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Deel 3 - Zijn durf, geloof in eigen flora en medewerkers 

Hein Koningen 

Aan de Amstelveense beplantingen met gewassen uit onze eigen flora gaf 
Broerse de naam beempark. J. Landwehr onderscheidde later heemparken in 
engere zin en heemparken in ruimere zin. 
Het bijzondere van de heemparken - weI gesublimeerde natuur genoemd • is 
dat zij door hun gebeel eigen karakter bij de mens bijzondere gevoelens van 
schoonheid en harmonie opwekken, waardoor zij door velen als bijna paradij
selijk worden beleefd, 
Artistiek ontwerptalent, oecologische veldervaring en creatief ambacbtelijk 
vakmanschap - samenwerkend in beide vakmeesters - met de ruimhartige 
steun van het gemeentebestuur maakten Amstelveen tot 'stad in het groen'. 

"Bi] het ontwerpen van een of ander object herhaalt zich vele ma
len de vraag welke plant men op de:e of die plaats zal neerzetten. 
Men heeft daarbij te overwegen of men ze al of niet in een combi
natie zal planten en zo ja, hoe men de:e zal stellen. Men kan het 
vraagstuk ook van de andere kant benaderen, een aantal plante
soorten uitzoeken en de geschikte plaats daarvoor creeren ". 

Amstelveen breidt verder uit nement en verrassin gen. Zo liet hij zich 
Vanaf 1955 zette de groe i van Amstel voor de vijvervormen in de wijk Ban
veen als stad fors door. Jaarlijks wer kras-Kostverl oren (1960-1965) inspire
den grote oppervlakten groen aang e ren door het zeisblad . Hierdoor kreeg 
legd waarvan stelselmatig wilde plan hij fraaie gebogen oeverlijnen, waar hij 
ten bewu st onderdeel waren. Een be ondanks de verre doorzichten het ver
kend voorbeeld daarvan is her Mean rassingselement volop zijn werk kon 
derpark, een 3,5 ha groot en ca . 800 laten doen . De kunstenaar Broerse was 
meter lang heempark dat werd aange alt ijd op zoek naar nieuw e uitingen, 
legd in de jaren 1963-1965. De heern
planten harmonieren wonderwel met 
de hoge flats en de ruimt elijke werking 
doet de begroeiingen volledig tot hun 
recht komen. Hier werd er voor geko
zen om in een als her ware verdi epte en 
geidealiseerde vorm een grote bloern
rijkheid tot stand te laten komen . Com
binaries 'op kleur' of in min of meer 
verwante kleuren blijken soms een ex
tra harm onisch beeld op te leveren. Zo 
zijn er vlakken met bijvcorbeeld 
zwarte toorts , St. Jan skruid, gele helm 
bloem en Duitse brem of, elders, veld
en kranssalie, wilde marjolein, mus
kuskaasjeskruid en ruig klokje. 
De vorm van de vijvers ontleende 
Broerse aan de bekende lange teken
mal , die hij een voudi gweg steed s 'om
klapte' in de 800 meter. 
Zijn onrwerp - en vormideeen zijn 
schijnbaar zo simpel en eenv oudi g, zijn geschoven. Wilde planten 
maar overruigen veelal door hun raffi forma . 

vormen en toepa ssingen . 
Ook in de directe omgeving vall scho
len werd heem groen toegepast, nu eens 
in een strakke - modem formele - vak
kenaanleg aansluitend aan de modeme 
gevels met veel glas, dan weer in een 
parkachtige sfeer, zoal s resp. scho len
complex Notenlaan (1963) en Wilhel
minapark-Benderslaan (1959). Broerse 
was van mening dat zij daar - met het 
dierenle ven dat zij aantrokken - van 
veel betekeni s voor de natuu reducatie 
kunnen zij n. 
Een bijzondere opdracht kwam toen 
het multinationale bedrijf Van Leer 
Varenfabriek zijn hoofdkantoor vestig
de in Arnstel veen , De opri chter en ei
genaar Bernhard van Leer wilde zijn 
nieuw e status - een schepping van de 
beroernde Amerikaanse architect Mar
cel Breuer - omringd zien door een 
heempark, Het op veen gelegen en aan 
De Braak grenz ende terrein van 8 ha 
werd omgetoverd in een van de fraaiste 
heemparken die ons land ooit kende. 
Het leek altijd wel dat als Broerse met 
wilde planten werkte, hij op zijn best 
was. 
Door middel van af'g ravingen, opho
gingen en profielomkering van de 
veenbodern werd een veelheid aan mi
lieus geschapen. De schaal van het ter
rein maakte naast ruime bospartijen 
grote open gedeelten mogelijk . Daar
door konden bijzondere begroeiings
vormen over grote oppervlak ten vorm 

In het Wilhelminapark, Benderslaan lijken sch oolgebouwen zo in bestaand gr oen te 
tot onde r het sch ooJraam: natuureducatie in optima 

foto : Hein Koningen 
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krijgen. Begroeiingen met 'karakter
soorten' als rode en blauwe bosbes, be
rendruif, kraai-, dop- en struikbei, met 
kruipwilg, veenbes, Iavendelhei, veen
mossen, klokjesgentiaan en beenbreek 
werden aangevuld, verfijnd met andere 
- telkens bij de betreffende begroei
ingsvorm en sfeer passende - begelei
dende soorten als zonnedauw, moeras
hertshooi en klimopklokje. Met se
dum s, wilde tijm, kroonkruid, wilde 
manskruid, duifkruid , beemdkroon en 
vele, vele andere soorten waren weer 
andere begroeiingen mogelijk. Ook 
vormden in pioniersituaties subtiele 
soorten als pamassia, duizendgulden
kruid, liggend hertshooi , teer guichel 
heil en geelhartje gebeel eigen combi
naties met handekenskruiden. 
Het was alles altijd 'onderdee l van', ge
vat in een totaalconcept waarvan archi
tectuur en werkwijze zo typisch eigen 
waren aan Broerse. Enerzijds geba
seerd op ordening van de ruimte, ver
houdingen die aansluiten bij bet men
selijk gevoel en affiniteit tussen bodem 
en gewassen en gewassen onderling, 
anderzijds op bebeer en onderhoud 
aansluitend bij natuurlijke processen en 
patronen waarbij menselijke bemoeiing 
medebepalend is. 
Het bijzondere van de resultaten van 
dit alles - da t we gesublimeerde natuur 
kunnen noemen - is dar het bij de mens 
weI aanwezige, maar veelal verborgen 
en onvermoede gevoelens en sentimen
ten van schoonheid en harm onie doet 

ontwaken en bewust worden. 
De heemparken maken een spontane, 
natuurlijke indruk. "Het is geen park, 
bet is een SUl k natuur" is een veelge
boorde reactie van bezoekers. Hier is 
een nieuw landschap geschapen. 

Natuurtechnische milieubouw 
Begin jaren '60 werd weer een nieuwe 
uitdagingaangegaan: de ontsluitings
weg voor oostelijk Amstelveen, de Be
neluxbaan, moest in net groen worden 
gezet. Hier opnieuw een 'dwingend' ge
geven: de fundering van een vierbaans 
autoweg, een zandlichaam ter dikte van 

Heempark Van Leer - het leek of het grote kantoorgebouw zorgvuldig was neerge
zet in een reeds bestaand gaaf land schap. De foto uit 1978 toont een helaas niet meer 
bestaande situatie. fo to: Hein Koningen 

Ben eluxbaan - droog bJoemrijk grasland met vele bijzondere soor ten als gr ote cen
taurie en duinruit fo to: Hein Koningen 

1,5 - 2 meter. De weg werd voorzien
 
van coulissen: doorgaande zijbeplan

tingen met inheemse houtigen waarvan
 
de schaal aansluit bij de achterliggende
 
woon- en kantorenwijken, in de mid

denberm houtvakken die door hun af

wisseling onderlinge verblinding door
 
automobilisten moesten tegengaan.
 
Op voorstel van J. Landwehr - de recb

terh and en evenknie van Broerse op
 
heemgebied - werd het gegeven van
 
arm zand uitgangspunt voor de beplan

ting van de midden- en zijbermen:
 
droo g, schraal bloemrijk grasland met
 
inheemse soorten. Het werd het eerste
 
voorbeeld in ons land van grootschali

ge natuurtechnische milieubouw in ste

delijk gebied.
 
In de loop der jaren ontwikkelde zich
 
hier een fijnzinnig, soorten- en bloem

rijk grasland van niet eerder in de stad
 
gekende schoonheid. Nu eens geen
 
monotone grasbermen en bomenrijen
 
maar een afwisselend beeld dat een
 
boeiend schouwspel .vorml. Aande
 
hand van een autoverkeersweg wordt
 
net landscbap de stad ingevoerd. (Aan

leg 1963-1972, oppervlakte 14,7 ba.
 
Later, na de aanleg van de trambaan
 
over de middenberm in 1989, 10,9 ha.)
 

De naam Heempark
 
Reeds kort nadat Broerse de eerste par

ken liet aanleggen, werd duidelijk dat
 
zij een ongekend element waren bin

nen de toen gangbare park- en plant

soenaanleg en de opvauingen daarover.
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Hij zocht daarom naar een gescbikte 
naam voor zijn parken. In overleg met 
de gemeentesecretaris , H.J. Scbarp 
historicus en penningkundige - kwam 
hij tot de term beempark. Deze naam 
nauw aansluitend bij de heemkundege
dachte van (ver) voor de Tweede We
reldooriog - bleek zeer gescbikt. Hij 
brengt namelijk bet wezenlijke van de
ze parken tot uitdrukking: materiaal en 
wijze van toepassing zijn afkomstig 
van en sluiten aan bij het eigen 'heem', 
dus bet eigen land, de eigen streek. De 
termen heempark, -tuin en -groen zijn 
nu als zodanig aIlerwegen in bet land 
gemeengoed geworden. 
De beemparken trokken vanwege bun 
bijzondere opzet de aandacbt van zo
wei vakgenoten aIs publiek. Broerse 
trachtte zijn collega's hoofden van ge
meentelijke beplantingen te overtuigen 
er ook mee aan de slag te gaan. 
Aanvankelijk zonder succes maar later 
volgden enkelen scboorvoetend; in 
Leeuwarden, Leiden, Schiedam en 
Zaandarn werd openbaar op kleine 
schaal in die sfeer aangelegd. 
Hij ging ondertussen door oak in 
woord en geschrift deze mogelijkbeid 
van groenaanleg onder de aandacbt te 
brengen. Hij leidde vakgenoten rond in 
Amstelveen, hield lezingen en schreef 
vele artikelen waarin bij dit onderdeel 
van het vak, want zo bescbouwde bij 
het, voor bet voetlicbt bracbt. Zo 
scbreef hij op verzoek van bet Duitse 
vakblad "Garten und Landscbaft" in 
1958 een artikel over de 'Heemparks'. 
De Duitse reactie was zeer entbousiast: 
"Sie haben ja gespiirt wie uberrascht 
und erfreut wir aile tiber diese Pflan
zungen waren; gerade in del' so stark 
kultivienen Holldndischen Landschaft 
ist ein soLehes Stuck Natur ein gam 
besonderer Eindruck'', aIdus hoofdre
dactrice G. Gollwitzer. Zij verzocbt 
hem prompt nog meer daarover te 
schrijven, voor een "Sonderheft uber 
Pflanzen und Pflanrung, das zum Ziel 
hat. noeh mehr Aehtung fur die Pflan
zen und ihre Lebensanspruche Zll be
wirken ". 
"Die Erkenntnis dajJ eine eclue, Leben
dige Wirkung nul' mit bodenstdndigen 
Pflanzen moglich ist, ouch \Venn das 
kein so grosses Blumenfeuetwerk gibt 
\Vie die gezuchieten Blumen. Sie Ila
ben das so gut ausgedrucki, dajJ icli 
ihren Brief an Diplomgdrtner Hansen 

sandte. (De latere hoogleraar in Wei
henstephan, Munchen, HCK). Das ist 
einer unseren besten Leute in Bezug 
auf Pflanzen und Pflanzung, und er 
schrieb darauf: "Diesel' Brief ist grojJ
attig! Ja, lVas wir fuhlen, bringt del' 
mil' Leider unbekannte Autor klar zum 
Ausdruck ", Sie sehen, dajJ aueh hier 
manche Koltegen sicli in ahnlicher 
Weise bemuhen wie Sie, und ieh finde 
immer wicluig, diese Erfahrungen aus 
Zll tauschen urn del' gemeinsamen Sa
ehe willen ", 
En het ministerie van Buitenlandse Za
ken, departementsonderdeel Culturele 
Samenwerking en Voorlichting Buiten
land, verzocht hem in 1969 een artikel 
over parken te schrijven. Het werd 
"Parken en parkaanleg", waarin bij on
der meer schrijft: "Toch is het mogelijk 
gebleken om aIleen door middel van 
inheemse flora parken aan te leggen 
met een geheel eigen karakter. Deze 
boeien de bezoeker in hoge mate, zo
weI door hun oorspronkelijkheid aIs 
door hun sfeer". En: "Het is voor elk 
land aan te bevelen bij het vele schone 
parkmateriaal dat de parkontwerper ten 
dienste staat, de eigen flora niet te ver
waarlozen". 
Gaandeweg begonnen meer gemeenten 
en ook particulieren heerntuinen en 
parken aan te leggen. Amstelveen heeft 
daarbij zeker als inspirerend voorbeeld 
gediend. Aan bet einde van de zestiger 
jaren waren in ongeveer 20 plaatsen 
dergelijke beplantingen te zien. 
De grote doorbraak kwam in de zeven
tiger jaren, mede als gevolg van het 
Natuurbeschermingsjaar 1970 en de 
aandacht voor de wilde inheernse flora 
op de Floriade van 1972 in Amster
dam. 

Gemengde stijl 
De stijl waarin Broerse werkte kunnen 
we omschrijven aIs de gemengde stijl. 
ZoaIs de naam aI zegt maken hiervan 
verschillende elernenten, geinspireerd 
op andere tuinstijlen onderdeel uit. Hij 
beschouwde deze als een ricbtingge
vend schema bij zijn werken. Hoewel 
hij niet meer symmetrisch werkte, zo
als in zijn begintijd, paste hij de sym
metrie nog regelmatig toe aIs onder
deel van een groter geheel. Land
schapsstijlkenmerken als gebogen lij
nen en zichtlijnen, verrassings- en sug
gestieve elementen, solitaire bomen en 

boomgroepen, en verdwijnpunten zijn 
overaI duidelijk in zijn werk af te le
zen. Daarentegen scbuwde hij ook de 
reebte lijn en de geometrie niet. 
Zijn ontwerpen zijn soms even gedurfd 
en origineel als vol eenvoud en zonder 
pretentie. Hij lette daarbij vooraI ook 
op bepaalde eigenscbappen van plan
ten: "Gewassen hebben affiniteit met 
elkaar", merkte hij eens op en ooit 
schreef hij: "Elke plant beef! een taak", 
Grote vlakken met lage heideachtigen 
aIs grote veenbes of rode bosbes, waar
op nu eens robuuste koningsvarens in 
losse groepen of solitaire gagelstrui
ken, dan weer subtiele kruipwilgen, 
stekelbremmen of beenbreekpollen uit
komen. Anderzijds vuurdooms in de 
bes "vlammend" boven groenblijvende 
Berberis of de wit-omrande blauwbloe
rnige scbermen van de melancbolieke 
Hydrangea sargentiana aansluiting zoe
kend bij een achtergrond .van wufte 
berken. "Door rniddel van de ene plant 
kun je de andere een duidelijke taal la
ten spreken", 
Kenmerkend was zijn ruirnte-ordenend 
vermogen, gevoel voor verhoudingen 
en menselijke schaal. Daarbij de ver
binding van creatieve inval en sponta
niteit, van geraffineerd esthetiscb detail 
wonderwel aansluitend bij het ritme 
van de natuur. 
Zijn plastische manier van werken, 
groat esthetisch gevoel en fenomenaIe 
materiaIenkennis vloeiden met aI het 
andere samen tot een geheel eigen stijl. 
Vanuit vakkringen werd bern wei ver
weten dat hij teveel vanuit zijn gevoel, 
vanuit zijn intuitie werkte. Zijn colle
ga's zeiden dikwijls: "Wij begrijpen je 
werk niet. Het is wei mooi, maar onbe
grijpelijk. 
Zijn wedervraag was dan waarom of 
dat niet goed zou zijn, daar zijn werk 
in het aIgemeen veel waardering vond. 

Medewerkers 
Dat Broerse aI dit werk - veel is hier 
niet genoemd - kon realiseren, heeft hij 
voor een groot deel te danken aan de 
zeer bekwame en begaafde medewer
kers waarover hij kon bescbikken. Hij
zelf had bet vermogen ze uit te zoeken, 
te inspireren en te stimuleren. Bij voor
keur liet hij mensen uit zijn cigen 
dienst doorstromen. Deze naaste mede
werkers voerden zijn plannen uit en 
Iieten de plantsoenendienst 'draaien' aIs 
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Dr. J. Landwehr op een van zijn meest
 
favorlete plekken, de heemkruidenkwe

kerij /010: Hein Koning en (april '88)
 

hij elders werkte zoals in de Wal
cherense periode. Hij had een groot 
vertrouwen in zijn medewerkers. J. 
Landwehr was zo'n steun en toeverIaat, 
in net bijzonder op het gebied van 
heemparken en wilde flora . Later teen 
de dien st uitgroeide naar 160 perso
neelsleden, was hij het die de buiten
dienst leidde. Landwehr paarde een 
grote ecologische veldkennis aan in 
ventief en creatief ambachtelijk vak
manschap. Zijn artistieke talenten op 
het gebied van tekenen, schilderen en 
beeldhouwen stelde hij ruirnhartig en 
loyaal ter bescbikking van de dienst. 
Hij werkte de ontwerpen van Broerse 
uit - die met heernplanten dikwijls in 
detail - en deed jarenlang het teken
werk. In letterlijke zin verzorgde hij de 
plano, werk- en zonodig perspectiefte
keningen. In overdrachtelijke zin 
schilderde hij met levend materiaal, 
buiten in de parken en plantsoenen met 
wilde planten, Met grote volbarding 
bracht hij het wilde plantenmateriaal 
bijeen, als zaad, stek of jongeling uit 
het vrije veld van alle delen van Neder
land. Onder zijn inzichten en ervaring 
werd dit op de eigen kwekerij voor 
heemkruiden verder gekweekt. Om van 
hieruit te worden uitgeplant in de par
ken en plantsoenen . Deze kleine kwe
kerij werd zodoende de 'kern van her 
heerngroen in Amstelveen . Van hieruit 
werden tevens talloze andere gemeen 

ten en particulieren van heernplanten 
voorzien. Mede onder Landwehr's lei
ding werd het vakmanschap ontwik
keld en uitgewerkt dat benodigd is 
voor het onderhoud van heembeplan
tingen. 
We kunnen gevoegelijk stellen dat het 
vooral de combinatie - Broerse en 
Landwehr - is geweest die geleid beefL 
tot het Amstelveense succes op het ,ge
bied van heemparken. 

Broerse zelf 
Voor het slagen van Broerse in Am
stelveen waren, behalve zijn medewer
kers, nog een aantal zaken van belang. 
Als eerste de tijd en de omstandighe
den waarin het alles plaatsvond. Zo 
had bij het gemeentebestuur mee ; hij 
rnocht en kon hun plannen om van 
Amstelveen een aantrekkelijke en rian
te woonomgeving te maken , dicht te
gen Amsterdam aan, mede verwezen
lijken . Hij kreeg daarbij een grote vrij
heid van handelen en genoot van be
stuurszijde een groot vertrouwen. Hoe
wei de welvaartstijd nog niet aangebro
ken was - zeker in de jaren voor 1950 
niet - werdcn hem geen financiele be
perkingen gesteld. Een eigen , dat wil 
zeggen geheel zelfstandige dienst, die 
een gelijkwaardige positie innam te
midden van de andere gemeentelijke 
disciplines had bovendien het voordeel 
dat vrijwel al het werk in eigen beheer 
kon worden uitgevoerd. Broerse werk
te daarbij goed samen met andere ge
meentediensten, zoals met de voortref
felijke stedebouwkundige Bron. Door 
deze wissel werking ontstond goede 
stedebouw. Naast een bijzonder ont
werptalent kon hij beschikken over de 
gave van het woord, zowel het gespro
ken als het geschreven woord. Hij kon 
argurnenteren en overtuigen. "Ik heb 
nog nooit meegemaakt dat ik een archi
tect niet kon overtuigen", zei hij eens. 
Zijn rechtlijnige denkwijze, gepaard 
aan beredeneerde beslissingen, leidde 
tot praktische oplossingen en verwe
zenIijking van idealen . De dornineren
de persoonlijkheid die Broerse was had 
bovendien een groot eergevoel. Zijn 
doel was Amstelveen tot tuinstad te 
maken . Dat hij daarin slaagde beboefL 
geen betoog, we hoeven er in Amstel
veen slechts voor om ons heen te kij
ken. Ook de spreuk waarmee de ge
meente zich graag onderscheidt: "Am

stelveen, stad in bet green " is daarvoor 
een sprekend bewij s. 
Deze self-made man kende bovenal 
een religieuze inspiratie, zijn geloof. In 
zijn eigen woorden: "Ik geloof dat alJes 
voortkomt uit God's scheppingskracht, 
op welke manier dan ook . Het geweldi
ge in de Schepping is de verscbeiden
heid . Daarin zie je de kracht van God. 
De mens komt al gauw bij de unifor
rniteit terecht, maar daar heeft God 
nooit moeite mee gebad . Als je met die 
veelzijdigheid mag werken en trachten 
de gewassen zo te groeperen dat zij die 
scbeppingskracht onderstrepen, is dat 
een geweldige opdracbt". Het zijn 
woorden gesproken in de dagen van 
zijn afscheid van de gemeentelijke 
overheid - oktober 1967 . die hij in de 
gemeente Amstelveen 40 jaar had ge
diend als hoofd van de plantsoenen
dienst. Vanuit die kracht beef! hij altijd 
gewerkt: "Ik heb het steeds als mijn 
taak gezien eruit te halen wat erin zit, 
wat er in is gelegd". 
In 1976 besloot bet bestuur van de 
stichting Amsterdams Fonds voor de 
Kunst nog eenmaal de J .T.P . Bijhou
werprijs voor ruin- en landscbapsarchi
tectuur uit te reiken . De prijs werd toe
gekend aan Broerse "op grond van de 
bijzonder creatieve en artistieke kwali
teiten van zijn gebele oeuvre" . 
Doorstaggevend daarbij was dat "her 
werk van de beer Broerse gedomineerd 
wordt door de inderdaad gelukkige ge
dachte hoofdzakelijk gebruik te maken 
van de houtige en kruidacbtige gewas
sen uit onze eigen flora voor het be
planten van zowel stedelijke als land
schappelijke beplantingen", "Zender 
nochtans de naruurlijke orde na te 
bootsen weet de beer Broerse voor 
steeds verschillende uitgangspunten 
overtuigende oplossingen te vinden" . 
"Door dit werk van waarlijk internatio
nale allure en om zijn grote kennis van 
de Nederlandse flora en zijn gebruik 
daarvan komt de heer C.P. Broerse de 
J.T.P. Bijbouwerprijs toe." 

Hein Koningen is verantwoordelijk
 
voor het beheer van her lieemgroen
 
in de gemeente Amstelveen.
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Jan Benninghstraat 52
 
1181 SE Amstelveen
 
Tel. 020-6419655 (werk)
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