
Voordracht bestuursleden 2022: motivatie  
 
Gunter Schwandt 
Ik ben in 1948 in Duitsland geboren. Na mijn studie Landschapsarchitectuur ben ik in Arnhem bij de 
Heidemaatschappij gaan werken, later als docent aan Hogeschool Larenstein in Velp. 
Via het vak “Mens en Natuur” leerde ik Hans Pijls kennen. Hans kreeg in 2012 van Stadsdeel Noord, 
Eigen Haard etc. opdracht de Voedseltuin te ontwikkelen. Gedurende de eerste drie jaar was zijn 
"Stichting de Wending” de formele organisatorische paraplu. Via Hans ben ik bij de Voedseltuin 
gekomen. Ik werk daar nu al  jaren met plezier en wil me verder inzetten in het bestuur. Ik ben het 
type “bouwer”. 
 
Alma van Brug 
Ik heb een achtergrond in het Friese en heb jarenlang op het platteland gewoond met een grote tuin. 
Verder heb ik een bedrijf gehad in alle voedselsoorten vanuit de wereld. 
Sinds 2008 woon en werk ik in Amsterdam Noord, heb een eigen administratiekantoor. Ik heb een 
aantal jaren bestuurder geweest van onze VvE en ben lid van de Rotary. Bij de Rotary kwam het een 
verzoek binnen tot versterking van het bestuur van de Voedseltuin.  Dit leek mij een mooie taak, 
vandaar dat ik mij heb aangemeld. Ik denk n.l. dat delen van wat je hebt/kunt, bijdraagt aan een 
betere en veiligere wereld. 
 
Louise van Delden 
Bijna zes jaar werk ik in de tuin. Ik woon ernaast. Sinds drie jaar zit ik in het bestuur met de 
portefeuilles financiën en vrijwilligers. Ik wil graag nog een jaar dit nuttige werk blijven doen, want 
moestuinieren vind ik heerlijk en de contacten verfrissend. 
Mijn ervaring opgebouwd in tientallen jaren in mijn eigen moestuin deel ik graag met anderen. Dat 
de opbrengst naar de voedselbank gaat geeft veel voldoening. 

Arnold van der Valk sinds één jaar in het bestuur. Zijn interesse gaat vooral uit naar het leggen en 
onderhouden van relaties met de buitenwereld: andere tuinen, de gemeente, fondsen en 
onderzoekers. Hij wil ook het voortouw nemen voor excursies. Verder is hij als generalist bereid en in 
staat tot algemene dienst. De tuin is zijn sportschool, kerk en clubhuis. 

Joke ’t Hart  
Als Amsterdammer, geboren en getogen in West, en nu sinds een kleine vijftig jaar wonend in het 
centrum, had ik nooit een tuin. Wat was ik blij de Voedseltuin te ontdekken en daar mijn leerschool 
als moestuinier te kunnen beginnen! Ik ben bioloog en vind het leuk mijn theoretische kennis nu in 
praktijk te kunnen brengen. Ik heb veel bestuurlijke ervaring met besturen in de natuur en milieu 
hoek en wil die ervaring nu ook delen met dit geweldige project. 

Karin Wiegerinck 
In november 2020 ben ik verhuisd naar Amsterdam Noord en heb voor het eerst in jaren een 
buitenruimte waar ik plantenbakken heb. Ervaring met planten heb ik maar beperkt, ik heb lang in 
het onderwijs gewerkt, de laatste jaren bij het ROC in Amsterdam West, sinds kort met pensioen . De 
tuin IJplein is voor mij een mooie plek voor nieuwe contacten in Noord en kennis van tuinieren 
opdoen. 

Emiel Dijkman 

Leeftijd 28 jaar. Sinds maart vorig jaar ben ik met veel plezier actief als vrijwilliger bij de Voedseltuin 

IJplein. In het afgelopen jaar heb ik enorm veel geleerd over het beheer van de tuin. Ik vond het 

vooral interessant om te zien hoe het we proberen om met de natuur te werken wat zorgt voor een 

positieve wisselwerking tussen mens en natuur. En dat midden in een drukke stad als Amsterdam!   

Ik denk dat deelname aan het bestuur een goede kans is om nog meer te leren over tuinieren en het 

bestuurlijke aspect dat daarbij komt kijken. In mijn dagelijkse werk ben ik veel bezig met 

communicatie, het maken van analyses en het oplossen van allerlei technische en logistieke 

vraagstukken. Hopelijk kan ik daarmee een positieve bijdrage leveren aan de Voedseltuin!  


