Stadionbaas steekt miljoenen in grote verbouwing

'De Kuip dondert echt niet spontaan in elkaar'

Jan van Merwijk in de Maaszaal in de
Kuip.
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ROTTERDAM
Het blijven roerige tijden in de Kuip.
De plannen voor een nieuw stadion
vlogen de laatste jaren links en
rechts voorbij, maar voorlopig blijft
het trotse monument tot op zijn
vroegst 2022 de thuisbasis van
Feyenoord. En is het aan directeur
Jan van Merwijk om dit
voetbalbolwerk draaiende te
houden.

euro in de verbouwing van ruimtes
gestoken. Zo is er een Boardroom
gekomen om gasten beter te
kunnen ontvangen, verhuist het
Feyenoord Museum naar de
Feyenoordzaal en wordt de
Stadionzaal uitgebreid én voorzien
van een terras. Ook de Maaszaal is
geheel in een nieuw jasje
gestoken.''
Dat is een fors bedrag voor een
stadion dat in zijn huidige vorm nog
maar kort meegaat. Wat schiet je
ermee op?
,,We hebben meer ruimte en meer
vloeroppervlakte gekregen.
Daardoor kunnen we ook de KNVB
een beter bod doen, omdat we nu
meer mensen kwijt kunnen en die
meer comfort kunnen bieden. We
gaan met de voetbalbond in
gesprek om te kijken of we
interlands terug kunnen halen naar
de Kuip.''
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Kuip-baas Van Merwijk raakt niet
snel in paniek. Terwijl daar reden
genoeg voor was. Met zijn hele ziel
en zaligheid stortte hij zich op
ambitieuze nieuwbouw- of
verbouwprojecten voor de Kuip,
maar alle geopperde varianten
strandden. En nu is het wéér
rekenen en tekenen geblazen met wellicht - zicht op een iconische
voetbaltempel aan de Nieuwe
Maas.
Zeker is dat Feyenoord nog
minimaal zes jaar in de vertrouwde
Kuip voetbalt en forse
investeringen nodig blijven om de
veiligheid en degelijkheid van het
stadion uit 1937 te garanderen.
Vertrouwen in de staal- en
betonkolos is er echter volop. Van
Merwijk: ,,Het gebouw zal echt niet
spontaan in elkaar donderen.''

En het contract met hoofdhuurder
Feyenoord loopt af in 2018 en is
nog niet verlengd. Een zorgelijke
ontwikkeling?
,,Nee, we moeten nieuwe financiële
afspraken maken voor de periode
totdat het nieuwe stadion opengaat.
Dat contract wordt keurig verlengd.
Daar ben ik van overtuigd.''
Recent werd bekend dat BAM een
claim van 5 ton heeft neergelegd bij
de Kuip in verband met het missen
van de verbouwingsklus. Hoe staat
het daarmee?

Komen er nog grotere ingrepen
aan?
,,Ja. Het kan zijn dat we een
supportersvak ombouwen tot een
zakelijk vak. Of van zitvakken
staantribunes maken. We zijn ook
bezig met een ander
observatiesysteem. En ik sluit niet
uit dat we wat tijdelijke
ontvangstruimtes gaan maken,
zoals een extra lounge in
containers naast het
Maasgebouw.''
Mocht de zoektocht naar een nieuw
stadion mislukken, moet Feyenoord
verder in de huidige Kuip. Kan dat?
,,Ja. Maar een grote verbouwing is
dan niet aan de orde, hooguit een
nieuw gebouwtje aan de
Olympiazijde. Extra capaciteit zit er
dan niet in. We groeien nog wel
wát, maar zullen het gat met PSV
en Ajax niet verder dichten. En dat
betekent dus dat je in Nederland
niet structureel op topniveau gaat
komen. Feyenoord zal dan
voorlopig geen stap vooruit
maken.''

,,We zijn weer in gesprek. Om te
kijken hoe we er op een nietjuridische manier uit kunnen
komen. BAM heeft de relatie met
ons verbroken, en dat betreuren
wij. Ze zijn ook van harte welkom
om weer terug te komen. Maar die
half miljoen, die betalen we niet.''

Jullie zitten niet stil. Na de breuk
met BAM vorig jaar wordt er volop
verbouwd.

Wat zijn jullie kwijt aan regulier
onderhoud?

,,Ja, we hebben bijna 3 miljoen

,,Zo'n 1,5 miljoen euro per jaar.
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Dan heb je het over schilderen,
maar vooral over veel inspecteren,
want er zitten een hoop installaties
in. Met het ouder worden van het
stadion moet je onderdelen goed in
de gaten houden, om problemen
vóór te zijn. Voordat ze werkelijk
kapot gaan en je er last van hebt.''
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