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Onderwerp 

 
Beantwoording schriftelijke vragen van de leden De Jong en Nadif inzake 
(commerciële) sportactiviteiten in kinderspeeltuinen. 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders  
 

Toelichting door vragenstelsters: 
 
De fractie van GroenLinks ontvangt signalen van overlast door commerciële 
sportgroepjes zoals bootcamps die gebruik maken van speelruimte voor kinderen in 
parken. De openbare ruimte staat op dit soort plekken onder druk, zeker in de drukke 
zomermaanden. Ook Het Parool berichtte er onlangs over1. Vooral in het Vondelpark 
lijkt de overlast het meest merkbaar. Hier worden bij het kinderbadje erg veel 
bootcamps georganiseerd.  
 
Gezien het vorenstaande hebben de leden De Jong en Nadif, beiden namens 
de fractie van GroenLinks, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor 
de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen aan het college van 
burgemeester en wethouders gesteld: 
 
1. Is het college bekend met het probleem van (commerciële) sportgroepjes zoals 

bootcamps die gebruik maken van speelruimte voor kinderen in parken? 
 

Antwoord: 
Ja. 

 
2. Klopt het dat op sommige momenten de speelruimte en ruimte rondom het 

kinderbadje in het Vondelpark dusdanig veel wordt gebruikt door (commerciële) 
sportgroepjes, dat er geen ruimte meer is voor kinderen om te spelen? 

 
Antwoord: 
Zie het antwoord op vraag 3.  

 
3. Hoeveel klachten hierover heeft het college in 2019 tot nu toe ontvangen? En in 

2018? 
 
Antwoord: 
In 2018 zijn er 9 meldingen van overlast binnen gekomen over sporters en 
bootcampers in het Vondelpark. Van de 9 meldingen betreft het 1 melding over 

                                                   
1 https://www.parool.nl/amsterdam/commerciele-sportbedrijfjes-eisen-openbare-ruimtes-
op~bcc9057b/ 
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drukte door sporters en bootcampers in de speelruimte en ruimte rondom het 
kinderbadje in het Vondelpark waardoor er beperkte/geen ruimte was voor 
kinderen. 
 
In 2019 ( 1 januari tot en met 31 augustus) zijn er tot nu toe 11 meldingen van 
overlast door sporters en bootcampers binnengekomen. Van de 11 meldingen 
betreft het 3 meldingen over drukte door sporters en bootcampers in de 
speelruimte en ruimte rondom het kinderbadje in het Vondelpark waardoor er 
beperkte/geen ruimte was voor kinderen. 
 

4. Wat zijn de mogelijkheden om (commerciële) sportgroepjes te verbieden in 
speeltuinen en plekken in de openbare ruimte die bedoeld zijn voor kinderen? 
 
Antwoord: 
Artikel 2.50 APV inzake ‘Diensten op of aan de weg’ heeft betrekking op 
commerciële activiteiten in de openbare ruimte. Dit artikel is tot nu toe 
voornamelijk gebruikt om diensten te reguleren die tegen betaling worden 
aangeboden op de openbare weg, waarbij klanten op de openbare weg 
worden geworven. Volgens de ruimere uitleg van het artikel, waarbij ook 
iedere vorm van verlenen van diensten niet is toegestaan, zouden veel 
activiteiten die als ‘normaal’ worden beschouwd en in lijn zijn met de functie 
van de openbare ruimte, verboden zijn. Die ruime uitleg is van de kant van de 
gemeente tot nu toe nog niet vaak gehanteerd. Wanneer ervaringen met 
specifieke vormen van dienstverlening daar aanleiding toe gaven is daar in 
het verleden wel specifiek beleid of regelgeving voor gemaakt, denk aan de 
rondvaartsector, taxi’s en alternatief personenvervoer of 
groepsrondleidingen.   

 
Het college ziet op dit moment geen reden om sportgroepjes te reguleren en 
is dus niet voornemens specifieke regelgeving op te stellen voor 
(commercieel) sporten in groepsverband in de openbare ruimte. 
Multifunctioneel gebruik van openbare ruimte is iets wat gestimuleerd wordt 
vanuit de gemeente en in overeenstemming is met de Visie Openbare Ruimte 
(2017). De speelruimte in parken wordt op deze manier multi functioneel 
gebruikt en op veel momenten (’s avonds, ‘s ochtends vroeg, bij slecht weer) 
levert dit geen conflicten op tussen gebruikers. Op drukke momenten 
verwachten we dat gebruikers op redelijke wijze rekening met elkaar houden 
in de openbare ruimte.  

 
5. Indien er geen formeel verbod mogelijk is, is het college dan bereid om andere 

maatregelen te treffen om de overlast te beperken? Bijvoorbeeld door bordjes te 
plaatsen die commerciële sportactiviteiten ontmoedigen, met teksten zoals: “Deze 
ruimte is bedoeld voor kinderen. Houd daar a.u.b. rekening mee!”  
 
Antwoord: 
Een dergelijk bord staat al bij het pierenbad in het Vondelpark met de tekst dat 
sporters te gast zijn en kinderen voorrang hebben. De stadsdeelbesturen 
beoordelen op basis van hun gebiedskennis of dergelijke borden ook op andere 
locaties nodig en nuttig zijn.  
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6. Wat voor mogelijkheden ziet het college om sportinitiatieven in de openbare 
ruimte te faciliteren, zodat zij geen gebruik hoeven te maken van speelruimte die 
bedoeld is voor kinderen? 

 
Antwoord: 
De gemeente zet in op het realiseren van een sport- en beweegvriendelijke 
openbare ruimte in lijn met de Sportvisie Amsterdam 2025, vastgesteld in 2016. 
Ook vanuit het programma De Bewegende Stad en de Amsterdamse 
Beweeglogica (2016) wordt hierop ingezet. En in het Coalitieakkoord geeft het 
college aan in te willen zetten op het stimuleren van sporten in de openbare 
ruimte door vaker sporttoestellen te plaatsen, de openbare ruimte uitdagend en 
veilig te maken om te spelen of sporten. 
 
In de afgelopen jaren zijn in de stad op diverse plekken nieuwe sportfaciliteiten in 
de openbare ruimte gerealiseerd. Zo zijn bijvoorbeeld rond de entree van het De 
Mirandabad sporttoestellen met kluisjes en een waterpunt geplaatst en zijn langs 
de route van de Sportas objecten specifiek voor bootcamp geplaatst. Ook in het 
Flevopark en op het Marineterrein zijn nieuwe sporttoestellen gerealiseerd. In het 
Osdorppark is in 2017 het Barzquad calisthenics park geopend en in 2018 in 
Venserpolder het Bijlmer Barz calisthenics park. In stadsdeel Oost worden sinds 
2018 containers met sportvoorzieningen geplaatst in parken. Langs de Sloterplas 
zijn de I Amsterdam-letters omgetoverd tot een freerun-parcours. Een overzicht 
van openbare sportplekken, inclusief plekken voor bootcamp en fitness, is te 
vinden op: https://kaart.amsterdam.nl/sport 
 
Het college zet deze lijn de komende jaren voort om het aantal sportplekken in de 
openbare ruimte verder uit te breiden. 
  

Burgemeester en wethouders van Amsterdam 
  

Femke Halsema, burgemeester Peter Teesink, secretaris 
  
 


