
Aan: Wendy Lopes Dias, voorzitter AFC IJburg   

         Meindert Jansberg, voorzitter AHC IJburg 

Amsterdam, 18 november 2022 

Beste Wendy en Meindert, 

We hebben jullie brief van 15-11-2022 aan de raadscommissie Ruimtelijke Ordening gelezen en 

hebben er behoefte aan om hierop te reageren. 

Het valt ons op dat wat jullie schrijven niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid en/of op z’n 

minst suggestief is. 

Jullie schrijven dat jullie leden “nu” aangewezen zijn op het ‘sportpark Diemerpark’. 

Dat is natuurlijk logisch, want er bestaan op IJburg geen andere voetbal- of hockeyvelden van enig 

formaat dan in het Diemerpark. Maar of jullie leden ook “in de toekomst” aangewezen zijn op het 

Diemerpark is echter geen feit, maar een keuze.  

Jullie schrijven dat bij de ontwikkeling van IJburg 13 ha sport “was ingetekend”.  

Dit is misleidend. Er bestaat geen afbeelding waarop 13 ha sport is ‘ingetekend’. 

 in de Nota van Uitgangspunten voor IJburg staat 

deze tabel, waarbij expliciet staat vermeld dat het gaat 

om een “indicatief” programma. 
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‘Indicatief’ wil zeggen dat het een ‘aanduiding’ is, ‘om 

een idee te geven’. Het is niet te terecht om dit voor te 

stellen als een ‘te realiseren’ programma. 

In het eerste bestemmingsplan IJburg 1
e
 fase  

2
 staat in 

het Diemerpark 12 ha als “maximumterreingrootte ten 

behoeve van sportaccommodaties en recreatieve 

voorzieningen”. Dit oppervlak was dus niet alleen 

bedoeld voor ‘sport’. 

In het vigerende bestemmingsplan IJburg 1
e
 fase 

3
 heeft de bestemming ‘sport’ een oppervlakte 

van 89.895 m
2
. In dit oppervlak zijn twee gebieden opgenomen met de gebiedsaanduiding ‘wro-

zone-wijzigingsgebied’. Deze gebieden waren nooit bedoeld om te gebruiken voor veldsport, en 

hebben uitsluitend de bestemming ‘Sport’ om juridisch te verankeren dat er een parkeerterrein 

ten behoeve van de sportvelden zou kunnen komen. 

In de ‘toetskaart’ Hoofdgroenstructuur in de Structuurvisie Amsterdam 2040, die totdat het 

Beleidskader Hoofdgroenstructuur is vastgesteld, vigerend is, staat in het Diemerpark een 

oppervlakte ter grootte van 4,6839 m2, is afgerond 4,7 ha, als groentype ‘sportpark’. 
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Op oude verbeeldingen van het Diemerpark waren nooit meer dan zes sportvelden ingetekend. 
5
  

                                                           
1
 Bron: Bijlage Ontwerp voor IJburg – nota van uitgangspunten, projectbureau IJburg, mei 1996, pag. 11 

2
 Bron: Bestemmingsplan IJburg 1

e
 fase, vastgesteld door GS van Noord-Holland op 15-04-1997, pag. 24 

3
 Bron: Bestemmingsplan IJburg 1

e
 fase, vastgesteld door de stadsdeelraad Oost op 13-06-2013 

4
 Bron: Structuurvisie Amsterdam 2040, vastgesteld op 17-02-2011, kaart ’Hoofdgroenstructuur’, pag. 242 – 243, 

https://maps.amsterdam.nl/hoofdgroenstructuur  Hoofdgroenstructuur volgens de Structuurvisie + Adviezen 

inpasbaarheid initiatieven (TAC)  
5
 Zie bijvoorbeeld de ‘Inrichtingsschets Diemerpark’ in de Ontwerprapportage Diemerpark, DRO, december 1995 (pag. 

52) en het ‘Inrichtingsplan Diemerpark’ in het Uitvoeringsplan Diemerpark, Projectbureau IJburg, 24-01-2002 (pag. 9)  



In 2014 is een ‘definitief’ inrichtingsplan voor het sportterrein vastgesteld, waarin zes sportvelden zijn 

vastgelegd. 
6
 Het is jullie goed recht om méér sportvelden te willen, maar de suggestie dat die ruimte 

er volgens bestaand beleid zou zijn, klopt niet. 

In jullie brief staat: “Volgens de geldende normen zijn minimaal tien velden noodzakelijk”.  

Dit is pertinent onwaar. 

Jullie hebben het hier vermoedelijk over de ‘sportnorm’.  

De ‘sportnorm’ is in dit verband echter niet relevant, want deze is gekoppeld aan “nieuwe 

gebiedsontwikkeling en dus niet toepasbaar op bestaand stedelijk gebied”
 
 
7
, zoals IJburg 1

e
 fase.  

Daarentegen stellen jullie wel terecht dat ‘sport’, een “hoge omgevingsdruk” met zich meebrengt 

“in termen van verharding, bebouwing, verlichting, sporttoernooien, tijdelijke voorzieningen, 

verkeersstromen en parkeren” en “toegankelijkheid voor hulpdiensten en leveranciers”. 

Dat is precies de reden dat sportvelden die gebruikt worden voor competitiewedstrijden niet in 

een natuurpark, zoals het Diemerpark, thuishoren. 

We begrijpen niet waarom jullie pleiten voor uitbreiden van het sportterrein in het Diemerpark.  

Als één van jullie verenigingen zou verhuizen naar IJburg 2
e
 fase, ontstaat er voor beide 

verenigingen perspectief om te groeien. 

Uiteraard zijn we ten allen tijde bereid om een en ander toe te lichten. 

 

 

 

  

 

 

                                                           
6
 Definitief inrichtingsplan Sportpark IJburg e.o., vastgesteld door de bestuurscommissie Oost op 16-12-2014 

7
 Bron: brief plaatsvervangend wethouder Sport aan Vrienden van het Diemerpark, 28-09-2018 


