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Skateparksysteem Amsterdam urbansports stad 
 

 
 

een netwerk van gevarieerde, elkaar complementerende skate- en BMX-voorzieningen 
 

24 XS   (tot 250m2)   buurtniveau, skatespot 
08 Small  (tot 500m2)   wijkniveau, klein skatepark 
03 Medium  (500 - 1000m2)  stadsdeel, medium skatepark 
01 Large  (1000 - 2500m2)  stedelijk, middelgroot skatepark 
01 X Large (2500 - 3500m2) stedelijk, groot skatepark 
01 XX Large  (3500 m2 < )   internationaal urbansportscentrum 
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Skateparksysteem Amsterdam urbansports stad 
 
Een skateparksysteem schept de infrastructuur waarmee urbansporters hun sport kunnen 
uitoefenen, ongeacht het niveau van de sporter of waar deze zich in Amsterdam bevindt.  
Een netwerk van urbansports voorzieningen bestaat uit een aaneenschakeling van 
verschillende typen skate- en BMX-voorzieningen waarbij 7 verschillende typen kunnen 
worden onderscheiden; een skateaanleiding, een skatespot, een klein skateparkje op 
wijkniveau, een skatepark op stadsdeelniveau, een multifunctionele voorziening op stedelijk 
niveau en multifunctionele faciliteiten op nationaal en op internationaal niveau.  
 
1 Skate aanleiding, voorzieningen geïntegreerd in openbare ruimte ( Micro ) 
Kleinschalig toestel voor de sub-discipline van ‘real-street’ waarbij het toestel ogenschijnlijk 
naadloos overloopt in de openbare ruimte. Een skate aanleiding kan ook bestaan uit op 
skate- en BMX-gebruik aangepaste stedelijke inrichting. Voorbeelden hiervan zijn zitbankjes 
aangepast met een stalen hoekprofiel op detailonderdelen waarop wordt ‘gegrind’ en 
‘geslide’, een trapleuning met afmetingen die het geschikt maken voor skate- en BMX-
gebruik en speciaal voor urbansports gebruik aangebrachte hoogteverschillen & muurtjes.  
 
2 Skatespot, kleine voorziening op buurt niveau ( XS ) 
Een toestel of een samenstelling van verschillende kleinschalige skate toestellen bedoeld 
voor één specifieke discipline; óf street, óf transition. Skatespots zijn met name voor 
beginnende skaters en BMX-ers geschikt om basis vaardigheden te leren. 
 
Doelstelling is om één skatespot per vijf buurten aan te bieden. Door in één van de vijf 
Amsterdamse buurten te voorzien in een skatespot staan beginnende skaters en BMX-ers 
binnen de radius van drie buurten in verbinding met een skatespot. 
 
3 Klein skatepark, kleine voorziening op wijk niveau ( S ) 
Een groter element of een samenstelling van verschillende skate toestellen ontworpen 
volgens de voorkeuren van één specifieke discipline. Een klein skatepark biedt meer 
uitdaging dan een skatespot maar concentreert zich vanwege de beperkte omvang op ofwel 
inlineskate-, ofwel skateboard- danwel BMX-voorkeuren. Een goed ontworpen klein 
skatepark kan door iedere discipline worden gebruikt maar in de ontwerpfase wordt een 
duidelijke keuze gemaakt voor één sub-discipline.  
 
Doelstelling is om één kleine wijkvoorziening per 80.000 inwoners aan te bieden. 
 
4 Medium skatepark, voorziening op stadsdeel niveau ( M ) 
Een samenstelling van verschillende elementen waarbij het ontwerp de wensen van 
meerdere disciplines vertegenwoordigd. Het ontwerp biedt voldoende ruimte en variatie 
voor beginnende skaters en BMX-ers die hun vaardigheden willen uitbreiden terwijl 
gebruikers met meer ervaring ook voldoende worden uitgedaagd. Een skatepark van 
gemiddelde grootte vergt een oppervlak van 500m2 tot 1000m2. 
 
Doelstelling is dat ieder stadsdeel één medium groot skatepark heeft. 
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5 Middelgroot skatepark, voorziening op stedelijk niveau ( L ) 
Een skatepark op stadsdeelniveau is een samenstelling van verschillende elementen waarbij 
street en transition allebei goed zijn vertegenwoordigd. Een middelgroot skatepark moet 
plaats bieden aan flankerende voorzieningen zoals een boulderrots, een 3x3 veldje of een 
parcours samenstelling. Om dit verschillende ruimtegebruik  
en de afzonderlijke voorkeuren op elkaar af te kunnen stemmen & in het ontwerp te 
vertalen is een oppervlak tussen de 1000m2 en 2500m2 nodig. 
 
Doelstelling is om één middelgrote faciliteit per windrichting te realiseren (N-O-Z-W). 
 
6 Stadsdeel overstijgend skatepark, voorziening op nationaal niveau ( XL )  
Een multifunctionele sportvoorziening gesitueerd in een openbaar stadspark.  
Om alle verschillende disciplines en flankerende urbansports voorzieningen op elkaar af te 
stemmen in één geïntegreerd ontwerp is een oppervlak van 2500m2 tot 3500m2 nodig. 
 
Doelstelling is om één grote, multifunctionele faciliteit in Amsterdam te realiseren. 
 
7 Skatepark met internationale aantrekkingskracht ( XXL ) 
Een XXL skatepark is zoals het stadsdeel overstijgende skatepark  
maar dan met meer oppervlak, meer unieke eigenschappen & meer  
gecombineerde functies waardoor deze voorziening behalve een grotere  
capaciteit ook mogelijkheden biedt voor internationale evenementen.  
 
Doelstelling is om één ambitieuze faciliteit met internationale  
aantrekkingskracht in Amsterdam te realiseren. 
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Skate- en BMX-infrastructuur Amsterdam 2018 
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XS: kleine skate- en BMX-voorzieningen op buurtniveau 
 

 
 
 
24 XS   (tot 250m2)   buurtniveau, skatespot 
 
XS staat voor een kleine skatevoorziening op buurtniveau tot 250 m2 waarvan het 
skateparksysteem er 1 in elke 5 Amsterdamse buurten opneemt. Amsterdam telt 142 
buurten wat neerkomt op 28 XS skatevoorzieningen. In de huidige situatie worden  
4 XS voorzieningen goed gewaardeerd wat neerkomt op 24 nog te realiseren kleine 
skatevoorzieningen op buurtniveau.  
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S: kleine skate- en BMX-voorzieningen op wijkniveau 
 

 
 
 
24 XS   (tot 250m2)   buurtniveau, skatespot 
08 Small  (tot 500m2)   wijkniveau, klein skatepark 
 
S staat voor een kleine skatevoorziening op wijkniveau van tussen de 250 en 500 m2, het 
skateparksysteem neemt 1 kleine voorziening op wijkniveau op per 80.000 inwoners. 
Amsterdam telt circa 853.000 inwoners wat neerkomt op 11 skatevoorzieningen op 
wijkniveau. In de huidige situatie worden 3 S voorzieningen goed gewaardeerd wat 
neerkomt op 8 nog te realiseren S skatevoorzieningen.  
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M: middelgrote skate- en BMX-parks op stadsdeelniveau 
 

 
 
 
24 XS   (tot 250m2)   buurtniveau, skatespot 
08 Small  (tot 500m2)   wijkniveau, klein skatepark 
03 Medium  (500 - 1000m2)  stadsdeel, medium skatepark 
 
M staat voor een middelgrote skatevoorziening op stadsdeelniveau van tussen de 500 en 
1000 m2. Het skateparksysteem bevat 1 middelgrote voorziening op stadsdeelniveau per 
stadsdeel. Amsterdam heeft 7 stadsdelen, in de huidige situatie worden 4 Medium skate-
parks goed gewaardeerd wat 3 nog te realiseren Medium skatevoorzieningen betekent. 
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L: grote skate- en BMX-voorzieningen op stadsniveau 
 

 
 
 
24 XS   (tot 250m2)   buurtniveau, skatespot 
08 Small  (tot 500m2)   wijkniveau, klein skatepark 
03 Medium  (500 - 1000m2)  stadsdeel, medium skatepark 
01 Large  (1000 - 2500m2)  stedelijk, groot skatepark 
 
Omstreeks september 2018 wordt het circa 1300m2 grote pauze- en skatelandschap van het 
Metis Montessori Lyceum gebouwd. Dit betekent dat er volgens het skateparksysteem nog 1 
skate- en BMX-voorziening op stedelijk niveau moet worden gerealiseerd. 
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XL: grote skate- en BMX-voorzieningen op nationaal niveau 
 

 
 
24 XS   (tot 250m2)   buurtniveau, skatespot 
08 Small  (tot 500m2)   wijkniveau, klein skatepark 
03 Medium  (500 - 1000m2)  stadsdeel, medium skatepark 
01 Large  (1000 - 2500m2)  stedelijk, middelgroot skatepark 
01 XLarge (2500 - 3500m2) stedelijk, groot skatepark 
 
De Urbansportszone, een multifunctioneel skatepark met nationale  
aantrekkingskracht, wordt gebouwd op Zeeburgereiland en moet in 2019 gereed zijn. 
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XXL: indoor urbansportscentrum op internationaal niveau 
 

 
 
24 XS   (tot 250m2)   buurtniveau, skatespot 
08 Small  (tot 500m2)   wijkniveau, klein skatepark 
03 Medium  (500 - 1000m2)  stadsdeel, medium skatepark 
01 Large  (1000 - 2500m2)  stedelijk, middelgroot skatepark 
01 X Large (2500 - 3500m2) stedelijk, groot skatepark 
01 XX Large  (3500 m2 < )   internationaal, groot urbansportscentrum 
 
Zie het aanbevelingsrapport ‘Meerjarenplan Amsterdam urbansports stad’  
voor meer informatie over het multifunctionele indoor urbansportscentrum.  


