Legioen hopeloos verdeeld over stadion
weken voldoende draagvlak te
creëren onder allerlei betrokken
partijen. Op 20 april moet de
gemeenteraad immers een knoop
doorhakken over een
aandelenpakket van 40 miljoen
euro in een toekomstig 'iconisch
sportwalhalla' op de linker
Maasoever.
Leo Beenhakker is fel tegen een nieuw
stadion.
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ROTTERDAM
Er moet nog heel wat water door de
Maas stromen voordat Feyenoord
zijn nieuwe stadion heeft. De
plannenmakers zullen vooral hard
moeten werken aan draagvlak
onder de supporters.
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Het Legioen is nog hopeloos
verdeeld over de vraag of
Feyenoord wel naar een nieuwe
voetbaltempel moet verhuizen, zo
bleek gisteravond tijdens een debat
over Feyenoord City in een
goedgevuld congres- en
debatcentrum Arminius.
Na meerdere mislukte pogingen om
op Zuid een nieuw stadion neer te
zetten óf de huidige Kuip te
verbouwen, is het wantrouwen
groot. ,,We zijn er alleen maar
argwanender op geworden'', zo
luchtte een supporter zijn hart. ,,Zo
horen we dat de Kuip niet meer
meekan, maar er kunnen wél
woningen in worden gebouwd. De
plannen zitten vol
tegenstrijdigheden.''
Kerkorgel

Draagvlak onder de Feyenoordfans
dus, maar óók onder de politici die op de ChristenUnie/SGP na - voor
het statige kerkorgel hadden
plaatsgenomen. Op de vraag van
de met flair opererende debatleider
Marianne van den Anker wie er nu
vóór het stadionplan zou stemmen,
stak alleen CDA'er Christine Eskes
de hand op.
De rest twijfelt, of is ronduit
negatief. Zoals SP-fractievoorzitter
Leo de Kleijn: ,,Het liefst zou ik zien
dat het huidige stadion wordt
verbouwd. Maar er moet absoluut
een beter voorstel op tafel komen
dat wat er nu ligt.''
En burgerraadslid Ruud van der
Velden van de Partij voor de
Dieren: ,,We krijgen nu een plan
door de strot geduwd. Daar gaan
we néé tegen zeggen.''
En er moeten nog talloze bakjes
koffie worden gedronken met oudtrainer én Veranda-bewoner Leo
Beenhakker, mordicus tegen een
kersvers stadion voor zijn neus.
'Krankzinnig' vindt hij het. ,,Het is
slecht qua infrastructuur, parkeren
en veiligheid van de bewoners.
Laat ze dat stadion lekker op
Varkenoord bouwen. Zeker als het
Claraziekenhuis helemaal is
afgebroken, heb je daar ruimte
genoeg.''

Een ander: ,,Als het idee om een
stadion neer te zetten nu zo goed
is, waarom lukt het dan niet om alle
supporters op één lijn te krijgen?''
Een fikse opdracht dus voor onder
anderen projectleider Frank Keizer
en architect David Gianotten van
bureau OMA, om binnen een paar
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