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Adviesraad van gemeentebestuur op het gebied van sport in Amsterdam 

 

Gemeente Amsterdam  

t.a.v. raadscommissie Ruimtelijke Ordening  

Postbus 202  

1000 AE Amsterdam  

 

Amsterdam, 18 januari 2022 

 

Betreft: Oproep Sportraad Amsterdam aan raadscommissie RO  

 

 

Geachte leden van de raadscommissie RO, 

 

Namens de Sportraad Amsterdam stuur ik u deze brief. De directe aanleiding voor deze brief is het 

onbevredigende antwoord in de Nota’s van Beantwoording bij het Schinkelkwartier en het Integraal 

Raamwerk Haven-Stad op onze inspraakreactie1. Maar de belangrijkste reden is dat de Sportraad zich 

ernstig zorgen maakt over de ontwikkeling van onze stad en wij deze zorgen met u willen delen. U 

bent namelijk een incomplete, grijze stad aan het bouwen. Een stad waarin meerdere 

(maatschappelijke) voorzieningen, maar zeker de sportvoorzieningen gemarginaliseerd worden. Een 

stad die de sport- en beweegbehoefte van zijn bewoners bagatelliseert en het belang van sport en 

bewegen voor een actieve en vitale bevolking en een gezonde toekomst van Amsterdam onvoldoende 

erkent. Een stad waar bij de ontwikkeling van nieuwe wijken ruimte voor sport en bewegen nog steeds 

het onderspit delft. 

De Sportraad begrijpt dat de woningnood hoog is en dat dit probleem groot en urgent is. Het is dan 

ook logisch dat uw aandacht uitgaat naar het bouwen van woningen, snel en veel. Dit leidt echter 

onherroepelijk tot een volgend groot probleem. De toekomstige bewoners van die nieuwe woningen 

zullen in leefbare wijken en buurten willen wonen, met de maatschappelijke voorzieningen die daarbij 

horen. Dit houdt onder meer in dat er in de eigen omgeving voldoende ruimte is voor sporten en 

bewegen. Op basis van de huidige planontwikkeling constateren wij dat dit vrijwel nergens het geval 

zal zijn. 

De vele ruimtelijke ontwikkelplannen die in uw commissie passeren voegen nauwelijks extra ruimte 

voor sport toe in de plangebieden. Deze ruimte moet elders gevonden worden. Soms in het groen, 

                                                           
1 Beide staan op de agenda van de commissievergadering Ruimtelijke Ordening op woensdag 19 januari 2022. 
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met alle weerstand van dien (zowel het beleidskader Hoofd Groenstructuur als de TAC waarschuwen 

hiervoor). Maar meestal buiten de woonwijken, buiten de ring of zelfs in randgemeenten. Dit betekent 

dat sporters, kinderen vaak, ver moeten fietsen, via onveilige routes naar afgezonderde plekken. Als 

ze al ergens terecht kunnen. 

Ter illustratie geven we een paar concrete voorbeelden.  

In het Schinkelkwartier worden 11.000 woningen gebouwd. Dat zijn bijna 25.000 inwoners. Een dorp 

zo groot als Baarn. Ruimte voor een hockey-, voetbal-, of tennisclub komt er niet. Daarvoor moeten de 

kinderen naar Sloten-West, vier kilometer verderop, praktisch in Badhoevedorp. Dit zal ongetwijfeld 

gevolgen hebben voor de sportparticipatie van de jongeren in deze buurt. Nog altijd sport verreweg de 

meeste jeugd in Amsterdam in verenigingsverband.  

De Nieuwe Kern telt straks 5000 nieuwe woningen. Er komt een rooftop sportpark, op een Smart 

Mobility Hub. Een innovatieve oplossing, die qua omvang ongeveer echter ongeveer even groot is als 

het bestaande sportpark. Tennisclub Standvliet moet daarom verhuizen, naar het dak van de A9, 3,5 

kilometer verderop. De Amsterdam Old Course (golf) dient helemaal te verdwijnen.   

Rondom Sloterdijk, onderdeel van Haven-stad, worden 18.000 woningen gebouwd. Achttienduizend! 

Alle deelplannen van dit gebied wijzen naar sportpark Spieringhorn als oplossing voor de 

sportbehoefte van zo’n 40.000 nieuwe buurtbewoners. De herontwikkeling van dit sportpark – 

waarover u onlangs besloot – levert een klein beetje netto ruimtewinst op. Net genoeg om de 

weggejaagde tennissers van Sloterplas op te vangen.    

Vergelijkbare scenario’s doen zich voor bij Overamstel, de Noordelijke IJ-oevers, Oud-Noord en de 

Zuidas. Mocht u behoefte aan meer details dan nodig ik u uit vooral contact met ons op te nemen.  

De afgelopen jaren heeft de Sportraad al vaker zijn zorgen uitgesproken. Het laatste jaar hebben we 

bij meerdere plannen een inspraakreactie ingediend. De beantwoording was keer op keer 

teleurstellend. De plannenmakers claimen de sportnorm te halen. Maar de sportnorm – ooit bedacht 

door de Sportraad – is geen doel op zich. Het gaat ons niet om een gekunsteld rekensommetje en een 

groen vinkje. De sportnorm is een instrument dat moet borgen dat we een leefbare stad bouwen. Een 

stad waar mensen graag willen wonen, omdat er ook voldoende ruimte in de buurt is om te kunnen 

sporten en bewegen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat ook u een stad wil bouwen waar Amsterdammers volop mogelijkheden 

hebben om te sporten en bewegen. Een stad die de sportieve behoefte, de gezondheid en de 

onderlinge ontmoeting van zijn inwoners hoog in het vaandel heeft staan. Juist daarom vragen wij u 
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met klem de plannen daarop te toetsen. Als we nu niks doen, is het straks te laat. Wanneer een wijk 

eenmaal is aangelegd is het nagenoeg onmogelijk om dit te repareren.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

drs. A.G.M. Telleman 

Voorzitter   

SPORTRAAD AMSTERDAM       


