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In het lentenummer van Oase beschreven Hein Koningen en Rob Leo

pold in deel 3 van " Wi lde planten in de tuinkunst" de ontwikkelingen in
 
Nederland vanaf 1925. Terecht werd hierin uitgebreid aandacht be

steed aan het Amstelveense heemgroen. Het was te Amstelveen dat
 
aile Oase - abonnees van harte werden u itgenodigd voor het derde
 
Oase - weekend op 7 en 8 mei j.1.
 
Dit artikel beoogt een persoonlijk verslag te zijn van dit weekend. Voor
 
meer gedetailleerde beschrijvingen van de parken en andere heem

groen-objecten verwijs ik naar het boek: "Heemparkwandelingen in
 
Amstelveen", een uitgave van de gemeente Amstelveen.
 

Voor beide dagen was het clubhuis 
van het 'Jeugddorp' de uitvalsbasis. 
Een sober gebouw - wellicht voor 
sommigen nostalgische herinnerin
gen oproepend - dat met grote bee
ketten van o.a . Fluitekruid en Mei
doorn een Oase-tintje had gekre
gen . Bovendien was er naast de 
concrete programma-informatie 
zeer divers informatiemateriaal ver
krijgbaar over natuurrijk groen. 
Er heerste direct een positieve 
sfeer . Contacten werden her
nieuwd, er was belangstelling voor 
elkaars drijfveren en niet aileen van 
de beginnende heemtuinier voor de 
'gevierde deskundigen' , maar ook 
vice-versa! Die belangstelling voor 
elkaars werk en de informele , vaak 
leerzame contacten voegden een 
extra waarde toe aan het program
ma. 

Het programma 
Er werd gewerkt in kleine groepen 
met als gidsen vier medewerkers 
van de Gemeentelijke Plantsoenen
dienst met ruime ervaring in het 
heemgroen. Het eerste onderdeet 
bestond uit een wandelexcursie 
naar heempark de Braak, de bijbe
horende kwekerij en het Dr. J .P. 
Thijssepark. 
Heempark de Braak (1939) kende 
als uitgangssituatie een veenplas 
die was ontstaan na een dijkdoor
braak waarbij water uit de vroegere 
Haarlemmermeer het land in
stroomde. Het was de heer C.P. 
Broerse, destijds directeur van de 
Dienst Plantsoenen die de uitda
ging aandurfde om op een tot dan 

toe onbekende wijze een parkaan
leg te realiseren. Een parkaanleg 
met enkel inheemse planten , die 
van nature in zo'n voc.htige situatie 
thuishoren. Op onconventionele wij
ze werden paden door het water 
aangelegd. In de bodem van de 
plas werden paten geslagen , waar
tussen snoeihout , bagger en uitein
delijk verharding werden gestort. De 
hierdoor nog immer verende paden 
geven een aparte sensatie: meerde
re malen waren er die middag sprin
gende Oase-Iezers waar te nemen! 

De heemkruidenkwekerij in park 
De Braak vormde een Mekka voor 
de soortenjagers onder ons. Nietige 
plantjes leidden tot grote discussies. 
Bijzondere aantrekkingskracht ging 
uit van de schalen met specifieke 

vegetatievormen. Regelmatig ge
stoord door lawaaierige , kerosine 
uitstotende vogels volgde vakkundi
ge intorrnane over de desbetretten
de milieus, de reacties van de plan
ten op de toegevoegde materialen 
als lavasteen, tennisbaangravel (!) 
en kalkpuin. De bekoring die van 
deze mini -biotoopjes uitging was zo 
groot dat we het soms niet konden 
laten om de zaailingen van de berk 
uit de schaten te wieden . 
Op de kwekerij vond nog een ande
re - voor de aanleg en het onder
houd van de parken zeer essentiele 
- actrvtteit plaats. Hier werden plan
ten die van oorsprong niet op voch
tige veengrond thuishoren langza
merhand geschikt gemaakt voor 
het gebruik in de parken. Hiertoe 
wordt de plant gezaaid of gepoot in 
een grondsoort van de oorspronke
lijke groe iplaats. In de voor iedere 
plant specifieke aanpassingsperio
de wordt steeds een hoger percen
tage veen aan die grondsoort toe
gevoegd. Heeft de plant zich aan 
de nieuwe, i.e. Amstelveense situa
tie aangepast, dan kan met het ver
meerderen worden gestart, en 
weer veel later - met aanplant in de 
parken. 

foto: Mar cel Rekers De heemkruidenkwekerij 
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Het Dr. J.P. Thijssepark (aange
legd vanaf 1940) kende een andere 
uitgangssituatie dan 'De Braak ': 
een gebied dat bestond uit vochtige 
weilanden. Dit impliceerde dat men' 
meer scheppend bezig kon zijn. 
Door het aanbrengen van hoogte
versch illen en het graven van vij
vers werden verschillende milieus 
aangelegd. Er werden open en ge
sloten ruimten qecreeerd en door 
met boomgroepen en corr idors van 
struiken te werken werd op archi
tecton ische wijze een zeer afwisse
lend beeld geschapen . Ook hier 
werden de ruimten gevuld met uit
sluitend inheems plantmateriaal , 
maar door de diversiteit in dit park 
kon men een ruimere keuze maken 
uit het sortiment. 

Het beheer 
De op deze eerste excursiedag be
zochte parken maakten op onze 
groep een overweldigende indruk . 
Zoveel soorten en van iedere soort 
zoveel ! De enige manier om dit in 
stand te kunnen houden moest wei 
wieden zijn; vakkundig wieden wei 
te verstaan. Aileen het consequent 
handmatig verwijderen van de con
currenten stelt de gewenste plant in 
staat om de strijd met de krachtiger 
groeiende te overleven . Zou een 
meer natuurlijke ontwikkeling wor
den toegestaan, dan zouden de 
grassen , de 'invasive plants' zoals 
de Engelsen dat zo prachtig zeg
gen, de struiken en de bomen het 
beeld gaan bepalen. Voor de plan
ten die meer eisen stellen aan hun 
omgev ing zou al snel geen plaats 
meer zijn bij een dergelijk beleid. 

In Amstelveen heeft men door de 
wijze van aanleg gekozen voor een 
onderhoud door cultuurmaatrege
len als maaien , snoeien en wieden 
om de educatieve, recreatieve en 
esthetische waarde van de parken 
zo optimaal mogelijk te kunnen pre
senteren. Oat dit flinke flnanclele 
consequenties heeft moge duidelijk 
zijn. De parken en de kwekerij vra
gen een zeer arbeidintensief onder
houd. Men streeft ernaar eenmaal 
per drie weken iedere plek even 
'aangedaan' te hebben om boven
staande doelstell ing te kunnen rea
liseren. 

Op excursie met Hein Koningen 

De hoeveelhe id verkregen intorrna
tie en de persoonlijke indrukken leid
den tot geanimeerde gesprekken ti]
dens en na de Chinese maaltijd . 
Omdat de uitwisseling van gedach
ten en ideeen mijns inziens een es
sentieel onderdeel vorrnen van een 
weekend als dit, oordeelde ik het als 
een juist besluit van de organisat ie 
om een van beide onderdelen van 
het avondprogramma, een wande
ling langs de Poeloever, te laten ver
vallen. 
Zo bleef er meer ruimte over voor de 
onderlinge discussie en de dia 
lezing. 

In de dialezing van Rob Leopold 
.stond de ontwikkel ing van en in zijn 
natuurtuin centraal. Het betrof een 
proces over jaren waarb ij opnieuw 
de factor geduld bijzonder belang
rijk bleek. Uitstapjes naar grotere 
groenstroken in binnen- en buiten
land droegen bij tot begrip en waar
dering voor wat hij op tuin-schaal 
had weten te realiseren. 
Echter: het was alsof de meeste 
aanwezigen niet zozeer voor de 
dia's waren gekomen, maar meer 
voor het begeleidende verhaal. 
Rob Leopold stelde zijn fans niet te
leur. Op de voor hem zo specifieke 
wijze vermengde hij humoristische 
opmerkingen met filosofische uitla
tingen , de toehoorder soms te wei
nig tijd gunnend om te kunnen be
slissen of hij moest lachen of naden
ken... 

Foto: Mar ianne van Lier 

De Amstelveense visie aan
schouwelijk gemaakt. 
Bezochten we de eerste dag de 
terecht - gekoesterde prestigieuze 
parken, de tweede dag werd ons 
getoond hoe de inheemse beplan
ting letterlijk bij de voordeur van de 
bewoners werd gebracht. Opnieuw 
in kleine groepen en o.l.v. deskun
dige gidsen fietsten en wandelden 
we langs en door sterk van elkaar 
verschillende parken en plantsoe
nen waarin met inheems groen 
wordt gewerkt . 
Het Broersepark vormde een goe
de illustratie van een overgangssi
tuatie . In het in aanleg klassieke 
park met o.a. grote graspartijen en 
volieres met exotische vogels werd 
in toenemende mate met inheems 
plantmateriaal gewerkt, met name 
in de kruidlaag. 
Dit park illustreerde op relatief klei
ne schaal wat voor de gehele ge
meente Amstelveen geldt: door een 
goed samenspel tussen stadsarchi
tect en gemeentelijk tu inarchitect is 
er qewerkt met grote zlchtlijnen , 
waarbij herhalingen van b.v. water
partijen en lage bosschages de blik 
als vanzelfsprekend leiden naar 
een centraal focuspunt als b.v. een 
kunst- of een bouwwerk . 
In het Broersepark werd tijdens de 
koffiepauze in het Voorlichtings
centrum voor Natuur en Milieu 
het eaucetieve aspect van natuur
rijk groen extra belicht. Een grote 
hoeveelheid informatiemateriaal 
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was te koop , ter inzage of mee te 
nemen . Er waren demonstratiema
terialen en creatief bedachte spelen 
voor de jeugd zeals een reuze-elec
trospel met verwisselbare bladen 
over o.a. borneo en hun vruchten , 
vogels en hun namen. 
Hier werd ook het positieve effect 
van inheemse beplanting op andere 
organism en onder de aandacht ge
bracht. 

Een bijzondere vorm van aanleg 
met inheems groen zagen we langs 
de Beneluxbaan, een lange ver
keersweg met midden- en zijbermen 
met schraal grasland en een soor
tenrijke begroei ing. Temidden van 
het voortrazende verkeer stonden 
planten waarmee menigeen graag 
zijn of haar heemtuin zou willen ver
rijken! 
Sterk in de presentatie was ook de 
contrastwerking die uitging van twee 
tot aan de voordeur reikende plant
soenen. Aan de Smeenklaan een 
plusminus twintig jaar oude aanleg 
van o.a. adderwortel , gagel en dot
terbloem in een vochtig deel, een 
deel ingezaaide akkerbegeleidende 
flora en een deel vaste planten , in 
grote groepen aangeplant , waar
door een bordereffect werd verkre
gen. 
In contrast hiermee een dit jaar in
gezaaid veldje met o.a. knolsteen
breek, kleine pimpernel en wondkla
ver voor een sinds kort opgeleverd 
flatgebouw langs de Handweg. Tij
dens de aanleg was er bij de bewo
ners weinig waardering geweest 
voor deze plantsoenvorm : rozenper
ken waren meer welkom . Waar
schijnlijk begrepen ze ook weinig 
van de groepjes mensen die , het 
terrein voorzichtig betredend, ge'in
teresseerd naar de zaailingen tuur
den... 
Verder fietsend passerden we een 
dame die een coos half uitgebloeide 
felgekleurde primula's langs het pad 
plantte . Stof genoeg om al fietsend 
te discussieren over wie er wat en 
aan wie mag opdringen. En waarom 
dan wei? 
De dijk langs de Poeloever werd 
met de fiets aan de hand bekeken. 
Fluitekruid bepaalde het beeld. Na
dat we iemand passeerden met een 
armvol 'Hollands kant', werd de gids 

er plagerig op aangesproken of hij 
niet corrigerend op had moeten tre
den. Maar was dit nu niet juist het 
ultieme streven: zoveel en zo ge
woon dat er zonder schade te doen 
weer geplukt kan worden? 
Misschien was de dijk niet zo soor
tenrijk , maar architectonisch was 
het wei een hoogstandje ; op de 
reeds eerder bij heempark De 
Braak beschreven wijze was men 
gaan verlanden, er waren nu echter 
niet slechts paden aangelegd , maar 
er was een complete woonwijk op 
gebouwd . 
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Fluitekruid Anthriscus svivestri: 

Een park bijna onder een snelweg 
gelegen, een moeraslandje op een 
onverwachte plek , een parkje met 
historische getuigen van een vroe
gere boerderij, een niet meer ge
bruikt spoorlijntje: de kracht van de 
excursie op de tweede dag lag in de 

. diversiteit. 
Die diversiteit bewees dat inheems 
groen - at dan niet met een restje 
uitheemse beplanting - overal toe
pasbaar is en zich (weer) overal 
aan kan passen. 
De natuur was hier daadwerkelijk 
naar de mensen toegebracht. Men 
hoefde het niet te bezoeken, men 
woonde er middenin. Terecht dat de 
gemeente Amstelveen dit met ge
paste trots presenteerde! 

Diversiteit in opzet, diversiteit in 
gebrui kswaarde 
De parken , plantsoenen en bermen 
die in het programma waren opge
nomen verschilden verrassend in 
steer en aanleg . In het Dr. Jac . P. 
Thijssepark dwongen grote hoe
veelheden zwartblauwe rapunzels 
respect at . het enkele exemplaar 
langs een fietspad vestigde de aan
dacht op zijn intrigerende bloelwi]
ze. Nu eens was het heemgroen 
wat netter onderhouden, dan weer 

wat meer verwilderd , maar elk ken
de zijn eigen waarde . 
Zo vormden zij voor de 'vakmatig' 
geinteresseerden een demonstratie 
van de uiteenlopende mogelijkhe
den met inheems groen . Mogelijk
heden die hun uiteindelijke vorm 
hadden gekregen door per locatie 
te bepalen wat het maximaal be
reikbare niveau van natuur binnen 
de stad kon zijn. Bepalende facto
ren waren o.a. de ligging, de opper
vlakte , de mate van bet te realise
ren onderhoud en niet in de laatste 
plaats de dialoog met de bewoners 
van Amstelveen. Niet iedere burger 
wist ruigtkruiden tot in zijn achter
tuin te waarderen . Dat kon beteke
nen dat er soms concessies rnoes
ten worden gedaan om een visueel 
aantrekkelijk beeld te creeren . Ech
ter geen concess ies aan het stre
yen om in toenemende mate heem
planten toe te passen in het open
baar groen . Overal is geprobeerd 
een nieuw refugium voor de in
heemse flora te vormen . Flora die 
maar al te vaak van de beschikbare 
oppervlakte wordt verdreven ten 
gunste van utiliteitsbouw. Waar in 
Amstelveen een plekje heroverd 
kon worden, gebeurde dit ook. De 
planten pasten zich aan of werden 
aangepast. 
"De rijkdom aan inheemse soorten 
in de Amstelveense bermen, plant
soenen en parken is aangebracht 
vanuit het gegeven van een volle
dig door de mens beheerste groen
aanleg." (uit: Heemparkwandelin
gen in Amstelveen). 
Maar dan wei een groenaanleg 
vanuit ecologische principes met 
plaats voor andere organismen als 
kleine zoogdieren, vogels , insecten , 
paddestoelen etc. 
De wilde flora en fauna dichter bij 
de mens gebracht en de mens 
dichter bij de wilde flora en fauna . 
Amstelveen heeft bewezen dat dit 
kan in vele vormen en verschillen
de maten. 

Amstelveen heeft een onuitwisbare 
indruk achtergelaten . 
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