
Dr. Koos Landwehrpark
 

Hein Koningen 

sprongetje om dat gevoel voor zich zelf 
le bevestigen. Veen is een zeer bijzon
dere bodernsoort, in de loop van vele 
eeuwen gevormd uit atgestorven en in 
hel veenmilieu geconserveerde plan
tendelen, een bodemsoon die mondiaal 
gezien, zeker vandaag de dag, meer en 
meer tot de zeldzaamheden behoort. 
Hierna gaa t het verder over het klei
nood uit de trits, 

Historie en bodem 
TOl 1950 - het jaar van aanleg van het 
park - was de plaatselijke situatie zeer 
naue weidegrond. In de 16de eeuw was 
in deze omgeving een kreek ontstaan , 
het Karnernelksgat genaamd. Het was 
in feite een voortzeuing van de zich 
vooral bij storm door het veen vretende 
Nieuwe Meer, de noordoostelijke uitlo
per van het Haarlemmenneer. Door 
vervening in het begin van onze eeuw 
verdween bel Karnemelk sgat. Echter, 
bel meest zuidelijke deel van de kreek 
en wat verlande delen ervan in de di
recte omgeving bleven gespaard. Zij 
vormen vandaag de dag de grote plas 
met oeverlanden in het park De Braak 
en de plek waar hel Koos Landwehr
park ligt. Dit park ligt dus ingebed in 
de lokale geografische historie . 
De bodem bestond behalve uit het ver
aarde veen waarop het gras groeide, uit 
een circa 2,5 meter dik vee npakket, dat 
deels ongestoord, deels verslagen en 
later opnieuw gevormd was. 
In deze omgeving werd in de dertiger 
jaren begonnen mel de bouw van wo
ningen die in 1949 voltooid was. Het 
markante gebouw van de (inmiddels 
voormalige) Kweekschool voor offi
cieren van het Leger des Heils en het 
kleine kerkje dat nog altijd Johannes
kapel heel waren reeds in de twintiger 
jaren aan de Amsterdamseweg ge
bouwd. Temidden van deze gebouwen 
en de woningen bleef een open plek 
gereserveerd voor openbaar groen ter 
grooue van 0,6 ha, dus ongeveer de 
grooue van een voetbalveld. 

Heemparkentrits 
Reeds sinds de veertiger jaren past de 
gemeente Arnstelveen bewust Neder
landse wilde planteu toe in het open
baar groen. Deze heernplanten worden 
daarbij als gelijkwaardig beschouwd 
aan cultuurgewassen en om die reden 
in Amstelveen ook wel natuurgewas
sen genoemd. Het resultaal is een grote 
oppervlakte aan heemgroen: heernpar
ken, water- en oeverplanten in en langs 
de gemeentelijke vij vers en waterlo
pen, graslandplanten in bermen en 

grasvelden, 
~H_._._._ 
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I	 mel kruidenrij

ke onderbe
groeiing van 
vooral in het 
voorjaar en 
voorzomer op
vallende soor
len als stinzen
planlen, bloem

rijke akkenjes. Van de vele heempar
ken is het dr. Jac. P. Tbijssepark onte
genzeggelijk net bekendste geworden. 
Aanmerkelijk minder bekend maar 
even groot, mooi en interessant is het 
nabijgelegen park De Braak. 
Eveneens op een steenworp afstand 
van het Thijssepark ligt nog een heem
park. Een werkelijk kleinood dat tot 
voor kort Mauritsplantsoen werd ge
noemd maar sinds 21 november vorig 
jaar de naam draagt van dr. Koos 
Landwehr, heemparkpionier. 
Het gezamenlijk oppervlak van de drie 
parken is ongeveer 12 ha. Men kan er 
een letterlijke rondwandeling maken 
door en tangs een groot dee] van onze 
wilde flora. De begroeiingen die de 
heernplanten vonnen zijn - al naar ge
lang de situatie - bewust meer of min
der door mensenhand bemvloed, In de 
parkentrits is het gehele spectrum van 
typisch Amstelveense wijze van wer
ken met wilde flora te zien: de beem
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Blokdiagram van een plaatseJijke veenbemonstering van hel veen
pakket. Tekening: 1. Landwehr. in: Mens en Natuur. winter 1969/ 7 0 

parkgedach
le in al zijn 
variaties. 
Zogezegd 
van wilde 
plantentuin 
tot en mel 
natuurtuin. 
Een bijzon
der aspect 
van deze 
heemparken 
is dat zij 
zijn gelegen 
op een 
veenbodem. 
Mensen die 
ze voor het 
eerst bezoe
ken, voelen 
dat de grond 
onder hun 
voeten be
weegt. Zij 
maken vaak 
even een 
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Legenda: D. Wilgen - karakter 
A. K oningsvarenlaamj e E. Berken - karakter 
B. Bloemrijk schraalland F. Elzen - karakter 
C. Struweel G. Gagel 

Plan en aanleg
 
De bodemsituatie tel' plaa tse - nat wei

land van slechte kwaliteit op veen dus 

werd door de toenmalige mensen van
 
Plantsoenen, CP. Broerse en 1. Land

wehr, niet gezien als een belemrnering
 
maar veeleer als een mogelijkheid om
 
tot een bijzondere plantsoenaanleg te
 
kornen. Was hier imrners niet een spe

cifieke bodemsituatie: voedselarm,
 
zuur, nat?
 
Alras was er een plan: moerassig
 
bloemrijk grasland rond een waterloop,
 
omlijst door gagel- en wilgenstruiken,
 
knoestige berken en elzen en karakte

ristieke schietwilgen. Een stukje oud
 
landschap temidden van de bebouwing.
 
Tuinarchi tectonische uitgangspunten 
speelden een belangrijke 1'01 bij de 
vormgeving. Daartoe moest "een ge
schikt milieu worden gemaakt", de 
term natuurtechnische milieubouw be
stond nog niet, Het bestaande grond
profiel werd gekeerd, dat wil zeggen 
de ongeschikte bovensteek - de teel
laag, veraard veen - werd naar onderen 
en her onderliggende pure veen naar 
boven gebracht, Daarbij werd her rela

tief voedselrijke zegge- en bosveen zo
veel mogelijk verwerkt in de toekom
stige houtvakken (bosjes) en het voed
selarme overgangs-, veenrnos-, heide
en zwartveen voor de open gedeelten 
benut. Doordat het veen deels versla
gen was, was her niet homogeen van 
samenstelling. Mengvormen kwamen 
voor. Het veen uit de centraal gelegen 
vijver deed evenzo dienst, Alzo ont
stonden voedselgradienren, De vijvel' 
werd door middel van een lange, smal
Ie duiker met het buitenwater verbon
den am een zoveel mogelijk constant 
waterpeil te garanderen. Bovendien 
kon op deze wijze de invloed van het 
eutrofe buitenwater voor een goed deel 
worden uitgeschakeld. Het buitenwa
tel', de zeer oude Hoornsloot, doet 
dienst als bemalingssloot van de polder 
en heeft als peil 1.70 - 1.75 benedeu 
NAP. Dit waterpeil, tevens net toe
komstige waterpeil in de parkvijvel' 
was het uitgangspunt. Door het bewust 
hanteren van verschillende grondhoog
len len opzichte van dit peil - alles in 
velerlei overgangen - wilde men een 
rijke schakering aan vegetatietypen 

verkrijgen. Al het werk werd in hand 
kracht uitgevoerd, met schop en krui
wagen, zoals nog gebruikelijk in die ja
reno Daardoor kon zeer kleinschalig en 
gedetailleerd worden gewerkt. Elke 
steek veen kon als het ware op de j uiste 
plek worden gelegd. De dagelijkse lei
ding berustte bij J. Landwehr. 
Na het grondwe rk werden bomen en 
struike n - het zogenaamde bosplant
soen - geplant, waarbij de solitairs 
zorgvuldig hun uitgekiende plekken 
kregen. De taluds aan de Mauritslaan 
en Arnsterdamseweg werden beplant 
met laag struweel van duinroos , ege
Iantier en zuurbes om vanaf de wegen 
uitzicht op her park te kunnen hebben 
en legelijk inlopen tegen Ie gaan. 
De open ru irnte we rd gro tendeels inge
zaaid met enkele soorten van bet natte 
hooiland. Op andere plekken kwamen 
koningsvaren, kattestaart, moerasspirea 
en zo meer. 
Echter, ontwerp en aanleg zijn de eer
ste stappen op het pad naar een aan
trekkelij k heempark. 

Ontwikkeling en behe er 
Al na enige jaren was er rijke bloei van 
karakt eri stieke en aan trekkelijke plan
tensoorten als echte koekoeksbloem, 
moerasrolklaver, reuk- en kamgras, 
veldzuring, grote ratelaar, kruipende 
boterbloern, Later volgden knoopkruid, 
bevertjes, scherpe boterbloem, blauwe 
knoop, beerndooievaarsbek en vele an
dere. Honderden rietorchissen zorgden 
voor een spectaculai r debuut waarvan 
buurtbewoner- l iefhebbers kwamen ge
nieten. 
Onder een continu en consequent on
derhoud van maaien en afvoeren gedu
rende dertig-veertig jaar ontstond een 
zeldzaam graslandtype: nat, schraal, 
bloernrijk hooiland dat deeIs het karak
tel' van blauwgrasland heeft. Het is een 
milieu waar bijzondere ecologische 
condities heersen. Zo specifiek dat fijn
proevers uit onze wilde flora er kunnen 
groeien zoals Spaanse ruiter en klok
jesgentiaan. 
Echter, de voedselsituaue kan zo 
schraal worden dat de algehele, visuele 
bloemrijkheid afneemt. Niet zo alge
mene en zelfs zeldzame soorten mel 
mindel' opvallende bloemen doen hun 
intrede. Kruipend struisgras, moerasvi
ooltje, egelboterbloern en zwarte zegge 
nemen toe en kunnen het aspect gaan 
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Soortenlijst dr. Koos Landwehrpark 

vijver: ~ Rumex hydrolapathum *' Hypochaeris radicata 
• Callitric he platycarpa ~ Scirpus lacustris *' Juncus conglomeratus 
• Ceratophyllum demersum ~ Thelypteris palust..ris '" Juncus subnodulosus 

~ Elodea nuttallii *' Leucanthemum vulgare schraalland: 
~ Hydrocharis morsus-ranae " Lolium perenne 

~ Agrostis canina 
" Lemna trisulca " Lotus uliginosus 

~ Anthoxanthum odoratum 
" Nymphaea alba " Luzula multiflora * Briza media 
" Polygonum amphibium *' Lychnis flos-cuculi'" Calmagrostis canescens 
"" Ranunculus circinatus *' Lysimachia nummularia * Caltha palustris 
" Sagittaria sagittifolia * Cardamine pratensis *' Lysimachia vulgaris 
* Scirpus lacustris *' Menyanthus trifoliata* Carex panicea
 

ssp. lacustrus *' Phalaris arundinacea
 * Carex nigra 
* Scirpus maritimus * Plantago lanceolata * Carum verticillatum 
" Sparga nium erectum * Poa pratensis * Centaurea jacea 
* Spirode la polyrhiza * Potentilla erecta '" Cerastium holosteoides 
* Stratio tes aloides ;, Polygonum amphibium " Cirsium dissectum
 

Cham spec. *' Prunella vulgaris
 * C irs ium pal ustre (+ C. pa 
*' Ranunculus acris vijveroever: lustre x C. dissecrurn) 
*' Ranunculus flammula * Alisma plantago-aquatica *' Colc hicum aurumnale 
*' Ranunculus repens * Berula erecta *' Cynosurus cristatus 
" Rhinanthus angustifolium * Caltha palustris *' Dactylis glornerata 
*' Rbytydiadelpbus squarosus * Carex riparia * Dactylorhiza praetermissa 
~, Rumex acetosa * Cicuta virosa ( + var. ju nialis) 
" Sanguisorba officinalis * Eleocharis palustris *' Deschampsia cespitosa 
*' Scirpus sylvaticus ssp. palustris ~ Equisetum arvense
 
*' Succisa pratensis
 * Equisetum fluviatile '" Equisetum fluviatile 
*' Thalictrurn f1a vum* Galium palustre '" Eriophorwn angustifolium 
" Trifolium repens * Glyceria fluitans * Festuca rubra 
" Trifolium rubra * Iris pseudacorus * Filipendul a ulmaria 
*' Valeriana dioica * Juncus subnodulosus *' Frit iUaria meleagris 
" Viola palustris * Lythrum salcaria * Gentiana pneumonanthe 

* Mentha aquatica *' Geranium pratense 
Opname: 24 juni 1995. " Myosotis palustris *' Glyceria fluitans 
H. Koningen. * Polygonurn ampbibium *' Holcus lanatus 

~ Potamogeton pectinatus '" Hydrocotyle vulgaris 

bepaJen. Het gaat ten koste van de eer
der genoemde soorten met opvaJlende 
bloemen. Zo verdween de voorheen 
massaal bloeiende grote ratelaar vrij
wei geheel. 
Hoewel hier botanisch gezien een inte
ressante verschuiving plaatsvindt, dient 
de parkbeheerder ook andere aspecten 
te laten meewegen. 
Het openbaar groen is er immers in de 
cerste plaats voor de burger en dient 
daarom naar mijn mening aantrekkelijk 
te zijn en te blijven. Vooral in de 
woon- en leefomgeving maken estheti
sche aspecten een belangrijk onderdeel 
van die aan trekke lij khe id uit. De mees
te mensen hebben behoefte aan orde
ning en schoonheid, vooral in de direc
te Ieefomgeving. Daamaast is natuur
lijk ook een zo hoog mogelijke natuur
waarde aan de orde. De parkbeheerder 
dient in ieder gevaJ de direct waar
neembare visuele aantrekkelijkheid 
zwaar te laten wegen. Deze wordt bij 

gras lan d vooral bepaaJd door bloeirijk
heid en gaafheid van de begroeiing. 
Loopt de bloeirijkheid terug dan is het 
tijd om minder te verschralen of zelfs 
wat voedsel terug te brengen. Het kan 
mogelijk sommigen vreemd in de oren 
klinken: een onbemest grasland gaan 
bemesten uit beheeroverwegingen. 
Toch is er in feite niets nieuws onder 
de zon, onze boeren deden vroeger 
niets anders. 
Vanuit dit gezichtspunt zijn wij enkele 
jaren geleden begonnen, tevoren zorg
vuldig gekozen delen van her grasland 
te bemesten met ruige stalmest. Andere 
delen blijven (nog) onbemest. We vol
gen de resultaten nauwlettend om 
steeds weloverwogen de volgende stap 
te nemen. Wet of niet doorgaan, de 
jui ste hoeveelheid mest vaststellen en 
de frequentie bepalen. 
AI deze zaken zijn van veeI belang 
voor het voortbestaan van een waarde
vol hooiland. Het resultaat van de eer

ste bemesting was dat soonen die ver
dwenen leken onmiddellijk terug van 
weggeweest gaven: rnoerasrolklaver. 
echt knoopkruid en grote ratelaar 
brachten weer meer kleur. 
En zo is het al vele jaren een telkens 
weerkerend buurtfeest - van wekenlan
ge duur - wanneer het grasland zijn 
hoofdbloei heeft, 
In de bosjes en struwelen wordt een 
onderhoud van extensief wieden aan
gehouden: spontane ongewenste soor
ten worden meestal niet toegestaan te 
blijven, hoewel voor speenkruid. 
hondsdraf, robertskruid e.d. zeker wel 
een plek is. Bij teveel worden zij wat 
ingekort. Hetzelfde geldt voor houtigen 
aJs es, wilde kamperfoelie en biller
zoet. Zij passen binnen het hann oni
sche beeld van de bossfeer waar aller
lei stinzenplanten zo hun plek hebben, 
Naarmate de houtgewassen zich ont
wikke lden ontstond een uitgewogen 
hannonische ruirnte. En er ontstonden 
lichtgradienten . 

Koningsvarens 
De koningsvarens ging net ook goed. 
Ooit geplant - in een boogie van 20 
30 ern - aan weerszijden van een voet
pad ontwikkelden zij zich op de natte 
veenbodem in de loop der jaren tOI 
werkelijke burchten: luchtwortel-h or
sten met vele 'koppen' van wei 1.50 m 
in doorsnee. Het aanvanke lijke onder
houd van intensief wieden verschoof 
hier, naarrnate de varens zwaarder wer
den, geleidelijk naar extensief wieden 
tot vrijwel niets doen. De varens heb
ben met hun majestueuze gestalten hel 
voetpad omgetoverd in een prachtig 
"Koningsvarenlaantje". In warme zo
mers kunnen zij hoogten van 2 - 2,5 
meter bereiken en geven de wandelaar 
het gevoel ergens in een sprookjes-va
renwoud te zijn. 
Toch vreesden wij verleden jaar voor 
het leven van een aan ta l van deze vijf
tig-jarige reuzen. De zware vorst met 
felle noordenwind - zonder sneeuw 
scheen hen, naar het leek, fataaJ re 
worden. Gelukkig toonden zij in de zo 
mer weer rekenen van herstel. Enige 
jaren ervoor was dit ook aJ eens ge
beurd - onder vrijwel identieke weer
somstandigheden - maar toen was de 
slag niet zo zwaar naar het scheen. Zul
len zij zich volledig herstellen'? Het is 
afwachten. Zoals aJtijd, boeiend. 
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Samengevatte tijd 
Een bij zonderheid van her park die ik
 
speciaal wil nocmen is de in de be

groei ingen 'samengevaue tijd'. De wan

delaar merkt dat wei niet bi j zij n be

zoek aan het park maar hij zou zich er
 
wei van bewust moeten zijn, lmrners
 
elk landschap is door de tij d ontstaan.
 
Zo oak hier. Waan nee ik bedoel : be

groei ingen die slech ts kunnen zij n 20


als ze nu zijn doordat ze een lange om

wikke lingstijd hebben , ee u bepaalde
 
leeftijd hebben. Tw intig, den ig. veertig
 
jaar , ja zelfs ouder. Z ij zijn het resul

taar, zoudeu we kunn en zeggen, van
 
onder meer het harmoni eus sameugaan
 
van natuurlijk e ontwikkeling, constant
 
mensel ij k onderhoud en tijd . Daarbij is
 
de factor conuuuuei t vall het alter

grootste belang. Het Koningsvarenlaantje in de zome r van 1974, nog steeds is het zo ...
 

Foto: H. Ko ningen 

Evenwicht en contlnuiteit 
Vanaf de met sobere m iddelen uitge onderho ud en vooral de continunei t in ontwikkelin gen en processen die er 
voerde aanleg heeft zich een bijzonder deze factoren. zich voltrekken , de begroei ingspatro
stukje openbaar groen ontw ikkeld, mo  Continurtei t die - ik kan het nie t ge nen, de fauna en nog veeI meer... Kort
gen we wei zeggen. In de loop van de noeg benadrukken - van doorslagge om her typi sch 'heernse' erva n. 
tijd maakte het park een geheel eigen vend belang is voor het we lslagen in Het is een park geheel in de geest en 
ontwikke li ng door, resul ierend in sub het aanleggen en behereu vall heem naar het hart vall dr. Koos L andwehr. 
tiele evenwichten. Het is een gaaf parken. de meester van het detai l. 0 
voorbeeld van een zowe l natuurl ijk als Het park is een "landschapje geworden 
esthetisch hoogwaardi g Iandschaps da t er eigen lijk alrijd al had kun nen 

Adres en bereikbaarheidparkje in de woonorngeving. Gesubli  zij n" om met de woorden van Koos 
Het dr. Koos Landwehrpark is gelemeerde natuur bij de deur zoudeu we Landwehr te spreken. 
gen aan de Amsterdamseweg tegenkunnen zeggen. Da t dit zich hier heeft Wat het zo fantastisch doet zij n is het 
over de nuisnummers 274-284 enkunnen ontwikkelen i s vooral gelegen inhoudel ij ke - het intrinsieke - de steer 
bereikbaar mel openbaar vervoerin de bijzondere bodernsituatie. het sta en intim i teit, de charme van her preten
via bus ,VZH 170 en 171/172 vanafbiele waterpei l, het constante beheer en tieloze, de harrnoni euze schoonheid. de 
Amsterdam c. s. en bus NZH 169 

vanaf Amsterdam Amstel Station. 
Uitstappen: ltalte Graaf Flotislaan 
en dan in westelijke rictuing de AIIl
sterdamseweg volgen (ca. 5 minuten 
lopen). 
Bus 63 vanaf Amsterdam busstation 
Haarlemmermeer, uitstappen halte 
Prins Betnliardluan. Dit is direct 
n(WSI liet park. 

Hein Kon ingen is verantwoordelijk 
\'oor tiet befaamdc Amsielveense 
heemgroen teen \'t)ftienIClI uiteenlo
pende parken en heeingroenprojec
tent. Hein Koningen is voorzitter 
van Stichting Oase. 

Adres:
 
.IC1il Benninghstr. 52
 
1181 .)'1:" Amstelvrrn

Voo rzo me r bee ld 1988 : eehte koek oek sbl oem en schc r pe bot crbloern 
Foto: H. Koninecn 
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