
Persbericht 

Vrienden van het Diemerpark houden op zondag 18 april  

 15:00 – 15:30 uur een manifestatie onder de titel 

    
De manifestatie is gericht tegen verdere plastificering (uitbreiden van het aantal 

kunstgras sportvelden) van het natuurpark Diemerpark. 

 
Fel verlichte plastic sportvelden horen niet thuis in een natuurpark. 

Het college van B&W zegt grote waarde te hechten aan behoud en versterking van biodiversiteit, en wil 

Amsterdam ‘rigoureus vergroenen’. 

Maar tegelijkertijd ontwikkelt het een plan om het meest biodiverse park van Amsterdam, het Diemerpark, 

verder te plastificeren, door het aantal plastic (kunstgras) sportvelden van zes naar tien uit te breiden.  

Het is al lang bewezen dat de ligging van het sportterrein in het Diemerpark een planologische miskleun is.  

Omdat er op de voormalige vuilstortplaats geen hoge bomen mogen groeien zijn er geen mogelijkheden om 

het sportterrein goed in te passen in de natuurlijke omgeving en zal er altijd overlast zijn door de felle 

verlichting van de velden. Bovendien zijn er geen goede mogelijkheden om te voldoen aan de behoefte van 

automobilisten om vlak bij de velden te kunnen parkeren. Buurtbewoners zijn terecht verontwaardigd over het 

plan om in hun verkeersluwe straat een groot parkeerterrein aan te leggen.  

Het zou dan ook logisch zijn om gewenste nieuwe sportvelden voor IJburg elders aan te leggen: het 

Strandeiland, het Buiteneiland en/of de oostpunt van het Zeeburgereiland. Dat was ook nadrukkelijk het 

beleid bij het ontwerp voor IJburg. Het college houdt zich tot nu toe echter doof voor alle goede argumenten 

om af te zien van uitbreiding van sportvelden in het Diemerpark.  

Daar willen we met deze manifestatie aandacht voor vragen.    

Wanneer? Zondag 18 april 2021, van 15.00 tot 15.30 uur 

Wat? 
Manifestatie tegen het voornemen van het gemeentebestuur om het aantal sportvelden in 

het Diemerpark uit te breiden.  

Hoe? 
Door middel van een lint laten we zien hoe groot het voorgenomen uitgebreide sportterrein 

zou worden. 

Waar? 
Het verzamelpunt bevindt zich boven op de heuvel van waaruit je een goed uitzicht hebt op 

de omgeving. 

We doen een beroep op het gemeentebestuur: 

• Bescherm en versterk de biodiversiteit (flora en fauna) in het Diemerpark. 

• Voorkom dat door nog meer kunstgras en verlichting van de sportvelden dieren uit het park verdwijnen. 

• Stop de doorgaande uitbreiding van het sportterrein (van 4,7 naar 12,5 hectare) in dit natuurpark.  

• Vermijd toename van verkeer- en parkeeroverlast in het park en in de Oeverzeggestraat. 

• Realiseer goed bereikbare sportvoorzieningen voor IJburg op het Strandeiland, Buiteneiland en/of 

Zeeburgereiland (zoals altijd de bedoeling is geweest). 

  vriendenvanhetdiemerpark@gmail.com 

tel.: 020 4164813 / 06 3655 4881



Toelichting 

‘Landjepik’-beleid: van 4,7 naar 12,5 ha 

Het voorstel voor de uitbreiding van het sportterrein komt neer op een terreinvergroting van 

oorspronkelijk 4,7 ha (Structuurvisie Amsterdam 2040) naar 12,5 ha.  

Daarnaast komt dan nog de behoefte aan een parkeervoorziening voor ten minste 90 auto’s. 

 

Plastic en natuur passen niet bij elkaar  

Het natuurpark Diemerpark is bedoeld als compensatie voor het verlies aan natuurwaarden dat door de 

komst van IJburg onvermijdelijk was. De uitbreiding van het sportterrein gaat ten koste van die 

natuurwaarden.  Bovendien belemmert de noodzakelijke regelmatige vervanging van de plastic 

sportvelden een duurzame groene aankleding en inpassing van de sportvelden.  

Gemeente doet al jaren z’n huiswerk niet 

Al vele jaren weigert de gemeente om voldoende locaties voor sportvoorzieningen te plannen op IJburg en 

Zeeburgereiland. Ook een redelijke bereikbaarheid per fiets, met het Openbaar Vervoer en met de auto 

van de locaties wordt genegeerd, waardoor sportverenigingen niet goed kunnen functioneren en er een 

tekort aan sportvoorzieningen ontstaat.  

Verkeersluw beleid met de mond; verkeersoverlast als resultaat 

Al jaren zorgen de bestaande sportvelden in het Diemerpark voor verkeers- en parkeeroverlast. Het aantal 

verkeersbewegingen in de buurt zal bij de voorgenomen uitbreiding verdubbelen.  

Ad hoc beleid 

Ondanks dat het sportterrein pas 5 jaar geleden is aangelegd moet het nu alweer volledig op de schop.  

Het vigerende bestemmingsplan staat uitbreiden van het sportterrein in het Diemerpark niet toe.  

Zowel de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC) als de stadsdeelcommissie Oost hebben 

een negatief advies afgegeven. Het College weigert echter de gevolgen daarvan te aanvaarden en gaat 

stug door op het eenmaal ingenomen heilloze pad. 

Participatie voorstaan en forceren toepassen 

In het coalitieakkoord GroenLinks/D66/PvdA/SP werd beloofd dat de zeggenschap van bewoners vergroot 

zou worden. Dat gebeurt niet. Het college forceert de uitbreiding zonder reëel overleg daarover met de 

omwonenden. In publicaties staat dat de gemeenteraad al definitief besloten heeft tot uitbreiding van het 

sportterrein, terwijl dat nog helemaal niet het geval is.   


