7 argumenten
voor het behoud van Amstelglorie

In juni wil de gemeente met ‘Koers 2025’ Tuinpark Amstelglorie uit de hoofdgroenstructuur halen om hier 1500 woningen te bouwen. Maar deze 21 hectare groen aan
de kop van de Amstelscheg, vormt juist een groene long voor de stad.
Waarom moet Amstelglorie behouden
worden voor Amsterdam?

1

Gezond groen voor alle Amsterdammers
Groen in de buurt zet aan tot bewegen. Amstelglorie
biedt met zijn 440 tuinen en ruim 21 hectare groen
(ruim de helft openbaar) al bijna 65 jaar recreatieve
ruimte aan duizenden Amsterdammers uit alle lagen
van de bevolking: tuinders, kinderen, kleinkinderen,
schoolklassen, bezoekers, wandelaars, joggers en andere stedelingen. Zij kunnen op ons tuinpark, dat overdag vrij toegankelijk is, actief ontspannen.

Groene long
2 Amstelglorie
en de Amstelscheg (tussen Utrechtsebrug
en Ouderkerk a/d Amstel) vormen een groene long
voor de stad. Amsterdam heeft de meest vervuilde
lucht van heel Nederland, bleek uit recente metingen.
Ons park produceert zuurstof en onze 1500 bomen
halen fijnstof uit de lucht. Het groen en water van
Amstelglorie verminderen de hitte in de stad en zorgen voor afwatering in tijden van stijgende neerslag.
Onmisbare natuur voor een leefbare stad!

Rijke flora en fauna
3 Amstelglorie
heeft een rijke biodiversiteit van planten
en dieren, zeldzaam voor Amsterdam, waaronder 82
vogelsoorten waarvan 48 broedvogels. Onze sloten en
singels, met een totale lengte van 5,5 kilometer, kennen
een grote verscheidenheid aan waterleven. Die rijke
biodiversiteit verdwijnt als hier wordt gebouwd.

& buiten spelen
4 Educatie
Voor jonge Amsterdammers is Amstelglorie vaak
de eerste kennismaking met natuur. Via school, in
onze natuureducatieprogramma’s, of omdat hun
(groot)ouders of vriendjes er een tuintje hebben.
Natuureducatie en natuurlijke speelgelegenheden
leveren een wezenlijke bijdrage aan de gezondheid en

het leerklimaat voor kinderen. Behoud deze gezonde
speel- en ontdekplek voor alle kinderen uit de omliggende stadswijken!

Betaalbaar voor iedereen
5 Een
huisje op Amstelglorie is betaalbaar want speculatie is niet toegestaan. Een onafhankelijke commissie
bepaalt de prijs, prijsstijgingen zijn niet mogelijk: de
plaats op de wachtlijst bepaalt wie een huisje krijgt. De
jaarlijkse pacht is laag en vrijwillige tuinwerkbeurten
houden de onderhoudskosten van het park beperkt.
Amstelglorie kent een rijk verenigingsleven. Ons
tuinpark is een voorbeeld van een ongedeelde stad.
Bereikbaar en betaalbaar voor alle inkomens in een tijd
waarin grondprijzen allesbepalend zijn en het rendementsdenken overheerst.

Culturele waarde
6 Amstelglorie
kent in zijn bijna 65-jarig bestaan een
rijke historie van kleurrijke bewoners, waaronder Jan
Wolkers. Hij schreef hier tussen 1972 en 1980 diverse
romans en dagboeken, waarin Amstelglorie niet onvermeld bleef. Zijn huisje staat er nog steeds en wordt
opgeknapt tot gastschrijvershuisje. Veel hedendaagse
kunstenaars en schrijvers benutten hun huisjes op
Amstelglorie als atelierruimte. Ook bezit Amstelglorie
tientallen monumentale stenen huisjes.

Genoeg alternatieven
7 De
stad heeft woningen nodig, dat begrijpen wij als
Amsterdammers maar al te goed. Toch zijn er genoeg alternatieve locaties, van IJburg tot Zuid-Oost.
Bovendien staat in Amsterdam zo’n 15 procent van
de kantorenvoorraad leeg: ruim 1 miljoen vierkante
meter! Rijksbouwmeester Floris Alkemade is voorstander van verbouwen van bestaande panden. En zijn de
1500 woningen die op de 21 hectare van Amstelglorie
gepland staan straks wel betaalbaar voor alle
Amsterdammers? Want zij kunnen hier nu goedkoop
of zelfs gratis recreëren als tuinder of bezoeker.

Amstelglorie moet blijven om Amsterdam
leefbaar te houden: voor alle Amsterdammers!
Steun ons en teken de petitie! www.petities.nl/petitions/geen-woonwijk-op-tuinpark-amstelglorie
Op de hoogte blijven?
DuurzaamAmstelglorie @DuurzaamAG
Meer informatie? www.amstelglorie.nl

