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Op 20 oktober 1996 overleed Jacobus 
Landwehr, 85 jaar oud, aan de gevol
gen van een verkeersongeval in Le 
Montat bij Cahors in Frankrijk, waar
heen bij zich na zijn pensionering met 
zijn vrouw Elly had teruggetrokken. 
Met bern ontv iel ons een van de grote 
pioniers van de heemtuinbeweging in 
Nederland. 
Koos Landwehr was op drie gebieden 
scheppend werkzaam: als kweker, als 
beeldend kunstenaar en als schrijver. 
Het meest oorspronkelijk was zijn ere
ativiteit in het eerste opzicht. Hij ving 
zijn Ioopbaan aan in 1938, als tuirunan 
bij de Gemeentelijke Dienst voor 
Plantsoenen en Begraafplaatsen te Am
steIveen. waar hij tenslott e eindigde als 
J-Ioofd van de Afdeling Plantsoenen. 
Op initiatief van zij n chef, de heer 
Broerse, begon hij met het denkbeeld 
in praktijk te brengen, een plantsoen nu 
eens niet in te richten en op te vullen 
met kweekprodukten, maar gebruik te 
maken van onze eigen Nederlandse 
fl ora. Dit heeft in de loop der jaren ge 
leid tot het ontstaan van de thans tot 
over onze grenzen befaamde reeks 
heemparken in Amstelveen. Het begin 
was het vergraven van de grote plas 
"De Braak", een restant van de Haar
lenunenneer, die geheel ingericht werd 
met inheernse planten, ook houtsoor
ten, tot het tegenwoordige grote heem-
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park De Braak. Hierbij we rd gebruik 
gemaakt van aanwezige oude wilgen 
en groepen van andere bomen. Nader
hand zijn daar nog andere beemparken 
bijgekomen, zoals het Mauritsplant
soen in 1950 en het van Leerpark in 
1957. Maar de meeste bekendheid 

heeft het Jac. P. Thijssepark gekregen, 
dat ook een ander karakter heeft dan de 
tot dusver genoemde heemtuinen. 
Ook het Jac. P. Thijssepark is geleide
lijk aan gegroeid. Het eerste deel ont
stond in 1939 langs de zuidoever van 
de Hoomsloot. Langzamerhand werden 
daar meer oeverstroken, dus ook dro
gere terreinen, aan toegevoegd, en daar 
werd het milieu geschikt gemaakt en 
gehouden voor veIe inheernse planten 
die andere, veelal verschillende eisen 
aan het milieu stellen. Er zijn loofbos
vegetaties ontstaan van voedselrijke 
gronden, maar ook biotopen voor 
duinplanten, zelfs (zonder zinkrijke 
grond) voor zinkviooItjes. De grootste 
prestatie is echter geweest het toeberei
den en instandhoud en van terreinen · 
waar planten van voedselarme moeras
sen, zoals oli gotrofe venen en ombo 
trofe hoogven en, niet alleen in leven 

blijven, maar zich ook we rke lijk in 
stand weten te houden en zich spontaan 
vermenigvuldigen. Aile ingewijden 
weten, dat de meedogenloze alomte
genwoordige mestvergiftiging van ons 
milieu, die met een mooi woord 'eutro 

f ier ing' wordt genoernd, een van de 
twee hoofdoorzaken is van de verar
ming van onze flora; dat een van onze 
rneest kenmerkende flora-elementen, 
nl. onze atlantische soorten, hierdoor 
het sterkst bedreigd worden: en hoe 
moeilijk het is, juist die soorten, regen 
de overal voortsluipende ontaarding in, 
te behouden. Bij milieu-evaluaties op 
ecologische grondslag, zoals we die te
genwoordig uitvoeren, wordt dan ook 
aan oligotrafente vegetaties, dus vege
taties van voedselarm milieu, de hoog
ste waarde toegekend. We kunnen dan 
ook wei zeggen, dat Landwehr zijn 
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grootste successen j uist heeft geboekt 
met dergelike soorten. zoals het klim
opklokje (Wahlenbergia hederacea). 
her vetb lad (Pinguicula vulgaris), het 

moerasher tshooi (Hypericum elcdes), 

de lavendelheide (Andromeda polifo
lia) en onze Gentianen en Vaccinium
soorten, Het gaat in totaal om verschei
dene honderden soorten. 
Voor mensen die geen idee hebben van 
planten en hun milieu is het bijzonder 
moeilijk, zich voor te stellen hoeveel 
kennis, toewijding en volharding voor 
zulke resultaten nodig zijn . 
Wat Landwehr tot stand heeft gebracht 
is een kunstwerk, zij het niet in de ge
bruikelijke tuinarchitectonische zin. 
Zijn methode bestond hierin, dat hij de 
soorten uit bet wild betrok, liefst a ls 
zaad en als het enigszins kon in het ei
gen land, dat hij ze dan uitzaaid e, uit
kweekte en vermenigvuldigde, en ze 
dan in een groot aantal exemplaren te
gelijk uitzette op de voor iedere soort 
geschikt gernaak te standplaats. Het ge
heim school zoweI in de kennis en het 
vaak intuitief aan voelen van wa t nu de 
meest juiste standplaa ts is, als in het 
grote aantal individuen. In het begin is 
het veelal niet bekend wat nu precies 
de milieu-eisen van de soort -zijn, en 
men kan daar in dus enige ruimtelijke 
variatie brengen, in de trant van iets 
hogere of iets lagere wa terstand, iets 

meer of minder humus, enz. De planten 
van de betreffende soort zullen in het 
algemeen op elk van die micromilieus 
wei aanslaan, maar zich werkelijk aan
passen, zich voortplanten en handha 
ven, doen ze slechts onder uiterm ate 

specifieke omstandig heden. Van de he
Ie uitgeplante populatie blijft dus maar 
een klein deel voortbestaan, en het is 
dat deel waaraan Landwehr nauwkeu
rig kon nagaan wat de betreffende 
soon nu eigenlijk precies verlangt. 
De opzet, de inrichting, de uitbreiding 
en de verdere ontwikkeling van de 
Heemparken van Amstelveen zijn te 
danken aan de kundigheid, het doorzet-
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tingsvermogen en het enthousiasme 
van Landwehr. Maar het is ook duide
lijk, dat hij dit alles niet zou hebben 
kunnen ondernernen als zijn arnbtelijke 
superieuren niet achier hem gesiaan 
zouden hebben. Met name de reeds ge
noernde heer Broerse heeft Landwehr's 
werk van de aanvang af gesteund, er 
steeds her juiste begrip voor opge
bracht, en hem alle mogelijkheden ge
boden die hij nodi g had. 
Benalve mer levend materiaal was 
Koos Landwehr ook creatief in woord 
en beeld. Dar begon met zijn handlei
ding voor tuinarchitecten en tuinbouw
scholen, "Her tekenen van bomen en 
heesters", en zijn bijdragen over net 
gebruik van heernpl anten in de tuinar
chi tectuur, verschenen in "De Tuin
bouwg ids" . Bijzonder waardevol en 
origineel is zijn "Geschiktheidslijst van 
wilde planten voor heemparken, bloe
rnenweiden en bermen" , uitgegeven 
door de Dienst voor Plantsoenen van 
Amstelveen. Samen mer de heer Broer
se schreef de beer Landwehr een boek
.ie over de Heemparken, getiteld 
"Heernparkwandelingen in Arnstel
veen": voor het IVN schreef hij een 
brochure over het bekende moerasplan
tenreservaat aan de Poel van Arnstel
veen, dat reeds in de eerste jaargangen 
van De Levende Natuur en in bet boek
je "Door het Rietland" door Heirnans 
en Thij sse werd besebreven. 
De kroon op dit werk zeue hij in her 
samen met Kees Sipkes geschreven 
boek "Wildeplantenruinen", in 1974 

uitgegeven door net IVN. Daarin luid
de zijn credo: "Laat ik kort zijn: theo
retische kennis is nier toereikend , War
me belangsrelling is onmisbaar en er
varing doet de rest". 
Er is evenwel nog een derde kwaliteit 
van Koos Landwehr waardoor hij in 
ruime kring naam heefr gemaakt: dar is 
zij n kundigheid als nauwgezet en lief
devol uitbeelder van wilde planlen in 
tekeningen en aquarellen. De eerste 
uitgave daarvan, het resultaat van der
tig jaar werk, verscheen in 1966: de 
"Atlas van de Nederlandse Bladmos
sen", mel een heruitgave in 1984. De 
oorspronkelijkheid hiervan is nier zo
zeer gelegen in de microscopische de
tails als wei in de fraaie habitusteke
ningen bij kJeine vergroting. Reeds 
eerder had Landwehr de tekeningen 
klaar voor een volledige en gedetail
leerde alias van de Nederlandse gras
sen, waarvoor hij ook de tekst scbreef, 
en die het lieht zag in 1976. Al vele ja
ren lagen ook een aantal tekeningen 
van in Nederland voorkomende lever
mossen gereed; die werden sinds 1973 
aangevuld dankz ij de medewerking 
van de bryologen dr. S.R. Gradstein en 
H. van Melick, die ook de tekst ver
zorgden van de in 1980 verschenen 
"Atlas Nederlandse Levermossen". 
Een grote serie aqurarellen voor een at
las van Nederlandse paddestoelen is 
niet gereed gekomen. Maar wat wei 
voltooid is, en war we wei de bekro
ning van het Ievenswerk van Landwebr 
kunnen noemen, dar is een verzameling 

aquarellen van alle inheemse orchidee
en van Europa en her nabije Oosten, 
mel name Turkije, niet aileen van alle 
ruim 250 soorten, maar ook van alle 
ecotypen en varieteiten, Met een nooit 
aflatende volharding heeft Landwehr 
gedurende vele jaren iedere vakantie 
besleed aan reizen door geheel Europa 
en in Turkije, waarop hij al deze soor
len wist op Ie sporen en met kleuren
dia's en aantekeningen vast re leggen. 
Thuis werkte hij dan dit alles uit tot 
zeer zorgvuldige, minutieus nauwkeu
rige en werkelijk praebtige aquareUen. 
In 1977 heeft "Naruurrnonumenten" dit 
werk in kleurendruk uitgegeven in 
lwee kloeke delen, waarin Koos Land
wehr niet aileen ook de tekst schreef en 
bij elke soort een verspreidingskaartje 
gaf, maar ook tal van schetsen in 
zwart-wit van de landscbappen waar 
hij de soon en aantrof, soms ook met 
dieren, zoals de eland. 
AI in 1972 kenden de E. Heimansstich
ting en her Jac. P. Thij sse Fonds geza
menlijk aan Landwehr de Heimans- en 
Thijsse-prij s toe. (Tegenwoordig zijn 
beide stichtingen verenigd in de Hei
mans- en Tbijsse-Stichting). Op 8 janu
ari 1985 verleende de universiteit van 
Amsterdam aan Landwehr een eredoc
toraar in de Natuurwetenschap, een ho
ge onderscheiding. Zelden zal een ere
doctoraat zozeer verdiend geweest zijn. 
Intussen had Koos met zijn vrouw ons 
land verlaten en zich in Frankrijk ge
vestigd, in de streek Le Quercy, depar
tement Lot, een beerlijk gebied mel 
een rijke submediterrane flora. Hij ont
wierp zijn eigen huis, in de stijl van de 
streek, Iegde de tuin aan en werkte ook 
hier jaren lang aan het aquarelleren van 
de flora, met het plan die uit te geven. 
Dar werk kon echter niet vol tooid wor
den, ook orndat zijn gezichtsvermogen 
op hoge leeftijd afnam. 
Als karakteristiek trekje van zijn om
gang met de natuur zij vermeld, dat hij 
in een kas boomkikkers hield, die hij 
dagelijks voerde mel vliegen. Altijd 
was hij bereid, vrienden uit Nederland 
te ontvangen - bij had er een speeiaal 
logeergebouwtje voor ingeriehr - en 
hen in zijn gebied rond re leiden. 
Koos Landwehr was een waardige na
zaat van Heirnans en Thijsse. Een 
groot kunstenaar is mel hem Ileenge
gaan. 
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