
 

Beste tuinder, 
 
In de voorjaarsvergadering van dit jaar informeerden we je over planvorming rond de snelweg A2. 
Op https://amsterdam.notubiz.nl/document/7895915/1/09012f9782a354f7 kun je de eindrapportage 
van het 'Haalbaarheidsonderzoek Nieuwe A2 Entree' lezen. 
 
Uit het kaartje op pagina 6 zou je kunnen afleiden dat Amstelglorie opnieuw bestempeld is als 
'strategische reservering wonen'. Uiteraard hebben wij hierover contact opgenomen met de 
gemeente Amsterdam. 
 
Door verschillende vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam is ons bevestigd dat het 
kaartje dat gebruikt is een kaartje uit een oud document is. Opgesteld voordat Amstelglorie uit de 
strategische reserve is gehaald. Men gaf aan dat het gebruik van dit kaartje ongelukkig is en de 
betreffende afdeling is geadviseerd in een volgende versie een geactualiseerd kaartje te gebruiken. 
 
De brief welke wethouder Van der Burg in januari 2017 aan het bestuur van Tuinpark Amstelglorie 
heeft gestuurd waarin hij bevestigde dat de strategische reservering van Amstelglorie voor 
woningen is komen te vervallen, blijft gewoon geldig, zo gaf men aan. Lees meer over deze brief 
op https://www.amstelglorie.nl/amstelglorie-uit-de-strategische-reserve/ 
 
Er is dus geen reden voor ongerustheid naar aanleiding van dit kaartje. Uiteraard blijven wij de 
ontwikkeling van plannen rond de A2 (en alle andere ontwikkelingen die mogelijk betrekking 
kunnen hebben op Amstelglorie) nauwlettend volgen. 
 
Wel gaf men aan dat bij de gemeente de ambitie overeind blijft om tuinpark Amstelglorie en de 
oostelijke kop van de Amstelscheg beter te verbinden met haar omgeving en de stad en om het 
groengebied voor een breder recreatief gebruik door te ontwikkelen. 
 
Met het aannemen van de visie van Amstelglorie in de bijzondere ledenvergadering van 13 juli jl. 
hebben de leden van Amstelglorie het belang onderstreept om stappen te zetten in de richting van 
recreatief medegebruik van Amstelglorie door derden. 
 
Zoals we in de bijzondere ledenvergadering hebben afgesproken zullen we met elkaar, leden en 
bestuur, samen invulling geven aan die visie, waarbij we zorgen, bijvoorbeeld rond (sociale) 
veiligheid, zorgvuldig zullen meewegen. Wij nodigen je van harte uit om mee te blijven denken en 
mee te blijven praten over de toekomst van Amstelglorie. Laten we er met elkaar een groot succes 
van maken! 
 
Namens het bestuur, 
 
Erik Teusink 
voorzitter 
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