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Aan:  

Dagelijks Bestuur van de bestuurscommissie Oost 

dhr. G.J. Stroucken  

Postbus 94801  

1090 GV Amsterdam 

 

Betreft: zienswijze verkeersbesluit parkeerterrein Sportpark IJburg 

 

 

Amsterdam, 22 juni 2015 
 

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur, 

 

In het bestemmingsplan, vastgesteld in juni 2013, is het mogelijk gemaakt om in het 

Diemerpark een parkeerterrein voor 42 auto's aan te leggen. Op 26 november 2013 is 

door de toenmalige stadsdeelraad Oost besloten om van die mogelijkheid gebruik te 

maken. 1 

Om het parkeerterrein voor auto's bereikbaar te maken is er een verkeersbesluit nodig.  

Namens de volgende organisaties dienen wij hierbij een zienswijze in op het 'Ontwerp 

verkeersbesluit Sportpark IJburg': 

- vereniging Vrienden van het Diemerpark,  
- Vogelwerkgroep Amsterdam, 

- Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Amsterdam. 

ZienswijzeZienswijzeZienswijzeZienswijze    

Aan onze zienswijze liggen met name de volgende opvattingen ten grondslag: 

→ de natuurwaarden van het Diemerpark mogen door het besluit niet aangetast worden, 2  

→ de verkeersveiligheid in en rond het park mag door het besluit niet in gevaar komen. 

 

Wij richten ons in deze zienswijze op de volgende aspecten: 

1. visie op het gebruik van de parkeerplaatsen 

2. de openstelling van het parkeerterrein  

3. verkeersmaatregelen 

 

In de tekst staan op enkele plekken verwijzingen naar aantekeningen, welke in de bijlage 

zijn opgenomen. 
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1. Visie op het g1. Visie op het g1. Visie op het g1. Visie op het gebruik van de parkeerplaatsenebruik van de parkeerplaatsenebruik van de parkeerplaatsenebruik van de parkeerplaatsen    

1.1  1.1  1.1  1.1  Wat is "Wat is "Wat is "Wat is "optimaal gebruikoptimaal gebruikoptimaal gebruikoptimaal gebruik"?"?"?"?    

In het besluit staat bij de overwegingen dat "om het gebruik van de nieuwe 

parkeerplaatsen te optimaliseren" langs de IJburglaan verwijzingssystemen zullen worden 

geplaatst met een vol/vrij aanduiding. 

 

Wij zouden graag een ondubbelzinnige uitleg zien over wat bedoeld wordt met het woord 

"optimaliseren".  

Hoewel het gunstig zou zijn voor de gemeentelijke financiën in verband met de opbrengst 

van de parkeergelden, gaan we er niet van dit inhoudt dat de parkeerplaatsen zoveel 

mogelijk gebruikt zouden moeten worden. 3 U bedoelt met "optimaliseren" wellicht dat de 

parkeerplaatsen gebruikt worden door de bezoekende clubs en niet door de IJburgers. 

In verband met bescherming van natuurwaarden, handhaven/versterken van de 

biodiversiteit, de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit, de 'parkbeleving' van mensen die 

geen gebruik maken van de sportvoorzieningen, de kwaliteit van de belangrijke 

fietsverbinding tussen IJburg en het centrum van Amsterdam, en de woonkwaliteit in de 

Oeverzeggestraat, zouden wij graag zien dat het parkeerterrein in het park zo weinig 

mogelijk gebruikt wordt. 4 

Dit komt overeen met de doelstelling die beschreven staat in de 'Notitie Parkeer- en 

verkeerregime Sportpark IJburg', namelijk om "zo min mogelijk autoverkeer" in het park 

toe te laten. 5 

Wij gaan er dan ook van uit dat u het gebruik van het parkeerterrein in het park zoveel 

mogelijk wil beperken. 6 

We stellen voor om deze doelstelling in het besluit op te nemen. 

1.2  1.2  1.2  1.2  Geef prioriteit aan de parkeergarageGeef prioriteit aan de parkeergarageGeef prioriteit aan de parkeergarageGeef prioriteit aan de parkeergarage    

Bij de overwegingen staat dat als alle parkeerplaatsen bezet zijn, bezoekers doorverwezen 

zullen worden naar de parkeergarage onder het winkelcentrum van de IJburglaan. 

Deze maatregel conflicteert met wat beschreven staat in de 'Notitie Parkeer- en 

verkeerregime Sportpark IJburg': "De boodschap dient te zijn dat er in principe slechts 

zeer beperkt parkeercapaciteit aanwezig is in het park. In beginsel wordt er dan ook In beginsel wordt er dan ook In beginsel wordt er dan ook In beginsel wordt er dan ook 

geparkeerd in de parkeergaragegeparkeerd in de parkeergaragegeparkeerd in de parkeergaragegeparkeerd in de parkeergarage van het winkelcentrum. Daarnaast is er een kleine 

mogelijkheid om te parkeren in het park." 

Wij stellen u dan ook voor om bezoekers in eerste instantie te verwijzen naar de 

parkeergarage en als deze bijna vol is, naar het parkeerterrein in het Diemerpark.  7 
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2. 2. 2. 2. Openstelling van het parkeerterreinOpenstelling van het parkeerterreinOpenstelling van het parkeerterreinOpenstelling van het parkeerterrein    

2.1  2.1  2.1  2.1  Opening tijdens 'wedstrijddagen'Opening tijdens 'wedstrijddagen'Opening tijdens 'wedstrijddagen'Opening tijdens 'wedstrijddagen'    

In de overwegingen wordt in het kader van openstelling van het parkeerterrein gesproken 

over 'wedstrijddagen'.  

Het is ons niet duidelijk: 

- wat de criteria zijn die een dag tot een "wedstrijddag" bestempelen, en 

- bij wie de verantwoordelijkheid gelegd wordt om vast te stellen dat een dag aan de 

criteria van een 'wedstrijddag' voldoet. 

Wij vrezen dat als hier geen duidelijkheid over bestaat, het parkeerterrein na enige tijd 

(veel) vaker geopend zal zijn dan oorspronkelijk de bedoeling was.  

Om deze reden stellen wij u het volgende voor: 
 

1. In het besluit wordt een maximum opgenomen ten aanzien van het aantal dagen dat 

het parkeerterrein geopend is. 8 

2. Wij veronderstellen dat de sportverenigingen AFC IJburg en AHC IJburg vóór de start 

van een sportseizoen kunnen beschikken over een rooster van de planning van de 

wedstrijden waarbij sprake is van bezoekers waarvoor het parkeerterrein geopend zal 

zijn.  Wij stellen u voor om deze roosters op een openbare website te publiceren zodat 

het voor iedereen verifieerbaar is of het parkeerterrein al dan niet conform het 

verkeersbesluit geopend is. 

2.2  2.2  2.2  2.2  OpenOpenOpenOpening tijdens wedstrijden in de avondurening tijdens wedstrijden in de avondurening tijdens wedstrijden in de avondurening tijdens wedstrijden in de avonduren    

a. 

Bureau Waardenburg heeft onderzoek gedaan naar verstoring van de dieren in het park als 

gevolg van o.a. autoverkeer van- en naar de parkeerplaatsen. Daarbij is ook gekeken naar 

effecten van de lichtbundel door de koplampen van draaiende auto’s, afremmen en 

optrekken etc. 9  

Om de verstorende effecten van autoverkeer op broedvogels en grondgebonden soorten 

als ringslang, amfibieën en kleine zoogdieren zoveel mogelijk te beperken, beveelt 

Waardenburg aan om openstelling van het parkeerterrein ’s avonds strikt te beperken. 10
 

 

b. 

Verkeersveiligheid is gediend bij voorspelbaarheid. Fietsers van IJburg naar de Nesciobrug 

zullen de ene avond relaxed en vrij van zorgen omtrent hun veiligheid op de 

Oeverzeggestraat en het Dick Hilleniuspad fietsen. Een willekeurige andere avond zullen 

zij op dezelfde route geconfronteerd worden met autoverkeer, omdat er dan toevallig in 

het park een wedstrijd wordt gespeeld.  
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Dit is verwarrend en leidt tot onveiligheid omdat fietsers niet altijd rekening zullen 

houden met autoverkeer.  

 

Om deze redenen - en omdat er in beginsel wordt geparkeerd in de parkeergarage - 

stellen wij voor om het parkeerterrein in de avonduren altijd gesloten te houden.  

Zeker in de avonduren zullen in de parkeergarage altijd voldoende parkeerplaatsen 

beschikbaar zijn. 

    

3. 3. 3. 3. VerkeersmaatregelenVerkeersmaatregelenVerkeersmaatregelenVerkeersmaatregelen    

3.1  3.1  3.1  3.1  Maximum snelheidMaximum snelheidMaximum snelheidMaximum snelheid    

Bij de overwegingen staat dat het regime van erfontsluitingswegen op IJburg 

(parkeerverbodzone en 30 km/h regime) wordt doorgetrokken over het Dick Hilleniuspad.  

In de Oeverzeggestraat zou een "30 km/h-drempel" worden aangelegd. 11    

 

Met name op de brug tussen de Oeverzeggestraat en het park vinden wij 30 km/u vanuit 

verkeersveiligheid te snel. Fietsers hebben op de brug geen uitwijkmogelijkheden. 

Aanleg van de verkeersdrempel impliceert een achteruitgang in de kwaliteit van de 

hoofdfietsroute tussen IJburg en de Nesciobrug. 

Bureau Waardenburg wijst er op dat de route voor auto's direct over de Batterij loopt, en 

dat is "een natuurgebied met hoge natuurwaarden". Om de verstorende effecten van 

autoverkeer zoveel mogelijk te beperken beveelt Waardenburg aan om een "beperkte 

snelheid" toe te staan, en specificeert dat met "10 km/u, vergelijkbaar met 

campingterreinen" . 12 

Wij stellen voor om deze aanbeveling van bureau Waardenburg over te nemen en tussen 

het begin van de brug bij de Oeverzeggestraat en het parkeerterrein een maximum 

snelheid van 10 km/uur voor motorvoertuigen te hanteren. 

3.2  3.2  3.2  3.2  Nieuw fietspadNieuw fietspadNieuw fietspadNieuw fietspad    

Om de fietsenstalling van de hockeyvelden "bereikbaar te maken" wordt de aanleg van  

een schelpenpad voorzien tussen het Han Rensenbrinkpad en het Jan Beijerpad. 13 

Wij begrijpen de bedoeling van dit pad, maar zijn daar niet gelukkig mee.  

De informele overgang van het sportterrein naar het Manifestatieterrein wordt zo 

benadrukt met een infrastructurele lijn. Een kwaliteit van het Diemerpark is juist het 

ruime, 'grove', relatief ongestructureerde landschap, met weinig afscheidingen, perken en 

hekken. 

Wij constateren dat het pad voor een deel buiten de bestemming 'Sport' in het 

bestemmingsplan 'IJburg 1e fase' ligt. In termen van de Structuurvisie Amsterdam 2040 

ligt het (voor het grootste deel) in het groentype 'sportpark', maar ook in groentype 
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'ruigtegebied/struinnatuur'. Als algemene beleidsmaatregel voor de Hoofdgroenstructuur 

geldt dat infrastructuur, voor zover deze het groentype niet ondersteunt of niet 

voortvloeit uit het streven naar verbetering van het groen, niet inpasbaar is. Het pad 

ondersteunt het groentype 'ruigtegebied/struinnatuur' niet en lijkt ons daarom in strijd 

met de Structuurvisie. 

Het Diemerpark is 'struingebied': het is daar nadrukkelijk toegestaan om buiten de paden 

te lopen.  Wij stellen u daarom voor om het pad niet aan te leggen. Wij denken dat als er 

behoefte is aan de betreffende functionaliteit, zo'n pad 'vanzelf' zal ontstaan 

('olifantenpaadje'). 14    

3.3  3.3  3.3  3.3  SnorfietsersSnorfietsersSnorfietsersSnorfietsers    

Het is ons niet duidelijk of dit verkeersbesluit aanvullend is op de reeds bestaande 

verkeersbesluiten in en rond het gebied, of dat ze deze vervangen. 

 
( Jan Beijerpad bij de aansluiting met de Diemerzeedijk) 

 

Blijven snorfietsers in het park alleen toegestaan op het Dick Hilleniuspad en de 

Diemerzeedijk? 

3.4  3.4  3.4  3.4  Overleg met politieOverleg met politieOverleg met politieOverleg met politie    

In verband met het nemen van het verkeersbesluit heeft overleg plaatsgevonden met de 

vertegenwoordiger van de korpschef van het politiekorps Amsterdam-Amstelland.  

Wij veronderstellen dat er van dit overleg een verslag is gemaakt.  

 

Hierbij verzoeken wij om het verslag te mogen inzien, dat er van het overleg met de 

vertegenwoordiger van de korpschef is gemaakt.    
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Tot slotTot slotTot slotTot slot 

Beschermde diersoortenBeschermde diersoortenBeschermde diersoortenBeschermde diersoorten    

De natuurlijke omgeving van het sportterrein in het Diemerpark staat onder druk, door de 

aanleg van de nieuwe kunstgrasvelden en verhardingen.  

Dit is slecht nieuws voor Rode Lijst-soort Kneu, een prachtig vinkje met rood gekleurde 

borst. Met name deze soort komt voor in dit gebied. De Kneu is een zaadeter en 

afhankelijk van een combinatie van struiken en open kruidenrijke vegetaties.  

Wij zouden het daarom erg op prijs stellen als met de verdere inrichting van het gebied 

ook rekening wordt gehouden met de Kneu. Dat kan door kruidenrijke bermen zoveel 

mogelijk te handhaven en waar mogelijk uit te breiden, gefaseerd maaibeheer en hier en 

daar dichte struiken aan te planten. 

Ondergetekenden (verenigingen) zouden het op prijs stellen om betrokken te worden bij 

het maaibeleid. 

 

 

Wij zijn uiteraard te alle tijden bereid onze zienswijze mondeling of schriftelijk toe te 

lichten. 

 

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

vereniging Vrienden van het Diemerpark  

Kees Lakerveld 
 

  

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) 

afdeling Amsterdam 

Arend Wakker 

 

  

Vogelwerkgroep Amsterdam (VWGA) 

Marion de Groot 
 

 

 

 

Correspondentieadres:  

Vrienden van het Diemerpark 

IJburglaan 904 

1087 GE Amsterdam 

 

 vriendenvanhetdiemerpark@gmail.com 
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BIJLAGEBIJLAGEBIJLAGEBIJLAGE 

AantekeningenAantekeningenAantekeningenAantekeningen    

                                    

  1 Aan het besluit van de toenmalige stadsdeelraad om in het Diemerpark een parkeerterrein aan 

te leggen was geen mogelijkheid verbonden om het besluit aan te vechten door middel van het 

indienen van zienswijzen en/of indienen van bezwaar. 

 2 Het aanlegbesluit van IJburg was gekoppeld aan de verplichting om het verlies aan natuurwaarde het verlies aan natuurwaarde het verlies aan natuurwaarde het verlies aan natuurwaarde 

te compenserente compenserente compenserente compenseren in de nabije omgeving van de wijk. De verplichting kwam voort uit het zogeheten 

'ROM -IJmeer convenant' dat in juni 1994 werd gesloten tussen gemeente, rijk en provincie. 

In het daarop gebaseerde 'Plan van Aanpak' (mei 1995) stond de sanering van het 

Diemerzeedijkgebied vermeld als harde randvoorwaarde voor de realisering van IJburg. 

Het natuurproject 'Diemerpark en ARK-zone' was onderdeel van de verplichte natuurcompensatienatuurcompensatienatuurcompensatienatuurcompensatie. 

 3  "Een bedrag van €50.000 - €60.000 is een reële indicatie van de jaarlijkse opbrengsten, 

inclusief naheffingsaanslagen."  ('Parkeren Sportpark IJburg', Goudappel Coffeng, 15-04-2014, 

pag. 27) 

 4  In de op 09-04-2015 door het college van B&W vrijgegeven concept van de 'Agenda Groen 

2015-2018' wordt gesteld dat bestaande functies van het groen in de stad, zoals o.a. biodiversiteit 

en ondersteuning van de gezondheid moet worden versterkt. Er wordt gewezen op het belang van 

aantrekkelijke  fietsverbindingen tussen de stad en de groene landschappen rondom de stad.  

 5  In de 'Notitie Parkeer- en verkeerregime Sportpark IJburg' (Stadsdeel Oost, S. van den Brant, 28-

10-2014): staat letterlijk: "Daarnaast bestaat de wens te zorgen voor zo min mogelijk autoverkeer 

in het park." en "Daarnaast is de doelstelling om zo min mogelijk autoverkeer in het park toe te 

laten". 

 6  Zo min mogelijk autoverkeer toelaten in het park zou nog enigszins in de lijn liggen van de 

uitslag van de in 2013 door bureau 'De Wijde Blik' gehouden meningspeiling onder IJburgers over 

een 'parkeeroplossing' voor de bezoekers van het sportterrein. Uit de meningspeiling bleek dat 

voor de aanleg van een parkeerterrein in het Diemerpark weinig maatschappelijk draagvlak bestaat.   

 7  Het gebruik van parkeerplaatsen 'op straat' als overloop op piekmomenten in parkeergarages is 

geen 'wereldvreemde' gedachte. Zie bijvoorbeeld 'Vastgoed & Parkeergarages - De invloed van 

omgevingskenmerken op betaald parkeren in openbare parkeergarages', G. Agterberg of 

Achterberg, 16-07-2008 - www.vastgoedkennis.nl. 

 8  Is één voetbal- of hockeywedstrijd op een zondagochtend voldoende om het parkeerterrein de 

hele zondag open te houden? Bureau 'De Wijde Blik'/SD+P Management' spreekt over "maximaal 60 

dagen per jaar" ('Eindrapport Parkeeroplossing Sportpark IJburg', De Wijde Blik, SD+P Management 

en Advies, 23-09-2013). Goudappel Coffeng spreekt over "40 weekends waarin wordt geparkeerd" 

('Parkeren Sportpark IJburg', Goudappel Coffeng, 15-04-2014, pag. 27). Dat zou neerkomen op 80 

dagen.Tussen 60 en 80 dagen zit een groot verschil.  

 9  'Actualisatie natuurtoets Sportpark Diemerpark', Bureau Waardenburg bv, 10-10-2012, pag. 29 

en 31. 

10 'Actualisatie natuurtoets Sportpark Diemerpark', Bureau Waardenburg bv, 10-10-2012, pag. 38. 
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11  Volgens maatregel 4 in de 'Notitie Parkeer- en verkeerregime Sportpark IJburg'. 

12  'Actualisatie natuurtoets Sportpark Diemerpark', Bureau Waardenburg bv, 10-10-2012, pag. 

38. 

13  Dit pad kwam nog niet voor in het (voorlopige) Inrichtingsplan waarop zienswijzen konden 

worden ingediend. 

14  "Een olifantenpad of olifantenpaadje (Frans: chemin de l’âne, Engels: Desire Line of Desire Path, 

Duits: Trampelpfad) soms ook wel afstekertje genoemd is een niet-officieel fiets- of wandelpad dat 

door gebruikers van de reguliere fiets- en wandelpaden in de loop van de tijd wordt gecreëerd. 

Meestal ontstaat een dergelijk pad in een stuk groen, om zo een klein stuk van de officiële route af 

te kunnen snijden." (Wikipedia) 


