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Rotterdam verandert steeds. 
Continu werkt de stad aan haar 
toekomst. Na de succesvolle 
periode van wederopbouw bouwde 
Rotterdam verder aan  haar status 
als internationale stad aan de rivier.

In het centrum verrezen de 
Erasmusbrug en de Kop van Zuid. 
De stad kreeg een voor Nederland 
ongekende skyline. Aan de randen 
van de stad verschenen prachtige 
woonwijken als Prinsenland en 
Nesselande. Nieuwe uitgaans-
gelegenheden, restaurants en 
festivals hebben Rotterdam tot 
een stad met jong en trendsettend 
imago gemaakt.
 
Ook de komende 25 jaar zal 
de stad verder groeien. Sterker 
nog, de ontwikkeling van de 
stad moet versnellen om haar 
concurrentiepositie te versterken 
als havenstad. De stad wil meer 
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werkgelegenheid aantrekken in 
de kennis- en dienstensector. 
Daarnaast zorgt Rotterdam voor 
voldoende woningen in aan-
trekkelijke wijken voor iedereen. 
De ontwikkeling van het wonen 
gaat hand in hand met de 
economische versterking.

DIT IS DE INZET
Bouwen aan een sterke economie 
en een aantrekkelijke woonstad.

Een zinderende havenstad voor 
bewoners, bedrijven en bezoekers.

AMBITIE

Het Stadionpark moet 

een dynamische plek 

met allure worden: de 

grootste locatie voor topsport en 

amateursport, het boegbeeld van 

Rotterdam Sportstad.
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VIP-GEBIED   STADIONPARK / NIEUWE KUIP
BRANDPUNT VOOR AMATEUR- EN TOPSPORT
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Topattracties als Stadion De Kuip, de Pathé-

bioscoop en het Topsportcentrum maken van 

Stadionpark een kanskaart voor Rotterdam. Maar 

ook de gunstige ligging, de goede bereikbaarheid 

en de nog beschikbare uitgeefbare grond maken het 

Stadionpark kansrijk voor nieuwe ontwikkelingen. 

Deze ontwikkelingen zijn in het belang van de stad en 

in bijzonder van groot belang voor de inwoners van 

Zuid. 

Voor 2010 wordt het Topsportcentrum uitgebreid. 

Het is de bedoeling om in 2016 nieuw multifunctioneel 

stadion in gebruik te nemen met minimaal 75.000 

zitplaatsen. Stadion Feijenoord, BVO Feyenoord 

en de gemeente werken daar gezamenlijk aan. Een 

andere trekker is een nieuwe overdekte 400-meter 

kunstijsbaan. De modernisering van de sportvelden op 

Varkenoord geeft de breedtesport op Zuid een impuls. 

In het verlengde daarvan wordt het park ‘De Twee 

Heuvels’ opgeknapt en beter geschikt gemaakt voor 

individuele sporten.

BIJDRAGE AAN DE STADSVISIE

Door versterking van voorzieningen op het gebied van 

sport en vrije tijd wordt Rotterdam aantrekkelijker als 

woonstad en geeft de economie een impuls

RECENTE RESULTATEN

Mei 2007    Vaststelling bestuursopdracht 

     Stadionpark.

December 2007 De gemeente Rotterdam heeft in 

      december bekend gemaakt dat zij in het 

      najaar van 2008 een defi nitieve keuze 

      voor de locatie van het nieuwe stadion

      bekend zal maken en dat er duidelijkheid  

      zal zijn over het opdracht geverschap   

      voor de stadionontwikke lingen.

BEOOGDE RESULTATEN IN DE KOMENDE JAREN

Planontwikkeling:  

Gebiedsvisie Stadionpark (na de zomer 2008), Structuur-

visie Stadionpark met Plan-mer, bestemmingsplan(nen) 

met Project-mer(s) 

Planuitwerking: 

Randvoorwaarden-nota’s, bouw- en inrichtingsplannen. 


