
Verslag van de informatieavond Sportpark ‘t Loopveld 

 

Op 19 april 2018 was u aanwezig bij de informatieavond over de plannen rondom Sportpark ’t 

Loopveld. Tijdens de bijeenkomst is het plan gepresenteerd om 3 golfholes te verplaatsen 

naar een perceel in de Middelpolder van beheerder Groengebied Amstelland. De reden voor 

deze verplaatsing is de wens om Sportpark ’t Loopveld intensiever te kunnen gebruiken, zodat 

meer kinderen en volwassenen kunnen sporten. Met deze informatieavond wilde de 

gemeente Amsterdam graag de meningen peilen van de omwonenden en belanghebbenden.   

 

Kern van de avond 

Tijdens de avond is veel besproken. De volgende punten zijn als meest belangrijk genoteerd: 

- het merendeel van de aanwezigen is tegen het plan om 3 golfholes te verplaatsen 

naar de Middelpolder; 

- de reden hiervoor is dat het betreffende perceel volgens een deel van de aanwezigen 

een natuur- en recreatiegebied en daar past een recreatieve vorm van golf niet bij; 

- verder wordt om duidelijkheid gevraagd wat intensivering van het gebruik van 

Sportpark ’t Loopveld inhoudt en wat de gevolgen daarvan zijn, bijvoorbeeld voor 

ontsluiting van verkeer en parkeren van auto’s.  

 

Vervolg  

Naar aanleiding van de peiling onder bewoners en belanghebbenden zal gemeente 

Amsterdam zich verder beraden over het plan om de 3 golfholes te verplaatsen en het 

sportpark te intensiveren. Dit doet de gemeente Amsterdam in afstemming met de gemeente 

Amstelveen en het Groengebied Amstelland. Op dit moment zal de gemeente Amsterdam 

geen plan ter besluitvorming voorleggen aan het bestuur van Groengebied Amstelland. Over 

het vervolg wordt u geïnformeerd wanneer er meer duidelijkheid is.  

 

Hieronder vindt u een weergave op hoofdlijnen van de onderdelen die tijdens de avond zijn 

toegelicht en de vragen die zijn gesteld. 

 

1. Introductie 

De gemeente Amsterdam staat vanwege de groei van de stad en de regio voor een opgave 

om sporters en recreanten in de regio te faciliteren. Hiervoor zullen de komende jaren nieuwe 

sportaccommodaties (hallen, parken, zwembaden, ruimte voor urban sports, etc.) worden 

aangelegd. Ook wordt onderzocht of bestaande sportparken op dit moment optimaal 

gebruikt worden. Omdat Sportpark ‘Loopveld beheerd en onderhouden wordt door de 

gemeente Amsterdam, is dit sportpark ook meegenomen in deze analyse.  

 

Uit deze analyse kwam het volgende: met de aanleg van meer kunstgrasvelden in plaats van 

gras is het mogelijk om de capaciteit van Sportpark ’t Loopveld te vergroten. Met name de 

sporten hockey en voetbal hebben behoefte aan meer capaciteit. Hiervoor is het wenselijk om 

te onderzoeken of de recreatieve golfvariant, die nu over sportvelden op ’t Loopveld en over 

een aantal bestaande holes in de Middelpolder wordt gefaciliteerd, in de toekomst met in 

totaal 9 holes gefaciliteerd kan worden in de Middelpolder zonder over sportvelden te spelen.  

 

De recreatieve golfvariant  zoals wordt gespeeld op Sportpark ’t Loopveld is een sport waar de 

gemeenteraad van Amsterdam op inzet en om deze te faciliteren. Deze variant wordt vooral 

beoefend door de ouderen doelgroep. Een groep waar de gemeente extra op inzet om hen op 

een sportieve manier in beweging te houden en te brengen.  



 

2. Proces tot nu toe 

In 2015 is door de gemeente Amsterdam  een verzoek ingediend bij Groengebied Amstelland 

voor de verplaatsing van een aantal holes naar weilanden in de Middelpolder. Dit verzoek is 

door het Groengebied destijds afgewezen, omdat de gevraagde weilanden in gebruik waren 

bij een exploitant van een paardenmanege/pension en vanwege het belang van deze percelen 

voor de exploitatie. Groengebied Amstelland heeft toen wel aangegeven mee te willen 

denken over een alternatief perceel. Het huidige plan is een verdere uitwerking van dit 

alternatief. 

 

3. Toelichting idee en ontwerp  

Er wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de realisatie van 3 golfholes op een 

perceel in de Middelpolder. Wanneer de 3 golfholes verplaatst worden naar de Middelpolder 

ontstaat er een volwaardig golfrondje van 9 holes die niet meer over de bestaande 

sportvelden van Sportpark ’t Loopveld lopen.  

 

Het niet meer spelen over bestaande sportvelden vergroot de veiligheid op de sportvelden 

vanwege minder kruisende sporten. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om het gebruik van 

de bestaande sportvelden te optimaliseren en intensiveren. Bijvoorbeeld doordat het gras 

vervangen kan worden door kunstgras. 

 

Golf en natuur gaan vaak goed samen. De aanleg van golfholes heeft invloed op de 

biodiversiteit in een gebied. Deze  invloed is niet noodzakelijk negatief. Veel van de 

investeringen komt de natuurwaarde van het gebied ten goede. 

 

Op dit moment is budget beschikbaar voor het realiseren van de 3 holes. Besluiten over 

andere investeringen zijn nog niet genomen en plannen hiervoor moeten met betrokken 

organisaties worden afgestemd. Het is  de ambitie van de gemeente Amsterdam om het 

gebruik van sportparken te optimaliseren en te intensiveren gezien de groei van inwoners in 

de regio en het bieden van sport- en recreatiefaciliteiten voor inwoners in de regio. 

 

  



Vragen en opmerkingen uit de zaal gerelateerd per onderdeel van de avond 

 

1. Introductie 

 

Veel commerciële golfbanen in Amsterdam en omgeving hebben het moeilijk en kampen met 

een teruglopend ledenaantal. Desondanks wordt ingezet op investeringen/facilitering van 

golfholes in de Middelpolder door de gemeente. Waarom worden de golfers niet 

onderbracht op de golfbanen waar sprake is van onder bespeling?  

Gemeente Amsterdam zet in op het faciliteren van verschillende doelgroepen. Waaronder 

ouderen in staat te stellen om op een laagdrempelige manier te kunnen bewegen. Hieronder 

valt ook deze manier van recreatieve golf. De manier van golf zoals die op Sportpark ’t 

Loopveld wordt gefaciliteerd is volgens gemeente Amsterdam een andere vorm dan wordt 

gespeeld op de locaties waar naar wordt verwezen.  

 

Wat is de hoofdreden waarom 3 golfholes verplaatst moeten worden? Is dat omzetting van 

grasveld naar kunstgrasveld? 

De hoofdreden is de opgave van gemeente Amsterdam om te voorzien in de sportbehoefte 

van de Amsterdammers en mensen uit de regio. Onderdeel hiervan is het optimaliseren van 

gebruik van bestaande sportparken en waar nodig of mogelijk de capaciteit te vergroten. Het 

aantal inwoners zal op korte termijn fors groeien en al deze inwoners willen graag gebruik 

maken van de sportfaciliteiten. Het vervangen van grasvelden door kunstgrasvelden is één 

van de manieren om de capaciteit van een sportpark te vergroten. Ter illustratie: bespeling 

grasveld is 300 uur per jaar en kunstgras is 1500-2000 uur per jaar. Investeren in kunstgras ligt 

dan ook voor de hand als er gekeken wordt naar het vergroten van de capaciteit om bewoners 

te kunnen laten sporten.  

Een andere reden is de veiligheid op het sportpark. Door het gelijktijdig gebruik door golf en 

de andere sporten ontstaan er onwenselijke/ onveilige situaties voor de gebruikers.  

 

Als de 3 holes zijn aangelegd in het groengebied. Blijft het daar dan bij? Is er een lange 

termijnvisie? 

Mocht het plan doorgaan dan is de insteek om in totaal tot maximaal 9 holes te komen in de 

Middelpolder en zo het Sportpark ’t Loopveld beter te kunnen benutten. Een aantal holes ligt 

op dit moment al in de Middelpolder. In totaal 9 holes is een minimum om de vereniging een 

volwaardig bestaan te kunnen bieden. Er is geen ambitie om deze 9 holes uit te breiden met 

nog meer holes. 

 

Dit is het zoveelste (kleine) project in de Middelpolder. Steeds kleine stapjes en alles bij 

elkaar wordt dit een grote stap en een ingrijpende verandering. Gevraagd wordt om een 

lange termijnvisie waar alle voorstellen aan getoetst kunnen worden. 

Er is een gebiedsperspectief  en een beeldkwaliteitsplan voor de Amstelscheg. Dit is het kader 

waaraan plannen worden getoetst. Groengebied Amstelland laat de toetsing over aan de 

projectgroep Amstelscheg. Het huidig plan is ook voorgelegd en getoetst door deze 

projectgroep. Het plan kwam positief door de toetsing mede doordat de aanpassingen die 

gedaan moeten worden de zichtlijnen in het gebied verbeteren.  

 

Opmerking uit de zaal.  

Kom met een gebiedsvisie en een plan voor het ’t Loopveld. 

Genoteerd als opmerking. 

 



Hoeveel leden heeft de golfvereniging AMVJ eigenlijk ? 

Circa 300. 

 

Kunnen de golfers niet met korting elders golfen? 

Het gaat de gemeente Amsterdam om het faciliteren van deze specifieke recreatieve 

golfvariant voor een oudere doelgroep. Vanuit de gemeente Amsterdam wordt juist ingezet 

om deze doelgroep te faciliteren door het laagdrempelig beschikbaar stellen van faciliteiten.  

Het jaarlijks subsidiëren van individuele golfverenigingen of golfers is geen gemeentelijk 

beleid. 

 

Hoe zit het met parkeren? 

Volgens de beschikbare informatie zijn er voldoende bestaande parkeervoorzieningen voor 

Sportpark ’t Loopveld. 

 

Het parkeerprobleem wordt alleen maar groter bij het optimaliseren van het de sportvelden! 

Dat de parkeerproblematiek groter zou worden is niet de verwachting. De ontsluiting van het 

park is een onderwerp dat aandacht verdient.  

 

VVV Cricket is beloofd dat ze in de toekomst terug konden komen op het Loopveld. Waarom 

wordt dit niet meegenomen in de nieuwe plannen? 

Dit wordt nagevraagd bij de collega’s die hier bij betrokken zijn geweest en apart 

teruggekoppeld. 

 

Opmerking uit de zaal.  

De voorzitter van AMJV Hockey heeft behoefte om een tegengeluid te laten horen. Avond en 

het plan wordt zorgvuldig voorbereid. Het is duidelijk dat door het intensieve gebruik van 

het sportcomplex de combinatie van gelijktijdig gebruik door golf en andere sporten veel te 

gevaarlijk is geworden. Om deze reden is verplaatsing van enkele golfholes noodzakelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Toelichting traject 

 

Waarom zijn veel belanghebbenden pas laat geïnformeerd over deze avond? Veel mensen 

zijn pas twee dagen geleden geïnformeerd. 

Vanuit het project is een bewuste keuze gemaakt om niet weken vooraf deze avond aan te 

kondigen. Uit ervaring met andere projecten blijkt er meer opkomst te zijn op het moment 

dat er korter vooraf wordt uitgenodigd en de uitnodiging dan niet verdwijnt in de stapels post 

bij bewoners. 

 

Welke instanties zijn er allemaal uitgenodigd vanavond? En hoe zit het met de brief die 

twee dagen gelden is uitgegaan? Kennelijk heeft niet iedereen de brief ontvangen? 

Deze avond is een informatieavond voor bewoners in de directe omgeving. In de afstemming 

met Groengebied Amstelland is besproken om een peiling onder de bewoners te organiseren 

om op te halen hoe er over het idee wordt geacht.  Deze meningspeiling wordt meegewogen 

door het bestuur van Groengebied bij een eventuele aanvraag. 

In het voortraject is met enkele andere partijen contact geweest (Vereniging Amsteloever, 

Stichting Beschermers Amstelland). Vanuit die contacten is door de gemeente Amsterdam 

actief gevraagd aan deze partijen om de uitnodiging mede te verspreiden om zoveel mogelijk 

betrokkenen te bereiken. 

 

Waarom een uitnodigingsbrief van de gemeente Amsterdam? 

De afgelopen maanden is er contact geweest tussen de gemeente Amsterdam, gemeente 

Amstelveen en Groengebied Amstelland als belangrijke partijen in dit traject. In die 

afstemming is duidelijk geworden dat de Gemeente Amsterdam moet worden gezien als 

initiatiefnemer van dit plan en daarmee de organisator van deze avond.  

 

Opmerking uit de zaal.  

Nodig ook de zuidkant van het polder gebied uit.  Die hebben nu geen brief gehad. 

Genoteerd. 

 

Hoe ziet de besluitvorming eruit over dit plan? 

Een besluit dient genomen te worden door het Algemeen Bestuur van Groengebied 

Amstelland. Er wordt alleen een besluit genomen op het moment dat er een plan en een 

verzoek tot besluitvorming bij Groengebied wordt ingediend. Groengebied besluit in dit geval 

als verhuurder van het betreffende perceel. In dit bestuur zijn verschillende partijen 

vertegenwoordigd: Gemeente Amstelveen, Gemeente Ouder-Amstel, Gemeente 

Amsterdam, gemeente Diemen, en de provincie Noord Holland.  

 

Is dit plan al een keer eerder op de agenda geweest? 

Het huidige plan is niet eerder op de agenda geweest. Momenteel zit het project in het 

voortraject waaruit duidelijk moet worden of er tot indiening van een plan wordt overgegaan. 

 

Naar wie gaan de inkomsten/huurpenningen voor het gebruik van de golfholes? 

Groengebied Amstelland. 

 

Hoe is de organisatorische relatie tussen Amstelveen en Groengebied Amstelland? 

Amstelveen is bevoegd gezag voor ruimtelijke ordening en verkeer. Ook is Amstelveen 

vertegenwoordig in het bestuur van Groengebied Amstelland. Groengebied Amstelland heeft 



de grond in erfpacht (van Staatsbosbeheer) en treedt op als verhuurder richting andere 

partijen. 

 

Waarom is er geen vertegenwoordiger van Amstelveen aanwezig? 

In de afstemming tussen gemeente Amsterdam en Amstelveen is afgesproken dat gemeente 

Amsterdam als initiatiefnemer van het plan de organisatie van dit traject voor haar rekening 

neemt. Tevens wordt vanuit het project verwezen naar de raadsbrief die binnen Amstelveen is 

verstuurd ten aanzien van deze informatieavond.  

 

De gemeente Amstelveen weet van niks van de golfplannen. 

De gemeente Amstelveen is op de hoogte van de wens tot verplaatsing van de holes. 

 

Opmerking uit de zaal  

Momenteel is een gewijzigd bestemmingsplan dat nog niet definitief is vastgesteld en tot 22 

mei ter visie ligt. In dit gewijzigde bestemmingsplan staat dat golf erbij komt en in dat geval 

past binnen de recreatiebestemming. Het huidige bestemmingsplan geeft deze ruimte niet 

en om deze reden paste het destijds niet binnen de kaders. 

Voor zover gemeente Amsterdam is geïnformeerd in de contacten tussen de gemeenten is dit 

niet het beeld dat de gemeente Amsterdam heeft. Dit zal worden nagevraagd bij de 

gemeente Amstelveen. 

 

Uit deze navraag komt het volgende naar voren. 

De bestaande golfholes zijn met een recreatieve bestemming in het geldende 

bestemmingsplan bestemd. In het voorontwerpbestemmingsplan is dit explicieter gemaakt 

door golfholes te benoemen in de bestemmingsomschrijving. Dit staat nu ook in het 

ontwerpbestemmingsplan. Mogelijk leidt dit tot onduidelijkheid, maar het betreft een 

verduidelijking van een situatie die al in het huidige bestemmingsplan aanwezig was. 

 

Heeft het plan van de golfholes te maken met de plannen van Waternet in het zelfde 

gebied? 

Nee. 

 

Zijn jullie bereid om een visie voor Sportpark ‘t Loopveld te ontwikkelen met 

buurtgemeenten inclusief bewoners en bedrijven? 

Vanuit het project zien we deze opgave. We zullen dit ook vanuit dit project terugkoppelen 

aan de betrokken organisaties. 

 

Kijk goed naar het ruiterpad in het gebied! Hebben jullie contact gehad met de 

ruitersporters? 

Opmerking genoteerd. Er is apart nog geen contact geweest met de ruitersport, maar is op 

voorhand ook niet uitgesloten geweest. Juist deze avond is er voor om dit op te halen. In het 

huidige plan zijn alle recreatieve paden behouden gebleven, ook voor de paardensport. 

 

Koppelen jullie deze avond nog terug aan de bewoners ? 

Ja. Afgesproken om met circa 3 weken een verslag aan de aanwezigen rond te sturen die hun 

emailadres hebben genoteerd. 

 

 

 



3. Toelichting idee en ontwerp  

 

De nieuwe golfholes komen in een drassig gebied te liggen. Je kunt daar in de winter niet 

lopen. Is daar rekening mee gehouden? 

Daar wordt rekening mee gehouden. Het aanleggen van drainage waar dat nodig is wordt in 

de werkzaamheden meegenomen mits het zover komt. Uiteindelijk wordt het gebied beter 

toegankelijk dan nu het geval is.  

 

Dit gebied is door de provincie aangewezen als een weidevogelgebied. Dit gaat niet samen 

met de aanleg van golfholes. 

Vanuit de zaal wordt deze vraag beantwoord door de aanwezig boswachter van Landschap 

Noord Holland, Lothar Valentijn. Weidevogels houden juist niet van bos en bomen. Het 

voorgestelde plan en de benodigde investeringen daarvoor hebben juist een positieve 

uitwerking op de weidevogels. In het voorstel worden zieke essen en een aantal wilgen 

gekapt. Dit betekent op die plekken meer ruimte voor de weidevogels.  

 

Is het beoogde gebied geen weide vogel gebied ? 

Nee 

 

Hoe kan het dat ik nooit weide vogels zie in het gebied ? 

Dat komt door de aanwezigheid van de bomen. Weidevogels hebben open weilanden nodig. 

Daarnaast is de aanwezigheid van (aangelijnde) honden ook een reden waarom er minder 

dieren zichtbaar zijn. 

 

Gaat er bos weg? 

Op enkele plaatsen worden in het plan bomen gekapt. Op andere plaatsen in het perceel 

worden bomen terug geplant.  

 

Er lopen nu koeien. Van wie zijn die eigenlijk? 

Van de huidige pachter. 

 

Opmerking uit de zaal.  

Golf op het sportpark wordt gevaarlijk.  Het veiligheid issue wordt nog wel eens vergeten. 

Opmerking genoteerd. 

 

Wordt er ook gegolft met kunstlicht?  Komt er ook verlichting? 

Er is geen specifieke golfverlichting en deze komt er ook niet. 

 

Zijn er regels of normen voor afstanden voor golfbanen in relatie tot andere 

gebruikers/sporters/wandelaars? 

De betrokken landschapsarchitect heeft in het plan rekening gehouden met deze 

onderwerpen. 

 

 

 


