
Je woont er niet langer in een wijk of stad, maar in Feyenoord 

City! Met z’n eigen hotels, horeca en winkels. Een droom voor 

iedere fan. Ingeschreven worden als inwoner van het gebied 

dat als officieel territorium van je club geldt.

 

Het oogt als de overtreffende trap van de trend om nieuwe stadions 

te benutten als vliegwiel voor het verhogen van de locale sociale en 

economische waarde. Met de Johan Cruijff ArenA als blauwdruk. 

In Amsterdam heeft een gemeentelijke bijdrage van 32 miljoen euro 

binnen 25 jaar geresulteerd in het economisch best renderende 

gebied van Nederland.

 

Daarentegen hangt Feyenoord City al jarenlang als een fascinerend 

luchtkasteel boven Rotterdam-Zuid. Met als landmark het nieuwe 

voetbalstadion ter vervanging van de Kuip. Alleen bestonden er 

vanaf dag één serieuze twijfels. Zeker als de business case naast die 

van de ArenA werd gelegd. Zo was het verschil in bouwkosten (127 

miljoen tegen uiteindelijk 500 miljoen euro) ronduit bizar.

 

Terwijl de ArenA werd gebouwd op het toen nog  goedkoopste stuk 

grond van Amsterdam, moest er voor het nieuwe stadion binnen 

Feyenoord City flink geschoven worden om bedrijven aan de Maas-

oever af te kopen.

 

Dan het perspectief voor Feyenoord. Het nieuwe stadion zou de 

club jaarlijks maximaal 25 miljoen euro opleveren. Internationaal 

gezien peanuts. De huidige begroting is 60 miljoen en zou dus naar 

85 miljoen euro worden getild. Nog altijd 40 miljoen minder dan 

wat Ajax nu al heeft.

 

Nog een essentieel verschil. Bij de ArenA werden de krachten 

gebundeld tussen gemeente, club, investeerders en banken. Zelfs 

het toenmalige Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 

maakte 4.5 miljoen over. Iedereen had vertrouwen in het project.

 

Precies wat Feyenoord City ontbeert.

 

Het begon met het afblazen van de verkoop van 100 miljoen 

euro aan cumulatief preferente aandelen aan pensioenfondsen en 

verzekeraars. De interesse vanuit die sector bleek nihil en ontbrak 

ineens de dekking voor 20 tot 25% van de kosten.

 

Daar overheen kwam het afhaken van bouwbedrijf BAM dat aangaf 

dat, door de gestegen grondstofkosten, de bouw 500 miljoen ging 

kosten en er voor de eerder afgesproken 422 miljoen euro niet 

geleverd kon worden.

 

Verder brachten bij de ArenA alle partijen een bedrag in. Zo 

verkreeg Ajax voor 9.1 miljoen euro 13% van de aandelen. 

Met de mogelijkheid om in 2028 het aandelenpakket van de 

gemeente (48%) over te nemen, waardoor de club met een 

meerderheidsbelang van 61% eigenaar van het stadion wordt.

 

Daarentegen had de voetbalclub binnen Feyenoord City nauwelijks 

zeggenschap. Feyenoord fungeerde slechts als aanjager en zou 

daarvoor een jaarlijkse vergoeding van tussen de 17.5 en 25 miljoen 

euro krijgen. Nogmaals, internationaal gezien een schijntje.

 

Verder stond in de financiering een lening van liefst 223 miljoen 

euro begroot van een bankenconsortium onder leiding van 

Goldman Sachs. Daarvan is al 24 miljoen euro richting Rotterdam 

overgemaakt, terwijl er nog geen paal in de grond zit.

 

Deze week werd eindelijk de stekker uit het nieuwe stadion 

getrokken. Wat resteert is een ook veel kostende verbouwing van 

de Kuip en de wrange realiteit dat er voorlopig weinig rek zit in de 

financiële mogelijkheden van Feyenoord.

 

Daarmee is de klucht nog niet voorbij. 

Binnenkort moet ook de Raad van State 

een oordeel vellen over Feyenoord 

City, nadat bedrijven, bewoners van 

Rotterdam-Zuid en supporters een 

rechtszaak hebben aangespannen. 

Ze vinden dat de gemeenteraad geen 

bestemmingsplan had moeten vaststellen, 

terwijl de financiering van het nieuwe 

stadion nog niet rond was.

 

Kortom, Feyenoord City is en blijft uniek. 

Voor de eerste steen is gelegd, is er een 

revolutie.

 

Jaap de Groot

Sportjournalist, columnist en analist voor onder meer BNR 
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