Ha n d re i k i n g met uitg a n g s punten uitbreid i ng
RBe stad ion
Defin itief advies fase 1

Amsterdam , 2 februari 2004
Carol ien van den Handel
Tobias Woldendorp

I n h oudsopgave

1

Vooraf

2

Voetbalgerelateerde veiligheidsaspecten

5

Drie scenario's voor de bereikbaarheid stadion voor auto's en bussen
Risicowedstrijden
De p laatsing van de bussluis
Advies DS P-groep ten aanzien van de scenario's en opties

5
7
8
9

2.1
2.2
2.3
2.4
3

3

Programmatische uitgangspunten routing en parkeren bij wedstrijden
10

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4

Locatie bussl uis
Uitvoering bussluis
Capaciteit en doorstroming; u itrit aan de Borchwerf
Parkeren op het stad ionterrein
Benod igde extra parkeercapaciteit buiten stad ionterrein

10
10
11
11
12

Langzaam verkeer, openbaar vervoer e n gebruiksruimte o p het
stadionterrein

14

4. 1
4.2
4.3

Bereikbaarheid stad ion voor (brom)fietsers
Bereikbaarheid stad ion per openbaar vervoer
Ru imte op het stadionterrein rond het gebouw

14
14
15

5

Calamiteiten hulpdiensten en v luchtroutes

16

6

6.1
6.2
6.3
6.4
7

7.1
7.2

Leisure gerelateerde veiligheidsaspecten

17

Afstemm ing openi ngstijden
Organisatie en commun icatie
De voorzieningen
Programmatische u itgangspunten ivm latere toets ing

17
17
18
19

A lgemene vei ligheidsaspecten, bepalend voor beide functies

21

Calam iteiten
Sociale vei l igheid

21
21

Bijlagen

Bij lage 1
Bij lage 2
1
2
Bij lage 3

Pagina 2

Samenstelling veiligheidswerkgroep RBC stad ion
C hecklist vei ligheidsrisico's voor tweede fase
Voetballen
Leisure (d isco, speelautomatenhal , fitness)
L iteratu u r

Handreiking met uitgangspunten uitbreiding RBC stadion

24
25
25
28
30

DSP - groep

1

Voo raf

De gemeenteraad van Roosendaal heeft zich uitgesproken voor de u itbrei
d ing van het voetbal stad ion voor RBC. Als randvoorwaarde is gesteld dat
RBC zich b ij uitbreiding zal onderwerpen aan een risicoanalyse op vei ligheid
en zal bezien wel ke maatregelen ter verbetering van de plannen overwogen
kun nen worden.
DSP-groep u it Amsterdam heeft de opdracht ge kregen om in een kort tijds
bestek een bij d rage te leveren op het gebied van veiligheid door in twee
fasen een veiligheidsadvies te geven voor de te ontwikkelen plannen voor
de u itbreid ing van het stadion. Deze pl annen betreffen een u itbreiding van
het aantal zitplaatsen , een verplaatsing van het bezoekersvak en het ont
wikkelen van leisure-activiteiten op het stadionterrein.
De eerste fase betreft het analyseren van risico's en het geven van een
handreiking van programmatische pu nten voor de ontwi kkelende partijen.
Een en ander na een inventarisatiebijeen komst met belanghebbenden op
locatie en het u itvoeren van een korte schouw. Aanwezig waren vertegen
woord igers van de gemeente, van de versch illende nood- en hulpd iensten,
van de pol itie, van RBC, van de ontwi kkelaars en van DSP-groep 1.
De analyse en het advies gelden expl iciet de bu itenrui mte rond de schil van
het stadiongebouw. In overleg met de opd rachtgever is verder besproken
dat de veiligheidsanalyse zich niet tot externe veiligheid u itstrekt. D it bete
kent dat calam iteiten die met het voetballen (en de leis ure-activiteiten) te
maken hebben wèl worden meegenomen, maar ra mpen als gevolg van ex
plosies op bijvoorbeeld het spoor, n iet.
In de tweede fase betreft het het toetsen van de uitgewerkte DO teken ingen .
D it zal begin m aart pl aatsvinden. Dan zal worden bekeken of de uitgangs
pu nten voor ve il igheid op een goede man ier in de plannen zijn geborgd . Om
tot een goede toetsing te kom en is nu al een checkl ist met aandachtspunten
ontwikkelt d ie als bijlage 2 is opgenomen . Deze l ijst is voor de tweede fase
maatgevend . In voorliggend rapport, betrekking hebbend op de eerste fase,
wordt b ij een groot deel van de aandachtspunten uitgebreid stilgestaan. Bij
p unten waar op d it moment nog wei nig over te zeggen valt wordt volstaan
met het opvoeren van de aandachtspunten/toetsingselementen.
Belangrij kste contouren van de voorgestelde veranderi ngen:
•
Achter de business un its komen vijf extra rijen, goed voor 1000 zitplaat
sen .
•
Onder de n ieuwe plaatsen komt de u itbreid ing met d isco (900-1000 m 2)
alsmede fitnesscentrum en evenementenhal met 150 speelautomaten .
•
Bussluis komt op de kop van het gebouw (oostzijde).
•
Pa rkeerplaatsen voor de bezoekende supporters komen tussen de
Borchwerf en het spoor. Gedacht wordt aan een 100 tal parkeerplaatsen
die sch u in insteken (i. p.v. haaks, zoa ls in de bestaande situatie).
•
De l ichtmasten aan de oostzijde dienen verplaatst te worden .
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Bij een eerste snelle verkenning komt een belangrij k knelpunt bovendrijven :
dat zit in de geplande uitbreid ing aan een zijde van het stadion waar al erg
weinig fysieke ruimte is. Reden is dat het terrein van NS/ProRail met hekken
afgescheiden is en naar binnen buigt net op een moment waar de doorgang
smal is en waar door de uitbreid ing met het leisure-centrum ook nog eens
de l ichtmast naar achteren geplaatst m oet worden.
Doordat de nieuwbouw met bussluis er 'als met de schoenlepel in wordt
gegoten' is het cruciaal of het progra mmatische aspect in de bewuste hoek
goed kan u itpakken. Ook de mogelij ke interactie tussen supportersgroepen
en discotheekgangers is daarbij van bel ang .
I n onderstaande notitie wordt eerst u itgebreid stilgestaan bij de voetbalgere
lateerde problematiek. Dit wordt gedaan aan de hand van drie scenario's
waarin de problem atiek en de mogelijke oplossingsrichtingen in rui mte en
tijd in beeld gebracht worden. DSP-groep spreekt daarin een voorkeur u it
voor een scenario waarin tegenspelende partij en thu isspelende partij opti
maal gescheiden worden gehouden.
Volgend op de scenario's worden meer programmatische uitgangspunten
aan de orde gesteld.
Na de voetbalgerelateerde veiligheidsaspecten wordt stilgestaan bij de aan
leisure gerelateerde aspecten. Tenslotte komt de combinatie van beide func
ties aan bod . I n de tweede fase, bij het toetsen van de oplossingen die
BVR/RBC u it gaat werken, worden de hoofdlijnen van bovengenoemde as
pecten voor de workshop gevisualiseerd.
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2

2.1

Voetba l gerelateerd e ve i l i g he i dsas pecte n

Drie scenario's voor d e bereikbaarheid stadion voor auto's e n bussen

Het u itgangspunt van RBG is, om bij voetbalwedstrijden uit- en thuissu ppor
ters zo snel mogelijk te scheiden. Om tot de beste handreiking aan de ont
wi kkelende partijen te komen zij n opties om dit te bereiken i n d rie scenario's
bestudeerd en u itgewerkt. Basis h iervoor vormden de inventarisatiebijeen
komst en eigen ervaringen van DSP-groep (Veiligheids EffectRapportage
n ieuwe ADO stad ion en Auditteam voetvalvandal isme).
In het scenario met gescheiden entrees, zijnde de meest optimale, is de
situatie als volgt: de routing voor privé-auto's is zodanig gescheiden, dat u it
en t huissupporters beide via een eigen in- en u itgang het terrein opkomen
en afrijden en elkaar nergens tegenkomen.
•
De auto's van de supporters van de thu isspelende partij rijden vanaf
westelijke zijde via de Borchwerf de Industriestaat in, naar de parkeer
p laatsen aan de zu idzijde van het stad ion . Vanaf h ier lopen ze naar de
d iverse ingange n . Om confrontaties tussen supporters te voorkomen kan
worden overwogen de entree in h et noordoostelijke vak n iet meer te ge
bru i ken . Bij het verlaten van het terrein gaat men dezelfde weg terug en
mogen/kunnen bij de Borchwerf ook u itsl u itend l i n ksaf richting de wijk
Westrand .
•
De supporters van de bezoekende partij komen alleen vanaf de oostzijde
van de Borchwerf aangereden en rijden in deze optie via de bestaande
entree aan de voorzijde van h et stad ion, d ie haaks aantakt op de
Borchwerf, aan de noordzijde het terrein op, direct naar het eigen par
keergebied aan deze zijde van het terrein. Zij parkeren schuin insteken
de i n . Na de wedstrijd verlaten zij het terrein via een u itrit in de u iterste
noordoost pu nt. Deze n ieuw aan te slu iten u itrit loopt parallel aan het
spoor en heeft een scherpe hoek, waardoor het 'onmogel ij k' gemaakt
wordt om vanaf het terrein l i n ksaf te slaa n . Zij draaien u its lu itend rechts
af de Borchwerf op. Een variant waarbij te allen tijde de auto's ook in de
bussluis staan en niet meer in parkeerva kken worden geparkeerd is mo
gel ijk. De noordoostpunt u itgeven als parkeerruimte voor auto's van
thu isspelende partijen is in d it scenario niet wenselijk.
•
Ideaal zou zij n om de bussen van de u itsup porters ook op deze wijze
binnen te laten komen, ze daar een bussluis in te laten rijden, aan het
eind waarvan zij zouden kere n . Maar d it is door de m in ima le ru imte in de
voorliggende situatie nagenoeg onmogelijk: de komst van de leisure
voorzien ingen neemt teveel fysieke ruimte in beslag. Om toch een keer
lus te ontwerpen (zoals bij N EG in N ij megen het geval is) zou ruimte
moeten worden verworven bij de N S . Dan zou in een rechte l ij n vanaf de
Borchwerf, parallel aan de sporen, langs het hek tot de zuidgrens door
gereden kunnen worden en is er wel voldoende gelegenheid om een
keerlus te maken . Gezien het gegeven dat er in de toekomst nog weer
meer uitbreid ingen te verwachten zijn is de winst die d it scenario op kan
leveren het onderzoeken waard . Wel moeten de ontwikke
laars/ontwerpers onderzoeken of een dergelijke oploss ing n iet strijdig is
met u itgangspu nten van het Dynam isch Streefbeeld Spoorhave n .
O o k in deze oplossing rijden de bussen bij h e t verlaten v a n h e t terrein in
de noordoostpunt de Borchwerf op, en kunnen daar alleen rechtsaf.
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RBC houdt rekening met een aa nvoer met maxi maal 9 à 10 busse n . Als
de bussen gedurende de wedstrijd alle in de sluis d ienen te worden ge
parkeerd zou dat een maat van ru im 180 meter betekenen .
Wellicht is het echter n iet nodig alle bussen in de sluis te parkeren en
kan een deel doorrijden naar het parkeerterrein nadat de supporters in
de sluis zijn uitgesta pt. De bussen rijden na beëindiging van de wedstrijd
de sluis weer in om de su pporters op te halen . Of deze oploss ing in ge
val van hoogrisicowedstrijden wen selijk is moet goed worden door
2
dacht .
Dit scenario met gescheiden entrees wijkt af van hetgeen tot op heden be
sproken is (en ook van het h u idige routingsysteem). Hoewel het in organ isa
torische zin wel licht iets meer capaciteit bij de entrees vraagt, zien we grote
voordelen doordat partijen elkaar nergens kru isen.
Dit scenario heeft ook voordelen in verband met de te real iseren leisure
voorzieningen aan de oostzijde van het stad ion . De bezoekers van deze
voorzieningen hoeven dan n iet vanaf de Industriestraat over het hele stad i
onterrein te rijden (met alle u itdagingen van dien), maar kunnen d i rect bij
h u n bestemming het terrein op (en af) en zo d icht mogel ijk bij de entree de
a uto parkeren. In dat geval kan overwogen worden het uitrijden via dezelfde
ingang te laten plaatsvinden, om de controle zo groot mogelij k te houde n . I n
hoeverre deze overweging hout sn ijdt i s echter erg afhankel ijk van de be
sl issingen d ie zullen worden genomen ten aanzien van de omvang van de
voorzien ingen.
Bij het scenario met late scheiding worden u it- en thu issupporters op een
later punt van elkaar gescheiden, op het terrein zelf:
•
Auto's van de bezoekende pa rtij komen het terrein op via Borchwerf en
I n d ustriestraat. Op het asfalt is gemarkeerd wel ke baan gevolgd moet
worden. De auto's volgen dan een route d ie direct langs de zuidwand van
het stad iongebouw loopt, gaan de bocht om en rijden vervolgens door
naar het parkeerterrein aan de noordoostzijde. Zij parkeren met de neu
zen i n de richting van het u itrijden (eenrichtingverkeer) en steken terug
als ze het terrein in de noordoostpunt verlaten . Zij lopen vanaf het par
keerterrein de entree van het bezoekersvak aan de oosthoek i n .
De thu issupporters rijden iets verder door en komen via de m eest zu ide
l ijke entree van de In dustriestraat naar het parkeerterrein aan de zuidzij
de en worden op deze wijze ontmengd.
•
De su pportersbussen komen vanaf de Borchwerf via de Indu striestraat
het terrein op, rijden net als de privé auto's van de u itsupporters d i rect
langs de zuidzijde van het stad ion gebouw en draaien voorbij de oostpunt
van het stad ion een bussl u is in. D it zou kunnen omdat er weinig of geen
problemen, voorafgaande aan een wedstrijd te verwachten zij n (bron: po
l itie). De meest voor de hand liggende oplossing is dan dat de bussl u is
langs het bu itenhek loopt. De route van de privé auto's van de u itsuppor
ters, tussen gebouw en bussluis, is dan tevens de route d ie de nood- en
hulpd ien sten gebru iken.

Noot 2

Het beleidskader 'Bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgeweld 2003', een gezamenlijke
uitgave van de in de interdisciplinaire stuurgroep bestrijding voetbalvandalisme en voetbalge
weld vertegenwoordigende instanties, p.a. Ministerie van BZK, stelt geen absolute eisen aan
bussluizen.
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Dit is n iet ideaal op deze smalle oosthoek, maar de a uto's rijden hier al
leen vóór de wed strij d , als zij naar het bezoekersparkeerterrein toe rij
den. Sup porters worden dan bij voorkeur weer direct om hoog geleid, óver
het kruisende, doorgaande verkeer heen en dan met een loopbrug het
bezoekersvak in (zie bij scenario 1) .
Steken zij gelij kvloers over om op maaiveldn iveau het bezoekersvak in te
gaan , dan moeten zij het autoverkeer kru isen , wat tot stag natie in de
doorstroming leidt, en kun nen ze alle kanten u itwaaiere n . Dat laatste is
absoluut ongewenst.
In d it geval is het m inder wenselijk om de bussluis koud tegen het ge
bouw aan te leggen . De privé-auto's rijden dan als het ware ook een sluis
i n , tussen bussluis en bu itenhek. Dit is mogelij k als hier n iet tevens ook
geparkeerd hoeft te worden . Dat zou te gevaarlijk zij n bij calamiteiten
wanneer iedereen zo snel mogelijk het terrein wil verlate n . Ook b ij het
normaal verlaten van het terrein zal d it al lastig zijn , omdat u itparkeerders
de doorstroming in deze 'slu is' zullen belemmere n . Het is bovend ien zeer
de vraag of het haalbaar is op deze oosthoek dan ook nog op een of an
dere wijze vrije doorgang voor nood- en hulpdiensten te garanderen (die
mi n imaal 3,5 meter bem eet: brandweer Roosendaal en "Handleiding
bluswatervoorziening en bereikbaarheid").
Nadeel van d it scenario is dat de thu issu pporters , nadat zij hun auto hebben
geparkeerd , het doorrijdende autoverkeer van de binnenrijdende u itsuppor
ters kru isen als zij naar hun entrees lopen. Volgens de pol itie zijn de risico's
voor de wedstrijden echter beperkt en n iet maatgevend.
I n het derde scenario met uitgestelde ontmoeting scheiden u it- en thu issup
porters zich op hetzelfde punt als h ierboven, echter, nu rijden de uitsuppor
ters door naar de meest zu idelijke entree en steken de thuissupporters eer
der het parkeerterrein op. De u itsupporters worden dan helemaal langs de
bu itenrand van het parkeerterrein van de thu issupporters geleid, aan de
binnenkant van de hekken en rijden dan om de oosthoek heen naar het ei
gen parkeerterre i n . Het voordeel hiervan is dat de thu issupporters dan lo
pend naar hun vakken, het doorgaande autoverkeer van de u itsupporters
n iet hoeven te kruisen. Nadeel is echter dat er een gerede kans bestaat dat
u itsupporters n iet doorrijden, maar gaan parkeren op het thu issupporters
terrein.
Optioneel is om deze laatstgenoemde aan rijroute zich zelfs helemaal bu iten
de hekken te laten afspelen (die naar bin nen worden verplaatst). Nadeel is
d at er bij inkrimping van het pa rkeerterrein dan en ige tientallen parkeer
plaatsen komen te vervallen (of hooguit enige ruimte voor langs parkeren
overbl ijft).

2.2

Risicowedstrijden

Aparte aandacht is er voor wedstrijden met een hoog risico. Bij een risico
wedstrijd in de C-klasse (waarvoor de burgemeester het sein geeft en
u itsupporters alleen door een combi kaartje stadion/bus de wedstrijd kunnen
bezoeken) verwacht men maximaal 9 à 10 busse n . Deze worden dan àf via
de entree aan de Borchwerf bin nengeleid, àf via de Industriestraat en dan
langs de zu idwand van het stad ion. Indien de bussen ruim op tijd voor de
wedstrijd binnenrijden is deze laatste routing een reële mogelij kheid.
De bussen kruisen dan één keer de sup porters van de thu isspelende partij.
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Handreiking met uitgangspunten uitbreiding RBC stadion

DSP - groep

I n d ien om wat voor reden de bussen verlaat zijn moet er gelegenheid zijn de
b ussen langs het b u iten hek rond het parkeerterrein van de thuissupporters
om te leiden .
De bu ssen kunnen ook vanaf de Borchwerf d i rect het terrein in rijden, de
supporters (in groepen van vier bussen) uitladen, een rondje rijden en par
keren op de lege parkeerplaats voor de privé-auto's. In de pauze (of eerder)
kunnen de chauffeurs de bussen omdraaien en in omgekeerde volgorde
opstellen zodat ze meteen kun nen u itrijden .
Omdat u itsupporters bij wedstrij den met hoog risico niet zelf met de auto het
terrein op mogen, staat het noordel ijk gelegen parkeerterrei n , afgezien van
de bussen, leeg . Optioneel is om hier onder streng toezicht thu issup porters
te laten parkere n .

2.3

De p laatsing van de bussluis

Los van de scenario's m oet er een bussl u is komen om bussen van de te
genpartij en ideal iter ook a uto's van supporters van de tegenpartij in te laten
rijden en te stallen tijdens de wedstrijden .
Een eerste optie is om de bussluis tegen het hek van de NS aan te leggen
en i n de bussluis gelegenheid te ma ken om meteen op een plus n iveau te
komen . Voordeel is dat er dan enige ru imte in de fys iek smalle doorgang
aan de oosthoek van het stad ion komt. Dit levert ook zo m i n m ogelijk com
b inatieproblemen m et de te ontwerpen leisure-voorzien ingen op. Tussen
bussluis en stadion m oet een vrije doorgang voor brandweer en hulpdien
sten van minimaal 3,5 m eter ("Handleiding bluswatervoorziening en bereik
baarheid") gegarandeerd zij n . Er zou dan een loopbrug m oeten komen die
over deze route heen gaat, vanuit de bussluis naar de boveningang van het
bezoekersvak. Maatgevend is een doorrijhoogte van 4.20 meter (!), de
hoogte van ladderwagens van de brandweer. De bussl uis loopt dan vanaf de
oosthoek van het stad ion over de vol le lengte langs de afscheiding met het
terrei n van de NS. Zodra de bus de sluis u itrijdt kan hij een kleine bocht
maken, zodat vanaf d it punt tot aan de uiterste noordoostpunt rui mte gecre
eerd wordt voor privé parkere n . De routing blijft echter parallel aan het hek
van het NS-terrein lopen. Gedurende de wedstrijden blijven de bussen in de
sluis geparkeerd .
Te overwegen valt om ook alle auto's van de u it-sup porters de sluis in te
laten rijden en te laten parkeren en geen 'vrij' parkeren voor hen mogelij k te
maken.
Een tweede optie is de bussluis koud aan te slu iten op de entree van het
n ieuwe bezoekersvak aan de oosthoek van het stad ion. De bussl uis komt
dan n iet langs het bu itenhek te lopen, maar ju ist d i rect langs het gebouw.
De passag iers kunnen dan d i rect va nuit de bussluis h u n vak in lopen . I n
deze oploss ing loopt de vrije doorgang voor brandweer en h ulpd iensten
(min imaal 3,5 meter, met een voorkeu r voor 4,5 meter vrije doorgang, waar
b ij ten minste 3,25 meter verhard moet zijn (art 2.5.3. van de bouwverorde
ning van de gemeente Roosendaal) bu itenom langs het hek. Een goede
aanslu iting van bussl u is en gevelwand leisure-voorzien ingen vormt in deze
optie een probleem (er ontstaat een lange bl inde wa nd met h ier en daar
m oeilijk op te lossen aanslu itingspu nten waardoor hoeken en gaten zullen
ontstaan).
Ten aanzien van het parkeren van privé-auto's van uit-s upporters geldt de
zelfde extra overweging als in de eerste optie.
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2.4

Advies DSP-groep ten aanzien van de scenario's en opties

DS P-groep heeft een d u idelij ke voorkeur voor het eerste scenario (uit para
graaf 2 . 1) . Deze is logistiek het m eest duidelij k, in de p raktij k het best te
beheersen en qua routing voor iedereen logisch en goed te bewegwijzeren.
Het uitga ngspunt dat bij voetbalwedstrijden partijen elkaar niet tegen moe
ten komen is i n deze optie het best te regelen. Het kwetsbare hoekpunt aan
de oostzijde staat boven dien het m inst onder druk, zodat toegang voor de
u itsup porters van u it de sluis naar hun va k en vrije doorgang voor brandweer
en hulpdiensten het best gerealiseerd kun nen worden . Bovendien kan ook
het aan- en afrijden en het parkeren bij het gebru i k van de recreatieve voor
zieningen bij het stadion op deze wijze (zo veel mogelijk) gescheiden wor
den van de rest van het stad ionterrein. Daarmee wordt overlast voor bewo
ners aan de Industriestraat bovendien zo veel mogelij k beperkt.
Ten aanzien van de plaats ing van de bussluis is DSP-groep absoluut voor
stander van de plaatsing van de bussluis volgens de eerste optie.
In alle gevallen is het wenselij k om de thuissupporters, zodra zij de auto
hebben geparkeerd , lopend altijd westwaarts om het gebouw heen naar de
eigen va kken te leiden . Voor wat betreft de ingang naar het noordoost vak is
dit een onaantrek kelij k lange wandelroute. Hiervoor zien we vooralsnog
geen oploss ing. Voorkomen moet in elk geval dat zij oostwaarts om naar
deze entree gaa n . Uitsupporters lopen vanaf hun pa rkeerterrein (al dan n iet
via de busslu is) naar de oosthoek, waar de entree voor hun vak zich be
vindt. Dat betekent zowel voor uit- als thuissup porters dat, wa nneer mensen
hun auto hebben verlaten, zij alleen over het eigen parkeerterrein mogen
lopen en n iemand de oosthoek van het stadion lopend mag passeren. Hier
voor moet of fysiek (scenario 1) of organisatorisch (scenario 2 en 3) worden
gezorgd .
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3

Progra m matische u itg a n g s p u nten routi ng e n
pa rkere n bij wedstrijden

Onafhan kelijk van d e scenario's komen d e uitgangspu nten voor goede be
rei kbaarheid en afwikkeling van het gem otoriseerde verkeer bij wedstrijden
(na deze ana lyse, de inventarisatiebijeen komst, eigen inzicht u it eerder tra
jecten en nader overleg met betrokkenen) neer op volgende handreikingen
richting ontwi kkelende partijen:

3.1

Locatie bussluis

De bussl u is d ient zodanig gelokaliseerd te worden, dat voldaan kan worden
aan de volgende eisen :
•
B ussen (en ook personenauto's, indien ook deze in de sluis geparkeerd
gaan worden) m oeten zonder manoeuvreren/steken de bussluis kunnen
bereiken .
•
Kruisen van u it- en thu issu pporters d ient voorkomen dan wel zo veel
mogelijk beperkt te worden .
•
Parkeermogelijkheden d ienen geoptimaliseerd te worden (capaciteit).
•
De realisatie van de bussl uis mag de totstandkoming van het Dynam isch
Streefbeeld van het Masterplan SpoorHaven n iet in de weg staa n . In
concreto betekent dit o . a .
•
Van u it de ambitie om het stadion een alzijd ige expressie te geven dient
mogelij ke verdere uitbreiding in zu idelij ke richting n iet te worden geblok
keerd .
•
Rondom het stadion dient de bereikbaarheid voor hulpdiensten op elk mo
ment gegarandeerd te blijven, hetgeen betekent dat een doorgang van mi
nimaal 3,5 meter breed en 4,2 meter hoog overal gewaarborgd moet zijn.

3.2

Uitvoering bussluis

Aan de bussl u is d ienen in ieder geval de volgende eisen gesteld te worden.
•
Bu iten voetba l m omenten dient de rui mte van de bu sslu is 'norm aal' be
schikbaar te zij n voor het normale parkere n . Dit vereist een flexibele
vormgeving door bijvoorbeeld beweegbare hekke n .
•
De bussl uis dient gedimensioneerd te worden op 10 bussen (bij risico
wedstrijden). I nd ien ervoor wordt gekozen de privé-auto's ook in de sluis
te laten parkeren is het equ ivalent hiervan bij n iet-risicowedstrijden: 4
bussen en 100 personenauto's .
•
De verkeersafwikkeling in de bussluis dient zodanig te zijn dat de ingang
hierva n te allen tijde vrij kan worden gehouden .
•
Ind ien de u itrit naar de Borchwerf toe is geblokkeerd ten gevolge van een
calam iteit, d ient een 'pan iekvrije' ontru i m i n g in and ere richting mogelij k te
zijn .
•
Van u it de bussluis d ienen de uit-sup porters rechtstreeks het u itvak in te
kunnen gaan (d us geen kruising met thuissupporters).
•
De bussluis d ient ten m inste twee meter hoog te zij n , of zo hoog als no
dig is om het zicht vanuit de bus op overige supporters en vice versa te
voorkomen .
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•

•

•

3.3

De zij kanten van de sluis d ienen van ond oorzichtig, vandalismebestendig
en on brandbaar materiaal te zijn gemaakt en onbeklimbaar te zij n . Bij
voorkeur worden zij in de arch itectu u r mee ontworpen.
I n dien de hekken van de N S gebru ikt worden als wand van de bussl u is
d ienen deze aan dezelfde eisen onderworpen te worden .
De su pporters stappen in de sluis u it de bus en gaan van daar af lopend
naar hun vak. Op dezelfde wijze lopen zij, na afloop va n de wedstrijd
naar de bus teru g . Ook deze route m oet fysiek en visueel afgeschermd
zijn en vervaard igd van niet brand baar, vandalismebestendig materiaal
en onbekl i m baar. De beste optie lij kt ons om de bussup porters va nuit de
bussluis direct omhoog te leiden, bu iten het stad iongebouw, zodat zij bo
ven in hun vak in kunnen lope n . De kans op confrontaties is dan zo ge
ring mogelijk.

Capaciteit en doorstroming; uitrit aan de Borchwerf

Over het wen selij k aantal privé-parkeerplaatsen voor uit-supporters op het
stadionterrein zelf moet nader worden overlegd . Er van uitgaand dat er
gem iddeld drie mensen per auto komen betekent dit dat er rui mte nodig is
voor een kleine 100 auto's . Dan wordt u itgegaan van ca. 200 bezoekers per
bus (van het totaal van 500 u itsup porters).
Nader onderzocht moet worden of de capaciteit van de Borchwerf, de door
gang b ij de entrees en de parkeervoorziening op het terrein de doorstroming
van auto's bij voetbalwedstrijden voldoende kan garanderen (waarbij er re
ken ing mee m oet worden gehouden dat de autodruk zal toenemen met de
u itbreiding van het stadion). Na afloop van de wedstrijden, als iedereen te
gelij k weg wil moet de doorstroming vlot verlopen zodat irritaties bij het u it
rijden vermeden worden; vóór aanvang van de wedstrijden moet voorkomen
worden dat filevorm ing op de Borchwerf opstop ping op de snelweg (A17)
veroorzaakt.
Concrete uitgangspunten voor de u itrit aan de Borchwerf:
De u itrit mag slechts voor een korte periode geopend worden na afloop
van voetbalwed strijden, onder toezicht van pol itie en/of stewards.
•
Uitrijden mag slechts in 1 richting (noordoost) mogelijk zij n .
•
Tijdens het uitrijden dient de Borchwerf voor het doorgaande verkeer
tijdelij k in noordelij ke richting afgesloten worden.
•
Bu iten voetbalmom enten dient de u itrit du idelij k (fys iek) afgesloten te
worden .
•

3.4

Parkeren op het stadionterrein

Tijdens de inventarisatiebijeenkomst op 14 januari werd het haaks of schuin
parkeren als m eest efficiënte en ve ilige oplossing besproken. Voor het par
keren op het terrein voor de thuissupporters is haaks parkeren zonder meer
de beste (lees : meest overzichtelij ke) optie. Bij het parkeergedeelte voor de
u itsu pporters bleken de men ingen h ierover verdeeld.
Na d e r overleg tussen DSP-groep en de brandweer heeft va nu it overwegin
gen voor snelle ontru iming, geen doorslaggevende argumenten voor een
van beide mogelij kheid opgeleverd . De brandweer stelt hier geen eisen. Ook
de politie heeft geen directe voorkeu r.
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Terwij l de verkeerskun dige van de gemeente dat wel heeft. H ij heeft een
sterke voorkeur voor haaksparkeren omdat bij schuinparkeren ook altijd
schuin teruggestoken moet worden en (langer) minder zicht is op wat er
achter je gebeu rt . Bij calamiteiten of rellen, wanneer de mensen snel naar
hun auto willen en snel weg willen rijden, zou het een grote chaos kun nen
worden wan neer mensen sch uin achteru it moeten ste ken terwijl anderen
juist full speed vooruit aan komen rijden .
DS P-groep heeft de verschillende parkeermogelij kheden bestudeerd en
komt tot de vol gende aanbevel ing:
Schuin parkeren biedt het grote voordeel da t auto's ma a r één kant op kun 
nen rijd en. B ij haaksparkeren ka n men na achteru itsteken twee kanten op
uitrijden; d a t werkt zeker chaos in de hand. Belang rijke overweging is daar
b ij dat deze chaos de doorgang voor brandweer en andere hulpdiensten
blokkeert. Ideaal zou zijn te onderzoeken of bij het schuinpa rkeren er ruimte
is om in te rijden vanaf de ene rijbaan en uit te rijden naar de naastliggende
rij baan, zodat het verlaten van het parkeerterrein zo snel mogelij k kan
plaatsvinden (geen heen en weer gesteek met in- en uitparkeren). DSP
groep is van men ing dat dit weliswaar extra rui mte vraagt, maar geeft vanuit
veiligheidsoogpunt toch in overweging om dit toe te passen . Ook al gaat d it
ten koste van groenvoorziening en enkele parkeerplaatsen. Dan maar méér
extern laten parkeren.
Concrete uitgangspu nten voor pa rkeren op het stadionterrein:
Tijdens ris icowedstrijden wordt er door uit-supporters niet op (en ook niet
rondom!!) het stad ionterrein geparkeerd met privé-auto"s.
•
I n alle gevallen dient tijdens wedstrijden de beschikbare parkeergelegen
heid zo optimaal mogelij k te worden gebruikt. Dat betekent bij risicowed
strijden dat thu is-supporters ook op het terrein van de uit-supporters
kunnen parkeren, m its een en ander in com binatie met de bussl uis ge
scheiden wordt gereal iseerd .
•
De logistiek van het parkeerterrein dient, tijdens wedstrijden, de eis van
snel en soepel in- en uitrijden zo goed mogelijk te ondersteunen.
•
Buiten voetbalm omenten moeten alle pa rkeerplaatsen vrij beschikbaar
zijn (inclu sief de capaciteit in de busslu is).
•

3.5

Benodigde extra parkeercapaciteit buiten stadionterrein

Naar verwachting zal ook bij parkeren bu iten het stad ion, zoals op de Bos
straat, de druk toenemen . De benodigde capaciteit dient doorgerekend te
worden. RBC zal in nauw overleg met politie en gemeente deze extra par
keerbehoefte nader uitwerken . Bij het pa rkeren bij Karwei moet op koop
avonden (vrijdag), die sam envallen met wedstrijden, gezorgd worden dat
bezoekers van voetbalwedstrijden hier niet komen te parkeren. Een sugges
tie voor parkeren voor thu issupporters is langs de oostelijke en westel ij ke
Havenkade. Tot hier gebouwd gaat worden zou deze ruimte, mits de kade
wordt verstevigd/heringericht, een goede bufferzone voor parkeren kunnen
vorme n .
O o k de extra parkeergelegenheid buiten h e t stadionterrein dient voor thuis
en uitsu pporters zo veel mogelij k gescheiden te worden.
Dit geldt ook voor de (eventueel) in te zetten pendelbussen van verder af
gelegen extra parkeervoorzieningen . I n dit geval rijdt de pendel bus, al naar
gelang de herkomst va n zijn passagiers de ingang aan de I ndustriestraat,
dan wel die aan de Borchwerf op (afhankelij k van het gekozen scenario).
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Passag iers stappen dan gewoon op het 'eigen' parkeerterrein (of in de bus
slu is) u it en worden daar ook weer opgehaald na afloop van de wedstrij d .
Aanbeveling i s om n e t zoals d a t bij NAC in Breda gebeurd e e n nauwe sa
menwerking te organiseren tussen politie en RBC om bij wedstrijden waar
veel publiek te verwachten valt of die in de midden risicokl asse B zit m eer
met pendelbussen te werken en grotere terreinen in het industriegebied
tijdelij k te bestemmen voor het parkeren. De rol va n de politie is daarbij
vooral het zoeken naar besch i kbare tijdelij ke parkeerterreinen.
Tijdens de wedstrijden d ient ervoor te worden zorggedragen dat de entrees
van het terrein goed bewaakt word e n . I n verband met de snelle bereikbaar
heid voor h ulpd iensten is het niet wenselijk deze fysiek te sluiten .
O m overlast voor omwonenden te voorkomen verdient het aanbevel ing tij
dens voetbalwedstrij den de I ndustriestraat af te blijven sluiten zoals ook n u
al gebeu rt . O o k looppoortj es zij n n iet wenselijk.
Concrete u itgangspunten voor het pa rkeren buiten het stad ionterrein:
•
Indien voor de Bosstraat wordt gekozen, waar ook nu al geparkeerd
wordt, d ient dit zodanig te geschieden dat de doorstroming in de Bos
straat niet wordt belem merd .
•
Auto's/busjes die van de Bosstraat de Borchwerf op willen d raaien m o
gen de doorstroming op deze weg niet in de weg staat.
•
Parkeercapaciteit op bedrijfspercelen dient contractueel aantoonbaar
langjarig besch i kbaar te zij n .
•
Voornoemde parkeercapaciteit d ient binnen redelij ke loopafstand (via
een veilige route) gelegen te zij n , of er dienen pendelbussen ingezet te
worden.
•
Parkeercapaciteit bu iten het sta dionterrein dient goed bewegwijzerd te
worden.
•
I n alle gevallen d ient aan de volgende eisen te worden voldaan:
•
sociaal veilige (loop )route naar en van het stadion;
•
verkeersveil ighe id;
•
voorkomen van schade aan de infrastructuur zelf;
•
geen bedreigi ng/overlast voor oml iggende percelen (wonin
gen/bed rijfspanden maar bijvoorbeeld ook de Houtba n k aan de Bos
straat) .

Pagina 13

Handreiking met uitgangspunten uitbreiding RBC stadion

DSP - groep

4

4.1

La n gzaam ve rkeer, openbaa r ve rvoer e n
gebruiksrui mte o p h et sta d i o nte rre i n

Bereikbaarheid stadion voor ( brom)fietsers

Brom (fietsers) zullen doorgaans supporters van RBC zij n . Tijdens voetbal
wedstrijden zal er ook voor lan gzaam verkeer en voetgangers geen door
gang zijn vanaf de zu idzijde van de Industriestraat naar het stadion . Het hek
ter plaats is voor iedereen gesloten . (Brom)fietsers en wandelaars kunnen
via de Oostelij ke (en Westelij ke) Havendijk op de Borchwerf komen. Daar
kunnen ze de I nd ustriestraat i n rijden/lopen. Het is aan te bevelen op dit
hoekpunt een ru ime en goede (brom)fietsenberging te situeren , in de noord
westhoek van het stadionterrei n . De benodigde capaciteit moet doorgere
kend worden; richtgetal is 3-5 stallingplaatsen per 100 bezoekers.
I nd ien hier niet genoeg plaatsen gerealiseerd kun nen worden, kan een
tweede stall ingspunt aan het begin van het parkeerterrein van de thuissup
porters worden gem aakt. Vermeden moet in elk geval worden , dat b rom
m ers over het terrein rond gaan scheure n . Als de stalling te ver het terrein
op l igt nod igt dat bovendien 'wildstallen' uit. De stalling voorziet voor
(brom)fietsen in goede stabiele elem enten , met goede aanbindmogelij kheid
(bijvoorbeeld de zogenaamde nietjes).
Ook b ij het parkeerterrein van de u itsup porters moet een stalling voor
(brom)fietsen kom en, maar die zal vooral door de bezoekers van d isco en
evenementenhal worden gebruikt. Deze moet bij voorkeu r geplaatst worden
ergens op de lij n tussen de entree van het terrein aan de Borchwerf en de
ingang(en) van de uitgaansvoorzieningen ter plekke. Ook de benodigde
stallingscapaciteit aan deze zijde m oet worden doorgerekend en d ient aan
dezelfde eisen te voldoen als eerder genoemde stallingspunte n .
Concrete aan bevelingen voor langzaam verkeer:
De (brom)fiets/looproute dient verkeersveilig en sociaal veilig te zijn (ook
's avonds);
•
De (brom)fietsenstallingen d ienen goed geoutilleerd te zijn en voorzien
van stabiele elem enten en goede aanbindmogelijkhede n .
De stallingen dienen sociaal veilig te worden ontworpen.
•

•

4.2

Bereikbaarheid stadion per openbaar vervoer

Op d it moment is de dichtstbijzijnde halte van het openbaar vervoer een
bushalte aan de Jan Vermeerlaan . D it is te ver weg om een aantre kkelijk
alternatief t e vorm en. DSP-groep zou er voorstander van zijn als er een ov
lij n langs het stad ion zou rijden m et een halte aan de Borchwerf, voor het
stadio n . D it zou niet alleen voor supporters aantrekkelij k zijn, we denken
dan ook aan de bezoekers van de uitgaansgelegenheden bij het stad ion.
Het exacte haltepunt zou bij voetbalwedstrijden en in de avonduren voor de
uitgaanders op een andere plek kunnen worden geplaatst. Voor de leisu re
voorzien ingen geniet het de voorkeu r deze ha lte zo dicht mogelij k bij de
entree van het terrein aan de Borchwerf te plaatsen.
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Voetbalsupporters d ie van deze busd ienst gebru i k zouden maken zullen
waarsch ij n l ij k vooral thu issu pporters zijn; voor en na de wedstrijden zou de
halteplaats dan zo d icht mogelij k bij de Industriestraat m oeten worden ge
plaatst.
Omdat stadion en leisure-voorzieningen aan het spoor liggen zou er idealiter
een stationshalte kunnen komen . Daar zijn voorbeelden van , zoals de ha lte
Drieneloo b ij het ARKEstadion (Fe Twente) tussen Enschede en Hengelo:
daar is een halte waarvan behalve stadion bezoekers ook bezoekers van een
megad isco, een bioscoop en ook de TU Twente gebru i k maken . Maar daarin
is vooralsnog n iet voorzien bij de plannen voor SpoorHaven .

4.3

Ruimte op het stadionterrein rond het gebouw

Voor de wedstrijden beginnen zullen supporters zich bij de entrees van de
vakken en (in beperkte mate bij de kaartverkooppu nten) ophopen. Daarvoor
d ient voldoende ru imte te zij n. Bovendien m oet worden zorggedragen voor
een overzichtelij ke opstelling van de wachtenden . H oe d it m oet worden ge
real iseerd is op d it moment n iet aan te geven. In elk geval moet de
kaartcontrole zo efficiënt en snel m ogelij k verlopen, zodat de doorstrom ing
optimaal is. Goede aanduiding wie welke ingang in m oet en hoe daar te
kom en, is een belangrij ke voorwaarde om ronddwalen te voorkomen. Het
zelfde geldt b ij het verlaten van het terrein.
In bespreking is het toepassen van ticketboxen voor de verkoop van kaarten
aan de u itsupporters in het eigen woongebied. Wat te doen bij het resteren
van een ru i m aantal nog n iet verkochte kaarten m oet nader worden bezien.
Het is sowieso onwenselij k meer u itsupporters op het stadionterrein te krij
gen dan er kaarten zij n . Dit vormt een zeer belangrij k aandachtspunt, waar
voor een goede organisatorische oplossing m oet komen. De thu issupporters
beschi kken op d it moment op een twintigtal plaatsen na over een seizoens
kaart. Van deze zijde zijn dus wein ig problemen te verwachte n .
H e t parkeerterrei n i s in de h u id ige situatie e e n k a l e asfaltvlakte en oogt als
een marsveld. Van u it leefbaarheid en aantrekkel ij kheid is d it onwenselij k .
E e n fu nctionele aanpak (parkeren) blijft u itgangspunt, m a a r met wein ig m id
delen zou de u itstral ing vergroot kun nen worden, door laanbomen te plan
ten. Bij haaksparkeren is dat goed m ogelij k door in de tussenstrook een
strook grond van 1.00 of 1.50 op te nemen, waar bomen geplant kunnen
worden. Ook een lage haag kan tot de m iddelen behoren om de leegte iets
vriendelij ker te com partimenteren zonder de doelstellingen in de weg te
zitten.
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C a l a m ite iten h u l pd i e nste n e n vl u c htroutes

Brandweer en RBC hanteren op d it moment afspraken over waar de brand
weer bij calam iteiten in eerste instantie heen m oet rijden. Daartoe maakt
men gebruik van 6 afspraakpu nten rond het stad ion. Deze punten hebben in
deze afspraak e e n n u mmer. De punten komen overeen met de 6 ontslui
tingspu nten van het stadion zelf. Dat n u m mer wordt door RBC aan de
brandweer doorgegeven indien er iets aan de hand is. De brandweer weet
d us waar zij heen moet en kiest zelf welke entree van het terrein op dat
moment het beste is. De bran dweer heeft een vaste aanrij route; zij komen
altij d vanaf de stad over de Borchwerf aanrijden . Ook de ambulances wor
den volgens d raaiboek door een steward opgevangen aan de Borchwerf. Zij
gaan dan of de Ind u striestraat in of de ingang aan de Borchwerf aan de
voorzijde van h et stad ion .
Hoewel de brandweer geen absolute eis stelt voor twee toega ngspunten wil
DS P-groep daar wel op aandringen. Met de u itbreiding van het stad ion en
de te real iseren u itgaansgelegenheid is het zeer gewenst dat beide ge
noemde entrees te allen tijde voor de brandweer èn voor de overige h u lp
d iensten vrij toegan kelij k zij n . De overige hulpdiensten kunnen overigens
vanaf alle kanten aan komen rijden, om dat zij n iet, zoals de brandweer,
vanaf een vaste standplaats vertrekken.
Brandweer en h u lpdiensten dienen via een vrije doorgang van min imaal 3,5
meter ("Handleiding bluswatervoorzien ing en bereikbaarheid") rond het sta
dion te kunnen rijden . Daarnaast d ienen a lle hulpdiensten zich ook binnen
het stad ion zonder belem meringen te kunnen verplaatsen.
De brandweer i n Roosendaal werkt nog niet m et 'm aatgevende scenario's',
maar werkt daar wel naar toe. Het is, gezien de u itbreiding van het stad ion,
in de ogen van D S P-groep wenselijk als de b randweer dit voornemen zou
versnellen. B ij het ADO stadion in Den Haag bestond bij aanvang van de
bouw een zelfde s ituatie. De Haagse brandweer heeft aanva n kelijk alleen
voor dit stadion h et werken met 'm aatgevende scenario's' geïntroduceerd ,
vooru itlopend op een bredere toepassing . Een vergelij kbare procedu re valt
voor het R B C t e overwegen .
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6.1

Leis u re g e re l ateerde ve i l i g he i dsas pecte n

Afstemming openingstijden

I n een voortraject is overwogen of een stadion met leisure-voorzien ingen
een optie zou kunnen zij n . Dat is inm iddels maatgevend. Belangrijkste as
pect is zorg te d ragen voor een goede scheiding van tijden tussen voetbal
len en uitgaan (d iscotheek, speelautomatenhal en fitnessruimte).
N iet alleen ná, maar ook vóór aanvang van voetbalwedstrijden kan het par
keerterrei n gebrui k worden door bezoekers van de leisure-voorzien ingen.
Eisen die door zowel politie als brandweer worden gesteld pleiten er dan
ook voor om i n i eder geval geen gelijktijdige openstell i n g na te streven van
d iscotheek en voetbalstadion en van voetbalstadion en speelautomatenhal.
Problemen door agressie, gebrek aan capaciteit en parkeerproblemen zijn
op voorhand te voorzien.
Een mogelij k veiligheidsprobleem kan ook ontstaan als voetbalsupporters
(uit en/of thu is) wensen te blijven voor bezoek aan de discotheek of speel
automatenha l . De pol itie acht p roblemen echter gering. Ook het risico dat
opgehitste voetbalfans van risicoklasse A of B achterblijven en wachten tot
de d iscotheek opengaat om dan daar te gaan matten acht de politie ver
waarloosbaar. Eigen ervaringen van DSP-groep (audit voetbalvandalisme in
opd racht VWS) geven eveneens geen aanleiding tot grote zorg .
Hoe dan ook geldt wel dat er aan de openingstijden marges m oeten worden
verbonden die m ogelij ke d i recte orde- en handhavingproblemen m oeten
voorkomen . Een u u r tijd tussen einde wedstrijd en openstell ing discotheek
m oet voldoende zij n .

6.2

Organisatie e n communicatie

Om de vei l igheid zo optimaal mogelij k te waarborgen is bovendien een in
alle opzichten goede organisatie een basisvereiste. RBC en Leisure zu llen
de activiteiten goed moeten afstemmen en gezamenlij k zorg moeten d ragen
voor de vei l igheid . Ook goede com m u nicatie en heldere afspraken met poli
tie, brandweer en andere hulpdiensten is een basisvoorwaarde om veil ig
heidsproblemen te voorkomen
Gezien de wisselende momenten waarop (risico)wedstrijden gespeeld zullen
worden is adequate com mun icatie over eventuele afwij kingen van de ope
n i ngstijden van de leisure-voorzieningen naar het publiek toe evident. Voor
komen m oet worden dat een doelgroep denkt dat zij n/haar voorziening geo
pend is, terwijl d i t n iet het geval is. Als er dan net een risicovolle wedstrijd is
kun je teleurgestelde opgefokte bezoekers van bijvoorbeeld een speelauto
matenhal krijgen , d ie zich keren tegen voetbal publiek.

Pagina 17

Handreiking met uitgangspunten uitbreiding RBC stadion

DSP - groep

6.3

De voorzieningen

Discotheek
De discotheek krijgt waarschij n l ij k (?) een vloeroppervla kte van 900-1.000
m 2 , hetgeen na aftrek van dienstbare vertrekken als toiletten, bar en garde
robe neerkomt op een verbl ijfsruimte voor ca. 1.500 mensen (u itgaand va n 2
mensen per m 2 ; bro n : brandweer). Er is nog geen exploitant, er zijn enkel
gedachten over het soort d iscotheek, variërend van het betere nachtwerk
(van 22.00 tot d iep in de nacht) tot een d isco voor jeugd igen .

Openstelling vanaf 22.00 u u r trekt een ander soort publiek aan dan open
stelling vanaf 24.00 uur. Dat laatste zou beteken dat de u itgaansregels in
Roosendaal veranderd moeten worden (een d isco, d ie d rie dagen per week
open is k a n n iet exploitabel zijn als deze tussen 24.00 en 02.00 u u r open is).
Aangezien veel Roosendaals u itgaanspubliek na 02.00 uur nog even u itgaat
in België of Rotterdam (met alle gevaren/risico's van d ien) is het wenselij k te
overwegen deze mensen in Roosendaal en om geving te houden door deze
n ieuwe discotheek een langere open ingstijd te geven, maar later te laten
beg innen (tussen 22.00 en 23.00 u ur) . Als de voorziening open bl ijft tot ca .
05.00 u u r kunnen zelfs mensen met de trein komen i . p .v. met de auto.
Risico van vroege openstelling is het mogelij k in gedrang komen met de
afloop van voetbalwedstrijden; d it moet voorkomen worden . Samengevat
betekent een en ander dat de meest gewenste situatie een late openstell i n g
en een l an gere openingstijd i s .
De d iscussie over de openingstijden zal echter n o g verder moeten worden
gevoerd , om tot een goed sluitend beleid te kome n , waarin ongewenste ver
plaatsingen m et b ij behorende overlast en risico's zo veel mogel ij k beperkt
worden.
Speelautomatenhal
Tijdens de i nventa risatiebijeenkomst kwam naar voren dat de speelautoma
tenhal nog een onduidelij ke factor vormt, onder andere omdat op dat mo
ment nog geen exploitant voor een dergelij ke voorzien ing was gevonden .
Hoe dan ook geldt voor deze voorzien ing hetzelfde als voor de d isco, name
l ij k dat het zeer onwenselij k is de openingstijden te laten samenvallen m et
het spelen van voetbalwedstrijden in het stad ion. De pol itie verwacht op
voorhand geen b ijzondere problemen, maar acht het raadzaam mogelij ke
i ncidenten te voorkomen, n iet in de laatste plaats omdat alle politieaandacht
op het voetballen zal zij n gericht. De politie pleit voor een marge tussen
openstel l i n g va n de speelautomatenhal en de tijden dat gevoetbald wordt
van ongeveer een u u r. Een en ander m oet nader worden onderzocht als
m eer d u idelij kheid is verkregen over de defi n itieve invulling van deze voor
zien i n g .
Fitness
F itness zal p laatsvinden over twee lagen op totaal ongeveer 1500 m 2 . Er
bestaat nog onduidelij kheid over de openi n gstijden. Van de aanwezigen op
de i nventarisatiebijeenkomst bleek de m eerderheid weinig problemen te zien
i n een openstell i n g van het fitnesscentrum tijdens voetbalwedstrijden.
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Omdat het type finess op d it moment nog ondu idelij k is, kan ook hierover het
laatste woord echter nog n iet worden gezegd . I n d ien het om een meer m e
d isch getinte voorzien ing gaat, zij n m inder incidenten te verwachten dan
wanneer het om een voorziening voor bijvoorbeeld body-build ing gaat. Pas
als defi nitief d u idelij k is wel ke fitnessvoorzien ing hier zijn plek zal krijgen is
een realistische i nschatting van mogelij ke problemen te geven .
DSP-groep adviseert tijdens voetbalwedstrijden voor eredivisiewedstrijden in
el k geval ge e n enkele vorm van fitness mogelij k te maken . Kern punt van
deze aanbeveling is dat de politie de focus tijdens wedstrijden op voetbal zal
leggen en geen capaciteit heeft om aandacht te besteden aan andere za
ken . De verwachting van de politie is dat gelij ktijdige openstel ling bij risico
wedstrijden hoe dan ook incidenten in de hand zal werken.
Afhan kelij k van de definitieve invu l l i n g van de fitness kan eventuele open
stelling tijdens n iet-risico wedstrijden worden overwogen. Dit moet nader
worden besproken . DS P-groep raadt d it echter af.
In alle gevallen vormt het beperkt aantal beschikbare parkeerplaatsen een
knelpunt.

6.4

Programmatische uitgangspunten ivm latere toetsing

Voor de latere toetsing van het DO in de tweede fase worden hieronder de
program m atische u itgangspunten gegeven waarmee rekening dient te wor
den gehouden bij nadere u itwerking. Deze m oeten worden gelezen als aan
vullend op hetgeen eerder al werd gestel d .
Organisatorisch:
•
Openin gstijden leisure afstemmen op voetbalwedstrijden.
•
Openin gstijden leisu re afstemmen met andere u itgaansvoorzien ingen i n
Roosendaal.
•
Afspraken maken tussen RBC, hulpdiensten en u itbaters leisure
voorzieningen. Deze afspraken d ienen ook te worden vastgelegd (bij
voorbeeld i n een convenant).
•
Commu n icatie over openingstijden naar publiek u itgaansvoorzien ingen
toe.
•
Duidelij ke ANWB bewegwijzering regelen vanaf alle toevoerwegen en
met name vanaf de A-17 en A-58 (en vice versa).
Parkeren:
Capaciteit doorrekenen
•
Locatie en routing over bu itenruimte stadionterrein
•
Overloop parkeren aan noord-oostzijde van het stad ion (aan zijde van
leisure-voorzien ingen) op parkeerterrei n thuissup porters
•
Goede verlichting en goede zichtl ijnen , ook 's avonds
Bufferzone bestemmen
•

•

(Brom )fietsparkeren:
Capaciteit doorrekenen (een d iscotheek (in n iet-stedelij ke omgeving)
kent al zo'n 5 - 10 stall ingplaatsen per 100 bezoekers).
•
De (brom)fietsenstall ingen d ienen goed geoutilleerd te zijn en voorzien
van stabiele elem enten en goede aanbind mogelij kheden .
•
De sta l l i ngen dienen sociaal veilig te worden ontworpen.
•
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Sociale veiligheid:
•
De eerder genoemde aan beveling om het parkeerterrein aan de zuidzijde
door m iddel van groen te compartimenteren, kan rond crossen met
bro mmertjes helpen verm inderen. Door een aantrekkelijkere u itstraling
va n het n u nogal desolate parkeerterrein zal bovendien de uitdaging voor
va ndalisme afnemen .
•
Voor d e overige onderwerpen van sociale veil igheid verwijzen we naar
hoofdstuk 7 en de checklist in bijlage 2.
Externe overlast:
Tegengaan geluidsoverlast (aan de gevel),
•
Tegengaan rondhangen en rondcrossen over parkeerterrein.
•
Afsl uiten Industriestraat
•

•
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7

7.1

Al gemene ve i l i g heidsas pecten, bepa lend voor
be i d e fu ncties

Calamiteiten

Het bestaande calam iteitenplan moet aangepast worden voor een groter
aantal bezoekers . Daardoor komen er andere claims op vluchtroutes te l ig
gen . B ij nadere u itwerking zijn naar de mening van DS P-groep de volgende
aandachtspu nten essentieel :
•
Is er een actueel ontru im ingsplan (stadion en leisu re-voorzieningen)?
•
Is er in het ontru im ingsplan onderscheid aangegeven tussen incidenten,
waarbij de gevaarsbron zich in het stadion bevi ndt (brand, rook, bom
meldi ng) en waarbij de gevaarsbron van bu iten het stadion komt (gif
wol k, rook vanaf sporen)?
•
I n welke volgorde verlaten de voetbalsupporters het terrein (logistiek na
afloop van de wedstrijden en bij calam iteiten)?
•
Kunnen auto's snel en veilig genoeg weg (in relatie tot de wijze van parkeren)?
•
Hoe worden supportersgroepen fys iek en visueel van el kaar gescheiden?
•
Is d e capaciteit van de uitvalswegen voldoende?
•
Is te allen tijde een vrije doorgang voor nood- en hulpd iensten gegaran
d eerd?
•
H oe kunnen supporters en discogangers adequaat vluchten en waar
worden ze opgevangen?

7.2

Sociale veiligheid
•

De (brom)fietsroutes vanaf de stad m oeten bij voorkeur gescheiden zijn
van de a utorij baan en d ienen goed verlicht te zij n . Vanaf de
(brom)fietsroutes moet goed zicht zij n op de openbare weg; omgekeerd
m oeten de (brom)fietsers vanaf de openbare weg en omliggende bebou
wing (voor zover het woon h u izen betreft) goed zichtbaar zij n . Bossages
e . d . d ienen langs deze route adequaat beheerd te worden .
•
Een verlichtingsplan voor de open bare weg moet goed afgestemd wor
den op een bomen plan van de gemeente.
•
Er moet een goed verlichtingsplan voor het hele terrein rond het stadion
worden ontworpen .
.... Zichtl ij nen d ienen zo ru im m ogelij k te zij n .
.... B ij de komst van een disco wordt o p instigatie van d e pol itie het h e k in d e
I ndustriestraat net als bij voetbalwedstrijden ook afgesloten. D i t om uit
zwe rm h inder in de buurt te voorkomen. Dit betekent dat bezoekers van
de d i scotheek (maar ook doorgaande fietsers, d ie de Industriestraat ge
bru i ken) een belang rijke aan rij route wordt ontnomen. F ietsroutes over de
Westelij ke en Oostelij ke Havendij k vormen van u it het oogpunt van socia
le vei l igheid geen aantrekkelij k alternatief en ook de Borchwerf n iet
(oostzijde is geen log ische -en al helemaal geen veilige- langzaamver
keerroute). De route over de Jan Vermeerweg door de wij k Westrand is
het enige alternatief. Van u it sociale veiligheid is bundelen van stromen in
de avonduren gewenst, maar van u it de overlast van groepen jongeren
door een wij k is dit m inder gewenst.
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•

•

•

•
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DS P-groep beveelt daarom aan een (nieuwe) goede en veilige lang
zaamverkeerroute van en naar het Centrum (en het leeuwendeel van de
Roosendaalse wij ken) aan te bieden.
De ontsluitingsroute over het spoor/onder de sporen, zoals in het Dyna
m isch Streefbeeld SpoorHaven is getekend zal op (langere) term ijn een
goede oplossing vormen . Op korte term ij n zal naar andere oplossingen
m oeten worden gezocht. Overwogen kan worden een loopbrug te m a ken
over het hu idige spoor, iets ten zu iden van de geplande verbinding .
Het op korte term ij n opwaarderen van de Havendijken kan deze route
voor langzaamverkeer weliswaar aantrekkelij ker maken, maar DS P-groep
aarzelt een dergelij ke aanbeveling te doen , daar voorkomen moet wor
den dat schijnveiligheid wordt aangeboden.
W e bevelen wel aan nader te studeren op een goede en veilige (tijdelij ke)
langzaamverkeersroute van en naar stadion en leisure-voorzieni ngen .
Gevoelig heid voor vandalisme/crim inaliteit in relatie tot de aanwezigheid
en bereikbaarheid van kwetsbare doelwitten moet worden onderzocht en
voorkome n .
De onderdoorgangen rond het stadiongebouw m oeten op tijden dat er
geen wedstrijden zijn afdoende gesloten zijn en in een rechte l ij n opge
nomen worden (m .a .w. er mogen op maaiveld geen nissen voorkomen).
Ook b ij de beoogde entrees van de verschillende leisu re-voorzien i ngen
moeten er op maaiveld rechte rooilijnen ontworpen worden en geen nis
sen, waa r kwaadwillenden zich kunnen verstoppen . Een entree zoals op
de tekening, d ie getoond werd tijdens de bijeen komst van 14 januari, is in
d ie zin n iet acceptabel: de entree ligt h ier verborgen in een metersdiepe
corridor.
Looproutes vanaf tijdelij ke parkeerplaatsen naar de 'eigen' entree van het
stadionterrein dienen d u idelij k te zij n , goed zichtbaar en goed verlicht en
bosschages en houtopstanden langs deze route d ienen goed beheerd te
worden .
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Same nste l l i n g ve i l i g he i dswerkg roep RBe
stad ion

Vertegenwoordigers werkgroep , aanwezig o p 14 januari 2004
A. (Toi ne)
van Peer
A. (André)
Lindenbergh
J . de Keijzer

Edwin
v.d . Werf
Arno
Verd u i n
M arti n
F l ipse
Jan de
Jongh
D . (Dan ny)
van
Deventer
Rob
Thomas
Corné
Rom m ens
Rien van
Reijen

Paul van
Oirschot

G HOR
Reg ionale Brandweer (Pro actie)
Brandweer
Roosendaal (coörd i nator preventie
en preparatie)
Projectmanager
gemeente
Roosendaal
Verkeerskund ige
gemeente
Roosendaal
Team chef van
Politie afdeling
Centrum
RBC
supporter coörd inator van politie

0 165586452
016558 1525
016558 1519

a .l inden berg h @ reg iowestbrabant . n l
j . dkeijzer@brwborsrsd . n l

0 165579531

e .van .der.werf@roosendaa l. n l

0 165579225

a .verduin@roosendaa l . n l

martin .fl ipse@mw-brabant-politie. n l
0650274353
06jan@rbconl ine.nl
30905494
danny. van .deventer@mwbrabant.politie . n l

politie

06zelfde mailadres als v a n Deventer
50290568
adviseur burgec . rommens@planet . n l
06meester gemeente 10908286
Roosendaal
Rob van den
0 164rien. vanreijen @vdberghpartners . n l
Bergh Partners.
265750
Architecten
/engi neers BV
BVR-groep
0165poorschot@bvrgroep.nl
631259

Tobias
vei ligheidsadviseu r 020Woldendorp DSP-groep
6257537
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1

1 .2

C heckl i st ve i l i g h e i d s ri s i co's voor tweede fase

Voetbal len

Routing auto's en bussen

Routing thu is-supporters per auto
benodigde wegcapaciteit
aanslu iting op bestaande wegstructuur
goede doorstroming (voorkomen filevorm ing)
in- en u itrijden stad iongebied/parkeergebied
routing op stad iongebied
voorkomen dat tegenpartij wordt ontmoet (fys iek en visueel)
Routing u it-supporters per auto
benodigde wegcapaciteit
aanslu iting op bestaande wegstructuur
goede doorstroming (voorkomen filevorm ing)
in- en u itrijden stad iongebied/parkeergebied
routing op stad iongebied
voorkomen dat tegen partij wordt ontmoet (fys iek en visueel)
Routing bussen u it-su pporters
aanslu iting op bestaande wegstructuur
goede doorstroming (voorkomen filevorming)
in- en uitrijden stad iongebied/parkeerterrein
routing op stadiongebied (busslu is)
i n en uitsta ppen supporters (exacte plek)
voorkomen dat tegenpartij wordt ontmoet (fys iek en visueel)
I ngangen met en zonder kaartjesverkoop
bewegwijzering
doorstroming
controle
capaciteit wachtmogelij kheid (en hoe houd je mensen daar)
wel ke ingang is voor wie en hoe is dat t.o.v. parkeren

1 .2

Parkeren auto's en bussen

Parkeren thuis-supporters
benodigde capaciteit
scheiding van uit-su pporters (fysiek en visueel)
recht of schu i n parkeren
Parkeren uit-supporters
benodigde capaciteit
scheiding van thu is-supporters (fysiek en visueel)
recht of schui n parkeren
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Parkeren bussen
aantal bussen - > benodigde capaciteit
plaats
scheiding van thu is-supporters (fysiek en visueel)
Overloop parkeren (Bosstraat of elders)
waar en voor wie
wandelroute naar stadion (scheiding van de troepen (fysiek en visueel))
pendelbussen (wie wat waar hoe)

1 .3

( Brom)fietsers en voetgangers

Routing (brom)fietsers thu is-supporters
aan rijd route van u it stad
bewegwijzering
i n en u itrijden stad iongebied/parkeergebied
veilige, goed verlichte en gescheiden routing
voorkomen dat tegenpartij wordt ontmoet (fysiek en visueel)
Routing voetgangers
vei l ige, goed verlichte en gescheiden routing
voorkomen dat tegenpartij wordt ontmoet (fys iek en visueel)
(Brom )fietsenstall ing
capaciteit
locatie
u itvoering
beveiliging

1 .4

Obstakels

Lichtm asten
Losse elem enten
Opklimbaarheid (hekken bijv.)
Vandal ismebestend igheid

1 .5

Openbaar vervoer

aanwezigheid in de b u u rt
is er een stad ionhalte en hoe ver weg
veilige en goed verlichte route van ha lte naar stadion
en hoe scheid j e h ier d e troepen? (fysiek en visueel)

1 .6

Calamiteiten en hulpdiensten

H ulpd iensten
aantal aan rijdroutes voor h u l pdiensten (brandweer komt uit stad, ambu
lances van overal)
bereikbaarheid van de 6 afspraa kpunten op stad ionterrein
gegarandeerde vrije doorgang naar en binnen terrein
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m in imale doorrijdbreedte (brandweer: 3,5 meter, "Handleid ing bluswater
voorziening en bereikbaarheid")
Vluchtmogelij kheden bezoekers bij calam iteiten
kun nen auto's snel en veilig genoeg weg (in relatie tot wijze van
parkeren)
scheid ing van de troepen (fysiek en visueel)
capaciteit uitvalswegen
com b i hul pd iensten en privé-auto's
vluchtende (brom )fietsers en voetgangers

1 .7

Sociale Veiligheid

vandal isme/criminal iteit
aanwezigheid en bereikbaarheid kwetsbare doelwitten
onderdoorgang rond stadiongebouw
(brom )fietsen
bereikbaarheid/kwetsbaarheid entrees uitgaansvoorzieningen
verlichting/zichtbaarheid
schoon en heel
scheid ing van supporters
toezicht (stewards/pol itie)

1 .8

Externe overlast

kwetsbare doelwitten rondom stadion
aanwezigheid projectielen
overklim baarheid hekwerk rondom stadionterrein
afsluiten omliggende wij k/bebouwing

1 .9

Organisatorisch

goede bewegwijzering
begeleiding b ij in- en u itrijden terrein , routing en parkere n , c.q. verkeers
stewards (ook extern bij overloop)
voorkom rondrijden en zoekend parkeergedrag
verlichtingsplan
hoe krijg je mensen zo snel mogelijk van u it de auto het stadion in (niet
gaan rondhangen) en vice versa
b ij vluchten : hoe kan iedereen zo snel mogelij k van het terrein af: met au
to/bus/fiets/te voet (ontrui m ingsplan) en in welke volgorde
calam iteitenplan
com mun icatie met h u l pdiensten . politie en u itbaters leisure-voorzieningen
ontslu iting entree aan Borchwerf en de wijkafslu iting in de I nd ustriestraat
com biverkoop: kaartje + busvervoer (voor u itsupporters)
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2

2.1

Leisure (disco, speelautomatenha l, fitness)

Bereikbaarheid en routing

entree terrei n en parkeergelegenheid
afslu itbaarheid rest stad ionterrein
bereikbaarheid voor h u l pd iensten
sociale ve il igheid rond entrees en op stad ionterrein
routing t .o . v. u itsupporters indien tijden overlappen
zie verder boven

2.2

Parkeren en (brom)fietsenstal ling

waar (waar wel waar n iet)
routing over stadionterrei n (en helemaal ind ien tijden overlappen)
capaciteit
fietsenstall ing
zie verder boven

2.3

Openbaar vervoer

aangepaste d ienstregeling
zie verder boven

2.4

Calamiteiten en hulpdiensten

gebruiksvergun ning
zi e verder boven

2.5

Sociale Veiligheid

voorkom bij ontwerp hoeken en gaten
goede zichtl ij nen
schoon en heel
zie verder boven

2.6

Externe overlast

geluidsoverlast
rondhangen en rondcrossen (parkeerterrein en Industriestraat)
zie verder boven
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2.7

Organisatorisch

open ingstijden
tij den afstemmen met voetbalwedstrijden
tijden afstemmen met andere uitgaansvoorzien ingen in Roosendaal
afspraken tussen hulpd iensten en uitbaters
ontru i m ingsplan
calam iteitenplan
com m u n icatie RBC, nood- en h ulpd iensten, pol itie en u itbaters leisure
voorzieningen
ontsluiting entree aan Borchwerf en de wijkafsluiting in de I ndustriestraat
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'Beleidskader bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgeweld 2003', geza
menlij ke uitgave van de in de interd isciplinaire stu u rgroep bestrijding voet
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ni nk l ij ke Nederlandse Voetbalbond, seizoen 2003-2004.
'Ontwerp-Masterplan SpoorHaven Roosendaal', gemeente Roosendaal,
april, 2003.
Webs ite Centraal l nformatiepunt Voetbalvandalisme;

www

.civ-voetbal . com

De Britse Football Licencing Authority (Londen) heeft uitgebreide richtlijnen en
aanbevelingen voor veilige stadions opgesteld.
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