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Bijlage 3 
Participatiebijeenkomst sport 
 
Op 9 maart vond in een volle kantine van tennisvereniging LTC Strandvliet een 
bijeenkomst plaats over sport in De Nieuwe Kern. Ruim dertig vertegenwoordigers van 
sportorganisaties in en om het gebied kwamen bij elkaar om te reageren op de concept-
structuurvisie. 
 

 
 
Deelnemers 

• Duncan Waardenburg (LTC Strandvliet)	
• Dennis Hortensius (voetbalclub CTO ’70)	
• Gert Jan Baerentz (volleybalclub CTO ’70)	
• Piet Post (Badmintonclub CTO ’70)	
• Marie-Louise Post (Badmintonclub CTO ’70)	
• Reinoud Kroese (Amsterdam Old Course)	
• Roel Botter (Amsterdam Old Course)	
• Melle Sitters (Ajax)	
• Michael Gaffer (voorzitter FC Amsterdam)	
• Theo Duncker (ASSV)	
• Cees de Wit (SV Ouderkerk)	
• Kees Bosman (SV Ouderkerk)	
• Rick Oliemans (Amstelbad)	
• Robbert Eijsink Smeets (Amstelbad)	
• Kees Leupen (Amstelbad)	
• Sandra Koenders (SV IVO)	
• Bart Wesseling (De Amstelbocht)	
• Frank Fokkens (NEA Handbal)	
• Frans Backer (Sportzaal Bindelwijck)	
• Ilse van den Ancker (Sportzaal Dorpshuis Duivendrecht)	
• Sarah Birnie (Fit and soul a/d Amstel)	
• Mart Nijland (Footy)	
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Verslag 
Nadat Klazien Haitjema namens de gemeente Ouder-Amstel de concept-structuurvisie had 
gepresenteerd, konden de aanwezigen vragen stellen. Daarna dachten ze na over de vraag 
hoe De Nieuwe Kern ook op het gebied van sport een aantrekkelijke wijk kan worden. 
 
Hieronder enkele zorgen, wensen en ideeën die uit alle door Tertium verzamelde 
opmerkingen naar voren kwamen.  
 
Algemeen 
Veel deelnemers vragen zich af of de nieuwe wijk daadwerkelijk voldoende sportfaciliteiten 
krijgt voor 10 duizend inwoners. Zij pleiten ervoor om te onderzoeken wat de gevolgen van 
de wijk zijn voor de capaciteit van (en de druk op) de bestaande verenigingen in en om het 
gebied. Daarnaast wordt er voorgesteld om een behoefteonderzoek onder de bewoners van 
Ouder-Amstel te houden, zodat de voorzieningen aansluiten op de wensen. Ook vragen 
verenigingen zich af wat hun rol wordt: komen er bijvoorbeeld dependances van hun 
vereniging in De Nieuwe Kern?  
 
Uitspraken: 

• “De tennisbond heeft uitgerekend dat er een tekort van honderd banen is in de regio 
Amsterdam. De vraag is groter dan het aanbod.” (LTC Strandvliet) 

• “Wij kunnen nog enkele tientallen leden aan, dan zitten we vol. Dat geldt voor meer 
sportverenigingen in de omgeving” (SV Ouderkerk) 

• “Een zwembad ontbreekt in de plannen. Wij vangen graag mensen op. Maar de druk 
op de bestaande accommodatie wordt groot.” (Amstelbad) 

 
Smart Mobility Hub 
Onder de deelnemers ging er veel aandacht uit naar de Smart Mobility Hub (SMH). Over het 
basisidee van de SMH (ongeveer 2.300 parkeerplaatsen gecombineerd met sportvelden 
inclusief clubgebouw op het dak, een sporthal en kantoorfuncties) zijn de deelnemers 
enthousiast. Vooral de sportvelden op het dak spreken tot de verbeelding. 
 
Wat opvalt: 

• De deelnemers willen graag nadrukkelijk betrokken worden bij de ontwikkeling en 
invulling van de sportfaciliteiten in de SMH.  

• Als de sporthal in de SMH een topsportfaciliteit wordt, dan staan de deelnemers daar 
achter. Maar dan zou er wel een andere hal bij moeten komen om ook voldoende 
ruimte te bieden aan breedtesport in de wijk. 

• Als referentie voor een goed en efficiënt ontworpen sporthal wordt De Beuk in 
Purmerend genoemd. 	

 
Uitspraken 

• “Welke tarieven gaan er voor de huur van de hal gelden: die van Amsterdam of van 
Ouder-Amstel?” 
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• “Is het mogelijk om een extra laag op de Smart Mobility Hub te plaatsen? Dan 
verdubbel je het aantal velden.” 

• “Een hockeyveld op het dak zou goed zijn. Er zijn geen hockeyclubs in de omgeving en 
de vraag is groot.”	

 
Trends 
De deelnemers zien graag dat er in de publieke ruimte van De Nieuwe Kern ruimte komt 
voor nieuwe sporttrends. Daarbij kwam een aantal sporten langs die efficiënt zijn in 
ruimtegebruik, zoals footy en padel. Deze sporten zouden goed in het stadspark kunnen 
plaatsvinden. Andere sporten die genoemd werden: skaten, jeu de boules, calisthenics, 
outdoor fitness, beachvolleybal en vissen.  
 
Uitspraken: 

• “Cluster de sporten in de publieke ruimte. Dat zorgt voor levendigheid en vergroot de 
aantrekkingskracht.”	

• “Kijk goed naar het Olympiaplein in Amsterdam, dat is een mooi voorbeeld van hoe je 
sport in de publieke ruimte integreert.”	

• “Houd bij het creëren van sportfaciliteiten ook rekening met de vergrijzing van de 
bevolking.”	

 
Golfclub 
De Amsterdam Old Course is teleurgesteld dat de golfbaan in de concept-structuurvisie uit 
het gebied verdwijnt. De AOC zou graag willen dat wordt onderzocht of een deel van de 
baan behouden kan blijven. Golf past volgens hen bij het groene karakter van De Nieuwe 
Kern. De club pleit ervoor te onderzoeken of er in het grote stadspark ruimte kan worden 
gevonden voor golf. 
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Ansichtkaarten bijeenkomst sport 
 

• Alle huidige sportverenigingen moeten blijven	
• Doe gedegen onderzoek naar het effect van 10.000 nieuwe bewoners op de te 

verwachte vraag naar sport en de vraag of dit goed matcht met het aanbod	
• Sport mag geen sluitpost worden in de plannen	
• Organiseer een gesprek met Amsterdam over de invulling van de sporthallen	
• Zorg ook voor voorzieningen voor niet club-leden, bv Footy	
• Doe goed onderzoek in Ouder-Amstel naar de invulling van sporten	
• Gebruik de inzet van de huidige verenigingen bij de exploitatie van sportvoorziening 

voor de breedtesport	
• Denk aan scholen voor de invulling van de breedtesport accomodaties overdag	
• Denk ook aan nieuwe sporten zoals footy en tennis op kleine velden	
• Voorzieningen voor breedtesport elders in de wijk om drukte Arenagebied te 

ontlasten	
• De infrastructuur moet voldoende zijn in dit drukke gebied	
• Voorzieningen voor mensen die geen lid willen zijn van een sportvereniging	
• Een beach-veld in het park	
• Zorg in de openbare ruimte voor voorzieningen voor bijvoorbeeld fietsclubjes	
• Hanteer de Amsterdamse tarieven!	
• Graag een deel van de golfbaan behouden en voorzien van openbare wandelpaden 

naar de groene oase. Mogelijkheden voor golf creeren in het aan te leggen stadspark	
• Een golfbaan in het stadspark	
• Vergeet hockeyvelden niet. Daar is een groot tekort aan.	
• Een sporthal bij station Duivendrecht voorziet in een behoefte die past bij de 

toezeggingen die zijn gedaan over de ontwikkeling van sport in Duivendrecht en ASP 
Zuid	

• 1 sporthal is te weinig	
• Zorg voor 2 hallen: een topsporthal en een hal voor breedtesport.	
• Als er topsport komt heb je 2 hallen nodig: 1 voor topsport en 1 hal voor amateurs en 

scholen	
• Een multifunctionele turnhal zou veel kinderen kunnen laten sporten	
• Vervang een voetbalveld in een footy park	
• Twee lagen voetbal in de SMH, waarvan 1 footy park	
• Minimaal 5 velden is nodig	
• 900-1000 kinderen van 12-18 jaar en 1475-1625 kinderen van 4-11 jaar hebben meer 

nodig dan 4 voetbalvelden. Ook hockey	
• De bestaande verenigingen in Ouder-Amstel kunnen maar beperkt extra leden 

opvangen in de bestaande accommodatie	
• Overdekt zwembad	
• Is er nagedacht over extra zwemwater?	
 

 
 


