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Donderdag 15 april, 19.30 - 21.30 uur

Uitnodiging online 
informatieavond
Ontwikkelingen Diemerpark



Het Diemerpark is een bijzonder stadspark. Het heeft mede door 
een grote biodiversiteit een hoge natuurlijke en ecologische 
waarde. Deze moet beschermd worden. Door de groei van 
IJburg wordt de druk op het park echter steeds groter. 

Steeds meer mensen willen er genieten 
van de ruige natuur, de hond uitlaten en 
sporten. Het doel van de vernieuwing 
van het Diemerpark is voldoende ruimte 
te bieden aan de gebruikers, zonder de 
natuurlijke kwaliteiten te verminderen. 
Over onze visie en de manier waarop 
we dat willen doen organiseert de 
gemeente op 15 april een digitale 
bewonersavond.

We werken aan het versterken van de 
natuur, het vergroten van de sport- en 
recreatiemogelijkheden en het 
verbeteren van de infrastructuur.

Honden
Met hondenbezitters is er uitgebreid 

gesproken over de plekken in het park 
waar honden los mogen lopen, waar ze 
alleen aangelijnd mogen lopen en waar 
honden niet mogen komen. 
Hondenbezitters gaven aan graag een 
groter honden losloopgebied in het 
park te zien. Bij drie ingangen van het 
park komen daarom losloop gebieden 
voor honden:
� De heuvel: een grote, centrale plek, 

midden in het park.
� Twee langgerekte stroken in het 

noorden en in het oosten van het 
park.

De begrenzing van het 
hondenlosloopgebied op de heuvel 
wordt verder uitgewerkt. Er wordt een 

Het Diemerpark wordt vernieuwd



voorstel gemaakt voor een zo natuurlijk 
en ecologisch mogelijke begrenzing.
Ook wordt er bij de oostelijke 
losloopstrook een zwemplek ingericht, 
waar honden het hele jaar door mogen 
zwemmen. In de wintermaanden mogen 
honden ook zwemmen bij het strandje.
Het hondenplan kunt u opvragen door 
te mailen naar: gebiedsteamijburg.
zeeburgereiland.sdo@amsterdam.nl.

Puttenpad
Door een deel van het park loopt een 
onderhoudspad, het puttenpad. Dit 
bestond uit grove stenen. Doordat 
bezoekers en honden hier niet fijn 
overheen liepen, wandelden veel 
mensen naast het pad. Het pad bestaat 
nu uit fijner grind, waardoor het (ook 
voor honden) goed beloopbaar is. 
Begin april wordt het pad verder 
afgemaakt, waarbij het ook een 
natuurlijke uitstraling krijgt.

ARK-zone
De ARK-zone maakt onderdeel uit van 
het Natuur Netwerk Nederland en heeft 
daarmee een hoge ecologische waarde 

voor Nederland. In de ARK-zone liggen 
drie poelen voor de rugstreeppad. Een 
van de poelen is lek en wordt dit najaar 
gerepareerd. Naast de paddenpoelen 
staat een vleermuisbunker met een 
wand voor oeverzwaluwen. De dieren 
gebruiken deze onderkomens nu helaas 
niet voor hun winterslaap of als 
broedplaats. Daarom willen we de 
vleermuisbunker en 
de oeverzwaluwwand in het 
najaar aanpassen.

Sportvelden
De gemeenteraad heeft besloten het 
sportpark uit te breiden van 6 naar 10 
velden. Op 18 juni 2020 hebben we 
tijdens een online bewonersbijeenkomst 
4 varianten gepresenteerd voor de 
inpassing van het sportpark. We 
vroegen de aanwezigen aan de hand 
van een aantal thema's wat zij de beste 
variant vonden. De voorkeur van de 
aanwezigen ging naar variant 2: 
Sportpark als entree. Ook het dagelijks 
bestuur van stadsdeel Oost en de 
betrokken wethouders staan achter 
deze keuze. Samen met de sportclubs

Losloop gebieden voor honden in het Diemerpark.



werken we aan een ontwerp. Door de 
uitbreiding van het aantal sportvelden 
past het sportpark qua omvang bij een 
wijk als IJburg fase 1.

Parkeren
Het gemeentebestuur heeft de wens 
uitgesproken dat er buiten het park 
geparkeerd wordt. Er worden twee 
mogelijkheden onderzocht:
� Parkeren in de Oeverzeggestraat;
� Innovatieve oplossingen om parkeren 

ergens anders mogelijk te maken.

Binnenterrein sportpark
Het Diemerpark is onderdeel van de 
Hoofdgroenstructuur.
We willen de sportvelden daarom 
zoveel mogelijk in een natuurlijke 
omgeving aanleggen. Tussen de velden 
komt daarom een groot, natuurlijk 
middengebied. Brede toegangen daar 
naartoe zorgen ervoor dat de natuurlijke 
inrichting van het park doorloopt in het 
sportpark.

Klankbordgroep
Om samen met gebruikers en 
geïnteresseerden na te denken over de 
ontwikkeling van het Diemerpark, wordt 
er een klankbordgroep ingesteld. Hier 
kunt u zich na de bijeenkomst voor 
aanmelden.

Online bewonersbijeenkomst
Wat: online bewonersbijeenkomst
Wanneer: donderdag 15 april
Tijdstip: 19.30 - 21.30 uur
De uitzending is te zien op: 
www.amsterdam.nl/
toekomstdiemerpark. 
Via de chat kunt u tijdens de 
informatieavond vragen stellen.

Contact
Heeft u een vraag waarvan u het 
antwoord graag tijdens de bijeenkomst 
hoort? Neem dan contact op via 
gebiedsteamijburg.zeeburgereiland
.sdo@amsterdam.nl.

Dit is een uitgave van gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost. Telefoon 14 020, 
amsterdam.nl
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Puttenpad. Foto: Edwin van Eis
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