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In het voorjaar van 2007 ontdekten mijn vriendin en ik, wandelend langs de Amstel, volkstuinpark 
Amstelglorie. Niet lang daarna waren wij de trotse bezitters van een overwoekerde bamboe-tuin met 
uitzicht op de sneltram. Nu, tien jaar en twee kinderen later is de tuin een onmisbare plek geworden 
voor ons jonge gezin, een plek waar wij de drukte van de stad kunnen ontvluchten en onze kinderen in 
het groen kunnen opgroeien. 
Met de bouwplannen van Koers 2025 kwam het besef hóe belangrijk Amstelglorie is voor ons leven 
in de stad en ik wilde daarom graag iets extra’s doen. Toen onze gemeenschappelijke tuin ‘De 
Hemkerhof’ dan ook op zoek was naar een nieuwe coördinator heb ik dit met beide handen 
aangegrepen. 
Daarnaast hebben vijf enthousiaste mede-tuinders en ik tijdens de voorjaars ALV 2017 de werkgroep 
vernieuwing in het leven geroepen. Wij richten ons op het behoud van het park.  
  
Mijn voornaamste doel dit jaar op ‘De Hemkerhof’ was om wat leven in de brouwerij te brengen. We 
hebben dit jaar dan ook meer dan twintig activiteiten georganiseerd; van het bouwen van een 
leemoven tot een zesdelige reeks ‘wildkoken’, van een kindertheaterfestival tot een tentoonstelling 
‘Amstelglorieschatten’. 
Met de werkgroep vernieuwing hebben wij een enquête ontwikkeld. Deze hebben we vanaf begin 
september, iedere zaterdag na de werkbeurt, onder de aandacht van de tuinders gebracht. 
  
Misschien wel het belangrijkste dat ik afgelopen jaar geleerd heb, en dit klinkt misschien simpel, is 
hoe goed het is om gewoon dingen te doen. De politiek, van de VVD tot Groen Links, heeft ons de 
opdracht gegeven ons park te vernieuwen zodat we een grotere rol kunnen spelen voor de stad. Hoe 
we dit moeten gaan doen, daar is geen kant-en-klaar antwoord op. De enquête kan als beginpunt 
dienen, een toekomstvisie kan ons richting geven en kan dienen als punt aan de horizon  maar juist 
door het organiseren van activiteiten en het ontwikkelen van andere initiatieven die ons park 
verfraaien of onze biodiversiteit versterken kunnen wij ontdekken wat bij ons park past; wat de 
mogelijkheden zijn maar ook waar we tegenaan kunnen lopen. 
Daarnaast breng je door dingen te doen mensen bij elkaar en daarmee creëer je een broedplaats voor 
nieuwe ideeën 
  



Ik ben natuurlijk niet de enige die iets extra’s doet. Heel veel mensen zijn al bezig; in commissies, 
werkgroepen of individueel en daarnaast is er bij heel veel mensen, hoe beperkt zij soms ook zijn in 
hun tijd, de bereidheid om iets te doen voor het park (soms al heel concreet). 
Ik zie het als een taak van het bestuur om de ideale omstandigheden te creëren waaronder deze 
initiatieven tot bloei kunnen komen; aan de ene kant door mensen de weg te wijzen op het park en 
mensen met elkaar in contact te brengen om tot een betere samenwerking te komen, aan de andere 
kant door mensen de vrijheid en het vertrouwen te geven om hun initiatieven tot ontplooiing te 
brengen. Dit is een van de taken die ik als bestuurslid op mij zou willen nemen 
 
De komende jaren wil ik doorgaan met het organiseren van verschillende activiteiten op ons park. Ik 
hoop daarnaast gekozen te worden in een groot, nieuw bestuur dat zich richt op de moeilijke maar 
mooie opdracht die voor ons ligt. 
  
  

 
 




