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Kernkwaliteiten Tuinpark Amstelglorie  
 
 
 
Hoogwaardige natuur met veel variatie.  
Net als de andere Amsterdamse tuinparken zet Amstelglorie gericht in op diverse en gevarieerde 
natuur, van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Het is een park waar dieren, planten en mensen op 
harmonieuze manier samenleven en waar we proberen om een hoogwaardige leefomgeving te 
realiseren. Het betekent uiteraard ook dat we zo natuurlijk mogelijk proberen te tuinieren.  
 
Actief omgaan met de natuur (interactie, zelf wroeten. bewegen)   
In tuinparken staat actief omgaan met de natuur centraal. Het zijn plaatsen waar je in de aarde 
wroet, iets zaait of oogst. In marketingtermen is dat ons Unique Selling Point. Het onderscheidt ons 
van openbare parken. Actief omgaan met de natuur heeft ook een educatieve component (je leert 
van alles over de natuur, of je kan wat je geleerd hebt weer doorgeven aan anderen, kinderen 
bijvoorbeeld.) Verder heeft actief omgaan met de natuur ook nadrukkelijk een 
gezondheidscomponent (het houdt je in beweging, fit en gezond).   
 
Nadruk op rust en stilte 
Tuinparken zijn groengebieden waar de nadruk ligt op rust en stilte. Ook dat onderscheidt ons van 
een gemiddeld openbaar park, en zeker van drukkere, openbare parken zoals Vondelpark, 
Oosterpark en Westerpark. Die zijn de afgelopen decennia uitgegroeid tot publieke knooppunten,  
waar je minder voor de rust komt, maar eerder om een concert of festival mee te pakken, te BBQ-en 
of te zien en gezien te worden. Voor wie wel rust zoekt, of gaat voor kleinschaliger (lees: minder 
massale) vormen van natuurbeleving, vormen volkstuinparken een mooi alternatief.      
 
Ligging op de kop van de Amstelscheg 
Amstelglorie ligt op de kop van de Amstelscheg, een hele markante locatie aan de zuidkant van de 
stad. Het tuinpark vormt een scharnierpunt tussen stad en platteland, fungeert als een 
toegangspoort/entree tot het buitengebied langs de Amstel en het Groene Hart.  
 
Lokale voedselproductie 
Als volkstuinpark is Amstelglorie een schakel in de lokale voedselproductie. Misschien nog geen grote 
schakel, maar in potentie wel een belangrijke. Tuinieren en voedselproductie zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden en het verbouwen van eigen groente of fruit biedt een aantal bijkomende  
voordelen. In het tuinpark kan je zien waar je voedsel vandaan komt en hoe het groeit 
(voedselbewustzijn). Verder stimuleert moestuinieren tuinders om gebruik te maken van wat elk 
seizoen te bieden heeft, en op een gezonde, evenwichtige manier de ‘vruchten van de natuur’ te 
plukken. Tenslotte kunnen we als tuinpark bijdragen aan korte voedselketens en aan het 
terugdringen van het aantal voedselkilometers.   
 
Gemeenschapszin (verenigingsleven, sociale verbondenheid).  
Amstelglorie is behalve een tuinpark ook een gemeenschap, waar mensen elkaar ontmoeten, 
bijvoorbeeld tijdens de werkbeurten, in de soos of tijdens culturele of tuin-gerelateerde 
evenementen. Het is een plek waar je niet alleen verbonden bent met de natuur, maar ook met 
elkaar. Bovendien is Amstelglorie een vrijwilligersorganisatie waar we in gezamenlijkheid vormgeven 
aan het park, en aan alle extra’s die het hier de moeite waard maken. Samen is daarbij een 
sleutelwoord.  
 
 



Kernkwaliteiten Tuinpark Amstelglorie – juni 2019 – pagina 2 van 2 

 
De zeggenschap over een eigen stukje grond 
Amstelglorie biedt veel tuinders een ‘goed’ dat in de stad meestal niet kennen: de zeggenschap over 
een eigen stukje grond. Ze kunnen zelf bepalen hoe ze vorm geven aan hun tuin, aan buiten leven, 
moestuinieren of groene recreatie. Door de eigen buitenruimte zijn volkstuinen, zeker voor gezinnen 
met jonge kinderen, vaak een belangrijke factor op het gebied van leefbaarheid. Zonder deze 
voorzieningen is het in een steeds verder verdichtende stad moeilijk om het vol te houden.       
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