
 

 

Petri Schimmel, kandidaat-bestuurslid Amstelglorie 

 
TUIN MET HUISJE 
Een eigen huis, een plek onder de zon', op de aarde, temidden van groen, dieren, zon, maan en 
sterren, in alle jaargetijden. En bovenal het leven in een gemeenschap. Dat is voor mij het leven 
Amstelglorie, al bijna 20 jaar. 
 
BUITENMENS EN BUITENWERK 
Ik ben een buitenmens en werk sinds 2005 ook buiten. Tot 2016 als schooltuinjuf op diverse 
schooltuinen in Amsterdam en nu als boswerker in het Amsterdamse Bos. 
 
In 2001 wilde o.a. ex-wethouder Duco Stadig ons park ook volbouwen. Ik had in maart mijn 
huisje gekocht (na een aantal jaren vrienden geholpen te hebben op hun tuinen).  
Op de ALV vroeg het toenmalige bestuur om hulp... om politici te benaderen en met elkaar het 
tij te keren. Mijn hand schoot omhoog! Ik schrok er zelf van, ben niet zo'n politiek 'dier'. Met 
ongeveer 10 tuinders vormden wij de BOA, Bestuurs Ondersteuning Amstelglorie. We hebben 
met o.a. Adriaen de Haer en Joop Moes hoorzittingen bijgewoond, en ook raadsleden en 
wethouders uitgenodigd op ons Amstelglorie. 
 
Amstelglorie moest door meer mensen gebruikt kunnen worden. Ja, ook toen al. 
Zo zijn we in 2003 o.a. gestart met 'Natuureducatie voor kinderen', i.s.m. het ANMEC, 
Amsterdams Natuur- en Milieu Educatie Centrum. Er kwamen 5 groepen de eerste zomer. De 
Anne Frankschool was één van de eerste scholen die met 5e groepers waterdiertjes ving, 
bodemdieren ontdekte, boomhoogtes berekende en in voeldozen... Samen met andere BOA-
leden heb ik met veel plezier... (vertel ik je graag bij een kop koffie en ook hoe ik o.a. via mijn 
vrijwilligerswerk op Amstelglorie op de schooltuinen ben terechtgekomen). 
Ronald Hamel heeft als coördinator sindsdien vele nieuwe scholen op Amstelglorie ontvangen, 
soms wel 30 per seizoen! En nu zet Martin Camphuijsen dit prachtige werk voort. 
 
WE HEBBEN GOUD IN HANDEN 
- 21 ha groen binnen de ring, een enorme biodiversiteit in flora en fauna 
- een huisje en tuintje met een tuinpad... waar zomaar tuinders, familie, vrienden op lopen, het 
leven in een warme gemeenschap (vs. het anoniemere leven in de stad) 
- kinderen kunnen veilig ravotten, rommelen, spelen, wild koken, vriendjes zijn 

- volwassenen kunnen tuinieren, prosecco drinken 😉, onthaasten, genieten, vrienden zijn 

- een leger van vrijwilligers, die met elkaar zoveel moois creëert, onderhoudt en ondersteunt  
 
WAT KAN IK AMSTELGLORIE BIEDEN ALS BESTUURSLID 
Eraan bijdragen dat Amstelglorie behouden blijft, ook na 2025. 
En dat met elkaar doen, in ieder's belang (Enquête van de WG Vernieuwing) 
 
Eraan bijdragen dat we goed met elkaar omgaan, we zijn tuinders én vrijwilligers. 



 

 

(Visiebijeenkomsten blijven organiseren, ideeën blijven ontwikkelen en vormgeven). 
(Goed voor elkaar zorgen en ongedwongen met elkaar in contact komen. Het uitdelen van 
koffie, thee en koek bij het verspreiden van de enquête op de zaterdagochtenden dit najaar, liet 
weer zien hoe makkelijk je in contact kunt komen met vele tuinders en hoe leuk dat is. 
Misschien moeten we dat in het nieuwe jaar op regelmatige basis na de werkbeurten doen). 
 
Eraan bijdragen dat nieuwe tuinders makkelijk hun weg vinden op Amstelglorie. 
(De kennismakingsbijeenkomsten voor nieuwe tuinders herintroduceren, ik ben destijds hartelijk 
ontvangen en ben na 20 jaar nog steeds zeer betrokken bij ons tuinpark). 


