
Tuinpark Amstelglorie
Jan Vroegopsingel 7
1096 CN  Amsterdam

Amsterdam, 3 maart 2021

Aan: Gemeente Amsterdam
T.a.v. Directeur Ruimte en Duurzaamheid
Postbus 2758
1000 CT  Amsterdam

Ingediend via omgevingsvisie@amsterdam.nl, 

Onderwerp: Zienswijze tuinpark Amstelglorie op
Ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050

Geachte mevrouw, mijnheer,

Een deel van ons commentaar op de ontwerp-omgevingsvisie Amsterdam 2050
is reeds verwoord in de Zienswijze van de Bond van Volkstuinders, welke wij 
onderschrijven, op deze omgevingsvisie en zullen wij hier niet nogmaals 
herhalen. Op een paar punten willen wij onze (aanvullende) zienswijze geven.

Scheggen
Wij zijn verheugd te lezen dat de scheggen  per definitie als een gezamenlijk 
belang van Amsterdam en de omliggende gemeenten wordt gezien, omdat ze 
over gemeentegrenzen doorlopen en bijdragen aan de leefbaarheid van de hele
agglomeratie, en dat Amsterdam deze scheggen koestert als belangrijkste 
ruimtelijke verbindingen tussen stad en landschap. Per scheg heeft u een koers
voor ogen.

Op pagina 78 en 79 schrijft u over de door u gewenste koers van de 
Amstelscheg: “Amstelsscheg – Landschap van Rembrandt. Het oer-Hollandse 
landschap van de veenontginningen, de meanderende Amstel met buitens, 
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molens en koeien in de wei werd al vastgelegd door Rembrandt. Vooral in de 
kop van de Amstelscheg staat dit landschap onder druk. Om de toenemende 
recreatieve druk op te vangen stellen wij voor de kop van de Amstelscheg tot 
‘Landschapspark van Rembrandt’ te ontwikkelen.” 

Niet duidelijk maakt u wat dit precies inhoudt, een Landschapspark van 
Rembrandt en wat voor gevolgen dat heeft voor de Amstelscheg en bewoners 
in die scheg, zoals volkstuinpark Amstelglorie dat aan het begin van deze 
scheg gesitueerd ligt. Iets meer duiding zou wat ons betreft op zijn plaats zijn

Volkstuinen en uitvoeringsstrategie
Op pagina 202 schrijft u een korte passage over de Volkstuinen. Wat niet in 
deze passage correct is, is dat in 2020 de Uitvoeringsstrategie 
Volkstuinenbeleid is vastgesteld. Er heeft nog geen besluitvorming 
plaatsgevonden over de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid. In 2021 is 
deze Uitvoeringsstrategie (opnieuw) onderwerp van bespreking met 
tuinparken. Deze passage dient aangepast of verwijderde te worden.

Volkstuinen voor de stad behouden
Verder lezen wij “Alle bestaande volkstuinen worden in principe voor de stad 
behouden”. Dit staat ons inziens haaks op de formulering op pagina 201: “ 
Verder blijven alle begraafplaatsen en volkstuinparken deel uitmaken van de 
hoofdgroenstructuur.” (cursief en onderstreping door Amstelglorie). 

Toegankelijkheid ipv openbaarheid
Op pagina 90 en 91 schrijft u over parken binnen het groen-blauw raamwerk: 
“Parken zijn de groene gebieden in de stad met stedelijke oorsprong en een 
functionele groenrecreatieve betekenis. Zij onderscheiden zich van 
buurtparken doordat zij ook een betekenis op stedelijke schaal hebben. Door 
het faciliteren van medegebruik en meervoudig ruimtegebruik zijn parken in 
meer of mindere mate altijd multifunctioneel. Hierin zitten allerlei gradaties, en
er is dan ook een breed palet aan typen parken denkbaar: stadsparken als het 
Oosterpark en het Vondelpark, tuinparken als Amstelglorie en de Bretten, 
sportparken als Watergraafsmeer en Ookmeer, maar ook begraafplaatsen als 
Zorgvlied en De Nieuwe Ooster.” Vervolgens schrijft u: “Toegankelijkheid: 
parken nodigen uit tot medegebruik. De mate van openbaarheid past bij de 
functie en het karakter van het park.” 

U gebruikt hier twee verschillende begrippen: toegankelijkheid en 
openbaarheid. Wellicht bedoelt u met “De mate van openbaarheid...” de mate 
van openstelling: de tijden waarop een park toegankelijk is. Als Amstelglorie 
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verkiezen wij vanwege duidelijkheid en begripsverwarring te voorkomen, te 
spreken van toegankelijkheid, dus 'De mate van toegankelijkheid past bij de 
functie en het karakter van het park.” 

Wij lezen op pagina 48 dat meer Amsterdammers schaarse ruimte met elkaar 
zullen delen en dat die gedeelde ruimte groener moet worden. Het toegankelijk
maken van ruige groengebieden en volkstuinparken wordt daarbij als een 
oplossing gezien, waarbij het zaak is de bestaande ecologische kwaliteit en 
sociale functie te versterken.

Het meer toegankelijk maken van deze gebieden, evenals de wijze waarop dit 
zal gaan gebeuren, kan ook als keerzijde hebben dat het de bestaande 
ecologische kwaliteit negatief kan beïnvloeden. Daar moet over gewaakt 
worden.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Tuinpark Amstelglorie,

Erik Teusink

Voorzitter

*****
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