Nieuwe velden op Varkenoord
Verbetering
Ook hiervoor werd een
overeenkomst gesloten tussen de
gemeente Rotterdam, de Sportclub
Feyenoord en de profclub
Feyenoord. De werkzaamheden
beginnen half volgend jaar.
De Feyenoorders trainen nu nog op
velden vlakbij de Kuip. Vanaf 2018
verkast de selectie naar het voormalige
terrein van voetbalclub Hillesluis, waar
een gloednieuwe accommodatie komt.
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Feyenoord krijgt zijn gedroomde
nieuwe trainingscomplex op
Varkenoord in Rotterdam-Zuid. De
club en de stad ondertekenden
gisteren een intentieverklaring die
de verhuizing van de profs naar het
voormalige terrein van vv Hillesluis
mogelijk maakt.

De betrokken partijen zijn blij met
het resultaat. Gudde noemt de
transformatie van Varkenoord een
'belangrijk moment' op weg naar de
verbetering van de
topsportfaciliteiten in Rotterdam.
Ook wethouder Schneider
(Leefbaar, bouwen) is gelukkig met
de situatie: ,,Dit zijn de eerste
duidelijk zichtbare stappen in de
modernisering van de
Sportcampus. Ook andere sporters,
georganiseerd en ongeorganiseerd,
krijgen hier straks de ruimte.''
Volgens Gudde wordt er in totaal
21 à 22 miljoen euro in dit project
gestoken. De stad betaalt 6 miljoen
euro, Feyenoord 16 miljoen euro.

Daar krijgt de selectie ruim twee
velden en een kersvers gebouw tot
de beschikking. Tot groot genoeg
van algemeen directeur Eric Gudde
van Feyenoord. Het pendelen
tussen de Kuip en de
trainingsvelden zal dan definitief
achter de rug zijn.
,,Hier komen alle faciliteiten samen
zoals training, verzorging,
persoonlijke begeleiding en
analyse,'' zegt hij. In de Kuip hoeft
de selectie alleen nog te zijn voor
wedstrijden.
De schuifoperatie moet in 2018 een
feit zijn. Op hetzelfde moment
moeten ook de amateurs van
Sportclub Feyenoord en de jeugd
uit de brand zijn. Ook voor hen
lonkt een gemoderniseerde en
multifunctionele accommodatie op
Varkenoord, als onderdeel van de
Sportcampus Rotterdam. Er komen
langs de Olympiaweg vijf verse
velden plus eentje voor de pupillen.
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