek 

afremmen. 

 

Individualisering 

De individualisering van de samenleving heeft ook zijn gevolgen voor de sportsector. Voor het beoefenen van 

sport wordt steeds vaker voor een sport gekozen waar men in mindere mate afhankelijk is van de tijd. Hierdoor 

nemen team sporten af en groeit de populariteit van individuele sporten zoals fitness of tennis. Hierbij is echter 

niet bekend of dit ook gevolgen heeft voor het bezoeken van voetbalstadions. Daarentegen is ook een 

positieve ontwikkeling te zien. Voetbal is de sterkst groeiende sport bij vrouwen, waar het voorheen een 

mannensport was. Hier zouden stadions en stadiongebieden ook op in kunnen spelen. De individualisering 

heeft als gevolg dat mensen minder van anderen afhankelijk willen zijn. Voor stadions heeft dit als gevolg dat 

mensen alleen of in kleinere groepen het stadion willen bezoeken en daar andere mensen kunnen ontmoeten. 

 

Regionale krimp/groei 

De bezoekersaantallen bij wedstrijden van betaaldvoetbalorganisaties is afhankelijk van hun verzorgingsgebied. 

De grote betaaldvoetbalorganisaties in het land, zoals in Nederland AJAX en Feyenoord, hebben een landelijk 

spreidingsgebied. De supporters komen uit het hele land naar het stadion om wedstrijden van deze clubs te 

bezoeken. De kleinere betaaldvoetbalorganisaties zijn veel meer afhankelijk van de supporters uit de directe 

regio. Hierdoor kan het zijn dat in bepaalde regio’s door regionale krimp of groei het aantal stadion bezoekers 

daalt of stijgt. Het is voor een betaaldvoetbalorganisatie interessant en belangrijk om dergelijke ontwikkelingen 

in de gaten te houden en indien nodig hierop in te spelen. 

 

Vergrijzing 

De vergrijzing van de samenleving kan gevolgen hebben voor de bezoeken aan stadions. Oudere mensen 

hechten immers waarde aan andere faciliteiten dan jongere bezoekers van stadions. Waar voorheen ouderen 

niet zo vaak een bezoek brachten aan stadions kan dat in de toekomst wellicht veranderen en is het voor 

betaaldvoetbalorganisaties interessant aandacht aan deze groeiende doelgroep te besteden om hen naar het 

stadion te blijven trekken. Hiervoor is van belang dat goed naar de toegankelijkheid van stadions wordt 

gekeken. 

 

Vrijetijdsbesteding 

Het opleidingsniveau en de welvaart is de laatste jaren gestegen een gevolg hiervan is dat mensen mobieler 

zijn geworden. De hoeveelheid vrije tijd neemt echter af. Door de combinatie van deze factoren hebben 

mensen meer te besteden in minder tijd. In deze weinige vrije tijd hebben mensen behoefte aan spanning en 
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avontuur, mensen willen een belevenis ervaren. Activiteiten in het stadion sluiten aan op deze ontwikkeling 

van de vrijetijdsbesteding, waardoor het gebruik van bestaande stadions of de vraag naar nieuwe stadions kan 

toenemen. 

 

2.5 De toekomst van stadions & stadiongebieden 

Toekomstige stadions zullen verder inspelen op ontwikkelingen op het gebied van stadions die de afgelopen 

decennia zijn ingezet. Daarnaast zullen ook compleet nieuwe ontwikkelingen plaats gaan vinden dit kan zowel 

in het binnen- als buitenland gaan gebeuren. Het voorspellen hiervan is lastig. In Provoost (2000) komen 

diverse specialisten aan bod die hun mening geven over toekomstige ontwikkelingen op het gebied van 

stadions zoals: 

• De functie van het stadion voor de stad 

• Comfort in het stadion 

• Beleving in het stadion 

• Grootte van stadions 

• De grasmat 

 

Een nieuw stadion zal steeds meer het uithangbord worden van een stad en moet een object zijn dat de stad 

onderscheidt van andere steden. Waar nieuwe stadions in het veleden vaak snel niet meer zo vernieuwend 

waren en uit de aandacht raakten, zal het doel bij het ontwikkelen van toekomstige stadions zijn dat ze 

gedurende de gehele levensduur een speciale aantrekkingskracht hebben. Deze toekomstige stadions zullen 

weer terugkeren naar binnenstedelijke locaties. Het programma in de binnenstad is eenzijdiger geworden, 

omdat veel functies naar de rand van de stad zijn verplaatst. Wanneer het stadion onderdeel wordt van de stad 

zullen zich heel andere programma’s aan gaan bieden. Je hoeft niet meer aan een gebouw te kunnen zien wat 

de hoofdfunctie is zoals dit vroeger was met stadions, ziekenhuizen en scholen. 

 

Als meer ingegaan wordt op het stadion zelf is een belangrijk punt dat nog verbeterd kan worden, het creëren 

van optimale condities voor de gebruikers. Hierbij gaat het om toeschouwers, spelers en ook mensen die de 

wedstrijd via de massamedia volgen. Toeschouwers willen lekker kunnen zitten en niet in de regen, wind, 

sneeuw of kou. Momenteel zijn tribunes in vrijwel alle gevallen overdekt, maar om tegen al deze elementen op 

te kunnen worden automatische daken steeds belangrijker. Deze daken zorgen er ook voor dat de speelvelden 

altijd bespeelbaar zijn en dat spelers nagenoeg geen last hebben van de weersomstandigheden. Voor 

televisiekijkers is het van belang dat de camera’s het spel goed vast leggen. In de toekomst zullen er steeds 

meer camera’s komen die razend snel kunnen bewegen. Zodat de televisiekijkers het spel goed kunnen volgen. 

De televisiekijkers worden namelijk steeds belangrijker voor de inkomsten van een betaaldvoetbalorganisatie. 

 

Voor de toeschouwers is het naast de weersomstandigheden ook van belang dat een wedstrijd of ander 

evenement een echte belevenis is, hierbij spelen factoren als een goed zicht op de gebeurtenissen en sfeer een 

belangrijke rol om een echte belevenis mee te maken. Om een unieke sfeer te kunnen realiseren is het van 

belang dat een stadion vol zit tijdens een wedstrijd of evenement. Dit geeft de bezoekers het gevoel dat ze een 

unieke belevenis meemaken en bevoorrecht zijn. Om deze unieke sfeer te kunnen realiseren is een bepaalde 

mate van schaarste in het aantal tickets belangrijk. Hierbij kan ook gedacht worden aan het slechts gedeeltelijk 

gebruiken van een stadion. 

 

Over de grootte van stadions lopen de meningen nog al uiteen volgens Zwarts & Jansma in Provoost (2000) 

zullen toekomstige stadions kleiner worden, met 1.000 tot 10.000 zitplaatsen op hoge steile tribunes. Deze 

stadions zouden dan onderdeel kunnen zijn van een shopping mall, waar het hele gezin zich een dagje kan 

vermaken. Kurokawa denkt daar in Provoost (2000) heel anders over. Volgens hem moeten toekomstige 

stadions een capaciteit hebben van minimaal 45.000 toeschouwers en een dak dat open en dicht kan om echt 
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multifunctioneel te zijn. Volgens hem zal het aantal toeschouwers dat een bezoek brengt aan sportwedstrijden 

ook blijven groeien. Daarnaast zal het stadion vaker gebruikt worden als locatie om gezamenlijk een 

sportwedstrijd of evenement te bekijken via de massamedia. Dit is een trend die ook in Nederland zichtbaar is 

bij belangrijke sportwedstrijden, zoals wedstrijden van het Nederlands elftal op een internationaal toernooi of 

wedstrijden om het landskampioenschap.  

 

Dat toeschouwers overdekte tribunes willen die kort bij het veld liggen heeft ook negatieve effecten. Hierdoor 

is namelijk de hoeveelheid daglicht (voornamelijk in de winter) op het speelveld beperkt. De kwaliteit van het 

gras lijdt hieronder. Om de kwaliteit van het gras goed te houden zijn al enkele oplossingen bedacht, zoals 

groeilampen die op het veld gezet kunnen worden of het aanleggen van een verplaatsbare grasmat. Ook wordt 

steeds vaker kunstgras toegepast op voetbalvelden, maar de spelers zijn niet tevreden over de kwaliteit van dit 

kunstgras. In de toekomst is het de verwachting dat kunstgras ontwikkeld kan worden met de eigenschappen 

van een natuurlijke grasmat. Als dit lukt, zal dit de betaaldvoetbalorganisaties zorgen over de kwaliteit van het 

gras besparen.  

 

2.6 Conclusie 

In het begin van de 20
ste

 eeuw zijn de huidige generatie stadions ontstaan. Sinds het stadion voor de eerste 

Olympische Spelen in 776 voor Christus hebben stadions zich steeds verder ontwikkeld tot de huidige situatie. 

Waar stadions in eerste instantie alleen sportfuncties hadden komen hier nu steeds meer commerciële functies 

bij. Deze commerciële functies zorgen ervoor dat het stadion rendabel wordt en voor 

betaaldvoetbalorganisaties een stabiele basis vormt voor een gezonde financiële en sportieve toekomst. Waar 

de oudere stadions in of vlakbij het stadcentrum gelegen zijn, liggen de nieuwe stadions meestal op goed 

bereikbare suburbane of perifere locaties. Op deze nieuwe locaties worden meer ondersteunende en 

bijkomende faciliteiten toegevoegd aan het stadion. Stadions en stadiongebieden gaan dan ook steeds meer 

fungeren als nieuwe centra. Vooral het toenemen van bijkomende faciliteiten zorgt ervoor dat het type 

basisstadion steeds verder verdwijnt. Deze basisstadions zijn meestal gerenoveerde oude stadions en hebben 

alleen een voetbalfunctie. Nieuwe stadions zullen ontwikkeld worden in de typen businessstadion, 

superstadion en sportscape. Bij het ontwikkelen van deze nieuwe stadions zal ingespeeld moeten worden op 

de trends die in een land/regio voorkomen om met het stadion in te spelen op de veranderende markt (vraag 

en aanbod) en te laten voldoen aan de eisen van de toekomst, zodat een stadion gedurende langere tijd goed 

kan functioneren. 

 

Aan de hand van de ontwikkeling die stadions in de loop der jaren hebben doorgemaakt zijn de volgende 

kernpunten opgesteld die van belang zijn voor toekomstige stadionontwikkelingen: 

• Bereikbaarheid 

• Duidelijke omschrijving van functies en eisen met betrekking tot het speelveld, ondersteunende faciliteiten 

en bijkomende faciliteiten. 

• Stadiontypen; businessstadion, superstadion en sportscape. 

• Veiligheid 

• Toegankelijkheid 

• Ontmoetingsplaats 

• Unieke belevenis 
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3. Kwaliteitsaspecten van stadions en stadiongebieden 

 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal het onderzoek zich richten op wat een goed functionerend stadiongebied nu eigenlijk is en 

waaraan dit moet voldoen. Vervolgens zullen de kwaliteitsaspecten die uit hoofdstuk 2 en de aanvullende 

literatuur naar voren zijn gekomen verder uitgewerkt worden. Zodat alle kwaliteitsaspecten die voor de 

ontwikkeling van een stadion en stadiongebied van belang zijn duidelijke worden omschreven. Waarbij de 

mogelijke keuzes voor elk kwaliteitsaspect worden aangegeven met de daarbij behorende voor- en nadelen. 

Tevens zullen bij alle kwaliteitsaspecten aanbevelingen worden gedaan over wat nu daadwerkelijk van belang is 

en een bijdrage levert aan een goed functionerend stadiongebied. Ook de functies die bij een stadion en 

stadiongebied gerealiseerd kunnen worden zullen worden uitgewerkt, voor deze functies zullen de voor- en 

nadelen opgesomd worden voor het realiseren bij een stadiongebied. Dit hoofdstuk zal worden afgesloten met 

een conclusie waar de voorwaarden voor een goed functionerend stadiongebied, de kwaliteitsaspecten en de 

functies aan bod komen. 

 

3.2 Een goed functionerend stadion & stadiongebied 

Voordat een stadion gekwalificeerd kan worden als een goed functioneren stadiongebied moet het aan een 

aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn opgesteld aan de hand van een aantal 

interviews/gesprekken met E. Godding (2010), H. Meijer (2010), B. van Wijk (2010), M. Visser (2011) en B. 

Burgers (2011). Deze personen zijn namens diverse bedrijven betrokken of betrokken geweest bij de 

ontwikkeling van één of meerdere stadiongebied(en). De samenvattingen van deze gesprekken zijn nader 

uitgewerkt in bijlage A.  

 

Een stadiongebied moet meer zijn dan alleen een stadion er moet gedurende meerdere dagen in de week iets 

gebeuren het liefst zelfs 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Om een bepaalde mate van sociale controle te 

behouden, in gebieden waar niet zoveel mensen wonen en hiermee criminaliteit tegen te gaan. Hiermee krijgt 

het stadion en stadiongebied ook een grotere meerwaarde voor de stad dan als het alleen een stadion is waar 

één keer in de twee weken een wedstrijd wordt gespeeld zoals dat nu het geval is bij de basisstadions. 

 

Een stadion & stadiongebied moet voldoen aan de wensen en behoeften van alle gebruiksgroepen die het 

stadion voor welk doeleinde dan ook gebruiken, zolang dit maar een doeleinde is dat vooraf voor dit stadion is 

bepaald. Maar daarnaast ook voor die gebruikers die voor andere doeleinden naar het stadion komen, 

bijvoorbeeld voor andere functies zoals werken, winkelen en/of leisure, die rondom het stadion gecreëerd zijn. 

Bij deze wensen en behoeften van de gebruiksgroepen is een bepaalde mate van functiesynergie noodzakelijk. 

Zo willen mensen die gaan funshoppen ook de mogelijkheid hebben in de buurt iets te eten en/of drinken of 

andere ontspannende activiteiten te ontplooien. 

  

Een stadion en stadiongebied moet financieel interessant zijn voor commerciële partijen. Als dit niet het geval 

is zullen commerciële partijen hier niet in gaan investeren. De gemeenten zullen bij toekomstige 

stadionontwikkelingen ruimte moeten geven aan commerciële ontwikkelingen om hiermee commerciële 

partijen aan te trekken voor de ontwikkeling. Als gemeenten deze ruimte voor commerciële activiteiten 

rondom stadions niet willen/kunnen geven, maar wel mee willen werken aan de ontwikkeling van een nieuw 

stadion binnen de gemeente grenzen, zullen ze eventueel zelf tekorten moeten aanvullen. Het aanvullen van 

tekorten door gemeenten is vaak een lastig punt, omdat al snel sprak is van staatssteun. Voor de commerciële 

ruimten is het verstandig om voor aanvang van het project (zoals bij alle andere ontwikkelingen) een bepaald 
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aantal eenheden onder de tribunes of in de omgeving voor verhuurd/verkocht te hebben, om hiermee het 

gebied bij oplevering meteen een impuls te geven. 

 

3.3 Kwaliteitsaspecten 

De kwaliteit van een stadiongebied is een breed begrip. Heijmans (2008) maakt in zijn onderzoek naar 

bedrijventerreinen onderscheid op drie verschillende niveau’s kwaliteitsfactoren namelijk; micro (gebouw), 

meso (bedrijventerrein) en macro (stad/regio). Aan de hand van deze indeling zullen de kwaliteitsaspecten van 

stadiongebieden ook gezocht worden, om hiermee structuur aan te brengen in het definieren van de 

kwaliteitsaspecten. De in totaal 22 kwaliteitsaspecten (zie tabel 3.1) zijn opgesteld aan de hand van de 

onderzoeken van Heijmans (2008), Martens (2004), Hey & Ven (2004) en Hooimeijer, Kroon & Luttik (2001) en 

de bevindingen die naar voren zijn gekomen uit hoofstuk 2 van deze scriptie. 

 

1. Bereikbaarheid 12. Beschikbare ruimte 

2. Locatie 13. Comfort 

3. Voorzieningenniveau omgeving 14. Commerciële voorzieningen 

4. Waarde voor de stad/regio 15. Faciliteiten 

5. Clustering en synergie 16. Flexibiliteit 

6. Gebiedsmanagement 17. Representativiteit 

7. Imago 18. Sfeerbeleving 

8. Veiligheid stadiongebied 19. Speelveld 

9. Verhuurbaarheid 20. Technische voorzieningen 

10. Vervoersmanagement 21. Toegankelijkheid 

11. Zichtbaarheid 22.  Veiligheid in het stadion 

Tabel 3.1: Kwaliteitsaspecten 

3.3.1 Bereikbaarheid 

Bij bereikbaarheid gaat het om de mogelijkheid om het stadiongebied, zowel vanuit de regio als lokaal te 

kunnen bereiken. Primair wordt de bereikbaarheid per auto en spoor (openbaar vervoer) van belang geacht. 

Secundair kan daar nog de bereikbaarheid per luchthaven aan toegevoegd worden. De bereikbaarheid per 

luchthaven is in diverse landen nogal verschillend van belang. In Nederland worden afstanden voor nationale 

wedstrijden over de weg of via het openbaar vervoer afgelegd. Alleen internationaal worden wedstrijden met 

het vliegtuig afgelegd. In landen met een groot oppervlak, zoals de Verenigde Staten, waar de afstanden tussen 

steden groter zijn worden ook tijdens nationale wedstrijden de afstanden per vliegtuig afgelegd. (Heijmans, 

2008) 

De bereikbaarheid van bestaande stadions kan door een stijging in capaciteit steeds problematischer worden. 

Bij de bouw van nieuwe stadions is dit een belangrijk punt om mee te nemen. Bereikbaarheid is op 

verschillende niveaus van belang. Het aanleggen van infrastructuur, zoals wegen, openbaar vervoer netwerken 

en luchthavens zijn vrij duur. Daarom is het bij de bouw van stadions verstandig om gebruik te maken van de 

bestaande infrastructuur. Door stadions te bouwen bij infrastructurele knooppunten zijn de kosten die 

gemaakt moeten worden voor een goed bereikbaar stadion minimaal. Indien in steden goede locaties aan het 

spoor en bij een autosnelweg beschikbaar zijn, maar er is geen station en/of afrit kan dit eventueel nog 

gerealiseerd worden. Het aanleggen van een compleet nieuw infrastructureel netwerk is daar en tegen veel 

duurder. (Martens, 2004) 

 

Voorwaarden 

De voorwaarden die met betrekking tot de bereikbaarheid van een goed functionerend stadiongebied gesteld 

kunnen worden zijn: 

1. Goede bereikbaarheid per auto. 
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2. Goede bereikbaarheid per spoor. 

3. Goede bereikbaarheid per luchthaven in landen waar de afstand tussen steden groot is. 

3.3.2 Locatie 

Stadions kunnen op diverse plaatsen in een stad/regio gesitueerd worden en zullen daarmee van invloed zijn 

op de omgeving. De keuze voor een locatie is sterk verbonden met hoe deze locatie exact ingevuld gaat 

worden. Enkele belangrijke vragen die invloed hebben op de locatiekeuze zijn: wat wordt de capaciteit van het 

stadion, hoe is de infrastructuur rond deze locatie, welke functies zijn mogelijk en interessant op deze locatie 

en waar is in deze stad/regio nog vraag naar. (Hey & Ven, 2004; Martens, 2004)  

 

In het centrum 

Centrum stedelijke gebieden kenmerken zich door hoge dichtheden en hoge grondprijzen. Deze hoge 

grondprijzen in combinatie met een sterke versnippering van gronden zorgen ervoor dat binnenstedelijke 

projecten meestal financieel niet of moeilijk haalbaar zijn. Tegenwoordig worden stadions niet meer op 

centrumstedelijke locaties gebouwd. De meningen over de bouw van stadions in stadscentra zijn verdeeld, er 

zijn mensen die een stadion liever niet in de binnenstad zien door eventueel geweld, overlast en vandalisme 

die dit meebrengt. Daar tegenover staan mensen die de levendigheid een meerwaarde vinden voor het 

centrum. Vlakbij of in het centrum zijn wel oudere stadions gelegen. Dit komt doordat de stad zich in een later 

stadium heeft uitgebreid rond het stadion. Hierdoor zijn oudere stadions vaak in of in de buurt van woonwijken 

gelegen en is de bereikbaarheid per auto van deze stadions slecht. Deze verslechterde bereikbaarheid wordt 

mede veroorzaakt doordat de capaciteit van het stadion steeds verder is uitgebreid, de infrastructuur niet of 

niet in grote mate is verbeterd en het autogebruik fors is toegenomen. Hierdoor zullen de vele auto’s en 

bussen die de bezoekers naar de bestemming brengen ervoor zorgen dat het centrum dichtslibt en daardoor 

niet goed meer kan functioneren. Positief aan deze in het centrum gelegen stadions is dat NS stations vaak op 

loopafstand liggen. Een nieuw goed functionerend stadion bouwen in het stadscentrum is alleen mogelijk als er 

sprake is van een infrastructureel knooppunt en er voldoende ruimte is voor een nieuw stadion. (Witte, 2010; 

Hey & Ven, 2004; Martens, 2004) 

 

Suburbane locaties 

Suburbane locaties nemen tegenwoordig steeds meer functies van de oude binnenstad over. Vaak ontwikkelen 

suburbane locaties zich tot goed bereikbare woon-, werk- en winkellocaties en maken onderdeel uit van een 

polycentrische stad. De laatste decennia zijn veel stadions gebouwd op suburbane locaties. Met de bouw op 

deze locaties wordt getracht een nieuw suburbaan gebied te ontwikkelen of een bestaand suburbaan gebied 

een nieuwe impuls te geven. Dit is onder andere gebeurd bij de Amsterdam Arena en het Emirates Stadion in 

London. Door een stadion op suburbane locaties te bouwen gaat de binding met de stad niet verloren. Uit 

commercieel oogpunt zijn deze locaties ook interessant, omdat in en rond deze stadions voldoende 

mogelijkheden zijn voor commerciële invullingen en dat komt de exploitatie van het stadion ten goede. 

(Martens, 2004; Bruinsma, Florax, Oort, & Sorber, 2002) 

 

Perifere locaties 

Perifere locaties zijn locaties gelegen aan de rand van een stedelijk gebied en buiten het bebouwde gebied van 

een stad/kern. Deze locaties zijn meestal vanuit verschillende richtingen goed bereikbaar en centraal tussen 

deze locaties gelegen. Zowel vanuit omliggende kernen als vanuit het stedelijk gebied zijn deze locaties goed 

bereikbaar per auto en (ook steeds vaker) met het openbaar vervoer. Moderne stadions die op perifere 

locaties gebouwd worden maken onderdeel uit van een gebiedsontwikkeling. In deze gebiedsontwikkeling 

zullen ook andere functies worden opgenomen, waardoor een op zichzelf staand gebied ontstaat, waar 

bezoekers doelgericht naar toe komen. Ook stadions op perifere locaties zijn vanuit commercieel oogpunt 

interessant. Vanwege de mogelijkheid tot het realiseren van commerciële ontwikkelingen rondom het stadion. 

(Hajer, 2010; Kouwenhoven, 2006; Martens, 2004) 
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Voorwaarden 

De voorwaarden die met betrekking tot de locatie van een goed functionerend stadiongebied gesteld kunnen 

worden zijn: 

1. De locatie moet gelegen zijn nabij een infrastructureel knooppunt. 

2. Bij de locatie moet ruimte zijn voor voldoende parkeerplaatsen. 

3. Op de locatie moet ruimte zijn voor commerciele ontwikkelingen. 

4. De locatie moet binding hebben met de stad. 

3.3.3 Voorzieningenniveau omgeving 

Om een goed functionerend stadiongebied te creëren is het van belang dat aansluiting wordt gezocht bij de 

voorzieningen die een stad/regio al heeft en wat deze regio onderscheidend maakt. Als de concurrentie binnen 

de eigen regio wordt aangegaan is dit niet bevorderlijk voor het aantrekken van huurders en de economische 

meerwaarde zal in dat geval ook klein zijn.  

 

Bij stadionontwikkelingen zijn het vaak de winkeliers uit het stadscentrum die bezwaar maken tegen nieuwe 

winkelvoorzieningen in de omgeving. Het is niet vanzelfsprekend dat nieuwe winkelvoorzieningen een 

negatieve impact hebben op het centrum, nieuwe ontwikkelingen kunnen juist ook het stadscentrum ten 

goede komen. Hiervan zullen de winkeliers in het centrum dan wel overtuigd moeten worden. Enkele positieve 

voorbeelden zijn te vinden in de outlet centers in Roermond en Lelystad waar winkeliers in de centra profiteren 

van extra bezoekers stromen, omdat deze outlet centers een grotere aantrekkingskracht hebben, waardoor 

bezoekers van verder komen. 

Afhankelijk van de locatie waarin het stadion gesitueerd wordt kan voor diverse voorzieningen worden 

gekozen. Smink (2010) geeft in zijn onderzoek aan dat in wijken met een sociale achterstand het 

voorzieningenniveau vaak achter blijft, terwijl het achterblijven van het voorzieningenniveau juist een 

versterkend effect heeft op de achterstand. In het proces van herstructurering of stedelijke vernieuwing 

moeten daarom juist maatschappelijke voorzieningen worden gestimuleerd. Het verbeteren van de 

voorzieningen in de buurt zorgt ervoor dat de buurt aantrekkelijker wordt voor potentiële bewoners en 

bedrijvigheid. In wijken of uitbreidingslocaties waar het voorzieningenniveau al aan de belangrijkste behoeften 

voldoet kan gekozen worden om met de voorzieningen aan te sluiten op een groter marktgebied. 

Grootschalige winkellocaties waar bezoekers uit de omliggende regio mee worden aangetrokken.  

 

Voorwaarden 

De voorwaarden die van belang zijn voor de voorzieningen in een stadiongebied zijn: 

1. Voorzieningen bij een stadion moeten het functioneren van het stadscentrum niet belemeren. 

2. Voorzieningen moeten aansluiten bij het voorzieningenniveau van de wijk/stad 

3. Voorzieningen moeten uniek zijn, waardoor een groot marktgebied aan wordt getrokken. 

3.3.4 Waarde voor de stad/regio 

De ontwikkeling van een nieuw stadion kan een waarde hebben voor de stad waarin het gebouwd wordt. Deze 

waarde kan op diverse vlakken gecreëerd worden. Hierbij zijn de economische en maatschappelijke waarde bij 

stadionontwikkeling het meest relevant voor de omgeving. Door vooraf bewust stil te staan bij het creëren van 

meerwaarde kan deze beter worden benut. Het creëren van economische meerwaarde kan het beste op 

locaties waar een nieuwe ontwikkeling tot stand dient te komen of waar een economische impuls wenselijk is. 

Op locaties met een goede uitstraling, voldoende werkgelegenheid en een goede leefbaarheid is het creëren 

van economische meerwaarde veel lastiger. Deze gebieden hebben immers al een hoge economische waarde. 

Waardoor geen economisch spin-off effect wordt bereikt terwijl dat op andere locaties wel mogelijk is (Verheij, 

2011). Op herontwikkeling of nieuwbouw locaties kunnen bedrijven aangetrokken en nieuwe of groeiende 

markten benut worden, waardoor meer werkgelegenheid ontstaat. Daarnaast kan een stadion met 

internationale allure en/of dat een symbool is voor de stad ervoor zorgen dat veel mensen dit willen zien. 
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Hiervan kan de regio profiteren door het toerisme dat hiermee wordt aangetrokken. De stadioneigenaar kan 

hier op zijn beurt ook inkomsten uit genereren door middel van rondleidingen e.d.. 

 

Naast de economische meerwaarde die met een nieuw stadiongebied gecreëerd kan worden, kan een nieuw 

stadiongebied ook een bijdrage leveren aan de maatschappij. Maatschappelijk vastgoed wordt meestal op 

initiatief van publieke partijen in een plan opgenomen en door hen beheerd. Ook bestaat er vanuit de private 

sector steeds meer interesse in de ontwikkeling en het beheren van maatschappelijk vastgoed.  

 

Ook de voetbalwereld wordt steeds meer bewust van de maatschappelijke bijdrage die zij kunnen leveren. 

Voetbal is immers in veel landen een sport met een enorme impact op de samenleving. Veel mensen weten 

wat er speelt in het voetbal en praten er met elkaar over. Betaaldvoetbalorganisaties beseffen dat zij een 

belangrijke plaats in de maatschappij innemen en ze nemen dan ook steeds meer maatschappelijke 

initiatieven. Zo geven betaaldvoetbalorganisaties kansen aan jongeren die het moeilijk hebben en starten ze 

projecten om de leefbaarheid in buurten te verbeteren. De betaaldvoetbalorganisaties zetten hun spelers in als 

rolmodellen en deze spelen dan ook een belangrijke actieve rol in het geheel. Hierbij richten betaald 

voetbalorganisaties zich op 3 kernthema’s buurt, onderwijs en sport. Hierbij zijn respect, samenwerken, 

sportiviteit en normen en waarden belangrijke speerpunten. (Briene, Koopman, & Goessen, 2005) 

• Buurt: Op buurtniveau worden straattoernooitjes georganiseerd waar de winnaar het op mag nemen 

tegen een team van de betaaldvoetbalorganisatie. 

• Onderwijs: Kansarme jongeren worden in of rond het stadion of door de hulp van sponsoren aan een 

stageplaats of baan geholpen. 

• Sport: De betaaldvoetbalorganisatie organiseert clinics bij amateurverenigingen. 

 

Voorwaarden 

De voorwaarden die gesteld kunnen worden aan een stadion en stadiongebied om van waarde te zijn voor de 

stad/regio zijn: 

1. De grootste economische spin-off kan gerealiseer worden op nieuwbouw en herontwikkelings gebieden. 

2. Een stadion moet een symbool zijn voor de stad. 

3. Een nieuw stadion kan een impuls geven aan nieuwe maatschappelijke projecten rondom het stadion. 

3.3.5 Clustering en synergie 

Op het gebied van stadionontwikkeling richt synergie zich op het creëren van meerwaarde door diverse 

functies bij elkaar te clusteren. In andere woorden kun je zeggen dat met synergie wordt geprobeerd van één 

plus één drie te maken. Volgens MFC deKazerne BV (2009) zijn er vier verschillende niveaus van synergie te 

onderscheiden: 

• Synergie in gebruiksfuncties: dezelfde voorzieningen zoals skyboxen worden op verschillende momenten 

voor andere doeleinden gebruikt. Skyboxen worden tijdens wedstrijden gebruikt om de wedstrijd met 

relaties te bekijken en overdag kunnen deze door dezelfde bedrijven gebruikt worden om bijvoorbeeld te 

vergaderen. Maar dit kan ook gelden voor het stadion zelf waar de wedstrijden gespeeld worden en op 

andere dagen concerten of iets dergelijks plaats vinden. 

• Synergie in logistieke voorzieningen: de benodigde logistieke voorzieningen (OV verbindingen, wegen en 

parkeerplaatsen) worden intensiever gebruikt. De wegen bij het stadion worden ook gebruikt voor 

doorgaand verkeer, parkeerplaatsen worden buiten wedstrijdtijdstippen gebruikt door werknemers en 

bezoekers van bedrijven. De openbaar vervoer verbinding wordt ook op andere dagen gebruikt om in het 

gebied te komen of het gebied juist te verlaten. 

• Synergie in bouwkosten: het gebruiken van de benodigde constructies zoals de tribunes als casco voor een 

parkeergarage of als ruimte om winkels of bedrijven te vestigen door alleen een buitenschil en afwerking 

te realiseren. Op deze manier wordt de constructie optimaal benut en de bouwkosten zo laag mogelijk 

gehouden. 
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• Synergie in opbrengstpotentie: de aanwezigheid van functies die elkaar aanvullen zorgen ervoor dat de 

opbrengst van diverse partijen hoger wordt. Het gaat hier erom dat een bezoeker voor een bepaalde 

functie naar het gebied komt, maar eenmaal in het gebied aangekomen ook gebruik maakt van andere 

functies waar hij/zij in eerste instantie niet voor gekomen was. 

 

Voor het creëren van synergie zijn diverse methoden mogelijk. Zo kan een gebied met een speciaal thema 

worden gekozen, waarvoor bezoekers speciaal naar dit gebied komen zoals werken of winkelen. Nadeel 

hieraan is wel dat een gebied een groot deel van de dag buiten de winkel/kantoortijden verlaten is. Vandaar 

dat bij het creeren van enkele functies het gebied gedurende langere tijd levendig is. Hierbij kan bijvoorbeeld 

worden gekozen om bezoekers gedurende een lagere periode (één hele dag) in het gebied te houden. 

Bijvoorbeeld door winkelen te cobineren met eten en een film in de bioscoop. Op deze manier wordt een 

compleet dagje uit gecreerd. (IJssel, 2002) 

 

Voorwaarden 

De voorwaarden die met betrekking tot het creeren van clustering en synergie voor een goed functionerend 

stadiongebied gesteld kunnen worden zijn: 

1. Vastgoed moet zo veel mogelijk worden benut ook buiten wedstrijden/evenementen in het stadion. 

2. Infrastructurele voorzieningen moeten ook buiten wedstrijden/evenementen worden gebruikt. 

3. Bij het realiseren van functies al dan niet behorend bij het stadion moet zoveel mogelijk gebruik worden 

gemaakt van de stadionconstructie. 

4. Bedrijven/organisatie moeten samenwerken om unieke functies/producten aan te kunnen bieden. 

5. Bezoekers moeten gedurende langere perioden in het gebied activiteiten kunnen ontplooien. 

3.3.6 Gebiedsmanagement 

Bij het starten met gebiedsmanagement wordt een organisatie opgezet waarin de ondernemers samen met de 

overheid op gecoördineerde wijze gemeenschappelijke belangen behartigen m.b.t. een bepaald gebied 

(Heijmans, 2008). Door te starten met gebiedsmanagement wordt door alle bedrijven een gezamelijk 

doel/ambitie uitgestraald en een gezamelijke aanpak gekozen. Op deze manier kunnen ook kleine 

ondernemers een grotere rol spelen. Gebiedsmanagement voor een nieuw te ontwikkelen stadiongebied zal 

preventief zijn en in bestaande gebieden kan het ook probleemoplossend worden ingezet. (LAgroup, 2011) 

 

Aan gebebiedsmanagement kunnen ook nadelen zitten. Gebiedsmanagement kan ondernemers beperken in 

hun mogelijkheden, omdat gebiedsmanagement bepaalde eisen stelt aan de invulling van het gebied. Hierdoor 

kan het voor ondernemers interresanter zijn om te investeren in een ander gebied waar meer vrijheid is voor 

het vastgoed zondanig in te richten als de onderneming het wil.  (Menger, Zweedijk, & Olden, 2005) 

 

Voorwaarden 

De onderstaande voorwaarden zijn met betrekking tot gebiedsmanagement voor een goed functionerend 

stadiongebied van belang: 

1. Gebiedsmanagement moet ervoor zorgen dat een gebied een gezamelijke uitstraling krijgt. 

2. Gebiedsmanagement moet geen beperkingen opleggen aan bedrijven, waardoor bedrijven zich niet in het 

gebied zouden willen vestigen. 

3.3.7 Imago 

Het imago van een stadiongebied is het beeld dat mensen hebben bij dit gebied. Dit beeld van een gebied 

wordt voornamelijk bepaald door emoties, meningen en indrukken en kan beïnvloed worden door de media en 

door partijen die in dit gebied gevestigd zijn. Bij de ontwikkeling van een nieuw gebied ontstaat dus 

automatisch een nieuwe kans om een nieuw imago voor het stadion, maar ook het bijgelegen gebied te 

creëren. Hierbij is eenduidige communicatie naar buiten heel erg belangrijk. Een zelfde situatie is mogelijk bij 
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de herontwikkeling van een gebied. In dergelijke gevallen heb je wel te maken met een bestaand imago dat 

positief of negatief kan zijn en waarop ingespeeld moet worden. Het beeld van deze communicatie zal wel 

overeen moeten komen met de werkelijkheid. “Mensen zoeken immers naar een balans tussen hun 

gedachtenen hun nieuwe waarnemeningen. Nieuwe waarnemeningen moeten passen in het op basis van 

eerdere ervaringen en indrukken gevormde gedachtenpatroon.” (Brandsma Communicatie Groep B.V., 2011) 

 

Bij stadionontwikkelingen, maar ook bij alle andere ontwikkelingen is het dan ook van belang dat gebouwen 

worden ontwikkeld die voldoen aan de wensen van de gebruikers. Uiteindelijk bepalen de gebruikers ook wat 

zij van het gebied vinden. Architecten kunnen het gebied mooi vinden, maar het moet ook functioneel zijn. Als 

de gebouwen niet aan de wensen van de gebruikers voldoen krijgt het gebouw al een negatief imago. De 

kosten om dit negatieve imago te verwijderen en de gebouwen aan te passen zijn erg hoog.  (Fröger) 

 

Voorwaarden 

De onderstaande voorwaarden zijn met betrekking tot het imago voor een goed functionerend stadiongebied 

van belang: 

1. Gebouwen moeten voldoen aan de wensen van de gebruikers. 

2. Potetiele gebruikers moeten gedurende het ontwikkelingsproces geinformeerd worden over de 

ontwikkeling, zodat ze zich een beeld van de ontwikkeling kunnen vormen. 

3. Het beeld dat bij de potentiele gebruikers wordt gewekt moet overeenkomen met de werkelijkheid. 

3.3.8 Veiligheid stadiongebied 

Veiligheid in en rond de stadions is van belang om iedereen zich hier op zijn plek te laten voelen. Een gevoel 

van onveiligheid kan in en rond een wedstrijd ontstaan door de aanwezigheid van agressieve supporters, 

brandgevaar of extreme drukte. Ook buiten de evenementen om kan een onveilige sfeer hangen rond 

stadiongebieden. Deze kan veroorzaakt worden door de aanwezigheid van hangjongeren, brandgevaar, 

inbraken, illegale autoraces enzovoort.  

 

Door een levendig gebied te creëren waar 24 uur per dag 7 dagen in de week activiteit is ontstaat een vorm van 

sociale controle. Hierdoor wordt het voor mensen die een onveilige sfeer creëren lastig in dit gebied. Dit kan 

gecreëerd worden door functies die zich overdag en ‘s nachts afspelen met elkaar te combineren in het gebied. 

Indien dit niet mogelijk is kan gekozen worden om het gebied in tijden waarin geen activiteit is te bewaken met 

camera’s en particuliere beveiligingsbedrijven. Om hiermee ongewenste activiteiten in het gebied te 

voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld in combinatie met gebiedsmanagement worden gecreëerd (Heijmans, 2008).  

 

Gedurende evenementen moet de politie en de ME de orde rond het stadion kunnen bewaken. Om hun 

werkzaamheden te bevorderen is een open en overzichtelijk gebied noodzakelijk. Daarnaast is het van belang 

dat supporters van tegenstanders niet door het thuispubliek hoeven te lopen. De veiligheid van het uitpubliek 

kan het beste gewaarborgd worden als zij dicht bij het stadion kunnen worden afgezet. 

 

Voorwaarden 

De onderstaande voorwaarden zijn van belang voor de veiligheid in een goed functionerend stadiongebied: 

1. Gedurende 24 uur per dag moet in een stadiongebied een vorm van controle aanwezig zijn. 

2. Een stadiongebied moet open en overzichtelijk zijn.  

3. Uitpubliek moet vlakbij de ingang kunnen worden afgezet. 

3.3.9 Verhuurbaarheid 

De verhuurbaarheid van objecten is belangrijk om uiteindelijk een stadiongebied goed te laten functioneren. 

De realisatie van objecten die niet aan de marktvraag voldoen en daardoor leeg komen te staan hebben een 
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negatieve invloed op het functioneren van het stadiongebied. Daarnaast is dit commercieel gezien negatief. 

Om de verhuurbaarheid van objecten te verhogen zijn drie punten belangrijk. 

• Het stadiongebied moet potentiële gebruikers aantrekken. De objecten moeten goed verhuurbaar zijn en 

moeten op een vrije markt kunnen concurreren met andere objecten. Indien potentiële gebruikers van een 

stadiongebied stuiten op allerlei speciale regels is het voor hen interessant om verder te kijken naar 

andere objecten. 

• Het stadiongebied moet in staat zijn gebruikers vast te houden (aan zich te binden). Dit houdt in dat 

behoeften die gebruikers van objecten aan dit gebied en aan het object stellen zo goed mogelijk ingevuld 

moeten worden. Voor het object betekent dit dat het zich moet kunnen aanpassen aan wijzigingen in de 

organisatie van gebruikers. 

• Het stadiongebied moet zich kunnen aanpassen aan nieuwe gebruiksgroepen. Aangezien de levenscyclus 

van een object vaak langer is dan de gebruikscyclus van gebruikers, betekent dit dat een object gedurende 

haar bestaan meerdere gebruikers zal huisvesten. Voor een stadion zelf zal over het algemeen gedurende 

de hele levenscyclus gebruik worden gemaakt door de sportorganisatie. Maar door financiële problemen 

zouden deze sportorganisaties ook weg kunnen vallen. (Boekhorst & Rooij, 1989) 

 

Voorwaarden 

De voorwaarden die van belang zijn voor de verhuurbaarheid van objecten: 

1. Objecten moeten voldoen aan de huidige en toekomstige marktvraag. 

2. Objecten moeten kunnen concurreren in de vrije markt. 

3. Objecten moeten voldoen aan de huidige en toekomstige behoeften van de gebruikers. 

4. Objecten moeten (mocht het nodig zijn) na verloop van tijd ook door andere gebruikers te gebruiken zijn. 

3.3.10 Vervoersmanagement 

Stadiongebieden moeten voor alle partijen die gebruik maken van het stadiongebied goed bereikbaar zijn om 

de diverse functies in het gebied goed te kunnen laten functioneren. Hierbij spelen naast parkeren ook laden, 

lossen, ontsluiting en bewegwijzering in het gebied een belangrijke rol om te voorkomen dat het verkeer 

rondom het stadiongebied stagneert. (Heijmans, 2008) 

  

Stadions moeten de beschikking hebben over een groot aantal parkeerplaatsen, omdat er op bepaalde 

momenten veel bezoekers naar een stadion toekomen, maar ook omdat er veel mensen op dat moment 

werkzaam zijn om deze bezoekers te kunnen dienen. Naast de bezoekers dient gedacht te worden aan de 

voetbalteams (spelers en bijbehorende staf), arbiters, genodigden, sponsoren, medewerkers, leveranciers en 

de media. Daarnaast dient ook nagedacht te worden over hoe parkeren aansluit bij andere functies in of 

rondom het stadion. Wat betreft het aantal parkeerplaatsen voor bezoekers die noodzakelijk zijn bij stadions 

zijn geen echte voorschriften. Wel zijn er diverse richtlijnen: 

• Een minimum van één parkeerplaats per 10 tot 15 toeschouwers; 

• FIFA richtlijnen geven één parkeerplaats per 6 toeschouwers; 

• Duitse aanbevelingen geven zelfs aan dat één parkeerplaats per 4 bezoekers nodig is. (John & Sheard, 

2000) 

 

Het aantal parkeerplaatsen dat bij een stadion gerealiseerd moet worden is niet alleen afhankelijk van de 

capaciteit van het stadion, maar ook van factoren als locatie, bereikbaarheid, verzorgingsgebied van de 

betaaldvoetbalorganisatie en de overige evenementen die in en rond het stadion georganiseerd worden. 

Afhankelijk van deze factoren varieert het aantal parkeerplaatsen rondom recente Nederlandse stadions en 

stadions elders in Europa tussen de 12,5% en 25% van de stadioncapaciteit, oftewel 1 parkeerplaats op 4 tot 8 

zitplaatsen. Behalve parkeerplaatsen voor bezoekers/supporters die met de auto komen moeten er ook 

parkeerplaatsen zijn voor bussen. De FIFA richtlijn hiervoor is één bus per 120 toeschouwers, maar in de 

praktijk is één bus per 240 toeschouwers een beter maat. (John & Sheard, 2000) 
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Tijdens evenementen/wedstrijden moet er ook rekening worden gehouden met parkeerplaatsen voor arbiters, 

sponsoren, genodigden, spelers, de media, supportersbussen van de tegenpartij, medewerkers en laden en 

lossen voor schoonmaak of catering. Over het algemeen willen deze groepen dicht bij het stadion parkeren dit 

ter bevordering van de werkzaamheden of uit het oogpunt van veiligheid.  

 

Voor het realiseren van parkeeroplossingen rondom stadions kan gekozen worden voor diversen methoden. Zo 

kunnen er parkeergarages worden aangelegd onder het stadion, onder de tribunes of naast het stadion. Als 

laatste kan ervoor gekozen worden om gewone parkeerplaatsen aan te leggen rondom het stadion. Indien voor 

deze optie wordt gekozen betekent dit wel dat er veel ruimte noodzakelijk is. Deze ruimte zal meestal alleen op 

perifere locaties ter beschikking zijn. Hierbij moet de afstand van de parkeerplaats tot de ingang van het 

stadion niet meer zijn dan 1500 meter en het liefst zelfs niet meer dan 500 meter. Als de afstanden te groot 

worden (meer dan 1500 meter) dan is een intern transport systeem waarbij mensen bij hun parkeerplaats 

worden opgehaald en voor het stadion worden afgezet een goede oplossing.  

 

In het geval van parkeergarages zal het altijd gepaard gaan met betaald parkeren, omdat een parkeergarage 

een vastgoedobject is en deze alleen een financiële waarde heeft als er betaald parkeren in plaatsvindt. In 

principe geldt voor parkeerplaatsen rondom een stadion hetzelfde. Ook al zijn er voorbeelden waarbij parkeren 

bij een stadion gratis is, zoals bij het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. In deze situatie hebben de 

parkeerplaatsen geen financiële waarde en worden de kosten voor parkeren in de huurprijs van de huurders 

doorberekend. 

 

Voorwaarden 

De voorwaarden die van belang zijn voor het vervoersmanagement in een goed functionerend stadiongebied 

zijn: 

1. Er moeten voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor auto’s en bussen. 

2. De infrastructuur rondom het stadion moet zodanig worden ingericht dat bezoekers met de auto of met 

het openbaar vervoer weten waar ze naar toe moeten. 

3. Bezoekers die met het openbaarvervoer komen moet veilig en verantwoord het stadion in kunnen komen. 

4. Medewerkers en media moeten in verband met laden en lossen tot aan het stadion kunnen komen. 

5. Arbiters en spelers moeten uit veiligheidsoverwegingen dicht bij het stadion kunnen parkeren. 

6. Sponsoren en genodigden moeten uit serviceoverwegingen dicht bij het stadion kunnen parkeren. 

7. Indien de afstand van een parkeerplaats of het openbaarvervoer meer is dan 1500 meter tot het stadion 

dan moet een intern vervoersysteem worden opgezet. 

3.3.11 Zichtbaarheid 

Zichtbaarheid is een aspect dat een bijdrage kan leveren aan de herkenbaarheid van het gebied. Zichtbaarheid 

is op diverse manieren te creëren. Allereerst kan zichtbaarheid gecreëerd worden door het gebied een open 

structuur te geven en niet aan de rand een soort van geslotenheid te geven, waardoor mensen worden 

weerhouden het gebied in te gaan. Ten tweede kan een locatiekeuze ook van belang zijn. Een stadiongebied is 

voor meer personen zichtbaar als het aan een drukke verbindingsweg ligt en/of langs het spoor, omdat op 

dergelijke locaties dagelijks veel mensen passeren. Als laatste kunnen herkenbare entrees een rol vervullen om 

potentiële bezoekers de weg naar het stadiongebied te laten vinden. (Hoof, 2008) 

 

Voorwaarden 

De voorwaarden die van belang zijn voor de zichtbaarheid van een stadiongebied zijn: 

1. Het creëren van een stadiongebied vlakbij een plek waar veel dagelijkse verkeer is.  

2. Het stadiongebied een open en toegankelijke structuur geven. 
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3.3.12 Beschikbare ruimte 

Ruimte die bij het stadion beschikbaar is voor snelle groei en/of uitbreiding van bedrijven/organisaties 

(Heijmans, 2008). Een goed stadion en stadiongebied is ook voorbereid op zijn eigen succes. Een stadion wat 

tegen relatief lage kosten kan uitbreiden is bij de ontwikkeling goed te creëren. Maar als een stadion zonder 

deze gedachte wordt ontwikkeld dan kunnen de kosten voor uitbreiding veel hoger gaan uitvallen. Deze 

uitbreiding moet zowel incidenteel als voor vast gecreëerd kunnen worden. Ook voor het aantrekken van 

andere partijen is het interessanter als er over uitbreidingsmogelijkheden is nagedacht en deze mogelijkheid 

gegeven kan worden. 

 

Voorwaarden 

De voorwaarden die van belang zijn voor de beschikbare ruimte in een goed functionerend stadiongebied zijn: 

1. Een stadion moet over vaste en incidentele groeimogelijkheden beschikken die in het ontwikkelingsproces 

zijn meegenomen. 

2. Voldoende ruimte beschikbaar voor nieuwe bedrijven/organisaties. 

3. Organisaties gevestigd in het stadiongebied moeten in het gebied kunnen groeien en krimpen. 

3.3.13 Comfort 

Comfort is zoals in hoofdstuk 2 beschreven een van de kwaliteitsaspecten waar nog veel terrein te winnen valt. 

Immers het publiek zorgt voor een belangrijk deel van de inkomsten voor de betaaldvoetbalorganisatie. 

Daarom is het voor betaaldvoetbalorganisaties noodzakelijk ervoor te zorgen dat de omstandigheden voor het 

publiek optimaal zijn. Om deze stadions voor het publiek zo comfortabel mogelijk te maken moeten de 

tribunes, het dak en de faciliteiten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zullen per 

onderdeel worden toegelicht. 

 

De tribunes 

De tribunes moeten bezoekers een veilig gevoel geven met een goed zicht op het veld. Deze combinatie past 

niet altijd even goed bij elkaar. Voor een goed zicht op het veld zijn steile tribunes het beste, maar voor het 

veiligheidsgevoel zijn minder steile tribunes beter. Door een combinatie van deze twee elementen wordt een 

tribune onder een hoek van circa 33 graden als optimaal beschouwd. De Amsterdam Arena kenmerkt zich door 

erg steile tribunes deze staan onder een hoek van 37 graden en behoort hiermee tot de steilste van Europa. In 

grotere stadions is het wel van belang dat deze hoek niet te klein wordt gemaakt anders wordt de afstand tot 

het veld te groot. De optimale afstand voor het publiek is afhankelijk van de sport die in een stadion wordt 

gespeeld. Voor voetbal is dit 150 meter vanaf het verst gelegen punt van het veld, de maximale kijkafstand is 

190 meter vanaf het verste punt op het veld. De optimale kijkafstand komt nagenoeg overeen met een 90 

meter vanaf het middenpunt van het veld als dit wordt vergeleken met een sport als tennis is de optimale 

afstand daar veel lager, 30 meter vanaf het midden punt in het veld. Naast het zicht op het veld spelen ook de 

zitplaatsen mee in het comfort voor de toeschouwers. Hierbij kunnen keuzes worden gemaakt tussen 

harde/zachte stoelen, met/zonder rugleuning, met/zonder armleuning. In verband met veiligheid eist de UEFA 

dat er voor internationale wedstrijden alleen zitplaatsen in een stadion zijn. Staanplaatsen worden niet meer 

getolereerd. In Nederland komt het nog veelvuldig voor dat mensen in stadions staan en eigenlijk liever hun 

staanplaats terug willen hebben omdat dit voor meer sfeer zorgt. Het gaat hierbij om fanatieke supporters die 

hun ploeg veelvuldig toejuichen en zingen. Deze groepen mensen komen niet voor het comfort naar het 

stadion, maar meer voor de sfeer. In het stadion zitten ze vaak gezamenlijk in een vak.  

 

Het dak 

Het stadion dak is in de loop van de tijd een steeds verder uitgegroeid element, tot inmiddels volledig 

overdekte stadions met schuifdaken. Deze ontwikkeling heeft in eerste instantie plaatsgevonden in Noord-

Europa, Noord-Amerika en Japan, omdat hier gedurende de winter sportevenementen plaats vonden. In eerste 

instantie bleef deze ontwikkeling in Zuid en Midden Amerika, Canada en Rusland achter, mede door de 
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organisatie van enkele grote sportevenementen WK 2010 (Zuid-Afrika), 2014 (Brazilië) en 2018 (Rusland) zullen 

de stadions ook daar in grotere mate van daken voorzien worden. De hoofdfunctie van deze daken is het 

beschermen van de toeschouwers tegen de zon, wind en regen. 

• Zon: Om supporters te beschermen tegen een hinderlijke zon die hun zicht beperkt kan rekening worden 

gehouden met de positie van de zon op wedstrijd tijdstippen meestal in de middag en avond. Door vooraf 

deze situatie met de zon te simuleren door de vorm van het gebouw/dak en de zichtlijn van de supporters 

op het veld kan de overlast worden beperkt.  

• Wind: De vorm van het dak heeft ook invloed op de hoeveelheid wind in het stadion, door situaties vooraf 

te simuleren kan de overlast beperkt worden. Waardoor bezoekers niet in extreem harde wind komen te 

zitten die in bepaalde plaatsen in het stadion optreedt. 

• Regen: Als stadionbezoekers gedurende een wedstrijd in de regen zitten zullen ze dit als niet comfortabel 

beschouwen. Door een dak wordt dit probleem verholpen, maar een combinatie met wind kan er alsnog 

voor zorgen dat een gedeelte van de bezoekers in de regen zit. Vooraf kunnen deze situatie ook 

gesimuleerd worden en kan gekozen worden om het dak aan te passen zodat de overlast hierdoor wordt 

beperkt. (John & Sheard, 2000) 

 

Naast deze invloed waarmee een bepaalde vorm dak deze invloeden kan reduceren. Kan het ook nadelige 

gevolgen hebben voor de kwaliteit van het gras. Omdat zonlicht, wind en regen essentieel zijn voor de groei 

van gras (John & Sheard, 2000). Wellicht dat daardoor een stadion met een dak dat in diverse standen kan 

worden gezet een optimale bescherming kan bieden tegen al deze elementen indien aanwezig. Tevens kan dan 

ook een vrij open stand gecreëerd worden, waardoor deze elementen als het stadion niet gebruikt worden wel 

hun natuurlijke werking kunnen doen en de kwaliteit van het gras optimaal blijft.  

 

De faciliteiten 

De faciliteiten die in een stadion aanwezig zijn dragen bij aan het comfortniveau van de bezoekers. Maar ook 

de moeite die gedaan moet worden om bij deze faciliteiten te komen is van invloed op het comfort niveau. Zo 

zijn de kiosken in het huidige stadion van Feijenoord (de Kuip) gelegen buiten het stadion. Voor mensen die 

bovenin het stadion zitten en iets drinken willen halen, moeten eerst met de trap naar beneden alvorens ze 

iets drinken kunnen halen, om vervolgens deze zelfde weg terug te moeten afleggen (zie afbeelding 3.1, pagina 

34). Gedurende deze tijd missen ze een stuk van de wedstrijd/het evenement. Deze faciliteiten zullen in 

toekomstige stadions eenvoudig bereikbaar moeten zijn. Zodat supporters snel bij deze faciliteiten kunnen 

komen en ook de wedstrijd kunnen volgen (bijvoorbeeld via tv schermen). Ook vernieuwende hightech 

faciliteiten zoals kleine tv schermen bij zitplaatsen kunnen toeschouwers de mogelijkheid geven bepaalde 

beelden terug te kijken als ze iets gemist/niet gezien hebben.  

 

Voorwaarden 

De voorwaarden die van belang zijn om voor de toeschouwers een comfortabel stadion te creeëren zijn: 

1. Tribunes moeten kort op het veld gelegen zijn. 

2. De tribunes moeten onder een hoek van circa 33 graden staan, waardoor ze niet te stijl en niet te vlak zijn, 

ze een gevoel van veiligheid geven en de afstand tot het veld niet te groot wordt. 

3. Klapstoeltjes realiseren in vakken waar de fanatieke supporters zich bevinden. 

4. Het stadiondak moet supporters beschermen tegen zon, wind en regen. 

5. Voor het organiseren van internationale toernooien en wedstrijden zijn overdekte zitplaatsen vereist. 

6. Toiletten en kiosken moeten eenvoudig bereikbaar zijn.  

7. Tijdens het bezoek van een toilet of kiosk moet het evenement / de wedstrijd door de bezoeker gevolgd 

kunnen worden. 

8. Bezoekers moeten de mogelijkheid hebben om gemiste beelden terug te kijken. 
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Afbeelding 3.1: Positie kiosk bij stadion Feijenoord 

3.3.14 Commerciële voorzieningen 

Commerciële voorzieningen zijn een belangrijke inkomstenpost voor een stadion. Commerciële voorzieningen 

zijn in twee groepen te verdelen. Allereerst de commerciële voorzieningen in het stadion. Hierbij gaat het om 

skyboxen en business seats. Daarnaast zijn er de commerciële ruimten buiten het stadion die vaak eenvoudig 

gecreëerd kunnen worden en een belangrijke inkomsten post voor de exploitant van het stadion zijn. 

Commerciële voorzieningen die buiten het stadion liggen worden in paragraaf 3.4 van dit hoofdstuk verder 

uitgewerkt en dan worden hier ook de voor- en nadelen aan gekoppeld. 

 

Skyboxen zijn voor bedrijven interessante objecten om in te investeren, omdat men hier kan netwerken en 

relaties kan uitnodigen op een informele manier. Met als doel de onderlinge relatie te versterken. Daarnaast 

kan een skybox buiten wedstrijdtijdstippen gebruikt worden als werkplek, voor vergaderingen en andere 

formele werkzaamheden. Ook business seats bieden bedrijven de mogelijkheid om op informele manier met 

hun relaties om te gaan. Deze commerciële plaatsen in het stadion zij een stuk duurder dan normale plaatsen. 

Bedrijven die hierin investeren krijgen hier wel iets voor terug.  

 

In een stadion moet het aantal skyboxen voldoen aan de vraag van de markt. Deze marktvraag is niet 

eenvoudig in te schatten, omdat een skybox wel iets unieks moet blijven en niet voor iedereen toegankelijk 

moet zijn. Afhankelijk van het marktgebied van de betaaldvoetbalorganisatie moet hierop ingespeeld worden. 

In grotere stadions waar topclubs spelen en waar vaak ook nog andere grote evenementen plaatsvinden is de 

vraag naar skyboxen en business seats vaak groter dan bij lokale/provinciale clubs. 

 

Voorwaarden 

De voorwaarden die van belang zijn voor de commerciele voorzieningen in een goed functionerend stadion: 

1. Skyboxen moeten veelvuldig gebruikt kunnen worden zowel voor formeel als voor informeel gebruik. 

2. Business seats moeten meer bieden dan alleen een luxe zitplaats. Hierbij kan gedacht worden aan netwerk 

ruimten 

Kiosk 

Zitplaatsen 

Trappenhuis 
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3. Gebruikers van de diverse skyboxen en business seats moeten de mogelijkheid hebben om met elkaar in 

contact te komen na evenementen. 

3.3.15 Faciliteiten 

Een modern stadion moet voor het uitoefenen van sporten en het kunnen ontvangen van bezoekers over een 

groot aantal faciliteiten beschikken. Deze faciliteiten zijn op te delen in twee grote groepen. Namelijk de 

faciliteiten voor de spelers, staf en officials en de faciliteiten voor de bezoekers. 

 

De faciliteiten die de spelers, staf en officials in het huidige topsport klimaat volgens John & Sheard (2000) 

nodig hebben zijn: 

• Kleedkamers; 

• Massageruimtes; 

• Douches; 

• Toiletten; 

• Grote trainings/opwarmingsruimte; 

• Medische ruimte; 

• Pers- en mediaruimte; 

• Spelersbar; 

• Opslagruimte voor tenues.  

 

De media worden steeds belangrijker voor de inkomsten van betaaldvoetbalorganisaties, daardoor worden 

faciliteiten voor de media ook steeds belangrijker. In Nederland en België blijven de televisie-inkomsten nogal 

achter ten opzicht van andere landen in Europa. Waar Engelse en Spaanse subtoppers circa €70 miljoen euro 

per jaar aan tv-gelden ontvangen, ontvangen de Nederlandse topclubs circa €5 miljoen euro. Daarbij komt ook 

nog dat in Nederland de opbrengsten uit tv-gelden dalen en deze in het buitenland juist stijgen. (Duren & 

Knipping, 2011) 

 

De media zijn dan ook erg belangrijk in een stadion, niet zozeer voor het stadion of het omliggende gebied, 

maar wel voor het voortbestaan van de betaaldvoetbalorganisatie, omdat zij in veel landen voor een groot deel 

van de inkomsten zorgen. In andere landen kunnen deze inkomsten nog groeien. Media zijn niet alleen van 

belang voor het verslaan van evenementen ook kunnen zij een positieve impuls geven aan het gebied. Door te 

vertellen wat een bezoek nog allemaal meer kan bieden dan alleen een evenement. Daarnaast hebben de 

media grote invloed op de bezoekers en potentiele bezoekers van een stadion, door zich uit te laten over de 

sfeer in het stadion het niveau van het spel en dergelijke. 

 

Naast deze faciliteiten voor de spelers, staf en officials komen bij topsport ook veel supporters naar een 

wedstrijd. Ook voor deze mensen moeten een aantal voorzieningen gerealiseerd worden om hun zowel vlak 

voor, tijdens als vlak na de wedstrijd van gemak te voorzien. Onderstaande faciliteiten zijn volgens John & 

Sheard (2000) voor de stadionbezoekers noodzakelijk: 

• Informatiepunten 

• Kaartverkooppunten 

• Toiletten 

• Verkooppunten voor eten en drinken (kiosken) 

 

Naast deze bovenstaande faciliteiten zijn er nog veel meer faciliteiten die het bezoek aan een stadion 

vermakelijker kunnen maken, zoals merchandising shops en sportmusea. Daarnaast kan nog gekozen worden 

om functies toe te voegen onder de tribunes van het stadion. Hierbij kan gedacht worden aan cafés, 

restaurants/eetgelegenheden, winkels, bioscopen e.d.. Deze functies zullen ook bestaansrecht moeten hebben 
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buiten de wedstrijddagen om, maar zouden tijdens deze wedstrijddagen specifiek op stadion bezoekers kunnen 

inspelen. (Martens, 2004) 

 

Voorwaarden 

De voorwaarden die van belang zijn voor de faciliteiten in een goed functionerend stadion zijn: 

1. Een stadion moet beschikken over de noodzakelijke faciliteiten voor spelers, staf en officials. 

2. Een stadion moet beschikken over de noodzakelijke faciliteiten voor supporters. 

3. Extra faciliteiten kunnen ervoor zorgen dat bezoekers langer in en rond het stadion verblijven. 

4. Dat de media een goede indruk krijgen van de activiteiten rondom het stadion. 

5. De media moeten niet in een hoek van het stadion worden weggestopt, maar moeten juist de sfeer in het 

stadion voelen. 

6. De media moeten alle mogelijke hulpmiddelen in een stadion krijgen om hun werkzaamheden zo goed 

mogelijk uit te voeren, om hieruit meer inkomsten te genereren. 

3.3.16 Flexibiliteit 

De flexibiliteit van een stadion geeft volgens Heijmans (2008) aan “in welke mate het stadion eenvoudig aan te 

passen is aan vernieuwde (fysieke, economische en functionele) behoeften van de gebruiker of op een andere 

wijze aan te wenden is voor een nieuwe gebruiker”. 

 

Om een stadion voor diverse doeleinden te kunnen gebruiken is flexibiliteit heel belangrijk. Verschuifbare 

tribunes en velden kunnen ervoor zorgen dat stadions voor diverse sporten optimaal te gebruiken zijn. 

Daarnaast kan flexibiliteit in stadioncapaciteit ervoor zorgen dat indien voor een bepaald evenement, zoals een 

Europees-, Wereldkampioenschap voetbal of Olympische Spelen, grotere stadions nodig zijn deze eenvoudig 

gecreëerd kunnen worden. Ook een eventuele permanente uitbreiding van de stadioncapaciteit kan dan 

eenvoudig gerealiseerd worden. Voor het creëren van flexibiliteit in een stadion moet vooraf worden 

nagedacht over welke gebruiksdoeleinden een stadion heeft en voor welke toekomstige evenementen het 

geschikt gemaakt moet kunnen worden. 

 

Naast deze flexibiliteit van het stadion kan ook de vraag in en rondom het stadion veranderen. Bijvoorbeeld 

toenemende vraag naar skyboxen, door de commercialisering of gebruikers die willen gaan uitbreiden. Als 

laatste kunnen ook de gebruikers van een stadiongebied veranderen zo kunnen huurders vertrekken of failliet 

gaan. Dit kunnen bedrijven zijn maar ook de betaaldvoetbalorganisatie kan failliet, waardoor (in de meeste 

gevallen) de hoofdhuurder van het stadion wegvalt. Met als gevolg de hoofdfunctie van het stadion verdwijnt. 

 

Voorwaarden 

De voorwaarden die van belang zijn voor de flexibiliteit van een stadion zijn: 

1. Het speelveld moet flexibel zijn in afmetingen. 

2. Het speelveld moet voor diverse functies gebruikt kunnen worden. 

3. De stadioncapaciteit moet eenvoudig te verhogen/verlagen zijn als bepaalde evenementen of de markt 

hierom vraagt. 

4. Het overige vastgoed in het stadiongebied moet kunnen voldoen aan de toe- of afnemende vraag van 

gebruikers. 

5. Het stadiongebied moet bruikbaar zijn voor andere typen gebruikers. 

3.3.17 Representativiteit 

Een nieuw stadion moet een bijdrage leveren aan de ambities die een betaaldvoetbalorganisatie uitstraalt. Als 

een groter stadion wordt gebouwd is het duidelijk dat men op zijn minst de huidige prestaties wil blijven 

evenaren. Bij de keuze voor een groter stadion zal het doel zijn om de prestaties te bevorderen. Daarnaast kan 

een stadion van invloed zijn op de rol die de betaaldvoetbalorganisatie in de stad inneemt en kan een stadion 
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het symbool zijn voor een bepaald gebied. De omliggende functies kunnen eenvoudig gekoppeld worden aan 

de naam van het stadion. (Heijmans, 2008) 

 

Voorwaarden 

De voorwaarden die van belang zijn voor de representativiteit van een goed functionerend stadion zijn: 

1. Het stadion moet een symbool zijn voor het stadiongebied. 

2. De uitstraling van het stadion moet overeenkomen met de ambities van de betaaldvoetbalorganisatie. 

3.3.18 Sfeerbeleving 

Vanuit de literatuur is het moeilijk om het woord sfeer te definiëren. Het is dan ook beter om niet over sfeer te 

praten maar over de beleving van sfeer of sfeerbeleving.  

“Men kan spreken over beleving als een individu allereerst de voor hem relevante dingen in een omgeving 

waarneemt (filtering) en dit integreert in een totaalindruk. Dit is perceptie. Vervolgens moet men deze 

totaalindruk in verband brengen met de kennis (cognitie) over eerdere totaalindrukken en gevoelens/emoties 

(affectie) t.o.v. de totaalindruk.” (Karem, 2005) 

 

Het creëren van sfeerbeleving bij de ontwikkeling van stadions is dan ook een lastig aspect. De sfeerbeleving in 

het stadion wordt niet alleen bepaald door ontwikkeling van een stadion, maar ook door de mensen in het 

stadion. Met deze laatste groep is bij de ontwikkeling van een stadion geen rekening te houden. Voor het 

creëren van sfeerbeleving zijn volgens Gee (2009) een aantal punten van belang: 

• Een compact stadion: Als supporters korter op het veld zitten heeft dit een positieve invloed op de sfeer in 

het stadion. 

• Creëren van een huiskamer-/thuisgevoel: Nieuwe stadions hebben geen historie en supporters hebben 

geen herinneringen in een nieuw stadion. Dit komt in de begin jaren de sfeer niet ten goede. 

• Kleurgebruik/afwerking: Moderne stadions en vooral multifunctionele stadions worden steeds neutraler 

ingericht en afgewerkt. Hierbij kan gedacht worden aan kleurgebruik van stoeltjes in het stadion, teksten 

en logo’s. Op deze manier ademt het stadion niet uit dat het de accommodatie is behorend bij een 

betaaldvoetbalorganisatie. 

 

Sfeerbeleving is niet alleen in een stadion, maar ook in het gebied eromheen van belang. In de vorm van 

stadions die niet alleen een voetbalfunctie hebben is het moeilijk om een middenweg hierin te vinden. Tijdens 

wedstrijddagen moeten de clubkleuren en symbolen van een betaaldvoetbalorganisatie overheersen, maar 

gedurende andere dagen moet het gebied openbaar toegankelijk zijn voor iedereen (supporters van andere 

voetbalclubs, maar ook mensen die niets met voetbal hebben). 

 

Voorwaarden 

De voorwaarden die gesteld kunnen worden voor het creeren van een goede sfeerbeleving in en rondom het 

stadion zijn: 

1. Supporters moeten kort op het veld zitten 

2. Nieuwe stadions moeten historie/herinneringen (van de club) uitstralen. 

3. In en rondom het stadion moet het stadion uitstralen dat het van één bepaalde betaaldvoetbalorganisatie 

is (vooral op wedstrijddagen). 

3.3.19 Speelveld 

Het speelveld is natuurlijk waar het om draait in het stadion. Mensen komen naar het stadion als hier iets gaat 

gebeuren. Het speelveld kan voor diverse doeleinden worden ingericht. Zo kan gekozen worden voor een 

speelveld waarop meerdere sporten kunnen worden uitgeoefend, maar ook voor het organiseren van andere 

activiteiten naast sport. Vooraf moet dan wel worden nagedacht welke sporten en wat voor soort 

evenementen dit zijn en hoe groot het speelveld hiervoor moet zijn. De meeste afmetingen van velden voor de 
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diverse sporten variëren nogal. Daarom is het van belang om vooraf duidelijk te hebben voor welke sporten het 

speelveld aangelegd wordt. Mochten de afmetingen te ver uit elkaar liggen en wil men de toeschouwers kort 

op het veld hebben zitten, dan is het wellicht verstandig om gebruikt te maken van verplaatsbare tribunes. Ook 

voor de organisatie van evenementen is de grootte van belang. Het organiseren van evenementen in een 

halfleeg stadion is niet bevorderlijk voor de sfeer. Vandaar dat het wellicht interessant is om in een deel van 

het stadion iets te kunnen organiseren. Op deze manier kunnen de toeschouwers het evenement/spel goed 

volgen en is voor elk evenement/sport de optimale toeschouwerscapaciteit beschikbaar. Om de diversiteit aan 

sporten mogelijk te maken moet er ook nagedacht worden aan het type ondergrond wat voor elke sport 

mogelijk is, maar ook voor andere evenementen. Zo kan er gekozen worden voor een standaard natuurlijk 

grasveld, een natuurlijk grasveld dat het stadion uitgereden kan worden of een kustgrasveld. (John & Sheard, 

2000) 

 

Natuurlijk gras 

Van oudsher ligt er altijd al natuurlijk gras in het stadion. Aangezien het niveau van de sport steeds hoger 

wordt, wordt dit ook verwacht van de kwaliteit van het gras. Maar doordat stadions steeds groter en meer 

gesloten worden, is het voor gras steeds moeilijker om te groeien aangezien de condities niet optimaal zijn 

(weinig zonlicht en wind) gaat de kwaliteit van het gras eerder achteruit dan vooruit. Om onder slechte 

grasgroei omstandigheden de kwaliteit te verbeteren is het Stadium Grow Lighting (SGL) concept bedacht. Dit 

concept werd in 2004 het eerst toegepast in het Philips stadion in Eindhoven inmiddels wordt in grote stadions 

over de hele wereld gebruik gemaakt van dit concept, zoals Camp Nou in Barcelona, Emirates Stadium in 

London en de Allianz Arena in München. Maar ook in de Amsterdam Arena, waar vanaf de opening in 1996 

problemen waren met kwaliteit van het gras. Nadat in 2008 alweer de 48
ste

 grasmat in de Amsterdam Arena 

werd gelegd is besloten om het SGL concept toe te gaan passen. Nadeel aan het SGL concept is wel dat dit 

afhankelijk van de intensiteit van de behandeling veel energie kost en dus niet erg duurzaam is (SGL B.V., 

2010). Bij stadions die naast een voetbal/sport functie ook voor andere evenementen als concerten e.d. 

worden gebruikt, wordt de grasmat gedurende deze evenementen zwaar belast. In het Gelredome in Arnhem 

heeft men daarom een uitschuifbare grasmat gehanteerd. Hiermee kan de grasmat gedurende evenementen 

buiten het stadion geplaatst worden. Waardoor de kwaliteit van het gras niet achteruit gaat door evenementen 

waar geen grasveld voor benodigd is. 

 

Kunstgras 

Het gebruik van kunstgras is sinds het begin van de 21ste eeuw in opkomst. Eerst is de FIFA gestart met een 

pilot project waarbij een aantal betaaldvoetbalorganisaties gedurende 2 jaar op kunstgras gingen voetballen. 

Inmiddels ontwikkelt de kwaliteit van kunstgras zich in een hoog tempo. Bij andere sporten zoals hockey, tennis 

en American football wordt kunstgras al veel langer gebruikt. Het grote voordeel aan het gebruik van kunstgras 

is dat deze velden veel minder onderhoudstijd kosten om de conditie goed te houden. Daarnaast is het niet 

meer nodig om een uitschuifbare grasmat te maken, omdat op deze velden ook evenementen gehouden 

kunnen worden zonder dat de conditie van het veld hierdoor achteruit gaat. 

 

Sporters zijn op hun beurt vaak nogal negatief over de effecten van kunstgras op hun lichaam. In het verleden 

is het aantal blessures op kunstgras wel gemeten en vergeleken met het aantal blessures op natuurgras, dit 

lijdt tot een lichte toename van het aantal blessuregevallen op kunstgras. Deze blessures kennen meerdere 

oorzaken. De eerste is te vinden in het hogere tempo van een wedstrijd op kunstgras Een wedstrijd op 

kunstgras kent elf effectieve spelminuten meer dan een wedstrijd op natuurgras wat wordt veroorzaakt door 

een hogere balcirculatie en dat de bal langer in het spel blijft. Dit kost veel kracht bij spelers en zorgt dan ook 

voor een ander soort blessure dan op natuurgras. Het aantal blessures door overtredingen neemt af, omdat op 

kunstgras (onbewust) minder snel een sliding wordt gemaakt. De tweede oorzaak zit voornamelijk in de 

verschillende eigenschappen van de twee ondergronden. Kunstgras is stugger en geeft daardoor meer 

tegendruk dan natuurgras. Dit heeft vooral gevolgen bij een zijwaartse afzet. Daarnaast kan de temperatuur 

van kunstgras in de zomer flink oplopen. Dit wordt verergerd door de zwarte rubberen korrels die tussen het 
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kunstgras liggen. Van de Veen geeft in TenCate (2008) aan dat het voor spelers slecht is om continu van 

ondergrond te veranderen. Een speler heeft circa 7 weken nodig om te wennen aan de ondergrond. Bij de 

eerste klachten moet niet direct worden overgestapt naar de oude situatie. Wel is het van belang dat spelers 

voordat ze op kunstgras gaan voetballen goed worden voorgelicht en een goede begeleiding krijgen, zodat 

blessures zoveel mogelijk voorkomen worden. (TenCate, 2008) 

 

Voorwaarden 

De voorwaarden die met betrekking tot het speelveld van een goed functionerend stadiongebied gesteld 

kunnen worden zijn: 

1. Het speelveld moet bruikbaar zijn voor diverse doeleinden (zowel sporten als evenementen). 

2. Het speelveld moet flexibel indeelbaar zijn. Hiermee wordt bedoeld dat voor elke sport of elk evenement 

een bijpassend speelveld kan worden gerealiseerd. 

3. De kwaliteit van het speelveld moet te allen tijde voldoen aan de kwaliteitsnorm die aan het speelveld 

voor een bepaalde sport of evenement wordt gesteld. 

3.3.20 Technische voorzieningen 

Technische voorzieningen in het stadion zijn op diverse niveaus noodzakelijk. Voorzieningen in het gebouw ter 

ondersteuning van de logistieke en communicatieve processen en ten behoeve van inbraakbeveiliging 

(Heijmans, 2008). Maar ook technische eisen aan het stadion die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van 

sport of andere evenementen.  

 

Eisen UEFA 

• Voetbalveld 105 x 68 meter 

• Kunstlichtinstallatie 1400 lux in de richting van het speelveld en 1000 lux in de andere richtingen. 

• Het stadion heeft een noodvoorziening voor de verlichting, waarmee de wedstrijd verder kan gaan als de 

hoofdstroomvoorziening uitvalt. 

• Er is een camera- en monitorsysteem met controleruimte in het stadion. 

 

Voorwaarden 

De voorwaarden die gesteld worden op technische gebied in een goed functionerend stadion zijn: 

1. Het stadion moet voldoen aan de eisen die door de UEFA worden gesteld op het gebied van het veld, 

verlichting en cameratoezicht. 

2. Een goede communicatie in het stadion moet mogelijk zijn. 

3. Logistieke processen moeten mogelijk zijn. 

4. Een stadion moet beveiligd zijn tegen inbraak en tegen bezoekers met verkeerde ideeën.  

3.3.21 Toegankelijkheid 

De toegankelijkheid van een stadion wordt steeds belangrijker om dat de vergrijzing een steeds grotere rol gaat 

spelen in de bevolking. Om stadions toegankelijk te houden voor deze bevolking is het belangrijk om rekening 

te houden met mensen die minder mobiel zijn en daardoor geen of niet goed trappen kunnen lopen. Hierbij 

kan naast ouderen gedacht worden aan mindervaliden. Naast de vergrijzing neemt de populariteit van voetbal 

bij vrouwen toe en is het belangrijk om kinderen mee te kunnen nemen naar een stadion. Hiervoor dient 

rekening te worden gehouden de inrichting van toiletten deze moeten toegankelijk zijn voor kinderen en 

vrouwen en niet alleen op mannen gericht zijn. 

 

Voorwaarden 

De voorwaarden die gesteld worden aan de toegankelijkheid van het stadion zijn: 

1. Het stadion moet toegankelijk zijn voor ouderen 

2. Het stadion moet toegankelijk zijn voor mindervaliden 
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3. Het stadion moet toegankelijk zijn voor vrouwen 

4. Het stadion moet toegankelijk zijn voor kinderen 

3.3.22 Veiligheid in het stadion 

Veiligheid is een veel besproken aspect bij de bouw van stadions. Waar eerder de veiligheid rond de stadions 

(in het stadiongebied) aan bod is gekomen zal nu het kwaliteitsaspect de veiligheid in de stadions toegelicht 

worden. Zoals in hoofdstuk 2 besproken is, hebben zich in het verleden diverse rampen in stadions afgespeeld. 

Dit heeft er toe geleid dat sportorganisaties regels hebben opgesteld op het gebied van veiligheid in de 

stadions. Zo zijn er internationale eisen van de FIFA en UEFA voor het organiseren van internationale 

wedstrijden, maar gaan de nationale eisen/wetten vaak nog een stap verder. Deze nationale eisen verschillen 

wel nogal van elkaar per land. In Engeland zitten de supporters direct achter de reclame borden kort op het 

veld. In Italië zijn de tribunes afgeschermd van het veld door middel van hoge hekken. In Nederland worden 

tussen het veld en de tribunes (droge) grachten gecreëerd. Naast deze aangescherpte regelgeving heeft ook 

een bepaalde mate van kwaliteitsverbetering bijgedragen aan het verbeteren van de veiligheid in stadions. 

Hierbij kan gedacht worden aan nooduitgangen, zitplaatsen, betere controle op het aantal verkocht kaartjes en 

een betere constructie. 

De voetbalwet die in Engeland is ingevoerd in 2000 heeft tot gevolg dat het gedrag van supporters enorm is 

verbeterd. Het betreden van een voetbalveld tijdens de wedstrijd is strafbaar en zal lijden tot een levenslang 

stadionverbod en een boete die kan oplopen tot €2.200. Deze voetbalwet heeft ervoor gezorgd dat het 

supportersgeweld in grote mate is afgenomen dat zelfs de hekken tussen de thuis en uitsupporters zijn 

verwijderd. Kritiek op deze voetbalwet is wel dat het in en rond de stadions veilig is, maar dat supporters elkaar 

nog opzoeken op andere plaatsen enkele kilometers van het stadion. In Nederland is in 2010 de wet ook 

aangepast, waardoor het mogelijk wordt voetbalsupporters aan te pakken. In Nederland is de wet niet alleen 

aangepast om voetbalsupporters aan te kunnen pakken, maar ook demonstranten en actievoerders. Hierdoor 

wordt het in landen met een soort “voetbalwet” ook mogelijk om grachten en hekken die supporters scheiden 

van het veld te verwijderen, waardoor de sfeerbeleving alleen maar beter zal worden. (NCRV & EO, 2006; 

Ballin, 2010) 

 

Voorwaarden 

De voorwaarden die met betrekking tot de veiligheid in het stadion van een goed functionerend stadiongebied 

gesteld kunnen worden zijn: 

1. De veiligheid van sporters, staf en supporters mag niet in gevaar komen 

2. Om de sfeer zo optimaal mogelijk te maken moeten veiligheidsmaatregelen zoveel mogelijk aan het zicht 

onttrokken worden. 

 

3.4 Functies 

In de plint van een stadion en in het stadiongebied zijn diverse functies mogelijk. Het gaat hierbij om functies 

die los van de activiteiten in een stadion functioneren. Deze functies mogen wel iets toevoegen aan het 

stadion, maar moeten ook zonder het stadion bestaansrecht hebben. Deze functies mogen niet ontwikkeld 

worden om het stadion financieel haalbaar te maken. Bij iedere ontwikkeling van een stadiongebied zal 

specifiek onderzocht moeten worden welke functies mogelijk zijn op die locatie en waar vraag naar is in deze 

regio (Laan, 2003). Daarnaast mag dit nieuwe gebied met zijn functies geen negatieve invloed hebben op het 

functioneren van andere gebieden in de omgeving. 

 

Voorheen waren stadiongebieden vooral monofunctioneel. Tegenwoordig vindt bij stadions steeds meer 

functiemenging plaats en worden stedelijke functies als wonen werken, winkelen of recreëren aan een 

stadiongebied toegevoegd. De laatste jaren beginnen ook onderwijs en zorg een relatie te zoeken met deze 

functies en kunnen dus ook in een stadiongebied gerealiseerd worden. (IJssel, 2002; Meijer, 2009) 
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De diverse functies die mogelijk zijn bieden ook weer een andere mate van bezoek/levendigheid gedurende de 

dag. Raben en van der Weijden (2010) hebben in hun onderzoek over het stadiongebied in Breda onderscheid 

gemaakt in diverse functies en de activiteit gedurende elk dagdeel (dag en/of nacht) globaal in kaart gebracht 

(tabel 3.2). De percentages geven aan gedurende welk dagdeel een type bestemming activiteit zorgt en hoe 

groot deze activiteit is. 

 

Type bestemming Dag % Nacht % 

Wonen 50% 100% 

Kantoor 

Kantoor – 30% buiten 

Kantoor – 70% buiten 

Kantoor – 100% buiten 

100% 

70% 

30% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

Horeca 

Horeca – alleen kantoorpersoneel 

100% 

100% 

100% 

0% 

Ploegendienst licht – 30% in ploegen 

Ploegendienst zwaar – 70% in ploegen 

85% 

65% 

15% 

35% 

Winkel  100% 0% 

Onderwijs 100% 0% 

Kinderopvang 100% 0% 

Ziekenhuizen 100% 100% 

Zorginstellingen 100% 100% 

Asielzoekerscentra 100% 100% 

Justitiële inrichtingen 100% 100% 

Hotels  0% 100% 

Bungalow parken 100% 100% 

Tabel 3.2: Dag – nacht percentages aanwezigen (Raben & van der Weijden, 2010) 

3.4.1 Wonen 

Oudere bestaande stadions zijn regelmatig terug te vinden in woonwijken. Doordat deze stadions in de loop 

der jaren steeds verder uitgebreid zijn veroorzaken ze veelvuldig (geluid en/of parkeer) overlast voor 

bewoners. Bij de bouw van nieuwe stadions zullen aan nieuwe eisen op het gebied van parkeren en 

geluidsoverlast voldaan moeten worden. Daardoor zou het creëren van woongebieden in de omgeving van een 

stadion wel tot de mogelijkheden kunnen behoren. Maar dan dient wel voorkomen te worden dat bezoekers 

van het stadiongebied in de woongebieden komen. Door een goede bereikbaarheid en voldoende 

parkeergelegenheid bij het stadion te creëren worden bezoekers weggehouden uit de woonwijken. En wordt 

hiermee de overlast door vernieling, geluidsoverlast en vervuiling geminimaliseerd. 

 

Een nadeel aan een stadion in een woonwijk is dat stadions niet bestemd zijn voor de bewoners in de wijk maar 

voor de hele stad of zelfs nog mensen trekken van ver daar buiten. Bewoners gaan zich dan afvragen wat de 

voordelen zijn van een stadion in hun wijk. Daarom is het verstandig om een stadion(gebied) ook functies te 

geven die voor de wijk van belang zijn. Daarnaast zijn bewoners bang voor verkeersopstoppingen en 

verkeersdrukte tijdens wedstrijden of andere evenementen in het stadion. (Smink, 2010) 

3.4.2 Werken 

Voor het creëren van vastgoed waarin de functie werken kan worden uitgevoerd is onderscheid te maken in 

twee typen vastgoed; kantoorruimte en overige bedrijfsruimte. Deze twee vastgoedtypen worden afzonderlijk 

verder uitgewerkt, omdat ze nogal van elkaar verschillen. Volgens Boiten (2011) geldt wel dat voor beide typen 

vastgoed het voor de eigenaren van belang is het hun (toekomstige) huurders naar de zin te maken. Deze 
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huurders kiezen het liefst voor nieuwbouw en anders voor een bestaand gebouw dat geheel naar hun eisen 

wordt ingericht of verbouwd. 

 

Kantoren 

De kantorenmarkt in Nederland kent momenteel veel leegstand. Daarnaast zal de vraag naar kantoorruimte de 

komende jaren gaan dalen door een krimpende beroepsbevolking en compactere werkvormen (Het Nieuwe 

Werken). Ondanks deze leegstand en dalende vraag is er voldoende vraag naar nieuwe kantoren en ontstaat er 

een tweedeling op de markt enerzijds moderne kantoren op goed gepositioneerde locaties die weinig 

leegstand kennen en anderzijds verouderde en slecht gelegen kantoorlocaties met veel leegstand. Ter 

verjonging van de bestaande voorraad in de kantorenmarkt zal de vraag naar nieuwbouw blijven bestaan. (Dijk, 

2011) 

 

Stadiongebieden kunnen voor huurders/kopers van kantoren interessant zijn omdat ze over voldoende 

parkeergelegenheid beschikken en het bekende locaties zijn in de regio. Daarnaast willen deze 

huurders/kopers op een zichtlocatie gevestigd zijn. Niet alle aspecten aan een vestiging bij een stadion is voor 

huurders/kopers van kantoorgebouwen interessant. Een belangrijk nadeel is in sommige gevallen de koppeling 

met de betaaldvoetbalorganisatie. Dit geldt vooral als er negatieve publiciteit is over de 

betaaldvoetbalorganisatie. Huurders/kopers vinden het geen nadeel dat gedurende wedstrijden of andere 

evenementen veel mensen op de locatie komen, omdat de kantoorruimten dan niet bezet zijn. Ook voor 

investeerders zijn kantoren aantrekkelijk, omdat kantoren in verhouding met andere vastgoedsegmenten veel 

geld op kunnen leveren. (IJssel, 2002) 

 

Overige bedrijfsruimten 

Het type overige bedrijfsruimten is nog steeds een brede benaming. Hierbij kan gedacht worden aan 

industrielebedrijven, productiebedrijven, groothandel, autobedrijven, logistiek en distributie e.d.. Deze soorten 

bedrijven verschillen nogal van elkaar en hebben ook heel andere wensen. Daarom laten deze bedrijven vaak 

zelf of in overleg met een ontwikkelaar hun eigen bedrijfspand bouwen. Op deze manier voldoen deze panden 

aan de specifieke eisen van een bedrijf en krijgt het gebouw een specifieke functie. In deze categorie zijn ook 

objecten die wel vooraf ontwikkeld worden en niet specifiek afgestemd worden op een bedrijf. Dit zijn de 

bedrijfsverzamelgebouwen, deze bestaan vaak uit een opslag- /werkruimte al dan niet met kantoor. 

 

De kleinschallige bedrijfsruimten zijn in Nederland de afgelopen jaren enorm opgekomen en richten zich op 

ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. De meeste ondernemers willen deze bedrijfsruimten kopen, 

omdat ze deze willen gebruiken voor hun latere pensioen. Belangrijk bij bedrijfsverzamelgebouwen is de 

flexibelen indeelbaarheid. Met een vrije hoogte van 6 tot 8 meter kan een tweede verdieping gerealiseerd 

worden. Parkeren vindt meestal plaats op gemeenschappelijk terrein voor of naast het complex.  De eisen van 

de ondernemers voor een dergelijk complex zijn beperkt en zijn in een stadiongebied goed te integreren. (Bak, 

2010) 

3.4.3 Winkelen 

Stadiongebieden zijn over het algemeen grootschalige goed bereikbare locaties, daarnaast beschikken ze over 

voldoende parkeergelegenheid. Dit zijn enkele interessante kenmerken voor retailers om zich bij te vestigen. 

Nadelig aan deze nieuwe locaties is dat ze een bepaalde aantrekkingskracht moeten hebben om bezoekers aan 

te trekken. Deze aantrekkingskracht kan gerealiseerd worden door enkele grote publiekstrekkers in het gebied 

te plaatsen of een compleet uniek concept te creëren, zoals de grote outlet centers.  

 

Ook al zijn er voldoende retailers gevonden die zich bij een stadiongebied willen vestigen dit betekent niet dat 

deze locatie dan direct als zodanig ontwikkeld gaat worden. Aangezien de economische impact van dergelijke 

nieuwe locaties eerst grondig onderzocht moet worden. De ontwikkeling van een nieuw winkel gebied zal 
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ervoor zorgen dat de koopkracht gaat verschuiven, waardoor het rendement en de overlevingskans van 

bestaande winkels beïnvloed kan worden. Daartegenover staat dat nieuwe winkelgebieden door hun grote 

aantrekkingskracht ook een positieve impuls kunnen geven aan bestaande winkelgebieden, doordat deze 

winkelgebieden ervoor zorgen dat consumenten uit een groter gebied naar de stad komen. 

 

De economische effecten van nieuwe winkelvoorzieningen zijn terug te voeren op de bereidheid van 

consumenten om moeite te doen en geld te betalen om naar een bepaalde winkel te gaan. Oftewel de 

consument kiest een winkel op basis van twee factoren: transportkosten en aantrekkingskracht. De 

transportkosten functioneren als een rem en de aantrekkingskracht als een soort magneet. De moeite die 

consumenten willen doen voor het verkrijgen van producten verschilt nogal per type product. Voor de aankoop 

van dagelijkse producten willen consumenten minder moeite doen dan voor de aankoop van incidentele vaak 

duurdere producten. (Evers, Hoorn, & Oort, 2005) 

3.4.4 Recreatie 

Een stadion heeft als hoofdfunctie “recreatie” vanwege de wedstrijden of evenementen die in het stadion 

plaats vinden. Ook rondom het stadion bestaat er de mogelijkheid om recreatieve functies in het gebied te 

integreren. Recreatie richt zich voornamelijk op de vrijetijdsbesteding van de bevolking. Een andere benaming 

voor deze recreatieve faciliteiten is ook wel leisure. Door de afname van de vrije tijd die mensen nog hebben. 

Willen ze deze vrije tijd zo optimaal mogelijk benutten en echt iets beleven en ervaren (Meijer, 2009). Het 

fenomeen dat hieraan gekoppeld kan worden is de opkomst van de belevenissen economie (Evers, 2007). In 

zijn onderzoek naar vastgoed in de leisure sector definieert de Jong (2006) leisure als volgt: 

 

“Activiteiten die buitenshuis worden ondernomen in een commercieel gebouwde voorziening, voor het vervullen 

van de vrijetijdsbesteding ten behoeve van het opdoen van ervaringen en belevenissen.“ 

 

Het creëren van een recreatie/leisure accommodatie bij een stadion behoort dan ook tot de mogelijkheden. 

Deze leisure accommodatie kan dan als aanvulling dienen op het stadion, maar moet ook los van het stadion 

kunnen functioneren als daar geen activiteiten plaats vinden. Een dergelijk leisuregebied kan ervoor zorgen dat 

een bezoek aan een stadiongebied een complete dag uit wordt. Binnen het begrip leisure zijn vier categorieën 

te onderscheiden; uitgaan, sporten, horeca bezoeken en recreatief winkelen. (Jong, 2006) 

3.4.5 Zorg 

De grenzen tussen de zorg en de maatschappij vervagen. Dit komt omdat mensen (mede door de vergrijzing) 

steeds meer zorg nodig hebben en daarnaast mensen hun persoonlijke gezondheid steeds belangrijker vinden 

(IJssel, 2002). Bij betaaldvoetbalorganisaties is over het algemeen veel kennis over gezondheid aanwezig en 

dan voornamelijk over sportblessures en het herstel hiervan. Door deze kennis optimaal te benutten kan dit 

bijvoorbeeld bij een stadion gebundeld worden in een herstel/revalidatie kliniek. Dit biedt daarnaast voor 

mensen die ernstig letsel hebben opgelopen de mogelijkheid om in een inspirerende omgeving aan hun herstel 

te werken. 

3.4.6 Onderwijs 

Waar onderwijsinstellingen in het verleden veelal op individuele locaties gevestigd waren. Zoeken scholen 

steeds meer de relatie met de samenleving, omdat daar het geleerde direct in de praktijk kan worden gebracht. 

Daarnaast zullen mensen gedurende hun leven steeds meer blijven leren, waardoor de grens tussen scholing 

en werk vervaagt en meer behoefte is aan elkaar (IJssel, 2002). Zo zouden zich bij stadions scholen kunnen 

vestigen die aansluiten bij de functies die in en rond de stadions gelegen zijn. Daarnaast zijn stadions 

inspirerende leeromgevingen vooral voor degene die moeite hebben met leren of andere problemen hebben 

(Wijk, 2010; Visser, 2011). Andere voordelen voor deze scholen om zich te vestigen bij een stadion zijn 
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bereikbaarheid, bekendheid van het gebied en andere functies in het gebied waar scholen mee kunnen 

samenwerken. 

 

3.5 Conclusie 

Een stadion en stadiongebied moet zodanig worden ingericht dat alle gebruikers die naar het stadion en het 

stadiongebied worden getrokken naar hun wensen en behoeften worden bediend. Daarnaast zal een stadion 

en stadiongebied voor commerciele partijen interresant moeten zijn om te investeren. Om aan deze 

kenmerken voor een goed functionerend stadion en stadiongebied te kunnen voldoen is het belangrijk te 

weten welke kwaliteitsaspecten voor een stadion en stadiongebied van belang zijn. Deze in totaal 21 

kwaliteitsaspecten zijn in tabel 3.3 (zie pagina 45) op drie verschillende niveaus (macro, meso en micro) 

uitgewerkt.  

 

Tevens zal in een stadiongebied 24 uur per dag en 7 dagen in de week activiteit moeten zijn. Op deze manier 

voegt een stadion dan ook iets toe aan de stad. Voor het creëren van deze activiteit zijn de functies wonen, 

werken, winkelen, recreatie, zorg en onderwijs in een bepaalde vorm mogelijk. Hieraan zijn in sommige 

gevallen wel enkele voor- en nadelen gekoppeld. Deze voor- en nadelen voor de diverse functies zijn net als 

enkele kenmerken weergegeven in tabel 3.4 (zie pagina 45). 
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Niveau Kwaliteitsaspecten Voorwaarden 

Stad/regio - Bereikbaarheid 

- Locatie 

- Voorzieningenniveau omgeving 

- Waarde voor de stad/regio 

Auto, spoor en luchthaven (in grote landen) 

Infrastructureel knooppunt, parkeerplaatsen, commerciële ontwikkelingen en binding met de stad 

Geen belemmering functioneren stadscentrum, aansluiten op bestaand voorzieningenniveau en unieke nieuwe voorzieningen 

Grote economische spin-off realiseren, stadion symbool voor de stad en maatschappelijke projecten 

Stadiongebied 

 

 

 

 

 

 

- Clustering en synergie 

- Gebiedsmanagement 

- Imago 

- Veiligheid stadiongebied 

- Verhuurbaarheid 

- Vervoersmanagement 

- Zichtbaarheid 

Veelvuldig gebruik van vastgoed en infrastructuur, andere functies in de plint van het stadion, samenwerking bedrijven/organisaties en 24 uur economie 

Gezamenlijke uitstraling en geen beperking vormen voor bedrijven/organisaties 

Voldoen aan wensen gebruikers, informeren potentiële gebruikers en een juist beeld scheppen 

24 uur per dag een vorm van controle, open en overzichtelijk, vlakbij de ingang kunnen komen 

Objecten; voldoen aan huidige en toekomstige marktvraag en behoeften van gebruikers, concurreren in de vrije markt, bruikbaar voor andere gebruikers 

Parkeerplaatsen, overzichtelijke infrastructuur, veilig, laden/lossen, dichtbij stadion parkeren 

Vlakbij plaats waar dagelijks veel mensen passeren, open en toegankelijke structuur 

Stadion - Beschikbare ruimte 

- Comfort 

 

- Commerciële voorzieningen 

- Faciliteiten 

- Flexibiliteit 

- Representativiteit 

- Sfeerbeleving 

- Speelveld 

- Technische voorzieningen 

- Toegankelijkheid 

- Veiligheid in het stadion 

Vaste en incidentele groei/krimp mogelijkheid voor stadion en andere vastgoedobjecten 

Tribunes onder een hoek van circa 33 graden kort op het veld, bescherming tegen zon, wind en regen, staanplaatsen voor fanatieke supporters, via schermen op alle locaties 

is het stadion het evenement kunnen volgen, beelden terug kunnen kijken 

Skyboxen zowel informeel als formeel kunnen gebruiken en de mogelijkheid tot netwerken 

Faciliteiten voor spelers, staf, officials, supporters en media  

Flexibel speelveld en stadioncapaciteit, voldoen aan toenemende vraag, bruikbaarheid voor andere typen gebruikers 

Stadion symbool van het gebied, uitstraling stadion vergelijkbaar met ambitie betaaldvoetbalorganisatie 

Tribunes kort op het veld, historie en één bepaalde club uitstralen 

Diverse functies, flexibel indeelbaar, goede kwaliteit 

UEFA eisen, interne communicatie, logistiek processen en inbraak beveiliging 

Het stadion moet toegankelijk zijn voor ouderen, mindervaliden, vrouwen en kinderen. 

Veilig voor sporters staf en supporters en veiligheidsmaatregelen zo min mogelijk zichtbaar 

Tabel 3.3: Overzicht kwaliteitsaspecten stadion en stadiongebied met bijbehorende voorwaarden 

 

Functie Kenmerken Voordelen Nadelen 

Wonen Zowel activiteit overdag als ‘s nachts Één functie die zorgt voor activiteit gedurende de hele dag en nacht. Doelgroep wordt beperkt, omdat niet iedereen bij een stadion wil wonen vanwege 

mogelijke overlast. 

Werken Activiteiten voornamelijk overdag Moderne kantoren op goed gepositioneerde locaties kennen weinig leegstand 

Locaties bij een stadion zijn vaak erg bekend. 

Kantoren leveren in verhouding met ander vastgoed segmenten veel geld op. 

De opkomst van bedrijfsverzamelgebouwen. 

Vraag naar kantoren daalt 

Koppeling met betaaldvoetbalorganisatie als deze negatief in het nieuws komt 

Bedrijfspanden moeten vaak aan specifieke eisen voldoen. 

Winkelen Activiteiten voornamelijk overdag en eventueel ‘s avonds Grootschalige en bekende locatie 

Voldoende parkeerplaatsen  

Bezwaren uit bestaande winkelgebieden 

Recreatie Activiteiten kunnen overdag, ’s avonds en/of ’s nachts 

plaatsvinden. Dit varieert per type recreatie voorziening. 

Een stadion is voor supporters ook recreatie, waardoor andere recreatie voorzieningen 

een aanvulling zijn op het stadion. 

 

Zorg  Gedurende 24 uur per dag activiteit Bij betaaldvoetbalorganisaties is veel kennis over gezondheid aanwezig, vooral over 

sportblessures. 

Inspirerende herstelomgeving voor mensen met ernstig letsel (revalidatie). 

24-uurs zorgfunctie zoals ziekenhuizen, bejaardenhuizen e.d. zijn in combinatie met 

activiteiten in het stadion niet mogelijk. 

Onderwijs Activiteiten voornamelijk overdag en eventueel ‘s avonds Onderwijsinstellingen kunnen in stadiongebieden samenwerken met bedrijven. 

Inspirerende leeromgeving, vooral voor mensen met (leer)problemen. 

 

Tabel 3.4: Mogelijk functies in een stadiongebied met bijbehorende kenmerken, voor- en nadelen 
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4. De ontwikkeling van stadions en stadiongebieden 

 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op het ontwikkelingsproces van een stadion. Belangrijke onderdelen in 

het ontwikkelingsproces zijn de actoren die bij een stadionontwikkeling betrokken zijn of partijen voor wie een 

stadionontwikkeling van belang zijn, maar ook de fasen in het ontwikkelingsproces. De diverse actoren zullen 

ervoor proberen te zorgen dat een bepaald project gerealiseerd wordt. De fasen in het ontwikkelingsproces 

geven aan hoe deze actoren een stadionontwikkeling het beste kunnen realiseren. Bij een stadionontwikkeling 

zullen andere actoren betrokken zijn dan bij de ontwikkeling van woongebied. Daarnaast zal ook het 

ontwikkelingsproces anders verlopen, waarbij ook weer andere zaken van belang zijn.  

 

4.2 Actorenanalyse 

De actoren vormen een essentiële schakel in het ontwikkelingsproces. Zij zullen er immers gezamenlijk voor 

moeten zorgen dat een project tot stand komt. Deze verschillende actoren hebben allemaal verschillende 

kennis en belangen. Deze verschillen in kennis en belangen heeft invloed op de opstelling van een partij in het 

ontwikkelingstraject. Voor andere partijen is het belangrijk om te weten welke kennis en belangen actoren 

hebben, zodat zij weten wat deze partijen willen en hier in hun eigen opstelling rekening mee kunnen houden 

(Nozeman, et al., 2010). In deze paragraaf worden de actoren die bij de ontwikkeling van een stadion en 

stadiongebied van belang zijn benoemd en verder toegelicht. In deze toelichting komt per partij naar voren 

waarom zij medewerking verlenen aan de ontwikkeling van een stadion en stadiongebied (belangen) en over 

welke relevante kennis zij eventueel beschikken.  

 

Voor de ontwikkeling van stadions en stadiongebieden zijn een 14-tal actoren gevonden die van belang zijn bij 

de ontwikkeling daarvan. Deze actoren (weergegeven in tabel 4.1) zijn opgesteld uit het onderzoek van Ampt 

(2011), Meijer (2010), de Jong (2009) en van de Ven (2010).  

 

Betaaldvoetbalorganisatie Projectontwikkelaar Gemeente 

Provincie Adviesbureau Architect 

Aannemer Financier Founders 

Belegger Toekomstige gebruiker Belangengroepen 

Sponsors Supporters  

Tabel 4.1: Actoren betrokken bij de ontwikkeling van stadions en stadiongebieden 

 

Betaaldvoetbalorganisatie 

Betaaldvoetbalorganisaties hebben zo hun eigen redenen om een nieuw stadion te ontwikkelen. Zij streven 

ernaar om uiteindelijk sportief beter te presteren. De manier waarop dit kan is door middel van een nieuw 

stadion. In een nieuw stadion kunnen meer inkomsten gegenereerd worden uit ticketing, eten en drinken en 

commerciële plaatsen (business seats en skyboxen). Door meer inkomsten te generen kan met een grotere 

begroting gewerkt gaan worden. Dit kan een positief effect hebben op de prestaties van de 

betaaldvoetbalorganisatie. Een betaaldvoetbalorganisatie beschikt over kennis wat zich gedurende (voor, 

tijdens en na) wedstrijden in een stadion afspeelt. Deze kennis moet gebruikt worden om een stadion en 

stadiongebied te kunnen ontwikkelen dat voor alle partijen goed functioneert. 
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Projectontwikkelaar 

Projectontwikkelaars willen geld verdienen door het realiseren van vastgoed dat aan de vraag van de markt 

voldoet. De projectontwikkelaar speelt een sleutelrol in het ontwikkelingstraject. Hij moet alle partijen immers 

samenbrengen om tot de realisatie van een vastgoedobject te kunnen komen. Het functioneren van een 

projectontwikkelaar wordt niet alleen bemoeilijkt door wet- en regelgeving, maar ook door anderen actoren 

die om diverse redenen tegen een bepaalde ontwikkeling kunnen zijn. Deze redenen zijn meestal dat de 

ontwikkeling een negatief effect voor deze actoren heeft. 

 

Binnen de projectontwikkelaars zijn volgens van de Ven (2010) zes types te onderscheiden:  

1. Zelfstandige projectontwikkelaars 

2. Projectontwikkelaars – beleggers  

3. Projectontwikkelaars – aannemers  

4. Projectontwikkelaars – banken  

5. Projectontwikkelaars – hypotheekbanken  

6. Projectontwikkelaars – architecten/corporaties  

Deze typen projectontwikkelaars (met uitzondering van de zelfstandige projectontwikkelaar) hebben 

projectontwikkeling niet als kernactiviteit, maar voor hen dient projectontwikkeling als ondersteuning op hun 

kernactiviteiten. Binnen deze zes typen projectontwikkelaars valt nog onderscheid te maken in 

projectontwikkelaars die het vastgoed verkopen en projectontwikkelaars die vastgoed gebruiken als 

investering. Deze laatste groep verhuurt het vastgoed dus zelf. Projectontwikkelaars die hun vastgoed 

verkopen hebben een kortere termijnvisie zij willen immers het vastgoed zo snel mogelijk verkopen. 

Ontwikkelende beleggers en corporaties die het vastgoed zelf in eigendom houden en verhuren hebben een 

lange termijn visie, omdat zij zelf nog gedurende de exploitatieperiode eigenaar zijn en het object willen 

verhuren. 

 

Een projectontwikkelaar kan op diverse manieren benaderd worden. Allereerst door het uitschrijven van een 

prijsvraag door de gemeente en/of betaaldvoetbalorganisatie. Een ontwikkelaar kan ook benaderd worden om 

mee te werken aan het ontwikkelen van een plan. Daarnaast kan het zijn dat een ontwikkelaar grond bezit op 

de locatie die gemeente en betaaldvoetbalorganisatie voor ogen hebben in dat geval kan de 

projectontwikkelaar de ontwikkeling van het gebied min of meer opeisen door zijn grondpositie. 

 

Projectontwikkelaars beschikken over specifieke marktkennis. Zo weten zij naar welke vastgoedsegmenten in 

een bepaald gebied vraag is en wat de huidige trends en ontwikkelingen zijn. Daarnaast weten zij wat voor 

gebruikers van een bepaald type vastgoed belangrijk is en hoe een goed functionerend gebied creëert moet 

worden.  

 

Gemeente 

Gemeenten willen ruimte scheppen voor bedrijvigheid, woongelegenheid, recreatie en andere zaken om 

hiermee een optimale ruimtelijke ontwikkeling te creëren binnen de gemeente. Welke zaken voor een 

gemeente belangrijk zijn hangt sterk af van de prioriteiten die ze stelt. In gemeenten met een 

betaaldvoetbalorganisatie wordt in de meeste gevallen de maatschappelijke waarde voor de samenleving 

erkend en zijn gemeenten bereid om mee te werken aan stadionontwikkelingen, zolang zij het aan de rest van 

de maatschappij kunnen verantwoorden.  

 

De organisatie van de gemeente is in te delen in twee groepen; de ambtelijke en de politieke overheid. De 

ambtelijke overheid bestaat uit verschillende diensten en is dagelijks werkzaam in het gemeentehuis. De 

politieke overheid bestaat uit de gemeenteraad en het college van B & W. Het college van B & W is ook vast bij 

de gemeente werkzaam en zal verantwoording af moeten leggen aan de gemeenteraad.  
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De gemeente is een belangrijke partij om mee samen te werken. Zij leggen immers in het structuur- en 

bestemmingsplan vast wat in een gebied wel dan niet toegestaan is. Daarnaast is de gemeente aanbieder van 

producten. Een belangrijk product voor een stadionontwikkeling waar de gemeente eigenaar van kan zijn is de 

grond voor een potentiële locatie.  

 

Provincie 

De provincie zal zich niet specifiek met een stadiongebied gaan bemoeien. Toch hebben provincies met streek- 

en structuurplannen invloed op de uiteindelijke ontwikkeling. Het doel van de provincie is om een sterke 

provincie te creëren met regio’s die elkaar aanvullen en zich onderscheiden op een eigen manier. De provincie 

wil sterke regio’s creëren en houdt zich dan ook bezig met ontwikkelingen die effect hebben buiten de 

gemeente grenzen om concurrentie te voorkomen. 

 

Adviesbureau 

Wanneer de direct betrokken partijen onvoldoende kennis of ervaring in huis hebben over de 

stadionontwikkeling of een aspect daarvan wordt een adviesbureau ingeschakeld. Een adviesbureau kan door 

een projectteam worden ingehuurd om als team meer kennis in huis te halen. In dit geval werkt hij/zij dus voor 

alle initiërende partijen en moet hij/zij ook alle belangen behartigen. Het kan ook zijn dat het adviesbureau 

door slechts een partij wordt ingehuurd voor extra kennis of ervaring. In dit geval zal het adviesbureau alleen 

deze partij adviseren. De specifieke kennis waarvoor een adviesbureau wordt ingehuurd kan nogal verschillen. 

Het kan zijn voor een eigendomsvorm en organisatiestructuur voor het nieuwe stadion tot ontwerp of 

bouwkundig advies. 

 

Architect 

Architecten willen mooie en bijzondere gebouwen neerzetten, waar veel mensen naar komen kijken. Een 

stadion is een goede manier om enige naam en faam op te bouwen of uit te breiden. Een probleem hierbij kan 

zijn dat de kosten en de functionaliteit van het vastgoed uit het oog worden verloren. Een goed ontwerp is niet 

alleen voor de architect van belang het kan namelijk ook bijdragen aan het creëren van draagvlak voor het 

plan. Zo kunnen tegenstanders van het project overtuigd worden van de meerwaarde voor de regio. Daarnaast 

is een goed ontwerp van belang voor het gebied zelf. Zo worden er namelijk meer consumenten aangetrokken, 

waardoor de locatie voor ondernemers aantrekkelijker wordt. 

 

Aannemer 

Het hoofddoel van de aannemer is bouwen. Een aannemer wil dan ook het liefst zo snel mogelijk beginnen met 

deze bouwwerkzaamheden. Indien de aannemer in een vroeg stadium bij het ontwikkelingsproces wordt 

betrokken, wat afhankelijk is van de bouworganisatie vorm, zal de aannemer zich richten op de kwaliteit van de 

bebouwing, de uitvoerbaarheid en de daaraan gekoppelde kosten. Vooral het inzicht dat aannemers geven in 

de bouwkosten kan bij de ontwikkeling belangrijk zijn, om geen onhaalbare plannen te realiseren. Een 

aannemer kan als de bouwkosten te hoog worden goedkopere alternatieve voorstellen. Als een aannemer 

alleen voor de uitvoering wordt benaderd zal zijn rol zich beperken tot het kwalitatief goed en volgens planning 

bouwen van het stadion(gebied). Als een aannemer in een eerder stadium bij het ontwikkelingsproces 

betrokken wordt, zal deze aannemer het project ook bouwen terwijl andere aannemers wellicht goedkoper 

zijn. Indien men het stadion zo goedkoop mogelijk gebouwd wil hebben is een (openbare) 

inschrijving/aanbesteding een interessant alternatief. Hierbij kunnen aannemers inschrijven op dit bepaalde 

project. Meestal mag dan de aannemer met de laagste bouwprijs het object realiseren. De kennis van de 

aannemer die bij deze methode ontbreekt in het beginstadium van het ontwikkelingsproces zou eventueel wel 

extern ingehuurd kunnen worden. 

 

Financiers 

Het ontwikkelen van een stadiongebied is een prijzige aangelegenheid. Vandaar dat het goed mogelijk is dat 

een projectontwikkelaar, gemeente of betaaldvoetbalorganisatie over onvoldoende financiële middelen 
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beschikt om het project te kunnen financieren. Om het project uiteindelijk toch uit te kunnen voeren kan 

gekozen worden voor het aantrekken van extern (vreemd) vermogen. Dit vreemd vermogen kan verkregen 

worden bij banken of ander vermogensverstrekkers. Deze financiers kunnen eisen stellen aan de (voor)verkoop 

of (voor)verhuur van het stadion en eventuele commerciële ruimtes rond het stadion. Hiervoor wordt meestal 

een percentage van 70% aangehouden. Door deze eis minimaliseert de financier het risico van terugbetalen. 

 

Founder 

Founders zijn partijen die een financiële bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het stadion. In ruil daarvoor 

mogen zij een dienst leveren in het stadion. De soort dienst die deze founders leveren kan erg van elkaar 

verschillen van het bouwen van het stadion tot het tappen van bier in het stadion. Founders willen over het 

algemeen wel de investering in het stadion terugverdienen met de diensten die zij leveren (Meijer, 2010). 

Daarom kan het zo zijn dat founders de kosten voor het leveren van hun dienst opdrijven om zo een deel of de 

gehele investering terug te verdienen. Hierbij kan het gaan om een aannemer die als founder het recht krijgt 

om het stadion te bouwen en daardoor een minder scherpe prijs maakt dan bij een openbare inschrijving. Een 

ander voorbeeld kan een biermerk zijn dat als founder voor een bepaald aantal jaar het bier in het stadion mag 

leveren. Vervolgens kan het zo zijn dat deze founder (bierbrouwer) een hogere prijs vraagt voor zijn product 

dan wanneer deze bierbrouwer geen founder was geweest. De ontwikkelaar en/of toekomstig eigenaar van het 

stadion zal dus op moeten letten dat eventuele founders marktconforme prijzen vragen. Het doel van de 

founders is om hun naamsbekendheid te vergroten via de het stadion en de betaaldvoetbalorganisatie. 

 

Belegger 

Beleggers leggen hun vermogen vast in vastgoed. Met uiteindelijke als doel hier zoveel mogelijk rendement uit 

te behalen tegen een zo laag mogelijk risico. Dit kunnen zij doen door vastgoed in eigendom te houden en te 

exploiteren of door te verkopen. De belegger is in de meeste gevallen niet de opdrachtgever van een project. 

Maar de belegger is wel een belangrijk persoon. Hij kan uiteindelijk de eigenaar worden van het 

stadioncomplex of een gedeelte hiervan (bijvoorbeeld kantoren of winkelruimten). Voor hem is dan ook van 

belang dat hij het vastgoed kan verhuren voor lange termijn het liefst met lange huurcontracten. Bij een 

stadion is de betaaldvoetbalorganisatie de hoofdhuurder (voor lange termijn) en zorgt voor een groot deel van 

de inkomsten. Tegenwoordig is het door voldoende commerciële voorzieningen rondom een stadion te 

realiseren ook mogelijk dat betaaldvoetbalorganisaties geen huur meer hoeven te betalen. Het stadion wordt 

dan volledig gedragen door de commerciële partijen. 

 

Toekomstige gebruikers 

Toekomstige gebruikers van gebouwen worden steeds veeleisender, hierdoor wordt het ontwikkelen van een 

project steeds moeilijker. Dit is ook te zien in de markt die verandert van aanbod gestuurd naar vraag gestuurd 

(van de Ven, 2010). Om een gebouw zo goed mogelijk aan de wensen van de gebruiker te laten voldoen is het 

verstandig toekomstige gebruikers zo vroeg mogelijk te werven. In overleg kan het object dan beter op een 

gebruiker worden afgestemd. Dit geldt ook voor beleggers, ook zij zouden toekomstige gebruikers zo snel 

mogelijk moeten zoeken om gebouwen op hen af te stemmen. Alleen is het voor de beleggers van belang dat 

een gebouw ook aan andere huurders verhuurd kan worden als een van de huurders besluit de huur op te 

zeggen.  

 

Behalve eisen aan het gebouw, moet ook het gebied/de locatie waarin het object gelegen is aan een aantal 

eisen voldoen. Deze eisen kunnen per functie nogal uiteen lopen. Factoren als bereikbaarheid en 

passantenstromen zijn voorbeelden hiervan om toekomstige winkeliers aan te trekken. Consumenten spelen 

hierbij ook een belangrijke rol, wat is nodig om de juiste consumenten naar het gebied te trekken. 

 

Belangengroepen 

Belangengroepen zijn groepen die een standpunt hebben over een stadionontwikkeling. Vaak gaat het hen niet 

alleen om de stadionontwikkeling, maar ook om de omliggende functies. Onder belangengroepen vallen 
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volgens de Jong (2009), omwonende, bewonersorganisaties, winkeliers-, ondernemers- en straatverenigingen, 

verenigingen van eigenaren en milieugroeperingen. Belangengroepen in de naaste omgeving kunnen positief 

zijn over de komst van een nieuw stadion en stadiongebied, als zij het zien als een impuls voor het gebied, de 

stad of de regio. Het is daarentegen ook mogelijk dat één of meerdere belangengroepen tegen de ontwikkeling 

van een stadion en/of stadiongebied zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als rondom een stadion 

detailhandel wordt ontwikkeld. In dergelijke gevallen kunnen andere winkeliers dit zien als een bedreiging, 

omdat ze bang zijn dat hun marktaandeel terugloopt. Belangenorganisaties kunnen een belangrijke rol spelen 

in het ontwikkelingsproces. Als belangenorganisaties namelijk bezwaar gaan maken tegen de komst van het 

stadion of de bijkomende functies in het gebied kan dit voor een fikse vertraging zorgen in de planning.  

 

Sponsors 

Sponsoren zijn niet direct bij de stadionontwikkeling betrokken. Zij hebben er daarentegen wel belang bij dat 

de betaaldvoetbalorganisatie actief is in een representatief stadion dat in een goed functionerend gebied ligt. 

Als sponsor wil je naamsbekendheid creëren via de betaaldvoetbalorganisatie. Het stadion is daarbij een 

belangrijk uithangbord waar de betaaldvoetbalorganisatie aan gekoppeld wordt en vervolgens ook de 

sponsoren. Daarnaast zal een sponsor gebruik maken van mogelijkheden om gasten uit te nodigen om 

zodoende te netwerken in het stadion. 

 

Supporters 

Supporters willen weten wat voor hen de voordelen van een nieuw stadion zijn. Zelf zien supporters vaak 

alleen negatieve aspecten bij het vertrek uit het bestaande stadion. Een negatief aspect aan de verhuizing naar 

een nieuw stadion is dat supporters de historische waarde van het oude stadion achter moeten laten. 

Daarentegen zijn supporters gevoelig voor de positieve aspecten die een nieuw stadion voor hen en voor de 

betaaldvoetbalorganisatie heeft. Ook supporters zijn niet betrokken bij een stadionontwikkeling, maar ze 

kunnen wel invloed uitoefenen op de betaaldvoetbalorganisatie. De supporters zijn vaak met een grote groep 

en zijn van belang voor een betaaldvoetbalorganisatie. Het bouwen van een nieuw stadion zal zonder de komst 

van supporters niet interessant zijn. 

 

4.3 Het ontwikkelingsproces 

Het ontwikkelingstraject van vastgoedontwikkelingen bestaat uit verschillende fasen. Elke fasen in het 

ontwikkelingsproces heeft zijn eigen kenmerken en in elke fasen moeten zaken uitgewerkt en beslissingen 

genomen worden. Voor de fasering van het ontwikkelingsproces worden door verschillende 

instanties/bedrijven diverse vormen gehanteerd. Binnen deze diverse vormen wordt het ontwikkelingsproces 

in verschillende fasen ingedeeld. Voor dit onderzoek zijn diversen methoden geanalyseerd, te weten; 

Kenniscentrum PPS (2004), van der Meijden (2006), Nozeman, et al. (2010), en van de Ven (2010). In figuur 4.1 

worden deze methoden met hun verschillende fasen vergeleken. In de volgende subparagrafen worden de 

initiatief- en ontwikkelingsfase verder uitgewerkt.  

 
 

 
 

Nozeman et al. 
 

van de Ven 
 

Kenniscentrum PPS 
 

van der Meijden 

 

Figuur 4.1: Fasen in het ontwikkelingsproces (BRON: Eigen bewerking op Nozeman et al., 2010; van de Ven, 2010; Kenniscentrum PPS, 

2004; van der Meijden, 2006) 
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Het ontwikkelingsproces heeft de afgelopen jaren ook een ontwikkeling doorgemaakt. Hieraan ten grondslag 

ligt de verandering van de marktsituatie, deze was en in het verleden aanbodgestuurd en is veranderd in 

vraaggestuurd. Zowel publieke als private partijen worden zich hier steeds meer van bewust en proberen 

hierop in te spelen. Deze verandering in de marktsituatie heeft ertoe geleid dat het ontwikkelingsproces is 

veranderd. Voorheen was het ontwikkelingsproces een chronologische opvolging van stappen, tegenwoordig 

bestaat er veel meer wisselwerking tussen stappen en hebben keuzes in een stap invloed op een andere stap. 

Hierdoor lopen stappen in het ontwikkelingsproces tegenwoordig vaker parallel aan elkaar dit geldt 

voornamelijk voor de stappen in de ontwikkelingsfase. 

4.3.1 Initiatieffase 

Voor een nieuw project is de initiatieffase van groot belang. De initiatieffase start wanneer één of meerdere 

partijen een ontwikkelingslocatie of een vastgoedconcept gaan onderzoeken op potentiële mogelijkheden. 

Deze initiatiefnemende partijen komen met ideeën die uitgewerkt en getoetst worden. Uiteindelijk resulteert 

dit in een projectplan. Aan de hand van dit projectplan zal worden besloten of het project doorgaat (naar de 

ontwikkelingsfase) of stopt. 

 

Initiatief 

Om tot een initiatief te komen zijn verschillende aanleidingen van verschillende partijen mogelijk. In het geval 

van een stadionontwikkeling zal de betaaldvoetbalorganisatie meestal de eerst stap zetten en is daarmee de 

initiatiefnemende partij. Omdat betaaldvoetbalorganisaties weinig kennis hebben van vastgoedontwikkeling 

zullen zij voor de ontwikkeling van een nieuw stadion de samenwerking aan willen gaan met één publieke 

(gemeente) of private partij. Hierbij is het niet vanzelf sprekend dat de partij die het initiatief heeft genomen 

ook meteen de opdrachtgever wordt. De opdrachtgever kan naast de betaaldvoetbalorganisatie ook de 

gemeente en/of een private partij zijn. Meestal verenigen enkele van deze partijen zich in een stichting of N.V., 

waardoor een PPS constructie ontstaat. Deze stichting of bedrijf wordt opgericht als opdrachtgever en 

toekomstig eigenaar van het stadion. In de intentieovereenkomst kan het opdrachtgeverschap worden 

geformuleerd. 

 

Veel voorkomende redenen om het initiatief te nemen tot de ontwikkeling van een nieuw stadion zijn: 

• Vergroten van de stadioncapaciteit; 

• Het huidige stadion is verouderd, renovatie niet mogelijk; 

• Meer inkomsten genereren, waardoor met een hoger begroting gewerkt kan worden en de prestaties 

structureel kunnen verbeteren. 

Het is hierbij ook mogelijk dat een combinatie van bovenstaande redenen de aanleiding is om initiatief te 

nemen in de ontwikkeling van een nieuw stadion. Het vergroten van de stadioncapaciteit zal, in het geval dat 

het nieuwe stadion ook meer mensen trekt, leiden tot meer inkomsten. De afgelopen jaren zijn in Nederland 

diverse betaaldvoetbalorganisaties geweest die met de bouw van een nieuw stadion meer inkomsten wilden 

genereren om daarmee structureel een plek in de hoogste betaaldvoetbalklasse te verwerven of te behouden. 

Dit is mogelijk tot een maximum aantal. Dit aantal wordt bepaald door het aantal betaaldvoetbalorganisaties 

dat actief kan zijn in de hoogste klasse van het betaalde voetbal. Indien meer dan dit aantal een stadion bouwt 

met deze gedachten zal het minimaal voor één van deze betaaldvoetbalorganisaties negatief gaan uitwerken. 

Mochten betaaldvoetbalorganisaties in de toekomst sportief in een mindere periode terecht komen dan zullen 

zij gaan kijken of de begroting met de uitbreiding of vernieuwing van het stadion verhoogd kan worden. 

Uiteindelijk kan dit gaan leiden tot een grote concurrentie slag tussen betaaldvoetbalorganisaties. 

 

Als een initiatief genomen wordt zullen de publieke en/of private partijen moeten gaan bekijken of de 

ontwikkeling van een stadion wel binnen hun beleidsmatige en bestuurlijke randvoorwaarden past. Mocht dit 

niet het geval zijn kan ervoor worden gekozen om deze randvoorwaarden aan te passen of het project te 

stoppen. 
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Samenwerking 

Als de ontwikkeling van het stadion aan de randvoorwaarden van alle initiatiefnemende partijen voldoet kan 

gestart worden met het opzetten van een samenwerking. Om tot een samenwerking te komen is het van 

belang dat alle initiatiefnemende partijen worden gehoord. Hierbij geldt hoe méér partijen, hoe moeilijker het 

wordt om een samenwerking van de grond te krijgen. Elke partij publiek of privaat heeft immers zijn eigen 

belangen, doelstellingen en visie met betrekking tot een bepaalde ontwikkeling. Met al deze informatie kan 

een aanzet worden gegeven voor de verdeling van zeggenschap, kosten en risico, hiermee kan een 

samenwerkingsvisie worden samengesteld die als basis dient voor het sluiten van een intentieovereenkomst. 

 

Om meer vertrouwen in andere partijen te krijgen is het verstandig ideeën uit te wisselen en wellicht enkele 

eerste schetsen te maken. Deze schetsen zijn heel globaal. Bij een gebiedsontwikkeling kunnen deze schetsen 

gemaakt worden in de vorm van een vlekkenplan. Het gaat hierbij om het eventuele gewenste aantal 

woningen, aantal vierkante meters winkels, kantoren voorzieningen en bedrijfsruimten. Bij kleinere projecten 

kan dit zijn in de vorm van een ontwerp stedenbouwkundig plan. Door deze inventarisaties kunnen de 

initiatiefnemende partijen een inschatting maken of het plan nog aan de door hen opgestelde beleid en 

bestuurlijke randvoorwaarden voldoet. 

 

Naar aanleiding van de eerste schetsen, vlekkenplan en het globale programma wordt een financiële 

verkenning gedaan. Hiermee wordt geprobeerd de globale investeringsomvang en een eerste voorzichtig 

resultaat te berekenen. Aan de hand van deze berekeningen kan worden berekend hoeveel ruimte beschikbaar 

is voor de realisatie van de diverse vastgoedfuncties. Daarnaast kan worden bekeken waar het globale 

programma wellicht nog aangepast kan/moet worden. Deze stap geeft een eerste inzicht in de (financiële) 

haalbaarheid van het project. Als het plan in zijn eerste concept haalbaar lijkt. Is het van belang te toetsen of 

het programma wel afzetbaar is op de markt. Mochten er geen marktpartijen betrokken zijn bij de 

initiatiefneming, kan het verstandig zijn deze te benaderen voor het uitvoeren van de marktoets. In dit stadium 

is nog vrij weinig bekend over het project. Toch is het al van belang om na te denken over de winst verdeling en 

eventueel een en ander hierover op papier te zetten in het plan van aanpak. 

 

Het project begint zijn eerste vormen aan te nemen en de nodige informatie is verzameld. De 

initiatiefnemende partijen moeten gaan bepalen of en welke partijen zij eventueel nodig hebben in de 

volgende fasen van het ontwikkelingstraject. Om deze partijen te selecteren is het verstandig een selectie en/of 

aanbestedingsbeleid op te stellen. In dit beleid zal vastgelegd worden op basis van welke criteria selectie dan 

wel aanbesteding plaats zal vinden. De bouworganisatievorm die gekozen wordt kan hierin erg verschillen. Een 

“design en built” principe geeft de ontwikkelaar/aannemer veel ruimte om zijn eigen invulling te geven aan het 

project. Als wordt gekozen voor een traditioneel model zal de architect met het aan hem geleverde programma 

van eisen tot in detail bepalen hoe het gebouw eruit komt te zien.  

 

Voor de keuze van een bouworganisatie vorm bij de ontwikkeling van stadions en stadiongebieden moeten 

keuzes goed worden afgewogen. Allereerst is het van belang om te bepalen of het gebied als geheel ontwikkeld 

wordt of dat het stadion een als los object in het gebied ontwikkeld wordt. Indien het gebied als geheel 

ontwikkeld wordt gaat het vaak om een zeer grote investering en zijn diverse partijen in het gebied actief. Deze 

partijen willen dan ook allemaal meedelen in de opbrengsten uit de ontwikkeling. Daarom past een PPS 

constructie erg goed bij dergelijke grootschalige ontwikkelingen. In het geval dat een stadion als individueel 

object wordt ontwikkeld, kan naast een PPS-constructie een “design en built” principe of een bouwteam een 

goede oplossing zijn. Op deze manier wordt veel kennis gebundeld, waarbij alle partijen een zo goed mogelijk 

eindresultaat willen realiseren. (Ampt, 2011; Brink Groep, 2011) 

 

Ontwikkelingen in de gebouwde omgeving, maar vooral die van stadions, zorgen voor een enorme verandering 

in de omgeving. Daarom zijn verschillende partijen, burgers en instanties benieuwd naar wat deze 

ontwikkelingen precies inhouden. Daarom moet een duidelijk communicatieplan gemaakt worden als een 
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initiatief daadwerkelijk een project wordt. Hierin moet onder andere staan op welke wijze wordt 

gecommuniceerd en wie hiervoor verantwoordelijk is. 

 

Om een project goed en gestructureerd te laten verlopen is het van belang een projectplanning en een risico 

inventarisatie te maken. In de planning dienen voor de eerste maanden exacte activiteiten, doorlooptijden en 

deadlines te worden opgenomen. In de verdere toekomst zal de planning nog globaler blijven. In een later 

stadium kan deze dan exacter worden uitgewerkt. Naast en met deze planning is het maken van een risico-

inventarisatie van belang. Het gaat hierbij om inzicht te verkrijgen in aanwezig risico’s en de verdeling van de 

risico’s tussen de betrokken partijen. Het meeste belangrijke risico is het planontwikkelingrisico. Vragen die 

hierbij gesteld moeten worden zijn, wie loopt dit risico, hoe groot is dit risico en hoe kan dit risico worden 

beheerst. 

 

Besluitvorming 

Als alle zaken op het gebied van initiatiefneming en samenwerking zijn uitgevoerd is er al veel bekend over het 

project. Om daadwerkelijk verder te kunnen met de uitwerking hiervan is het van belang dat de tot op heden 

gemaakte afspraken worden vastgelegd en wordt bepaald of het project daadwerkelijk doorgaat. De 

projectleider zal hiervoor een intentieovereenkomst en een projectplan opstellen. 

 

Intentieovereenkomst 

Als meerdere publieke en/of private partijen de intentie hebben om met elkaar te gaan samenwerken is het 

verstandig een intentieovereenkomst af te sluiten. In deze overeenkomst is het belangrijk om zaken vast te 

leggen zoals, risicoverdeling, kostenverdeling, de tijdsperiode, inspanningsverplichting en onder welke 

voorwaarden afscheid van een partij kan worden genomen. Deze intentieovereenkomst is ook van belang als 

een plan niet door blijkt te gaan. Hierin staat dan beschreven wie in welke mate verantwoordelijk is voor welke 

kosten. 

 

Locatie 

Voor de ontwikkeling van stadions en stadiongebieden is de locatie vooraf meestal niet bekend. In dit opzicht 

verschilt een stadionontwikkeling van de ontwikkeling van woon- of werkgebieden. Waar een locatie vaak als 

eerste vastligt. De keuze voor een geschikte (stadionontwikkelings)locatie wordt door de initiërende partij(en) 

in het ontwikkelingsproces genomen. De locatiekeuze heeft daarnaast door de mogelijkheden en beperkingen 

van een locatie grote invloed op de mogelijke toekomstige invulling van het stadion en stadiongebied. 

 

Projectplan 

De projectleider is verantwoordelijk voor het vastleggen van besluitvorming. Hierbij is van belang op welk 

niveau besluitvorming plaats vindt en welke termijnen hiervoor in acht worden genomen. Het uiteindelijk 

resultaat van alle besluitvorming is het projectplan. In het projectplan wordt ook de gevolgen van de 

intentieovereenkomst opgenomen. Het projectplan markeert dan ook het einde van de initiatieffase. Op basis 

van het projectplan wordt een go/no go beslissing genomen. Deze beslissing bepaalt of het project 

daadwerkelijk doorgaat of dat het na de initiatieffase stopt.  

 

Als besloten wordt om door te gaan met de ontwikkeling kunnen de initiatiefnemende partijen de 

grondeigenaren, potentiële gebruikers en afnemers gaan benaderen. Het kan natuurlijk ook het geval zijn dat 

de grond al in eigendom is van de initiatief nemende partij(en), in dit geval hoeven dus geen grondeigenaren 

benaderd te worden. 

 

Succes- en faalfactoren 

Als na de initiatieffase de ontwikkelingsfase kan starten dan kan gesteld worden dat de initiatieffase succesvol 

is verlopen. Het succesvol verlopen van de initiatieffase is volgens Nozeman et al. (2010) mede afhankelijk van 

de volgende factoren: 
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• Een goed doordacht plan of concept dat voldoende flexibiliteit biedt. Het gaat hierbij om een plan dat 

enerzijds voldoet aan de vraag van de markt, maar anderzijds nog aangepast kan worden mocht deze vraag 

in de loopt van het ontwikkelingstraject veranderen. 

• Voldoende betrokkenheid van de belangrijkste spelers: indien de initiërende partijen overtuigd zijn van de 

kwaliteiten van een plan en hun uiterste best ervoor doen zal een plan ook tot uitvoering komen. 

• Een goede interne en externe organisatie, met een heldere doelstelling. Voor de realiseerbaarheid van 

plannen is het van belang dat een organisatie, van welke omvang dan ook, op een duidelijke lijn zit. 

• Een juiste timing. Initiatieven kunnen genomen worden met goede plannen als gevolg, maar als door 

verslechterende marktomstandigheden (bijvoorbeeld de crisis in 2008) de vraag daalt, kan het verstandig 

zijn plannen uit te stellen. Geluk speelt hierbij dus ook wel enigszins een rol. 

4.3.2 Ontwikkelingsfase 

Definitiefase 

De definitiefase richt zich op het verhelderen van wat er exact gebouwd moet worden. Dit wordt gedaan met 

het opstellen van het programma van eisen (PvE). Het programma van eisen richt zich op de behoeften en 

vraag van de potentiele gebruiker(s). Het gaat hierbij om de eisen die aan het stadion worden gesteld vanuit de 

betaaldvoetbalorganisatie, KNVB, FIFA en UEFA, maar ook aan eisen die voor het creeren van andere functies 

noodzakelijk zijn. Doordat het ontwikkelingstraject van stadiongebied enkele jaren kan duren is een 

regelmatige communicatie met de markt van belang. Om te kijken of het te bouwen object nog aan de vraag 

van de markt voldoet. Daarnaast is het van belang dat de toekomstige gebruiker weet wat hem wordt geleverd. 

Bij de meeste gebruikers lukt dit niet met een bouwtekening, maar is een correcte visualisatie van het 

eindresultaat noodzakelijk om teleurstelling en tijdverlies te voorkomen. 

 

In het begin of op het einde van de definitiefase kan een marktconsultatie worden uitgevoerd. Op deze manier 

kan de visie van de markt gepeild worden over het plan en de te realiseren functies. Indien dit voor het 

opstellen van het programma van eisen (PvE) wordt gedaan is het meer een advies. Wanneer dit na het 

opstellen van het PvE wordt gedaan is het toetsend van aard.  

 

Ontwerpfase 

Aan de hand van het PvE dat in de definitiefase is opgesteld word onderzocht hoe het ontwerp er het beste uit 

kan komen te zien. Als opdrachtgever is het van belang dat het ontwerp regelmatig wordt getoetst op het PvE, 

omdat ontwerpers het PvE regelmatig onvoldoende naleven. Hierdoor kunnen ontwerpen onnodig vaak 

moeten worden aangepast of financieel niet haalbaar zijn. Een goed ontwikkelingstraject loopt van PvE naar 

schetsontwerp naar voorlopig ontwerp. Uit het voorlopig ontwerp kunnen weer nieuwe ideen ontstaan die van 

belang zijn voor een PvE en zo kan het proces weer verder. 

 

Nadat de eerste resulaten in deze fase zichtbaar zijn ontstaat een cylcisch proces waarin het PvE en ontwerpen 

worden aangepast om uiteindelijk tot een haalbaar plan te komen. Tijdens de ontwerpfase is het van groot 

belang dat parallel aan het ontwerpen ook continu de kosten berekend worden. Op deze manier wordt 

voorkomen dat een te ambitieus ontwerp wordt gemaakt dat financieel niet haalbaar is. 

 

Bestekfase 

De bestekfase is een fase waarin het vooraf afgesproken verder wordt uitgewerkt en zodanig wordt ingericht 

dat de uitvoering hier uiteindelijk verder mee kan. Zodat het eindresultaat gerealiseerd kan worden conform 

de gemaakte afspraken. De uitvoerder moet met de documenten gemaakt in de bestekfase en een beperkte 

voorkennis weten wat te doen om het gewenste eindresultaat te realiseren. Hiervoor moet het ontwerp tot in 

detail worden uitgewerkt in bestektekeningen, procedures en voorschriften. 
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Samenwerking 

De ontwikkelingsfase is voornamelijk op gericht het verder uitwerken van de plannen die in de initiatieffase 

gemaakt zijn. Dit geldt ook voor de verdere vormgeving van de samenwerking. Dit begint met het 

operationaliseren van de projectorganisatie door de projectleider. Hierin worden overlegstructuren 

vastgesteld, voorbereidingskredieten aangevraagd, de planning verder uitgewerkt en de resultaten verder 

gedefinieerd. Daarnaast is ook het opstellen van een communicatie plan belangrijk. Communicatie is 

tegenwoordig een strategisch en erg belangrijk middel dat kan bijdragen aan de haalbaarheid van een project. 

Partijen moeten zich afvragen naar wie, door wie en hoe gecommuniceerd wordt. 

 

De samenwerking tussen publieke partijen moet verder ingevuld worden door het opstellen van een 

bestuursconvenant. Voor het opstellen van dit convenant zijn de visies van beide partijen het uitgangspunt. 

Voor de start van de realisatiefase zal deze samenwerkingsvorm operationeel moeten zijn. Als de private 

partijen hun samenwerking hebben beklonken zal ook nog een samenwerking met publieke partijen moeten 

worden aangegaan in de vorm van een realisatieovereenkomst. In de meeste gevallen heeft een samenwerking 

alleen betrekking op het voeren van de grondexploitatie. Het is voor een langdurige samenwerking ook van 

belang dat er afspraken gemaakt worden over hoe te handelen bij onvoorziene situaties. Het opstellen van een 

onderhandelingsdocument is hierbij een goed hulpmiddel. Daarnaast is het verstandig om bij het sluiten van 

deze samenwerkingsovereenkomst ook afspraken te maken over de verdeling van eventuele nacalculatorische 

winst uit het project. 

“De kunst bij het maken van pps-overeenkomsten is de consequenties van afspraken te doorzien en daarbij 

altijd de vraag te stellen: van wie is het risico, of wie is verantwoordelijk, of wie profiteert als er iets anders 

gebeurt dan de procedure of afspraak beschrijft?” (Nozeman et al., 2010) 

 

Aanbesteding 

Het programma van eisen wordt opgesteld in overleg/onderhandeling met de gemeente. Het programma van 

eisen kan heel globaal zijn, maar ook zeer specifiek. Hiervoor kunnen zowel de gemeente als opdrachtgever 

kiezen. Daarnaast hebben deze partijen nog de mogelijkheid om een stedenbouwkundig- en/of 

beeldkwaliteitsplan op te stellen.  Indien de gemeente voor een specifiek programma van eisen kiest wordt de 

vrijheid van de opdrachtgever en de architect beperkt. Indien de opdrachtgever het programma van eisen voor 

de architect verder specificeert geeft hij ook de architect weinig ruimte. Vooral bij programma’s van eisen die 

erg globaal zijn blijft voor een architect/ontwikkelaar heel veel ruimte om een en ander verder in te vullen. In 

deze situaties komt het regelmatig voor dat het plan ontwerp een prijsvraag is waarbij meerder partijen hun 

visie kunnen geven. Vooral op het gebied van het stadion zelf mogen eisen erg specifiek zijn. Een architect of 

ontwikkelaar kent de processen in een stadion niet altijd, terwijl een betaaldvoetbalorganisatie wel weet wat 

er in een voetbalstadion gebeurdt en wat van voor hen van belang is.   

 

Naast de samenwerking verder invullen en de aanbesteding zijn ook het uitvoeren van aanvullende 

onderzoeken van groot belang. Wat zijn de gevolgen van een project voor de omgeving, hierbij kan gedacht 

worden aan natuur, historie en bedrijven in de regio. Het uitvoeren van dit onderzoek dient in een zo vroeg 

mogelijk stadium te gebeuren, omdat het van invloed kan zijn op het programma van eisen.  

 

In de initiatieffase zijn al enkele projectrisico’s benoemd deze dienen verder geactualiseerd, gekwalificeerd en 

beheerst te worden, zodra het plan verder uitgewerkt is. 

4.3.3 Specifieke kenmerken stadionontwikkeling 

Het ontwikkelen van stadions en stadiongebieden heeft andere specifieke kenmerken dan de ontwikkeling van 

een woon-, werk-, winkelgebied of een combinatie van deze. Ampt (2011) heeft onderzoek gedaan naar het 

besluitvormingsproces van de verbouw of nieuwbouw van stadions voor betaaldvoetbalorganisaties in 

Nederland. In zijn studie genaamd “inzicht in stadionontwikkeling” komen een aantal interessante punten naar 
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voren, waarin het ontwikkelingsproces van een stadion verschilt van andere ontwikkelingen. Deze verschillen 

zullen kort toegelicht worden. 

 

De initiatiefnemer 

Het initiatief bij stadionontwikkelingen kan door diverse partijen genomen worden. Meestal is het de 

betaaldvoetbalorganisatie die het initiatief neemt. Deze partij heeft meestal niet veel geld te besteden, 

waardoor zij andere partijen in het proces moet betrekken om het plan uit te kunnen voeren. Hierdoor neemt 

het aantal partijen in het ontwikkelingsproces toe. Deze partijen hebben ieder verschillende belangen, 

waardoor het ontwikkelingsproces moeilijker wordt. Daarnaast kan de initiatiefnemer ook een gemeente of 

een private partij zijn, voor wie een stadionontwikkeling interessant kan zijn; om topsport te promoten, als 

positieve reclame voor de stad of als aanjager van een gebiedsontwikkeling.  

 

Sportieve resultaten 

Een nieuwe stadionontwikkeling heeft als gevolg dat een betaaldvoetbalorganisatie vaak meer inkomsten kan 

genereren. Deze toename van de inkomsten komt door een toename van het aantal plaatsen (en dus 

bezoekers) in het stadion, meer VIP-seats en skyboxen en er kunnen meer sponsoren aangetrokken worden. 

Door deze toegenomen inkomsten krijgt de betaaldvoetbalorganisatie financieel meer mogelijkheden. KNVB 

Expertise (2010) heeft onderzoek gedaan naar de netto omzet van betaaldvoetbalorganisaties in vergelijking 

met de sportieve prestaties (figuur 4.3), hieruit blijkt dat hoe meer inkomsten een betaaldvoetbalorganisatie 

heeft des te beter de sportieve prestatie. 

 

 
Figuur 4.2: Relatie tussen netto omzet en gemiddeld aantal behaalde punten; seizoen 2003/2004 tot en met 2008/2009 (BRON: KNVB 

Expertise, 2010) 

 

Voor het ontwikkelen van stadions zijn de sportieve resultaten op korte termijn vaak leidinggevend. Een nieuw 

stadion kan dienen om de sportieve resultaten te verbeteren, maar ook om de toegenomen belangstelling voor 

een opkomende betaaldvoetbalorganisatie te kunnen huisvesten. Op deze manier willen deze 

betaaldvoetbalorganisaties doorgroeien naar meer inkomsten en uiteindelijk ook een betere sportieve positie. 

De vraag van de markt is hierdoor dus sterk gekoppeld aan de sportieve resultaten op korte termijn.  

 

Een goed voorbeeld hierin is de ontwikkeling van MFC de Kazerne in Venlo. Sinds de promotie van VVV-Venlo 

in het seizoen 2008-2009 heeft de ontwikkeling van een nieuw stadion hoge prioriteit gekregen. Het huidige 

stadion was verouderd en is niet eredivisiewaardig. De definitieve beslissing door de gemeenteraad in Venlo 

over het al dan niet ontwikkelen van het kazerneterrein waar MFC de Kazerne onderdeel van uitmaakt viel op 
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25 mei 2011. Enkele dagen vóór de allesbeslissende wedstrijd waarin VVV-Venlo zich kon handhaven in de 

eredivisie of kon degraderen naar de eerste divisie. VVV-Venlo wist zich te handhaven. Bij degradatie hadden 

de gevolgen voor het aantal bezoekers en sponsoren in het nieuwe stadion groot kunnen zijn. 

 

Prestige object 

Een stadion is een prestige object waar mensen zich uit persoonlijk belangen (emoties) graag aan binden. Dit 

kan leiden tot een enorm enthousiasme om een project te realiseren. Met dit enthousiasme is het voor partijen 

mogelijk om andere partijen te overtuigen, dan zal men wel ook met duidelijke argumenten moeten komen 

waarom het stadion gerealiseerd moet worden. Plannen voor een nieuw stadion zorgen er immers vaak voor 

dat mensen gemobiliseerd worden die normaal niet in beweging waren gekomen. Deze mensen kunnen zowel 

vóór als tegen de ontwikkeling zijn. Deze mensen zullen ook overtuigd moeten worden. Bij een ontwikkeling 

van gebieden zonder stadions zijn deze emoties en prestiges in mindere maten aanwezig. Al kan het prestige 

om een bepaald gebied/object te ontwikkelen ook dan erg groot zijn, waardoor financieel onverantwoorde 

beslissingen genomen zouden kunnen worden. 

 

Behalve de verschillen in het ontwikkelingsproces heeft Ampt (2011) ook een vijftal factoren achterhaald die 

bepalend zijn voor de effectiviteit en de efficiëntie van het ontwikkelingsproces. 

 

Vertrouwen 

Betaaldvoetbalorganisaties staan bekend om hun impulsieve handelen (korte termijn visie) op basis van 

emotie. Vaak zijn het financieel ook niet erg stabiele partijen. Om een goede samenwerking met andere 

partijen van de grond te krijgen is het van belang dat andere partijen vertrouwen hebben in de 

betaaldvoetbalorganisatie. Hiervoor is een realistische lange termijn visie van groot belang. Een ander 

onderdeel van vertrouwen zit hem in de duidelijke communicatie tussen partijen en het maken van afspraken. 

Deze afspraken moeten worden vastgelegd in memories, convenanten en intentieovereenkomsten. Naar de 

buitenwereld is openheid en transparantie over de gang van zaken, de plannen en de beslissingen belangrijk. 

Op deze manier kunnen andere partijen participeren en wordt ook meer draagvlak voor het plan gecreëerd. 

Indien de openheid en transparantie niet wordt gegeven kunnen partijen tegenstander van het initiatief 

worden. Een ander onderdeel van het vertrouwen, transparantie en openheid is de eigendomsvorm en de 

financieringsstructuur van de stadionontwikkeling. Wie wordt eigenaar, wie financiert en hoe wordt 

belangenverstrengeling voorkomen. 

 

Verliezers 

De meeste ontwikkelingsprojecten kennen ook verliezers. Mensen die het niet eens zijn met de ontwikkeling 

van een object of een gebied, partijen die niet bij de ontwikkeling zijn betrokken of tussendoor uit het project 

zijn gestapt. Voor de actoren in het ontwikkelingsproces is het van belang dat ze elkaar niet in de kernwaarden 

raken. Voor de omgeving is het van belang dat ze goed geïnformeerd worden zo kunnen potentiële 

tegenstanders in een vroeg stadium benaderd worden. Door deze tegenstanders te informeren en met hen te 

praten en te zoeken naar oplossingen krijgen ze meer respect voor de ontwikkelende partijen. De geboden 

oplossing hoeft niet in het project te liggen, maar kan ook daarbuiten liggen. Mochten er echte verliezers zijn 

dan moet geprobeerd worden het verlies zoveel mogelijk te compenseren.  

  

Team samenstelling 

Een goede teamsamenstelling is van groot belang voor het ontwikkelen van een stadion. Zonder een goede 

teamsamenstelling wordt het heel moeilijk om een stadionontwikkeling van de grond te krijgen. Allereerst is 

hiervoor een onafhankelijke project-/procesmanager voor nodig. Deze persoon moet de ambities en belangen 

van de verschillende partijen borgen. Daarnaast moet de project-/ procesmanager de werkrelaties van de 

overige personen in de gaten houden. Goede werkrelaties tussen de overige groepsleden verbetert de 

samenwerking en het besluitvormingsproces. Daarnaast zijn er twee partijen (de gemeente en de 

betaaldvoetbalorganisatie) die verantwoording af moeten leggen aan een grote groep mensen. De mensen die 
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door de betaaldvoetbalorganisatie voor de realisatie van een nieuw stadion worden aangesteld moeten voor 

draagvlak en vooruitgang zorgen. Om draagvlak te creëren zullen supporters en de commerciële relaties 

vertrouwen moeten hebben in het plan. Een voorzitter/boegbeeld met goede communicatieve vaardigheden 

speelt hierin een belangrijke rol. De mensen die door de gemeente worden aangesteld om een 

stadionontwikkeling te realiseren zullen verantwoording af moeten leggen aan de burgers. Voor de gemeente 

is het van belang één of meerdere mensen aan te stellen die ervaring hebben in de politiek en het vertrouwen 

van de burgers. Daarnaast moet hij of zij zelf ook belang hebben bij het ontwikkelen van het stadion. Hierbij 

kan gedacht worden aan sociaal-maatschappelijke aspecten, zoals veiligheid, werkgelegenheid of 

infrastructuur. 

 

De omgeving 

Een stadion heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot meer dan alleen een plek waar voetbal wordt 

gespeeld en krijgt ook steeds meer sociaal-maatschappelijke waarde. Het is verstandig hierop in te spelen, op 

deze manier heeft het ook een meerwaarde voor mensen die niet met de betaaldvoetbalorganisatie in welke 

vorm dat ook verbonden zijn. Personen die verbonden zijn aan een betaaldvoetbalorganisatie, zoals supporters 

en sponsors, redeneren vaak uit emotie en luisteren vooral naar hun gevoel. Supporters hebben vaak een band 

met een bestaand stadion vanuit de historie en de behaalde successen. De meerwaarde voor een nieuw 

stadion is aan hen vaak moeilijk duidelijk te maken. Dit kan volgens Ampt (2011) alleen “door keuzes aan te 

bieden of door positieve punten van het nieuwe stadion consequent te benadrukken”. 

 

Daarnaast heb je bij een stadionontwikkeling te maken met meerder partijen met ieder een eigen 

organisatiestructuur. Toch willen de partijen gezamenlijk het besluitvormingsproces zo soepel en snel mogelijk 

doorlopen. Partijen moeten wel rekening houden met de juridische procedures waaraan gemeente gebonden 

zijn. Deze procedures kosten simpelweg tijd. Ook bij het vaststellen van de eigendoms- en 

financieringsstructuur moeten partijen bewust zijn van de gevolgen die een vorm kan hebben voor de andere 

partijen.  

 

Bewaken van de balans 

Een stadion is een heel ander object dan een woning of een kantoor. Het is daarom van belang dat de kennis 

die de betrokken partijen hebben wordt gecombineerd, zodat ze elkaar aanvullen. Het is niet verstandig om de 

ontwikkeling volledig aan één partij over te laten. Bouwkundigen hebben immers minder verstand van stadions 

dan betaaldvoetbalorganisaties en betaaldvoetbalorganisatie hebben weer minder verstand van vastgoed. 

Daarnaast is het van belang dat de projectmanager de ambities bewaakt die door de betrokken partijen voor 

de ontwikkeling van het stadion zijn gesteld. Het doel moet blijven om deze ambities waar te maken en moet 

niet overgaan naar alleen het realiseren van een stadion. 

 

In het kader van dit onderzoek naar de ontwikkeling van stadions en stadiongebieden, waarbij de nadruk ligt op 

de initiatief- en ontwikkelingsfase van het ontwikkelingsproces, past het ontwikkelingsproces zoals beschreven 

door Nozeman et al. (2010) het beste. Dit komt omdat de ontwikkelingsfase verder wordt onderverdeeld in 

definitie-, ontwerp-, en bestekfase. De verkoopfase zoals benoemd door van der Meijden (2006) is voor dit 

onderzoek niet interessant, omdat dit onderzoek zich niet richt op de financiële haalbaarheid van stadions en 

stadiongebieden. In figuur 4.3 is de uitwerking van het ontwikkelingsproces uit diverse bronnen uitgewerkt. In 

de laatst kolom is te zien hoe het ontwikkelingsproces voor stadions en stadiongebieden eruit ziet. 
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Nozeman et al. van de Ven Kenniscentrum PPS van der Meijden In den Kleef (stadions) 

Initiatieffase Initiatieffase Initiatieffase Initiatieffase Initiatieffase 

Initiatief 

Visie 

Haalbaarheidsonderzoek 

   Idee 

Visie 

Globale haalbaarheidstoets 

Initiatief 

Locatiekeuze 

Planvorming 

Ontwikkelingsfase Planontwikkelingsfase Haalbaarheidsfase  Ontwikkelingsfase 

- Definitiefase 

Programma van eisen 

- Ontwerpfase 

Structuurontwerp (SO) 

Voorlopig ontwerp (VO) 

 

- Bestekfase 

Bestek 

Definitief ontwerp 

- Definitiefase 

 

- Ontwerpfase 

 

 

 

- Voorbereidingsfase 

- Definitiefase 

 

- Ontwerpfase 

 

 

 

- Voorbereidingsfase 

- Definitiefase 

Programma van eisen 

- Ontwerpfase 

Verkavelingplan 

Voorlopig ontwerp 

Definitief ontwerp 

- Bestekfase 

Bouwkundig bestek 

Aanbesteding 

- Verkoopfase 

- Definitiefase 

Programma van eisen  

- Ontwerp- en uitwerkfase 

Voorlopig ontwerp 

Definitief ontwerp 

Financiële uitwerking 

Technische uitwerking 

 

Realisatiefase Realisatiefase Realisatiefase Realisatiefase Realisatiefase 

Werkvoorbereiding 

Uitvoering 

Oplevering 

Opening & ingebruikname 

    

Exploitatiefase Exploitatiefase Beheerfase Beheerfase Exploitatiefase 

Beheer/onderhoud 

Sloop/herontwikkeling 

    

Figuur 4.3: Onderdelen per fase (BRON: Eigen bewerking op Nozeman et al., 2010; van de Ven, 2010; Kenniscentrum PPS, 2004; van der 

Meijden, 2006) 

 

4.4 Conclusie 

De ontwikkeling van stadions en stadiongebieden is niet standaard in een protocol te beschrijven. Elke 

ontwikkeling heeft weer een andere opbouw en achtergrond. Vaak wordt er met verschillende actoren 

samengewerkt. De in totaal 14 actoren hebben ieder hun eigen belangen en waarde voor de 

stadionontwikkeling en kunnen in de volgende groepen ingedeeld worden: 

• Initiërende partijen; betaaldvoetbalorganisatie, gemeente en commerciële partijen (projectontwikkelaar, 

belegger) 

• Faciliterende partijen; gemeente en provincie 

• Kennisgerichte (commerciële) partijen; projectontwikkelaar, adviesbureau, architect en aannemer 

• Financiële partijen; financiers, founders en beleggers 

• Geïnteresseerden; toekomstige gebruikers, belangengroepen, sponsoren en supporters 

 

Maar ook het ontwikkelingsproces verloopt anders en heeft zijn eigen specifieke kenmerken. De stappen in de 

initiatief- en ontwikkelingsfase van het ontwikkelingsproces voor stadions en stadiongebieden zijn in figuur 4.4 

weergegeven.  
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Figuur 4.4: Ontwikkelingsproces stadions en stadiongebieden 

 

In dit hoofdstuk is naast de stappen een aantal aandachtspunten naar voren gekomen die van belang kunnen 

zijn voor het ontwikkelen van stadions en stadiongebieden. Deze aandachtspunten zijn per stap uitgewerkt in 

tabel 4.2 en kunnen naast de kwaliteitsaspecten uit hoofdstuk 3 omschreven worden in aspecten die belangrijk 

zijn voor het ontwikkelingsproces. Deze belangrijke aspecten zijn: 

• Communicatie  

• Organisatiestructuur  

• Samenwerking  

• Vertrouwen. 
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Aandachtspunten Kwaliteitsaspect(en) Aspect(en) ontwikkelingsproces 

Stap 1: Initiatief 

• De betaaldvoetbalorganisatie is vaak de initiërende partij, maar meestal geen opdrachtgever of niet als enige partij de opdrachtgever. 

• Elke partij, publiek dan wel privaat moet zijn eigen belangen, doelstellingen en visie met betrekking tot een project formuleren. 

• Stel een onafhankelijke procesmanager aan die verantwoordelijk is voor de belangen van alle partijen en een goede onderlinge relatie tussen partijen. 

• De projectmanager moet ervoor zorgen dat de belangen, doelstelling en visie van alle partijen in één project verenigd kunnen worden. 

• Stel vanuit de betaaldvoetbalorganisatie en de gemeente mensen aan die over goede communicatieve vaardigheden beschikken, ervaring hebben en het vertrouwen van de 

achterban genieten. 

• De gemeenten en de betaaldvoetbalorganisatie hebben een grote achterban waarnaar gecommuniceerd moeten worden voor het creëren van draagvlak. 

• Maak afspraken over wie verantwoordelijk is voor welke planontwikkelingskosten en hoe dit risico beheerst kan worden. 

• Betaaldvoetbalorganisaties moeten vertrouwen creëren door het opstellen van een realistische lange termijn visie, transparantie in de organisatie en openheid naar de 

buitenwereld. 

• Sportieve resultaten op korte termijn hebben invloed op het draagvlak van de stadionontwikkeling. 

• Creëer onderling vertrouwen tussen partijen door het opstellen van een vlekkenplan of een ontwerp stedenbouwkundig plan. 

• De besluitvormingsprocedures bij publieke organisaties nemen meer tijd in beslag dan bij private organisaties. 

  

Organisatiestructuur 

Samenwerking 

Samenwerking en vertrouwen 

Samenwerking 

Vertrouwen 

 

Communicatie en vertrouwen 

Samenwerking en vertrouwen 

Vertrouwen 

Vertrouwen 

Vertrouwen 

Samenwerking 

Stap 2: Locatiekeuze 

• Stel met de andere initiërende partijen locatie-eisen op. 

• Onderzoek de mogelijkheden op geschikte locatie(s). 

 

Locatie en bereikbaarheid 

Locatie, waarde voor de stad/regio en 

voorzieningen niveau omgeving 

 

Stap 3: Planvorming 

• De organisatiestructuur is afhankelijk van de rol van partijen en wie de opdrachtgevers is. De opdrachtgever kan zijn de gemeente, publieke partij(en) of een publiek private 

samenwerking. 

• Laat de afzetbaarheid van het omliggend vastgoed toetsen door een marktpartij. 

• Bepaal welke partijen nodig zijn voor het verdere ontwikkelingstraject, stel selectiecriteria op en betrek ze tijdig bij het project. 

 

• Stel een communicatieplan op voor zowel de interne als externe communicatie. 

• Een goede samenwerking en het bundelen van kennis van partijen is van groot belang om een goed functionerend stadion en stadiongebied te kunnen ontwikkelen. 

• Overtuig supporters van het belang van een nieuw stadion door positieve punten te blijven benadrukken.  

• Probeer het verlies van eventuele verliezers in een stadionproject te beperken en voorkom dat ze tegenstander worden.  

• Creëer een stadiongebied dat ook meerwaarde heeft voor mensen die geen binding hebben met de betaaldvoetbalorganisatie. 

• De ontwikkeling van een nieuw stadion mobiliseert meer mensen (zowel voor- als tegenstanders) dan andere projecten. Tegenstanders moeten met goede argumenten 

overtuigd worden van het belang van het nieuwe stadion en het omliggende gebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarde voor de stad/regio 

 

 

Organisatiestructuur 

 

Verhuurbaarheid 

Organisatiestructuur en 

samenwerking 

Communicatie 

Samenwerking 

Communicatie 

Communicatie 

 

Communicatie 

Stap 4.1: Programma van eisen stadiongebied 

• Stel een programma van eisen op voor het stadiongebied met daarin de eisen en behoeften van de betaaldvoetbalorganisatie, gemeente en andere toekomstige gebruikers. 

 

Alle kwaliteitsaspecten op 

stadiongebied-niveau 

 

Stap 4.2: Programma van eisen stadion 

• Stel een programma van eisen op voor het stadion met daarin de eisen en behoeften van de betaaldvoetbalorganisatie, KNVB, FIFA, UEFA en andere toekomstige 

gebruikers.  

 

Alle kwaliteitsaspecten op  

stadion-niveau 

 

Stap 5.1: Ontwerpen & uitwerken stadiongebied 

• Toets het ontwerp gedurende de ontwerpfase aan het programma van eisen en op financiële haalbaarheid. 

  

Samenwerking en vertrouwen 

Stap 5.2: Ontwerpen & uitwerken stadion 

• Toets het ontwerp gedurende de ontwerpfase aan het programma van eisen en op financiële haalbaarheid. 

  

Samenwerking en vertrouwen 

Tabel 4.2: Aandachtspunten ontwikkelingsproces
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5.  Cases 

 

5.1 Inleiding 

Na het theoretische onderzoek in de voorgaande hoofdstukken zal met de beschikbare informatie en opgedane 

kennis in dit hoofdstuk de ervaringen vanuit de praktijk onderzocht worden. Hiervoor zijn twee casestudies 

uitgevoerd, als eerste naar het Parkstad Limburg stadion en als tweede naar stadion de Euroborg. Deze 

casestudies zijn gekozen, omdat:  

• De stadions en de stadiongebieden na het jaar 2000 zijn opgeleverd. 

• De stadions over een middelgrote capaciteit beschikken (15.000 tot 30.000 zitplaatsen). 

• De ontwikkeling van het omliggende gebied afgerond of in een vergevorderd stadium is. 

 

Om informatie over deze casestudies te verkrijgen zijn interviews uitgevoerd. Bij de interviews naar deze 

casestudies is onderzocht welke kwaliteitsaspecten van belang waren en hoe invulling is gegeven aan deze 

kwaliteitsaspecten. Daarnaast worden ook de belangrijke punten uit de initiatief- en ontwikkelingsfase van het 

ontwikkelingsproces en de rol van de verschillende actoren onderzocht. Deze informatie wordt verkregen door 

het interviewen van betrokken partijen. Voor beide casestudies zijn in ieder geval de 

betaaldvoetbalorganisatie, gemeente en projectontwikkelaar geïnterviewd. Daarnaast zijn voor beide cases 

nog twee andere partijen geïnterviewd die een belangrijke rol vervulden in het proces. Bij de case Parkstad 

Limburg stadion is hiervoor gekozen voor de architect Jan Dautzenberg en de ontwikkelende belegger van de 

commerciële ruimten Wyckerveste. Bij de case Euroborg is gekozen om de supportersvereniging en de 

aannemer te interviewen. Hierdoor zijn voor beide cases uiteindelijk vijf partijen geïnterviewd, waardoor een 

realistisch beeld ontstaat over het verloop van de ontwikkeling. 

 

Voor de interviews is een algehele vragenlijst opgesteld, die te vinden is in bijlage C. Deze vragenlijst bevatten 

alle mogelijke vragen die gesteld zijn. Deze vragen zijn onder verdeeld in zes groepen: 

1. Inleiding 

2. Het ontwikkelingsproces 

3. Het stadiongebied 

4. Het stadion 

5. Algemene vragen 

6. Afsluiting 

Per interview is vervolgens een aantal vragen geselecteerd. De vragen uit de delen inleiding, algemene vragen 

en afsluiting zijn tijdens alle interviews aanbod gekomen. De vragen uit de overige delen zijn per interview 

geselecteerd en aangepast op basis van de kennis die een bepaalde actor van de stadionontwikkeling heeft.  

 

5.2 Parkstad Limburg Stadion 

Het Parkstad Limburg stadion is gelegen in Kerkrade en vormt de thuisbasis voor de betaaldvoetbalorganisatie 

Roda JC Kerkrade en is 15 augustus 2000 geopend. Het Parkstad Limburg stadion maakt deel uit van de 

gebiedsontwikkeling Rodaboulevard op industrieterrein de Locht. Om meer over de ontwikkeling van het 

Parkstad Limburg stadion en de Rodaboulevard te weten te komen zijn 5 personen geïnterviewd die bij de 

ontwikkeling van dit stadion betrokken waren (tabel 5.2). Aan de hand van deze interviews is verderop in deze 

paragraaf een uitgebreide beschrijving van het Parkstad Limburg stadion te vinden. In deze omschrijving komen 

het ontwikkelingsproces, het stadiongebied en het stadion uitgebreid aan bod. De uitwerkingen van de 

individuele interviews zijn terug te vinden in bijlage D. 
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Geïnterviewde Actor Datum interview 

Marco l’Abee Roda JC 24-06-2011 

Gerrit van Ooien Gemeente Kerkrade 24-06-2011 

Matthé van Baalen ARCADIS Maastricht (ontwikkelaar stadion) 15-07-2011 

Hessel Meijer Wyckerveste adviseurs (ontwikkelaar-belegger) 28-06-2011 

Jan Dautzenberg Jan Dautzenberg architecten 05-07-2011 

Tabel 5.1: Geïnterviewde actoren casestudy Parkstad Limburg Stadion 

5.2.1 Ontwikkelingsproces 

Halverwege de jaren ’90 hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente Kerkrade en Roda 

JC. Het bestaande stadion was verouderd en voldeed niet meer aan de eisen van het moderne voetbal. Daarom 

hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente Kerkrade en Roda JC over de renovatie van het 

bestaande stadion of een nieuw stadion te bouwen. Mede doordat de locatie midden in een woonwijk niet 

optimaal was werd gekozen voor een nieuwbouw stadion. Hierop werden enkele locaties binnen de gemeente 

Kerkrade bestudeerd. Als snel bleek de locatie op industrieterrein “de Locht” het meest geschikt. Bij deze 

beslissing speelde de bereikbaarheid per auto een belangrijk rol. Deze locatie is namelijk gelegen aan de 

stadsautoweg Heerlen. Voorheen was dit gebied een vuilnisbelt en sinds de gemeentelijke herindeling van 

1982 was het grondgebied van de gemeente Kerkrade. De gemeente Kerkrade had nog geen visie op dit 

gebied. Het bestemmingsplan voor dit gebied stamde nog uit de tijd dat dit gebied eigendom was van de 

gemeente Heerlen. Dit bestemmingsplan schreef de functie industriële bedrijvigheid voor, waardoor de 

realisatie van een stadion in eerste instantie niet mogelijk was. Om toch een stadion te kunnen realiseren op 

deze locatie werd besloten het bestemmingsplan te herzien en de functie te wijzigen waardoor het gebied 

geschikt werd voor de realisatie van een stadion en perifere detailhandel. Door perifere detailhandel in het 

gebied toe te staan moest het mogelijk worden om de ruimtes onder de tribunes te ontwikkelen waardoor het 

stadion financieel haalbaar zou worden. Het begrip perifere detailhandel werd beperkt tot de functies 

bouwmarkten, keukens, sanitair en tuinmeubilair. Daarnaast waren er contacten met Hornbach die zich nadat 

ze niet welkom waren op de Woonboulevard in Heerlen graag bij het stadion wilden vestigen. De wijziging van 

het bestemmingsplan verliep niet zonder enige weerstand. Vooral ondernemers uit zowel Heerlen als Kerkrade 

tekenden bezwaar aan tegen de ontwikkeling van perifere detailhandel. Deze ondernemers zagen de 

ontwikkeling als bedreiging voor hun eigen winkelgebieden (Heerlen-centrum, Kerkrade-centrum en de 

Woonboulevard). Na bezwaar procedures tot aan de Raad van State werd het bestemmingsplan uiteindelijk 

toch goedgekeurd. 

 

De gemeente Kerkrade zag voornamelijk het belang voor de regio van dit gebied, zo kreeg het Parkstad gebied 

een tweede herkenbare ingang langs de stadsautoweg Heerlen. Aan de Noordkant bevindt zich immers de 

Woonboulevard en de Rodaboulevard zou zich moeten ontwikkelen tot de herkenbare ingang aan de zuidzijde. 

Om de weerstand van de belangenorganisaties en gemeente Heerlen op de komst van het gebied te beperken 

en de waarde die het gebied moet krijgen voor de Parkstad regio te benadrukken, is de naam van het stadion 

voor enkele miljoenen euro’s verkocht aan de Parkstad gemeenten. Zodoende heet het stadion “Parkstad 

Limburg stadion”. Met deze miljoenen die betaald werden door de Parkstad gemeenten voor de naamgeving 

van het stadion kon circa 10% van de totale investeringskosten van het stadion die volgens van Baalen (2011) 

75 miljoen gulden was (circa 35 miljoen euro) gedekt worden. 

 

Nadat het bestemmingsplan rond was. Heeft de gemeente Kerkrade grond voor het stadion en voor de locatie 

van Hornbach tegen de prijs van industriegrond aan Roda JC verkocht, in ruil voor aandelen in het stadion. 

Vervolgens heeft Roda JC een deel van deze grond tegen de (veel hogere) prijs van perifere detailhandel grond 

aan Hornbach verkocht. Hiermee was dit dan ook de eerste financiële injectie in het stadion (circa 12% van de 

totale investering). Daarnaast was Hornbach verantwoordelijk voor de realisatie van 600 gemeenschappelijke 

parkeerplaatsen naast het door hen te bouwen eigen pand. Vervolgens heeft Roda JC in samenwerking met de 
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gemeente Kerkrade en Arcadis (projectmanager) het stadion gebouwd en zijn de commerciële ruimtes onder 

de tribunes verkocht aan beleggende ontwikkelaar Wyckerveste. Deze verkoop leverde circa 15% van de 

investeringskosten op. De gemeente is niet betrokken geweest bij de ontwikkeling van de commerciële 

ruimtes, maar enkel als toezichthouder. Wyckerveste wilde vooral andere functies dan in eerste instantie na de 

wijziging van het bestemmingsplan mogelijk waren. Dit komt omdat het heel moeilijk is om bouwmarkten en 

zaken voor tuinmeubilair onder de tribunes van een stadion te vestigen. Dergelijke bedrijven willen immers een 

grote ruimte terwijl de ruimte die beschikbaar is onder de tribunes van een stadion meer geschikt zijn voor 

bedrijven die minder ruimte nodig hebben of meerdere kleinere ruimten, zoals in een hotel. De overige 

inkomsten voor de financiering van het stadion zijn behaald uit de verkoop van skyboxen, business seats en 

investering van founders. In totaal leverde de inkomsten uit deze drie posten circa 30% van de 

investeringskosten op. De circa 33% van de investeringskosten die men vervolgens nog tekort kwam is door de 

Stadion N.V. geleend bij banken. De stadion N.V., waarin Roda J.C. de grootste aandeelhouder was gevolgd 

door de gemeente Kerkrade, was verantwoordelijk voor de financiering van het stadion. 

 

De kanttekening die bij deze financiële constructie gemaakt moet worden is dat bij opening van het stadion 

Roda JC voor meer dan de helft eigenaar was van het stadion. Dit eigendom is verkregen door de ruil van 

gronden op de oude locatie tegen de grond op de nieuwe locatie, grondverkoop aan Hornbach, verkoop van 

ruimtes onder de tribunes, stadionnaam, skyboxen en business seats. Door financiële problemen bij Roda JC in 

de jaren na opening van het stadion hebben zij aandelen in de Stadion N.V. verkocht aan de gemeente. 

Hierdoor is de gemeente inmiddels voor 87% eigenaar van het stadion en Roda JC nog maar voor ruim 10%. In 

eerste instantie waren de betaaldvoetbalorganisatie en de Stadion N.V. sterk met elkaar verbonden. Zo 

werkten de mensen vaak voor beide bedrijven. Inmiddels zijn deze bedrijven verder uit elkaar gehaald en 

werken mensen niet meer voor de betaaldvoetbalorganisatie en de Stadion N.V.. Waardoor beide partijen hun 

eigen belangen kunnen behartigen en niet met de pet van twee partijen op zitten. (Ooien, 2011) 

 

De Rodaboulevard kent momenteel een andere invulling dan waar een eerste instantie op werd ingezet. Het 

gebied is nu dan ook in mindere maten een concurrent van de Woonboulevard, dan aanvankelijk na de eerste 

bestemmingsplan wijziging de bedoeling was. Door de detailhandel die zich nu vooral op sport en leisure richt 

past een winkel als de Hornbach, die momenteel wel nog op de Rodaboulevard gelegen is, niet meer zo goed in 

het gebied. Hornbach is daarentegen wel heel belangrijk geweest voor de financiële haalbaarheid van het 

stadion. 

 

 
Afbeelding 5.1: Rodaboulevard                   Afbeelding 5.2: Parkstad Limburg stadion 

 

Volgens l’Abee (2011) is het voor een betaaldvoetbalorganisatie bij de ontwikkeling van een stadion belangrijk 

om iemand uit de eigen vereniging met zowel bouwkundige kennis als kennis van de activiteiten die bij betaald 

voetbalorganisatie spelen in het project te betrekken. Partijen (meestal lokale partijen) die betrokken raken bij 

de ontwikkeling en uitvoering van het stadion weten lang niet altijd wat er in een stadion speelt. Bij het 
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Parkstad Limburg stadion waren ook vooral lokale partijen betrokken die weinig tot geen ervaring hadden in 

het bouwen van stadions. 

 

Daarnaast was Wyckerveste graag eerder betrokken bij het project. Volgens Meijer (2011) is het stadion te zeer 

afgestemd op het voetbal in het stadion en minder op de commerciële ruimten onder de tribunes. Ook het 

bestemmingsplan voor de ontwikkeling van de ruimtes onder de tribunes was door het toekennen van de 

functie bouwmarkten en tuincentra niet afgestemd op de markt. Voor de toekomst is het daarom verstandig 

om bij een stadion met een bestemmingsplan te werken dat voldoende mogelijkheden biedt. Als laatste 

profiteert de betaaldvoetbalorganisatie volgens Meijer (2011) en Dautzenberg (2011) te weinig van de 

commerciële partijen in en om het stadion. Een stadion zou volgens hen volledig door deze commerciële 

partijen/ontwikkelingen betaald moeten worden. De betaaldvoetbalorganisatie zou dan gratis het stadion 

moeten kunnen bespelen. De gemeente zou dan alleen faciliterend betrokken zijn. 

5.2.2 Stadiongebied 

Het industrieterrein “de Locht” was eerst een vuilnisbelt en heeft door de komst van het stadion een positieve 

ontwikkeling. Behalve het stadion heeft ook omliggende gebied zich ontwikkeld en bezoeken dagelijks veel 

mensen het gebied. De combinatie van functies in het stadiongebied zorgen ervoor het 7 dagen in de week 24 

uur per dag levendig is waardoor sociale controle ontstaat en zich geen ongewenste activiteiten in het gebied 

afspelen. De grondprijzen zijn sinds de komst van het stadion ook enorm gestegen, waardoor de gemeente 

Kerkrade behalve een economische sterk gebied ook financieel profijt heeft gehad van deze 

stadionontwikkeling. Ook ruim 10 jaar de opening van het stadion blijft het stadiongebied zich nog ontwikkelen 

hierbij speelt de hoge kwaliteit van het gebied en de goede uitstraling en architectuur van het stadion een 

belangrijke rol (Meijer, 2011). 

Naast de al eerder genoemde goede bereikbaarheid per auto is de Rodaboulevard ook bereikbaar per 

openbaar vervoer. Op 4 minuten lopen bevindt zich het busstation Kerkrade stadion (bij dit busstation stoppen 

een zevental lijndiensten). Doordat volgens l’Abee (2011) steeds meer uitsupporters met de bus (touringcar) 

vanaf het eigen stadion komen is bewust gekozen om niet voor een locatie aan een treinstation te kiezen. 

Bereikbaarheid per auto en touringcar was en is volgens l’Abee belangrijker. Volgens Meijer (2011) zou een 

treinstation mooi zijn maar is dat niet noodzakelijk bij de functies werken en winkelen. Indien in de toekomst 

de noodzaak bestaat voor het aanleggen van een treinstation is dat mogelijk. Aan de zuidkant van het gebied 

loopt een spoorlijn, die momenteel niet gebruikt wordt. 

 

Op de Rodaboulevard is volgens Meijer (2011) te weinig gedaan aan gebiedsmanagement. Huurders betalen 

dan ook geen kosten voor gemeenschappelijke zaken zoals sneeuwruimen of inrichting van het gebied. 

Hiervoor zorgen de huurders nu dus zelf (ieder voor zich). Destijds was Wyckerveste blij met elke huurder die 

zich in het gebied wilde vestigen en maakte men geen probleem van het feit dat deze partijen geen service 

kosten wilden betalen. Nu het gebied vrij vol zit wil men juist de uitstraling van het gebied verbeteren. Maar 

achteraf is het moeilijker om huurders zover te krijgen om alsnog servicekosten te laten betalen. De uitstraling 

van het gebied kan verbeterd worden door aankleding met groen, reclamemasten, uniforme reclamedoeken en 

betere bewegwijzering. 

5.2.3 Stadion 

De reden die voor Roda JC van belang was om te kiezen voor de bouw van een nieuw stadion was 

marktvergroting, zowel op het gebied van het aantal supporters als sponsorinkomsten (van Baalen, 2011). In 

het oude stadion konden 6.000 toeschouwers in het nieuwe stadion kunnen 18.900 toeschouwers. Het doel 

van marktvergroting is volgens l’Abee ook gehaald de vaste kern toeschouwers is gegroeid naar 10.000 tot 

11.000 toeschouwers en ook de begroting waarmee Roda JC werkt is sinds de ingebruikname van het Parkstad 

Limburg stadion gestegen. Het stadion is meestal niet uitverkocht, daarom was het volgens l’Abee (2011) beter 

geweest als het stadion kleiner was geweest (circa 15.000 plaatsen). Bij de ontwikkeling van het stadion is 
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rekening gehouden met uitbreidingsmogelijkheden. Het stadion kan indien noodzakelijk in de toekomst 

worden uitgebreid tot 32.000 plaatsen. De uitbreidingsmogelijkheden tot deze capaciteit zijn meegenomen 

vanwege de mogelijke toekomstige fusie (begin 21
ste

 eeuw) van Roda JC met Fortuna Sittard en MVV tot FC 

Limburg. Deze fusie is er nog niet en lijkt voorlopig ook nog niet te komen.  

 

Het Parkstad Limburg stadion kenmerkt zich onder andere door zijn architectuur, waar volgens l’Abee veel geld 

aan besteed is. Het stadion is ontworpen door architect Dautzenberg. Dautzenberg (2011) zegt dat architecten 

weinig weten van wat er in een stadion nodig is en wat zich daar allemaal afspeelt. Architecten moeten daarom 

volgens hem ook de FIFA, UEFA en KNVB normen die aan stadions gesteld worden gebruiken bij het ontwerp. 

Het Parkstad Limburg stadion voldoet, in tegenstelling tot vele andere moderne stadions, aan al deze eisen. 

Daarnaast was het voor Dautzenberg erg leerzaam om veel andere stadions te bezichtigen. 

 

Bij het Parkstad Limburg stadion is gekozen voor een speelveld dat multifunctioneel gebruikt kan worden 

zonder dak. Dit zorgt ervoor dat het niet mogelijk is om veel grote evenementen/concerten in het stadion te 

organiseren. Partijen die deze grote evenementen organiseren nemen geen risico met het weer en kiezen 

daarom voor indoor locaties. In het verleden heeft wel het Wereld Muziek Concours en één concert van André 

Rieu (in 2004) in het Parkstad Limburg stadion plaatsgevonden. Ondanks het open dak beschikt het stadion 

naast veldverwarming ook over tribuneverwarming. Deze veld- en tribuneverwarming kost Roda JC in de 

wintermaanden veel geld, daar staat wel tegenover dat het comfortniveau voor de gebruikers hierdoor stijgt 

(l’Abee, 2011).  

 

Het stadion kan betreden worden via vier grote trappenhuizen op de hoeken. Deze trappenhuizen komen uit 

op de omloop die gelegen is op niveau 2 van het stadion. De omloop gelegen achter de tribunes is voorzien van 

kiosken en toiletten. Via de omloop komen supporters vervolgens op de tribunes. Deze entrees van de tribunes 

bevinden zich dus op niveau 2, waardoor de afstand tot de omloop voor alle supporters wordt beperkt. Voor 

het comfort van de toeschouwers zijn naast een goede catering ook goede en schone stoelen van belang. Op 

de tribunes zijn enkele bordessen gelegen voor mindervaliden. Daarnaast speelt Roda JC met een 

seniorentribune (voor 60+’ers) in op de vergrijzing. Op deze tribunes staat de muziek zachter en wordt koffie 

aangeboden. Om met het stadion ook in de toekomst in te spelen op de vergrijzing wordt momenteel 

onderzocht of het verstandig is roltrappen bij het stadion aan te leggen. 

 

De veiligheid in het stadion wordt op diverse manieren bewaakt. Het veld en de tribunes zijn van elkaar 

gescheiden door middel van een droge gracht. Volgens l’Abee vormt deze gracht geen belemmering voor de 

sfeer in het stadion. De veiligheid in tribunevakken wordt bewaakt door een modern camerasysteem en 

elektronisch aangestuurde poortjes die de supportersvakken scheiden.  

 

Het hoofdgebouw van het stadion gelegen aan de hoofdtribune beschikt naast de nodige voorzieningen voor 

spelers, staf, officials en medewerkers van Roda JC over businessruimten en skyboxen. Deze businessruimten 

worden tijdens wedstrijddagen gebruikt (voor en na de wedstrijden). Buiten de wedstrijden in het stadion 

worden deze ruimtes commercieel geëxploiteerd. Omdat de gemeente Kerkrade nu voor het grootste deel 

eigenaar is van de stadion N.V., neemt de gemeente hierbij een belangrijke rol in. In de voorbereiding op de 

bouw van deze businessruimtes is niet optimaal samengewerkt tussen de installateurs. De vrije hoogte van 

deze ruimtes was 4 meter, maar doordat veel installaties op verschillende hoogtes onder elkaar zijn geplaatst is 

veel van deze hoogte verloren gegaan en blijft nog maar minder dan 3 meter over. Dit werd mede veroorzaakt 

door de tijdsdruk in de bouw, omdat het stadion voor de start van het seizoen 2000-2001 geopend moest 

worden. Hierdoor is de werkvoorbereiding voor de bouw niet optimaal geweest. Ook skyboxen waren ten 

tijden van de opening van het stadion erg interessant voor Roda JC. In de huidige tijdsperiode (medio 2011) 

neemt de interesse voor deze skyboxen af en onderzoekt Roda JC hoe hier in de toekomst mee om moet 

worden gegaan. Volgens l’Abee is in het hoofdgebouw van het stadion de locatie voor de (media)interviews erg 

goed gekozen. Op een rustige plek in de hoek van het gebouw, zodat de media rustig haar werk kan doen. 
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Het stadion onderscheidt zich volgen l’Abee (2011) in architectuur, vormgeving, netheid en reinheid van het 

stadion. Slechte punten zijn het hoge energieverbruik en de lage plafonds in businessruimten. Succesfactoren 

zijn de indeling van het stadion, parkeerfaciliteiten, zicht op het veld ook vanaf de businessruimten en een 

volledig verwarmt stadion. 

 

5.3 Euroborg (Groningen) 

Het Euroborg stadion gelegen in Groningen vormt de thuisbasis voor betaaldvoetbalorganisatie FC Groningen 

en is op 13 januari 2006 geopend. Het Euroborg complex bevat naast het stadion nog diverse andere functies 

en maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling Europapark. In het gebied gelegen aan de Zuidoost kant van 

Groningen worden functies als wonen, werken, uitgaan en studeren gecombineerd. Daarnaast beschikt het 

gebied over een treinstation en voldoende parkeerplaatsen. Om meer over de ontwikkeling van het Euroborg 

stadion te weten te komen zijn 5 personen geïnterviewd bij de ontwikkeling van dit stadion betrokken waren 

(tabel 5.3). (gemeente Groningen, 2010; FC Groningen, 2004)  

 

Aan de hand van deze interviews is verderop in deze paragraaf een uitgebreide beschrijving van het Euroborg 

stadion te vinden. In deze omschrijving komen het ontwikkelingsproces, het stadiongebied en het stadion 

uitgebreid aan bod. De uitwerkingen van de individuele interviews zijn terug te vinden in bijlage E. 

 

Geïnterviewde(n)  Actor Datum interview 

Jepko van Roon & Matthias Mulder FC Groningen 13-07-2011 

Bert Popken Gemeente Groningen 06-07-2011 

Peter Zeegers Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij 08-07-2011 

Fred van Urk BAM (uitvoering) 19-07-2011 

Dian de Bruin Supportersvereniging FC Groningen 06-07-2011 

Tabel 5.2: Geïnterviewden actoren casestudy Euroborg stadion 

5.3.1 Ontwikkelingsproces 

De ontwikkeling van het Euroborg stadion op de huidige locatie in het Europapark kenmerkt zich door een 

samenloop van omstandigheden. Het bestaande stadion van FC Groningen “het Oosterpark stadion” was een 

moeilijk beheersbaar gebouw, omdat het midden in een woonwijk gelegen was. Daarnaast verkeerde FC 

Groningen eind jaren ‘90 en in het begin van de jaren ‘00 permanent in financiële problemen. Een manier om 

voorgoed van deze financiële problemen af te komen was door een nieuwe accommodatie waarbij meer 

ruimte is voor commercialisering van het voetbal. Daarnaast kwam door het vertrek van de energiecentrale een 

terrein ter grootte van de Groningse binnenstad vrij. Op een locatie vlakbij het centrum, aan de A7 en aan het 

spoor. Waardoor het voor de gemeente mogelijk was om al deze vraagstukken in één keer op te lossen. 

 

Met deze mogelijkheden is de gemeente in 1998 dan ook gestart met de ontwikkeling van het masterplan 

Europapark. Het totale gebied van 43 hectare is gelegen aan de Zuidoost kant van Groningen. Het masterplan 

verdeelde het gebied in vier verschillende kwadranten met ieder zijn eigen functies: 

• Euroborg: wonen, werken, studeren en uitgaan 

• De Linie: wonen en werken vlakbij de binnenstad 

• Kantorenkwadrant: kantoren met uitsluitend zichtlocaties en woningen 

• Helperpark/NS station: kantoren, wonen en P+R voorziening 
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Afbeelding 5.3: Europapark                    Afbeelding 5.4: Kwadrant Euroborg 

 

In het kwadrant Euroborg was ruimte gecreëerd voor de ontwikkeling van een stadion. Door de slechte 

financiële positie waar FC Groningen in verkeerde, hebben zij zich verder niet met de ontwikkeling van het 

Euroborg kwadrant en het stadion bezig gehouden. Hiervoor zijn vier private partijen gevonden die gezamenlijk 

de ontwikkeling van het Euroborg kwadrant invulling wilde geven. Deze vier partijen waren Ballast Nedam, 

BAM, HBG en Volker Wessels en werkten samen in de ontwikkelingscombinatie G4. Al deze partijen waren 

ontwikkelende aannemers en waren zowel in de ontwikkeling als in de uitvoering actief. Deze partijen werkten 

samen in de Euroborg N.V. waar zij ieder over 25% van de aandelen beschikten. In aanloop naar de realisatie 

fuseerden BAM en HBG, waardoor BAM 50% aandeelhouder werd in de Euroborg N.V.. Ook in de ontwikkeling 

en de bouw waren deze partijen ieder voor eigen objecten verantwoordelijk. 

 

De rol van FC Groningen is in deze stadionontwikkeling beperkt geweest. Door de slechte financiële situatie had 

FC Groningen geen middelen om een sturende rol in deze ontwikkeling in te nemen. FC Groningen heeft dit dan 

ook overgelaten aan de gemeenten en de G4. FC Groningen presenteerde zich wel als huurder van het stadion. 

Om toch enige invloed op de ontwikkeling van het stadion uit te oefenen heeft FC Groningen een projectgroep 

opgericht die de belangen van de betaaldvoetbalorganisatie behartigde. Deze projectgroep wilde ervoor zorgen 

dat het stadion zo functioneel mogelijk werd uit voetbaloogpunt en dat het stadion zo goed mogelijk paste bij 

de identiteit van de club en de supporters. 

 

Als bekend is welke partijen mee willen en kunnen werken aan een stadionontwikkeling is het belangrijk dat 

deze partijen hun ambities met betrekking tot het gebied en het stadion op elkaar af stemmen. Hierbij moet 

besloten worden wat voor een stadion geambieerd wordt en welk budget er beschikbaar is. Deze twee zullen 

ook enigszins met elkaar overeen moeten komen. In eerste instantie waren de ambities met betrekking tot het 

Euroborg stadion veel te hoog met wat financieel gezien mogelijk was. Als de ambities en de financiële 

mogelijkheden ver uit elkaar liggen kost het veel tijd om deze weer op elkaar af te stemmen. 

 

Het stadion is uiteindelijk ontworpen door Wiel Arets. In zijn ontwerp is een multifunctioneel gebouw ontstaan 

waarin een stadion is gesitueerd. Het complex lijkt van de buitenkant ook niet meer op een stadion. Alleen de 

lampen op het dak die van afstand zichtbaar zijn verraden enigszins wat er zich binnenin afspeelt. Het werken 

met een architect is volgens dhr. Popken van groot belang. Veel stadion zijn stadions van bouwers en daar zie 

je de bezuinigingen. Deze bezuinigingen komen de uitstraling van het gebouw en het gebied niet ten goede. 

Kennis van architecten over de indeling van een stadion is beperkt. Op dit gebied is het verstandig gebruik te 

maken van de kennis die hierover aanwezig is bij de betaaldvoetbalorganisatie. Van deze kennis is bij de 

ontwikkeling van de Euroborg nagenoeg geen gebruik gemaakt. Dit werd veroorzaakt doordat FC Groningen 

vanwege hun slechte financiële positie weinig invloed had op de stadionontwikkeling. 

 

Doordat andere functies volledig in het stadion zijn geïntegreerd is het voor de ontwikkeling van het stadion 

van belang dat voldoende partijen op een gegeven moment bereid zijn om hun medewerking te verlenen aan 

het project. Je kampt hierbij met het probleem dat in het begin stadium van het ontwikkelingstraject al partijen 

mee willen werken, maar als het te lang duurt, haken deze partijen weer af. Om tot een haalbare case te 
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komen zullen volgens Zeegers (2011) alle partijen op een gegeven moment “ja” moeten zeggen. Daarom is het 

verstandiger een project te ontwikkelen dat in fasen gerealiseerd kan worden. 

 

Communicatie heeft bij de ontwikkeling van het Euroborg stadion een belangrijke rol vervuld. Tijdens een 

stadionontwikkeling moet gecommuniceerd worden naar diverse groepen zoals; bewoners, supporters, politiek 

en pers. Voor de communicatie naar de bewoners, politiek en pers is destijds een communicatiegroep 

opgericht door de gemeente. De communicatie naar de supporters verliep via FC Groningen. Communicatie 

naar deze groepen is van groot belang zij bepalen uiteindelijk of het project een succes wordt. 

5.3.2 Stadiongebied 

De locatie van het Euroborg kwadrant is gelegen vlakbij het centrum van Groningen. Dit maakt deze locatie 

uniek voor nieuwe stadions. De meeste nieuwbouwstadions liggen verder uit het centrum. Ook de 

bereikbaarheid van deze locatie is goed te noemen, het gebied ligt aan de autosnelweg A7. Daarnaast ligt het 

gebied aan het spoor, waar momenteel een (tijdelijk) treinstation gerealiseerd is en medio 2012 een nieuw 

treinstation geopend wordt. Bij dit treinstation en in het Europapark is ook een bushalte gerealiseerd. Als 

laatste punt van bereikbaarheid is in het gebied veel aandacht besteed aan de bereikbaarheid per fiets, 

hierdoor hebben bezoekers voldoende mogelijkheden om naar het gebied te gaan.  

 

Onder het stadion is een parkeergarage gerealiseerd die wordt geëxploiteerd door het gemeentelijk 

parkeerbedrijf. Deze parkeergarage is niet rendabel en zorgt ervoor dat het gemeentelijk parkeerbedrijf als 

verliezer van het project kan worden benoemd. Deze parkeergarage is niet rendabel omdat buiten 

wedstrijddagen een te hoge bezettingsgraad is gecalculeerd door het gemeentelijk parkeerbedrijf. Daarnaast 

beschikt deze parkeergarage volgens de Bruin (2011) tijdens wedstrijden over te weinig parkeerplaatsen. Het 

grootste deel is namelijk gereserveerd voor sponsoren, waardoor supporters niet direct bij het stadion kunnen 

parkeren en gebruik moeten maken van de P+R parkeerplaats. Deze parkeergarage en de P+R parkeerplaats 

vlak buiten het gebied zorgen ervoor dat in het gebied geen auto’s geparkeerd staan. Dit wordt door de 

betrokken actoren als sterk punt van het gebied benoemd. Voor de uitsupporters is een aparte afgesloten 

parkeerplaats gerealiseerd. Deze parkeerplaats is bereikbaar via een aparte afslag op de autosnelweg A7. 

Vanuit deze parkeerplaats kunnen deze supporters via een tunnel in het uitvak van het stadion terecht komen. 

Van Urk (2011) vindt het niet klantvriendelijk om supporters door een tunnel naar hun vak te sturen, maar wel 

functioneel. 

 

Een stadiongebied heeft geen levensvatbaar bestaan als daar enkel een stadion staat waar af en toe een 

wedstrijd wordt gespeeld. Een stadion moet meer zijn dan alleen een plaats waar eens in de twee weken een 

wedstrijd wordt gespeeld. Dit moet gerealiseerd worden door andere functies bij het stadion en in het 

omliggende gebied te vestigen. Deze functies moeten los van het stadion kunnen functioneren, maar ook 

mogelijkheden bieden voor de stadionbezoeker na een stadionbezoek. Het gebied moet zo worden ingericht 

dat het 7 dagen in de week 24 uur per dag gebruikt wordt. In een stadiongebied is ook de functie wonen 

mogelijk. De geluidsoverlast die deze bewoners van de omliggende functies ondervinden blijven binnen de 

normen. Daarnaast weten kopers of huurders die bij een stadion gaan wonen dat daar af en toe een wedstrijd 

wordt gespeeld. Ook de inrichting van het omliggende gebied is belangrijk voor een stadiongebied. Op dit punt 

moet niet (zoals bij de Euroborg wel is gedaan) bezuinigd worden, want dat gaat ten kosten van de uitstraling 

van het gebied. Bij het Euroborg heeft men er wel goed aan gedaan om in het gebied rondom het stadion geen 

losse stenen te gebruiken. Hiermee wordt geweld en vandalisme voorkomen en komt zodoende de veiligheid in 

het gebied te goede. 

 

Een slecht punt in het stadiongebied van de Euroborg is dat het project een lange doorlooptijd heeft. Het 

stadion is in 2006 opgeleverd. In de rest van het gebied wordt medio 2011 nog volop gebouwd en daarnaast 

moeten nog diverse projecten van start gaan. Dit zorgt ervoor dat de leefbaarheid in het gebied nog niet 
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optimaal is. Volgens van Urk (2011) duurt het nog wel 5 tot 10 jaar voor de leefbaarheid en gezelligheid in het 

gebied goed is. Daarnaast wordt in alle kwadranten van het Europapark iets gebouwd en niet één kwadrant om 

vervolgens door te gaan met het volgende kwadrant. 

5.3.3 Stadion 

Het Euroborg stadion wordt door de actoren als een uniek stadion gezien. Het terrein rondom het stadion is 

verhoogd het ligt op een terp, waardoor je op niveau twee het stadion binnenkomt. Hierdoor lijkt het of het 

stadion verdiept in de grond ligt wat niet het geval is. Op dit niveau is ook de omloop van het stadion gelegen. 

Deze omloop met zicht op het veld ontstaat door de twee ringen die het Euroborg stadion heeft. Deze 2 ringen 

zijn uniek voor een middelgroot stadion met 20.000 zitplaatsen. Meestal hebben stadions van een dergelijke 

capaciteit maar een ring. Op de omloop zijn ook plaatsen gecreëerd voor mindervaliden. De bovenste rij 

stoelen is hier verwijderd waardoor mindervaliden en hun begeleiders vanaf de omloop een goed zicht hebben 

op het veld. Rondom het stadion is het terrein erg glooiend. Dit maakt het voor mindervaliden die met het 

openbaar vervoer komen niet gemakkelijk om in het stadion te komen. Mindervaliden die met de auto komen 

kunnen wel eenvoudig de omloop bereiken via de lift vanuit de parkeergarage. 

 

De tribunes liggen kort op het veld en tussen de tribunes en het veld is geen gracht gerealiseerd. Hiervoor is 

gekozen om supporters klantenvriendelijk te kunnen ontvangen en niet als beesten in een kooi te stoppen. 

Omdat geen gracht gerealiseerd is kunnen supporters in principe eenvoudig het veld op stappen. Hiermee is de 

Euroborg het eerste Nederlandse stadion dat deze Engelse stijl hanteert. Dit concept is volgens van Roon & 

Mulder (2011) over al in Nederland te realiseren zolang maar goed naar de supporters wordt gecommuniceerd. 

Bij FC Groningen is deze communicatie goed verlopen. Door naar de supporters te communiceren dat hen een 

uniek stadion wordt aangeboden, waarin de supporters een prima zicht op het veld hebben. Zodra hier 

misbruik van wordt gemaakt zullen de gevolgen extreem zijn. In twee gevallen zijn deze extreme gevolgen tot 

uiting gekomen door middel van een levenslang stadionverbod. Volgens de Bruin (2011) is het stadion zonder 

gracht sfeerverhogend het enige nadeel is dat supporters niets hebben om spandoeken aan op te hangen, dit 

wordt weer als sfeerverlagend ervaren. Een ander sterk punt dat sfeerverhogend werk is de indeling van het 

stadion met stoeltjes. Het stadion is doordat de stoeltjes in de hoeken doorlopen in een ronding een groot 

geheel. Indien in de hoeken geen stoeltjes staan bestaat een stadion uit vier aparte tribunes, waardoor het 

geen geheel is en de sfeer negatief beïnvloed wordt. 

 

De veiligheid in het stadion tussen de supportervakken wordt gerealiseerd door de aanleg van vier 

veiligheidscompartimenten. Doordat de fanatieke thuissupporters en uitsupporters aan twee verschillende 

kanten van het stadion zitten zullen ze vanuit hun eigen veiligheidscompartiment, eerst naar een tussenliggend 

veiligheidscompartiment moeten gaan voordat ze bij elkaar kunnen komen. Hierdoor krijgen 

veiligheidsbeambten meer tijd om op te treden. 

 

Het Euroborg stadion is volgens van Roon & Mulder (2011) niet perfect. Een perfect stadion ontwikkelen is 

volgens hen dan ook vrijwel onmogelijk. Dit komt door de ontwikkelingen bij de betaaldvoetbalorganisatie, 

hierdoor blijven er altijd punten voor verbetering. Volgens de Bruin (2011) is in de Euroborg te veel beton in 

het zicht. Dit geldt voornamelijk voor de trappenhallen en op de omloop. Inmiddels zijn al diverse voorstellen 

gedaan om deze trappenhallen en de omloop een betere uitstraling te geven. In de praktijk blijkt dat de 

architect hier nog veel over te zeggen heeft. Waardoor het heel moeilijk is hier iets aan te doen. Daarnaast 

straalt het stadion van de buitenkant ook niet uit dat het stadion de accommodatie van FC Groningen is.  

 

Popken (2011) gaf aan dat in een stadion voldoende toilet voorzieningen aanwezig moeten zijn en niet 

bezuinigd moet worden op stoeltjes en catering, omdat deze € 60.000 per wedstrijd aan winst opleveren. 

Volgens de Bruin (2011) zijn op de 2
de

 ring aan de kopse kanten geen toilet en horeca voorzieningen 
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gerealiseerd. Waardoor supporters via de trappenhal naar de omloop moeten om daar naar het toilet te gaan 

of iets eten en drinken te halen. 

 

Doordat de financiële middelen voor het Euroborg stadion beperkt waren is besloten een stadion met een 

monofunctioneel speelveld te creëren. Diverse actoren beschouwen dit als een gemiste kans. Het was volgens 

hen beter geweest een stadion met een multifunctioneel speelveld zonder dak te ontwikkelen. Wel is het dan 

van belang om dan te onderzoeken wat voor soort evenementen in een stadion georganiseerd kunnen worden. 

Voor de Euroborg bleek dat de grote concertorganisatoren, zoals MOJO concerts, niet van plan waren 

concerten te gaan organiseren in de Euroborg als daar een dak op zou komen. Dus is de beslissing om een 

stadion zonder dak te ontwikkelen een weloverwogen beslissing geweest. 

 

Een laatste punt van aandacht voor het Euroborg, waarin actoren elkaar tegen spreken, is de 

uitbreidingsmogelijkheden van het stadion. Het stadion is in eerste instantie gebouwd met een capaciteit van 

20.000 toeschouwers. Volgens diverse partijen was dit een logische keuze, omdat in het oude stadion vaak 

maar 9.000 tot 10.000 mensen zaten terwijl er ruimte was voor circa 13.000 toeschouwers. Daarnaast was een 

stadion voor 20.000 toeschouwers op dat moment ook het hoogst haalbare. Door de verbeterde sportieve 

prestaties sinds de ingebruikname van de Euroborg is het stadion sinds de opening meestal uitverkocht. 

Inmiddels is daarom het stadion intern uitgebreid tot circa 22.500 plaatsen door her en der extra rijen te 

creëren. Volgens de meeste partijen kan het stadion wel uitgebreid worden, maar zijn de kosten daarvoor 

hoger dan de bouw van een nieuw stadion. Dit wordt volgens hen veroorzaakt doordat hier sprake is van een 

multifunctioneel gebouw waarin een stadion is gerealiseerd. Een multifunctioneel gebouw is dus iets anders 

dan een multifunctioneel stadion. Een multifunctioneel gebouw is een gebouw waarin meerder functies 

gecreëerd zijn. Hierbij is dus geen sprake van een multifunctioneel speelveld. Een eventuele versteviging van de 

stadionconstructie zou dwars door de andere gebouwen en de parkeergarage heen moeten. Waardoor de 

kosten hiervoor anderhalf keer hoger zijn dan de bouw van een nieuw stadion. Volgens van Urk (2011) is 

daarentegen in de constructie van het stadion wel al rekening gehouden met uitbreidingsmogelijkheden en de 

realisatie van een 3
de

 ring. Volgens van Urk zal een eventuele 3
de

 ring alleen de architectonische uitstraling van 

het stadion negatief beïnvloeden. 

 

5.4 Conclusie 

Aan de hand van de casestudies naar het Parkstad Limburg stadion en de Euroborg is het gelukt om een aantal 

interessante leerpunten uit de praktijk te halen. Deze leerpunten kunnen een bevestiging, aanvulling of een 

tegenstelling zijn op de bevindingen in de voorafgaande hoofdstukken. De (leer)punten die naar voren zijn 

gekomen uit de casestudies kunnen zowel positieve als negatieve punten zijn uit één of beide case(s). 

 

De leerpunten die naar voren zijn gekomen uit de casestudies naar het Parkstad Limburg stadion en de 

Euroborg zijn weergegeven in tabel 5.3 op pagina 73. Deze leerpunten zijn ingedeeld in de diverse stappen van 

het ontwikkelingsproces voor stadions en stadiongebieden en gekoppeld aan de kwaliteitsaspecten of de 

aspecten van het ontwikkelingsproces. Aan de aspecten van het ontwikkelingsproces (communicatie, 

organisatiestructuur, samenwerking en vertrouwen) uit hoofdstuk 4 moet op basis van de casestudies het 

aspect “voortgang” worden toegevoegd. 
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Leerpunt Kwaliteitsaspect(en) Aspect(en) ontwikkelingsproces 

Stap 1: Initiatief 

• Zorg dat de ambities voor de grootte en het type stadion overeenkomen met de financiële mogelijkheden, zorg dat dit duidelijk is voor alle betrokken partijen. 

 

 

 

Samenwerking en voortgang 

Stap 2: Locatiekeuze 

• Zoek naar een locatie waar het stadion, commerciële ontwikkelingen en voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden, zo dicht mogelijk bij het centrum. 

• Zorg voor een goede bereikbaarheid van het stadion per auto, openbaar vervoer en fiets.  

• Houd rekening met belemmeringen die een locatie met zich mee brengt. Belemmeringen kunnen ontstaan door de historie, natuur en omgeving van/in het gebied. 

• Het bestemmingsplan moet de mogelijkheid bieden tot de realisatie van een stadion en andere op zichzelf staande functies. 

 

Locatie 

Bereikbaarheid 

Locatie 

Voorzieningenniveau omgeving en waarde 

voor de stad/regio 

 

Stap 3: Planvorming 

• Ontwikkel een plan dat in fasen gerealiseerd kan worden. 

• Zorg dat de parkeerfaciliteiten financieel rendabel zijn. 

• Ontwikkel een stadiongebied dat 24 uur per dag 7 dagen in de week levendig is. 

 

• Een stadion moet een multifunctioneel gebouw zijn waarin meerder functies gevestigd worden. 

• Creëer voorzieningen die aansluiten bij de vraag van stadionbezoekers (uitloopmogelijkheden na stadionbezoek). 

• Wonen in een stadiongebied is mogelijk als bewoners geen overlast ondervinden van de niet voetbalfuncties. 

• Stel een team samen dat verantwoordelijk is voor de communicatie naar de buitenwereld. 

• Laat de communicatie aan politiek, pers en bewoners door de gemeente doen en laat de communicatie aan supporters door de betaaldvoetbalorganisatie doen. 

• Toekomstige huurders moeten meebetalen aan kosten voor onderhoud en inrichting van het gebied. 

 

 

Verhuurbaarheid 

Clustering en synergie en veiligheid in het 

stadiongebied 

Clustering en synergie 

Clustering en synergie 

Clustering en synergie 

 

 

Gebiedsmanagement 

 

Voortgang 

 

 

 

 

 

 

Communicatie 

Communicatie 

 

Stap 4.1: Programma van eisen stadiongebied 

• De inrichting van de openbare ruimte in het stadiongebied is belangrijk voor de kwaliteit en uitstraling van het gebied. 

• Zorg voor een inrichting van de openbare ruimte die geen vandalisme agressie en geweld uitlokken. 

• Zorg voor voldoende parkeerplaatsen en fietsenstallingen. 

• Behandel supporters in het stadiongebied klantvriendelijk. 

 

Gebiedsmanagement 

Veiligheid stadiongebied 

Vervoersmanagement 

Veiligheid stadiongebied 

 

Stap 4.2: Programma van eisen stadion 

• Zorg dat het stadion goed toegankelijk is voor mindervaliden en ouderen. 

• Zorg voor voldoende en goed bereikbare toilet- en horecavoorzieningen en situeer deze voorzieningen aan een omloop indien mogelijk met zicht op het veld. 

• Situeer de tribunes kort op het veld (indien mogelijk zonder gracht en hekken). 

• Maak van het stadion een geheel door stoelen in de hoeken in een ronding door te laten lopen. 

• Geef supporters de mogelijkheid om spandoeken op te hangen. 

• Maak het speelveld multifunctioneel, ook in stadions waar geen dak op komt. 

• Behandel supporters in het stadiongebied klantvriendelijk. 

• Situeer de vakken voor fanatieke thuis- en uitsupporters aan verschillende kanten in het stadion. 

• Ontwikkel een stadion waar in de constructie rekening wordt gehouden met uitbreidingsmogelijkheden. 

 

Toegankelijkheid 

Comfort 

Sfeerbeleving 

Sfeerbeleving 

Sfeerbeleving 

Speelveld en flexibiliteit 

Veiligheid in het stadion 

Veiligheid in het stadion 

Beschikbare ruimte 

 

Stap 5.1: Ontwerpen & uitwerken stadiongebied 

• Beperk de doorlooptijd van de bouwwerkzaamheden in het gebied, zodat het gebied zo snel mogelijk leefbaar wordt. 

• Situeer parkeerplaatsen en fietsenstallingen zodanig dat ze gunstig liggen voor het gebruik van het stadion, maar ook voor de omliggende functies. 

• Laat de betaaldvoetbalorganisatie meedeken in de ontwikkeling van het stadiongebied. 

• Veiligheidsvoorzieningen moeten wel aanwezig zijn in het stadiongebied maar moeten niet ervaren worden. 

 

 

Verhuurbaarheid en vervoersmanagement 

 

Veiligheid stadiongebied 

 

Voortgang 

 

Samenwerking 

 

Stap 5.2: Ontwerpen & uitwerken stadion 

• Betrek een architect bij de ontwikkeling voor het ontwerp van de buitenkant van het stadion. 

• Laat de betaaldvoetbalorganisatie meedenken in de ontwikkeling van de binnenkant van het stadion. 

• Beperk de invloed van de architect voor de binnenkant van het stadion, vooral op plaatsen waar het stadion niet is afgewerkt (zoals grote vlakken beton in het zicht).  

• Laat bezoeker het stadion op hoger niveau het stadion binnenkomen (circa halverwege de tribune). 

• Zorg voor voldoende toilet- en horecavoorzieningen en bezuinig hier niet op (dit geldt ook voor toiletvoorzieningen in skyboxen). 

• Veiligheidsvoorzieningen moeten wel aanwezig zijn in het stadion maar moeten niet ervaren worden. 

 

 

 

Sfeerbeleving 

Comfort 

Comfort 

Veiligheid in het stadion. 

 

Organisatiestructuur 

Samenwerking 

 

Tabel 5.3: Leerpunten casestudies 
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6. Ontwikkelingsmodel 

 

6.1 Inleiding 

Nu alle benodigde informatie uit zowel de theorie als de praktijk verzameld is, zal in dit hoofdstuk aan de hand 

van deze informatie het ontwikkelingsmodel voor stadions en stadiongebieden gemaakt worden. Om tot een 

goed ontwikkelingsmodel te komen is een aantal stappen noodzakelijk. Allereerst wordt aan de hand van het 

theoretisch en praktisch vooronderzoek een aantal voorwaarden opgesteld waaraan het model moet voldoen. 

Met deze voorwaarden als uitgangspunten zal een concept ontwikkelingsmodel voor stadions en 

stadiongebieden gemaakt worden. Vervolgens zal dit model getest worden door middel van een 

stadionontwikkeling waar momenteel aan gewerkt wordt. Door het model te testen (validatie) met een 

stadionontwikkeling wordt gekeken of het model goed functioneert. Hierbij is het van belang dat een model 

alle relevante informatie bevat en niet te globaal is, maar ook niet te specifiek. Met de informatie die het 

testen van het model oplevert wordt gekeken of het concept ontwikkelingsmodel moet worden aangepast of 

dat het model goed is. Uiteindelijk zal het concept ontwikkelingsmodel en de informatie verkregen uit de 

validatie leiden tot het definitieve ontwikkelingsmodel. 

 

Het model dat uiteindelijk ontstaat, geeft informatie over wat nu specifiek van belang is voor de ontwikkeling 

van een stadion en het omliggende gebied. Mede doordat de ontwikkeling van stadions continu veranderd zal 

dit model in de loop der tijd aan de hand van nieuwe ontwikkeling in deze sector en ervaringen uit nieuwe 

cases ook weer veranderen. Het model is dus een handvat voor stadionontwikkelingen anno 2011 en zal in de 

toekomst steeds weer bijgewerkt kunnen worden. 

 

6.2 Voorwaarden 

Om tot een goed stadion ontwikkelingsmodel te komen is het belangrijk om te kijken naar je onderzoek en 

welke aspecten van het onderzoek belangrijk zijn voor het model. Hiervoor zijn een aantal voorwaarden 

opgesteld waaraan het model zal moeten voldoen. Of anders gezegd waar het model informatie over moet 

geven. Op basis van het voorafgaande onderzoek zijn de volgende voorwaarden voor een 

stadionontwikkelingsmodel opgesteld. 

 

1. Het model moet de belangrijke stappen in het ontwikkelingsproces van stadions en stadiongebieden 

weergeven. 

2. Het model moet weergeven in welk stadium van het ontwikkelingsproces beslissingen moeten worden 

genomen over aspecten die van belang zijn voor het ontwikkelingsproces. 

3. Het model moet weergeven in welk stadium van het ontwikkelingsproces beslissingen worden genomen 

over welke kwaliteitsaspecten. 

4. Het model moet specifieke aandachtspunten per stap in het ontwikkelingsproces weergeven. 

5. Het model moet informatie geven waar een stadion aan moet voldoen. 

6. Het model moet informatie geven waar een stadiongebied aan moet voldoen. 

 

6.3  Concept ontwikkelingsmodel 

De initiatief- en ontwikkelingsfase voor de ontwikkeling van een stadion en stadiongebied is op te delen in een 

vijftal stappen. In de ontwikkelingsfase kan dan ook nog eens onderscheid gemaakt worden tussen het 

“programma van eisen” en het “ontwerpen & uitwerken” van het complete stadiongebied en het stadion zelf. 

Na elke stap moet een go/no-go beslissing worden genomen. In elk van deze stappen komen een aantal 
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kwaliteitsaspecten aan bod die voor het ontwikkelen van een goed functionerend stadion en stadiongebied van 

belang zijn en/of een aantal aspecten die voor het ontwikkelingsproces van stadions en stadiongebied van 

belang zijn. In figuur 6.1 is het beschrevenen visueel uitgewerkt. 

 

Om het concept stadionontwikkelingsmodel meer tastbaar te maken is in bijlage F het model verder 

uitgewerkt. Hierin staan per stap specifieke aandachtspunten benoemd die van belang zijn voor de stappen die 

weergegeven zijn in figuur 6.1. Daarnaast worden eventuele opmerkingen en/of gevolgen van een 

aandachtspunt evenals de kwaliteitsaspecten en/of de aspecten uit het ontwikkelingsproces waar een 

aandachtspunt invloed op heeft benoemd. Om door te gaan naar een eventuele volgende stap (go/no-go 

beslissing) is het belangrijk aandacht te besteden aan alle punten die bij een stap aan bod komen en na te 

denken over de gevolgen die bepaalde keuzes hebben. 
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Figuur 6.1: Concept ontwikkelingsmodel stadions en stadiongebieden 
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6.4 Validatie 

Om uiteindelijk een goed ontwikkelingsmodel af te leveren is het belangrijk om te weten wat mensen in de 

praktijk vinden van het model wat tot op heden geproduceerd is. Hiervoor is het model voorgelegd aan dhr. 

van Rooijen en dhr. Weijers. Zij zijn namens het ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Venlo betrokken bij de 

ontwikkeling van het Kazernekwartier en MFC de Kazerne in Venlo (het verloop van deze ontwikkeling is terug 

te vinden in bijlage G). Het inzicht dat deze mensen uit de praktijk geven kan ervoor zorgen dat het model moet 

worden aangepast. Deze aanpassing kan bestaan uit verandering van benaming, samenvoegen van elementen, 

toevoegen of verwijderen van elementen in het model. 

 

Het model opzicht laat volgens van Rooijen en Weijers enkele belangrijke stappen uit het ontwikkelingsproces 

van stadions en stadiongebieden zien. Vooral het aspect vertrouwen is volgens dhr. Weijers erg belangrijk om 

een tot de ontwikkeling van een goed functionerend stadion en stadiongebied te komen. Aan de hand van de 

case Kazernekwartier met daarin het stadion MFC de Kazerne is de uitwerking van dit model nader bestudeerd. 

 

Stap 1: Initiatief 

Het initiatief voor de ontwikkeling van een nieuw stadion in Venlo komt van de betaaldvoetbalorganisatie VVV-

Venlo. De rol van de gemeente is pas aan bod gekomen nadat de betaaldvoetbalorganisatie een locatie 

voorgesteld had. Voordat de gemeente akkoord ging met deze locatie hebben zij de mening van de burgers 

gevraagd. Aangezien de burgers tevreden waren met deze locatie, maar het dan wel een evenementenhal 

moest worden heeft de gemeente het project meer naar zich toe getrokken. Bij een stadion met alleen een 

voetbalfunctie was alleen aan de rand van de stad mogelijk geweest. Dan had de gemeente alleen faciliterende 

steun verleend. Voor de ontwikkeling van het stadion is door VVV-Venlo een organisatie opgericht genaamd 

MFC deKazerne B.V., hierin zitten vertegenwoordigers van de betaaldvoetbalorganisatie. De gemeente zal 

hierin gaan participeren en heeft voor de gebiedsontwikkeling een team samengesteld. Een onafhankelijk 

procesmanager is hierbij niet betrokken. Indien noodzakelijk huren partijen adviseurs is voor zaken waar zij zelf 

onvoldoende kennis van hebben.  

 

Voor het model heeft het bovenstaande enkele gevolgen. Het initiatief en de locatiekeuze lopen dermate 

parallel en zijn hebben veel invloed op elkaar dat “stap 1: Initiatief” en “stap 2: Locatiekeuze” het beste 

samengevoegd kunnen worden tot één stap “Initiatief & locatiekeuze”. Daarnaast wordt bij de 

teamsamenstelling geen onafhankelijk procesmanager ingehuurd, maar huren partijen indien zij over 

onvoldoende kennis/mensen beschikken externe adviseurs in.  

 

Stap 2: Locatiekeuze 

Het model komt overeen met de locatiekeuze van het Kazernekwartier. Het bestemmingsplan voldeed eerst 

niet het was immers eerst militairterrein. Momenteel wordt het bestemmingsplan gewijzigd in functies die de 

mogelijkheid bieden tot de realisatie van een stadion en bijpassende functies. Aan deze stap hoeft in de 

uitwerking daarvan niets veranderd te worden wel zal de stap samengevoegd moeten worden met “stap 1: 

Initiatief”. 

 

Stap 3: Planvorming 

De planvorming is een belangrijke stap in het ontwikkelingsproces die veel tijd kost. Van de aandachtspunten in 

het model is een punt niet volledig goed uitgewerkt. Dit is het eerste punt uit de uitwerking waarin wordt 

aangegeven wie de mogelijke opdrachtgevers zijn. Voor het stadion zal de gemeente nooit alleen 

opdrachtgever zijn, maar eventueel wel betrokken zijn in een publiek private samenwerking. Voor de 

gebiedsontwikkeling zal de betaalvoetbalorganisatie afhaken. Hierin zullen de gemeente, private partijen of 

een combinatie van deze partijen in een publiek private samenwerking de opdrachtgevers zijn. Dit 

aandachtspunt zal dan ook aangepast moeten worden in de uitwerking van het model. 
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Stap 4.1: Programma van eisen stadiongebied 

Aan de uitwerking van het gebied wordt nog gewerkt hierdoor is het voor dhr. van Rooijen en dhr. Weijers 

lastig om op deze punten in te gaan. Zover een en ander bij hun bekend is dat in overeenstemming met het 

model en de uitwerking ervan in deze stap, waardoor geen aanpassingen in het ontwikkelingsmodel nodig zijn. 

 

Stap 4.2: Programma van eisen stadion 

Momenteel wordt door de betaaldvoetbalorganisatie en gemeente hard gewerkt aan een programma van 

eisen voor het stadion. Omdat gekozen is voor de bouworganisatievorm DBM(O) is het belangrijk om in het 

programma van eisen zaken specifiek te formuleren omdat je gedurende en na de uitwerking geen invloed 

hebt op het ontwerp. Dit is in overeenstemming met het conceptmodel en de uitwerking daarvan, waardoor in 

deze stap geen aanpassing in het ontwikkelingsmodel nodig is. 

 

Stap 5.1: Ontwerpen & uitwerken stadiongebied 

Voor deze stap geldt dat hier aan gewerkt wordt. Een definitieve inrichting van het terrein is dan ook nog niet 

bekend. Wel zijn er diverse functie clusters op het Kazerneterrein. Het risico van deze indeling is dat de functies 

waar nu nog geen gebruikers voor zijn gevonden gedurende een lange periode niet ontwikkeld zullen worden 

en daardoor de leefbaarheid niet wordt bevorderd. In deze stap zijn geen aanpassingen in het model nodig. 

 

Stap 5.2: Ontwerpen & uitwerken stadion 

Punten die hierin benoemd worden zijn belangrijk om mee te nemen bij het ontwerpen en uitwerken volgens 

de traditionele bouworganisatievorm. Hier kan dan op deze punten gestuurd worden. Bij de 

bouworganisatievorm DBM(O) zullen deze punten in het programma van eisen en/of in het contract met een 

consortium geregeld moeten worden. Daarnaast is het voor een consortium aan te bevelen deze punten mee 

te nemen, omdat dit het ontwerp en de uitwerking van het plan ten goede komt. Om ervoor te zorgen dat deze 

aandachtspunten niet worden vergeten bij een bouworganisatievorm waar de opdrachtgever tijdens het 

ontwerpen en uitwerken weinig invloed heeft, moet een aandachtspunt worden toegevoegd aan de stap 

“programma van eisen stadion”. Met dit aandachtspunt moet erop gewezen worden dat wanneer de 

opdrachtgever door de keuze van de bouworganisatievorm weinig invloed heeft op de stap “ontwerpen en 

uitwerken stadion” deze aandachtspunten geregeld moeten worden in het programma van eisen en/of in 

contracten met opdrachtnemers. 

 

6.5 Definitief ontwikkelingsmodel 

Na het verwerken van de punten zoals deze uit de validatie van het ontwikkelingsmodel zijn gekomen is het 

definitief ontwikkelingsmodel ontstaan. Het model kent dezelfde opbouw als het concept ontwikkelingsmodel, 

maar de inhoud is op een aantal punten gewijzigd ten opzicht van het concept ontwikkelingsmodel. Het 

definitief ontwikkelingsmodel is weergegeven in figuur 6.2 (pagina 80) en de uitwerking van het model is 

weergegeven in tabel 6.1 (pagina 81). 



De ontwikkeling van stadions en stadiongebieden Dennis In den Kleef 

 

  80 

 
Figuur 6.2: Definitief ontwikkelingsmodel stadions en stadiongebieden 
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Uitwerking definitief ontwikkelingsmodel 

Aandachtspunt Opmerking/gevolg Kwaliteitsaspect(en) Aspect(en) ontwikkelingsproces 

Stap 1: Initiatief & locatiekeuze 

Het initiatief kan genomen worden door de gemeente of de betaaldvoetbalorganisatie. De initiatiefneming heeft invloed op de 

rol die partijen innemen in het ontwikkelingsproces. 

Beide partijen kunnen hun eigen redenen hebben voor dit initiatief. De betaaldvoetbalorganisatie wil een beter financiële en sportieve positie creëren. De 

gemeente wil overlast beperken, de betaaldvoetbalorganisatie en/of een gebied een positieve impuls geven. 

 Organisatiestructuur 

Gemeente en betaaldvoetbalorganisatie moeten achter het initiatief staan. Zonder steun van beide partijen wordt de kans tot de realisatie van een nieuw stadion en stadiongebied aanzienlijk verkleind. Dit betekent niet dat de gemeente 

en/of de betaaldvoetbalorganisatie het initiatief ook financieel moeten steunen. 

 Samenwerking 

Stel een team/organisatie samen met daarin vertegenwoordigd: 

� Gemeente 

� Betaaldvoetbalorganisatie 

Selectiecriteria aan te stellen personen: 

� Communicatief sterk 

� Ervaren 

� Geniet vertrouwen vanuit de achterban 

 Samenwerking en vertrouwen 

Gemeente en betaaldvoetbalorganisatie kunnen (individueel) externe adviseurs inhuren. Dit is noodzakelijk als een organisatie over onvoldoende kennis en/of mensen beschikt.  Organisatiestructuur 

Alle betrokken partijen publiek dan wel privaat moeten hun belangen, doelstelling(en) en visie voor het stadion(gebied) 

formuleren en deze naar elkaar communiceren. 

Het begrijpen van de diverse belangen die de bij het initiatief betrokken partijen hebben (samenwerking).  Samenwerking 

Stel een gezamenlijke lijst met realistische en financieel haalbare ambities op (grootte en type stadion). Indien ambities niet realistisch of onhaalbaar zijn gaat veel tijd verloren voordat deze wel goed zijn opgesteld.   Samenwerking en voortgang 

Maak afspraken over wie verantwoordelijk is voor welke planontwikkelingskosten en leg deze afspraken schriftelijk vast. Hiermee wordt de samenwerking bevorderd en onderling vertrouwen gecreëerd.  Samenwerking en vertrouwen 

De betaaldvoetbalorganisatie en gemeente communiceren de belangen en ambities van de stadionontwikkeling naar de eigen 

achterban. Hiermee dient draagvlak gecreëerd te worden. 

Gemeente en betaaldvoetbalorganisatie hebben te maken met een grote achterban.  Communicatie en vertrouwen 

Betaaldvoetbalorganisatie moet realistische lange termijn visie hebben en deze uitstralen. Daarnaast is een transparante 

organisatie en openheid naar de buitenwereld van belang. 

Hiermee ontstaat vertrouwen in de betaaldvoetbalorganisatie en willen commerciële partijen zich aan deze betaald voetbal organisatie binden.  Vertrouwen 

Sportieve resultaten op korte termijn kunnen het draagvlak beïnvloeden. Goede sportieve resultaten trekken meer supporters en sponsoren aan.  Vertrouwen 

Het besluitvormingsproces bij publieke organisaties neemt meer tijd in beslag dan bij private organisaties.  Publieke organisaties zijn gebonden aan procedures met een vaste tijdsduur. Andere partijen moeten hier in de samenwerking rekening mee houden.  Samenwerking 

De locatie moet goed bereikbaar zijn per: 

� Auto 

� Openbaar vervoer (treinstation of bushalte) 

� Fiets 

Door de locatie op diverse manieren bereikbaar te maken krijgen de bezoekers de mogelijkheid om op de voor hen prettigste manier naar het stadion(gebied) te 

komen. 

Een treinstation heeft de voorkeur boven een bushalte. 

Bereikbaarheid  

De locatie ligt bij voorkeur aan een infrastructureel knooppunt. Dan kan voor een groot deel gebruik worden gemaakt van bestaande infrastructuur. Bereikbaarheid en locatie  

De locatie moet voldoende groot zijn voor de ontwikkeling van: 

� Het stadion 

� Commerciële ontwikkelingen 

� Voldoende parkeerplaatsen 

 Locatie  

Kent een locatie belemmeringen op het gebied van: 

� Omgeving 

� Historie 

� Natuur 

Analyseer grondig welke risico’s eventuele belemmeringen met zich meebrengen en bedenk hoe risico’s beheerst kunnen worden. Locatie  

De locatie moet zo dicht mogelijk bij het stadscentrum gelegen zijn.  Locatie  

Het bestemmingsplan moet de mogelijkheid bieden tot de realisatie van een stadion en functies die passen onder de tribunes van 

het stadion. 

Indien het bestemmingsplan niet voldoet, moet een procedure wijziging bestemmingsplan gestart worden. De te realiseren functies moeten los van het stadion 

kunnen functioneren. 

Voorzieningenniveau omgeving 

en waarde voor de stad/regio 

 

Op de locatie moet een grote economische spin-off mogelijk zijn. Hierdoor levert de ontwikkeling een bijdrage aan een gebied of stad. Waarde voor de stad/regio  

Op de locatie moeten dagelijks veel mensen passeren. Gebieden die goed gezien worden hebben meer aantrekkingskracht dan achteraf gelegen locaties. Zichtbaarheid  

Stap 2: Planvorming 

De organisatiestructuur voor de ontwikkeling van een stadion is afhankelijk van de opdrachtgever. Mogelijke opdrachtgevers zijn 

betaaldvoetbalorganisaties, private partij(en) of een publiek private samenwerking. 

De betaaldvoetbalorganisatie is vaak initiatiefnemer voor de ontwikkeling van een stadion, maar door een gebrek aan financiële middelen meestal niet als enige 

partij de opdrachtgever. Betaaldvoetbalorganisatie is meestal betrokken als opdrachtgever in een private samenwerking of een publiek private samenwerking. 

 Organisatiestructuur en 

samenwerking 

De organisatiestructuur voor de ontwikkeling van een stadiongebied is afhankelijk van de opdrachtgever. Mogelijke 

opdrachtgevers zijn gemeenten, private partij(en) of een publiek private samenwerking. 

De ontwikkeling van een stadiongebied komt meestal pas in beeld nadat een partij initiatief neemt voor de ontwikkeling van een nieuw stadion en de 

(mogelijke) locatie bekend is. 

 Organisatiestructuur en 

samenwerking 

Het plan moet in fasen gerealiseerd kunnen worden. Hierdoor wordt de ontwikkeltijd beperkt waardoor partijen minder lang hoeven te wachten alvorens zij zich in een gebied kunnen vestigen.  Voortgang 

Het stadiongebied moet 24 uur per dag, 7 dagen in de week gebruikt kunnen worden en het stadion moet een multifunctioneel 

gebouw zijn, waarin meerdere functies gevestigd kunnen worden. 

Een multifunctioneel stadiongebouw waarin meerder functies, betekent niet dat het stadion ook een multifunctioneel speelveld heeft. Clustering en synergie, veiligheid 

stadiongebied 

 

Om levendigheid in het stadiongebied te creëren zullen meerdere functies in het gebied gerealiseerd moeten worden. Mogelijke 

functies in een stadiongebied zijn; wonen, werken, winkelen, recreëren, scholing en zorg (m.u.v. intensieve zorg). 

Functies moeten aansluiten op het voorzieningen niveau van de omgeving, moeten over een bepaalde aantrekkingskracht beschikken en mogen het 

functioneren van het stadscentrum niet belemmeren. Een stadiongebied kan bepaalde potentiële gebruikers afschrikken. 

Clustering en synergie  

De functies die in het stadiongebied worden gecreëerd moeten voldoen aan de huidige en toekomstige markvraag. Een stadion heeft een levensduur van enkele decennia. Het omliggende gebied moet gedurende deze tijd goed blijven functioneren en niet leeg komen te staan.  Verhuurbaarheid  

Het stadiongebied moet na wedstrijden voldoende uitloopmogelijkheden bieden. Supporters moeten zich ook na de wedstrijd in het gebied kunnen vermaken. Clustering en synergie  

Laat een marktpartij de afzetbaarheid van het vastgoed toetsen.  Verhuurbaarheid  

Een parkeeroplossing moet financieel haalbaar zijn. Dit kan gerealiseerd worden door betaald parkeren of gratis parkeren 

(kosten doorrekenen in huurprijzen) 

Calculeer bij betaald parkeren de juiste bezettingsgraad. Verhuurbaarheid  

Bepaal welke partijen nog meer nodig zijn in het ontwikkelingsproces, stel selectiecriteria op en selecteer partijen. Deze partijen kunnen betrokken worden bij de financiering, ontwikkeling, uitvoering of exploitatie van het stadion en/of het gebied.  Organisatiestructuur 

Betrek eventuele extra partijen bij de planvorming en gebruik hun kennis voor het optimaliseren ervan.   Samenwerking 

Toekomstige huurders en kopers moeten meebetalen aan kosten voor onderhoud en inrichting van de openbare ruimte in het 

gebied. 

Bij verkoop/verhuur moeten afspraken worden gemaakt over te betalen servicekosten, zodat in een later stadium een gebiedsmanager aangesteld kan worden 

om het gebied te onderhouden. 

Gebiedsmanagement  

Stel een communicatieteam samen dat verantwoordelijk is voor productie van communicatiemateriaal. Gemeente is verantwoordelijk voor communicatie naar: 

� Bewoners 

� Pers 

� Politiek 

� Overige belanghebbenden 

De betaaldvoetbalorganisatie is verantwoordelijk voor communicatie naar: 

� Supporters 

Imago  

Communiceer naar geïnteresseerden en betrokkenen hoe het gebied eruit komt te zien. Geef deze mensen een zo realistisch mogelijk beeld van het toekomstige gebied. Imago   

Het stadiongebied moet ook meerwaarde hebben voor mensen die niets met de betaaldvoetbalorganisatie hebben. Maak het gebied door het realiseren van diverse functies voor iedereen toegankelijk. Waarde voor de stad/regio  

Beperk het verlies van eventuele verliezers en voorkom dat zij tegenstander worden. Eventueel kunnen verliezers tegemoet gekomen worden, om hiermee te voorkomen dat zij tegenstander worden.  Communicatie en voortgang 

Overtuig tegenstanders door te wijzen op het maatschappelijke en economische belang van het stadion en het omliggende 

gebied. 

Als tegenstanders bezwaar maken kunnen projecten veel vertraging oplopen. Waarde voor de stad/regio Voortgang 

Stap 3.1: Programma van eisen stadiongebied 

Het stadiongebied moet voldoen aan de eisen en behoeften van: 

� De betaaldvoetbalorganisatie 

� De gemeente 

� Andere toekomstige gebruikers 

 Alle kwaliteitsaspecten op  

stadiongebied-niveau 

 

Het gebied moet op een nette en verzorgde manier ingericht worden.  Een nette en verzorgde uitstraling geeft een positieve impuls aan het stadiongebied. Gebiedsmanagement  

De inrichting van de openbare ruimte moet geen vandalisme, agressie en geweld uitlokken. Voorkom dat losse delen in het gebied liggen, waarmee mensen kunnen gaan gooien. Veiligheid stadiongebied  

De inrichting van de openbare ruimte moet klantvriendelijk zijn. Behandel mensen als klanten dit verbetert hun gedrag. Veiligheid stadiongebied  

Het stadiongebied moet een open en toegankelijke structuur hebben. Stadiongebied moet uitnodigen er naartoe te gaan. Veiligheid stadiongebied  

Het stadiongebied moet over voldoende parkeerplaatsen beschikken.  Minimaal 1 parkeerplaats per 8 plaatsen in het stadion en maximaal 1 parkeerplaats per 4 plaatsen in het stadion. Vervoersmanagement  

Het stadiongebied moet over voldoende fietsenstallingruimte beschikken. Aantal sterk afhankelijk van de afkomst van stadionbezoekers, locatie van het stadion en overige niet voetbal functies in het gebied. Vervoersmanagement  

Stap 3.2 Programma van eisen stadion 

Het stadion moet voldoen aan de: 

� Eisen en behoeften van de betaaldvoetbalorganisatie 

� KNVB normen 

� UEFA eisen 

� FIFA eisen 

� Eisen en behoeften van andere toekomstige gebruikers 

Deze eisen zijn van belang om een stadion geschikt te maken voor de functies die het in de toekomst heeft. Alle kwaliteitsaspecten op  

stadion-niveau 

 

De keuze voor een type speelveld is afhankelijk van het gebruik van het stadion. Bij stadions met enkel een voetbalfunctie kan een 

vast natuurlijk grasveld of kunstgrasveld gerealiseerd worden. In een multifunctioneel stadion kan het beste een uitschuifbaar 

natuurlijk grasveld of een kunstgrasveld gerealiseerd worden. 

De kwaliteit van het grasveld moet goed blijven, ondanks veelvuldig gebruik of minder goede grasgroei omstandigheden. Speelveld  

Creëer een speelveld dat multifunctioneel gebruik kan worden. Indien er geen dak op het stadion komt kunnen in de zomer evenementen op het speelveld georganiseerd worden. Met de keuze voor een type grasveld hoeft 

hierbij geen rekening gehouden te worden, omdat het aantal evenementen beperkt is. 

Speelveld en flexibiliteit  

Creëer een speelveld dat flexibel indeelbaar is. Zodat ook kleinere evenementen in het stadion georganiseerd kunnen worden. Speelveld en flexibiliteit  

Bezoekers moeten in het stadion klantvriendelijk behandeld worden Bezoekers die netjes behandeld worden gedragen zich beter. Veiligheid in het stadion  

Tribunes moeten kort op het veld gesitueerd worden. Dit kan het beste door tribunes direct aan het veld te realiseren zonder 

afscheiding. Eventueel kan uit het oogpunt van veiligheid worden gekozen voor afscheiding d.m.v. een droge gracht. 

Om de veiligheid in stadions waar tribunes direct aan het veld gerealiseerd worden niet in het geding te laten komen, dient duidelijk naar supporters 

gecommuniceerd te worden waarom hiervoor gekozen en wat eventuele consequenties zijn. 

Sfeerbeleving  

De hellingshoek van de tribune ten opzicht van het veld moet een goed zicht geven op het veld en bezoekers geen onveilig gevoel 

geven. 

Zoek naar een optimale hellingshoek die past bij het stadion en de capaciteit (circa 33 graden). Bij een eventuele tweede ring worden de tribunes vaak onder 

een grotere hellingshoek geplaatst 

Comfort  

Laat stoelen in de hoeken doorlopen in een ronding. Maak van het stadion een geheel en niet aparte delen. Sfeerbeleving  

Creëer commerciële ruimtes voor sponsoren en partners. Voorbeelden hiervan zijn skyboxen en businessruimtes. Commerciële voorzieningen  

Het stadiondak boven tribunes moet toeschouwers beschermen tegen wind en regen. Om een stadion veelvuldig 

multifunctioneel te kunnen gebruiken is een volledig afsluitbaar stadiondak noodzakelijk. 

De opbrengsten van veelvuldig multifunctioneel gebruik moeten opwegen tegen de meer kosten van een volledig afsluitbaar stadiondak. Comfort en flexibiliteit  

In een stadion moet een omloop met toilet- en horecavoorzieningen gerealiseerd worden. Deze omloop kan gerealiseerd 

worden met zicht op het veld of zonder zicht op het veld, achter de tribunes of in de droge gracht (indien aanwezig). 

Een omloop met zicht op het veld geniet de voorkeur, supporters kunnen dan immers de wedstrijd blijven volgen. Comfort  

Zorg dat supporters overal in het stadion de wedstrijd kunnen volgen.  Indien dit op sommige plaatsen niet mogelijk is, plaats hier dan tv-schermen. Comfort  

Creëer voorzieningen voor het ophangen van spandoeken.  Sfeerbeleving  

Zorg voor toegankelijkheid en plaatsen voor mindervaliden en ouderen. Denk hierbij aan roltrappen, liften of realiseer op begane grond alle benodigde voorzieningen. Toegankelijkheid  

Situeer de vakken voor fanatieke uit en thuissupporters aan twee verschillende kanten van het stadion. Uit het oogpunt van veiligheid. Veiligheid in het stadion  

Houd in de constructie rekening met uitbreidingsmogelijkheden. Kan op lange termijn een enorme kostenbesparing opleveren, daarnaast kan hiermee de levensduur van het stadion worden verlengd. Beschikbare ruimte  

Mocht de opdrachtgever tijdens de ontwerp- en uitwerkingfase door de keuze van de bouworganisatievorm geen tot weinig 

invloed hebben op het stadionontwerp en de uitwerking hiervan, dan moeten de aandachtspunten van “stap 4.2: Ontwerpen en 

uitwerken stadion” in het programma van eisen of in de contracten met de opdrachtnemer geregeld worden. 

  Organisatiestructuur 

Stap 4.1: Ontwerpen & uitwerken stadiongebied 

Het ontwerp stadiongebied moet voldoen aan het programma van eisen en financieel haalbaar zijn.   Vertrouwen en voortgang 

Het stadiongebied moet over meerdere toegangen tot het gebied beschikken. Bij één toegang kan het gebied vastlopen als zich een ongeluk of iets dergelijks voordoet. Vervoersmanagement  

Situeer parkeerplaatsen en fietsenstallingen zodanig in het gebied dat ze gunstig liggen voor het gebruik van het stadion, maar 

ook voor de omliggende functies. 

Eventueel kan door het anders situeren van functies in het gebied dit geoptimaliseerd worden. Vervoersmanagement en 

verhuurbaarheid 

 

De betaaldvoetbalorganisatie moet betrokken worden bij het ontwerp van het stadiongebied. Betaaldvoetbalorganisatie kent de (logistieke) processen die zich rondom een voetbalwedstrijd in een stadiongebied afspelen. Vervoersmanagement  

Beperk de doorlooptijd van het project en faseer het project zodanig dat bouwwerkzaamheden in delen van het gebied afgerond 

worden en voorkom hiermee dat deelgebieden verschillende keren in een bouwput veranderen. 

Het stadiongebied moet geen bouwput blijven. Het is beter om stuk voor stuk te bouwen, waardoor de eerste delen snel leefbaar zijn en blijven.  Voortgang 

Veiligheidsvoorzieningen dienen wel aanwezig te zijn in het stadiongebied, maar moeten niet ervaren worden. Veiligheidsvoorzieningen die te nadrukkelijk aanwezig zijn (zoals politiemensen) lokken agressie uit. Veiligheid stadiongebied  

Stap 4.2: Ontwerpen & uitwerken stadion 

Stel een architect aan voor de uistraling van het stadion Een onder goede architectuur gebouwd stadion is een meerwaarde voor het stadiongebied. Imago en representativiteit Organisatiestructuur 

Het stadionontwerp moet voldoen aan het programma van eisen en financieel haalbaar zijn.   Vertrouwen en voortgang 

Het stadion moet een symbool zijn voor de stad en het gebied. Het ontwerp van het stadion moet niet zo goedkoop mogelijk gemaakt worden, dit gaat ten kosten van de kwaliteit. Waarde voor de stad/regio en 

representativiteit 

 

De betaaldvoetbalorganisatie moet betrokken worden bij het ontwerp van de binnenkant van het stadion. Betaaldvoetbalorganisatie kent de logistieke processen die zich in een stadion afspelen.  Organisatiestructuur en 

samenwerking 

De invloed van de architect op de binnenkant van het stadion moet na oplevering beperkt kunnen worden. Vooral op niet afgewerkte delen letten, zoals beton in het zicht. Sfeerbeleving  

Zorg dat veiligheidsvoorzieningen wel aanwezig zijn in het stadion, maar dat deze niet ervaren worden. Door goed te communiceren kunnen veiligheidsvoorzieningen tot het minimum beperkt worden. Veiligheid in het stadion  

Skyboxen moeten multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Tijdens wedstrijden om te netwerken, buiten wedstrijden voor zakelijk gebruik. Commerciële voorzieningen  

Bezoekers moeten op een hoger niveau het stadion binnenkomen (circa halverwege de tribune). Creëer op de hoogte waar mensen het stadion binnenkomen ook de omloop. Comfort  

Zorg overal in het stadion voor voldoende en goed bereikbare toilet- en horecavoorzieningen (bezuinig toilet- en 

horecavoorzieningen niet weg). 

Toilet- en horecavoorzieningen moeten snel bereikbaar zijn. Tijdens de rust moet niet te lang gewacht hoeven worden ook al wordt dan veel gebruik gemaakt 

van deze voorzieningen.  

Faciliteiten  

Kleurgebruik in het stadion moet een gunstig effect hebben op de uitstraling van het stadion en daarnaast ook de gebruikers en 

supporters aanspreken. 

Zoek naar een mix tussen uitstraling en sfeer die kleuren meebrengen. Sfeerbeleving  

Tabel 6.1: Uitwerking definitief ontwikkelingsmodel 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk zullen de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek over de ontwikkeling van stadions en 

stadiongebieden gegeven worden.  

 

7.1 Conclusies 

In de eerste paragraaf worden de resultaten en conclusies uit het onderzoek geformuleerd. Deze resultaten en 

conclusies zullen gegeven worden door beantwoording van de in hoofdstuk 1 geformuleerde deelvragen.  

 

1. “Wat is de geschiedenis van stadions en wat zijn stadions en stadiongebieden in de 21
ste

 eeuw?” 

 

In het begin van de 20
ste

 eeuw zijn de huidige generatie stadions ontstaan. Sinds het stadion voor de eerste 

Olympische Spelen in 776 voor Christus hebben stadions zich steeds verder ontwikkeld tot de huidige situatie. 

Waar stadions in eerste instantie alleen sportfuncties hadden komen hier nu steeds meer commerciële functies 

bij. Deze commerciële functies zorgen ervoor dat het stadion rendabel wordt en voor 

betaaldvoetbalorganisaties een stabiele basis vormt voor een gezonde financiële en sportieve toekomst. Waar 

de oudere stadions in of vlakbij het stadcentrum gelegen zijn, liggen de nieuwe stadions meestal op goed 

bereikbare suburbane of perifere locaties. Op deze nieuwe locaties worden meer ondersteunende en 

bijkomende faciliteiten toegevoegd aan het stadion. Stadions en stadiongebieden gaan dan ook steeds meer 

fungeren als nieuwe centrums. Vooral het toenemen van bijkomende faciliteiten zorgt ervoor dat het type 

basisstadion steeds verder verdwijnt. Deze basisstadions zijn meestal gerenoveerde oude stadions en hebben 

alleen een voetbalfunctie. Nieuwe stadions zullen ontwikkeld worden in de typen businessstadion, 

superstadion en sportscape. Bij het ontwikkelen van deze nieuwe stadions zal ingespeeld moeten worden op 

de trends die in een land/regio voorkomen om met het stadion in te spelen op de veranderende markt (vraag 

en aanbod) en te laten voldoen aan de eisen van de toekomst, zodat een stadion gedurende langere tijd goed 

kan functioneren. 

 

Aan de hand van de ontwikkeling die stadions in de loop der jaren hebben doorgemaakt zijn de volgende 

kernpunten opgesteld die van belang zijn voor toekomstige stadionontwikkelingen: 

• Bereikbaarheid 

• Duidelijke omschrijving van functies en eisen met betrekking tot het speelveld, ondersteunende faciliteiten 

en bijkomende faciliteiten. 

• Stadiontypen; businessstadion, superstadion en sportscape. 

• Veiligheid 

• Toegankelijkheid 

• Ontmoetingsplaats 

• Unieke belevenis 

 

2. “Wat is een goed functionerend stadion en stadiongebied en aan welke kwaliteitsaspecten moet dit 

voldoen?” 

 

Goed functionerende stadions en stadiongebieden kenmerken zich door een aantal belangrijke punten: 

• Het stadion en stadiongebied moet voldoen aan de wensen en behoeften van alle gebruiksgroepen die het 

stadion(gebied) voor welk doeleinde dan ook gebruiken, zolang dat doeleinde vooraf maar bepaald is. 

• In het stadiongebied moet meerdere dagen in de week iets gebeuren. Het liefst 24 uur per dag, 7 dagen in 

de week. 

• Een stadion(gebied) moet interessant zijn voor commerciële partijen. 
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Om een goed functionerend stadion en stadiongebied te realiseren dat aan de wensen en de behoeften van de 

gebruikers voldoet, moet aan kwaliteitsaspecten op de niveaus stad/regio, stadiongebied en stadion voldaan 

worden. De exacte kwaliteitsaspecten zijn weergegeven in tabel 7.1. Om deze aspecten in te vullen zijn voor 

ieder aspect voorwaarden opgesteld waaraan voldaan moet worden (tabel 3.3, pagina 45). Waardoor het 

stadion en stadiongebied uiteindelijk goed zal gaan functioneren. 

 

Stad/regio Stadiongebied Stadion 

Bereikbaarheid Clustering en synergie Beschikbare ruimte 

Locatie Gebiedsmanagement Comfort 

Voorzieningenniveau omgeving Imago Commerciële voorzieningen 

Waarde voor de stad/regio Veiligheid stadiongebied Faciliteiten 

 Verhuurbaarheid Flexibiliteit 

 Vervoersmanagement Representativiteit  

 Zichtbaarheid Sfeerbeleving 

  Speelveld 

  Technische voorzieningen 

  Toegankelijkheid 

  Veiligheid in het stadion 

Tabel 7.1: Kwaliteitsaspecten per niveau 

 

Om het stadiongebied ook 24 uur per dag, 7 dagen in de week levendig en interessant voor commerciële 

partijen te maken zijn naast een stadion ander functies nodig. Deze functies kunnen wonen, werken, winkelen, 

recreëren, scholing en zorg zijn. Elk van deze functies zorgt voor activiteit gedurende (een deel van) de dag. 

Door een goede mix van deze functies te creëren is het mogelijk een stadiongebied 24 uur per dag, 7 dagen in 

de week levendig te maken. Daarnaast zijn deze functies interessant voor commerciële partijen. Bij elk 

stadiongebied is een andere mix van functies te creëren. Een goede branchemix is afhankelijk van de lokale 

marktomstandigheden. 

 

3. “Welke actoren zijn betrokken bij de ontwikkeling van stadions en stadiongebieden en welke aspecten zijn 

voor hen van belang?” 

 

Bij de ontwikkeling van stadions en stadiongebieden zijn een 14-tal actoren betrokken. Deze actoren met ieder 

hun eigen belangen en waarde voor het stadion of stadiongebied kunnen in groepen ingedeeld worden: 

• Initiërende partijen; betaaldvoetbalorganisatie, gemeente en commerciële partijen (projectontwikkelaar, 

belegger) 

• Faciliterende partijen; gemeente en provincie 

• Kennisgerichte (commerciële) partijen; projectontwikkelaar, adviesbureau, architect en aannemer 

• Financiële partijen; financiers, founders en beleggers 

• Geïnteresseerden; toekomstige gebruikers, belangengroepen, sponsoren en supporters 

 

Al deze partijen willen iets “leveren” om hiermee hun core-business uit te voeren en zodoende het 

voortbestaan van hun organisatie veilig te stellen. 

 

4. “Hoe verlopen de initiatief- en ontwikkelingsfase in het algemeen en voor stadions en stadiongebieden in het 

bijzonder en welke aspecten zijn daarin van belang?” 

 

De ontwikkeling van stadion en stadiongebieden heeft andere kenmerken dan de ontwikkeling van een 

woonwijk. Bij de ontwikkeling van stadions wordt vaak eerst een initiatief genomen en vervolgens wordt pas 

gekeken naar een locatie. Daarnaast is het stadion de eerste invulling van de locatie en wordt onderzocht 
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welke functies nog meer passen bij het stadion en op de locatie. Het stadion wordt vaak gezien als de aanjager 

van de gebiedsontwikkeling. Dit heeft ertoe geleid dat de initiatief- en ontwikkelingsfase van het 

ontwikkelingsproces voor stadions en stadiongebieden eruit ziet zoals in figuur 7.1 is weergegeven.  

 

 
Figuur 7.1: Ontwikkelingsproces stadions en stadiongebieden 

 

Naast de stappen in de initiatief- en ontwikkelingsfase van het ontwikkelingsproces komen in deze stappen een 

viertal aspecten voor die van belang zijn voor het verder verloop van het ontwikkelingsproces. Deze aspecten 

zijn; communicatie, organisatiestructuur, samenwerking en vertrouwen en hebben niet allen betrekking op het 

ontwikkelingsproces zelf, maar ook op de omgang met andere actoren. 

 

5. “Welke succes- en faalfactoren zijn in de praktijk bij de ontwikkeling van stadions en stadiongebieden 

voorgekomen?” 

 

Aan de hand van succes- en faalfactoren die naar voren kwamen in de casestudies Parkstad Limburg stadion en 

Euroborg stadion zijn leerpunten getrokken die meegenomen kunnen worden in toekomstige 

stadionontwikkelingen. De belangrijkste punten worden hier opgesomd in tabel 7.2. Uit deze punten komt naar 

voren dat “voortgang” (naast communicatie, organisatiestructuur, samenwerking en vertrouwen) een 

belangrijk aspect is voor het ontwikkelingsproces.  
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Leerpunt 

Stap 1: Initiatief 

• De ambities voor de grootte en het type stadion moeten overeenkomen met de financiële mogelijkheden. 

Stap 2: Locatiekeuze 

• Zoek naar een locatie waar het stadion, commerciële ontwikkelingen en voldoende parkeerplaatsen 

gerealiseerd kunnen worden, zo dicht mogelijk bij het centrum. 

• Een stadion moet goed bereikbaar zijn per auto, openbaar vervoer en fiets.  

• Het bestemmingsplan moet voldoende mogelijkheden bieden. 

Stap 3: Planvorming 

• Ontwikkel een plan dat in fasen gerealiseerd kan worden. 

• Ontwikkel een stadiongebied dat 24 uur per dag 7 dagen in de week levendig is. 

• Stel een team samen dat verantwoordelijk is voor de communicatie naar de buitenwereld. 

• Laat de gemeente en betaaldvoetbalorganisatie communicatie naar hun eigen achterban doen. 

• Toekomstige huurders moeten meebetalen aan onderhoud en inrichting van het gebied. 

Stap 4.1: Programma van eisen stadiongebied 

• De inrichting van de openbare ruimte in het stadiongebied is belangrijk voor de kwaliteit en uitstraling van 

het gebied en de veiligheid in het gebied. 

• Zorg voor voldoende parkeerplaatsen en fietsenstallingen. 

Stap 4.2: Programma van eisen stadion 

• Zorg dat het stadion goed toegankelijk is voor mindervaliden en ouderen. 

• Zorg voor voldoende en goed bereikbare toilet- en horecavoorzieningen. 

• Situeer de tribunes kort op het veld (zonder droge gracht en hekken). 

• Maak van het stadion een geheel door stoelen in de hoeken in een ronding door te laten lopen. 

• Geef supporters de mogelijkheid om spandoeken op te hangen. 

• Maak het speelveld multifunctioneel, ook in stadions waar geen dak op komt. 

• Behandel supporters in het stadiongebied klantvriendelijk. 

• Situeer de vakken voor fanatieke thuis- en uitsupporters aan verschillende kanten in het stadion. 

• Houd in de constructie van een stadion rekening met toekomstige uitbreidingsmogelijkheden. 

Stap 5.1: Ontwerpen & uitwerken stadiongebied 

• Beperk de doorlooptijd van de bouwwerkzaamheden (maak het gebied snel leefbaar). 

• Houd bij de situering van parkeerplaatsen en fietsenstallingen rekening met de diverse functies. 

• Veiligheidsvoorzieningen moeten wel aanwezig zijn, maar moeten niet ervaren worden. 

Stap 5.2: Ontwerpen & uitwerken stadion 

• Betrek een architect bij de ontwikkeling voor het ontwerp van de buitenkant van het stadion. 

• Betrek de betaaldvoetbalorganisatie bij de ontwikkeling van de binnenkant van het stadion. 

• Veiligheidsvoorzieningen moeten wel aanwezig zijn, maar moeten niet ervaren worden. 

Tabel 7.2: Belangrijkste leerpunten casestudies 

 

6. “Hoe moeten de initiatief- en ontwikkelingsfase voor de ontwikkeling van stadions en stadiongebieden 

worden ingericht om een goed functionerend stadion en stadiongebied dat aan de kwaliteitsaspecten voldoet te 

realiseren?” 

 

De specifieke kenmerken van de initiatief- en ontwikkelingsfase voor de ontwikkeling van stadions en 

stadiongebieden kunnen na validatie onderverdeeld worden in een viertal stappen. Waarbij de laatste 2 

stappen nog verder uitgesplitst kunnen worden in het stadiongebied en het stadion. In elk van deze stappen 

komen een aantal aspecten voor het ontwikkelingsproces terug en/of moeten een aantal kwaliteitsaspecten 

gewaarborgd worden. Dit is uitgewerkt in figuur 7.2. 
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Figuur 7.2: Ontwikkelingsmodel stadions en stadiongebieden 

 

Het model zoals in figuur 7.2 weergegeven is een eerste aanzet om tot een goed functionerend stadion en 

stadiongebied te komen. Naast de informatie van dit model zullen nog aanvullende beslissingen genomen 

moeten worden en zullen procedures doorlopen moeten worden, zoals deze bij andere ontwikkelingen ook 

doorlopen moeten worden en bestaat het ontwikkelingsproces nog uit vervolg fasen zoals de realisatie- en 

exploitatiefase. Dit model zou dus in de toekomst nog aangepast en/of aangevuld kunnen worden. 
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7.2 Aanbevelingen 

In deze paragraaf zullen aanbevelingen voor verder onderzoek gedaan worden, die naar aanleiding van deze 

scriptie naar voren zijn gekomen. 

 

Het model zoals is weergegeven in hoofdstuk 6 is opgesteld aan de hand van de informatie die in 2011 

beschikbaar is. Stadions hebben zich in het verleden ontwikkeld tot hun huidige vorm en functie en zullen dit in 

de toekomst ook blijven doen. Daarom is het aan te bevelen het ontwikkelingsmodel voor stadions en 

stadiongebieden in de toekomst aan te passen aan de hand van nieuwe ontwikkelingen.  

 

Het opstellen van het model en de bijbehorende tabellen heeft ertoe geleid dat naar een aantal punten nog 

verder onderzoek mogelijk/noodzakelijk. 

• Voor het opstellen van het ontwikkelingsmodel en het verder aanvullen van de bijbehorende tabellen 

kunnen nog meer cases onderzocht worden. Hierbij zijn casestudies naar stadions die gebouwd zijn en 

waar de omliggende ontwikkeling niet of moeizaam (in een later stadium) van de grond kwam of 

stadionontwikkelingsplannen die nooit tot uitvoering gekomen zijn ook interessant. 

• Door het theoretisch onderzoek te combineren met praktisch onderzoek naar kleine of juist grote stadions 

en de omliggende gebieden zijn ook ontwikkelingsmodellen en tabellen te creëren voor dergelijk stadions. 

• Dit onderzoek kan ook gedaan worden naar stadions in andere landen. Hierbij zal dan het 

literatuuronderzoek en de casestudies afgestemd moeten worden op het bewuste land. 

 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek en interviews. Vooral door de beperkte informatie 

die specifiek over de ontwikkeling van stadions en stadiongebieden beschikbaar was maken interviews 

onderdeel uit van dit onderzoek. Nadeel aan deze interviews is dat wel eens tegenstrijdige informatie op tafel 

kwam, waardoor lastig is in te schatten waar nu precies de waarheid ligt. Een punt dat vanuit dit oogpunt 

verder onderzocht kan worden is: 

• De wijze waarop een stadion gefinancierd wordt/kan worden. Partijen willen hierover wel informatie 

geven, maar deze informatie is tegenstrijdig aan elkaar. Vandaar dat extra onderzoek hiernaar gewenst is. 

Hierbij zou ook de ontwikkeling van het omliggende vastgoed meegenomen kunnen worden. Het is 

interessant om te weten hoeveel vierkante meter van welke functie ontwikkeld moet worden om een 

stadion met een x aantal plaatsen te kunnen financieren. 

 

Uit deze interviews kwam ook naar voren dat bezwaren vaak kwamen van winkeliers uit andere centrums in de 

stad/regio die zeggen dat de ontwikkeling van een stadiongebied met de omliggende functies een negatief 

effect heeft op hun (winkel)gebied. 

• Het is interessant te onderzoeken welke effecten nieuwe stadiongebieden op andere gebieden in de 

stad/regio met dezelfde functies hebben. 

 

Behalve dat sommige informatie moeizaam te achterhalen is via interviews blijkt uit literatuurstudie en 

interviews dat naar het bepalen van de stadioncapaciteit specifieke onderzoeken worden gedaan, terwijl hier 

ook een algemene methodiek voor ontwikkeld zou kunnen worden. 

• Gedurende dit onderzoek kwam naar voren dat de stadioncapaciteit wordt bepaald aan de hand van 

verwachte aantrekkingskracht van een nieuw stadion en het verzorgingsgebied van een 

betaaldvoetbalorganisatie. Door een analyse te maken van verzorgingsgebieden (herkomst van 

stadionbezoekers) van betaaldvoetbalorganisaties en de capaciteit en bezettingsgraden van stadions is het 

wellicht mogelijk hier een formule voor op te stellen. Hierbij kan misschien ook nog een koppeling worden 

gemaakt met het effect dat de sportieve prestaties van betaaldvoetbalorganisaties hebben op het aantal 

stadion bezoekers. 
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Bijlage A: Gesprekken met betrokkenen stadionontwikkeling  

 

A.1 Ettiene Godding 

Etienne Godding is sinds 2000 werkzaam voor Meulen Projectontwikkeling en sinds deze periode betrokken bij 

de ontwikkelingen van het gebied aan en rond het Fortuna Sittard stadion. Meulen Projectontwikkeling is sinds 

1996 betrokken bij de ontwikkelingen van het stadion en stadiongebied in Sittard. Meulen Projectontwikkeling 

is in deze ontwikkeling terecht gekomen omdat het grond op deze locatie in bezit had. In eerste instantie wilde 

de gemeente Sittard Meulen Projectontwikkeling uitkopen, maar hiermee nam Meulen Projectontwikkeling 

geen genoegen, omdat ze zelf ook in staat zijn een dergelijk gebied te ontwikkelen. Hiermee heeft Meulen 

Groep (die naast Meulen Projectontwikkeling bestaat uit Meulen Bouw en Betoncentrale Ittervoort) een rol in 

de ontwikkeling van het stadiongebied behouden. De ontwikkeling en bouw van het stadion is dan ook zeer 

snel gegaan. Het stadion is namelijk al in 1998 opgeleverd en in gebruik genomen na een bouwtijd van 

“slechts” 13 maanden. Na deze voortvarende start verliep de ontwikkeling van het omliggende gebied veel 

minder snel. Het gebied rondom het stadion zou ontwikkeld worden als “BedrijvenStad Fortuna”. Uiteindelijk 

gaat het nu ontwikkeld worden als “Sportzone Sittard”. Inmiddels is het 12 jaar later en begin 2011 zullen de 

laatste bezwaren die door winkeliers uit de binnenstad zijn gemaakt voor de Hoge raad dienen. Meulen 

Projectontwikkeling hoopt dan medio 2011 te starten met de afbouw van het stadion de bouw van het 

sportcentrum en waarschijnlijk nog een brandweerkazerne. 

 

Als verder wordt gevraagd op waarom bedrijvenstad Fortuna geen doorgang heeft gevonden worden diverse 

oorzaken benoemd; parkmanagement waar potentiële bedrijven zich niet aan wilden binden, bedrijven die zich 

aan/in het stadion willen vestigen hebben maar aan één kant daglicht in verband met de tribunes, centraal 

parkeren waar de meeste bedrijven dit voor de deur wilden en dat Meulen Groep volgens potentiële bedrijven 

te veel geld binnen wilden halen. Omdat Meulen Groep niet alleen de grond verkocht, maar ook geld verdiende 

op de ontwikkeling, de bouw verzorgde en de beton leverde. Uiteindelijk heeft Meulen hier ook van afgezien 

en heeft ze alleen de grond verkocht. Maar volgens dhr. Godding realiseerden potentiële kopers zich niet dat 

Meulen Groep beter vier keer een beetje kon verdienen, dan in andere gevallen vier verschillende bedrijven 

allemaal in één keer veel. Hij geeft hierbij aan geen zicht te hebben in de uiteindelijke kosten van gebouwen en 

daardoor niet kan berekenen of het bij Meulen Groep goedkoper zou zijn geweest. Dhr. Godding zegt hierover 

de mening dat bedrijven zich meer bezig houden met hun core-business, omdat ze daar goed in zijn, en niet 

ook nog denken te moeten gaan ontwikkelen. Daarnaast werkte de provincie niet echt mee met de 

ontwikkeling van het BedrijvenStad Fortuna door in gemeenten rondom Sittard – Geleen nieuwe 

bedrijventerreinen uit te geven waar bedrijven aan veel minder regels gekoppeld waren dan bij bedrijvenpark 

Fortuna. Terwijl de Provincie BedrijvenStad Fortuna had aangewezen als pilot project. Vervolgens werd de 

kantorenmarkt ook nog eens slechter en heeft Meulen Projectontwikkeling ervoor gekozen de ontwikkeling 

van BedrijvenStad Fortuna te laten liggen, omdat Meulen Projectontwikkeling niet gaat ontwikkelen voor 

leegstand. Vervolgens is men verder gaan kijken naar nieuwe/andere ontwikkelingsmogelijkheden voor deze 

locatie. 

 

Belangrijk bij de ontwikkeling van een stadiongebied is om een thema te hebben dat je onderscheidt van 

andere projecten in de omliggende steden. Hierbij worden het Retail-/Outletpark van Roermond, de kantoren 

in Heerlen en Maastricht is Maastricht (met zijn allure) genoemd, maar Sittard - Geleen had nog niets speciaals. 

Terwijl deze regio voldoende kansen biedt, doordat diverse topsportverenigingen in de naaste omgeving van 

Sittard-Geleen gelegen zijn. Zo zijn er naast het voetbal ook professionele verenigingen op het gebied van 

handbal, ijshockey en triatlon en zijn er sportopleidingen op MBO en HBO niveau in Sittard gevestigd. Waar 

deze sporten nu verspreid binnen en rondom de gemeente grenzen plaatsvinden zou het beter zijn deze 

sporten te centraliseren in een (Olympisch) complex met topsportfaciliteiten. Zo is in 2003/2004 het idee van 
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de sportzone ontstaan. Deze sportzone is Limburg-breed en kan naast de eerder genoemde sporten nog veel 

meer sporten huisvesten. Maar het nadeel aan deze sportzone zit hem erin dat sport niet betaalt. Door dit 

thema te mixen met enkele dragers als Albert Heijn en Decathlon (in combinatie met het see – try – buy 

concept) kan een financieel rendabele investering worden gedaan. Daarnaast zijn ook bereikbaarheid en 

parkeergelegenheid belangrijk bij de ontwikkeling van een stadiongebied. Inmiddels zijn voor de sportzone alle 

objecten verkocht aan bedrijven en aan een investeerder. Hieruit blijkt maar weer dat voor het creëren van een 

ontwikkeling in veel gevallen een lange adem nodig is. 

 

Als verder wordt ingegaan op het begrip succes dan wordt aangegeven dat succes uit een aantal factoren 

bestaat namelijk; dat de ontwikkeling toekomstbestendig is en doorgroei mogelijkheden biedt, dat de 

ontwikkeling financieel aantrekkelijk is en dat de ontwikkeling voor alle partijen interessant is. Met de 

ontwikkeling zoals deze medio 2011 gestart is denkt Meulen projectontwikkeling aan al deze facetten te 

voldoen. Op de vraag of de ontwikkeling van de sportzone op termijn ook bij zal dragen aan de sportieve en 

financiële situatie bij Fortuna Sittard zegt dhr. Godding dat door een groei in het aantal bedrijven nabij het 

stadion de sponsorinkomsten zullen toenemen. Hij is er bang voor dat dit op lange termijn weinig invloed zal 

hebben op de sportieve en financiële situatie bij Fortuna Sittard. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat 

de bedrijven in Zuid – Limburg de keuze hebben uit drie betaaldvoetbalorganisaties en dan alle drie een beetje 

sponsoren. Daarnaast is het voor deze clubs moeilijk om grote sponsoren aan te trekken zoals DSM en Sabic, 

terwijl een fusie tussen Roda JC, Fortuna Sittard en MVV naar FC Limburg hiertoe meer kansen had gegeven.  

 

A.2 Hessel Meijer 

Hessel Meijer is directeur van het in 1983 opgerichte bedrijf Wyckerveste adviseurs. Dhr. Meijer is in 1984 

nadat hij was afgestudeerd bij Wyckerveste gaan werken. Na 6 jaar bij Wyckerveste gewerkt te hebben heeft 

hij het bedrijf in 1990 overgenomen. Wyckerveste is na eerst een periode in Maastricht gevestigd te zijn 

geweest, na gereedkomen van de commerciële ruimtes bij het Parkstad Limburg stadion naar Kerkrade 

verhuist. Dit was ook de eerste stadionontwikkeling (1999) waarbij Wyckerveste betrokken was.  

 

Dhr. Meijer had in een eerder stadium tegen Theo Pickée toenmalig directeur van Roda JC gezegd dat hij een 

commercieel stadion moest gaan bouwen. Dit commerciële stadion kwam eerst niet van de grond. Toenmalig 

hoofdsponsor Stienstra wilde dit niet doen en ook andere partijen hadden hier geen behoefte aan. Vervolgens 

heeft dhr. Meijer zichzelf in dit avontuur gestort en heeft hij eerst commerciële ruimten aan de Oostzijde en 

vervolgens ook aan de West- en Zuidzijde van het stadion ontwikkeld. Wyckerveste heeft de tribunes helemaal 

betaald en wilde met het aantal vierkante meters aan commerciële ruimtes dat het kon ontwikkelen de kosten 

terugverdienen. Dan was het project voor Wyckerveste al geslaagd. Op het einde van de rit kwam Wyckerveste 

tot de conclusie dat het toch een aardige business is. Met de opgedane kennis en lerende van de gemaakte 

fouten moest het volgens dhr. Meijer mogelijk zijn een stadion te realiseren dat volledig betaald wordt door de 

commerciële partijen. Hiermee doelt dhr. Meijer erop dat de huur voor de commerciële ruimtes voldoende 

oplevert voor het hele stadion, waardoor de voetbalclub geen huur meer hoeft te betalen. Dit heeft 

Wyckerveste in Zwolle gerealiseerd (92%/93% verhuurd). In het Belgische Beveren heeft Wyckerveste hetzelfde 

gedaan alleen in fasen, omdat het hier een renovatie was. Deze renovatie in Beveren was makkelijker, maar 

financieel is het beter om het in één keer te realiseren, zoals in Zwolle. Parkstad Limburg stadion is ook in fases 

gerealiseerd.  

 

Een maand voor de opening kwam de gemeente Kerkrade erachter dat bij het Parkstad Limburg stadion te 

weinig parkeerplaatsen gerealiseerd waren. Waardoor de veiligheid niet gegarandeerd kon worden. Dhr. 

Meijer wilde deze parkeerplaatsen wel aanleggen maar Roda kon dit niet betalen, waardoor hier retail bij 

gerealiseerd moest worden en Roda deze plaatsen tijdens wedstrijden kan gebruiken. Als laatste onderdeel van 

deze ontwikkeling dient nu nog de Leisure strip gerealiseerd te worden met een megabioscoop, bowlingbaan 
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en kinderspeeltuin. Voor deze ontwikkeling is de bouwvergunning verkregen dus ze willen dit zo snel mogelijk 

op pakken. Nadeel aan deze Leisure strip is dat banken momenteel geen leisure meer financieren. Waardoor 

Wyckerveste de financiering zelf moet dragen. Omdat deze Leisure strip als maatschappelijk project wordt 

gezien heeft Wyckerveste de gemeente benaderd om mee te financieren. Uit recent onderzoek blijkt daarnaast 

dat leisure een enorme invloed heeft op het leefmilieu en de woningwaarde. Het is aan de politiek of zij 

daarvoor een gedeelte mee gaan financieren. 

 

Eerste wilde niemand zich vestigen bij het stadion, omdat ze al een winkel in Heerlen hadden en de mensen 

kwamen dan toch wel, maar doordat enkele trekkers zoals Decathlon en Hornbach (die beiden 20.000 

bezoekers per week trekken) zich er vestigden kwamen andere bedrijven ook snel. Momenteel bestaat nog 

steeds veel vraag naar commerciële ruimten in dit gebied. Het probleem is dat er een moeilijk 

bestemmingsplan ligt. Voor vrijwel iedere winkel moest een artikel 19 procedure gestart worden, omdat het 

normale bestemmingsplan alleen bouwmarkten toeliet. Daarom in Zwolle de eerste steen pas gelegd nadat alle 

vergunningen binnen waren. Terwijl in Kerkrade het stadion al in aanbouw was. Op het moment dat het 

stadion klaar is loopt men dhr. Meijer niet meer zo snel voor de rest. Hiervan heeft dhr. Meijer geleerd dat je 

deze twee zaken nooit los moet koppelen.  

 

In Duitsland is Wyckerveste bezig geweest met de ontwikkeling van een nieuw stadion voor Allemania Aachen. 

Voor deze prijsvraag was Wyckerveste verreweg het goedkoopste maar zijn ze toch tweede geworden. Terwijl 

zij twee ringen hadden en het huidige stadion, zoals het gebouwd is slechts een steile tribune heeft. 

Wyckerveste was toch goedkoper omdat men commerciële ruimtes onder de tribunes had geplaatst. Wat later 

heen niet bleek te mogen, maar van te voren was tegen Wyckerveste nog verteld van wel. Wyckerveste is hier 

niet tegen ingegaan omdat men toch een vergoeding heeft gekregen. Uiteindelijk is Wyckerveste hier ook blij 

mee omdat Allemania Aachen een huur op moet brengen die men niet kan betalen. Daarnaast draait de club 5 

miljoen verlies per jaar. Men moest ook voor 50% in de stadion BV participeren waar geen huur binnenkomt. 

Achteraf is het soms goed dat dingen niet doorgaan.  

 

Een stadiongebied is voor dhr. Meijer een 24-uurs economie, de traffic van een binnenstad met een goede 

bereikbaarheid en gratis parkeren. In het gebied liggen winkels die tot 9 uur ’s avonds open zijn, een casino tot 

2 uur ‘s nachts en een hotel de hele dag. Door een dergelijke invulling in een gebied te creëren is  ’s avonds 

geen beveiliging nodig, maar heerst er  gedurende de hele dag een vorm van sociale controle. Volgens dhr. 

Meijer heeft een dergelijk gebied geen negatieve consequenties voor de binnenstad. Roermond is hier een 

goed voorbeeld van. Het centrum is daar gaan leven door het Designer Outlet en het Retailpark. De twee 

Parkstad boulevards trekken meer buitenlandse bezoekers dan dat mensen vanuit Nederland in het buitenland 

gaan winkelen. Dan is het aan de ondernemers in de binnenstad om deze mensen naar hen te trekken. 

Hiervoor worden bij het stadion tv schermen opgehangen om reclame mogelijkheid aan te bieden. Het is in 

enkele gevallen natuurlijk mogelijk dat het creëren van retail op een perifere locatie schadelijk is voor het 

stadscentrum, maar dit hangt voornamelijk af van het type retail dat op stadionlocaties gecreëerd wordt. Hier 

heeft de gemeente altijd nog invloed op. Maar als er teveel eisen worden gesteld kan dit ertoe leiden dat er 

geen commercieel stadion gebouwd zal worden. In dergelijke gevallen kan de club nog zeggen dat ze de huur 

betalen, maar dat kunnen clubs volgens dhr. Meijer niet lang volhouden. Waardoor zij dergelijke risico’s niet 

zullen gaan lopen en hun handen van de nieuwe stadionontwikkeling aftrekken.  

 

De poging om het WK 2018 binnen te halen vind dhr. Meijer goed. Hiermee kan de economie gestimuleerd 

worden, maar het helpt niet dat de politiek aangeeft niet zonder slag of stoot akkoord gaat te gaan met de 

eisen van de FIFA. De grootte vraag is in hoeverre een dergelijk plan de economie zal ondersteunen. 

Waarschijnlijk zal België hier meer voordeel mee hebben, omdat daar dan vijf nieuwe stadions 

gerealiseerd/verbeterd moeten worden. De vernieuwing van stadions is in België hard nodig, omdat alleen 

Racing Genk een goed stadion heeft. Nederland heeft in dat opzicht veel meer geprofiteerd van het EK in 2000. 

Als je erin slaagt om ook de economie een enorme impuls te geven (vliegvelden uitbreiden e.d.) zoals in 
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Duitsland kan zo een groot evenement een land veel opleveren. In Zuid-Afrika zitten ze momenteel met grotere 

problemen, omdat de stadions daar niet meer gebruikt worden of voor een groot deel leeg staan. De kans dat 

dit in Nederland en België gebeurd is vrij klein, omdat Nederland deze vijf clubs heeft (AJAX, Feyenoord, 

Heerenveen, PSV en Utrecht of Twente). In België wordt dit wat moeilijker, de grote clubs zijn daar Anderlecht, 

Luik en eventueel Racing Genk. De stadions in Gent (AA Gent) en Antwerpen (Beerschot & FC Antwerp) kunnen 

dan eventueel tijdelijk uitbreid worden. Wyckerveste is voor het stadion van Antwerpen in de race. Dus het 

geeft ook de mogelijkheid om stadions tijdelijk uit te breiden meegenomen.  

 

Voor een stadiongebied is het belangrijk dat de locatie groot genoeg is om voldoende parkeerplaatsen en 

voldoende vierkante meters commerciële ruimtes te creëren, in verhouding met de grootte van het stadion. Als 

deze verhouding niet goed is kan een stadion nooit voor niets gebouwd worden. Wyckerveste heeft deze 

verhouding onderzocht en weet voor stadions van 10.000 tot 50.000 zitplaatsen hoeveel vierkante meters 

commerciële ruimtes noodzakelijk zijn. Een ander belangrijk punt is bereikbaarheid. Bezoekers moeten 360 

dagen per jaar in het gebied kunnen komen en het liefst gratis en voor de deur kunnen parkeren. In Zwolle 

wilde men geen gratis parkeergebied, omdat dit als concurrentie diende voor overige betaalde parkeerplaatsen 

in de stad. Dit brengt wel geld binnen. Zo is de parkeerplaats bij het Zwolle stadion 5,5 miljoen euro waard en 

de waarde van het parkeerterrein bij het Parkstad Limburg stadion 0 euro. Wyckerveste heeft het liefste dat de 

hele parkeerkosten in de stichtingskosten worden gestopt en zo in de winkelhuur worden doorberekend. 

Uiteindelijke hebben de winkels hier ook baat bij, omdat dit sneller klanten trekt. Als laatste is de uitstraling 

van het stadion en een goed en zo breed mogelijk bestemmingsplan van belang. Dit laatste is in België een stuk 

makkelijker, zo zou je in België een woonfunctie kunnen creëren in het stadion. 

 

Van de stadionontwikkelingen waarbij Wyckerveste betrokken is geweest is het resultaat op het Parkstad 

Limburg stadion momenteel het grootst, omdat de leningen voor dit stadion al voor een deel zijn afbetaald. 

Zwolle is daarentegen in de basis beter omdat de club daar helemaal geen huur betaalt en profiteert van de 

commercie. Ajax profiteert in de Amsterdam Arena helemaal niet van de Villa Arena bij het stadion. In Zwolle 

profiteert FC Zwolle zowel van de realisatie als de exploitatie van het stadion, omdat veel bedrijven ook weer 

sponsoren of samen acties ondernemen. Wyckerveste blijft eigenaar van het stadion en blijft zo betrokken bij 

het stadion dat zien gemeenten en clubs heel graag. Clubs hebben immers geen verstand van vastgoed. Anders 

krijg je situaties zoals in Arnhem waar de directeur van Vitesse een mooi stadion liet bouwen met een 

uitschuifbare grasmat die 34.000 euro kost per keer dat hij er uit wordt gereden. Dat heeft 120 miljoen gekost 

en 9 miljoen opgebracht dus zijn er 110 miljoen verdampt.  

 

Wyckerveste heeft niet vaak bijgestuurd in de ontwikkeling meestal hebben ze tijdens gesprekken met de 

gemeente al vrij snel door of zij in hun plannen (de ontwikkeling van een commercieel stadion) mee willen 

gaan. Gebeurt dit niet en komen ze onderling niet tot een goed alternatief dan trekt Wyckerveste zijn handen 

van de ontwikkeling af. Je merkt vrij snel of een gemeente achter een club staat. Bij de meeste gemeenten 

staat het stadion wel bovenaan de lijst. In Kerkrade heeft de toenmalig Roda JC directeur het voortouw 

genomen. Voor de ontwikkeling van het Parkstad Limburg stadion heeft Wyckerveste geen specifiek voorbeeld 

gebruikt, maar is men wel gaan kijken in Monaco met het idee om commerciële ruimten onder de tribunes te 

creëren. Het Parkstad Limburg stadion is volgens dhr. Meijer het eerste echte commerciële stadion in 

Nederland waarbij de club profiteert van de commercie, maar het concept is hier nog niet volmaakt. 

 

Inmiddels zijn al mensen uit Servië, Georgië en Cairo naar het Parkstad Limburg stadion komen kijken. 

Wyckerveste heeft in deze landen ook de mogelijkheid om stadions te ontwikkelen, maar durft dit voorlopig 

nog niet aan. Omdat men er te veel krijgt en te veel mag. Zo mogen daar stadions gebouwd worden met zoveel 

vierkante meters commercieel als Wyckerveste zou willen bij een stadion van 15.000 zitplaatsen, daarnaast 

wordt de grond gratis verkregen. Als je de berekeningen zou bekijken verdien je een vermogen. Dhr. Meijer 

heeft in deze landen het idee dat men de komst van grote winkelcentra met een Mediamarkt, Decathlon, 

Hornbach e.d. belangrijker vindt dan een nieuw modern stadion.  
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A.3 Bart van Wijk 

Bart van Wijk is werkzaam als projectmanager bij Projectmanagementbureau dS+V, GW, en OBR van de 

gemeente Rotterdam. De projecten waaraan hij werkzaam is zijn gelegen in Rotterdam – Zuid en een van deze 

projecten is het stadionpark in Rotterdam. Het project stadionpark is gelegen in de wijk IJsselmonde en omvat 

onder andere de ontwikkeling van het nieuwe voetbalstadion voor Feyenoord. Het gaat hier om de 

herontwikkeling van dit gebied. Rotterdam Zuid is het gebied in Rotterdam waarvan het merendeel van de 

wijken voorkomt op de lijst met achterstandswijken van het voormalige ministerie van VROM (Vogelaarwijken).  

 

Het nieuwe Feyenoord stadion zal een capaciteit van circa 68.000 zitplaatsen krijgen en een locatie aan de 

Maas vlak bij het huidige stadion. Voor de ontwikkeling van het nieuwe stadion, dat rond 2018 gebouwd moet 

worden, zijn diverse locaties in Rotterdam en omgeving onderzocht. Uiteindelijk is gekozen om de club in 

Rotterdam Zuid te houden. Hiervoor zijn diverse redenen aan te wijzen. Zo zijn in Rotterdam weinig 

uitbreidingslocaties meer aanwezig. Daarnaast beschikt Rotterdam over drie betaaldvoetbalorganisaties op 

diverse locaties in de stad en is Feyenoord de club van Rotterdam Zuid. Door Feyenoord in Rotterdam Zuid te 

houden wil de gemeente ervoor zorgen dat het een icoonfunctie krijgt voor het gebied. Het oude stadion 

(stadion de Kuip) is een gemeentelijk monument en is ook in het plangebied gelegen. Een van de mogelijke 

opties voor dit stadion is herontwikkeling tot woonruimten, zoals met het Highbury stadion in London ook is 

gebeurd. 

 

In 1993 zijn door de gemeente de eerste plannen ontwikkeld om het gebied rond de Kuip aan te pakken. 

Uiteindelijk lagen er al diverse plannen toen ook Feyenoord kwam om een nieuw stadion te ontwikkelen. Met 

de kandidatuur van het WK 2018 zijn de plannen in een stroomversnelling terecht gekomen. De plannen zoals 

deze er nu liggen, voorzien Rotterdam van een sportzone op het huidige sportcomplex “Varkenoord”. Het 

sportcomplex moet door diverse verenigingen en scholen zowel overdag als ’s avonds gebruikt worden. Tevens 

zullen alle velden voorzien worden van kunstgras waardoor er meerdere sporten op uitgeoefend kunnen 

worden. Bij deze sportcomplexen is er ook ruimte voor commerciële activiteiten zoals retail en commerciële 

sportvoorzieningen. Daarnaast zullen in het gebied woningen en kantoren ontwikkeld worden, maar door de 

verslechterde marktsituatie zijn deze ontwikkelingen naar achter geschoven. Deze functies zullen pas 

ontwikkeld worden als de markt dit toelaat. 

 

Op de plaats waar het nieuwe stadion moet komen is momenteel detailhandel gevestigd. Om deze locatie vrij 

te maken zijn enkele ontwikkelaars gevraagd om met een voorstel te komen voor de creatie van detailhandel 

op een locatie net ten zuiden van de huidige. Voor de financiering van het stadion is de stadion N.V. 

verantwoordelijk. De gemeente Rotterdam zal haar medewerking verlenen bij het verstrekken van een lening 

of iets dergelijks of de grond in erfpacht uitgeven. Inspiratie voor de ontwikkeling van een sportzone rondom 

het nieuwe en het oude stadion hebben de betrokken partijen opgedaan uit diverse voorbeelden over heel de 

wereld.  

 

A.4 Bas Burgers 

Bas Burgers is werkzaam bij stadion Feyenoord N.V. en betrokken bij de ontwikkeling van de het nieuwe 

stadion voor Feyenoord Rotterdam. Stadion Feyenoord N.V. exploiteert het huidige stadion de Kuip. De 

inkomsten uit de horeca, business seats en het bijgelegen Maasgebouw behoren tot hun inkomsten. De 

voetbalvereniging Feyenoord krijgt de inkomsten uit tickets en sponsorinkomsten.  

 

Momenteel zijn er nog geen partijen risicodragend betrokken bij de ontwikkeling van het stadion. De gemeente 

is alleen faciliterend betrokken bij de ontwikkeling. Op termijn zullen zij wel de grond aangaan kopen die de 

stadion N.V. vervolgens in erfpacht zal afnemen. De stadion N.V. beslist of de bouw van het nieuwe stadion 
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doorgaat. De gemeente zal alleen een beslissing moeten nemen over het aankopen van de gronden waar de 

intentie is om het stadion te bouwen.  

 

Stadion Feyenoord N.V. heeft haar voorkeur uitgesproken voor een stadion aan de Maas. Uiteindelijk heeft de 

gemeente hiermee ingestemd, omdat zij ook overtuigd zijn dat deze locatie de beste locatie is voor de 

ontwikkeling van het stadionpark, maar ook voor de stad Rotterdam. Het nieuwe stadion komt daarmee op een 

steenworp afstand van het huidige stadion de Kuip te liggen.  

Het nieuwe stadion zal plaats moeten bieden aan 68.000 toeschouwers. In het bestaande stadion is plaats voor 

ruim 51.000 mensen. Bij de ontwikkeling van het nieuwe stadion zal rekening worden gehouden met 

toekomstige uitbreidingsmogelijkheden. Het stadion zal een multifunctioneel karakter krijgen met een 

uitschuifbaar veld en een schuifdak. Dit wordt gerealiseerd om grote evenementen te kunnen organiseren in 

het stadion. Concert organisatoren willen tegenwoordig een sluitbaar dak, omdat de risico’s in Nederland op 

slechte weersomstandigheden te groot zijn. In het huidige stadion is vanwege deze reden dan ook al in 8 jaar 

geen groot concert meer georganiseerd. Het uitschuifbaar veld is vooral om de kwaliteit van het gras niet te 

laten lijden onder de multifunctionaliteit van het stadion. De stadion N.V wil zo veel mogelijk dagen per jaar het 

stadion kunnen gebruiken voor concerten, autopresentaties, motorcross, ijsshows, congressen enzovoort. 

Kortom alles wat mogelijk is. Daarnaast is het van belang dat vrachtwagens een stadion in en uit kunnen rijden 

om de opbouw van deze evenementen te vereenvoudigen. De totale kosten voor het stadion zijn momenteel 

(begin 2011) geraamd op 375 miljoen euro.  

 

Voor de bouw van nieuwe stadions zijn in diverse landen interessante voorbeelden te vinden. In Engeland is te 

zien hoe stadions geïntegreerd kunnen worden in een binnenstedelijke locatie en hoe voorzieningen 

aansluiting vinden met de al aanwezige voorzieningen. In Duitsland is vooral het logistieke concept goed 

uitgewerkt en in Italië is voornamelijk te leren van de grootte van stadions.  

 

Een nieuw stadion is noodzakelijk, omdat het huidige stadion niet voldoet aan de eisen die worden gesteld aan 

wedstrijden en evenementen van hoog niveau, om meer toeschouwers te kunnen trekken en om de 

voorzieningen rond het stadion te verbeteren. Al deze redenen hebben tot doel de inkomsten uit het stadion te 

vergroten. Het huidige stadion voldoet niet meer, omdat hier alleen voetbal gespeeld kan worden in de huidige 

vorm. Het huidige stadion kan niet meer uitgebreid worden en onder de tribunes kunnen ook geen 

commerciële ruimten gerealiseerd worden. Een goed voorbeeld dat aangeeft dat de huidige Kuip niet meer 

voldoet zijn de slechte voorzieningen in het stadion. Zo bevinden de kiosken zich alleen buiten het stadion op 

maaiveld niveau. 

 

Een belangrijke succesfactor voor een nieuw stadion is het creëren van een optimaal zicht vanaf de tribunes. 

Hierbij is een capaciteit van 68.000 plaatsen ongeveer het optimum. Het gaat hierbij om zaken die door de 

toeschouwers als prettig worden ervaren, zoals zichthoek op het veld en afstand tot het veld. Ook het creëren 

van een knooppunt is van belang om mensen in het gebied te krijgen. En als laatste is de herontwikkeling van 

het oude stadion van belang voor het succes van de ontwikkeling van het hele gebied. 

 

A.5 Martine Visser 

Martine Visser was eerst als raadslid en later als wethouder sport betrokken bij de ontwikkeling van het 

Euroborg stadion in Groningen. De ontwikkeling van het nieuwe stadion kende zijn eerste initiatieven in 1998; 

het Euroborg stadion werd in 2006 opgeleverd. De betaaldvoetbalorganisatie FC Groningen kampte rond deze 

tijd met een schuld en klopte daarom bij de gemeente Groningen aan voor een financiële bijdrage. Dit was niet 

de eerste keer dat de betaaldvoetbalorganisatie in financiële moeilijkheden zat en bij de gemeente aanklopte 

voor geld. De gemeente wilde hier niet wederom aan meewerken, maar wilde wel voorkomen dat de club 

financieel ten onder zou gaan. Uiteindelijk is gezamenlijk het idee ontstaan om een nieuw stadion te 



De ontwikkeling van stadions en stadiongebieden Dennis In den Kleef 

 

  102 

ontwikkelen om hiermee de financiële problemen van FC Groningen structureel op te lossen. Met een nieuw 

stadion kon de club immers verder professionaliseren en meer sponsors en toeschouwers aantrekken. Dit zijn 

enkele voorwaarden waaraan moest worden voldaan om uiteindelijk een financieel gezonde toekomst in te 

kunnen gaan.  

 

Naast de betaaldvoetbalorganisatie was de ontwikkeling van een nieuw stadion ook voor de gemeente 

Groningen interessant. Om te beginnen lag het oude stadion in de volkswijk Oosterpark. Dit was een 

interessante binnenstedelijke locatie voor de ontwikkeling van woningen. Daarnaast had de gemeente 

Groningen een leegstaand terrein tot haar beschikking aan de rand van de stad niet zo ver van het 

centrum/centraal station. Deze locatie waar voorheen een energiecentrale lag was nog niet eerder 

herontwikkeld. Met de komst van het stadion zou het gebied een bepaalde allure en identiteit krijgen. Hierdoor 

was het mogelijk om ook ontwikkelingen te laten plaatsvinden op het gebied van wonen, werken en recreatie. 

De gemeente wilde echter niet als enige met het financieel instabiele FC Groningen in zee gaan. Vandaar dat 

gezocht werd naar enkele private partijen die zich met de ontwikkeling van het hele gebied bezig wilden 

houden en daarbij ook risico wilden nemen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het G4 ontwikkelingscombinatie 

Euroborg Groningen. Deze bestond uit Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij, BAM Vastgoed, HBG en 

Volker Wessels Vastgoed. De gemeente Groningen heeft hierbij vooral gelet op de risicoverdeling om hiermee 

te voorkomen dat uiteindelijk alle risico’s bij haar kwamen te liggen.  

 

Het ontwikkelingsproces van het stadion en het omliggende gebied Europapark is vrij soepel verlopen. Mede 

doordat het gebied niet ontwikkeld was en het stadion daardoor niet in iemand zijn achtertuin kwam. Het 

enige lichte verzet kwam van de bewoners van de wijk Oosterpark, waar het oude stadion lag. Zij wilden graag 

het stadion in de wijk behouden, maar zagen ook in dat het voor de toekomst van de club beter was te 

verhuizen naar de nieuwe locatie. Het lastige voor de gemeente zat hem voor het project voornamelijk in het 

financiële plaatje. Investeerde de gemeente niet te veel in het project? De kosten werden daarom ook goed 

bewaakt. Daarnaast was dit project voor de gemeente interessant, omdat het niet alleen de bouw van een 

stadion omvatte. Maar ook de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel en de creatie van werkgelegenheid. 

 

De ontwikkeling heeft uiteindelijk goed uitgepakt. Gedurende het proces waren er continu onzekerheden 

vanuit de gemeente over risico’s en bouwkosten. Uiteindelijk zijn de bouwkosten niet veel hoger uitgevallen 

dan vooraf gepland en zijn de risico’s goed beheerst. Hierbij hebben ook de sportieve prestaties van FC 

Groningen een rol gespeeld, na degradatie naar de eerste divisie in het seizoen 1997-1998, volgde onder streng 

toezicht de wederopstanding. 

De planvorming was vrij penibel. In deze fasen zijn de gemaakte kosten nog beperkt en je moet je dan ook 

voordurend afvragen verder gaan of stoppen (go/no go). Vlak voor het einde van de bouwfase moest de 

gemeente nog garant staan voor een extra lening. Door te bouwen in economische slechte tijden (crisis) en 

daardoor op te kunnen leveren in groei was de verkoop- en verhuurbaarheid van het vastgoed goed te 

noemen.  

 

De stadioncapaciteit van 20.000 plaatsen was net mogelijk (financieel afweging bij de gemeente). De 

seizoenskaarten waren al na één dag uitverkocht, waardoor het stadion achteraf wellicht groter had mogen 

zijn. Maar voor de sfeer is het beter om elke thuiswedstrijd in een vol stadion te spelen dan in een halfvol 

stadion. Als de sportieve prestaties van FC Groningen niet verbeterd waren en men was in de eerste divisie 

blijven hangen was dit stadion waarschijnlijk veel te groot geweest. 

 

Voor de ontwikkeling van het nieuwe stadion is voor FC Groningen een analyse gemaakt die duidelijk maakte 

dat de club in het oude stadion niet voldoende inkomsten kon genereren om in de toekomst voort te kunnen 

blijven bestaan. Deze analyse is ook meegenomen in de ontwikkeling van het nieuwe stadion. 
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Het speelveld van het Euroborg stadion is slechts enkel voor voetbal te gebruiken, eventuele andere sporten op 

dit speelveld behoren ook tot de mogelijkheden. Het houden van concerten en evenementen waarbij 

toeschouwers op het speelveld staan zijn niet mogelijk, omdat bij het ontwerp geen rekening gehouden is met 

vluchtwegen vanaf het veld. Dit werd pas in de laatste fase van de besluitvorming opgenomen en was vooraf 

niet ingecalculeerd. Daarnaast had de architect hier geen rekening mee gehouden, omdat dit niet in de 

voorwaarden stond. 

 

Mede doordat de financiële situatie van FC Groningen slecht was. Was het voor de gemeente Groningen een 

risicovol project, want mocht FC Groningen failliet gaan was het stadion nagenoeg onbruikbaar. Dit heeft ertoe 

geleid dat binnen de gemeente voldoende tegenkracht was naar de wethouders die dit project moesten 

realiseren. Waardoor financiële en juridische zaken tot op de bodem zijn uitgezocht en alle mogelijke scenario’s 

zijn doorgerekend. 

 

Na oplevering van het Europapark heeft de G4 ontwikkelingscombinatie het stadion voor €1,- verkocht aan de 

gemeente Groningen. Deze is dan momenteel ook verantwoordelijk voor de exploitatie van het stadion. Mede 

door de goede prestaties van FC Groningen is deze exploitatie positief en kan de gemeente de investering 

langzaam terug gaan verdienen. Momenteel gaat het zo goed dat naar uitbreidingmogelijkheden van het 

stadion wordt gekeken. Bij het huidige ontwerp is geen rekening gehouden met uitbreidingsmogelijkheden, 

mede door de constructie is dit vrij lastig. 
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Bijlage B: Stadions van betaaldvoetbalorganisaties actief in de hoogste competitie van Nederland en België (seizoen 2010-2011) en andere grote voetbalstadions 

in Nederland en België 

Capaciteit Naam stadion Betaaldvoetbalorganisatie Plaats Opening Bron 

52.960 Amsterdam Arena AJAX Amsterdam (NL) 1996 http://www.amsterdamarena.nl/ 

51.137 De Kuip Feyenoord Rotterdam (NL) 1937 http://www.dekuip.nl/ 

50.093 Koning Boudewijnstadion
1
 geen Brussel (BE) 1930 http://www.koningboudewijnstadion.be/ 

35.000 Philips Stadion PSV Eindhoven Eindhoven (NL) 1913 http://www.psv.nl/web/show/id=52188 

30.023 Stade Maurice Dufrasne Standaard Luik Luik (BE) 1909 http://standard.sudpresse.be/club/la-vie-du-club/le-stade-de-sclessin.htm?lng=nl 

http://voetbalworld.blogspot.com/2006/04/de-stadiums-van-goeie-clubs-over-de.html 

29.042 Jan Breydel Stadion Club Brugge & Cercle Brugge Brugge (BE) 1974 http://www.clubbrugge.be/nl/club/stadion/algemeen 

28.063 Constant Vanden Stock RSC Anderlecht Brussel (BE) 1918 http://www.rsca.be/go/nl/page/stadiumhistory 

26.100 Abe Lenstra stadion SC Heerenveen Heerenveen (NL) 1994 http://www.sc-heerenveen.nl/pageid=1038/Abe_Lenstra_stadion.html 

25.000 Gelredome Vitesse Arnhem (NL) 1998 http://www.gelredome.nl/over_gelredome/ 

http://www.voetbalzone.nl/doc.asp?uid=93565 

25.000 Stade du Pays de Charleroi Royal  Charleroi SC Charleroi (BE) 1999 http://www.sporting-charleroi.be/club-stade.php 

24.604 Cristal Arena Racing Genk Genk (BE) 1988 http://www.krcgenk.be/nl/arena-technischefiche 

http://www.belstadions.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=180 

24.500 Stadion Galgewaard FC Utrecht Utrecht (NL) 1982 http://fcutrecht.nl/club/stadion/geschiedenis/ 

24.000 Grolsch Veste FC Twente Enschede (NL) 1998 http://www.fctwente.nl/de-club/historie/de-stadions/ 

22.579 Euroborg FC Groningen Groningen (NL) 2006 http://www.fcgroningen.nl/home/club-info/euroborg-stadion/euroborg-complex/ 

19.200 Parkstad Limburg Stadion Roda JC Kerkrade (NL) 2000 http://Rodajckerkrade.webklik.nl/page/parkstad-limburg-stadion 

17.064 Rat Verlegh stadion NAC Breda Breda (NL) 1996 http://www.nac.nl/pagina/26779/stadion.html 

17.000 AFAS Stadion AZ Alkmaar Alkmaar (NL 2006 http://www.az.nl/index.php?id=529 

15.000 Kyocera Stadion ADO den Haag Den Haag (NL) 2007 http://www.adodenhaag.nl/adodenhaag/nl/html/algemeen/declub/nieuwstadion/standvanzaken.pshe 

14.750 Koning Willem II Stadion Willem II Tilburg (NL) 1995 http://www.coachvanhetjaar.nl/ge/stadion/koning-willem-ii-stadion/18.htm 

14.538 Vanderpoortenstadion Lierse SK Lier (BE) 1925 http://www.lierse.com/nl/stadion 

http://www.belstadions.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=165 

14.145 Argostadion KV Mechelen Mechelen (BE) 1911 http://www.belstadions.net/10/stadions/huidige-stadions/argosstadion-achter-de-kazerne/ 

13.790 Stayen Sint-Truidense VV Sint-Truiden (BE) 1927 http://www.stvv.com/nl/stadion/geschiedenis 

http://www.voetbalkrant.com/nl/stadions/stayen 

12.919 Jules Otten Stadion AA Gent Gent (BE) 1920 http://www.kaagent.be/club/geschiedenis 

http://www.stadionsineuropa.nl/belgie/profs/gent.htm 

12.771 Olympisch Stadion Germinal Beerschot Antwerpen (BE) 1920 http://www.stadionsineuropa.nl/ 

12.600 De Vijverberg De Graafschap Doetinchem (NL) 1954 http://www.degraafschap.nl/club/stadion/introductie/ 

12.500 McDOS Goffertstadion NEC Nijmegen Nijmegen (NL) 1999 http://www.nec-nijmegen.nl/clubinfo/stadion 

http://nl.wikipedia.org/wiki/McDOS_Goffertstadion 

10.278 Stadion Het Kuipje KVC Westerlo Westerlo (BE) 1995 http://urbex-groundhopping.nl/Belgie%202010/index.html 

9.560 Daknam Stadion KSC Lokeren Lokeren (BE) 1956 http://www.sporting.be/content/html/stadion.asp 

9.399 Guldensporenstadion KV Kortrijk Kortrijk (BE) 1925 http://www.kvk.be/default.asp?contentid=310 

http://groundhopping.logt.nu/grounds/belgie/kortrijk/guldes/ground.html 

8.500 Polman Stadion Heracles Almelo Almelo (NL) 1999 http://www.stadiumguide.com/polman.htm 

8.500 Regenboogstadion SC Zulte-Waregem Waregem (BE) 1957 http://www.waregem.be/vrije-tijd/cultuur/erfgoed/sport-en-spel/regenboogstadion 

8.000 Seacon Stadion De Koel VVV-Venlo Venlo 1972 http://www.vvv-venlo.nl/club/stadiondekoel.htm 

http://urbex-groundhopping.nl/nederland/index.html 

8.000 Stadion am Kehrweg KAS Eupen Eupen (BE) 1945 http://www.as-eupen.be/de/stadion/beschreibung 

http://urbex-groundhopping.nl/Belgie%202010/index.html 

3.531 Woudestein Excelsior Rotterdam (NL) 1902 http://www.rotterdamtopsport.nl/accommodaties/accommodaties/stadion-excelsior-woudestein/ 

http://www.coachvanhetjaar.nl/yc/stadion/woudestein/15.htm 

                                                                 
1
 Het Koning Boudewijnstadion wordt gebruikt voor wedstrijden van het Belgische nationale team en de Belgische bekerfinale.  
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Bijlage C: Vragenlijst interviews 

Voor de interviews die gehouden worden naar de case studies het Parkstad Limburg stadion en het Euroborg 

stadion is de onderstaande vragenlijst opgesteld. Afhankelijk van rol van de geïnterviewde wordt voorafgaand 

bepaald welke vragen relevant en welke minder relevant zijn. Ook zal de vraagstelling worden aangepast aan 

het project en de geïnterviewde. Gedurende het interview zal afgetast worden waar een geïnterviewde 

eventueel nog meer over kan en wil vertellen. Hier kan dan nog op worden doorgevraagd.  

 

1. Inleiding 

• Wat was uw rol en de rol van uw bedrijf bij de stadionontwikkeling? 

• Hoe zijn jullie bij het ontwikkelingsproces betrokken geraakt? 

• Hoe denkt u nu over het uiteindelijke resultaat en het functioneren van het stadion en het omliggende 

gebied? 

• Wat waren uw belangen, doelstelling en visie bij de stadionontwikkeling? 

• Kunt u de rol van u en de andere partijen in het ontwikkelingsproces kort beschrijven? 

 

2. Het ontwikkelingsproces 

• Wie heeft het initiatief genomen tot de stadionontwikkeling en welke partijen hebben de ontwikkeling 

getrokken?  

• Hoe is de initiatieffase van het ontwikkelingsproces in het kort verlopen? 

• Hoe is de ontwikkelingsfase van het ontwikkelingsproces in het kort verlopen? 

• Hoe is de samenwerking verlopen? Bouworganisatievorm, vertrouwen, communicatieplan, team 

samenstelling? 

• Hebben jullie getest of het plan markconform is? 

• Hebben jullie getracht handelingen uit emoties en prestige te voorkomen? 

• Waren er verliezers in het project? Zo ja, wie? 

• Hoe zijn jullie met de omgeving (supporters, bewoners en andere belanghebbenden) omgegaan? 

• Hoe was de team samenstelling en hoe is deze samenwerking verlopen? 

• Wat waren belangrijke punten in het programma van eisen? 

 

3. Het stadiongebied  

• Welke kwaliteitsaspecten zijn voor een stadiongebied van belang? 

• Waarom hebben jullie gekozen voor de huidige locatie? Wat waren de doorslaggevende punten? 

• Welke beslissingen zijn er genomen voor de bereikbaarheid van het stadion? 

• Wat is de waarde van dit stadion voor de stad/regio? 

• Wat is gedaan om de veiligheid van de bezoekers maar ook van winkeliers in het gebied te waarborgen? 

• Waarom is gekozen om deze functies rondom het stadion te creëren? 

• Is er sprake van clustering en synergie in het gebied, en zo ja waar? 

• Is in het gebied sprake van gebiedsmanagement? En zo ja op welke manier? 

• Hoe hebben jullie geprobeerd dit gebied een bepaald imago mee te geven? 

• Zijn er maatregelen genomen om de zichtbaarheid van het gebied te vergroten? 

• Is rekening gehouden met toekomstige uitbreidingsmogelijkheden? 

• Voldoet het vastgoed aan de huidige en toekomstige marktvraag? 

 

4. Het stadion 

• Welke kwaliteitsaspecten zijn voor het stadion van belang? 

• Waarom zouden bezoekers naar dit stadion moeten komen?  

• Welke maatregelen zijn genomen om een bezoek aan dit stadion zo comfortabel mogelijk te maken? 
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• Welke maatregelen zijn genomen om de sfeer in dit stadion te verbeteren? 

• Hoe is de stadioncapaciteit bepaald? 

• Wat is in dit stadion gedaan om de commercialisering van het voetbal ruimte te geven? 

• Wat wordt gedaan om het stadion goed toegankelijk te maken (voor mindervaliden en i.v.m. vergrijzing)? 

• Welke functies zijn op het speelveld mogelijk? 

• Over welke faciliteiten moet een stadion beschikken? 

• Welke technische voorzieningen zijn in het stadion getroffen (om het functioneren van de mensen die in 

het stadion werken, maar ook gebruikers van het stadion te bevorderen? 

• Hoe wordt de veiligheid van supporters en spelers in het stadion gewaarborgd? 

• Waarom is een representatief stadion van belang? Als het stadion in de toekomst verouderd heeft dat 

gevolgen voor het gebied? 

• Zijn er voorzieningen getroffen om het functioneren van de media in het stadion te bevorderen? 

 

5. Algemene vragen 

• Wat onderscheidt dit stadion en stadiongebied van andere stadions? 

• Welke dingen zou u bij een eventuele andere stadionontwikkeling weer doen? 

• Wat zou u anders doen als u opnieuw betrokken raakt bij een stadionontwikkeling?  

 

6. Afsluiting 

• Is er iets nog niet aan bod gekomen over de ontwikkeling van het stadion of het stadiongebied? 
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Bijlage D: Interviews Parkstad Limburg stadion 

 

D.1 Marco l’Abee 

Marco l’Abee is sinds de opening van het Parkstad Limburg stadion (medio 2000) werkzaam als 

stadionmanager van Roda JC. Inmiddels bekleedt hij dus al 11 jaar deze functie. Voor deze functie is hij 

benaderd na zijn rol in het ontwikkelings- en bouwproces bij een van de aannemers. l’Abee heeft namens 

STORK de engineering gedaan en de prijs gemaakt voor de E en W installaties. Vervolgens heeft hij ook de 

projectleiding in dit project namens STORK op zich genomen. l’Abee is geïnterviewd in de rol van de 

betaaldvoetbalorganisatie Roda JC. De ontwikkeling van het Parkstad Limburg stadion heeft Theo Pickée 

namens Roda JC gedaan. Helaas is Theo Pickée in 2003 overleden.  

 

Ontwikkelingsproces 

De ontwikkeling van het Parkstad Limburg stadion heeft circa 5 jaar geduurd en is niet altijd even soepel 

verlopen. Het stadion is daarentegen in een korte tijd van 9 maanden gebouwd. In het ontwikkelingsproces 

heeft Arcadis de rol gedragen van (niet risicodragende) ontwikkelaar van het stadion. Daarnaast was Arcadis 

ook de directie voerende partij. Zij besteden de werkzaamheden uit aan diverse onderaannemers, waarvan de 

meeste als sponsor verbonden waren aan de betaaldvoetbalorganisatie Roda JC. Voorbeelden hiervan zijn 

STORK en IMTECH.  

 

Voor een betaaldvoetbalorganisatie is het bij de ontwikkeling van een stadion belangrijk om iemand uit de 

eigen vereniging met zowel bouwkundige kennis als kennis van de activiteiten die bij betaaldvoetbalorganisatie 

spelen in het project te betrekken. Hiermee kun je een zo goed mogelijk stadion ontwikkelen vanuit het 

oogpunt van de betaaldvoetbalorganisatie. Partijen die worden ingeschakeld om uiteindelijk de uitvoering voor 

hun rekening te nemen weten lang niet altijd wat zich in een stadion afspeelt. In het geval van het Parkstad 

Limburg stadion waren het voornamelijk lokale partijen die het gebouwd hebben. Deze lokale partijen waren 

nog nooit eerder bij een andere stadionontwikkeling betrokken. 

 

Stadiongebied 

Het gebied rondom het Parkstad Limburg stadion heeft een enorme impuls gekregen door de komst van het 

stadion. Eerst was de locatie een vuilnisbelt. Door de komst van het stadion heeft ook het omliggende gebied 

zich ontwikkeld en bezoeken dagelijks veel mensen het gebied. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de 

komst van Hornbach en Decathlon die beide vele bezoekers naar het gebied trekken. In de toekomst komen er 

wellicht nog andere bedrijven in het gebied, zoals een Albert Heijn XL en een megabioscoop, waardoor het 

aantal bezoekers alleen maar zal toenemen. Dat het gebied zich ook nu nog blijft ontwikkelen is enigszins 

opmerkelijk te noemen, omdat Zuid-Limburg toch een economisch zwakke regio is, waar naast vergrijzing ook 

bevolkingskrimp voorkomt. Daarnaast heeft Kerkrade slechts 45.000 inwoners, maar beschikt het toch over 

een dergelijk gebied. Kerkrade heeft dan ook veel bekendheid te danken aan de betaaldvoetbalorganisatie. Een 

belangrijk aspect waardoor het wel denkbaar is dat het stadiongebied zich ook nu nog blijft ontwikkelen is de 

hoge kwaliteit van het stadion zelf. Ook nu het al ruim 10 jaar oud is heeft het stadion nog een prima uitstraling 

en is het volgens Marco l’Abee een van de mooiste stadions in zijn soort. Dit zorgt ervoor dat het gebied meer 

aantrekkingskracht heeft.  

 

Voor deze locatie aan de rand van de stad is bewust gekozen, omdat het goed bereikbaar is via de naastgelegen 

autosnelweg. Daarnaast ligt er een busstation op 4 minuten lopen van het stadion. Doordat steeds meer 

uitsupporters met de bus komen is bewust gekozen om niet voor een locatie bij een treinstation te kiezen. De 

bereikbaarheid per auto en bus was/is volgens l’Abee belangrijker. 
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Stadion 

Roda JC had als reden om te kiezen voor een nieuw stadion marktvergroting. Zowel op het gebied van het 

aantal supporters als sponsoring. Deze marktvergroting is ook een van de grootste krachten van een nieuw 

stadion en kan ervoor zorgen dat de betaaldvoetbalorganisatie sportief enorme succes gaat boeken en andere 

betaaldvoetbalorganisaties voorbij streeft. Sinds Roda JC in het Parkstad Limburg stadion speelt is de vaste kern 

gegroeid naar 10.000 tot 11.000 supporters. In het oude stadion paste slechts 6.000 toeschouwers. Bij de 

ontwikkeling van het stadion is gekozen om geen dak op het stadion te maken. Deze keuze zorgt ervoor dat het 

niet mogelijk is om veel grote evenementen/concerten in het stadion te organiseren. Omdat deze partijen 

liever geen risico nemen met het weer en liever gebruik maken van indoor locaties. Eventueel kan er nog wel 

een dak opgezet worden, maar dit is nu duurder dan bij de bouw van het stadion. Tevens moet worden 

afgewogen of de opbrengsten wel opwegen tegen de kosten. 

 

Het Parkstad Limburg stadion beschikt over 18.900 plaatsen deze capaciteit kan bij een eventuele uitbreiding, 

door de realisatie van een extra ring, vergroot worden naar 32.000 plaatsen. In het ontwerp is deze eventuele 

uitbreiding al meegenomen. Deze uitbreiding zal voorlopig niet gerealiseerd worden, want het stadion is nu 

alleen in de topwedstrijden uitverkocht. Als het stadion over een capaciteit van 15.000 toeschouwers zou 

beschikken was het stadion in de meeste wedstrijden uitverkocht.  

 

Zoals ook al van belang was voor het stadiongebied is voor het stadion vrij veel geld gespendeerd aan de 

architectuur. Dit is terug te zien in het metselwerk met gele en zwarte stenen. Welke staan voor het geel van 

mergel (een Zuid-Limburgs product) en het zwart van de steenkoolmijnen. Daarnaast zijn dit ook nog de 

clubkleuren. Marco l’Abee vindt dat ervoor gezorgd kan worden dat betaaldvoetbalorganisaties geld kunnen 

besparen. Om dit te realiseren zou een langere winterstop ingelast moeten worden. Het Parkstad Limburg 

stadion is geheel verwarmd. Dit kost in de wintermaanden veel geld, door een langere winterstop in te lassen 

kunnen betaaldvoetbalorganisaties die het momenteel financieel erg lastig hebben veel geld besparen. 

  

De veiligheid in het Parkstad Limburg stadion is volgens Marco l’Abee goed geregeld. Het stadion beschikt over 

een modern camerasysteem, alle poortjes worden elektrische aangestuurd zodat nooit deuren tussen 

supportersgroepen open kunnen blijven staan. Daarnaast is er een beveiliging waardoor men van iedereen 

weet in welk deel van het stadion ze zich bevinden. Ook de indeling van het stadion speelt een belangrijke rol 

bij de veiligheid. Zo zit bijvoorbeeld de fanatieke aanhang niet in de buurt van de uitsupporters. En als laatste 

zijn ook de contacten met de gemeentelijke driehoek goed. 

 

Nog enkele belangrijke punten die Marco l’Abee aangaf waren: 

• De media wil met hun materieel niet ver en weinig trappen hoeven lopen. Het liefst doen zij hun 

werkzaamheden aan de zijkant van het stadion (niet bij de hoofdingang). In het stadion moet een 

draadloze verbinding, goede verlichting en kabels aanwezig zijn. 

• Voor het comfort van de toeschouwers zijn goede en schone stoelen en een goede mooie catering van 

belang. 

• Voor de verhoging van de sfeer is het maken van groepensupporters van belang. In overleg met deze 

groepen kan bepaald worden wat te doen om de sfeer in het stadion te verbeteren. 

• Skyboxen in de huidige vorm voldoen niet meer. Steeds meer skyboxen komen leeg te staan en kunnen 

alleen nog voor losse wedstrijden verhuurd worden en niet meer voor een heel seizoen. Vooral in de 

wintermaanden staan de skyboxen vaker leeg. In de toekomst zullen skyboxen anders ingevuld moeten 

worden. 

• Een gracht voor het scheiden van het publiek van het veld is geen belemmering. Bij Engelse stijl stadions 

heb je meer stewards nodig. 
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• Door de vergrijzing heeft het Parkstad Limburg stadion 3 bordessen voor minder validen. Daarnaast heeft 

RODA JC een seniorentribune waar de muziek zachter staat en waar koffie aangeboden wordt. Daarnaast 

wordt gekeken of roltrappen in het stadion nodig zijn. 

 

Concluderend vind Marco l’Abee dat het stadion zich onderscheid in architectuur, vormgeving, netheid en 

reinheid van het stadion. De mindere punten aan het stadion vindt hij het hoge energieverbruik en de lage 

plafonds in de businessruimten (zeker als er een podium nodig is). Als succesfactoren benoemt hij: indeling 

stadion, parkeerfaciliteiten, zicht op het veld ook vanuit businessruimten en volledig verwarmt stadion. Echte 

faalfactoren kan hij niet noemen misschien dat veel geld is geïnvesteerd in de architectuur en tentdaken, maar 

dit heeft ook zijn meerwaarde voor het stadion, dus hier moet je een afweging in maken. Deze afweging kan 

per persoon verschillend zijn. 

 

D.2 Gerrit van Ooien 

Gerrit van Ooien was werkzaam voor de gemeente Kerkrade ten tijde van de ontwikkeling van het Parkstad 

Limburg stadion. Hij is het gehele ontwikkelingstraject betrokken geweest bij de ontwikkeling van het stadion 

en wordt als een van de kartrekkers van het project gezien. Inmiddels geniet hij regelmatig van zijn pensioen, 

maar zo af en toe verricht hij nog werkzaamheden voor de gemeente Kerkrade.  

 

Ontwikkelingsproces 

Halverwege de jaren ’90 hebben gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente Kerkrade en Roda JC. In deze 

gesprekken werd gesproken over de mogelijkheid van een nieuw stadion in Kerkrade of de renovatie van het 

bestaand stadion Kaalheide. Uiteindelijk is gekozen voor nieuwbouw, omdat de kosten voor renovatie van het 

bestaand stadion hoog waren en de locatie midden in een woonwijk niet optimaal was, vooral op het gebied 

van bereikbaarheid. Vervolgens is gekeken naar enkele mogelijke locaties binnen de gemeente Kerkrade. 

Uiteindelijk is gekozen voor een locatie aan de stadsautoweg Heerlen. Deze locatie, op bedrijventerrein “de 

Locht”, is voornamelijk gekozen vanwege zijn goede bereikbaarheid per auto. Samen met Roda JC is overlegd 

hoe het gebied tot ontwikkeling gebracht kon worden. In eerste instantie liet het bestemmingsplan alleen maar 

industriële bedrijvigheid toe met aan de randen woningen met een eigen bedrijf. Dit bestemmingsplan was 

voor 1982 opgesteld door de gemeente Heerlen waar het gebied van bedrijventerrein “de Locht” tot die tijd 

eigendom van was. Na de gemeentelijke herindeling in 1982 werd het gebied eigendom van de gemeente 

Kerkrade. Aan het bestemmingsplan voor dit gebied was sinds die tijd tot aan de plannen voor de 

stadionontwikkeling niets veranderd.  

 

Om de ontwikkeling van het stadion op bedrijventerrein “de Locht” mogelijk te maken werd besloten tot 

herziening van het bestemmingsplan. Deze herziening zorgde ervoor dat in het gebied de bouw van een 

stadion en perifere detailhandel toegelaten werd. De reden om ook perifere detailhandel mogelijk te maken 

was mede de rentabiliteit van het stadion, met dit bestemmingsplan was het goed mogelijk om de ruimtes 

onder de tribunes te kunnen vermarkten. Daarnaast waren er contacten tussen Roda JC en Hornbach die zich 

graag bij een nieuw stadion wilden vestigen. Het vernieuwde bestemmingsplan diende ervoor te zorgen dat 

deze functies mogelijk werden op deze locatie. Het begrip perifere detailhandel vormt vaak een probleem bij 

het ontwikkelen van nieuwe locaties in combinatie met de wet ruimtelijke ordening (WRO). Daarom is gekozen 

dit te beperken tot een aantal branches; bouwmarkten, keukens, sanitair en tuinmeubilair. Het vernieuwen van 

het bestemmingsplan verliep niet zonder weerstand. Vooral ondernemers (zowel uit Heerlen als Kerkrade) 

tekenden bezwaar aan tegen de ontwikkeling van perifere detailhandel. Na veel bezwaar procedures, tot de 

raad van state aan toe, is het bestemmingsplan uiteindelijk toch goedgekeurd.  

 

In het begin was er weinig vertrouwen dat het bestemmingsplan gewijzigd zou worden. Het waren 

voornamelijk Theo Pickée en Gerrit van Ooien die gewoon door zijn gegaan. Na verloop van tijd begonnen 
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steeds meer personen te geloven dat het ging lukken. Ook de regio zag steeds meer het belang van dit project 

en het nut van het stadion. Ook in de naam van het stadion komt het regionale belang naar voren. De parkstad 

gemeenten hebben betaald voor de naam “Parkstad Limburg stadion” (in totaal circa € 3 miljoen). De 

stadsautoweg Heerlen speelt een belangrijke rol in Parkstad. Door de ontwikkeling van het stadion op deze 

locatie heeft Parkstad zowel aan de Noord kant (Woonboulevard) als nu aan de Zuid kant (stadiongebied) 

herkenbare ingangen. Daar tussen in zorgt een lint aan andere bedrijvigheid ABP, DSM en Atrium ziekenhuis 

voor herkenbaarheid en uitstraling van Parkstad. 

 

Toen het bestemmingsplan uiteindelijk rond was. Heeft de gemeente Kerkrade grond voor het stadion en voor 

de locatie van Hornbach tegen de prijs van industriegrond aan Roda JC verkocht (in ruil voor aandelen in het 

stadion). Vervolgens heeft Roda JC een deel van de grond tegen de prijs van perifere detailhandel grond aan 

Hornbach verkocht. Dit was dan ook de eerste financiële injectie voor het stadion. Binnen deze constructie 

eiste de gemeente wel dat beide partijen akkoord gingen met het gemeenschappelijk gebruiken van 

parkeerplaatsen. Vervolgens heeft Roda JC het gebied verder ontwikkeld. Bij deze ontwikkeling heeft 

ontwikkelaar Wyckerveste een belangrijke rol gespeeld. De gemeente is hierbij niet direct betrokken geweest. 

De gemeente heeft alleen toezicht gehouden, vooral op de invulling van de ruimtes onder de tribunes (wat 

mag wel en niet). Wyckerveste is een belangrijke actor in de ontwikkelingen onder de tribunes. Wyckerveste 

wilde vooral andere functies ontwikkelen dan in eerste instanties toelaatbaar waren in het gebied. Deze andere 

functies zijn door middel van projectprocedures alsnog vaak gerealiseerd. Na verloop van tijd is er een ruimere 

visie ontstaan op het gebied. Hierdoor is (sportgerelateerde) perifere detailhandel in combinatie met leisure 

meer de huidige combinatie van functies in het gebied. Hierdoor zou het eigenlijk beter zijn als bepaalde leisure 

zaken van de woonboulevard bij het Parkstad Limburg stadion zouden liggen en een bouw en tuincentrum 

zoals Hornbach op de Woonboulevard.  

 

Momenteel kent parkstad 3 kernwinkelgebieden op het gebied van detailhandel; Heerlen Centrum, 

Woonboulevard en de Rodaboulevard. Inmiddels is een gebied ontstaan met andere functies dan waar in het 

begin een bestemmingsplan voor is gemaakt. Een Hornbach die nu eigenlijk minder goed bij het gebied past, 

heeft er wel mede voor gezorgd dat de ontwikkeling van het gebied en het stadion gestart is. 

 

Stadiongebied 

De komst van het Parkstad Limburg stadion heeft er toe geleid dat bedrijventerrein “de Locht” een positieve 

ontwikkeling door heeft gemaakt. Grondprijzen zijn gestegen waardoor de gemeente met de verkoop van 

andere gronden ook gebaat is bij de ontwikkeling van het omliggende terrein. Door de grote variatie aan 

bedrijven (detailhandel, restaurantjes, casino en hotel) is gedurende de hele dag activiteit in het gebied. Met 

wellicht nog de komst van een megabioscoop zal dit alleen maar toenemen. Dit zorgt voor een bepaalde mate 

van veiligheid en voorkomt dat er ongewenste activiteiten in dit gebied plaats vinden. 

 

De belangen van de gemeente waren helder bij de bouw van een nieuw stadion. Als eerste was dit economisch 

beter zowel voor de gemeente als voor de betaaldvoetbalorganisatie, maar daarnaast werd ook het gebied 

rond het oude stadion midden in een woonwijk ontzien. Waardoor de leefbaarheid daar verbeterd. Voor de 

omgeving zijn inspraak avonden gehouden en zijn onderzoeken gedaan naar de verkeersoverlast, deze blijken 

binnen de toelaatbare normen te vallen. De gemeente was verantwoordelijk voor de communicatie naar de 

burgers. In het gebied wonen niet zoveel mensen en de mensen die er woonden hadden weinig problemen. De 

grootste weerstand kwam van de winkeliers in de regio. 

 

Enkele belangrijke punten die door de gemeente werden benoemd voor het stadiongebied zijn bereikbaarheid 

en kwaliteit van het stadiongebied. Openbaar vervoer is minder interessant omdat steeds meer mensen met de 

bus komen. Eventueel is het nog mogelijk om een spoorverbinding te maken. Aan de zuidzijde van de 

Rodaboulevard loopt een spoor dat in de toekomst weer voor personenvervoer gebruikt gaat worden, 

eventueel kan daar in de toekomst nog een station worden gerealiseerd. Een ander punt wat dhr. van Ooiten 
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noemt is hoogwaardige kwaliteit van het stadiongebied. Hierbij speelt de representativiteit en de architectuur 

van het stadion, maar ook het benutten van de ruimtes onder de tribunes een belangrijke rol. Dit zorgt ervoor 

dat het gebied aantrekkelijker wordt voor andere bedrijven. Om de representativiteit van het gebied zo hoog 

mogelijk te houden is ook besloten om de trainingsaccommodatie van Roda JC op kaalheide te behouden en 

niet bij het Parkstad Limburg stadion vestigen. Het zou zonde zijn om de kostbare grond op de huidige 

Rodaboulevard te gebruiken voor trainingsvelden. 

 

De kleuren van de stenen (geel en zwart) gebruikt voor het stadion staan niet voor de clubkleuren van Roda JC, 

maar voor de geschiedenis van het gebied. Zwart voor de mijnindustrie/steenkolen en geel voor mergel.  

 

De veiligheid in het gebied is voor een groot deel te danken aan de 24-uurs economie. Deze zorgt ervoor dat 

gedurende de hele dag activiteit is in het gebied. Daarnaast heeft Roda JC met de politie een veiligheidsplan 

opgesteld voor het stadion. Daarnaast houdt ook de ondernemingsvereniging zich bezig met de veiligheid van 

het terrein. Andere zaken waar deze ondernemersvereniging zich op richt zijn uitstraling van het gebied, 

gezamenlijke inkoop van o.a. elektriciteit en gezamenlijke afvalverwerking. Deze laatste punten maken 

onderdeel uit van gebiedsmanagement. 

 

Aan het imago van het stadiongebied is vrij weinig gedaan. Dit was in eerste instantie volgens dhr. van Ooien 

ook niet nodig. Bedrijven vonden het namelijk geen probleem om zich te vestigen bij een stadion. In eerste 

instantie zou Medtronic pacemakers hun distributiecentrum op het terrein vestigen, waarmee het terrein voor 

een groot deel in één klap gevuld zou zijn. Later heeft men daar mede door een breuklijn die onder het gebied 

loopt vanaf gezien. Daarna is besloten om kleinschaligere bedrijvigheid te creëren door middel van kleinere 

kavels. Veel actie voor het promoten van het terrein is niet gedaan, de kavels verkochten immers goed. Voor 

het gebied is geen rekening gehouden met uitbreidingsmogelijkheden. Eventueel zou dit in zuidelijke richting 

wel kunnen. De prioriteit van de gemeente ligt daar op dit moment niet, omdat de vraag naar 

bedrijventerreinen is gedaald. Daarnaast is men bezig met de revitalisering van andere bedrijventerreinen 

binnen de gemeentegrenzen. 

 

Stadion 

Het Parkstad Limburg stadion was bij de bouw gedeeltelijk in eigendom van de gemeente maar ook Roda JC en 

externe financiers waren eigenaren. De gemeente wilde dat het stadion een multifunctionele accommodatie 

werd. Dit betekende in dit geval dat het stadion een voorziening is waarin gevoetbald wordt, maar waar ook 

andere activiteiten plaats kunnen vinden. Zo heeft André Rieu er een concert gehouden, is eens in de 4 jaar het 

WMC in het Parkstad Limburg stadion en kunnen er grote inentingsacties gehouden worden. Een dak had 

gekund, maar het is en blijft een afweging van kosten (investering) en baten (opbrengsten). Momenteel wordt 

te weinig gebruikt gemaakt van een aantal mogelijkheden in het stadion en op het veld, hierbij kan ook gedacht 

worden aan de verhuur van businessruimten. De verhuur van deze ruimtes is uitbesteed aan een extern bedrijf. 

Het stadion wordt ook gebruikt voor inentingsacties. In de loop der tijd is het eigendom van de gemeente in 

het stadion gegroeid naar 87%. De gemeente heeft meer eigendom verkregen door “steun” aan Roda JC in 

financieel moeilijke tijden. Dit heeft ertoe geleid dat er een nieuwe organisatiestructuur is/wordt neergezet en 

dat de betaaldvoetbalorganisatie en het stadion volledig los van elkaar worden gekoppeld. Zodat mensen die 

voor de betaaldvoetbalorganisatie werken niet ook voor het stadion kunnen werken. Als dit niet wordt gedaan 

werken bij het stadion mensen die niet alleen in het belang van het stadion, maar ook in belang van de 

betaaldvoetbalorganisatie denken. Nu de gemeente de grootste eigenaar is van het Parkstad Limburg stadion. 

Houden zij zich ook steeds nadrukkelijker bezig met het zoeken naar mogelijkheden om de inkomsten uit het 

stadion te vergroten. Hierbij wordt vooral gekeken naar de exploitatie van de businessruimten en het 

speelveld. 

 

Gerrit van Ooien benoemt ook een belangrijk aspect van het stadion. Dat zijn de zwarte en gele stoelen. Naast 

dat dit de clubkleuren van Roda JC en de kleuren van de geschiedenis van het gebied, namelijk de 
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steenkoolmijnen en mergel zijn. Hebben vooral de zwarte stoelen nog een andere functie. Deze stoelen geven 

het gevoel dat het stadion voller zit dan in werkelijkheid het geval is. Voor deze kleur is dus bewust gekozen, 

vooral in de hoeken van het stadion, waar over het algemeen mensen minder snel gaan zitten (zie figuur A.1).  

 

 
Afbeelding A.1: Kleurverdeling stoeltjes Parkstad Limburg stadion 

 

Als laatste heeft men bewust gekozen om de atletiekvereniging die op Kaalheide gevestigd was niet mee te 

nemen naar het nieuwe Parkstad Limburg stadion. Omdat anders de afstand tussen het veld en het publiek te 

groot werd. Daarnaast is de atletiekvereniging niet zo groot. En zij hadden dan ook geen groter stadion nodig. 

 

Concluderend zegt Gerrit van Ooien dat nieuwbouw zich onderscheid van renovatie door de vrijheid die 

nieuwbouw geeft ten opzichte van de beperkte mogelijkheden die er vaak maar zijn bij renovatie. Ook over de 

architectuur van het nieuwe stadion is hij zeer te spreken, dit geeft ook een positieve uitstraling aan de rest van 

het gebied. Als hij nog een keer betrokken was geraakt bij een stadionontwikkeling had hij de perifere 

detailhandel vanaf het begin heel erg gericht op sport en leisure. Dan had je een meer thematische invulling 

gehad. Hierbij had hij dan meer het see, try, buy concept willen gebruiken en waarbij het proberen in 

bijvoorbeeld het stadion plaats kan vinden. Dan krijg je namelijk echt iets unieks. Hij realiseert zich wel dat een 

bedrijf als Hornbach dan niet in dat concept past, terwijl zonder Hornbach het nieuwe stadion er misschien niet 

was geweest. 

 

D.3 Matthé van Baalen 

Arcadis was verantwoordelijk voor de engineering, projectmanagement, procesmanagement, het ontwerp, 

bouwkundige detaillering, infrastructuur e.d.. Arcadis heeft deze opdracht verkregen door op no cure no pay 

basis aan het project te beginnen. Pas op het moment dat het project definitief werd heeft Arcadis hiervoor 

betaald gekregen. 

 

Doordat Arcadis verantwoordelijk was voor een groot deel van de opdracht, waren de lijnen in het project kort. 

Immers specialisten op velerlei gebieden zitten kort bij elkaar. Dit wordt ook door dhr. van Baalen als een van 

de krachten achter het project gezien. Dit komt overeen met de gedachte met hoe meer partijen wordt 

samengewerkt hoe moeilijker een samenwerking verloopt. Daarnaast is het volgens dhr. van Baalen van belang 

dat de verwachtingen van de diverse partijen over en weer worden uitgesproken en dat deze met elkaar 

overeenkomen. 

 

Ontwikkelingsproces 

Het creëren van een haalbare businesscase is bij een stadion volgens dhr. van Baalen een moeilijk verhaal. 

Voornamelijk de enorme cashflow die voor een stadion nodig is. In het begin worden heel veel uitgaven 

gemaakt, terwijl de inkomsten komen pas op het einde komen. Het project moet daarnaast ook in een keer 

gerealiseerd worden, waardoor kosten en opbrengsten niet over een langere periode gespreid kunnen worden. 
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In het Parkstad Limburg stadion is de businesscase ook een lastig aspect geweest. Positief heeft uiteindelijk 

uitgepakt dat met een aantal partijen zoals de gemeente en Hornbach goede deals werden gesloten.  

 

Het oude stadion van Roda JC was verouderd en voldeed niet meer aan de eisen van het moderne voetbal. 

Daarnaast konden in dit stadion onvoldoende inkomsten gegenereerd worden om een stabiele eredivisie ploeg 

te blijven. Ook de gemeente zou het stadion liever op een andere locatie zien dan het oude stadion, dat 

midden in een woonwijk gelegen was. De gemeente wilde daarom de grond rond het oude stadion (7 hectare) 

ruilen tegen een ander stuk grond binnen de gemeente. Al snel werd duidelijk dat een locatie aan 

industrieterrein “de Locht” het meest geschikt was. Ook Hornbach melde zich vervolgens en wilde zich bij het 

stadion vestigen. Deze Duitse bouwmarkt werd op diverse ander locaties in Nederland geweigerd en was er 

veel aan gelegen om de eerste vestigingen in Nederland te openen. Van de gemeente Kerkrade kreeg Hornbach 

op industrieterrein “de Locht” de ruimte om een nieuwe vestiging te ontwikkelen. Daarom kocht Roda JC 1,5 

hectare grond extra voor 85 gulden per m
2
 en verkocht 4 hectare grond voor 225 gulden per m

2
 aan Hornbach. 

Op deze grond zou Hornbach hun vestiging en 600 parkeerplaatsen realiseren. Deze parkeerplaatsen zijn ook 

voor gebruik van Roda JC tijdens wedstrijden. Dit levert Roda JC dus 9 miljoen op. Behalve uit deze 

grondverkoop ontvangt Roda JC miljoenen uit de verkoop van skyboxen, business seats, naamgeving van het 

stadion en van de founders. Daarnaast was onder de tribunes van het stadion de mogelijkheid gecreëerd voor 

de ontwikkeling van commerciële ruimtes. Uiteindelijk heeft Arcadis deze commerciële ruimtes niet zelf 

ontwikkeld, maar is alle ontwikkelruimte verkocht aan Wyckerveste. Waardoor voor het stadion nog maar circa 

25 miljoen gulden geleend hoefde te worden bij banken. De totale stichtingskosten inclusief grond bedroegen 

75 miljoen gulden. 

 

Stadiongebied 

Bereikbaarheid is een belangrijk element voor de locatiekeuze voor stadions. Zo ook bij de keuze voor locatie 

“de Locht”.  Vooral vanwege de uitstekende bereikbaarheid per auto, maar ook de bereikbaarheid vanuit de 

buurt was belangrijk. Men ging er vanuit dat 80% van de supporters binnen een straal van 3 kilometer van het 

stadion woont, waardoor er een relatief klein aantal parkeerplaatsen gerealiseerd is. Daarnaast is ook gekeken 

naar bereikbaarheid per openbaar vervoer. Momenteel is de locatie alleen met de bus bereikbaar, maar 

volgens van Baalen is het in de toekomst eventueel nog mogelijk om een treinstation aan te leggen aan de 

zuidzijde van het terrein.  

 

Synergie speelt volgens dhr. van Baalen een belangrijke rol in de financiële haalbaarheid van een 

stadiongebied. Om een project haalbaar te maken moet een gebied vaker gebruikt worden dan één keer in de 

14 dagen. Op de Rodaboulevard zijn volgens hem meerder vormen van synergie toegepast. Zo is in het ontwerp 

van het stadion de mogelijkheid gecreëerd tot het realiseren van commerciële ruimten met de tribunes als dak. 

Daarnaast worden in het stadiongebied parkeerplaatsen door de komst van commerciële voorzieningen 

veelvuldig gebruikt en zijn in het stadion businessruimten gerealiseerd, die ook buiten wedstrijddagen 

verhuurd worden.  

 

Stadion 

De stadioncapaciteit van het Parkstad Limburg stadion is in overleg met Roda JC bepaald. Hierbij is gekeken 

naar de stadioncapaciteit van het oude stadion en de verwachte aantrekkingskracht en groei die het nieuwe 

stadion met zich mee zou brengen. Hierbij is men uitgekomen op 12.000, maar om in de toekomst ook nog 

door te kunnen groeien is de stadioncapaciteit bepaald op 19.200.  

 

Aan de binnenkant van een stadion komen specialistische zaken aan bod. Hierbij is van belang hoe 

betaaldvoetbalorganisaties functioneren en wat voor hen van belang is in een nieuw stadion. Een voorbeeld 

hiervan is de logistieke lijnen die zich in een stadion afspelen. Hier hebben partijen die vaker actief zijn in 

stadions meer kennis van. Partijen die niet eerder bij stadionontwikkelingen betrokken zijn geweest weten daar 

veel minder van af. De betaaldvoetbalorganisatie zelf moet hier wel bij betrokken worden. Een architect moet 
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daarom volgens dhr. van Baalen verantwoordelijk zijn voor de vormgeving van de buitenkant van het stadion, 

maar de exacte invulling van de binnenkant moet overgelaten worden aan partijen die hier meer kennis over 

hebben.  

 

D.4 Hessel Meijer 

Hessel Meijer is directeur van Wyckerveste adviseurs. Wyckerveste is een commerciële projectontwikkelaar die 

ook als belegger door haar ontwikkelde ruimten verhuurd. Voor Wyckerveste was het Parkstad Limburg stadion 

de eerste stadionontwikkeling waarbij zij betrokken zijn geraakt. Sinds deze ontwikkeling heeft Wyckerveste 

een nieuw stadion gerealiseerd in Zwolle en in het Belgische Beveren. Momenteel is Wyckerveste met 

verschillende stadions bezig o.a. in België (Mechelen), Polen, Cyprus en Servië. In de Benelux treedt 

Wyckerveste op als beleggende ontwikkelaar. In de landen daarbuiten zal Wyckerveste zich alleen bezighouden 

met de ontwikkeling van het stadion en het omliggende gebied. Het liefst wil Wyckerveste hun concept daar 

verkopen aan lokale partijen. 

 

Ontwikkelingsproces 

Eind 1999 toen de bouwwerkzaamheden van het stadion net begonnen waren is Wyckerveste benaderd om de 

tribunes van het Parkstad Limburg stadion te kopen en de ruimtes eronder te ontwikkelen. Het stadion was een 

klein jaar later klaar, maar de ruimten onder de tribunes moesten nog ingevuld gaan worden. Wyckerveste was 

achteraf gezien liever eerder bij de ontwikkeling betrokken geraakt. Als Wyckerveste eerder bij het 

ontwikkelingsproces betrokken was geraakt dan hadden zij geprobeerd het stadion anders in het gebied te 

situeren. Vanuit de commerciële ruimten onder de tribunes liggen er teveel parkeerplaatsen aan de noordzijde 

van het stadion en te weinig aan de zuidzijde. Hier heeft Roda JC alleen aan de club gedacht en niet aan de 

commerciële partijen. Een andere fout was dat het bestemmingsplan de verkeerde functie heeft gegeven aan 

de ruimten onder de tribunes, namelijk bouwmarkten en tuincentra. Dit is onder tribunes echter niet mogelijk. 

Om dergelijke fouten in de toekomst te kunnen voorkomen is het belangrijk dat bij aanvang van een project 

meteen een compleet team wordt samengesteld, zodat aan de belangen van alle partijen kan worden gedacht. 

Als laatste geeft hij aan dat het stadion 2 weken voor opening over veel te weinig parkeerplaatsen beschikte. 

Dit is toen nog in korte tijd gerealiseerd, maar dit had eerder opgemerkt moeten worden.  

 

Zoals eerder werd gezegd dat bij toekomstige stadionontwikkelingen een goed bestemmingsplan met 

voldoende mogelijkheden van belang is, weet dhr. Meijer ook dat het nog maar de vraag was of de 

Rodaboulevard ooit gerealiseerd was als het huidige plan meteen op tafel had gelegen. Nu is dit stap voor stap 

gegaan en werken de Woonboulevard en de Rodaboulevard inmiddels samen. Terwijl ze eerst elkaars 

concurrenten waren. 

 

Met betrekking tot het realiseren van winkelruimte heeft Wyckerveste weinig last gehad van bezwaar. Het 

meest hinderlijke was de strijd tussen Kerkrade en Heerlen, als er zich een partij melde voor de Rodaboulevard 

dan werd in het Parkstad overleg ruzie gemaakt waar deze partij moet komen. Daarnaast vindt Wyckerveste 

het vervelend dat er bedrijven bij de Rodaboulevard liggen die er al lagen en rustig blijven zitten. Deze 

bedrijven komen de uitstraling van de Rodaboulevard niet ten goede. 

 

Stadiongebied 

Als dhr. Meijer wordt gevraagd naar wie de verliezers waren, komt hij vanuit zijn oogpunt met 2 partijen 

namelijk automaterialen zaak Halfords en discotheek Vision en later Bozzini. Hiermee betrekt hij deze vraag 

meer op het stadiongebied dan op het ontwikkelingsproces. Halfords is een onderneming met voornamelijk 

kleine winkels op centrumlocaties. De keuze voor een grotere winkel op een perifere locatie werkte niet bij hun 

concept uiteindelijk hebben zij de Rodaboulevard na enkele jaren verlaten. De grote discotheek aan de 

Rodaboulevard heeft ook nooit goed gedraaid en is failliet gegaan. Een kleinere discotheek was waarschijnlijk 
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beter geweest. Momenteel wordt deze ruimte verhuurd als evenementen centrum. Het pand wordt alleen 

verhuurd als er evenementen plaatsvinden. 

 

Over de bereikbaarheid van het gebied is Wyckerveste heel tevreden. De meeste mensen komen met de auto 

en er is een busstation. Een treinstation zou mooi zijn, maar is niet noodzakelijk voor de functies werken en 

winkelen. 

 

Momenteel wordt er te weinig gedaan aan gebiedsmanagement. Nu komen alle klachten nog binnen bij 

Wyckerveste en zij proberen deze zo adequaat mogelijk op te lossen. In de toekomst zal er een 

gebiedsmanager aangesteld moeten worden. Hier moeten dan wel alle partijen aan meebetalen. Op dit 

moment worden hier nog geen kosten voor in rekening gebracht. Dit zal in de toekomst wel moeten gaan 

gebeuren. In het begin werd er ook weinig aan imago van het stadiongebied gedaan. Wyckerveste wilde zo snel 

mogelijk een aantal objecten verhuren om rente verliezen e.d. te beperken (overleven). Als een groot deel 

(70%) van de objecten verhuurd is kun je meer gaan selecteren op partijen die bij het gebied passen. En 

proberen de uistraling van het gebied te verbeteren. Dit kan gedaan worden door aankleding middels groen, 

reclamemasten, uniforme reclamedoeken en betere bewegwijzering. Bij de Woonboulevard is dit beter 

geregeld, hier betalen ondernemers servicekosten, dit zorgt ervoor dat de gebiedsmanager € 2 miljoen per jaar 

te besteden heeft voor reclame en inrichting van het gebied. Op de Rodaboulevard betalen winkeliers geen 

servicekosten. Destijds was men blij dat er huurders kwamen en vond men het niet erg dat zij zelf de ramen 

wassen, trottoirs schoonmaken en sneeuw vegen. Nu denkt men, we hadden de poot stijf moeten houden, 

want achteraf is het moeilijker om het betalen van servicekosten alsnog in te voeren. 

Bij de bouw van winkelruimten is geen rekening gehouden met uitbreidingsmogelijkheden. Bij sommige 

winkels is het mogelijk om uit te breiden als er nog ruimte vrij is rondom het gebouw (zover het gebied het 

toelaat). Eventueel kan er wel worden gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden op de huidige locatie. Dit kan 

gerealiseerd worden door eventueel een extra verdieping erop te zetten of door een extra vloer in de winkel te 

realiseren. Deze extra vloer is in een deel van de winkels die niet onder de tribunes van het stadion liggen 

mogelijk, omdat deze 8 meter hoog zijn. Voor sommige detailhandelaren is 4 meter immers hoog genoeg. Als 

een dergelijke vraag ontstaat, probeert Wyckerveste het met dergelijke oplossingen of kijkt men of er 

eventueel verschuivingen van bedrijven binnen het gebied mogelijk zijn. Of een stadiongebied voldoet aan de 

toekomstige marktvraag hangt sterk af van de sector. Leisure is ondergewaardeerd geweest. En zeker voor 

Parkstad dat zich wil ontwikkelen als leisure gebied is er nog voldoende toekomst. Daarnaast doet retail in 

combinatie met leisure het goed vooral bij mensen die langer in het gebied willen blijven. 

 

Stadion 

Wyckerveste is niet betrokken geweest bij de ontwikkeling van het stadion zelf, maar alleen bij de ruimtes 

onder de tribunes. Dhr. Meijer vertelt wel dat de uitstraling van het project bijdraagt aan de beleving van 

mensen. Een stadion draagt altijd bij aan die beleving. Het Parkstad Limburg stadion levert door zijn tentdaken 

en architectuur een belangrijke bijdrage aan de uitstraling van de Rodaboulevard. In de toekomst zal ervoor 

gezorgd moeten worden dat de uitstraling rondom het stadion nog beter wordt.  

 

Algemeen 

Concluderend vindt Hessel Meijer het volgende. Het gebied onderscheidt zich, omdat het een commercieel 

stadion is. Waar de betaaldvoetbalorganisatie, in dit geval Roda JC, profiteert van de commerciële 

ontwikkelingen rond het stadion. In Amsterdam profiteert de gebiedsontwikkelaar. Dat de 

betaaldvoetbalorganisatie profiteert van de commercie wordt volgens dhr. Meijer in de toekomst noodzakelijk. 

Vooral in België kan geen enkele club zich een nieuw stadion permitteren, maar ook in Nederland wordt het 

voor betaaldvoetbalorganisaties steeds moeilijker om een stadion te realiseren zonder commerciële 

activiteiten. 
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Voor Wyckerveste was het Parkstad Limburg stadion de eerste stadionontwikkeling waarbij zij betrokken 

waren. Hier hebben zij dan ook van hun eigen fouten geleerd. Bij toekomstige stadionontwikkelingen zal 

Wyckerveste proberen eerder bij het ontwikkelingsproces betrokken te raken. Zodat er voor aanvang van de 

bouw een bestemmingsplan ligt waar ook voor de ruimten onder de tribunes mogelijkheden mee zijn. 

Daarnaast zal Wyckerveste proberen vanaf het begin voor meer mix te zorgen. Ook zou het beter zijn als alle 

partijen een trekkracht hebben op consumenten en niet dat enkele partijen meeliften op anderen. Hierbij moet 

dan meer gekeken worden naar formules die iets aan elkaar toevoegen, oftewel zorgen voor een betere 

branchemix. 

 

Wyckerveste heeft ook een aantal positieve punten over gehouden aan de detailhandel ontwikkeling rond het 

Parkstad Limburg stadion. Zo zou Wyckerveste de huidige trekkers (Decathlon en een grote bouwmarkt) graag 

ook in toekomstige stadiongebieden onderbrengen. Graag zouden ze hier nog een grote Mediamarkt of iets 

dergelijks aan toevoegen. Als die partijen zich in een gebied vestigen dan volgt de rest vanzelf. Nadeel is wel 

dat deze partijen weten dat zij een enorme trekkracht hebben en ook andere partijen aantrekken, daarvoor 

vragen zij wel een scherpe huurprijs. Hierbij geeft dhr. Meijer wel nog aan dat ieder project echt anders is en 

dat per project onderzocht zal moeten worden wat de beste aanpak is. 

 

D.5 Jan Dautzenberg 

Jan Dautzenberg is eigenaar van architectenbureau Dautzenberg in Maastricht. In het verleden is hij niet eerder 

betrokken geweest bij een stadionontwikkeling en had hij ook niets met (voetbal)stadions. Wel had 

Dautzenberg ervaring met het bouwen en renoveren van theaters. Hij beschouwd een voetbalstadion ook als 

een theater en heeft zijn kennis en ervaring die hij hierbij had ook gebruikt bij het ontwerpen van het Parkstad 

Limburg stadion. 

 

Ontwikkelingsproces 

Dautzenberg is in eerste instantie niet benaderd om een stadion te ontwerpen, maar is via een omweg bij het 

Parkstad Limburg stadion betrokken geraakt. Dautzenberg was bezig om plek te zoeken voor Hornbach 

vestigingen in Nederland. Hornbach had op dat moment (1995) nog geen vestigingen in Nederland. Medio 

2011 is de tiende vestiging geopend in Breda. Zo is hij in eerste instantie op de Woonboulevard in Heerlen 

terecht gekomen. Daar is hij weggestuurd. De laatste gronden werden opgekocht door een marktpartij die 

geen concurrentie wilde van een (Duitse) bouwmarkt. Hornbach zocht perifere detailhandel locaties in 

Nederland. Deze zijn niet overal beschikbaar. Toen is Dautzenberg verder gaan kijken naar locaties in Sittard en 

Kerkrade. Bij de gemeente Kerkrade werd zijn initiatief enthousiast ontvangen. Zij zijden “Komt goed uit, want 

we gaan een stadion bouwen”. De gemeente wilde onder de tribunes van het stadion 20.000 m2 commerciële 

ruimten realiseren. Terwijl Hornbach alleen al 15.000 m2 wilde hebben.  

 

Roda JC was zelf destijds bezig met één multifunctioneel stadion voor FC Limburg. Dit stadion zou vergelijkbaar 

zijn met het GelreDome, met onder andere een schuifdak en een schuifveld. Roda JC zei tegen Dautzenberg dat 

hij door kon gaan met zijn plannen en indien FC Limburg er niet zou komen zijn plan uitgevoerd zou worden. 

Het moest hem dan wel lukken het bestemmingsplan te wijzigen en een bouwvergunning te krijgen. Roda JC 

ging hierbij wel uit van een provinciale steun aan FC Limburg van tientallen miljoenen guldens. Die provinciale 

steun kwam er niet. Toen supporters zich tegen de komst van FC Limburg gingen verzetten ging het initiatief 

ten onder.  

 

Ondertussen dat Roda JC nog druk bezig was met een stadion voor FC Limburg is Dautzenberg, na met twee 

personen van de provincie gesproken te hebben, verder gegaan met de ontwikkeling van het stadion in 

combinatie met een Hornbach vestiging. Deze personen vertelden hem dat er geen provinciale steun voor een 

stadion zou komen. Met deze informatie is Dautzenberg op eigen risico onder het no cure no pay principe 
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verder gegaan met de ontwikkeling van het stadion. Voor de vestiging van Hornbach had hij wel opdracht 

gekregen. Hornbach was bereid in Kerkrade de Duitse grondprijs te betalen voor perifere detailhandel om een 

eerste vestiging in Nederland van de grond te krijgen. Deze grondprijs was 275 Duitse Mark (circa fl. 308,-) per 

vierkante meter bouwgrond. In Kerkrade lag de prijs voor deze locatie destijds op fl. 90,-. Hierin zette hij een 

constructie op waarbij de gemeente 10 hectare grond verkocht aan Roda JC voor fl. 90 per m2. Waarbij de 

gemeente er geen bezwaar tegen had dat Roda 4 hectare grond aan Hornbach verkocht tegen een hogere prijs. 

Dautzenberg heeft 4 jaar gedaan over de bouwvergunning van Hornbach. Het stadion was geen probleem, 

maar vooral vanuit gemeente Heerlen, Ruijters groep en andere bouwmarkten was er bezwaar tegen een 

perifere detailhandel locatie. In de tussentijd is hij rustig doorgegaan met het stadion. Het perspectief was in 

1998 klaar.  

 

Uiteindelijk heeft Dautzenberg medio 1999 goedkeuring gekregen op het bestemmingsplan bij de raad van 

state. Uiteindelijk is de deal doorgegaan, maar is de Hornbach niet onder de tribunes gerealiseerd, maar in een 

apart gebouw. Naast de vestiging was Hornbach verantwoordelijk voor de realisatie van 600 parkeerplaatsen. 

Theo Pickée heeft wel nog het bouwteam bij elkaar geroepen en wilde nog het een en ander veranderen aan 

het ontwerp van het stadion. Vooral het tentdak was te duur, dit zou een plat dak moeten worden. Het risico 

was echter dat als de plannen gewijzigd worden men opnieuw een bouwvergunning moest aanvragen en 

partijen opnieuw bezwaar konden maken. Terwijl toenmalig Roda JC voorzitter Theo Pickée had gezegd dat het 

nieuwe stadion in augustus 2000 in gebruik zou worden genomen. Daarop is besloten het ontwerp niet aan te 

passen en is de bouw snel verlopen. 

 

Stadiongebied 

Dhr. Dautzenberg heeft zich niet zozeer bezig gehouden met het stadiongebied. Hij heeft zich vooral gericht op 

het stadion, de vestiging van Hornbach en de mogelijkheid tot het realiseren van commerciële ruimten onder 

het stadion. Het stadion heeft misschien 40 dagen per jaar een functie en dus meer dan 320 dagen per jaar 

niet. In zijn visie moet een stadion een commercieel gebouw zijn met in de patio een grasveld en op het dak 

van die commerciële gebouwen stoeltjes.  

 

Daarnaast wijst Dautzenberg op het belang van een representatief stadion voor de uitstraling van het gebied. 

Een stadion met een representatieve uistraling trekt volgens hem bedrijven aan. En als een stadion een slechte 

uitstraling heeft dan heeft dat een slechte invloed op het gebied. Dit kan dan onder andere voor criminaliteit 

zorgen.  

 

Stadion 

Dautzenberg heeft het Parkstad Limburg stadion frank en vrij ontworpen. Dautzenberg is lid geworden van de 

Business Club Roda JC Kerkrade. In de jaren 1995 – 2000 speelde Roda veel Europees voetbal. Dautzenberg is 

meegegaan naar alle wedstrijden zowel uit als thuis om onder andere stadions te zien. Als enige basis voor het 

stadion ontwerp heeft Dautzenberg de FIFA, UEFA en KNVB normen voor stadions gebruikt. Het stadion 

voldoet dan ook aan alle eisen en daarmee onderscheid het stadion zich dan ook van andere stadions. 

Daarnaast heeft in zijn ontwerp het Heizel drama en dus de veiligheid in het stadion en de mogelijkheid tot het 

creëren van commerciële ruimten bij hem een grote rol gespeeld. Hij heeft daarom besloten om de 

trappenhuizen in de hoeken van het stadion te realiseren en ter hoogte van de 2de verdieping een omloop te 

realiseren, met fanshop, clubhuis, barretjes, toiletten en EHBO posten. Dan kom je op deze hoogte het stadion 

binnen en wordt de afstand die afgelegd moet worden om het stadion te verlaten, naar het toilet te gaan of 

iets dergelijks geminimaliseerd. In andere stadions worden toeschouwers via achter of voorladers (via de 

gracht) het stadion ingelaten. 

 

Bij de dakconstructie is rekening gehouden met uitbreidingsmogelijkheden. Het dak is dan ook volledig 

demontabel. En kan in de toekomst als dak van een eventueel uitgebreid stadion functioneren. In het stadion 

zijn op plaatsen waar normaal alleen met een hoogwerker te komen is overal loopbruggen gecreëerd, zodat 
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het eenvoudig is om aan elektriciteit en verlichting te werken of om reclameborden te vervangen. Dit komt 

door de ervaring die Dautzenberg heeft met theaterbouw. Hij noemt een voetbalstadion ook een theater. 

 

Nog enkele interessante aspecten over het stadion zijn: 

• De stadioncapaciteit is door Roda JC bepaald op 20.000. Voor de grote van het veld is een marge 

aangegeven in de FIFA normen. Daarop heeft Dautzenberg toenmalig Roda JC trainer Huub Stevens 

gevraagd hoe groot het veld moest worden, waarop hij zei “zo groot mogelijk”.  

• Gekleurde stoelen hebben als voordeel dat het minder snel opvalt als een stoel leeg is, omdat mensen 

diverse kleuren kleding dragen. Als gekozen wordt voor een felle kleur stoelen dan lichten deze op als een 

of meerdere stoelen leeg zijn. 

 

Algemeen 

Het Parkstad Limburg stadion onderscheidt zich doordat het aan alle FIFA, UEFA en KNVB normen voldoet. Dat 

geldt volgens Dautzenberg lang niet voor alle andere stadions. Door veel stadions te bezichtigen heeft hij veel 

dingen gezien die anders zouden moeten en heeft hij dat in zijn ontwerp toegepast. Zo heeft Dautzenberg het 

stadion ook voor vrouwen en kinderen goed toegankelijk gemaakt.  

 

Bij toekomstige stadionontwikkelingen zou Dautzenberg het concept van de hoeken en commerciële ruimtes 

weer toepassen, omdat dit gewoon gunstig is. Dautzenberg zou echter ook een aantal punten graag anders 

zien. 

• In een vroeg stadium met het bestuur van de voetbalclub bespreken hoe het financiële plaatje wordt 

ingericht. In zijn optiek moet een bedrijf dat zich in of bij een stadion vestigt een deel van de jaarwinst of 

omzet als bijdrage moeten leveren aan de betaaldvoetbalorganisatie. Ze maken allemaal reclame “we 

zitten in het Roda JC stadion”, maar ze betalen hiervoor niets extra. Er zijn zelfs bedrijven die via de 

achterkant op het veld kijken en hiervoor niets betalen. In zijn rapport stond dat partijen die dit deden 

verplicht werden twee rijen stoelen voor hun raam te kopen, zodat de betaaldvoetbalorganisatie meer 

vaste inkomsten kreeg. Deze partijen hebben hun eigen skybox gemaakt. De (legale) skyboxen worden de 

hele week door diverse bezitters gebruikt en dit heeft een heel leuke uitstraling. De omliggende bedrijven 

hebben gewoon ramen gemaakt en kijken gratis voetbal. Roda JC heeft te weinig vaste inkomsten. 

Dautzenberg wilde er een gezonde financiële constructie onder leggen die het mogelijk maakte Roda JC 

constant van wat geld te voorzien.  

• Bij de skyboxen zijn te weinig toiletten gerealiseerd. In eerste instantie beschikte iedere skybox over een 

eigen toilet en daarnaast waren er in totaal nog 4 toiletten op de gang. Doordat veel skybox eigenaren 

geen toilet wilden zijn er nu vaak lange wachtrijen tijdens wedstrijden of evenementen. Bij een 

toekomstige stadionontwikkeling zou een skybox verkocht moeten worden zoals het van te voren is 

uitgedacht. 

• Het bezoekersvak zit volgens Dautzenberg niet goed het had op de kopse kant aan de hoofdtribune 

moeten zitten. Dan was het voor de rest mogelijk geweest een complete omloop te realiseren nu wordt 

deze bij het bezoekersvak onderbroken.  

• De samenwerking in de bouw had beter gekund. Dit heeft ook te maken met de korte bouwtijd. In de 

businessruimten zijn de installaties op diverse hoogtes aangelegd, waardoor de hoogte van 4 meter 

aanzienlijk lager is geworden, doordat diverse installateurs (sprinkler, ventilatie e.d.) slecht hebben 

samengewerkt. De hoogte is nu nog maar 2,6 meter. Dit geeft een bedrukkend gevoel en is niet optimaal 

voor het comfort in de ruimte. 
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Bijlage E: Interviews Euroborg stadion 

 

E.1 Jepko van Roon & Matthias Mulder 

Namens FC Groningen zijn twee personen geïnterviewd Jepko van Roon en Matthias Mulder. Jepko van Roon is 

hoofd operationele zaken FC Groningen en algemeen manager organisatiebureau FC Groningen. Matthias 

Mulder is actief als veiligheidscoördinator van FC Groningen. 

 

Ontwikkelingsproces 

FC Groningen was niet actief betrokken bij de ontwikkeling van het Euroborg stadion. In deze situatie is FC 

Groningen terecht gekomen door de slechte financiële positie waarin FC Groningen verkeerde. FC Groningen 

was dus geen opdrachtgever, maar zou puur huurder worden van het stadion. Om toch enige invloed uit 

proberen te oefenen op de ontwikkeling van het stadion heeft FC Groningen een projectgroep opgericht die als 

hun belangbehartiger van het stadion functioneerde. Doel was de clubidentiteit in het stadion bewaken en de 

belangen van de verschillende doelgroepen te behartigen. Daarnaast was het voor FC Groningen belangrijk dat 

in het stadion wedstrijden gespeeld konden worden en dat het stadion de beschikking had over alle facetten 

die nodig zijn om een wedstrijd te organiseren. Tijdens de ontwikkeling heeft de projectgroep ervaren dat 

veiligheid een goede manier is om bepaalde punten doorgevoerd te krijgen ondanks dat de macht van FC 

Groningen klein was. Als projectgroep probeerde ze het stadion zo functioneel mogelijk en zo dicht mogelijk bij 

de identiteit van de supporters te realiseren. Uiteindelijk is dat wel aardig gelukt vooral aan de binnenkant van 

het stadion. Maar het stadion kent ook functionele beperking. Deze zijn voornamelijk logistiek, zo kent het 

stadion geen voor en achterkant. Overal rondom het stadion zitten andere gebruikers. Het was makkelijker 

geweest als FC Groningen zelf nog wat gronden rondom het stadion in eigendom zouden hebben. Daar hadden 

FC Groningen dan een eigen opslagruimte voor doelen, maar ook eigen parkeerplaatsen e.d. kunnen realiseren. 

Nu moet dit allemaal in het stadion plaatsvinden. 

 

Bij de bouw van het stadion is geprobeerd de handel die plaats vindt zoveel mogelijk onder de sponsors plaats 

te laten vinden. Dit is niet altijd gelukt. Het gaat echter om een goede prijs kwaliteit verhouding van een 

product. Dit betekent niet dat als iemand veel tijd in het verkrijgen van een opdracht stopt deze dan ook de 

opdracht krijgt. In dat opzicht vindt van Roon dat er wel enkele verliezers zijn geweest. 

 

Het stadion is onder architectuur gebouwd. Architect Wiel Arets was als ontwerper van het stadion dan ook 

een van de belangrijkste actoren. Volgens van Roon heeft een architect geen idee van wat zich allemaal in een 

stadion afspeelt en denken architecten niet na over logistieke lijnen die voor een betaaldvoetbalorganisatie van 

belang zijn. Dat geeft momenteel wel wat praktische problemen. Op dat moment had FC Groningen te weinig 

invloed om een en ander voor elkaar te krijgen. FC Groningen heeft het maximale resultaat gehaald met de 

positie die ze in het ontwikkelingsproces hadden. Volgens Mulder is een stadion dan ook geen gebouw, maar 

gevoel. Gevoel, visie en clubcultuur moeten volgens hem worden meegenomen in de ontwikkeling van een 

nieuw stadion. Andere belangrijke actoren in het ontwikkelingsproces waren de gemeente en de G4 een 

combinatie van vier grote ontwikkelende bouwers. De gemeente heeft geïnvesteerd in de Euroborg N.V. en 

heeft zo dus een belangrijke bijdrage geleverd in het mogelijk maken van het Euroborg stadion. De G4 was 

verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de bouwkundige realisatie van het project. FC Groningen was alleen 

maar toekomstig gebruiker en huurder van het stadion. 

 

Tijdens de ontwikkeling van een nieuw stadion is communicatie naar de supporters voor een betaald 

voetbalorganisatie van groot belang. Je kunt volgens van Roon en Mulder nooit genoeg communiceren met de 

supporters. Zij zullen een nieuw stadion immers moeten accepteren en het is heel moeilijk om tegen het 

verleden/de historie op te boksen. Het verleden was immers altijd beter en wordt geïdealiseerd. 
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Stadiongebied 

FC Groningen heeft zich niet al te veel bezig gehouden met het stadiongebied. Dit komt omdat FC Groningen 

niet direct betrokken was bij de ontwikkeling van het stadion en stadiongebied. En FC Groningen alleen haar 

eigen belangen behartigden en deze richtten zich vooral op het stadion zelf. Het gebied ziet er volgens van 

Roon en Mulder niet uit als een voetbal gebied, je herkent het Euroborg complex niet als een voetbalstadion. 

Alleen van grote afstand zijn de lampen op het dak te zien en zou je een idee kunnen krijgen van wat zich in het 

complex afspeelt. Mulder noemt het Euroborg complex dan ook een multifunctioneel gebouw waarin een 

stadion is gesitueerd.  

 

Voor een betaaldvoetbalorganisatie is bereikbaarheid een belangrijk aspect van het gebied. FC Groningen wilde 

het gebied op zoveel mogelijk manieren bereikbaar maken. Hierbij geef je supporters de keuze hoe ze naar het 

gebied komen en op deze manier verdeel je ook de druk over meerdere vervoersvormen. Daarom is het gebied 

dan ook goed bereikbaar met de auto, openbaar vervoer en fiets. In dit gebied worden al deze vervoersvormen 

multifunctioneel gebruikt. Door de omliggende functies wordt het gebied buiten wedstrijddagen gebruikt en 

dan wordt ook gebruik gemaakt van de aangelegde infrastructuur. 

 

Stadion 

Met de binnenkant van het stadion was FC Groningen na oplevering zeer tevreden. Het stadion met een eigen 

imago en identiteit onderscheidt zich volgens van Roon en Mulder door het Engelse concept, twee 

stadionringen, omloop met zicht op het veld en supportersscheiding zonder fysieke maatregelen. Het stadion is 

in combinatie met de supporters de perfecte promotie voor de stad Groningen.  

 

Het Engels concept komt tot uiting doordat de supporters kort op het veld zitten en er zich geen hekken of 

gracht tussen bevind. Bij de ontwikkeling was het op gebied van veiligheid een risico om hiervoor te kiezen. FC 

Groningen heeft daarom gekozen om duidelijk naar de supporters te communiceren. FC Groningen wou voor 

de supporters in Nederlandse begrippen een uniek concept neerzetten en de supporters dit aanbieden om 

maximaal te kunnen genieten van het spel, maar als supporters hiervan misbruik gingen maken zouden de 

gevolgen extreem zijn. Tot op heden hebben twee mensen een levenslang stadionverbod gekregen wegens 

betreden van het speelveld. Volgens van Roon begint veiligheid met mensen als gasten te ontvangen en niet als 

beesten. Daarnaast geeft hij aan dat de drempel van een hek veel kleiner is dan geen drempel. Een hek nodigt 

immers uit om erin te klimmen. In potentie is een stadion zonder gracht overal mogelijk, alleen ligt het eraan 

hoe de clubs ermee omgaan. Als de supporters goed behandeld worden moet het overal in Nederland kunnen. 

Hierbij noemt van Roon nog een ander belangrijk punt; je moet de veiligheidsmaatregelen wel voelen, maar je 

moet ze niet ervaren. Hoge hekken en extreem veel politie inzet lokt juist agressie uit dat moet voorkomen 

worden. 

 

Als meest positieve in het Euroborg stadion noemen van Roon en Mulder de supporterscheiding zonder fysieke 

maatregelen. Doordat uitsupporters een apart afrit hebben op de A7 en op een andere parkeerplaats parkeren, 

waar vanuit ze naar via een aparte ingang naar het uitvak gaan is er nooit politie nodig om supportersgroepen 

te scheiden. Ook hierdoor wordt dus geen agressie opgewekt bij supporters, omdat er geen politie en 

veiligheidsuitstraling heerst, maar de veiligheid toch gegarandeerd wordt. Uiteindelijk heb je hierdoor ook 

minder politie inzet nodig en bespaart het ook kosten. 

 

De twee andere onderscheidende punten van het stadion zijn de omloop en de twee stadion ringen. Twee 

stadionringen zijn in principe niet zo onderscheidend, maar wel voor een stadion met een capaciteit van 

inmiddels 22.500 toeschouwers. Door te kiezen voor het realiseren van twee stadionringen is daartussen 

ruimte ontstaan voor een omloop die zicht biedt op het veld. Deze twee punten zijn dan ook sterk met elkaar 

verbonden. 
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Een positief/onderscheidend punt van het Euroborg stadion is volgens van Roon de manier hoe in dit stadion is 

gedacht aan de mindervalide. In het stadion is volgens hem geen enkele belemmering voor mindervalide. Aan 

de oostzijde van het stadion zijn speciale plaatsen voor hen ingericht. Ze komen daar met de lift op de omloop 

waar zij erg goede plaatsen hebben, daarnaast kunnen zij tegen een gereduceerd tarief wedstrijden bezoeken. 

In de meeste stadions zitten ze vooraan en worden ze nat, in de Euroborg niet. 

 

Toch zijn er altijd verbeterpunten, ook FC Groningen heeft al diverse aanpassingen in het stadion gedaan en is 

daar ook nu (5 jaar na opening) nog steeds mee bezig. Dit alles doen zij om het stadion voor alle gebruikers zo 

optimaal mogelijk te laten zijn. Zo zijn er de volgende aanpassingen geweest: realisatie van vrijwilligershome, 

opdelen gastenvak, uitbreiding stadioncapaciteit/business seats/skyboxen, meer horeca verkooppunten en het 

verplaatsen van het cameraplatform.  

 

Van Roon en Mulder vinden dat je altijd kleine dingen aan een stadion blijft veranderen. Dit wordt veroorzaakt 

doordat een betaaldvoetbalorganisatie ook steeds verandert. Zo worden betaaldvoetbalorganisaties steeds 

bedrijfsmatig, terwijl het eerst vooral vrijwilligers waren die voor een club werkten. Hierdoor groeit het aantal 

fte’s in de organisatie en kom je ook steeds tot andere inzichten. Hierbij zeggen ze ook als FC Groningen nu een 

nieuw stadion zou bouwen dan zouden ze over 5 jaar weer een nieuw stadion kunnen bouwen, waarin weer 

dingen anders gedaan zouden worden.  

 

Enkele andere interessante punten om nog verder toe te lichten zijn de capaciteit van het stadion en de 

functies op het speelveld. FC Groningen wilde eerst een stadioncapaciteit van 30.000. Door de gemeente werd 

dit steeds kleiner en kleiner en bleek 20.000 financieel gezien het hoogste haalbare. FC Groningen had niet 

verwacht dat het gelijk zo een groot succes zou worden, maar hiervoor ben je mede afhankelijk van je 

sportieve prestaties. FC Groningen won de eerste competitiewedstrijd in het Euroborg stadion van Heerenveen 

en haalde dat seizoen ook Europees voetbal. Deze samenloop van omstandigheden hebben erg goed uitgepakt 

waardoor het stadion vanaf de opening vaak uitverkocht is geweest. Zo als het stadion tijdens 

voetbalwedstrijden vaak uitverkocht is gebeurd dat daarbuiten nooit. Op het speelveld zijn namelijk geen 

andere functies mogelijk. FC Groningen vindt dit jammer, maar als MOJO Concerts (de grootste concert 

organisator van Nederland) vooraf zegt dat zij hun grote concerten in de bestaande multifunctionele stadions 

(Amsterdam Arena en Gelredome) willen organiseren. Dan laten mensen uit Groningen zich voor 200 km niet 

weerhouden om naar unieke concerten te gaan. Daarnaast beschikt de stad Groningen over een concertlocatie 

waar plaats is voor 5.000 bezoekers. 

 

E.2 Bert Popken 

Bert Popken was van 1998 tot 2002 projectleider van het Europapark. Dit is het masterplan waar de Euroborg 

onderdeel van uitmaakt. Vervolgens is hij ruim 3 jaar directeur geweest van de Euroborg N.V. (de PPS-

constructie). Dit was vanaf de oprichting van de Euroborg N.V. tot aan de start van de bouw. 

 

Ontwikkelingsproces 

De gemeente Groningen heeft een belangrijke rol vervuld in de ontwikkeling van het Euroborg stadion. Het 

begon allemaal met enkele vraagstukken die bij elkaar kwamen. In eerste instantie stonden er drie grote 

elektriciteitscentrales op de huidige locatie. Deze elektriciteitscentrales gingen verhuizen naar de Eemshaven 

(een locatie aan de Waddenzee in het noorden van de provincie Groningen). Hierbij kwam het huidige gebied 

leeg te staan. Dit gebied was net zo groot als de binnenstad van Groningen. Daarnaast is het relatief dicht bij 

het centrum gelegen. Voor de bewoners van de stad Groningen was het een onbekend terrein, omdat het in 

het verleden omringd was door grote hekken. Daarnaast beschikte het gebied over enkele interessante 

kenmerken zo ligt het gebied langs het spoor, de ringweg A7 en is het aangesloten aan een populair 

woongebied. Dit waren een aantal positieve kenmerken om het gebied te herontwikkelen. Tegelijkertijd was 
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het heel erg vervuild, door de oude infrastructuur in het gebied. Om dit gebied te transformeren moest dan 

ook enorm geïnvesteerd worden en was het ook een moeilijke opgave. Een tweede opgave was het Oosterpark 

stadion. Het bestaande stadion van FC Groningen was verouderd en verkeerde in een slechte conditie. 

Daarnaast waren in het Oosterpark stadion veel relletjes en was het een moeilijk te beheersen gebouw, omdat 

het midden in een woonwijk gelegen was. Als laatste speelde ook nog dat FC Groningen destijds permanent 

failliet was. De enige oplossing was de bouw van een nieuw stadion, waardoor de club met hogere budgetten 

kon werken en een bepaalde positie verkreeg. Deze drie opgaven kwamen bij elkaar in dezelfde tijd en konden 

door de ontwikkeling van een nieuw stadion op het terrein van de oude elektriciteitscentrale allemaal worden 

opgelost. Ook de locatiestudie van de gemeente kwam eropuit dat het Europapark de beste locatie was voor 

een nieuw stadion. Omdat FC Groningen destijds permanent failliet was ging de rol van de gemeente verder 

dan alleen de herontwikkeling van het gebied en de ontwikkeling van het stadion. Zo werd de gemeente 

Groningen eigenaar van het stadion, werd FC Groningen onder curatele gesteld en kreeg FC Groningen een 

overbruggingskrediet om de periode tot het nieuwe stadion gereed was te overleven.  

 

De betaaldvoetbalorganisatie FC Groningen heeft geen belangrijke rol vervuld in het ontwikkelingsproces. Zij 

hebben zich wel naar het publiek gepresenteerd als toekomstige gebruiker van het stadion. In de ontwikkeling 

waren het vooral de G4 ontwikkelingscombinatie bestaande uit Ballast Nedam, BAM, HBG en Volker Wessels 

die een belangrijke rol hebben vervuld in de totstandkoming van het project. Uiteindelijk waren FC Groningen, 

de G4 en de gemeente Groningen de winnaars van het project. Na een moeizame start lopen de functies in het 

gebied inmiddels goed. Als verliezers kunnen het gemeentelijk parkeerbedrijf en de architect worden 

aangeduid. De architect heeft volgens dhr. Popken weinig verdiend met zijn ontwerp en het gemeentelijk 

parkeerbedrijf zit met een onrendabele parkeergarage onder het stadion. 

 

Nog enkele interessante kenmerken uit het ontwikkelingsproces zijn: 

• Publieke opinie, politiek en pers waren tegen het plan. Zonder twee krachtige wethouders was het project 

volgens dhr. Popken niet van de grond gekomen. 

• De samenwerking tussen partijen is prettig verlopen. Tot het definitieve raadsbesluit werd er wel stevig 

onderhandeld over hoe het gebied invulling moest krijgen.  

• Communicatie was erg belangrijk in het ontwikkelingsproces en was heel erg op go en no go momenten 

gefixeerd. Tweewekelijks kwam een communicatiewerkgroep bij elkaar die alleen bezig was met 

communicatie richting diverse partijen, zoals naar de politiek, pers en burgers. Op het moment dat je met 

de bouw begint is dit vrij makkelijk door middel van rondleidingen en dergelijke. Maar voor de start van de 

bouw is dit ingewikkeld en zul je dit met beeldmateriaal moeten doen. Binnen de publiek private 

samenwerking zijn enkele mensen hiervoor verantwoordelijk geweest. 

 

Stadiongebied 

Het Europapark is een grote gebiedsontwikkeling welke bestaat uit vier verschillende kwadranten. In al deze 

kwadranten moeten volgens dhr. Popken diverse functies terugkomen om te voorkomen dat het een 

monofunctioneel gebied wordt. In het Europapark zijn de functies wonen, werken, recreatie en onderwijs 

gesitueerd, waardoor het gebied de hele dag levendig is. Een van deze kwadranten is kwadrant Euroborg. De 

ontwikkeling van dit gebied is nog in gang. Het Euroborg complex is volledig klaar en ook de naastgelegen 

woontorens zijn inmiddels opgeleverd. Wel zal nog een schoolgebouw gerealiseerd worden aan de voorzijde 

van het stadion. In eerste instantie was het de bedoeling om alle functies dus ook deze school en de 

woontorens in een gebouw te realiseren. Later is toch gekozen om deze twee functies in een apart gebouw te 

realiseren. Het Euroborg complex kent nog steeds een veelvoud aan functies, zo zijn een megasupermarkt, 

bioscoop, casino, restaurantjes, kantoren en een school in het stadion gevestigd. Hierdoor lijkt het gebouw van 

een afstand ook niet op een stadion. 
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Voor de kwaliteit van het gebied is het volgens Popken van belang dat in het gebied geen auto’s zichtbaar 

geparkeerd staan. In dit gebied is ingezet op bereikbaarheid per fiets en openbaar vervoer. Andere clubs 

richten zich volgens dhr. Popken veel te veel op auto’s. Hierdoor krijg je verkeerde locatiekeuzes, zoals bij het 

Gelredome. Bij het stadion moet je met de fiets het openbaar vervoer en met de voet kunnen komen. Het 

Europapark heeft een eigen treinstation, veel fietspaden in en rond het gebied. In het stadiongebied is een 

grote ondergrondse parkeergarage, daarnaast is er nog een grote P+R parkeerplaats net buiten het gebied voor 

supporters. 

 

Als laatste wijst dhr. Popken dat het voor een stadiongebied van belang is om met een echte architect te 

werken. Veel stadions zijn stadions van bouwers daar zie je de bezuinigingen, dit heeft enorm veel invloed op 

het gebouw en zo ook op de kwaliteit van het gebied. 

 

Stadion 

Popken typeert het stadion als een groot succes, want het is de overleving van de betaaldvoetbalorganisatie 

geweest. Daarnaast is het een zeer geslaagd product. Een belangrijke rol bij het overleven van de 

betaaldvoetbalorganisatie is volgens hem geweest dat de gemeente eigenaar is van het stadion en de club het 

huurt. Hiermee haal je veel rare schommelingen eruit en wordt de betaaldvoetbalorganisatie gedwongen om 

financieel gezond beleid te voeren. 

 

De stadioncapaciteit is bepaald op 20.000 plaatsen, door het opstellen van een businessplan. Hierbij heeft een 

marktonderzoek naast het beschikbare budget een belangrijk rol gespeeld. Inmiddels is het stadion uitgebreid 

naar 22.500 plaatsen en kan het eventueel nog verder groeien tot 27.500 plaatsen in de huidige vorm. Een 

grotere uitbreiding in het huidige complex is niet mogelijk. Men heeft volgens Popken al berekend dat de 

realisatie van een 3
de

 ring duurder is dan de bouw van een compleet nieuw stadion. 

 

Voor het stadion wijst dhr. Popken nog op enkele punten: 

• In het stadion moet je ervoor zorgen dat supporters dicht op het veld zitten. In het Euroborg stadion is 

geen gracht gesitueerd, maar als je een voet op het gras zet kom je het stadion niet meer in. Hiermee krijg 

je ook een soort van sociale controle. 

• Zorg voor voldoende en goed bereikbare toilet- en horecavoorzieningen. 

• Maak het verschil tussen een VIP en normale toeschouwer zo klein mogelijk. Het verschil mag hem zitten 

in het eten en dat VIP’s op meer plaatsen kunnen komen, maar niet in de stoeltjes. 

• Ga niet bezuinigen op stoeltjes, catering deze leveren voor €60.000 aan winst per wedstrijd op. 

• Zorg dat in het stadiongebied voldoende uitloopruimtes/voorzieningen aanwezig zijn, voor na de 

wedstrijd. 

 

Algemeen 

Zoals in elk project kom je achteraf tot de conclusie dat dingen goed zijn, maar ook dingen minder goed. Ook bij 

de ontwikkeling van het Euroborg stadion en het Euroborg kwadrant zijn dergelijke punten naar voren 

gekomen. 

 

Succesfactoren zijn volgens dhr. Popken: 

• Geen geparkeerde auto’s in het zicht. 

• Multifunctionele programma in het Euroborg kwadrant. 

 

Faalfactoren zijn volgens dhr. Popken: 

• Bij de ontwikkeling van het Euroborg stadion is bezuinigt op de openbare ruimte. Dit was achteraf niet 

verstanding, omdat het verblijfsklimaat in het gebied hierdoor verslechtert. 
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• De ontwikkelingssnelheid had beter gekund. Het stadion is inmiddels 5 jaar in gebruik en rond het stadion 

wordt nog steeds gebouwd. 

 

E.3 Peter Zeegers 

Peter Zeegers is werkzaam bij Ballast Nedam ontwikkelingsmaatschappij. Hij is bij het project betrokken 

geraakt toen er min of meer een haalbaar voorlopig ontwerp lag. Sindsdien is hij benoemd als projectmanager 

van het Euroborg stadion. Deze rol heeft hij vervuld tot de oplevering van het stadion.  

 

Ontwikkelingsproces 

Ballast Nedam was een van de vier partijen die betrokken is geweest bij de ontwikkeling van het Euroborg 

stadion. De andere partijen waren de BAM, HBG en Volker Wessels. In principe waren deze partijen alle vier 

voor 25% aandeelhouder. In aanloop naar de realisatie fuseerden HBG met BAM. Waardoor BAM 50% van de 

aandelen kreeg. Alle ontwikkelaars waren ontwikkelende aannemers. Deze verhouding gold dus voor de 

ontwikkelaars, maar ook voor de aannemers. De reden dat dergelijke (grote) partijen voor dit soort projecten 

samenwerken is het risico. Afzonderlijk vinden ze het risico te groot en daarom kiezen ze ervoor om samen te 

werken en het risico te spreiden. 

 

Het Euroborg kwadrant omvat meer gebouwen. Het stadion met zijn omliggende functies noemt men ook wel 

het kerngebouw. Daarnaast staat er een winkelgebouw, met een health spa, een sportschool en twee 

woontorens. Daarnaast zijn er nog kantoren en twee woontorens gebouwd. Ballast Nedam was 

kernontwikkelaar van het stadion, de BAM van het winkelgebouw en de woontorens en Volker Wessels van de 

kantoren. De hoofdfunctie van het kerngebouw is voetballen, daarnaast zijn er nog diverse andere functies 

rondom het stadion.  

 

Volgens dhr. Zeegers is het ontwikkelingsproces goed verlopen en is het een heel mooi project geworden. Het 

bijzondere is dat in het kerngebouw de voetbalfunctie volledig geïntegreerd is met de andere functies. Deze 

integratie maakt het ontwikkelingsproces een stuk complexer. Je moet dan immers het kerngebouw, dus het 

stadion en de functies die nog meer in het gebouw gevestigd worden, in één keer ontwikkelen. Het is dus niet 

mogelijk om dit in meerdere fasen te doen. Om dit te kunnen doen zullen alle partijen die zich er willen 

vestigen tegelijk “ja” moeten zeggen. Als één partij afhaakt is het project vaak niet meer haalbaar. Bij een 

eventuele volgende stadionontwikkeling zou hij de overige functies dan ook niet volledig in het stadion 

integreren, maar zou Zeegers ervoor zorgen dat het project in diverse fasen gerealiseerd kan worden. 

 

De G4 hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het stadion. In het voortraject is het vooral 

de gemeente Groningen geweest die ervoor heeft gezorgd dat het project haalbaar was. In principe is een 

stadion volgens dhr. Zeegers financieel niet haalbaar. Het wordt pas haalbaar als er vanuit de gemeente een 

aantal potjes aangeboord worden.  

 

Stadiongebied 

Over het ontwerp van het Euroborg complex kan gediscussieerd worden en dan vooral over de buitenkant. Het 

complex lijkt niet echt op een stadion vanaf de buitenkant. Heel uniek aan het ontwerp is het maaiveld. Aan de 

buitenzijde is een terp opgeworpen oftewel een borg. Daardoor kom je binnen op de omloop (gelegen tussen 

de 1
ste

 en 2
de

 ring) en lijkt het of het veld in een kuil ligt, maar dat is niet zo. Het niveau van het veld is het 

niveau van het maaiveld buiten en de omloop ligt in principe op het niveau van de 2
de

 verdieping. Vanuit de 

omloop met de daaraan gelegen functies, zoals toiletten en kiosken, heb je overal goed zicht op het veld, dat is 

ook uniek aan het stadion. Het gebied is goed ontsloten door de afslag aan de autosnelweg A7 en de 

parkeermogelijkheid onder het stadion. Tijdens de wedstrijden is de parkeergarage bijna volledig tot de 

beschikking van het voetballen en in veel mindere mate voor de gebruikers van kantoren of de supermarkt. 
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Naast deze kantoren en supermarkt zijn in het gebied nog twee woontorens, een bioscoop, scholen, 

eetgelegenheden, een casino en een fitness en health center gevestigd. Deze combinatie van functies is 

gekozen om het gebied voor een groot deel van de dag levendig te maken. 

 

De woontorens die naast het stadion liggen ondervinden geen ontoelaatbare geluidsoverlast van de 

omliggende functies. In het stadion zijn geen concerten en als je bij een stadion gaat wonen dan weet je dat 

daar af en toe een wedstrijd gespeeld zal worden. Het is niet zo dat het voetbal lawaai boven de norm komt. 

 

Stadion 

Het onderscheidende aan het Euroborg stadion is dat er veel andere functies zijn en deze functies volledig 

geïntegreerd zijn in het stadion. Hierdoor lijkt het ook niet meer op een stadion. Door deze diverse functies in 

het stadion is ook sprake van synergie. Zo zorgt de hotel vakschool Noorderpoortcollege tijdens wedstrijden 

van de betaaldvoetbalorganisatie voor de catering. Daarnaast exploiteert deze school met zijn leerlingen negen 

hotelkamers in het stadion. 

 

Bij de ontwikkeling van het stadion zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten waren: 

• Het stadion wordt puur een voetbalstadion (niet voor concerten) 

• Het stadion moest een vriendelijk en intiem karakter krijgen (vandaar ook dat in het Euroborg stadion geen 

gracht gerealiseerd is) 

• Het stadion moet plaats bieden aan 20.000 toeschouwers. 

 

Achteraf wordt op enkele uitgangspunten wel eens kritiek geleverd. Zo bood het stadion na oplevering plaats 

aan 20.000 toeschouwers. Hierbij werd geen rekening gehouden met eventuele toekomstige 

uitbreidingsmogelijkheden. Omdat het destijds sportief en financieel niet goed ging met FC Groningen werd 

niet gedacht dat dit nodig zou zijn. Na de opening van het Euroborg stadion gingen de sportieve en financiële 

resultaten vooruit en zat het stadion van begin af aan vol. Daarom is er nog onderzoek gedaan naar 

uitbreidingsmogelijkheden, maar door de omliggende functies is dit niet mogelijk. Bij een eventuele uitbreiding 

zou een extra ring gerealiseerd moeten worden waardoor een eventuele constructie dwars door de andere 

functies zou moeten komen. Het stadion zou alleen uitgebreid kunnen worden binnen de huidige constructie. 

Dit is inmiddels ook al gebeurd tot een capaciteit van 22.500. Nu zegt men “hoe hebben we dit kunnen 

bedenken”, maar ten tijden van de ontwikkeling was dit politiek gezien het grootst haalbare. Ook een stadion 

met een multifunctioneel speelveld was destijds niet haalbaar. Volgens Zeegers was het beter geweest om een 

stadion te bouwen waar in ieder geval het speelveld vaker gebruikt kon worden. In de Euroborg is dat niet 

mogelijk, omdat er slechts één toegang is tot het veld, maar deze toegang is slechts 2,5 meter hoog waardoor 

er geen vrachtwagen doorheen kan.  

 

Een ander positief punt is volgens Zeegers de veiligheid. De gast supporters hebben een aparte afgesloten 

parkeerplaats en kunnen via een tunnel onder het water door via een apart trappenhuis naar het gastenvak op 

de 2
de

 ring bereiken. Na opening van het stadion was men bang dat de glazen gevels op de begane grond wel 

eens vernield konden worden. Mede doordat de terp volledig geasfalteerd is waardoor er geen losse tegels of 

iets dergelijks voor handen zijn is dit tot op heden nog niet gebeurd. Een ander risico bij de bouw van het 

stadion was dat er geen gracht gerealiseerd is, waardoor supporters compact en dicht op het veld zitten. Tot op 

heden hebben zich nog geen incidenten voorgedaan. Dit is volgens Zeegers ook afhankelijk van de mentaliteit 

van de supporters. 

 

Dhr. Zeegers noemt nog een aantal interessante kenmerken van het stadion: 

• Het tribunedak eindigde eerst gelijk met de voorste rij van de tribune. Later is besloten het tribunedak te 

verlengen om meer rijen in het stadion te beschermen tegen eventuele regen. 
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• De sfeer wordt bevorderd door de omloop. Door deze omloop kun je tijdens de wedstrijd iets eten of 

drinken halen zonder iets van de wedstrijd te hoeven missen. 

• Het stadion is toegankelijk voor mindervaliden. Op de omloop (1
ste

 ring) kunnen rolstoelen geparkeerd 

worden. Deze mensen kunnen vanuit de parkeergarage via de liften naar hun plek in het stadion. 

 

Belangrijk voor een stadion vindt dhr. Zeegers het volgende: 

• Een intiem stadion  

• Een goede bereikbaarheid  

• Goede parkeergelegenheden  

• Een levendig gebied  

• Vanuit elke positie in het stadion een goed zicht op het veld hebben. 

 

Tot slot wil dhr. Zeegers nog kwijt dat de Euroborg op een interessante locatie ligt, dicht bij het stadscentrum. 

De meeste nieuwbouwstadions liggen een stuk verder van het stadscentrum. Alleen oudere stadions zijn nog 

op dergelijke locaties te vinden. Bij deze stadions heeft de stad zich in een later stadium om het stadion 

uitgebreid. Dat de Euroborg op deze locatie gevestigd is komt door het verdwijnen van de elektriciteitscentrale. 

Hierdoor werd deze locatie vlakbij het centrum beschikbaar. 

 

E.4 Fred van Urk 

Fred van Urk was als bouwplaatsmanager namens de BAM betrokken bij de bouw van het Euroborg stadion. In 

zijn functie heeft hij aansturing verleend aan de uitvoering. Voor van Urk was het zijn eerste en tot op heden 

ook laatste stadion project. 

 

Ontwikkelingsproces 

In het ontwikkelingsproces wordt voor de uitvoering vrijwel alles bepaald. In de uitvoering is het dan ook niet 

mogelijk om invloed uit te oefenen op wat vooraf besloten en overeengekomen is. Het is wel mogelijk om te 

kijken naar wat vooraf goed besloten is en waar wellicht verbetermogelijkheden zitten. 

 

Een minpunt aan de ontwikkeling van het Europapark is de lange doorlooptijd van de uitvoering. Het 

stadioncomplex is in 2006 opgeleverd. De complexen in de omgeving zijn enkele maanden geleden opgeleverd 

of zijn nog in de bouwfase. Om de looptijd van het project te beperken is het van belang dat bedrijven mee 

willen participeren in het stadion of in het omliggende gebied. Hier is volgens van Urk bij het Euroborg stadion 

niet voldoende over nagedacht. Volgens van Urk moet de omgeving van het Euroborg stadion meer doen om 

het hart te worden van het stadion. De afstand voor het publiek is te groot. Er zijn te weinig mensen die nu ‘s 

avonds naar het gebied gaan. Mensen gaan nu liever naar de Pathé bioscoop in de binnenstad om vervolgens in 

een van de kroegjes iets te gaan drinken. Bij de bioscoop in het Euroborg complex kom je buiten te staan en 

heeft het gebied verder te weinig aantrekkingskracht, dit geldt ook voor de omliggende restaurantjes. Over een 

jaar of 10 (als het gebied af is) zal het gebied veel gezelliger zijn. De visie die gemaakt is zorgt ervoor dat het 

gebied 15 jaar na de start pas goed leefbaar is.  

 

Stadiongebied 

Volgens van Urk is de combinatie van partijen en functies bij het Euroborg stadion bijzonder en in het huidige 

tijdsbestek ook noodzakelijk. Het is niet meer mogelijk om een stadion te bouwen om af en toe een wedstrijd 

te spelen. In een stadiongebied moet meer te beleven zijn. 

 

De manier waarop wordt omgegaan met de uitsupporters vindt hij niet klantvriendelijk. Deze mensen worden 

als een kudde een tunnel ingestuurd en arriveren zodoende in hun vak. Dit is gedaan omdat zo problemen 
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tussen supporters voorkomen worden. Dit proces verloop daarnaast min of meer vanzelf. Van Urk vindt deze 

oplossing dan ook functioneel, maar niet klantvriendelijk. 

 

Opvallend in de uitvoering van het stadiongebied was dat de parkeergarage voor de woontorens gelijk met het 

stadion is aangelegd, terwijl de woontorens circa vijf jaren later pas zijn opgeleverd. 

 

Stadion 

Het is volgens van Urk niet aan een van de realiserende partijen om te oordelen of het stadion goed is, maar dit 

moet aan de gebruikers overgelaten worden. Deze partijen hebben het complete team dat bij de ontwikkeling 

betrokken is geweest gecomplimenteerd met het uiteindelijke resultaat.  

 

Het bouwen van een stadion is volgens van Urk anders dan een ander project waar vaak de bouwtijd wordt 

bepaald in werkbare dagen. Als je een stadion moet bouwen heb je een duidelijke opleverdatum die vooraf 

gesteld wordt. Deze is meestal gekoppeld aan een moment dat het stadion geopend moet worden. Ondanks 

problemen die je hoe dan ook tegenkomt, moet deze gehaald worden. 

 

Het Euroborg stadion is gebouwd volgens de prefab bouwmethode. Om een stadion als prefab gebouw te 

realiseren moet je goed controleren of alle elementen ook passen. Dit vergt een goede werkvoorbereiding. Bij 

de uitvoering van een prefab gebouw zijn er altijd momenten waarop het niet perfect is, maar 95% van het 

prefab paste. De voornaamste problemen zaten in de waterdichtheid van de gevelelementen. Hier was wel 

over nagedacht, maar in de praktijk bleek het niet goed te werken. Hier zijn in de uitvoering dan ook extra 

inspanning gedaan om dit probleem te verhelpen. Bij de bouw van stadions volgens de prefab methode is met 

name het logistiek verhaal lastig. Alle elementen moeten “just in time” geleverd worden, om dit te doen is een 

bepaald tempo noodzakelijk en moet dit tempo goed afgestemd worden met de fabrieken die de prefab 

elementen leveren. 

 

Het stadion onderscheid zich volgens van Urk door zijn gezelligheid en de borging van de veiligheid. Deze 

gezelligheid wordt door een aantal punten veroorzaakt. Allereerst de omloop, deze is uniek in Nederland en 

geeft een thuisgevoel. Ook de breedte van de omloop zorgt dat supporters gedurende de rust in groten getale 

naar de omloop kunnen komen om daar een hapje en/of een drankje te nuttigen. Gekoppeld aan deze omloop 

met zicht op het veld zijn de twee ringen die het Euroborg stadion heeft. Deze geven volgens van Urk meer 

uistraling. Een ander sterk punt van het stadion is de vorm. Het stadion is echt rond en kent geen echte 

hoeken. Dit zorgt ervoor dat het stadion een groot geheel is wat de gezelligheid ten goede komt. Als ultieme 

voorbeeld voor de vorm van het stadion noemt hij de Allianz Arena in München. 

 

Nog interessant om te vermelden is dat volgens van Urk dat in de constructie van het stadion rekening 

gehouden met de realisatie van een 3
de

 ring. Waardoor de stadioncapaciteit vergroot kan worden tot 30.000. 

Als dit gedaan wordt is dit alleen volume voor het stadion. Volgens van Urk komt dit de architectonische 

waarde van het stadion niet ten goede. Daarnaast noemt van Urk nog dat men eerst een stadion wilde maken 

waarin de grasmat opgetild kon worden en tijdens andere evenementen in het stadion als dak kon 

functioneren. Uiteindelijk was dit financieel gezien niet haalbaar. Uiteindelijk werd er gekozen voor een 

functionele grasmat, waar geen andere activiteiten op uitgevoerd kunnen worden. Dit is volgens van Urk wel 

een gemiste kans. Een multifunctioneel speelveld zonder dak was volgens dhr. van Urk beter geweest. 

 

E.5 Dian de Bruin 

Dian de Bruin is bestuurslid van de supportersvereniging van FC Groningen. Daarnaast is hij werkzaam bij 

uitzendorganisatie Teambouw Groningen welke hun kantoor gevestigd hebben in het Euroborg complex.  
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Ontwikkelingsproces 

De supportersvereniging was niet betrokken bij het ontwikkelingsproces van het Euroborg stadion. Wel is met 

de supportersvereniging overleg geweest over een supportershome in het stadion. Hierop heeft de 

supportersvereniging een aantal wensen neergelegd. Een van de belangrijkste wensen was dat de 

supportershome op de begane grond gerealiseerd zou worden. Zodat supporters vanuit het supportershome 

even naar buiten konden lopen. Door de bezuinigingen is dat geschrapt en is het supportershome op de 

tweede verdieping gesitueerd. Dhr. de Bruin zegt hierover dat er wel overleg is geweest, maar inspraak is een 

groot woord. 

 

Als belangrijke partijen die ervoor hebben gezorgd dat de ontwikkeling tot stand is gekomen noemt hij FC 

Groningen, gemeente Groningen, parkeerfonds van de gemeente en de ontwikkelingscombinatie G4. Als 

verliezers in het ontwikkelingsproces noemt hij de bezoekers of liefhebbers van muziekfestivals. Omdat het 

stadion op het veld, maar één (kleine) nooduitgang heeft, is multifunctioneel gebruik van het speelveld, en dus 

het stadion, uitgesloten. Dit is gekomen doordat er bezuinigd moest worden waardoor de andere 

nooduitgangen aan het speelveld geschrapt zijn. In eerste instantie wilde men er zelfs een multifunctioneel 

speelveld maken met een dak. Dit dak moest dan gerealiseerd worden door het grasveld buiten 

voetbalwedstrijden om op te tillen en zo als dak van het stadion moeten fungeren. Dit was technisch 

uitvoerbaar, maar kosten alleen al 50 miljoen euro extra. Daartegenover staan ook een aantal winnaars en dat 

zijn de bedrijven. Iedereen in de omgeving kent het complex en zo weten zij de bedrijven gemakkelijk te 

vinden. 

 

Stadiongebied 

Over de bereikbaarheid per auto van het gebied is dhr. de Bruin niet geheel te spreken. Voor de uitsupporters 

vindt hij het goed geregeld. Deze kunnen in een afgesloten gebied vlakbij het stadion parkeren. Via een tunnel 

komen zij dan in het stadionvak voor de uitsupporters. Voor de thuissupporters zijn tijdens wedstrijddagen 

direct bij het stadion te weinig parkeerplaatsen beschikbaar. Deze plaatsen worden vrijwel allemaal 

gereserveerd voor sponsoren. Waardoor supporters verder weg van het stadion op een P&R parkeerplaats 

moeten parkeren. Deze bevindt zich op een afstand van circa 5 minuten lopen. Ook deze parkeerplaats is vaak 

te klein voor alle supporters. Daarnaast is het gebied maar vanaf een kant bereikbaar waardoor de wegen vaak 

dichtslibben.  

 

Stadion 

Dhr. de Bruin omschrijft de binnenkant van het stadion als mooi, de buitenkant daarentegen vindt hij niet 

mooi. Dan gaat het vooral om de grijze grauwe betonkleur. Toen men met het initiatief kwam om de 

buitenkant te verven hield de architect dit tegen. De Bruin vindt het dan ook jammer dat een architect ook na 

oplevering van het gebouw zoveel over het object te zeggen heeft. Bij avondwedstrijden is het stadion één keer 

met groen neon licht verlicht geweest. Dat zorgde voor veel enthousiasme bij de supporters. Ook in het stadion 

is op veel plaatsen beton in het zicht, zoals in de trappenhuizen en in de omloop. Hier zouden de supporters 

graag wat meer aankleding zien, maar dat is ook moeilijk te realiseren door de inspraak van de architect. 

 

De constructie waarmee de supportersvereniging de supportershome huurt had volgens de Bruin beter 

gekund. Positief is dat ze niet veel huur betalen. Maar hiertegenover staat dat FC Groningen het huurcontract 

eenzijdig kan opzeggen, zonder opzegtermijn. Terwijl de supportersvereniging de supportershome voor meer 

dan €100.000 verbouwd heeft.  

 

De veiligheid in het stadion is goed, zeker in vergelijking met het oude stadion. Groningen had in het verleden 

last van een zeer actieve harde kern. Daar vanuit kwam ook de wens op te verhuizen van een volkswijk naar 

een industriegebied. Waar zelf een veilige locatie gecreëerd kan worden. Daarnaast is het stadion ingedeeld in 

vier veiligheidscompartimenten. De uitsupporters en de harde kern zitten ver uit elkaar waardoor ze eerst een 

ander veiligheidscompartiment door moeten voordat ze bij elkaar kunnen komen. Als seizoenskaarthouder is 
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het niet mogelijk om naar een ander veiligheidscompartiment te gaan. Het is ook zo dat een plek duurder is 

dan de ander. Een slecht punt op het gebied van veiligheid was dat bij de brand in het stadion in 2008 de 

diverse veiligheidsvoorzieningen (brandslagen e.d.) niet werkten.  

 

De keuze voor een stadioncapaciteit van 20.000 vond dhr. de Bruin een verstandige keuze. In het oude stadion 

konden 13.000 mensen, maar dit was lang niet altijd uitverkocht vaak waren maar 9.000 tot 10.000 plaatsen 

bezet. De sportieve prestaties waren destijds wel minder dan sinds de ingebruikname van het Euroborg 

stadion. Hij had niet verwacht dat het nieuwe stadion van begin af aan zo vaak uitverkocht was. Het stadion is 

inmiddels uitgebreid naar 22.500 plaatsen en is nog steeds bijna altijd uitverkocht. Dit uitverkochte stadion 

werkt volgens de Bruin sfeer verhogend. Het stadion zou in de toekomst nog naar binnen uitgebreid kunnen 

worden, meer een uitbreiding met een extra ring is niet mogelijk. De veranderingen in de constructie die nodig 

zijn voor de realisatie van een extra ring zijn immers duurder dan de bouw van een nieuw stadion.  

 

Nog enkele andere punten over het stadion zijn: 

• De sfeerverhoging is tegengewerkt. Positief is wel dat je dicht op het veld zit. Maar supporters kunnen 

geen spandoeken ophangen. Door de brand en omdat er aan de voorzijde een aantal stoeltjes bij is gezet is 

de hele spandoeken rij verdwenen. 

• Voor mindervalide is een aparte plek aan de lange zijde van de tribunes gerealiseerd. Hier is een rij stoelen 

weggehaald en kunnen zij met hun begeleiders staan. Maar het gebied rondom het stadion loopt nogal op 

omdat het stadion verhoogd ligt en je eigenlijk op de 2
de

 verdieping het stadion binnenkomt. Hierbij is dus 

geen rekening gehouden met mindervalide.  

• Een representatief stadion is van groot belang voor het aantrekken van sponsoren en levert zo ook een 

bijdrage aan de sportieve resultaten van de club. De inkomsten uit commerciële activiteiten zijn door het 

nieuwe stadion gigantisch gestegen. 

 

Algemeen 

Als gebruiker van het stadion heeft de Bruin ook enkele punten die hij goed dan wel slecht vindt aan het 

stadion. Als succesfactoren noemt hij: 

• Je zit kort op het veld, waardoor je het voetbal meer beleefd. 

• Het stadion loopt door in de hoeken, waardoor het een geheel is. Stadions met open hoeken of met 

hoeken van beton vormen geen geheel en hier is elke tribune een apart deel. 

 

Uiteraard zijn er ook punten waar het volgens hem beter had gekund: 

• De bouw van het omliggende gebied duurt te lang. 

• De vele hoogspanningsmasten zorgen niet voor een optimale uitstraling van het gebied. 

• Een multifunctioneel stadion had in het noorden van Nederland een meerwaarde kunnen zijn. De 

Amsterdam Arena en de GelreDome liggen beide op circa 200 kilometer afstand. 

• Op de 2
de

 ring zijn aan de kopse kanten geen toilet en horeca voorzieningen gerealiseerd. 

• De grauwe uitstraling van het stadion aan de buitenkant. 

• Geen aankleding van het stadion aan de binnenzijde, waar het beton veelvuldig zichtbaar is. 
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Bijlage F: Uitwerking concept ontwikkelingsmodel 

Uitwerking concept ontwikkelingsmodel 

Aandachtspunt Opmerking/gevolg Kwaliteitsaspect(en) Aspect(en) ontwikkelingsproces 

Stap 1: Initiatief 

Het initiatief kan genomen worden door de gemeente of de betaaldvoetbalorganisatie. De initiatiefneming heeft invloed op de 

rol die partijen innemen in het ontwikkelingsproces. 

Beide partijen kunnen hun eigen redenen hebben voor dit initiatief. De betaaldvoetbalorganisatie wil een beter financiële en sportieve positie creëren. De 

gemeente wil overlast beperken, de betaaldvoetbalorganisatie en/of een gebied een positieve impuls geven. 

 Organisatiestructuur 

Gemeente en betaaldvoetbalorganisatie moeten achter het initiatief staan. Zonder steun van beide partijen wordt de kans tot de realisatie van een nieuw stadion en stadiongebied aanzienlijk verkleind. Dit betekent niet dat de gemeente 

en/of de betaaldvoetbalorganisatie het initiatief ook financieel moeten steunen. 

 Samenwerking 

Stel een team/organisatie samen met daarin vertegenwoordigd: 

� Gemeente 

� Betaaldvoetbalorganisatie 

� Onafhankelijk procesmanager 

Selectiecriteria aan te stellen personen: 

� Communicatief sterk 

� Ervaren 

� Geniet vertrouwen vanuit de achterban 

 Samenwerking en vertrouwen 

Alle betrokken partijen publiek dan wel privaat moeten hun belangen, doelstelling(en) en visie voor het stadion(gebied) 

formuleren en deze naar elkaar communiceren. 

Het begrijpen van de diverse belangen die de bij het initiatief betrokken partijen hebben (samenwerking).  Samenwerking  

Stel een gezamenlijke lijst met realistische en financieel haalbare ambities op (grootte en type stadion). Indien ambities niet realistisch of onhaalbaar zijn gaat veel tijd verloren voordat deze wel goed zijn opgesteld.   Samenwerking en voortgang 

Maak afspraken over wie verantwoordelijk is voor welke planontwikkelingskosten en leg deze afspraken schriftelijk vast. Hiermee wordt de samenwerking bevorderd en onderling vertrouwen gecreëerd.  Samenwerking en vertrouwen 

De betaaldvoetbalorganisatie en gemeente communiceren de belangen en ambities van de stadionontwikkeling naar de eigen 

achterban. Hiermee dient draagvlak gecreëerd te worden. 

Gemeente en betaaldvoetbalorganisatie hebben te maken met een grote achterban.  Communicatie en vertrouwen 

Betaaldvoetbalorganisatie moet realistische lange termijn visie hebben en deze uitstralen. Daarnaast is een transparante 

organisatie en openheid naar de buitenwereld van belang. 

Hiermee ontstaat vertrouwen in de betaaldvoetbalorganisatie en willen commerciële partijen zich aan deze betaald voetbal organisatie binden.  Vertrouwen 

Sportieve resultaten op korte termijn kunnen het draagvlak beïnvloeden. Goede sportieve resultaten trekken meer supporters en sponsoren aan.  Vertrouwen 

Het besluitvormingsproces bij publieke organisaties neemt meer tijd in beslag dan bij private organisaties.  Publieke organisaties zijn gebonden aan procedures met een vaste tijdsduur. Andere partijen moeten hier in de samenwerking rekening mee houden.  Samenwerking 

Stap 2: Locatiekeuze 

De locatie moet goed bereikbaar zijn per: 

� Auto 

� Openbaar vervoer (treinstation of bushalte) 

� Fiets 

Door de locatie op diverse manieren bereikbaar te maken krijgen de bezoekers de mogelijkheid om op de voor hen prettigste manier naar het stadion(gebied) te 

komen. 

 

Een treinstation heeft de voorkeur boven een bushalte. 

Bereikbaarheid  

De locatie ligt bij voorkeur aan een infrastructureel knooppunt. Dan kan voor een groot deel gebruik worden gemaakt van bestaande infrastructuur. Bereikbaarheid en locatie  

De locatie moet voldoende groot zijn voor de ontwikkeling van: 

� Het stadion 

� Commerciële ontwikkelingen 

� Voldoende parkeerplaatsen 

 Locatie  

Kent een locatie belemmeringen op het gebied van: 

� Omgeving 

� Historie 

� Natuur 

Analyseer grondig welke risico’s eventuele belemmeringen met zich meebrengen en bedenk hoe risico’s beheerst kunnen worden. Locatie  

De locatie moet zo dicht mogelijk bij het stadscentrum gelegen zijn.  Locatie  

Het bestemmingsplan moet de mogelijkheid bieden tot de realisatie van een stadion en functies die passen onder de tribunes van 

het stadion 

Indien het bestemmingsplan niet voldoet, moet een procedure wijziging bestemmingsplan gestart worden. De te realiseren functies moeten los van het stadion 

kunnen functioneren. 

Voorzieningenniveau omgeving 

en waarde voor de stad/regio 

 

Op de locatie moet een grote economische spin-off mogelijk zijn. Hierdoor levert de ontwikkeling een bijdrage aan een gebied of stad. Waarde voor de stad/regio  

Op de locatie moeten dagelijks veel mensen passeren. Gebieden die goed gezien worden hebben meer aantrekkingskracht dan achteraf gelegen locaties. Zichtbaarheid  

Stap 3: Planvorming 

De organisatiestructuur is afhankelijk van de opdrachtgever voor de ontwikkeling van het stadion en het stadiongebied. 

Mogelijke opdrachtgevers zijn gemeenten, private partij(en) of een publiek private samenwerking. 

De betaaldvoetbalorganisatie is vaak initiatiefnemer, maar door een gebrek aan financiële middelen meestal niet als enige partij opdrachtgever. 

Betaaldvoetbalorganisatie kan wel betrokken zijn in een private samenwerking of een publiek private samenwerking. 

 Organisatiestructuur en 

samenwerking 

Het plan moet in fasen gerealiseerd kunnen worden. Hierdoor wordt de ontwikkeltijd beperkt waardoor partijen minder lang hoeven te wachten alvorens zij zich in een gebied kunnen vestigen.  Voortgang 

Het stadiongebied moet 24 uur per dag, 7 dagen in de week gebruikt kunnen worden en het stadion moet een multifunctioneel 

gebouw zijn, waarin meerdere functies gevestigd kunnen worden. 

Een multifunctioneel stadiongebouw waarin meerder functies, betekent niet dat het stadion ook een multifunctioneel speelveld heeft. Clustering en synergie, veiligheid 

stadiongebied 

 

Om levendigheid in het stadiongebied te creëren zullen meerdere functies in het gebied gerealiseerd moeten worden. Mogelijke 

functies in het stadiongebied zijn; wonen, werken, winkelen, recreëren, scholing en zorg (m.u.v. intensieve zorg). 

Functies moeten aansluiten op het voorzieningen niveau van de omgeving, moeten over een bepaalde aantrekkingskracht beschikken en mogen het 

functioneren van het stadscentrum niet belemmeren. Een stadiongebied kan bepaalde potentiële gebruikers afschrikken. 

Clustering en synergie  

De functies die in het stadiongebied worden gecreëerd moeten voldoen aan de huidige en toekomstige markvraag. Een stadion heeft een levensduur van enkele decennia. Het omliggende gebied moet gedurende deze tijd goed blijven functioneren en niet leeg komen te staan.  Verhuurbaarheid  

Het stadiongebied moet na wedstrijden voldoende uitloopmogelijkheden bieden. Supporters moeten zich ook na de wedstrijd in het gebied kunnen vermaken. Clustering en synergie  

Laat een marktpartij de afzetbaarheid van het vastgoed toetsen.  Verhuurbaarheid  

Een parkeeroplossing moet financieel haalbaar zijn. Dit kan gerealiseerd worden door betaald parkeren of gratis parkeren 

(kosten doorrekenen in huurprijzen) 

Calculeer bij betaald parkeren de juiste bezettingsgraad. Verhuurbaarheid  

Bepaal welke partijen nog meer nodig zijn in het ontwikkelingsproces, stel selectiecriteria op en selecteer partijen. Deze partijen kunnen betrokken worden bij de financiering, ontwikkeling, uitvoering of exploitatie van het stadion en/of het gebied.  Organisatiestructuur 

Betrek eventuele extra partijen bij de planvorming en gebruik hun kennis voor het optimaliseren ervan.   Samenwerking 

Toekomstige huurders en kopers moeten meebetalen aan kosten voor onderhoud en inrichting van de openbare ruimte in het 

gebied. 

Bij verkoop/verhuur moeten afspraken worden gemaakt over te betalen servicekosten, zodat in een later stadium een gebiedsmanager aangesteld kan worden 

om het gebied te onderhouden. 

Gebiedsmanagement  

Stel een communicatieteam samen dat verantwoordelijk is voor productie van communicatiemateriaal. Gemeente is verantwoordelijk voor communicatie naar: 

� Bewoners 

� Pers 

� Politiek 

� Overige belanghebbenden 

De betaaldvoetbalorganisatie is verantwoordelijk voor communicatie naar: 

� Supporters 

Imago  

Communiceer naar geïnteresseerden en betrokkenen hoe het gebied eruit komt te zien. Geef deze mensen een zo realistisch mogelijk beeld van het toekomstige gebied. Imago   

Het stadiongebied moet ook meerwaarde hebben voor mensen die niets met de betaaldvoetbalorganisatie hebben. Maak het gebied door het realiseren van diverse functies voor iedereen toegankelijk. Waarde voor de stad/regio  

Beperk het verlies van eventuele verliezers en voorkom dat zij tegenstander worden. Eventueel kunnen verliezers tegemoet gekomen worden, om hiermee te voorkomen dat zij tegenstander worden.  Communicatie en voortgang 

Overtuig tegenstanders door te wijzen op het maatschappelijke en economische belang van het stadion en het omliggende 

gebied. 

Als tegenstanders bezwaar maken kunnen projecten veel vertraging oplopen. Waarde voor de stad/regio Voortgang 

Stap 4.1: Programma van eisen stadiongebied 

Het stadion moet voldoen aan de eisen en behoeften van: 

� De betaaldvoetbalorganisatie 

� De gemeente 

� Andere toekomstige gebruikers 

 Alle kwaliteitsaspecten op  

stadiongebied-niveau 

 

Het gebied moet op een nette en verzorgde manier ingericht worden.  Een nette en verzorgde uitstraling geeft een positieve impuls aan het stadiongebied. Gebiedsmanagement  

De inrichting van de openbare ruimte moet geen vandalisme, agressie en geweld uitlokken. Voorkom dat losse delen in het gebied liggen, waarmee mensen kunnen gaan gooien. Veiligheid stadiongebied  

De inrichting van de openbare ruimte moet klantvriendelijk zijn. Behandel mensen als klanten dit verbetert hun gedrag. Veiligheid stadiongebied  

Het stadiongebied moet een open en toegankelijke structuur hebben. Stadiongebied moet uitnodigen er naartoe te gaan. Veiligheid stadiongebied  

Het stadiongebied moet over voldoende parkeerplaatsen beschikken.  Minimaal 1 parkeerplaats per 8 plaatsen in het stadion en maximaal 1 parkeerplaats per 4 plaatsen in het stadion. Vervoersmanagement  

Het stadiongebied moet over voldoende fietsenstallingruimte beschikken. Aantal sterk afhankelijk van de afkomst van stadionbezoekers, locatie van het stadion en overige niet voetbal functies in het gebied. Vervoersmanagement  

Stap 4.2 Programma van eisen stadion 

Het stadion moet voldoen aan de: 

� Eisen en behoeften van de betaaldvoetbalorganisatie 

� KNVB normen 

� UEFA eisen 

� FIFA eisen 

� Eisen en behoeften van andere toekomstige gebruikers 

Deze eisen zijn van belang om een stadion geschikt te maken voor de functies die het in de toekomst heeft. Alle kwaliteitsaspecten op  

stadion-niveau 

 

De keuze voor een type speelveld is afhankelijk van het gebruik van het stadion. Bij stadions met enkel een voetbalfunctie kan een 

vast natuurlijk grasveld of kunstgrasveld gerealiseerd worden. In een multifunctioneel stadion kan het beste een uitschuifbaar 

natuurlijk grasveld of een kunstgrasveld gerealiseerd worden. 

De kwaliteit van het grasveld moet goed blijven, ondanks veelvuldig gebruik of minder goede grasgroei omstandigheden. Speelveld  

Creëer een speelveld dat multifunctioneel gebruik kan worden. Indien er geen dak op het stadion komt kunnen in de zomer evenementen op het speelveld georganiseerd worden. Met de keuze voor een type grasveld hoeft 

hierbij geen rekening gehouden te worden, omdat het aantal evenementen beperkt is. 

Speelveld en flexibiliteit  

Creëer een speelveld dat flexibel indeelbaar is. Zodat ook kleinere evenementen in het stadion georganiseerd kunnen worden. Speelveld en flexibiliteit  

Bezoekers moeten in het stadion klantvriendelijk behandeld worden Bezoekers die netjes behandeld worden gedragen zich beter. Veiligheid in het stadion  

Tribunes moeten kort op het veld gesitueerd worden. Dit kan het beste door tribunes direct aan het veld te realiseren zonder 

afscheiding. Eventueel kan uit het oogpunt van veiligheid worden gekozen voor afscheiding d.m.v. een droge gracht. 

Om de veiligheid in stadions waar tribunes direct aan het veld gerealiseerd worden niet in het geding te laten komen, dient duidelijk naar supporters 

gecommuniceerd te worden waarom hiervoor gekozen en wat eventuele consequenties zijn. 

Sfeerbeleving  

De hellingshoek van de tribune ten opzicht van het veld moet een goed zicht geven op het veld en bezoekers geen onveilig gevoel 

geven. 

Zoek naar een optimale hellingshoek die past bij het stadion en de capaciteit (circa 33 graden). Bij een eventuele tweede ring worden de tribunes vaak onder 

een grotere hellingshoek geplaatst 

Comfort  

Laat stoelen in de hoeken doorlopen in een ronding. Maak van het stadion een geheel en niet aparte delen. Sfeerbeleving  

Creëer commerciële ruimtes voor sponsoren en partners. Voorbeelden hiervan zijn skyboxen en businessruimtes. Commerciële voorzieningen  

Het stadiondak boven tribunes moet toeschouwers beschermen tegen wind en regen. Om een stadion veelvuldig 

multifunctioneel te kunnen gebruiken is een volledig afsluitbaar stadiondak noodzakelijk. 

De opbrengsten van veelvuldig multifunctioneel gebruik moeten opwegen tegen de meer kosten van een volledig afsluitbaar stadiondak. Comfort en flexibiliteit  

In een stadion moet een omloop met toilet- en horecavoorzieningen gerealiseerd worden. Deze omloop kan gerealiseerd 

worden met zicht op het veld of zonder zicht op het veld, achter de tribunes of in de droge gracht (indien aanwezig). 

Een omloop met zicht op het veld geniet de voorkeur, supporters kunnen dan immers de wedstrijd blijven volgen. Comfort  

Zorg dat supporters overal in het stadion de wedstrijd kunnen volgen.  Indien dit op sommige plaatsen niet mogelijk is, plaats hier dan tv-schermen. Comfort  

Creëer voorzieningen voor het ophangen van spandoeken.  Sfeerbeleving  

Zorg voor toegankelijkheid en plaatsen voor mindervaliden en ouderen. Denk hierbij aan roltrappen, liften of realiseer op begane grond alle benodigde voorzieningen. Toegankelijkheid  

Situeer de vakken voor fanatieke uit en thuissupporters aan twee verschillende kanten van het stadion. Uit het oogpunt van veiligheid. Veiligheid  

Houd in de constructie rekening met uitbreidingsmogelijkheden. Kan op lange termijn een enorme kostenbesparing opleveren, daarnaast kan hiermee de levensduur van het stadion worden verlengd. Beschikbare ruimte  

Stap 5.1: Ontwerpen & uitwerken stadiongebied 

Het ontwerp stadiongebied moet voldoen aan het programma van eisen en financieel haalbaar zijn.   Vertrouwen en voortgang 

Het stadiongebied moet over meerdere toegangen tot het gebied beschikken. Bij één toegang kan het gebied vastlopen als zich een ongeluk of iets dergelijks voordoet. Vervoersmanagement  

Situeer parkeerplaatsen en fietsenstallingen zodanig in het gebied dat ze gunstig liggen voor het gebruik van het stadion, maar 

ook voor de omliggende functies. 

Eventueel kan door het anders situeren van functies in het gebied dit geoptimaliseerd worden. Vervoersmanagement en 

verhuurbaarheid 

 

De betaaldvoetbalorganisatie moet betrokken worden bij het ontwerp van het stadiongebied. Betaaldvoetbalorganisatie kent de (logistieke) processen die zich rondom een voetbalwedstrijd in een stadiongebied afspelen. Vervoersmanagement  

Beperk de doorlooptijd van het project en faseer het project zodanig dat bouwwerkzaamheden in delen van het gebied afgerond 

worden en voorkom hiermee dat deelgebieden verschillende keren in een bouwput veranderen. 

Het stadiongebied moet geen bouwput blijven. Het is beter om stuk voor stuk te bouwen, waardoor de eerste delen snel leefbaar zijn en blijven.  Voortgang 

Veiligheidsvoorzieningen dienen wel aanwezig te zijn in het stadiongebied, maar moeten niet ervaren worden. Veiligheidsvoorzieningen die te nadrukkelijk aanwezig zijn (zoals politiemensen) lokken agressie uit. Veiligheid stadiongebied  

Stap 5.2: Ontwerpen & uitwerken stadion 

Stel een architect aan voor de uistraling van het stadion Een onder goede architectuur gebouwd stadion is een meerwaarde voor het stadiongebied. Imago en representativiteit Organisatiestructuur 

Het stadionontwerp moet voldoen aan het programma van eisen en financieel haalbaar zijn.   Vertrouwen en voortgang 

Het stadion moet een symbool zijn voor de stad en het gebied. Het ontwerp van het stadion moet niet zo goedkoop mogelijk gemaakt worden, dit gaat ten kosten van de kwaliteit. Waarde voor de stad/regio en 

representativiteit 

 

De betaaldvoetbalorganisatie moet betrokken worden bij het ontwerp van de binnenkant van het stadion. Betaaldvoetbalorganisatie kent de logistieke processen die zich in een stadion afspelen.  Organisatiestructuur en 

samenwerking 

De invloed van de architect op de binnenkant van het stadion moet na oplevering beperkt kunnen worden. Vooral op niet afgewerkte delen letten, zoals beton in het zicht. Sfeerbeleving  

Zorg dat veiligheidsvoorzieningen wel aanwezig zijn in het stadion, maar dat deze niet ervaren worden. Door goed te communiceren kunnen veiligheidsvoorzieningen tot het minimum beperkt worden. Veiligheid   

Skyboxen moeten multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Tijdens wedstrijden om te netwerken, buiten wedstrijden voor zakelijk gebruik. Commerciële voorzieningen  

Bezoekers moeten op een hoger niveau het stadion binnenkomen (circa halverwege de tribune). Creëer op de hoogte waar mensen het stadion binnenkomen ook de omloop. Comfort  

Zorg overal in het stadion voor voldoende en goed bereikbare toilet- en horecavoorzieningen (bezuinig toilet- en 

horecavoorzieningen niet weg). 

Toilet- en horecavoorzieningen moeten snel bereikbaar zijn. Tijdens de rust moet niet te lang gewacht hoeven worden ook al wordt dan veel gebruik gemaakt 

van deze voorzieningen.  

Faciliteiten  

Kleurgebruik in het stadion moet een gunstig effect hebben op de uitstraling van het stadion en daarnaast ook de gebruikers en 

supporters aanspreken. 

Zoek naar een mix tussen uitstraling en sfeer die kleuren meebrengen. Sfeerbeleving  
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Bijlage G: Ontwikkeling Kazernekwartier en MFC de Kazerne 

Het initiatief voor de stadionontwikkeling in Venlo kwam van de betaaldvoetbalorganisatie VVV-Venlo. Het was 

voorzitter van de club Hai Berden die zei dat het bestaande stadion te klein is en een groter stadion nodig is. 

Hierdoor kunnen meer inkomsten gegenereerd worden. Dat is nodig voor VVV-Venlo om een stabiele eredivisie 

ploeg te worden. Vervolgens heeft VVV-Venlo diverse locaties in de stad bestudeerd en hieruit kwam de locatie 

op het kazerneterrein in Blerick als beste naar voren. Dit is een locatie welke vlakbij de binnenstad van Venlo 

ligt, maar wordt gescheiden door de rivier de Maas. Deze locatie is enkele jaren geleden aangekocht door de 

gemeente, maar er waren nog geen initiatieven voor de ontwikkeling van dit gebied. 

 

Gemeente is in gesprek gegaan met burgers en diverse kranten hebben polls gehouden. Hierin kwam een 

volmondig ja van de bevolking op de ontwikkeling van het stadion in dit gebied. Omdat het hier om een 

centrumlocatie gaat van het aan Venlo gelegen Blerick was het voor de gemeente van groot belang dat het 

stadion meer zou worden dan alleen een voetbalstadion. Met die gedachte en de steun van de bevolking heeft 

de gemeente de regie meer in handen genomen en wil de gemeente ook echt een multifunctioneel stadion 

met 17.500 zitplaatsen een dak en kunstgrasveld realiseren. Buiten voetbalwedstrijden om moet het stadion 

door gebruik van het speelveld 20.000 zit- en staanplaatsen krijgen. Hiervoor stelt de gemeente 15 miljoen 

beschikbaar in ruil voor aandelen in het stadion om zo te participeren in het (naar verwachting rendabele) 

project. Deze keuze heeft de gemeente Venlo gemaakt, omdat de bevolking een echt evenementencentrum in 

de stad wilde. Daarnaast bestaat er de mogelijk tot het afsluiten van een lening via de gemeente van 21 miljoen 

euro.  

 

Voor de ontwikkeling van het stadion is door VVV-Venlo een aparte organisatie opgericht genaamd MFC 

deKazerne B.V.. Hierin gaat de gemeente dan ook participeren. Voor de ontwikkeling van de rest van het 

gebied voert de gemeente de grondexploitatie het is de bedoeling dat gronden aan bedrijven of ontwikkelaars 

worden verkocht, zodat deze partijen hun eigen object kunnen ontwikkelen. Enkele partijen die (waarschijnlijk) 

al naar het gebied komen zijn Holland Casino (met met horeca en klein theater), ROC Gilde Opleidingen en Top 

Care. Daarnaast staan er ontwikkelingen van kantoren, commerciële functies zakelijke dienstverlening, een 

hotel en een spa-/wellnesscentrum op het programma. Voor deze ontwikkelingen zijn nog geen partijen 

gevonden. De verwachting is ook dat deze functies in de huidige economische situatie niet op korte termijn 

ingevuld zullen worden. 

 

Voor de exploitatie van het stadion buiten de wedstrijddagen gaan de eigenaren van het stadion (de gemeente 

Venlo en VVV-Venlo) opzoek naar een exploitant die hiervoor jaarlijks een vastbedrag betaald. Ondanks de 

concurrentie in de omgeving van onder andere het Gelredome verwachten VVV-Venlo en de gemeente Venlo 

dat een multifunctioneel stadion mogelijk moet zijn. Hierbij hebben zij geleerd van de fouten gemaakt in het 

Gelredome en daarnaast heeft Venlo een grote koppeling met Duistland. In dit gebied binnen een straal van 

100 kilometer wonen enkele tientallen miljoenen mensen. Hier verwacht men bij de exploitatie van het 

multifunctionele stadion gebruik van te kunnen maken, waardoor een multifunctioneel stadion mogelijk moet 

zijn. 

 

De locatie is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer, treinstation Blerick bevindt zich al pal aan het 

gebied. Op dit station stoppen naast stoptreinen ook intercity’s uit Venlo en Eindhoven. Ook per fiets en voet is 

de bereikbaarheid goed door een brug die Blerick en de stad Venlo, bij het Kazernekwartier, met elkaar 

verbindt. Doordat de locatie vlak bij de snelwegen A73 en A67 gelegen ligt is de bereikbaarheid per auto uit alle 

richtingen goed via een deze snelwegen wordt de provinciale weg bereikt die rechtstreeks wordt aangesloten 

op het Kazernekwartier. In het gebied moeten voor de bereikbaarheid kleine aanpassingen gedaan worden, 

maar de hoofdinfrastructuur is op deze locatie in voldoende mate aanwezig. In het gebied zullen circa 3.000 

parkeerplaatsen gerealiseerd (betaald parkeren) worden voor het stadion en de omliggende functies. Deze 
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parkeerplaatsen zijn voor alle functies in het gebied. Daarnaast zijn in de omgeving nog diverse andere 

parkeerplaatsen op loopafstand van het stadion waardoor het gebied tijdens evenementen goed bereikbaar is 

per auto. 

 

Het stadion op deze locatie dient als aanjager van de gebiedsontwikkeling Kazernekwartier. Een terrein dat aan 

de overzijde van de maas vlakbij het centrum van Venlo ligt en in het verleden diende als militair terrein. Het 

gebied kent belemmeringen uit de omgeving en de historie. Op het terrein heeft een oud Spaans fort gelegen, 

waardoor er tegenstand is vanuit politieke partijen. De aanwezigheid van dit Spaanse fort is duidelijk 

gecommuniceerd en in de plannen weergegeven. Daarnaast verwacht met bezwaar vanuit omliggende 

bedrijven die bang zijn voor geluids- en verkeersoverlast. 

 

Voor het ontwerp en de uitvoering van het stadion wordt DBM(O) bouworganisatievorm gehanteerd. Partijen 

kunnen door middel van een prijsvraag deze opdracht krijgen. Het is de bedoeling dat partijen indien ze niet 

alle facetten van het DBM(O) beheersen zelf elkaar op gaan zoeken en een consortium vormen. De O die staat 

voor exploitatie hoeft niet in de vorm meegenomen te worden. De exploitatie van het stadion zal wel 

uitbesteed worden, maar dat kan ook los van de rest van deze bouworganisatievorm gebeuren. Om dit een en 

ander in goede banen te leiden werkt MFC deKazerne B.V. momenteel aan een specifiek programma van eisen 

waardoor een goed functionerend stadion moet ontstaan waarbij wel ruimte blijft voor creativiteit van 

partijen/consortiums. Voor deze bouworganisatievorm is mede gekozen in het kader van tijd aangezien het 

stadion medio 2013 in gebruik moet worden genomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


