Maak van de vernieuwde Kuip een “groen zonnestadion”!

In de 020 ArenA wordt de komende periode ongeveer 7.000 m2 aan zonnepanelen op de nietlicht doorlatende, niet-bewegende delen van het stadiondak geplaatst. Deze oppervlakte is
vergelijkbaar met een voetbalveld.
Het zonnedak van de ArenA zal ongeveer 930.000 kWh per jaar produceren (vergelijkbaar met
het verbruik van iets meer dan 200 gezinnen per jaar) . Dat is 10% van de elektriciteit die het
stadion momenteel jaarlijks verbruikt. De plaatsing van de panelen brengt de ArenA in de top
van Europese ‘zonnestadions’.
Dat moeten wij beter kunnen!
We hebben al wel wat ervaring:
1. Het station Rotterdam Centraal brengt 340.000 kWh per jaar op.
2. De zonnecentrale op het dak van het Oceanium in diergaarde Blijdorp heeft een
vergelijkbare opbrengst.
3. Gemeente archief, met een opbrengst 110.400 kWh.
4. Project Scoren met Energie van Rotterdam sportsupport. Op basis van een advies op maat
is gebleken dat een vereniging energie kan besparen door het plaatsen van bijvoorbeeld
isolatiemateriaal, zonnepanelen, een moderne CV-ketel of een zonneboiler, biedt
Rotterdam Sportsupport verschillende constructies om deze te financieren.
In de aanbesteding van de verbouwde Kuip zouden we minimaal voor het verbruik van 500
gezinnen moeten gaan. Gezien het oppervlakte van het dak en het naast gelegen paviljoen moet
dat toch haalbaar zijn.

Laten we naast het plaatsen van zonnepanelen gelijk doorpakken op:
1. Geen gebruik meer van plastic verpakking zoals bekers; ga over op papieren
verpakking.
2. Gebruik van LED verlichting.
3. Gezonde faire trade food artikelen in de catering.
4. Het ontsluiten van de P+R Beverwaard op wedstrijddagen via de bus oprit van de A16
en laat een gratie shuttle tram rijden (conform huidige lijn 29).
5. Gratis P+R Kralingse Zoom op wedstrijddagen met gratis shuttlebussen van en naar de
Kuip.
ADVIES:
De gemeenteraad gaat op korte termijn beslissingen nemen over de vernieuwde Kuip. Mocht de
Gemeente subsidie of een lening verstrekken dan zouden bovenstaande allemaal voorwaarden
moeten zijn. Neem onderdelen van het advies ook in de bouwvergunning op. Neem als
Gemeente zelf het initiatief t.a.v. het OV.
Maak er tijdens wedstrijden weer een echte leefomgeving van waarin gezinnen het uitgangspunt
zijn van de bezoekers aan de Kuip.

Stichting BurgerPanel

