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Ruimtelijk-kwalitatieve kaders tijdelijk sportpark DNK



De gemeente Amsterdam is voornemens om binnen de gemeente Ouder-Amstel de 
Smart Mobility Hub (SMH) te realiseren, op de huidige locatie van Sportpark Strandvliet.  
De SMH wordt een multifunctioneel gebouw voor ca. 2200 parkeerplaatsen met 
sportvelden op het dak en een vastgoedprogramma. 
De huidige sportfunctie wordt tijdelijk (maximaal 9 jaar en 10 maanden) elders in het 
gebied gesitueerd, totdat de sportvelden op het dak van de SMH in gebruik genomen 
kunnen worden. Zodoende heeft de gemeente Amsterdam het initiatief genomen om 
een tijdelijk sportpark te realiseren op het voormalige slibdepot. 

De locatie ligt op de percelen tussen Golfclub Amstelborgh/Borchland, Tuinpark Nieuw 
Vredelust en Tuinpark Ons Lustoord in de gemeente Ouder-Amstel, zie ook afbeelding 
rechts.

In principe zullen alleen de voetbalvelden (2,5 kunstgrasveld) van sportpark Strandvliet 
en bijbehorende voorzieningen, zoals het clubgebouw met kleedruimten en parkeer-
voorzieningen tijdelijk naar het slibdepot uitgeplaatst worden.

Het voornemen is om de 6 tennisbanen van LTC Strandvliet direct naar een definitieve 
locatie op of nabij het dak van de A9 in Zuidoost uit te plaatsen. Dit voornemen heeft 
draagvlak bij de tennisvereniging en voorkomt twee keer verhuizen. Het is echter nog 
onzeker of de locatie bij de A9 op tijd gereed kan zijn. Mocht een tijdelijke oplossing toch 
nodig zijn vanwege de planning van de SMH dan worden de tennisbanen alsnog tijdelijk 
naar het slibdepot verplaatst. 
De tennishal zal niet terugkomen op het tijdelijke sportpark. 

Omdat voor tijdelijke ontwikkelingen zoals het tijdelijk sportpark niet getoetst hoeft te 
worden aan de welstandsnota, maar een passende ruimtelijke inpassing wel van belang 
wordt geacht, zijn in de anterieure overeenkomst nadere afspraken vastgelegd over de 
gewenste ruimtelijke kwaliteit. Als onderdeel daarvan is opgenomen dat Ouder-Amstel 
een compact kwaliteitskader voor de ontwikkeling zal (laten) opstellen, waarin de ruim-
telijk-kwalitatieve kaders voor de bebouwing, overige bouwwerken en de openbare 
ruimte worden vastgelegd. Dit kwaliteitskader zal vastgesteld worden in het grondeige-
narenoverleg DNK en door het college van B&W.
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Locatie plangebied tijdelijk sportpark DNK

Aansluiting op Buitensingel, richting plangebied kijkend in zuidelijke richting
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Locatie en planvoornemen



De locatie ligt op het voormalig slibdepot, tussen Golfclub Amstelborgh/Borchland, 
Tuinpark Nieuw Vredelust en Tuinpark Ons Lustoord.

Verhoogd maaiveld
Vanwege de voorwaarde dat deze tijdelijke ontwikkeling de definitieve ontwikkeling van 
De Nieuwe Kern (op en rond deze locatie zijn een park, woonblokken en ondersteunende 
functies voorzien) niet mag belemmeren, moet het gebied waarop het tijdelijke 
sportpark wordt gerealiseerd alvast verhoogd aangelegd worden. Dit is noodzakelijk 
omdat voor de ontwikkeling van De Nieuwe Kern het waterpeil en de maaiveldhoogte 
gewijzigd zullen worden. De voetbalvelden, het clubhuis en de parkeerplaats van het 
tijdelijk sportpark worden daarom aangelegd met een maaiveldhoogte van ca 1,5 -NAP 
(huidig maaiveld = ca 3,1 -NAP). 
De taluds krijgen een hellingpercentage van 1:3 of flauwer en vanwege de gewenste 
landschappelijke inpassing en het beperken van windhinder wordt opgaande beplanting 
(ca 70 % bladhoudend, inheemse soorten) toegevoegd op de taluds aan de west- en 
noordzijde van de velden. 

Inpassing in bestaande landschappelijke structuur
Uitgangspunt is dat het ontwerp, inclusief taluds, inpast wordt binnen de bestaande 
landschappelijke structuur, bestaande uit bomenrijen en watergangen. Deze bestaande 
structuur kan hierdoor voor het overgrote deel behouden blijven, zodat het gebied van 
buitenaf en vanaf maaiveld bezien niet wezenlijk verandert ondanks de lokaal verhoogde 
maaiveldhoogte.

Beperken lichthinder
Lichthinder van het sportpark is beperkt, gezien de inpassing binnen de bestaande 
bomenstructuur. De bomen in de bomensingel om het park zijn ca. 12 meter hoog 
waardoor gezien vanaf maaiveld de toppen van lichtmasten zich grotendeels achter de 
bomen zullen bevinden. Licht van de lichtmasten zal voor een groot gedeelte (noord- en 
oostzijde) door de bomen gebroken of geblokkeerd worden. Dit is een belangrijk 
uitgangspunt voor het nog op te stellen belichtingsplan.
Aan de westzijde staan minder bomen waardoor de lichtmasten hier meer zichtbaar 
zullen zijn. Aan deze zijde bevinden zich geen aangrenzende functies en er dienen 
lampen toegepast te worden die zorgen voor zeer gericht licht op de sportvelden en dus 
voor zo min mogelijk lichtuitstraling.
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Concept VO tijdelijk sportpark door Gemeente Amsterdam

Bomensingel noordoost-zijde gezien vanaf parkeerplaats tuinpark.
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Inpassing omgeving



Het tijdelijke sportpark wordt voor autoverkeer ontsloten aan de noordoost-zijde van het 
terrein, op dezelfde wijze waarop het slibdepot ontsloten was. Namelijk via de 
Buitensingel en vervolgens aansluitend op de Holterbergweg. 

De Buitensingel heeft een smal wegprofiel, waarbij auto’s en fietsers dezelfde baan 
delen. Er is dus geen sprake van een vrijliggend fietspad, maar op het eerste deel van de 
Buitensingel (aansluitend op de Holterbergweg) zijn wel fietsstroken aangegeven. Er zijn 
geen voetpaden aanwezig. 
Omdat de Buitensingel de hoofdontsluitingsroute is naar het tijdelijk sportpark, is het 
noodzakelijk dat deze veilig te gebruiken is door alle verkeersdeelnemers. Op basis van 
nader onderzoek en in afstemming met de stedenbouwkundige en verkeerskundige van 
de gemeente Ouder-Amstel moet hiervoor een passend ontwerp opgesteld worden.
Aanvullend op de route via de Buitensingel is de aanleg van een langzaam 
verkeersverbinding in zuidelijke richting wenselijk, zie ook volgende pagina.

Routeaanduiding 
Om zoekverkeer en verkeerd parkeren in de omgeving te voorkomen is het van belang 
dat er een duidelijke bewegwijzering naar het sportpark komt voor auto’s en voor 
langzaam verkeer. Dit is in ieder geval noodzakelijk voor de route vanaf de 
Holterbergweg naar het tijdelijk sportpark. 

Parkeren 
Er dient binnen het plangebied aantoonbaar voldoende parkeergelegenheid voor het 
tijdelijke sportpark gerealiseerd te worden, conform parkeerbeleid gemeente Ouder-
Amstel (zijnde CROW-norm) zodanig dat dit geen extra druk legt op parkeerlocaties in de 
directe (bestaande of toekomstige) omgeving. Met het oog op een goede infiltratie van 
regenwater en een natuurlijke uitstraling dient voor de autoparkeerplaatsen gebruik 
gemaakt te worden van grastegels.
Naast autoparkeerplaatsen, zijn ook voldoende parkeerplekken voor fietsen en scooters 
nodig, aantallen eveneens op basis van de CROW-normen. 

Omheining
In de huidige situatie is hele terrein afgesloten met een hekwerk. Het wordt 
toegankelijker en uitnodigender: tot en met de nieuwe parkeerplaatsen toegankelijk. 
Alleen een hekwerk om de velden + clubgebouw met een hoogte van ca 2 meter.
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Tweede deel van de Buitensingel, tevens ontsluitingsroute naar 
tuinpark  Nieuw Vredelust. Breedte ca 5 - 5,5 meter. 

Laatste deel van de Buitensingel, aansluiting naar plangebied.

Eerste deel van de Buitensingel, met fietssuggestiestroken.
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Bereikbaarheid en parkeren



Het tijdelijk sportpark moet ook voor langzaam verkeer goed en veilig bereikbaar zijn. De 
route(s) voor langzaam verkeer moet(en) sociaal veilig ingericht worden. Hieronder 
wordt in ieder geval verstaan dat de route goed verlicht moet worden en voldoende zicht 
moet bieden.

Uit noordelijke richting is het tijdelijk sportpark bereikbaar via de Holterbergweg en de 
Buitensingel. Momenteel is dit ook de enige route naar het sportpark, zowel voor 
gemotoriseerd verkeer als voor langzaam verkeer. Zoals op de vorige pagina al is 
aangegeven, heeft de Buitensingel  een smal wegprofiel, waarbij auto’s en fietsers 
dezelfde baan delen. 
Omdat de Buitensingel de hoofdontsluitingsroute is naar het tijdelijk sportpark zijn 
(beperkte) aanpassingen aan het wegprofiel noodzakelijk om een veilige situatie te 
creëren voor de verschillende weggebruikers. Hiervoor dient een nader onderzoek naar 
de mogelijkheden uitgevoerd te worden. Aanvullend op de route via de Buitensingel is de 
aanleg van een nieuwe langzaam verkeersverbinding in zuidelijke richting wenselijk.

Voor langzaam verkeer uit zuidelijke richting wordt nog onderzocht of een tijdelijke 
ontsluitingsroute aangelegd kan worden via de huidige waterkering die tussen het 
tijdelijke sportpark en tuinpark Nieuw Vredelust ligt (gele stippellijn op de luchtfoto), 
aansluitend op het fietspad langs de Holterbergweg.
- Breedte fietspad (twee richtingen) minimaal 3 meter
- Breedte voetpad nieuwe langzaam verkeer route minimaal 1,8 meter.

Algemeen geldt voor langzaam verkeer dat extra aandacht nodig is voor veiligheid:
- Voldoende verlichting langs de route, 
- Beplanting; zorg voor voldoende zicht en overzicht. 

Tijdelijk 
sportpark plangebied   

SMH

Station 
Duivendrecht

Amsterdam 
Zuidoost

Station 
Bijlmer-Arena

Station 
Strandvliet

^ Duivendrecht
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^ Luchtfoto met globale aanduiding van 
de routes voor langzaam verkeer.

Ruimtelijk-kwalitatieve kaders tijdelijk sportpark DNK

Bereikbaarheid voor langzaam verkeer

Bestaande waterkering



De terreininrichting draagt in grote mate bij aan de uitstraling en het karakter van het 
tijdelijk sportpark. Het is van belang dat het sportpark, ondanks het tijdelijke karakter een 
vriendelijke en uitnodigende uitstraling krijgt. De bestaande bomensingels dragen bij aan 
de natuurlijke inpassing van het sportpark, wat verder versterkt kan worden door het 
toevoegen van groen en gebruik van natuurlijke materialen. 

- Beplanting langs de randen bij de parkeerplaats hoogte ca 1 meter
- Grastegels bij de parkeerplaatsen (infiltratie water en uitstraling)

- Breedte minimaal 2,5 meter
- Lengte minimaal 5 meter
- Parkeervakken dienen herkenbaar te zijn om te ruim parkeren te voorkomen

- Bestrating rijweg: klinkers
- Breedte rijweg tussen parkeerplaatsen minimaal 6 meter

- Fietsenstalling naast het clubhuis, achter het hek
- Scooters herkenbare eigen parkeerplek
- Oriëntatie clubhuis: entree en routing direct zichtbaar vanaf parkeerplaats / poort
- Terras gericht op zuidwesten met direct zicht op de velden

- Hekwerk buitenom 
- Omheint de velden + clubhuis
- Bovenkant talud
- Hoogte ca 2 meter
- Poort nabij clubhuis en parkeerterrein, breedte minimaal 3 meter
- Minimaal 1 nooduitgang.

- Paden (breedte variabel) en leunhekken (hoogte ca 1,0-1,2 m) rond de voetbalvelden.
- Ballenvangers achter de doelen.

- Tennisvelden  worden alleen gerealiseerd indien de definitieve locatie niet tijdig 
beschikbaar is en zo kort mogelijk.

- Locatie tennisvelden wordt niet verhoogd
- Indien tennisvelden wel, dan wordt het hekwerk hier omheen gelegd
- Toegankelijkheid naar de tennisvelden via het terras bij het clubhuis, dmv

trappartij (breedte minimaal 2 meter) om het hoogteverschil te overbruggen.
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Concept VO tijdelijk sportpark door Gemeente Amsterdam

Uitsnede concept VO tijdelijk sportpark door Gemeente Amsterdam
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Terreininrichting / maaiveldinrichting
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Plattegrond en doorsnedes, concept VO tijdelijk sportpark 
door Gemeente Amsterdam
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Terreininrichting / maaiveldinrichting   - Doorsnedes & afmetingen
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Terreininrichting / maaiveldinrichting   - referentiebeelden
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< Transparante dugouts.                                     ^ Ballenvangers achter de doelen
v Leunhekken rond de velden, kunnen ook benut worden voor reclame

^ Parkeervakken met grastegels, vakken herkenbaar
v Beplanting langs de randen bij de parkeerplaats 

v Fietsenstalling (bij voorkeur overkapt) ook geschikt voor fietsen met krat en bakfietsen. Eigen plek voor scooters  v  
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Vanwege het tijdelijke karakter van het tijdelijk sportpark (maximaal 9 jaar en 10 
maanden) is de ambitie voor het clubgebouw dat dit demontabel of verplaatsbaar is, 
maar wel een uitnodigend karakter en een aantrekkelijke uitstraling heeft. 
De bouwvorm is nader te bepalen.

- Uitstraling: uitnodigend en aantrekkelijk
- Duidelijke en herkenbare (hoofd)entree. Indien kleedkamers, bergruimtes etc een 

eigen deur in de buitengevel hebben dienen de verschillende deuren duidelijk van 
elkaar te onderscheiden te zijn (voorkom onnodig zoeken).

- Van binnen zicht op buiten en vica versa
- Sterke (zicht)relatie vanuit clubhuis naar terras en velden
- Gebruik van hoogwaardige materialen, met herkenbaar gebruik van glas en hout; als 

hoofdmateriaal of om architectonische accenten te leggen (zoals bijvoorbeeld bij 
entree, luifel, terras, etc). Zie ook referentiebeelden.

- Hoogte clubgebouw: maximaal 2 bouwlagen
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Clubhuis

Uitsnede concept VO tijdelijk sportpark door Gemeente Amsterdam

v Vanuit het clubhuis zicht op de velden v Terras bij het clubhuis met zicht op de velden v Natuurlijke uitstraling, eenvoudig en uitnodigend

v Natuurlijke uitstraling                                                         v Demontabel (ambitie) met hout en veel glas
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Clubhuis

v Opbouw in twee lagen is mogelijk; extra aandacht noodzakelijk voor 
toegankelijkheid voor minder validen v Herkenbare entree, combinatie van materialen, zicht op velden vanuit clubhuis

^ Combinatie van kleuren en materialen ^ Terras bij het clubhuis met zicht op de velden, combinatie van materialen
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