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Agenda

n Duurzaamheid in Amsterdam
n Programma Sport & Duurzaamheid
n 3 programmalijnen met projecten: 

– Duurzaam gemeentelijk sportvastgoed
– Duurzame sportverenigingen
– Duurzame sportparken

n Communicatie
n Oproep en vragen



Duurzaamheid in Amsterdam

“Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering
merkt en de laatste generatie die er wat aan kan doen. Als we willen dat
Amsterdam bij haar achthonderdste verjaardag nog altijd in blakende
gezondheid verkeert, moeten we nu stevige keuzes durven maken. We
streven ernaar om de groene koploper van Nederland en Europa te
worden.”

Een nieuwe lente en een nieuw geluid, coalitieakkoord Amsterdam (2018)
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Doelstellingen 

n In 2030 is de eigen organisatie (bedrijfsvoering en vastgoed) klimaatneutraal
en aardgasvrij;

n In 2040 is de stad aardgasvrij;
n In 2030 is gemeente Amsterdam 50% circulair, en in 2050 100% circulair;
n In 2050 is Amsterdam een klimaatbestendige stad en klimaatneutraal;
n In 2030 is al het verkeer uitstootvrij en voldoet Amsterdam aan de WHO 

normen voor schone lucht. 
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Duurzaamheid binnen  
Sport in Amsterdam
n Sport heeft een grote 

duurzaamheidsopgave

n Maar bereikt veel Amsterdammers

n Sport gaat over planvorming t/m 
beheer en heeft een sterke 
uitvoeringsorganisatie

n Duurzaamheid wordt net als Sport 
vaak gekoppeld aan gezondheid



Programma Sport & Duurzaamheid 
n Programma om te versnellen, initiëren, opschalen, faciliterenà

inbedden in organisatie: het nieuwe normaal;

n Drie programmalijnen:
– Duurzaam gemeentelijk sportvastgoed (hallen en zwembaden)
– Duurzame buitensportverenigingen 
– Duurzame sportparken 



1. Duurzaam sportvastgoed
n Eigen gemeentelijk vastgoed voor 2030 

van het gas en klimaatneutraal

n Op elk geschikt dak zonne-energie

n Circulair inrichten, slopen en bouwen van 
sportvastgoed

n Sportvastgoed grootverbruiker van 
energie
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1. Duurzaam sportvastgoed
Aardgasvrij en energiezuinig
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n De Mirandabad

n De Appollohal

n Het Brediusbad



1. Duurzaam sportvastgoed
Zonnepanelen

n Europese aanbesteding 2018

n 12 sportpanden, waaronder 3 
monumenten

n Meer dan 1,5 MWP vermogen

n Next step: zon PV boven parkeren of 
over velden



1. Duurzaam sportvastgoed
Circulair

n Hergebruik vloer velodrome
n Gebruikers en architecten
n Donatie aan Jeugdfonds Sport / m2

n Aandenken voor gebruikers: 
(lokalefondsen.mijnjeugdfondsactie.nl/actie/velodrome-
herinneringsplankje)
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2. Duurzame sportverenigingen
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n Verduurzamen buitensportverenigingen: 
advies en loket;

n Zonnepanelen op 
buitensportverenigingen;

n Gescheiden afvalinzameling.

amsterdam.nl/sport/duurzaam



2. Duurzame        
sportverenigingen 
KNVB fietspilot

n Samenwerking met KNVB GO om 
mobiliteitsdruk bij parken te 
verminderen en gezondheid, 
schone lucht te bevorderen

n Doel: Jeugd op de fiets naar de 
Regiocup



3. Duurzame sportparken

n Ophef in politiek : Kunstgrasnota 

n LED veldverlichting

n Wagenpark verduurzamen
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3. Duurzame sportparken
Ecologisch beheer

n Nulmeting ecologisch beheer 
sportparken (Green Label)

n Chemievrij en datagestuurd

n Klimaatadaptieve beplanting

n Biodiversiteit bevorderen
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3. Duurzame sportparken
Circulaire velden

n Diverse pilots en innovaties:
– Materiaal: Bio-based, composteerbaar, 

gerecyclede materialen, demontabel
– Energie: zonne-energie, warmte opwek 

onder veld, accu’s 
– Water: opslag en buffering, capillair, 

hergebruik regenwater

n Raamcontract kunstgras, kans voor borgen 
van innovaties à kom met ideeën! 



Communicatie 
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nhttps://youtu.be/cOs5aHgeeV8

https://youtu.be/cOs5aHgeeV8


Oproep en vragen?!


