
Mauritsplantsoen in Amstelveen wordt dr. Koos Landwehrpark
 

Op 28 mei j.I. besloo t de ge m eente
r aad van Ams te lve en het pl antsoen 
tussen h et voormalige Le ger des 
Heil s-geb ouw en de ' Johanneskapel 
aan de Ams terd amseweg, bijna 50 
ja ar lang Mauritsplantsoen geheten, 
te vernoemen naar dr. Koos Land
wehr, befaamd natuurbeschermer, 
tekenaar en heemtuinpionier. 
Vrij dag 21 november j.l. begon om 
14.30 uur "In de Wallevis", de ontmoe
tingsruimte van de Johanneskapel, een 
feestelijke herde nki ngsbijeen koms t 
voo r dr. Koos Landwe hr ( t 20.10 .'96). 
Vertegenwoordigers van de gemeente 
Amstelveen en prof. de Victor West

.ho ff namen s het	 Comite ter nagedach 
tenis van Koos Lan dwe hr, memoreer-

Mevro uw Landwehr en haar dochter 
vlak na de ont hulling van het nieuwe 
naambord . J%: Willy LeuJgen 

herinneringen uitgewisseld en verraste 
mevrouw Landwehr de aanwezigen 
mel een bijzonder cadeau aan de ge 
meente Arnstel veen: een mooi schilde 
rij van een verdwenen Amstelveense 
boerderij, lang ge leden geschilderd 
door haar overleden man . 

W illy Leufgen 0 

Hein Koningen (1'.), opvolger van Koos 
Landwehr als motor en 'goede ziel' van 

' het Am stel veense heemgroen leidt 
mevrouw Landwehr ro nd door het 
naar ha a r man genoemde en door hem 
aangelegde park. JOIO: Willy Leufgen 

den voorafgaande aan de onthullings
ceremonie in het nabij gelegen park de 
grote verdiensten van dr. Koos Land
wehr voor de Nederlandse natuurbe
sche rm ingswereld, en in het bij zonder 
voor het befaarnde Amstelveense 
heemgroen . 
Na deze plecht ighe id stroomde een 
gro te groep vrienden, kennissen en 
oud-co llega's naar buiten om ge tuige te 
zij n van de onthulling van het nieu we 
naarnbord: dr. Koos Landwehrpark. 
Bij een aan slui tende wandeling door 
net par k en de afsluitende receptie in 
de Johanneskapel werden heel wa t 

Gro te belangstelling voor de offlciele 
onthulling van het naamb ord . 

JOIO: Willy Leufgen 

O ase winter 1997 23 


